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บทนำา

หลังจาก Karl lansteiner1 ไดคนพบหมูโลหิต ABO ในป 

คศ. 1900 ตอมามีการคนพบหมูโลหิตอื่นๆ อีกมาก ความรูเกี่ยว

กับหมูโลหิต การใหเลือด และการงานทางดานธนาคารเลือดก็ 

เจริญกาวหนามาเปนลำาดับ ความตองการที่จะได antiserum ของ

คนที่มีความจำาเพาะตอหมูโลหิตเพื่อนำามาใชเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิต

มีมากขึ้นไปตามดวย ตอมาในป คศ. 1975 George Kohler และ 

Caesar Milstein2 ไดตีพิมพวิธีการผลิต monoclonal antibody 

(mAb หรือ moAb) ลงในวารสาร Nature เรื่อง เซลลสายพันธุ 

ที่ผลิตแอนติบอดีจำาเพาะ สามารถเลี้ยงใหมีอายุยืนยาวในหลอด

ทดลอง อาศัยหลักการ hybridization หรือการเชื่อมของเซลล 

โดยไดนำาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการสรางแอนติบอดี ที่ไดรับการ

พิสูจนแลวจากนักวิทยาศาสตรหลายคน ที่คนพบดังแสดงในตาราง

ที่ 1 ไดนำามาวิเคราะหและทดลองเพิ่มเติม จนมาเปนพื้นฐานของ

งาน moAb ในปจจุบันถือวาเปนประโยชนอยางมากมายตอวงการ

วิทยาศาสตรการแพทย ทำาใหทั้งสองไดรับรางวัลโนเบลในป ค.ศ. 1984 

ในสาขาการแพทยดานวิทยาภูมิคุมกัน (immunology) ตั้งแตนั้น

มานักวิทยาศาสตรจำานวนมากไดนำาเอาหลักการ การผลิต moAb 

ฉีดกระตุนหนูดวยแอนติเจน ใหเซลลสรางแอนติบอดี ซึ่งอยูในมาม 

นำามาเชื่อมกับเซลลมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกวา myeloma cells เพื่อ

ไมใหเซลลที่สรางแอนติบอดีนี้ตายและสามารถที่จะเจริญเติบโตแบง

ตัวสรางแอนติบอดีไดตลอด เรียกเซลลที่เชื่อมกันแลววา hybridoma 

cells ไปดัดแปลงเปนพื้นฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 

ประยุกตใชในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคที่ไมสามารถรักษาได3 

เชนโรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง4-6 จนประสบความสำาเร็จ แตในที่นี้จะ

กลาวเฉพาะ moAb ตอหมูโลหิต ใชในงานทางดานการธนาคารเลือด 

การผลิต moAb ตอหมูโลหิต ไดเริ่มในป ค.ศ. 1980 โดย Voak7 

และคณะ ผลิต moAb หมูโลหิตชนิด A ไดสำาเร็จ8 ป ค.ศ. 1990 

Marjory Stroup9 ไดสำารวจการใช moAb ในงานธนาคารเลือด

และตีพิมพในวารสาร Immunohematology ในหัวขอ A review: 

the use of monoclonal antibodies in blood banking และ

ไดนำาเสนอ 2 ครั้งโดย John Case10 ในป ค.ศ. 1992 และ 1993 

กลาววาในภาพรวมการเตรียม moAb ดีมากมีความจำาเพาะที่หลาก

หลาย ในป 1990 เชนเดียวกัน Douglas Voak11 สรุปไววา การ

เตรียมน้ำายาตรวจตรวจหมูโลหิตจำานวนมากๆ สำาหรับตรวจหมูโลหิต

ในระบบ ABO และ Rh(D) ที่มีหมูยอยมากใหมีคุณภาพสูงสามารถ

เตรียมไดจาก moAb เพราะสามารถเตรียมไดตามความตองการที่

จะตรวจจับ weaker subgroups ตางๆ ไดดีเชน A
x
, B

w
, weak 

D เปนตน ป ค.ศ. 2006 Moulds M.K.12 ไดสำารวจน้ำายาตรวจ

หมูโลหิตที่เตรียมจาก moAb วามีโคลนอะไรบางที่ใชในการผลิต 

ซึ่งไดแสดงในตารางที่ 2 และไดสรุปไววาโดยทั่วไปในการเตรียม

น้ำายาตรวจหมูโลหิตจาก moAb มีโคลนที่แตกตางกันหลากหลาย 

ใหปฏิกิริยาเหมือนกับที่เตรียมจากซีรัมคน (human) สัตว (animal) 

และเม็ดถั่ว (lectin) สวนในประเทศไทยการผลิต moAb ตอหมูโลหิต 

ABO ไดเริ่ม ป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ สภากาชาดไทย โดยแพทยหญิงสรอยสอางค พิกุลสด13 เริ่ม

ศึกษาคนควาการผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิตในระบบ ABO จากการ

เพาะเลี้ยงเซลล ดวยวิธี hybridomas technique จนประสบความ

สำาเร็จ ได moAb anti-B14,15 มาเปนชนิดแรกในป ค.ศ. 1991 (พ.ศ.

2534) และเจาหนาที่ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

รุนตอมาไดแก นางสาวทัศนีย สกุลดำารงคพานิช16 นางรัชนี แกว

มงคล17 นายอุดม  ติ่งตอย18,19 นางสาริกา เมฆฉาย นางสาวกาญจนา 

เอี่ยมอัมพร เปนตนไดวิจัยพัฒนา moAb anti-A16,18, moAb 

anti-AB17, moAb anti-D16 moAb anti-A
1
19 จนประสบผล

สำาเร็จตามลำาดับ สามารถใชทดแทน การเตรียมน้ำายาจากซีรัมของ

ผูบริจาคโลหิตไดดี และผลิตแจกจายน้ำายาชนิดนี้เปนตนมาจนถึง

ปจจุบัน จนเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง และโคลนตางๆ ที่

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ใชในการผลิตแสดงในตารางที่ 2

การพัฒนา moAb เปนวิวัฒนาการสรางแอนติบอดีที่ถูกควบ

คุมดวยยีนส นำามาใชเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิตในงานธนาคารเลือด

อยางกวางขวาง ดวยเหตุผลนี้ จึงควรทำาความเขาใจเกี่ยวกับ moAb 

และ polyclonal antibodies ผลิตมาจากอะไร เมื่อใชแลวไดผล

บทความฟนวิชา
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Table1  Landmarks in the history of antibody research20

1847 Urinary protein in myeloma Bence Lones
1890 Discovery of antibodies von Behring and Kitazato
1900 “Side-chain” theory formulated

