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ใน การ พฒันา เพือ่ ที ่จะ ผลติ monoclonal anti-C3d
โดย mouse hybridoma technique1-4 สําหรับ ใช ใน
การ เตรยีม anti-human globulin serum ( AHS ) แทน
การ เตรยีม จาก ซรีมักระตาย เนือ่ง จาก การ เตรยีม anti-
C3d จาก ซรีมักระตาย จะ ตอง ผาน กระบวน การ ดดู ซบั เอา
anti-C4 รวม ทัง้ non-specific antibodies ออก ให หมด
ซึง่ เปน ขัน้ตอน ที ่ยุง ยาก และ ซบัซอน ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย  (ศนูยฯ) ได ผลติ น้าํ ยา AHS มา
เปน เวลา กวา 20 ป โดย ใช วธิ ีเตรยีม จาก ซรีมักระตาย แต
ใน ระยะ 10 ป ที ่ผาน มา ได นาํ hybridomatechnique

มา พฒันาการ เตรยีม anti-C3d โดย ใน การ ศกึษา ครัง้ แรก5

ได ทาํ การ ทดลอง เพือ่ เลอืก ชนดิ ของ แอนตเิจน ที ่จะ ใช ฉดี
กระตุน หนู Balb / C และ ได คดั เลอืก แอนตเิจน เปน inulin
adsorbed C3b particles ซึง่ ตอมา คณะ ผูทาํ การ ศกึษา ได
ใช เปน สาร ฉีด กระตุน หนู และ คัด เลือก สาย พันธุ ที่ ผลิต
monoclonal anti-C3d โดย ได สาย พันธุ 5C4 และ นํา มา
เพาะ เลีย้ง ให ได ปรมิาณ เพิม่ ขึน้ สาํหรบั นาํ มา ทาํ การ ศกึษา
คณุสมบตั ิทาง ดาน serology เพือ่ ทดสอบ ความ แรง ( ไต
เตอร )  และ ความ จาํเพาะ เจาะ จง กบั C3b coated RBC
ทั้ง    in vitro และ in vivo โดย ทํา การ ทดสอบ เปรียบ
เทยีบ กบั น้าํ ยา AHS ของ ศนูย ฯ และ ของ ตาง ประเทศ
เพื่อ ศึกษา ถึง คุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพ และ สัดสวน
ความ เขมขน ที ่เหมาะสม กอน ที ่จะ นาํ มา เตรยีม เปน น้าํ ยา
AHS  แทน การ เตรยีม จาก ซรีมักระตาย
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5C4 เหมาะสม ที ่จะ นาํ มา เตรยีม เปน น้าํ ยา AHS แทน anti-C3d ที่ เดิม เตรียม จาก ซีรัมกระตาย
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วสัด ุและ วธิกีาร
วสัดุ

1. การ เตรยีม complement coated red blood
cells

1.1  การ เตรยีม เซลล สาํหรบั ใช ทดสอบ ใน หลอด
ทดลอง ( In vitro )

1.1.1  ใช human complement compo-
nent  coated บน เซลล เมด็ โลหติ แดง (rbc) หมู โลหติ O
( rbc group O ) ตาม วธิ ีของ Jenkin DE 6 ( C3b/C4b และ
C3d  KAF ), Chaplin H 7 ( C4b ) และ Fruitstone 8 ( C3b
alternate  pathway และ C3d  (AP ) Tryp ) และ เตรยีม
เปน 3-5% cell suspension ใน 0.15 M NaCl

1.1.2 เตรียม เซลล Lea ( C ) 9 โดย ใช RBC 
หมู  O Le+a sensitized ดวย anti-Lea + comple-
ment

1.2 เตรยีม เซลล สาํหรบั ใช ทดสอบ กบั เซลล ที ่ได
จาก ผูปวย ( In vivo )

1.2.1 ใช เมด็ โลหติ แดง จาก ผูปวย ที ่ม ีผลบวก
direct antiglobulin test จาํนวน 100 ตวัอยาง นาํ มา
ลาง  3 ครัง้ ดวย 0.15 M NaCl เพือ่ กาํจดั แอนตบิอด ีทีอ่ยู
ใน ซรีมั ออก ให หมด และ เตรยีม เปน 3-5% cell suspen-
sion  ใน 0.15 M NaCl

