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บทความฟนวิชา

เทคนิคการตรวจแอนติบอดีของหมูโลหิ
 ต
จริยาสายพิณ
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหทราบคุณสมบัติของscreeningcellsที่ควรใชในการตรวจแอนติบอดีของหมูโลหิต
2. เพือ่ ใหเกิดความเขาใจคุณสมบัตของ
ิ แอนติบอดีและสามารถแปลผลการตรวจไดอยางถูกตอง
3. เพือ่ ใหสามารถเลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมในการตรวจแอนติบอดีทมี่ ีความสําคัญทางคลินกิ

การตรวจหาแอนติบอดีของหมูโลหิ
 ตเปนการตรวจหา
unexpectedantibodiesซึ่งเปนแอนติบอดีของหมู
โลหิตระบบตางๆนอกเหนือจากanti-Aและanti-B
unexpectedantibodiesเหลานี้ไดแกแอนติบอดีใน
ระบบLewis,P,MNSs,Rh,Kidd,Duffyเปนตน
ซึ่งพบไดรอยละ0.3-21,2ขึ้นกับเทคนิคการตรวจและ
กลุม ประชากรที่ศึกษาunexpectedantibodiesสวน
มากเปนalloantibodyคือเปนแอนติบอดีทีผู่ ส รางไมมี
แอนติเจน ชนิด นั้น หรือ อาจ เปน autoantibody คือ
แอนติบอดี ที่ ทํา ปฏิกิริยา กับ แอนติเจน ของ ผูสราง เอง
unexpectedalloantibodyแบงเปนชนิดimmune
typeซึ่งเกิดจากการกระตุนของเม็ดเลือดแดงจากการ
ไดรบั เลือดหรือการตัง้ ครรภไดแกแอนติบอดีในระบบ
Rh,Kidd,Duffyเปนตนและnon-redcellimmune
typeหรือที่เรียกวาnaturallyoccurringantibody
เนื่องจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไมไดถูกกระตุนจาก
ไดรับตนฉบับ23มิถุนายน2546และใหตีพิมพ11สิงหาคม2546
ตองการ สําเนา ตน ฉบับ ติด ตอนางสาวจริยาสายพิณ ภาควิชา
เวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ10700

เม็ด เลือด แดง ไดแก แอนติบอดี ใน ระบบ Lewis
เปนตน3
การตรวจ หาแอนติบอดีของหมูโลหิตนอกจากใช
ตรวจแอนติบอดีในผูบริ
 จาคแลวยังเปนสวนหนึง่ ของการ
ตรวจความเขากันไดของเลือด(pretransfusiontesting)ซึ่งประกอบดวยการหาหมูเลือดระบบABO,Rh
และ การทําcrossmatchingในผูปวยกรณีที่มีการ
ตรวจพบแอนติบอดีตองตรวจหาชนิดของแอนติบอดี
และเลือกเลือดทีไม
่ มีแอนติเจนชนิดนัน้ มาcrossmatch
ใหผูป ว ยตอไป
ความสําคัญทางคลินิกของแอนติบอดีขึ้นกับความ
สามารถในการทําใหเกิดhemolyticdiseaseofthe
newborn,hemolytictransfusionreactionหรือ
ทําให เม็ด เลือด แดง ที่ ให แก ผูปวย มี อายุ สั้น กวา ปกติ
แอนติบอดีเหลานีมั้ กทําปฏิกริ ยิ าที่ 37 C
ํ สามารถตรวจ
พบ ได ดวย วิธี saline indirect antiglobulin test
(IAT)จากขอมูลการศึกษาจํานวนมาก1,4-15 พบวาในกลุม
cold-reactiveantibodiesตัวอยางเชนanti-A1,
anti-I,anti-IH,anti-Lea,anti-Leb,anti-P1,anti-M,
anti-Nเปนตนทีไม
่ ทําปฏิกริ ยิ าที่ 37 C
ํ เม็ดเลือดแดง