Discovery of ABO blood groups

Ehrlich

Landsteiner
1955-6 Allotypes Grubb, Oudin
1956 Classification of Bence-Jones proteins into two group (now called κ and λ 

in honour of their discoverers)

Korngold and Lipari

1957 Clonal selection theory Burnet
1958 One cell; one antibody

Cell fusion by Sendai virus

Nossal and Lederberg

Okada
1959 Elucidation of disulphide-bonded chain structure of antibodies Edelman
1960 Discovery of spontaneous cell fusion Barski
1962 Demonstration that Bence-Jones proteins are antibody light chains 

Induction of plasmacytomas by mineral oil

Edelman and Gally

Potter and Boyce
1962-3 Controlled proteolytic cleavage of IgG, identification of Fab and Fc; 

topographic relationship between light and heavy chains

Porter, Fleischman, Pain 

and Press
1964 Use of mutant cells and selective media to isolate hybrids Littlefield
1965 Amino acid sequencing reveals that N-terminal half of light chains is 

variable; C-terminal constant

Postulate of two genes; one polypeptide

Hilschmann and Craig

Dreyer and Bennett
1969 First complete amino acid sequence of an immunoglobulin; concept of 

domains

Edelman and colleagues

1970 Hypervariable regions

Growth of plasmacytomas in continuous culture

Wu and Kabat

Horibata and Harris
1973 Fusion of mouse and rat myeloma cells with preservation of secretion 

of both immunoglobulins sets the stage for production of monoclonal 

antibodies

Cotton and Milstein

1975 Construction of hybridomas secreting antibody of predefined specificity Kohler and Milstein
1976 Demonstration of DNA rearrangements in antibody forming cells

Use of polyethylene glycol for cell fusion

Tonegawa and colleagues

Pontecorvo
1977 Cloning and sequencing λ genes; J segments Tonegawa and colleagues

1977-80 Multiple germ-line genes for V regions Discovery of D segments Many authors Group of L. 

Hood
1980 Mechanisms of insertion of membrane Ig Groups led by L. Hood and 

R. Wall

แตกตางกันอยางไร

การตอบสนองตอการกระตุน(immuneresponse)

อาศัยหลักการพื้นฐานตามทฤษฎีการสรางแอนติบอดีของ Sir 

Frank Macfarlane Burnet21 ที่รายงานไวใน ป ค.ศ. 1975 วา B 

lymphocytes แตละตัวจะมียีนสจำาเพาะทำาหนาที่ตอบสนองการ 

สรางแอนติบอดีตอแอนติเจนที่จำาเพาะ 1 แอนติเจนเทานั้น โดยมี 

receptor ที่จำาเพาะตอกัน เมื่อมีสารแปลกปลอมเรียกวาแอนติเจน

เขาสูรางกาย B lymphocytes ที่มีความจำาเพาะ จะทำาปฏิกิริยา

ตอบสนองดวยการแบงตัว (proliferation) และเปลี่ยนแปลง 

(differentiation) เกิดเปนกลุมเซลล (clone cells) เหมือนกัน 

ทุกอยาง รวมทั้งผลิตแอนติบอดีที่จำาเพาะตอแอนติเจนนั้นๆ ดวย

การผลิตpolyclonalantibodies

เริ่มจากการฉีดแอนติเจนที่เหมือนกันกระตุนทำาให B lymphocytes 

จำานวนมากสรางแอนติบอดี แตแอนติบอดีทีไดไมจำาเปนตองเหมือน

กับแอนติเจนที่ใชฉีดกระตุน อาจจะมีการตอบสนองสรางแอนติบอดี

สลับกันไปมา (shuffling) ในแตละกลุมเซลลที่สรางแอนติบอดี บาง 

กลุมเซลลอาจมีโมเลกุล IgM หรือ IgG ในสวน IgG อาจจะประกอบ 

ดวย IgG1, IgG3 หรือ subgroup อื่นๆ สวน light chains อาจ
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Table2 Clones used in the manufacture of reagents3

NationalBloodCentre,

ThaiRedCrossSocieties

GAMMA IMMUCOR ORTHO

Tube Gelcard

Clone Igclass Clone Igclass Clone Igclass Clone Igclass Clone

Anti-A 16G4 IgM BIRMA 1 IgM BIRMA 1 IgM MH04 IgM BIRMA
6G4 IgM 3D3 IgM

LM103 IgM A26A2 IgM
3C4 IgM

Anti-A
1

6C10 IgM

Anti-B 1C12 IgM GAMA110 IgM ES4 IgM NB10.5A5 IgM LB-2
6H3 IgM NG10.3B1 IgM

B95.3 IgM NB1.19 IgM
LB–2 IgM

Anti-A,B 16G4 IgM BIRMA 1 IgM BIRMA 1 IgM MH04 IgM ES4
3C4 IgM ES4 IgM ES4 IgM 3D3 IgM ES15
18C6 IgM ES15 IgM ES15 IgM NB10.5A5 IgM
18F8 IgM NB1.19 IgM

Anti-D LDM2 IgM GAMA401 IgM Series 5 MAD2 IgM MS201
LHM77 IgG TH28 IgM HUMAN IgG

GAMA401 IgM MS26 IgG
F8D8 IgG

Series 4
MS201 IgM
MS26 IgG

Anti-C MS24 IgM MS24 IgM MS24 IgM MS24

Anti-E DEM1 IgM GAMA402 IgM MS12 IgM C2 IgM MS258
MS260

Anti-CDE MS201 IgM
MS258 IgM
MS24 IgM

Anti-c H48 IgM 951 IgM MS33 IgM MS42 IgM MS33

Anti-e MS16 IgM MS16 IgM MS16 IgM MS16
MS21
MS63

MS21 IgM
MS63 IgM

Anti-Lea GAMA701 IgM LM112/161 IgM LM112/161 IgM

Anti-Leb GAMA704 IgM LM129/181 IgM LM129/181 IgM

Anti-Jka MS15 IgM

Anti-Jkb MS8 IgM

Anti-K1 MS56 IgM MS56 IgM

Anti-M M2A1 IgM F23 IgM

Anti-N 12E.A1 IgG1

Anti-P1 OSK17 IgM

Anti-IgG 16HB IgM

Anti-C3b 055A.305GA IgM F7G3 IgG1
MA003

Anti-C3d 053A.714GA IgG1 C4C7 IgG1
MA004

จะเปน kappa chain หรือ lambda chain แมกระนั้นความแตก

ตางเหลานี้ อาจจะมีแอนติบอดีที่จำาเพาะเหมือนกันทั้งหมด ในทาง

กลับกันอาจจะมีบางกลุมเซลลสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะหลากหลาย 