2. น้าํ ยา anticomplement ที ่ใช ทดสอบ
2.1 เตรยีม monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) ที่ เจือ

จาง  1/100 ,1/200 และ  1/300 ดวย 1% bovine albu-
min  ( BA ) in Imidazole Buffer Solution ( IBS )

2.2 Rabbit anti-C3 , anti-C3d และ anti-C4
(Ortho )

2.3 น้าํ ยา AHS ของ ศนูย ฯ ( lot. 43025 ) และ
AHS  ของ ตาง ประเทศ 2 บรษิทั
วธิกีาร ศกึษา

1. การ ทดสอบ ความ แรง  ( ไต เตอร ) ดวย hemag-
glutination  test

1.1  โดย วธิ ีหลอด ทดลอง มาตราฐาน ( standard

direct antiglobulin tube test) โดย ใช 100   µL ของ
monoclonal  anti-C3d ( 5C4 ) ผสม ดวย 100  µL ของ
3-5%  complement component coated RBC ใน
0.15  M NaCl หรือ  Low Ionic Strength Solution
(LISS )  ปน อาน ผล ทนัที ( immediately spin tube test)
ที่ 3,400 rpm 15 วนิาที และ ตัง้ ทิง้ ไว 5 นาที แลว ปน อาน
ผล อกี ครัง้

2. การ ทดสอบ ความ จาํเพาะ ( specificity test )
2.1 ศกึษา ปฏกิริยิา ความ จาํเพาะ ของ การ จบั กลุม

โดย เจือ จาง monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) ดวย 1%
bovine  serum albumin ( BSA ) ใน imidazole bar-
bital  saline ( IBS ) นํา มา ทดสอบ ดวย สาร ละลาย เม็ด
โลหติ แดง ที ่เตรยีม เปน 3-5% cell suspension ใน 0.15
M NaCl จาก ผู บริจาค โลหิต ที่ เปน clotted blood ,
citrate  blood ( ACD หรอื CPD ) ที ่เกบ็ 4 ซํ. 24 ชัว่โมง
เปน หมู โลหติ A , B , AB และ O หมู ละ 20 ตวัอยาง และ
ที ่เกบ็ 4 ซํ. 28 วนั เปน หมู โลหติ A , B , AB และ O หมู
ละ 20 ตวัอยาง

2.2  ทดสอบ heterospecific antibodies โดย
ใช clotted blood 24 ชัว่โมง เตรยีม เปน 3-5% ใน NSS
เปน หมู โลหิต A , B , AB และ O หมู ละ 40 ตัวอยาง
ผสม กบั monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) ที ่เจอื จาง 1/300
ทดสอบ ที ่อณุหภมู ิหอง ( 20-30 ซํ. ) , 37 ซํ. และ ที่ 2-8 ซํ.
โดย incubate 30 นาที ใน แต ละ อณุหภมู ิที ่ทดสอบ ปน
อาน ผล ดวย ตา เปลา และ กลอง จลุทรรศน

2.3  ทดสอบ indirect antiglobulin test โดย
ใช หมู โลหติ A , B , AB และ O ใน CPD ไม เกนิ 5 วนั
หมู ละ 20 ตัวอยาง ลาง เซลล 3 ครั้ง ดวย NSS เตรียม
เปน 3-5 % ใน NSS ใช ซรีมัใหม ( 1-2 วนั ) จาก หมู โลหติ
A , B , AB และ O หมู ละ 4 ตวัอยาง โดย ใช ซรีมัใหม แต
ละ หมู โลหติ ทาํ ปฏกิริยิา กบั เซลล หมู เดยีว กนั 5 ตวัอยาง
( ซรีมัโลหติ หมู A 11    ตวัอยาง ใช ทดสอบ กบั เซลล เมด็ โลหติ
แดง หมู A 5 ตวัอยาง ) แลว นาํ ไป incubate ที่ 37 ซํ.  30
นาท ี นาํ มา ปน ลาง 3 ครัง้ แลว หยด monoclonal  anti-
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C3d ( 5C4 ) ที่ เจือ จาง 1/300 2 หยด ผสม ให เขากัน ปน
อาน ผล ดวย ตา เปลา และ กลอง จลุทรรศน