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ที่มีแอนติเจนดังกลาวจะไมถูกทําลายในรางกายผูปวย
จากขอมูลขางตนไมไดหมายความวาแอนติบอดีทุกชนิด
ทีกล
่ าวขางตนไมมีความสําคัญทางคลินกิ แตหมายความ
วา ถา แอนติบอดี ใด สามารถ จับ กับ เม็ด เลือด แดง ที่
อุณหภูมิ37 ํCไดและ/หรือตรวจพบไดดวยวิธีIAT
แอนติบอดีเหลานัน้ ถือวามีความสําคัญทางคลินกิ ไมได
ถือชนิดของแอนติบอดีเปนสําคัญ16
ScreeningCells17
การ ตรวจ หา แอนติบอดี ทํา โดย การ นํา ซีรัมหรือ
พลาสมา  มา ทําปฎิกิริยา กับ เม็ด เลือด แดง ที่ เรียก วา
screening  cells ซึ่ง เตรียม จาก เม็ด เลือด แดง ของ ผู
บริจาคโลหิตหมูโอ
 ทีมี่ แอนติเจนของหมูเลื อดระบบตางๆ
ทีมี่ ความสําคัญทางคลินกิ ไดแกD,C,E,c,e,M,N,
S,s,P1,Lea,Leb,K,k,Fya,Fyb,JkaและJkbแตละ
Lot. ของ screening cells จะ มี antigen profile
แสดงแอนติเจนตางๆของแตละคนที่เปนscreening
cellsซึง่ ชุดของscreeningcellsมักประกอบดวยเซลล
เม็ด เลือด แดง 2 ขวด จาก ผู บริจาค 2 คน เพื่อ ให มี
แอนติเจนครบตามที่กําหนดไว
Idealscreeningcellsจากแตละผูบริ
 จาคทีนํ่ ามาใช
ควรเปนเซลลชนิดhomozygousเพราะจะมีแอนติเจน
เปน2เทาของเซลลชนิดheterozygousแอนติบอดี
หลายชนิดเชนแอนติบอดีของระบบKidd,Duffyและ
MNSs มี  dosage effect ซึ่ ง จะ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า กั บ
homozygous cells แรง กวา heterozygous cells
ดังนัน้ ซีรมั่ ทีมี่ แอนติเจนอยางออนๆจึงอาจตรวจไมพบถา
ใชscreeningcellsที่เปนheterozygouscells
Screening cells สําหรับ ตรวจ หา แอนติบอดี ใน
ผูป ว ยไมควรนํามารวมกันถาเตรียมจากผูบริ
 จาคคนละ
คนเพราะจะทําใหความไวในการตรวจลดลงไมสามารถ
ตรวจ พบ แอนติบอดี ที่ มี ระดับ ต่ํา ได เมื่อ ให เลือด ที่ มี
แอนติเจนตรงกันจะทําใหเกิดsecondaryimmune
responseและมีการทําลายของเม็ดเลือดแดงทีให
่ เขาไป17
แตในกรณีตรวจหาแอนติบอดีในผูบริ
 จาคโลหิตอาจใช

screeningcellsที่รวมจากผูบริจาค2คนเพื่อใหมี
แอนติเจนครบถึงแมวาจะมีความไวนอยลงไมสามารถ
ตรวจพบแอนดิบอดีทีมี่ ระดับต่าํ ไดแตในกรณีนีพบ
้ วาไม
เปนอันตรายตอผูรั บเนือ่ งจากแอนติบอดีจากผูบริ
 จาคจะ
ถูกเจือจางดวยพลาสมาในรางกายของผูรับเอง18
เทคนิคการตรวจแอนติบอดีของหมูโลหิต19
เทคนิคทีใช
่ ในการตรวจหาแอนติบอดีมีหลายวิธี เชน
SalineIAT,Enzymetest,Polybreneเปนตนการ
เลือกวิธีการดังกลาวมาใชในการตรวจหาแอนติบอดีมี
หลักการในการเลือกดังนี้
1. ควรเปนวิธทีี ตรวจ
่ หาแอนติบอดีทีมี่ ความสําคัญ
ทางคลินกิ ไดดี
2. ควรเปนวิธที ตึ่ รวจพบแอนติบอดีที่ไมมีความ
สําคัญทางคลินกิ ไดนอย