จากความหลากหลายของ B lymphocytes แมวาจะใชแอนติเจน

ที่บริสุทธิ์มากๆ สำาหรับฉีดกระตุนใหสรางแอนติบดี ผลที่ไดอาจจะ

มี immunoglobulins ผสมกัน มีความจำาเพาะ และคุณสมบัติ 

แตกตางกันไป

อัตราสวนที่แตกตางกันของแอนติบอดีในซีรัมจะเปลี่ยนแปลง

แตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของสัตวที่ใชฉีดกระตุน รวมทั้งการเจาะ

เก็บจากสัตวดวย ดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะควบคุมกระบวนการสราง

แอนติบอดีตามธรรมชาตินี้ โดยคัดเลือกเซลลเม็ดเลือดแดงหรือ

แอนติเจนที่บริสุทธิ์มากๆเทาที่จะเปนไปได และเลือกชนิดของสัตวที่

จะกระตุนใหสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะตอแอนติเจนดีที่สุด มาใชใน

การผลิตน้ำายาตรวจหมูโลหิตใหมีคุณภาพดี เพียงพอ เหมาะสม และ
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ควรใชสัตวหลายๆ ตัวสำาหรับฉีดกระตุน เพื่อเปนทางเลือก และ

เลือกเจาะเลือดสัตวที่ใหผลตอบสนองดีที่สุด นำาไป adsorbed และ 

diluted จนไดแอนติบอดีที่จำาเพาะชนิดเดียวในซีรัม

การผลิตmoAb จากหนู(mouse)3,20,22

ขั้นตอนแรกการผลิต moAb เหมือนกับการผลิต polyclonal 

antibodies ในสวนของการฉีดกระตุนสัตวทดลองใหสรางแอนติบอดี

ที่จำาเพาะตามความตองการ สวนมากทางเทคนิค moAb ใชหนูเปน

สัตวทดลองฉีดกระตุนใหสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะตามตองการ สวน

กระบวนการนำากลุมเซลลที่สรางแอนติบอดีไปใชขึ้นอยูกับเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงขยายเพิ่มจำานวน เบื้องตนการผลิต moAb จากหนูตอง

ตรวจกรองหากลุมเซลลสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะเพียงเซลลเดียว 

(monoclonal) ใหเพียงพอเหมาะสมที่จะนำาไปผลิตเปนน้ำายาตรวจ

หมูโลหิต ไมเพียงแตความจำาเพาะของแอนติบอดีทั้งหมดเทานั้น

แตยังรวมถึง IgG class, subclass และชนิดของ light chain 

ทั้งหมดอีกดวยตองเหมือนกัน

หลังจากฉีดกระตุนหนูจนไดแอนติบอดีที่ตอบสนองตามตอง

การแลวทำาการฆาหนูแยกเอาเซลลมาม (spleen cells) บดเซลล 

มามใหละเอียดแยกเอา B lymphocytes ออกมาซึ่งเซลลเหลานี้

เปนเซลลที่สรางแอนติบอดี (plasma cells) ไมสามารถเลี้ยงขยาย

ได เนื่องจากเซลลสรางแอนติบอดีมีอายุจำากัดไมสามารถเลี้ยงใหมี

ชีวิตยืนยาวได ดังนั้นจึงไดมีการเชื่อมเซลลสรางแอนติบอดีกับเซลล 

มะเร็ง (myeloma cells) ของหนูเขาดวยกัน (cell fusion) โดย 

การใช sendai virus, lysolecithin, polyethylene glycol 

(PEG)22 หรือ electrified induction (ใชกระแสไฟฟาเปนตัว

ทำาใหเกิดการเชื่อมเซลล เหมาะสำาหรับเซลลจำานวนนอยๆ) แตใน 

ปจจุบัน hybridomas technique นิยมใช PEG เปนตัวเชื่อมเซลล 

มากที่สุด สำาหรับกลไกในการเชื่อมเซลล เริ่มจากการรวมตัวของ

เซลลเมมเบรนเขาดวยกันกอนที่จีโนมของเซลลจะผานเขาสูซัยโต

พลาสของอีกเซลลหนึ่ง เซลลที่รวมตัวกันจะเปนเซลลที่มีนิวเคลียส 

2 นิวเคลียส หรือมากกวา เมื่อเซลลแบงตัวนิวเคลียสจึงรวมตัวกัน

และเกิดเปนเซลลลูกผสมที่เรียกวา hybrid cells หรือ hybridoma 

cells ที่สามารถสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะ สวนเซลลมะเร็งแบงตัว

เจริญเติบโตไมตาย และไมสามารถควบคุมได เซลลสายพันธุมะเร็ง 

(myeloma cells line) เปนเซลลพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงตัว

ได 2 รูปแบบ (two mutations) รูปแบบแรกตัวมันไมสราง 

immunoglobulin และสองตัวมันขาดเอ็นไซม hypoxanthine-

guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT) ซึ่งเปนเอ็น

ไซมจำาเปนสำาหรับการสราง deoxyribonucleic acid (DNA) ใน

การจำาลองแบบ (replication) ของเซลล เมื่อมี HGPRT จะมี

การกระตุนปฏิกิริยาภายนอกเซลล (catalyzes the exogenous) 

ใหใช hypoxanthine เพื่อผลิต purines ซึ่งเปนองคประกอบ

พื้นฐานในการขัดขวางการสราง DNA แมวาเซลลจะขาดเอ็นไซมนี้ 

แตเซลลยังสามารถใช hypoxanthine จากภายในเซลล (utilized 

by an endogenous route) เองได ดังนั้นถานำาเซลลมะเร็งมา

ทำา fusion กับเซลลสรางแอนติบอดีปกติแลวเพาะเลี้ยงตอไป 

พบวาเซลลมะเร็งที่ยังไม fusion จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจน

ปกคลุม hybridoma cells จากเหตุผลนี้จึงตองหาวิธีคัดเลือกเฉพาะ 

hybridoma cells เทานั้นใหเจริญเติบโตไดในการเพาะเลี้ยง ในป 

ค.ศ. 1964 Littlefield20 ไดคนพบวิธีการคัดเลือกเซลลดังกลาว

โดยใช selective medium เรียกวา HAT medium ประกอบ 

ดวยสาร aminopterin, hypoxanthine และ thymidine มี

คุณสมบัติยอมใหเฉพาะ hybridoma cells เทานั้นเจริญเติบโต 

สวน aminopterin เปนสาร folic acid analogue มีคุณสมบัติ

เกาะจับเอ็นไซม folic acid reductase ไปยับยั้ง coenzymes 

ในการสังเคราะห DNA ทาง “de novo” synthesis pathway 

ทำาใหเซลลมะเร็งตาย สวน B lymphocytes ซึ่งเปนเซลลปกติ

จะตายตามอายุไขประมาณ 7-10 วัน ดังนั้นเซลลที่รอดชีวิตใน 

HAT medium ไดคือ hybridoma cells เพราะมีการสราง DNA 

ผานทาง “salvage pathway” ที่อาศัยเอ็นไซมที่สำาคัญสองตัวคือ

เอนไซม thymidine kinase (TK) และเอ็นไซม HGPRT

หลังจาก fusion นำา hybridoma cells มาคำานวณ เจือจาง 

ปรับใหมีเซลลประมาณ 1-2 เซลลตอหลุม (well) นำาไปเลี้ยงใน 

micro wells ประมาณ 10 วัน เซลลในแตละ well เจริญเติบโต 

นำาไปตรวจกรองหาแอนติบอดีจำาเพาะ เมื่อไดโคลนสรางแอนติบอดี

ที่จำาเพาะ นำาโคลนไปเลี้ยงขยายและทำาการ reclone เพื่อใหแนใจ

ในความจำาเพาะ ความคงทน เนื่องจาก hybridoma cells เปนการ

ผสมกันระหวาง 2 เซลลทำาใหมี chromosomes มากเกินบางครั้ง

อาจจะทำาใหเสียหนาที่ ดังนั้นตองดูแล chromosomes ที่จำาเปน

สำาหรับผลิตแอนติบอดีที่จำาเพาะใหคงอยูตลอดไป

โคลน hybridomas ที่ไดสามารถเพาะเลี้ยงขยายเพิ่มความ

แรงแอนติบอดีจำาเพาะใหมีคุณภาพสูงขึ้นโดยการนำาโคลนที่ไดไปฉีด

เขาชองทองหนู ทำาใหเซลลในชองทองหนูเปนมะเร็งสรางแอนติบอดี

ที่จำาเพาะ เรียกน้ำาแอนติบอดีที่ไดจากวิธีนี้วา ascites fluid หรือ

นำาเซลลสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะไปเลี้ยงขยายใหมีปริมาณมากๆ

โดยใชเทคนิคที่แตกตางกันไป เทคนิคที่พบบอยๆคือเลี้ยงขยายใน

ขวดหรือเลี้ยงในถัง fermentation

การผลิตmoAb จากคน(human)

การผลิต moAb โดยใชหนูนั้นเหมาะสำาหรับการผลิต moAb 
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anti-A,-B,-H,-M,-N,-Lea และ-Leb ใชเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิต

ไดดีเทียบเทากับการไดมาของแอนติบอดีจากแหลงหรือวิธีอื่นๆ 

และการใชหนูยังเหมาะสำาหรับงานการศึกษาวิจัยการผลิต moAb 

ตอหมูโลหิตที่มีความซับซอนไดดีอีกดวย แตการใชหนูสำาหรับผลิต 

moAb anti-D ยังไมประสบผลสำาเร็จ สวนที่ประสบผลสำาเร็จใน

การผลิต moAb anti-D ใชคน (human) ในชวงแรกใชวิธีการ

เดียวกับการฉีดกระตุนหนู มาฉีดกระตุนในคนแลวแยกเอาเฉพาะ B 

lymphocytes ของคนมาเชื่อมกับเซลลมะเร็งของหนู โอกาสของเซลล 

มะเร็งของหนูรอดชีวิตมีมากกวา B lymphocytes  ของคน ดูจาก 

chromosomes ของหนูมีชีวิตรอดแต chromosomes ของคนอาจ

จะตายหรือไมตาย ถาไมตายอาจจะผลิต immunoglobulin ได 

นอยมาก ความพยายามที่จะหาสภาวะที่เหมาะสมระหวางเซลลมะเร็ง

ของหนูกับ B lymphocytes จากคนยังไมประสบผลสำาเร็จทำาให 

hybridoma cells มีอายุสั้น ตอมาความพยายามที่จะคนหาวิธีทำาใช 

B lymphocytes ที่สรางแอนติบอดีไมตาย พบวาใชวิธีทำาใหตัว 

B lymphocytes เปนเซลลมะเร็งโดยใช Epstein-Barr Virus 

(EBV) และสามารถสรางแอนติบอดีโดยตัวมันไมตาย23,24 สวน

ใหญ B lymphocytes มี receptor ที่จำาเพาะสำาหรับ EBV ซึ่ง 

receptor เหลานี้ไมเห็นใน plasma cells หรือ pre-B cells ดัง

นั้นการใช B cells ที่อยูในระบบไหลเวียน (circulating B cells) 

ตองเลือก infection กับ EBV เทานั้นเพื่อใหเซลลเหลานี้ยังมีชีวิต 

อยู การเตรียมดวยวิธีนี้ตองเจาะเลือดจากคนที่ทราบวามีแอนติบอดี

ที่ตองการมา 1 ถุงแลวแยกเซลลสรางแอนติบอดี ดวยการปนแยก 

เก็บเอาเฉพาะสวน buffy coat โดยใช Ficoll-Hypague, Percoll 

และเม็ดเลือดแกะ หรือวิธีการอื่นๆตามคำาแนะนำาของบริษัทตางๆ

ที่ผลิตน้ำายาที่ใชในการแยก แตมีเปาหมายเดียวกันคือตองการ B 

lymphocytes ที่สรางแอนติบอดี

การ infection โดยใชไวรัส (malignant transformation) 

ใหเปนเซลลมะเร็งมี 2 เหตุผลคือ หนึ่งเพื่อตองการเซลลที่สราง

แอนติบอดีที่จำาเพาะสามารถเพาะเลี้ยงขยายไดไมมีวันตาย และสอง

ชวยเซลลสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะไมใหเปลี่ยนแปลง B lymphocytes 

ที่ไดจากการ transform โดยการใช EBV เพื่อผลิตแอนติบอดีที่

จำาเพาะนี้เรียกวา Lymphoblastoid Cell Lines (LCLs)

แอนติบอดีที่จำาเพาะจากเซลลสายพันธุ LCLs จะมีความแข็งแรง 

อยูประมาณ 1 อาทิตย ความคงทน (stabilizes) อยูประมาณ 4 

ถึง 8 อาทิตย ถึงแมวาเซลลไมตายแตแอนติบอดีที่จำาเพาะที่สราง 

ออกมาจะคอยๆ ลดลงจนถึงระดับตรวจไมพบ บางครั้งวิธีการดัง

กลาวอาจจะไดผล เห็นไดจากโคลนแรกที่ไดของ anti-D ใชวิธีการ

นี้และยังสามารถผลิตใชไดดี25 Goossens และคณะทำางาน ยังใชวิธี

การนี้ในการผลิต moAb ไดผล26 เมื่อ B lymphocytes จากคน

ถูก transform ดวย EBV ไดโคลนสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะ ใน