2.4  ทดสอบ กับ trypsin treated cells and
papain treated cells โดย ใช citrate blood เก็บ ที่
4 ซํ.  24 ชัว่โมง เปน หมู โลหติ A , B , AB และ O หมู ละ
20 ตวัอยาง นาํ มา sensitized ดวย เอน็ ไซม Trypsin
และ Papain และ เตรยีม เปน 3-5% cell suspension
แลว นาํ มา ทดสอบ กบั monoclonal anti- C3d ปน อาน ผล
ทนัที และ ตัง้ ทิง้ ไว ที ่อณุหภมู ิหอง 10 นาที ปน อาน ผล ดวย
ตา เปลา และ กลอง จลุทรรศน

ผล การ ทดลอง
ได นาํ monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) มา ทดสอบ ความ

แรง  ( ไต เตอร และ score ) กบั complement compo-
nent  coated rbc ( C3b , C3d ,C4b และ uncoated ) ซึง่ ผล
การ ทดลอง ดงั แสดง บน ตาราง ที่ 1

จาก ตาราง ที่ 1 พบ วา monoclonal anti-C3d (5C4)
ม ีความ แรง ( ไต เตอร ) เทากนั กบั ทกุ C3 coated RBC ที่
ใช ทดสอบ แต ความ แรง ที่ อาน เปน คะแนน ( score ) 10
แตก ตางกนั ซึง่ ความ แรง เปน score ดวย C3b / C4b และ

C3b ( AP ) coated rbc ได คะแนน เทากนั คอื 117 คะแนน
และ ความ แรง ปฏิกิริยา ดวย C3d / C4d Tryp. และ C3d
(AP)   Tryp. ได คะแนน เทากบั 124 คะแนน เทากนั สวน
ความ แรง เปน score ที ่ทดสอบ ดวย LeaC เทากบั 112
คะแนน  ซึ่ง ต่ํา กวา เซลล อื่น ๆ   เล็ก นอย จาก ผล การ
ทดสอบ นี ้สรปุ ได วา ความ แรง ( ไต เตอร ) ที ่ทดสอบ ดวย
เซลล  ตางๆ  ม ีความ แรง เทากนั คอื 1/4096 และ ความ แรง
เปน score ม ีความ แตก ตางกนั ไม มาก ดงันัน้ จงึ ได นาํ
monoclonal  anti-C3d ( 5C4 ) ที่ เจือ จาง 1/100, 1/200
และ  1/300 มา ทดสอบ ความ แรง ( ไต เตอร )   เปรยีบ เทยีบ
กบั AHS ของ ศนูย ฯ ( lot. 43025 ) และ ของ ตาง ประเทศ
2  บรษิทั ผล การ ทดลอง ดงั แสดง บน ตาราง ที่ 2

จาก ตาราง ที่ 2 พบ วา ความ แรง ( ไต เตอร ) ที ่ทดสอบ
ดวย  C3b และ C3d coated rbc เทากนั ทกุ ชนดิ ของ น้าํ ยา
ที ่ใช ทดสอบ คอื ไต เตอร 16 แต ความ แรง เปน score แตก
ตางกัน พบ วา ที่ เจือ จาง 1/100 ปฏิกิริยา ความ แรง เปน
score  ดวย C3b และ C3d coated RBC สูงสุด สวน ที่
เจือ จาง   1/200 ปฏิกิริยา ความ แรง score ดวย C3b
coated rbc  ม ีความ แรง score ใกล เคยีง กบั น้าํ ยา AHS
ของ ศูนย ฯ  และ ของ ตาง ประเทศ ทั้ง 2 บริษัท และ ที่ เจือ
จาง 1/300  ปฏกิริยิา ความ แรง score ดวย C3b coated
rbc ม ีความ แรง score นอย กวา น้าํ ยา AHS ของ ศนูย ฯ
และ ของ ตาง ประเทศ ทัง้ 2 บรษิทั สวน ปฏกิริยิา ความ แรง
score  ดวย C3d coated RBC ม ีความ แรง ใกล เคยีง กบั
น้าํ ยา ของ ศนูย ฯ และ ของ ตาง ประเทศ ทัง้ 2 บรษิทั