3. เปนวิธไม
ี ยุง ยากและใชเวลาในการตรวจไมนาน
IndirectAntiglobulinTest(IAT)20
เปนการตรวจหาแอนติบอดีทีจํ่ าเพาะกับแอนติเจนบน
เม็ดเลือดแดงโดยincubateซีรมั หรือพลาสมากับเม็ด
เลือดแดงที่ 37 C
ํ เพือ่ ใหแอนติบอดีทีมี่ ความสําคัญทาง
คลินิกทําปฏิกิริยากับแอนติเจนจากนั้นลางเอาแอนติ
บอดี ที่ ไม ได เกาะ กับ แอนติเจน บน เม็ด เลือด แดง ออก
หยดantihumanglobulin(AHG)reagentซึง่ เปน
reagentที่มีแอนติบอดีตอแอนติบอดีชนิดIgGบาง
ชนิดอาจมีแอนติบอดีตอคอมพลีเมนทรวมอยูด วยทําให
เม็ดเลือดแดงที่มีแอนติบอดีชนิด IgGหรือมีคอมพลี
เมนทเกาะอยูเกิดการจับกลุม ใหมองเห็นไดถามีการจับ
กลุมเกิดขึ้นแสดงวามีแอนติบอดีในซีรัมที่จําเพาะกับ
แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงIATใชในการตรวจ
1. Crossmatchingเพือ่ ตรวจดูปฏิกริ ยิ าระหวาง
เม็ดเลือดแดงของdonorกับซีรมั ของผูป ว ย
2. Antibodyscreeningเพือ่ ตรวจหาแอนติบอดี
ของหมูโลหิ
 ตระบบตางๆ
3. Antibodyidentificationเพื่อตรวจหาชนิด
ของแอนติบอดี
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4. Bloodgroupphenotypingเพื่อตรวจแอนติ
เจนของหมูโลหิ
 ตระบบตางๆ ที่ knownantibodyทีใช
่
ตรวจเปนชนิดIgG
วิธีการ indirect antiglobulin test มี ขั้นตอน
ดังนี้17
1. Labelหลอดทดลอง
2. หยดซีรมั หลอดละ2หยด
3. หยดscreeningcellsหลอดละ1หยด
4. ปนอานผลบันทึกผลโดยดูการแตกของเม็ด
เลือดแดง(hemolysis)และการจับกลุม(agglutination)
5. Incubate ที่ 37 ํCนาน15-30นาทีขึ้นกับ
enhancementreagentทีใช
่ ขัน้ ตอนนีเรี้ ยกsensitizationphase
6. ปน อานผลดูการแตกของเม็ดเลือดแดงและการ
จับกลุม บันทึกผล
7. ปน ลาง 3 ครั้ง ดวย 0.8 % น้ํา เกลือ เพื่อ ลาง
แอนติบอดีที่ไมไดเกาะบนเม็ดเลือดแดงออกใหหมด
8. หยดantihumanglobulinreagent(AHG)
2หยดในแตละหลอด
9. ปน อานผลถาไมมีการจับกลุม ของเม็ดเลือดแดง
ใหตรวจสอบโดยการดูดวยกลองจุลทรรศนบันทึกผล
10. กรณีทีผล การ ตรวจ ใหผล ลบ หยด Coombs
controlcells1หยดปน อานผลอีกครัง้ ถาไมมีการจับ
กลุมของเม็ดเลือดแดงแสดงวาขั้นตอนการลางไมถูก
ตองลืมหยดAHGreagentหรือAHGreagentไม
มีคุณภาพตองทําการทดสอบใหมตัง้ แตตน
Enzymetechnique21
การยอยเม็ดเลือดแดงดวยเอ็นไซมเชนtrypsin,
bromelin, ficinและpapainจะชวยเรงปฏิกริ ยิ าของ
หมูเลื
 อดบางระบบไดแกRh.Kidd,LewisและPแต
จะยับยั้งปฏิกิริยาของหมูเลือดบางระบบไดแกDuffy,
MNSsเนือ่ งจากแอนติเจนถูกทําลายจากการยอยของเอ็น
ไซมเอ็นไซมทใช
ี่ ในงานธนาคารเลือดดังกลาวขางตนมี
คุณสมบัติเปนproteolyticenzymeจะลดประจุลบที่