จำานวนโคลนเหลานี้พบวามี IgM มากกวา IgG ดวยวิธีการดังกลาว 

นับวาเปนความโชคดีสำาหรับงานธนาคารเลือดที่จะไดใชคนหาน้ำา

ยาตรวจหมูโลหิตมาใชในงานตอไป

ดวยเหตุผลที่วา B lymphocytes ที่ถูก transform ดวย EBV 

แลวสรางแอนติบอดีที่จำาเพาะมีอายุสั้น และกระบวนการหรือวิธีการ

ที่จะไดมาตองใชความพยายามอยางมาก27 เมื่อ LCLs มีการแบงตัว

ไดระดับหนึ่ง นำาเซลลดังกลาวผสมเชื่อมกับเซลลมะเร็งของหนูอีก

ครั้งเพื่อใหเซลลที่ไดคงทนและแข็งแรง ดวยวิธีการที่กลาวขางตน 

แตใส ouabain ลงไปใน HAT medium เพื่อปองกัน LCLs ที่

ไมไดเชื่อมเซลลเจริญเติบโตผิดไปจากเดิม

การผลิต moAb จำานวนมาก (large-scale production of

monoclonalantibodies)

การผลิต moAb ทั้งจาก murine hybridomas และจาก 

human heterohybridomas ใหมีจำานวนมาก สามารถเพาะเลี้ยง

ขยาย hybridoma cells และ heterohybridoma cells ใหเจริญ

เติบโตสรางแอนติบอดีตามที่ตองการไดในขวดเลี้ยงเซลล (roller 

bottle cultures) ประมาณ 10 ลิตรตอครั้ง หรือสามารถเลี้ยง

ใหไดจำานวนมากๆตอครั้งที่เรียกวา air life โดยเลี้ยงในถังลึกใหญ 

(deep tank fermentation) ไดมากถึง 2,000 ลิตรตอครั้ง แตตอง

หมุนถัง เขยาเบาๆตลอดเวลา พรอมกับใหคารบอนไดออกไซดและ

ออกซิเจน การเขยาไมตองแรงมากเพราะ heterohybridoma cells 

บอบบางอาจจะทำาใหเซลลฉีกขาดแตกสลายได ใชเวลาในการเลี้ยง

ประมาณ 10 วัน แลวนำาไปปนแยกเก็บน้ำาที่มีแอนติบอดีที่จำาเพาะ 

ทิ้ง heterohybridoma cells ถาแอนติบอดีที่ไดมีความแรงไมพอ

นำาไปเพิ่มความเขมขนตามที่ตองการดวยวิธี ultra filtration  

ทำาใหบริสุทธิ์ และหาความจำาเพาะตอไป

ขอดีของน้ำายาmoAb(advantagesofreagentmadefrom

monoclonalantibodies)

ความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง(consistency)

ขอดีที่เห็นไดชัดของการใชน้ำายา moAb ในงานธนาคารเลือด 

ไดแก ความแนนอน คงที่ไมเปลี่ยนแปลงของน้ำายา ทุกครั้งที่ผลิต

ตองมีคุณสมบัติเหมือนเดิม บนพื้นฐานความจำาเพาะของแตละแอน

ติบอดี ตัวอยางเชน ถา anti-IgG มี high protein แต anti-IgM 

มี low protein ในการผลิตอาจจะตองปรับความไว (avidity) ใน

การทำาใหเกิดปฏิกิริยาจับกลุมตกตะกอน (agglutination) ของ

แอนติบอดีใหเหมาะสม โดยอาจจะเติมสารบางอยางชวยเพื่อ

ใหไดคุณสมบัติตามที่ตองการ ทั้งคุณภาพ ตามขอกำาหนด แลว
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จัดเก็บเปนสูตรการผลิต เมื่อตองการผลิตเมื่อไรก็ใชสูตรเดิมจะ

ไดแอนติบอดีเหมือนเดิมทุกประการ

 

การเลือกโคลน(selectedclones)

ขอดีถัดมาของน้ำายา moAb คือมีโคลนจำานวนมากที่มีความ

จำาเพาะเหมือนกัน ดังนั้นสามารถเลือกไดตามความเหมาะสม 

กระบวนการคัดเลือกอาจจะยุงยากเนื่องจากมีแอนติเจนจำานวนมาก

รวมกันและมีความจำาเพาะแตละแอนติบอดีแตกตางกัน บางทีอาจ

จะจับไมไดทั้งหมดทุกแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง เชนแอนติเจน 