จาก ตาราง ที่ 3 พบ วา ที ่การ เจอื จาง 1/100 ให ผลบวก
กบั บาง เซลล ทกุ การ ทดสอบ ( 4 การ ทดสอบ ) และ ทกุ เซลล
ที ่ใช ทดสอบ มอง เหน็ ดวย ตา เปลา สวน การ เจอื จาง ที่ 1/
200  พบ วา ให ผลบวก กบั ทกุ การ ทดสอบ และ ทกุ เซลล ที ่ใช
ทดสอบ  ทัง้ ด ูดวย กลอง จลุทรรศน และ ด ูดวย ตา เปลา และ
ที ่การ เจอื จาง 1/300 ให ผล ลบ กบั ทกุ การ ทดสอบ และ ทกุ
เซลล ที ่ใช ทดสอบ เหมอืน กบั น้าํ ยา AHS ของ ศนูย ฯ

ดงันัน้ ผล การ ทดลอง จาก ตาราง ที่ 2 และ ตาราง ที่ 3
จึง ได คัด เลือก monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) ที่ ความ

C3b / C4b
C3d / C4d Tryp.
C3b ( AP )
C3d ( AP ) Tryp.
LeaC
C4b
Uncoated

ตาราง ที่ 1  แสดง ความ แรง ( ไต เตอร และ score ) ของ
monoclonal  anti-C3d ( 5C4 ) ดวย complement
coated  rbc

Red blood cells
coated with

Titre Score

4096
4096
4096
4096
4096

0
0

117
124
117
124
112
0
0
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Dilute 1/100 ( clone 5C4 )

Dilute 1/200 ( clone 5C4 )

Dilute 1/300 ( clone 5C4 )

Anti-human globulin
(NBC lot. 43025 )
Anti-human globulin
( commercial 1 )
Anti-human globulin
( commercial 2 )

ตาราง ที่ 2  แสดง ความ แรง ของ monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) ที ่เจอื จาง 1/100, 1/200 และ 1/300 แลว ทาํ การ เจอื จาง
ตอไป อกี โดย two fold dilution ( เริม่ จาก neat ถงึ 1/16 ) และ ทดสอบ ดวย 3-5% C3b , C3d coated RBC โดย ทดสอบ
เปรยีบ เทยีบ กบั น้าํ ยา AHS ของ ศนูย ฯ ( lot. 43025 ) และ ของ ตาง ประเทศ 2 บรษิทั ( commercial 1 และ commer-
cial2 )

Reagent RBC coated with Titre Score
C3b
C3d

C3b
C3d

C3b
C3d

C3b
C3d

C3b
C3d

C3b
C3d

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

50
38
42
27
25
19
42
21
44
17
47
20

1. Direct antiglobulin test
2. Heterospecific antibodies
3. Indirect antiglobulin test
4. Enzyme treated cells

ตาราง ที่ 3  แสดง ผล การ ทดสอบ ความ จาํเพาะ ของ monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) กับ เซลล หมู โลหิต ABO
Method Monoclonal anti-C3d AHS ( ศนูย ฯ )

Dilute 1/100 Dilute 1/200 Dilute 1/300
Positive
Positive
Positive
Positive

Positive
Positive
Positive
Positive

Negative
Negative
Negative
Negative

Negative
Negative
Negative
Negative

เขมขน  1/300 นํา มา ทดสอบ กับ เลือด ผูปวย ที่ ได จาก
ธนาคาร เลือด โรงพยาบาล จุฬาฯ ซึ่ง ให ผลบวก กับ การ
ทดสอบ  direct antiglobulin test จํานวน 100
ตัวอยาง  โดย ทดสอบ เปรียบ เทียบ กับ น้ํา ยา AHS ของ
ศูนย ฯ  ( lot. 43025 ), AHS*, Rabbit anti-C3d (com-