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ผิวเม็ดเลือดแดงโดยยอยpolypeptideตรงโมเลกุล
ของsialicacidซึง่ มีประจุลบเมือ่ ประจุลบลดลงแรง
ผลักระหวางเม็ดเลือดแดงก็จะนอยลงทําใหระยะหาง
ระหวางเซลลแคบลงแอนติบอดีทเป
ี่ นIgGสามารถจับ
กับเม็ดเลือดแดงไดมากกวา1เซลลจึงทําใหเกิดการจับ
กลุม มองเห็นไดโดยไมตองทําIAT
Enzymetechniqueแบงเปน
1. One-stageenzymetechniqueหยดเอ็นไซม
รวมไปกับเม็ดเลือดแดงและซีรมั เนือ่ งจากเอ็นไซมเหลา
นีเป
้ นproteolyticenzymeสามารถยอยแอนติบอดีใน
ซีรัมไดจึงควรหยดเม็ดเลือดแดงกับซีรัมผสมกันกอน
แลวจึงหยดเอ็นไซมตามmethod3.6.5AABBTechnicalManual
2. Two-stage enzyme technique ยอย เม็ด
เลือด แดง กอน ดวย เอ็น ไซมแลว จึง นํา ไป หยด กับ ซีรัม
วิธีการนี้ใชมากกวาวิธีแรกเนื่องจากมีความไวมากกวา
เอ็นไซมแตละLot.กอนนํามายอยเม็ดเลือดแดงตอง
ทดสอบหาความเขมขนและหาเวลาทีเหมาะสม
่
ในการยอย
เม็ดเลือดแดงทุกครั้งกอนการใชตามmethod3.6.3
AABBTechnicalManual
การนําenzymetechniqueมาใชในการตรวจหา
แอนติบอดีทําโดยการยอยscreeningcellsดวยเอ็น
ไซมแลวลางเอ็นไซมออกกอนนําไปหยดกับซีรมั ชวยใน
การตรวจหาแอนติบอดีในระบบRh, Lewis, Pทีมี่ ระดับ
ออนๆไดดีแตตองทํารวมกับวิธอืี น่ ๆเชนsalineroom
temperatureและsalineIATเนื่องจากวิธีเอ็นไซม
ไมสามารถตรวจพบanti-M,anti-N,anti-Fya หรือ
antiFybไดเนือ่ งจากแอนติเจนเหลานีถู้ กทําลายระหวาง
การยอยนอกจากนีวิ้ ธเอ็
ี นไซมมกั ตรวจพบ cold antibodyทีไม
่ มีความสําคัญทางคลินกิ เชนanti-IIssittให
คําแนะนําวาควรนําวิธีเอ็นไซมมาใชในการตรวจหาชนิด
ของแอนติบอดี(antibodyidentification) จะเหมาะสม
กวาการนํามาใชในการตรวจหาแอนติบอดี (antibody
screening)
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Positivelychargedmolecules21
Polymersที่มีประจุบวกเขนhexadimethrine
bromide(Polybrene),protaminesulfateและpolyL-lysineเมือ่ ผสมกับเม็ดเลือดแดงและซีรมั จะทําใหเม็ด
เลือด แดง เกิด การ เกาะ กัน ขึ้น เนื่อง จาก ประจุ ลบ ของ
sialicacidบนผิวของเม็ดเลือดแดงทําปฎิกริ ยิ ากับประจุ
บวกของสารpolymerเมื่อใสneutralsaltเชนsodiumcitrateเม็ดเลือดแดงจะกระจายออกจากกันแต
เม็ดเลือดแดงทีมี่ แอนติบอดีเกาะอยูจะ
 จับกลุม กันตอไป
วิธกี ารของPolybrene
Incubateเม็ดเลือดแดงกับซีรมั ในmediumทีเป
่ น
lowionicstrengthsolutionเพื่อชวยใหแอนติบอดี
เกิดปฏิกริ ยิ ากับแอนติเจนไดเร็วนาน1นาทีใสworkingPolybreneเขยาใหเขากันแลวปน เทsupernatant
ทิ้ง ใส resuspending solution ซึ่ง มี trisodium
citrateเปนสวนประกอบสําคัญลงไปเขยาเบาๆ ดูการ