A บนผิวเม็ดเลือดแดงมีโครงสรางน้ำาตาลที่ตำาแหนงสุดทายเปน 

N-acetyl galactosamine เหมือนกันทั้งหมดของแอนติเจน A 

แตตำาแหนงบนสายน้ำาตาลสายเดียวนี้อาจจะมีโครงสรางไมเหมือน

กัน บางสายน้ำาตาลแตกสาขาออกไปอาจจะมีโครงสรางอยางนอย 

4 รูปที่ไมเหมือนกันของแอนติเจน A28 ซึ่ง anti-A ไมไดจับที่

ตำาแหนงสุดทายเทานั้นแตจะตองจับทุกตำาแหนงในสวนตางๆ

ของทุกสายแอนติเจน A ดวยเหตุนี้ คนหมูโลหิต B อาจจะสราง 

anti-A หรือ anti-A
1
 ไดทั้งนั้น ในทางกลับกันบางที anti-A นี้

อาจจะเหมือน anti-A ในซีรัมของคนหมูโลหิต O แตจะไมเหมือน 

anti-B (anti-A,B) ที่พบในซีรัมคนหมูโลหิต O ดังนั้นโคลนที่สราง

แอนติบอดีจะตองดีที่สุดที่สามารถแยกแอนติเจนไดถูกตองจึงจะ

ถูกเลือกมาใชงาน อีกตัวอยางหนึ่งที่มีความสำาคัญในการคัดเลือก

โคลนเพื่อการตรวจหาแอนติเจน D ในแอนติเจน D มีแอนติเจนที่

อยูรวมกันหลายสวนหรือหลายตำาแหนง (epitopes) moAb anti-D 

ที่ใชอยูอาจจะไมสามารถจับตำาแหนงของแอนติเจน D ไดทั้งหมด

เพราะมีบางตำาแหนงขาดหายไป เรื่องนี้ Connie M Westhoff29 

ไดรายงานการแยกชนิดแอนติเจน D ไววาเซลล partial D หรือ 

weak D สวนมาก moAb anti-D จะทำาปฏิกิริยาที่ categories 

III และ VII หรือบางทีทำาปฏิกิริยาที categories  IV และ V 

แตทำาปฏิกิริยาไดนอยกับ category VI คุณสมบัติอีกอยางหนึ่ง

ของ moAb ที่แตกตางจาก polyclonal antibodies ถึงแมจะมี

ความจำาเพาะเหมือนกัน ซึ่งในความเปนจริงการผลิตแอนติบอดี

จากหลายโคลน อาจจะเหมาะสมถาจะพิจารณาดูที่ความจำาเพาะ

เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม moAb สวนมากจะมีความไวใน

ปฏิกิริยาจับกลุมตกตะกอนชา (poor avidity) มีความเขมขน 

ของแอนติบอดีนอย (low titer) ปฏิกิริยาถูกจำากัดที่คา pH (react 

over narrow pH) หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ moAb ไมสามารถ 

สรางแอนติบอดีไดครบเหมาะสำาหรับเปนน้ำายาตรวจหมูโลหิต ดัง

นั้นควรจะเลือกโคลนดีที่สุด มีความสำาคัญเปนอันดับแรกมาเปน

น้ำายาตรวจหมูโลหิต

แอนติบอดีที่ไมตองการ(unwantedantibodies)

ความจริงมีปญหาอยางหนึ่งในการเตรียมน้ำายา polyclonal 

antibodies ไดแกการแยกเอาแอนติบอดีที่ไมตองการออก ซึ่ง

ทำาใหนาเบื่อ เสียเวลาในการ adsorption แอนติบอดีที่ไมตองการ

ออก ในบางตัวอยางไมสามารถแยกแอนติบอดีที่ไมตองการออก 

โดยการ adsorption เนื่องจากความคุมคาในการลงทุน (cost/

benefit) เชนแอนติบอดีที่เกิดตามธรรมชาติ (naturally occurring), 

cold-reaction polyagglutinins anti-T, anti-Tn และ anti-Sda 

ที่พบใน polyclonal anti-A และ anti-B มีโอกาสทำาใหสับสน

กับผลจากการทดสอบ อาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกมากที่จะทำาใหแนใจ

ในความจำาเพาะของน้ำายา polyclonal antibodies ที่เตรียมใชใน

การตรวจกรองหาแอนติเจนที่หายาก (rare cells) ถาสังเกตเห็น

ปฏิกิริยาอันไมพึงปรารถนาก็ควรกำาจัดออกหรือ adsorb ออกจาก

แอนติบอดีที่ตองการ ถากระบวนการ adsorb มันยุงยากหรือไมมี

เซลลที่จะใช adsorb ซีรัมนั้นก็ควรทิ้งไป มีซีรัมที่ดีๆจำานวนมากที่

ไมสามารถนำามาใชไดเนื่องจากมีแอนติบอดีที่ไมตองการปนอยู ปญ

หาตางๆทั้งหมดสำาหรับ polyclonal antibodies จะหมดไปเมื่อ

มาใช moAb แตอาจจะมีคำาถามวา มีขอทีไมดีสำาหรับการใชน้ำายา 

moAb บางไหม คำาตอบคือไมมี มีขอแตกตางบางในขอดี และความ

แตกตางเหลานี้จะตองทำาความเขาใจ และสามารถอธิบายไดทั้งหมด 

ดังนั้น moAb เหมาะมากที่จะนำามาใชในปจจุบัน

น้ำายาตรวจหมูโลหิตABO

ปจจุบัน moAb anti-A และ moAb anti-B จากบริษัทตางๆ

ที่นำามาใช เตรียมจากการผสมของแอนติบอดีมากกวาหนึ่งโคลน 

moAb anti-A สามารถตรวจพบ subgroup A และ weak A 

antigen ของ cord blood ได ดังนั้นการผสมกันของ anti-A 

ที่ไดจากหลายๆโคลนจะทำาใหมีความไว และเห็นปฏิกิริยาแรงขึ้น

เมื่อปนอาน หลังจากน้ำายา moAb ไดถูกนำามาใช พบวาหมูโลหิต 

B บางคน มี A antigen30 ปรากฏการณนี้เรียกวา B(A) สามารถ

อธิบายไดวาปรากฏการณที่พบนี้เปน A และ B transferases คือ

ไมมีความจำาเพาะ31 A และ B transferases เปนยีนสที่ถูกควบ

คุมดวยเอ็นไซมสามารถพาน้ำาตาล immunodominant สงไปถึง 

H-chain receptor บนผิวเม็ดเลือดแดง เมื่อ B transferase แสดง

ตัวออกมา อาจจะสงน้ำาตาล A บางตัวไปอยูทีผิวเม็ดเลือดแดง การ

แสดงเซลล A ที่เปนปรากฏการณ B(A) จะไมทำาปฏิกิริยากับน้ำายา 

polyclonal anti-A แตอาจจะทำาปฏิกิริยาออนๆกับ moAb anti-A 

บางตัว ในคนหมูโลหิต B บางคน เพราะเซลลเหลานี้มียีนสเปน

หมูโลหิต B ถานำาซีรัมมาตรวจ (serum grouping) อาจจะพบเปน 
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A
sub