mercial )  และ Rabbit anti-IgG ( ศูนย ฯ ) ผล การ
ทดสอบ ดงั ตาราง ที่ 4

จาก ผล การ ทดลอง ใน ตาราง ที่ 4 เลอืด ผูปวย จาํนวน
100  ตวัอยาง ซึง่ ได ทาํ การ ทดสอบ แลว และ ให ผลบวก กบั
direct  antiglobulin test ทุก ราย กอน นํา มา ทดสอบ
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ดวย monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) , Rabbit anti-C3d
(บรษิทั) , AHS* , AHS ( ศนูย ฯ) และ Rabbit anti-IgG
( ศนูย ฯ) พบ วา ปฏกิริยิา ที ่เกดิ ขึน้ กบั แอนตบิอด ีตางๆ ที ่ใช
ทดสอบ แบง เปน 4 ลกัษณะ ดงันี้

1. ให ผลบวก เฉพาะ กับ monoclonal anti-C3d
(5C4 ) ,   Rabbit anti-C3d , AHS* และ AHS ( ศูนย ฯ)
และ ให ผล ลบ กบั Rabbit anti-IgG จาํนวน 28 ตวัอยาง
ซึง่ แปล ผล ได วา บน เมด็ โลหติ แดง ของ ผูปวย จาํนวน 28
ตวัอยาง ม ีเฉพาะ สวน ของ C3d เกาะ บน ผวิ เมด็ โลหติ แดง

2. ให ผลบวก กับ แอนติบอดี ทุก ชนิด ที่ ใช ทดสอบ
จํานวน 49 ตัวอยาง ซึ่ง แปล ผล ได วา บน เม็ด โลหิต แดง
ของ ผูปวย จาํนวน 49 ตวัอยาง ม ีทัง้ C3d และ แอนตบิอดี
ชนดิ IgG เกาะ บน ผวิ เมด็ โลหติ แดง

3. ให ผลบวก กับ เฉพาะ AHS ( ศูนย ฯ), AHS*,
Rabbit  anti-IgG และ ให ผล ลบ กบั monoclonal anti-
C3d  ( 5C4 ) และ Rabbit anti-C3d จาํนวน 7 ตวัอยาง ซึง่
แปล ผล ได วา บน เม็ด โลหิต แดง ของ ผูปวย จํานวน 7
ตวัอยาง  ม ีเฉพาะ สวน ของ แอนตบิอด ีชนดิ IgG เกาะ บน
ผวิ เมด็ โลหติ แดง

4. ให ผล ลบ กบั ทกุ แอนตบิอดี จาํนวน 16 ตวัอยาง
ซึง่ แปล ผล ได วา เลอืด ผูปวย กอน ที ่จะ นาํ มา ทดสอบ ใน ครัง้
นี ้อาจ จะ เกบ็ นาน อณุหภมู ิไม เหมาะสม หรอื เกดิ hemoly-

sis  ซึง่ ทาํให แอนตบิอด ีที ่เกาะ บน เมด็ โลหติ แดง ม ีนอย ลง
หรอื ตรวจ ไม พบ เลย