จับกลุม ของเม็ดเลือดแดงถาตองการทําantiglobulin
testตอใหลางเซลลดวย0.01Msodiumcitrate
solution3ครัง้ แลวหยดAHGreagent
การแปลผลถามีการจับกลุม ของเม็ดเลือดแดงหลัง
จากเติมresuspendingsolutionถือวาใหผลบวก
Controlควรทําcontrolอานควบคูไป
 ดวยทุกครัง้
โดย ใช ซี รั ม ที่ ไม มี  unexpected antibody แทน
unknownserumของผูป ว ยหรือdonor
Polybrene เปน เทคนิค ที่ ใช เวลา นอย เนื่อง จาก
incubateทีอุ่ ณหภูมหิ องเพียง1นาทีเปนเทคนิคทีใช
่
มากในประเทศไตหวันแตมีขอเสียคือตรวจหาแอนติ
บอดีในระบบKellไดไมดี
Gradingreactions17
การจับกลุมของเม็ดเลือดแดงหรือการแตกของเม็ด
เลือดแดงเกิดจากปฏิกริ ยิ าระหวางแอนติเจนและแอนติ
บอดีการอานผลควรทําทันทีทีป่ น เสร็จไมควรทิง้ ไวนาน
เนื่องจากอาจเกิดfalsenegativeไดและกอนเขยา
หลอดเลือดควรดูสีของซีรมั วามีhemolysisเกิดขึน้ หรือ
ไมแลวจึงเขยาหลอดเลือดเบาๆ จนกระทัง่ เม็ดเลือดแดง

ทีเกาะ
่ อยูที ก่ นหลอดหลุดออกหมดการใหgradeควรทํา
ระหวางการเขยาหลอดเลือดถาไมมีการจับกลุม ใหผลเปน
ลบปฎิกิริยา 1+, 2+, 3+, 4+ แสดง ถึง จํานวน ของ
แอนติบอดีที่ทําปฎิกริ ยิ ากับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง
Autologouscontrol17
หองปฎิบตั การ
ิ บางแหงทําautologouscontrolรวม
ไปกับการตรวจหาแอนติบอดีในผูป ว ยโดยใชเม็ดเลือด
แดงของผูป วยทําปฎิกริ ยิ ากับซีรมั ของผูป ว ยเองผลบวก
ของปฏิกิริยาอาจเกิดจากautoimmunehemolytic
anemia,  drug-induced hemolytic anemia ,
hemolytictransfusionreactionอยางไรก็ตามการที่
autologouscontrolใหผลบวกอาจเกิดจากสาเหตุอืน่ ๆ
ไดเชนโปรตีนในซีรัมสูงผูปวยมีureanitrogenใน
เลือดสูงจากผลของการศึกษาเปนจํานวนมากพบวาการ
ทําautologouscontrolในผูป ว ยไมคอยมีประโยชนเทา
ที่ควรดังนัน้ หองปฏิบตั ิการสวนใหญจึงไมทําautologouscontrolรวมไปกับการตรวจหาแอนติบอดีในผูป ว ย
การแปลผล17
การจับกลุมของเม็ดเลือดแดงหรือการแตกของเม็ด
เลือดแดงไมวาระยะใดในการทดสอบถือวาใหผลบวก
การแปลผลพิจารณาดังนี้
1. Phaseของการเกิดปฏิกริ ยิ าแอนติบอดีชนิด
IgMจะทําปฏิกริ ยิ าที่อุณหภูมิหองพบการจับกลุม ไดใน
salinemediumแอนติบอดีเหลานีได
้ แกanti-M,antia
b
N,anti-Le ,anti-Le ,anti-P1, anti-Mia แอนติบอดี
ชนิดIgGจะทําปฏิกริ ยิ ากับแอนติเจนไดดีที่ 37 Cํ ตรวจ
พบไดที่AHGphaseไดแกแอนติบอดีในระบบRh,
Kidd,Duffyเปนตน
2. Autologouscontrolใหผลบวกหรือลบใน
กรณี ที่ ทํา autologous control ถา ผล antibody
screeningใหผลบวกแตautologouscontrolใหผล
ลบแสดงวาแอนติบอดีที่ตรวจพบเปนชนิดalloantibody ถาantibodyscreeningใหผลบวกและautologouscontrolใหผลบวกดวยอาจเกิดจากผูปวยมี