B และ B(A) phenomenon ควรจะใช grad agglutination 

ของเซลล B(A) ชวยดวย ในกรณีถาเห็นปฏิกิริยาออนๆและสลาย

ไดงาย ปรากฏการณนี้พบนอยมากๆ บางทีประมาณ 1:1000 ในคน

หมูโลหิต B31 เมื่อกอนมีรายงานพบ 1:100 แตยังไมมีการยืนยัน32 

สวนมากธนาคารเลือดยังไมเคยพบเซลล B(A) คุณสมบัติอีกอยาง

หนึ่งของ moAb anti-A คือสามารถทำาปฏิกิริยา subgroup A 

ไดดีอยางมีประสิทธิภาพเทากับ polyclonal anti-A,B

น้ำายาตรวจหมูโลหิตRh

ปจจุบัน moAb anti-D เตรียมจากการผสมกันระหวาง moAb 

anti-D จากคนและ polyclonal anti-D(IgM) มีความไวมาก เห็น

ปฏิกิริยาจับกลุมหลังจากปนอานที่อุณหภูมิหองเนื่องจากน้ำายามี low-

protein ไมตองมี negative control น้ำายาที่ใชใน ABO cells 

grouping เปนน้ำายา low-protein ดวย ดังนั้นผลลบจากการทดสอบ

เหลานี้ ชวยเปน negative control สำาหรับ anti-D เปนที่ทราบกัน

ดีแลววา anti-IgM ไมทำาปฏิกิริยาที่ anti-human globulin test 

สำาหรับ weak D  positive cells ดวยเหตุผลนี้ anti-D เตรียม

จากการผสม polyclonal anti-D จากคน จึงผสม polyclonal 

anti-D(IgG) เขาไปดวยเพื่อชวยการจับ weak D antigens เมื่อ

ทำา indirect test และ immediate centrifugation เมื่อหลาย

บริษัทผลิตน้ำายาแอนติบอดีขึ้นมาใหม ทดสอบทำาปฏิกิริยากับเซลล 

ตางๆ ความแรงของ agglutination อาจจะไมเหมือนกัน แตนั่น

ไมไดหมายความวาเมื่อทดสอบกับทุกเซลลจะใหผลแรงเหมือนกัน

ทั้งหมด สำาหรับเซลล weak D positive เมื่อทดสอบกับน้ำายาที่

ผลิตขึ้นใหม บางทีอาจจะเห็นปฏิกิริยาจับกลุมดวยการปนอานที่

อุณหภูมิหองหรืออาจจะไมเห็นปฏิกิริยา แตถาเห็นปฏิกิริยาจับ

กลุมที่ indirect antiglobulin test การสรุปของเซลล weak 

D positive รายนี้ ตองรายงานเปน D positive ถึงแมจะไมเห็น

ปฏิกิริยาจับกลุมที่อุณหภูมิหอง แตตองยอมรับผลของปฏิกิริยาจับ

กลุมที่ indirect antiglobulin test วาเปน weak D33

น้ำายาสำาหรับตรวจหมูโลหิตอื่นๆ

moAb anti-M และ moAb anti-N ผลิตดวย hybridomas 

technique มีคุณสมบัติเหมือนกับผลิตจากกระตาย แต moAb 

anti-N ถาผูผลิตเจือจางไมถูกตองอาจจะไมมีความจำาเพาะเพราะมี

แอนติเจนคลาย N ที่เรียกวา N บนผิวเม็ดเลือดแดง ถามี double 

dose ของ M แสดงวาเปน N-negative แอนติเจน M, N, S และ 

s เปนน้ำาตาลที่รวมกลุมกันกับลำาดับกรดอะมิโนที่มีความจำาเพาะ

บนสายโปรตีนเดียวกันอยูบนผิวเม็ดเลือดแดงเรียกสายโปรตีนที่

จับกับน้ำาตาลนี้วา sialoglycoprotein (SGP) แอนติเจน M และ 

N อยูบน SGP และ S กับ s อยูที่ตำาแหนงอื่น โครงสรางสุดทาย

ของสาย Ss มี SGP เหมือนกับโครงสรางสุดทายของสาย MN 

เมื่อพาแอนติเจน N ไป และโครงสรางสุดทายบนสาย Ss นี้ไมวา

จะมีอะไรก็เรียกวา N

แอนติบอดีของระบบ Lewis ผลิตจาก moAb จากหนู มีขอ

ควรระวังเหมือนกับการผลิตแอนติบอดีระบบ MN เนื่องมาจาก

ปญหาของโครงสรางในระบบ Lewis เอง ดังนั้นการคัดเลือกโคลน 

moAb anti-Lewis มาผลิตตองดีที่สุด เชน น้ำายา moAb anti-

Leb บางทีเรียกวา moAb anti-LebL ทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง

ทั้งหมดของคนหมูโลหิต ABO บางทีเรียกวา moAb anti-LebH 

ทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงหมูโลหิต A
1
 ออนมาก ความแตกตาง

เหลานี้เห็นไดชัดในการเตรียม polyclonal anti-Lewis จากแพะ 

(goats) ไดผลดีเทากับการผลิต moAb anti-Leb การคัดเลือก

โคลนใหทำาปฏิกิริยาที่จำาเพาะทุกหมูโลหิตตองระวังในการผลิต

น้ำายา moAb anti-Leb ใหดี เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของ 

moAb anti-Leb ดังนั้นการใช moAb anti-Leb จะตองมีเซลล

หมูโลหิต A
1
 Le(b+) เปนตัวควบคุม (quality control) แตปญหา

ดังกลาวขางตนไมปรากฏสำาหรับการผลิต moAb anti-Lea ขอดีของ

การใชน้ำายา moAb anti-Lea และ moAb anti-Leb ใชไดดีถามี

การคัดเลือกโคลนที่ดี มีความจำาเพาะ การใชอาจจะมีอายุไมนาน 

ขึ้นอยูกับการตอบสนองสรางแอนติบดีของแพะ อาจจะไมมีความ

แนนอนในความแรงของแอนติบอดีจากการกระตุน ปจจุบันน้ำายา

ที่ใชไดดีผลิตโดย Gomma Biologics, Houston, Immucor, 

Ortho Diagnostic เปนตน

น้ำายาanti-humanglobulinreagents

น้ำายา polyspecific anti-human globulin ประกอบดวย 

anti-IgG และ anti-complement (anti-C3b และ anti-C3d) 

anti-IgG เตรียมมาจากกระตาย anti-C3b อาจจะเตรียมมาจาก 

กระตายหรือจาก moAb ดวยวิธี hybridomas technique เปนการ

ยากที่จะทำาให anti-complement ซึ่งเตรียมจากกระตายนั้นบริสุทธิ์ 

เพราะมี anti-C4 ปนอยู anti-human globulin ผลิตโดยการ

ผสม anti-IgG จากกระตายกับ moAb anti-C3b และ moAb 

anti-C3d เนื่องจาก moAb anti-C3b และ moAb anti-C3d 

เปน moAb ไมมี anti-C4 จึงใหผลการทดสอบถูกตองสำาหรับ

การตรวจกรองหาแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกและไมมี

ผลบวกปลอม น้ำายา moAb anti-C3b/anti-C3d และ moAb 

anti-C3d เพียงอยางเดียวใชสำาหรับการตรวจกรองหาเซลลบวก

ในขั้นตอน anti-globulin test ปจจุบันมีหลายบริษัทผลิต moAb 

anti-IgG ออกมาใช มีคุณภาพดีเหมือน polyclonal antibodies 



อุดม  ติ่งตอย

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 21  No. 2  April-June 2011

110

เตรียมจากกระตาย อยางไรก็ตาม moAb anti-IgG ผลิตดวย

วิธี hybridomas technique ยังมีคุณภาพไมดีเทากับเตรียมจาก 

กระตายเพราะวาเตรียมจากกระตายมีความแรงและความจำาเพาะ

ของ IgG ดีกวา

ในสมัยแรกๆ ที่เริ่มทำา hybridomas technique เซลล myeloma 

ที่นำามาใชงานสวนมากมีคุณสมบัติสราง immunoglobulin ชนิด

ที่ไมตองการ (nonspecific) อยูดวย ทำาใหแอนติบอดีที่ได มีคุณ

สมบัติไมดีมากนัก เชนเซลล P3-X63-Ag8 สราง IgG1, Kappa 

ในตอนหลังจึงมีการคัดเลือกเซลลใหสรางแต light chain จึงไดคัด

เลือก myeloma cells ที่ไมสราง immunoglobulin ชนิดที่ไมตอง

การ มาใชจนเปนที่นิยมในการทำา fusion ในปจจุบัน (ตารางที่ 3) 

วัสดุอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการผลิตmoAb ประกอบดวยดังนี้ 

1. สถานที่เลี้ยงสัตวทดลอง (animal house)

2. ตู sterile cabinet เชน Lamina flow hood

3. ตูคารบอนไดออกไซด (CO
2 
incubator) อุณหภูมิ 37 ำซ

4. ถังแชเย็นไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen tank)

5. สัตวทดลอง (experimental animal) ใชหนู mouse สาย

พันธุ BALB/c

6. Myeloma cells line ที่นิยมใช ไดแก P3-X63-Ag8-653

7. การเพาะเลี้ยงเซลลใน in vitro ตองจัดเตรียมภาชนะที่

ใชในการทำา cell culture อาหารเลี้ยงเซลลสวนใหญใช 

RPMI-1640 หรือ D-MEM ที่มี 5-10% fetal calf serum 

และ antibiotics

8. Polyethylene glycol (PEG) ใชเปน fusing medium

9. HAT medium เปน selective medium

10. HT medium เหมือนกับ HAT medium เพียงแตไมมี 

aminopterin

11. Freezing medium ใช 10% DMSO และ 50% fetal 

calf serum ใน RPMI 1640 

จากการทบทวนการใชน้ำายาตรวจหมูโลหิต ที่ผลิตจาก moAb นำา

มาใชแทนน้ำายาตรวจหมูโลหิต ที่เตรียมจาก polyclonal antibodies 

เมื่อนำาคุณสมบัติตางๆมาเปรียบเทียบกัน พบวามีความแตกตางกัน 

ดังแสดงในตารางที่ 4

การผลิต การใช polyclonal antibodies กับ moAb มีขอ

ควรระวัง และขอจำากัดที่สำาคัญ ไดแก

1. การผลิต moAb ตองอาศัยเทคนิคที่สะอาดปราศจากเชื้อทุก

ขั้นตอน เนื่องจากการฉีดกระตุนใหสรางแอนติบอดีแตละ

ครั้งอาจจะไมไดแอนติบอดีที่ตองการ รวมทั้งการแยกเซลล 

ที่สรางแอนติบอดีแตละครั้ง ก็อาจจะไมไดโคลนที่ตองการ 

ดังนั้นถาไดโคลนที่ตองการมาแตเกิดมีการปนเปอนของเชื้อ

โรค (contamination) จากเทคนิคที่ไมสะอาด ก็เปนการ

เสียเวลาไมเกิดประโยชน

2. การเตรียม polyclonal antibodies หรือ moAb anti-M 

และ moAb anti-N ตองระวังการปรับ pH ใหถูกตอง

เพราะ pH เปลี่ยนแปลงไป จะทำาใหปฏิกิริยาเปลี่ยนไป รวม

ทั้งความจำาเพาะของ moAb anti-M ดีมาก แต moAb 

anti-N สวนมากตองระวังในการเจือจางในการจับกับ MN 

heterozygotes ใหดี มักจะเกิด cross-reaction กับเซลล 

S+ และ MM เนื่องมาจาก moAb anti-N สวนมาก

ไมไดสรางมาจากยีน N โดยตรง

3. เนื่องจาก moAb มีความจำาเพาะสูงอาจจะไมครอบคลุม

ทุก epitope บนเม็ดเลือดแดง ดังนั้น ในการผลิตจะตองมี

การผสมหลายๆโคลนรวมกันที่วา cocktail เพื่อใหสามารถ

จับ epitope บนเม็ดเลือดแดงไดหมด

4. การใชทั้ง polyclonal antibodies และ moAb จะตอง

ปฏิบัติตามคูมือหรือคำาแนะนำาที่แตละแหลงผลิตเพื่อใหไดผล

ที่ถูกตอง โดยเฉพาะ moAb มีโคลนหลากหลาย มีวิธี

การผลิตที่แตกตางกัน จึงอาจมีวิธีการทดสอบที่แตกตางกัน 

เชนการใช moAb anti-Leb จะตองมีเซลลหมูโลหิต A
1
 

Le(b+) เปนตัวควบคุม (quality control) เปนตน

Table3  Plasmacytoma fusion partners3,22

Completename Shortname Mouse/ratstrainorigin Igproduced Reference
P3-X63-Ag8  X63 BALB/c mouse IgG1, kappa Kohler & Milstein(1975)

P3-NSI-Ag4-1 NS1 BALB/c mouse Kappa* Kohler & Milstein(1976)
NSO NSO BALB/c mouse None Galfre & Milstein(1981)

P3-X63-Ag8-653 653 BALB/c mouse None Galfre & Milstein(1981)
Sp2/0-Ag14 Sp2/0 BALB/c mouse None Shulman et al (1978)

210.RCY3.Ag123  Y3 Lou rat kappa Galfre et al (1979)
YB2/O  YO Lou/AD rat None Kilmartin et al (1982)

Kappa* light chain not secreted
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สรุป

ปจจุบันน้ำายาตรวจหมูโลหิต moAb สำาหรับงานธนาคาร

เลือด สวนมากผลิตมาจาก murine hybridomas และ human 

heterohybridomas มีคุณสมบัติเที่ยงตรง คุณภาพสูง ใชโคลน

ที่แตกตางกันแตใหผลไมแตกตางจากที่ผลิตมาจากคน สัตว และ

เม็ดถั่ว

ขอดีของ moAb เหลานี้มีความแนนอน ความจำาเพาะ ทุกครั้ง

ที่ผลิต และสะดวกในการใช

ในกรณีที่ผลิต moAb ตองปฏิบัติงานภายใตระบบสะอาดปลอด

เชื้อ เพื่อปองกันเมื่อมีโอกาสไดโคลนมาโดยไมตั้งใจจะไดไมมีการ

ปนเปอนเชื้อตางๆ ที่ไมตองการ
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