สรปุ และ วจิารณ
จาก ผล การ ทดลอง พบ วา ประสทิธภิาพ ของ mono-

clonal  anti-C3d (5C4) ที ่การ เจอื จาง 1/300 เมือ่ ทดสอบ
เปรยีบ เทยีบ กบั AHS ของ ศนูย ฯ และ ของ ตาง ประเทศ
ทาง ดาน ความ แรง ( ไต เตอร และ score ) และ ความ
จําเพาะ  กับ C3d coated rbc ( C3b, C3d ) ทั้ง in vitro
และ  in vivo ด ีเทยีบ เทากบั AHS ของ ศนูย ฯ และ ของ
ตาง ประเทศ และ การ เจอื จาง ที่ 1/300 เปน ความ เขมขน ที่
เหมาะสม สามารถ ที่ จะ นํา มา ใช เตรียม เปน น้ํา ยา AHS
แทน วธิกีาร เตรยีม จาก ซรีมักระตาย ( Rabbit anti- C3d)
ซึง่ การ เตรยีม anti-C3d จาก monoclonal จะ ม ีขอ ด ีคอื
ได anti-C3d ที่ ไม มี การ ปน เปอน จาก anti-C4 และ ได
แอนตบิอด ีที ่ม ีความ แรง สม่าํเสมอ สามารถ ทาํ การ เจอื จาง
ได มาก โดย ใช สาย พันธุ 5C4 เลีย้ง ขยาย ได anti-C3d ใน
ปรมิาณ ไม จาํกดั แต คณุภาพ คง เดมิ ไม ตอง ใช หน ูทดลอง
ซ้าํ อกี นอก จาก นี ้ยงั สามารถ ใช pure monoclonal anti-
C3d  สาํหรบั ใช ทดสอบ ใน ขัน้ตอน การ เตรยีม C3 coated
rbc  ซึง่ เดมิ ตอง สัง่ ซือ้ จาก ตาง ประเทศ ใน ราคา แพง

นอก เหนอื จาก การ ทดสอบ คณุสมบตั ิทาง ดาน Serol-

1
2
3
4

ตาราง ที่ 4  แสดง ผล การ ทดสอบ เปรยีบ เทยีบ ความ จาํเพาะ ของ monoclonal anti-C3d ( 5C4 ) , Rabbit anti-C3d (com-
mercial ) , AHS* , AHS ( ศนูย ฯ ) และ Rabbit anti-IgG ( ศนูย ฯ) กบั ตวัอยาง เลอืด ของ ผูปวย จาํนวน 100 ตวัอยาง

Patient cell
reaction
pattern

Monoclonal
anti-C3d

Rabbit
anti-C3d

(Commercial)

Anti-C3d +Rabbit anti-IgG Rabbit anti-
IgG ( ศูนย ฯ) TotalAHS ( ศูนย ฯ) AHS*

+
+
-
-

+
+
-
-

+
+
+
-

+
+
+
-

-
+
+
-

28
49
7
16

หมายเหตุ : AHS* = Monoclonal anti-C3d  (5C4 ) + Rabbit anti-IgG
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ogy  แลว กอน ที ่จะ นาํ monoclonal anti-C3d ไป ใช ใน
การ เตรียม เปน AHS สําหรับ ใช ใน หอง ปฏิบัติ การ ทาง
ธนาคาร เลือด จะ ตอง ศึกษา ชนิด ของ class และ sub-
class  Igs 11 เพือ่ จะ ได รูจกั คณุสมบตั ิของ monoclonal
anti-C3d และ สามารถ ใช เปน แนว ทาง ใน การ นาํ ไป แปล ผล
รวม กบั การ ศกึษา คณุสมบตั ิทาง ดาน Serology ได
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Monoclonal Anti-C3d Antibody (Clone 5C4)

Rachanee Kaewmongkol, Kanjana Aimamporn, Suwit Phonimit,
AcharaSiripongsanusit  and Tasanee Sakuldamrongpanich
National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Abstract: The clone 5C4 which is a stable mouse hybridoma line secretingmonoclonal anti-C3d was
selected.   It was high potency (titer) andspecificity which reacted with complement coated red blood
cells bothin vitro and in vivo.  Anti-C3d secreting clone 5C4 can be used at afinal dilution of 1 to
300  to provide an excellent antiglobulinreagent when mixed with a suitable dilution of rabbit anti-
IgG  serumto prepare anti -human globulin reagent (AHS).  To evaluate the potencyand specificity.
It was tested the potency and specificity to comparewith polyclonal (rabbit ) antiglobulin reagent
conventionally  preparedby NBC, TRC and 2 commercial reagents.  It was found that the blended 
antiglobulin  reagent gave as good quality as polyclonal (rabbit) antiglobulin reagent.  This report
suggested  that monoclonal anti-C3d fromclone 5C4 could substitute anti-C3d from rabbit source in  the
routine preparation of antiglobulin reagent.
Key Words :  Monoclonal anti-C3d
Thai   J   Hematol   Transf   Med  2002;12:91-7.
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