autoantibody หรือมีแอนติบอดีตอ ยาทีได
่ รบั ถาผูป ว ย
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เพิ่ง ไดรับ เลือด ผลบวก อาจ เนื่อง มา จาก ผูปวย สราง
alloantibodyตอเม็ดเลือดแดงของdonorและalloantibodyนั้นทําปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงของdonorที่
ไดรบั เขาไปควรถามประวัตการ
ิ รับเลือดของผูป ว ยเพือ่ ชวย
ในการแปลผล
3. ถาซีรัมใหผลบวกกับscreeningcellsทั้ง2
หลอดใหพิจารณาจากgradeและphaseของปฏิกริ ยิ า
ถามีแอนติบอดี1ชนิดจะใหปฏิกิริยากับscreening
cellsที่phaseเดียวกันและgradeเทากันยกเวน
ระบบที่มีdosageeffectไดแกระบบMNSs,Rh,
KiddและDuffyแอนติบอดีมากกวา1ชนิดphase
ของปฏิกริ ยิ าอาจตางกันแลวแตชนิดของแอนติบอดีและ
gradeของปฏิกริ ยิ าอาจตางกันดวย
4. ปฏิกริ ยิ าhemolysisหรือmixed-fieldagglutinationแอนติบอดีทีทํ่ าใหเกิดการแตกของเม็ดเลือด
แดงในsalinemediumไดแกanti-H,anti-P+P1+Pk
และanti-Velแอนติบอดีที่ทําใหเกิดการแตกของเม็ด
เลือด แดง โดย วิธี two-stage enzyme technique
ได แ ก anti-Le a, anti-Leb, anti-P 1, anti-Jka และ
anti-Jkbแอนติบอดีทีทํ่ าใหเกิดการจับกลุม ของเม็ดเลือด
แดงแบบmixed-fieldไดแกanti-Sdaและแอนติบอดี
ในระบบLutheran
5. เม็ดเลือดแดงเกิดการจับกลุมจริงหรือเกิดจาก
rouleauxformationซีรมั ของผูป ว ยทีมี่ albumin และ
globulinratioผิดปกติเชนในผูปวยmultiplemyelomaหรือผูปวยที่ไดรับhighmolecularweight
plasmaexpanderเชนdextranอาจทําใหเกิดrouleauxformationซึง่ เปนnon-specificaggregation
ไมไดเกิดจากปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี
เราสามารถแยกrouleauxformationออกจากปฏิกริ ยิ า
การจับกลุม ที่แทจริงไดโดยวิธี salinereplacement
เทคนิคตางๆ ทีกล
่ าวมาแลวขางตนนัน้ เปนเทคนิคที่
ทํา ใน หลอด ทดลอง ได ทํา กัน มา นาน และ ยัง ทํา อยู ใน
ปจจุบนั แตในระยะหลังๆไดมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในงานประจําวันทั้งการตรวจหาแอนติบอดีการ
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ตรวจความเขากันไดของเลือดและอืน่ ๆเทคนิคใหมที่
ไดรับ การ พัฒนา และ ผาน การ รับรอง โดย Food and
DrugAdministrationแลว22 ไดแกgeltechnique
solid-phasetechniqueและaffinity-columntechnologyในที่นี้จะกลาวเฉพาะgeltechniqueและ
solid-phasetechnique
Geltechnique22
ในปค.ศ.1985Dr.YvesLapierreofLyonชาว
ฝรัง่ เศสไดพัฒนาgeltechniqueขึน้ มาใชเพือ่ ใหend
pointของปฏิกริ ยิ านัน้ stableทําใหการอานผลงายและ
เที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับการอานผลโดยการเขยา
หลอดทดลอง
Gelcardเปนplasticcardมี6microtubesแต
ละmicrotubeประกอบดวยchamberและcolumn
chamberหรือกระเปาะเปนทีสํ่ าหรับใหเม็ดเลือดแดงทํา
ปฏิกิริยากับซีรัมสวนcolumnภายในมีdextranacrylamidegelและreagentแลวแตชนิดของgel
cardบรรจุอยู gelparticleทําหนาทีเป
่ นตัวกลางและ
ตัวกรอง เม็ดเลือดแดงที่มีการจับกลุมระหวางการปน
เม็ดเลือดแดงที่ไมมีการจับกลุมจะผานลงสูกนmicrotubeเม็ดเลือดแดงทีมี่ การจับกลุม จะคางอยูบน
 gelหรือ
กระจายอยูใน
 columnแลวแตขนาดของการจับกลุม ของ
เม็ดเลือดแดง การอ่านผลไม่ต้องเขย่าทำให้อ่านผลและ
แปลผลงายกวาการใชหลอดทดลองและสามารถอาน
ระดับความแรงของปฏิกริ ยิ าไดเชนเดียวกัน
4+ เห็นเปนแถบสีแดงอยูบน
 gelcolumnทัง้ หมด
3+ เม็ดเลือดแดงสวนมากอยูบนgelcolumnมี
เม็ดเลือดแดงบางสวนกระจายออกมาบางบริเวณ
ครึ่งบนของcolumn
2+ เม็ดเลือดแดงกระจายทัว่ column
1+ เม็ดเลือดแดงกระจายที่สวนลางของcolumn
บางสวนตกอยูที ก่ นmicrotube
Negativeเม็ดเลือดแดงตกอยูกนmicrotube
ทัง้ หมด
Mixed-fieldเห็นเปนแถบของเม็ดเลือดแดงตรงสวน
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บนสุดของgelและมีเม็ดเลือดแดงที่ไมทํา
ปฏิกริ ยิ าตกทีก่ นmicrotubeกอนแปลผลวา
เปนmixed-fieldควรตรวจสอบประวัตการ
ิ รับ
เลือดของผูป ว ยรวมทัง้ เม็ดเลือดแดงทีใช
่ ในการ
ตรวจเสียกอน
Negativereactionอาจเกิดคลายเปนmixedfieldไดถาซีรมั ยังclotไมดีมีใฟบรินใฟบริน
จับเม็ดเลือดแดงทําใหเกิดเปนเสนสีแดงบางๆที่
สวนบนสุดของgelดูคลายmixed-field
การตรวจหาแอนติบอดีโดยgeltechniqueโดยทัว่
ไปใชgelcardชนิดLISSCoombscardซึ่งภายใน
columnมีAHGreagentบรรจุอยู เมือ่ ตองการตรวจ
หาแอนติบอดีหลังจาก labelหมายเลขของตัวอยาง
เลือดแลวเปดaluminiumfoilทีป่ ดออกใชautomatic
pipetteดูดscreeningcellsซึง่ suspendในLISS
ใสในchamber50 µLจากนัน้ ดูดซีรมั หรือพลาสมาที่
ตองการ ตรวจ ใสใน chamber25 µL incubate ที่
37 ํCนาน15นาทีในincubatorสําหรับgelcard
แลวนําไปปนในเครื่องปนสําหรับgelcard490rpm
นาน10นาทีอานผล
แอนติบอดีบางชนิดทีเป
่ นIgMเชน anti-Lea, antiLeb,anti-M, anti-Nและanti-P1อาจตรวจไมพบโดย
วิธนีี ้ ถาตองการตรวจหาแอนติบอดีเหลานี้ ควรเลือกใช
gelcardชนิดneutralcardซึ่งภายในcolumnจะ
บรรจุgelและbufferedsaltsolutionไมมีAHG
reagentบรรจุอยูหลังจากใสscreeningcellsและ
ซีรมั แลวincubateทีอุ่ ณหภูมหิ องนาน15นาทีปน อาน
ผลก็จะสามารถตรวจพบแอนติบอดีเหลานีได
้ นอกจาก
นั้นneutralcardยังใชสําหรับวิธีone-stage และ
two-stageenzymeไดดวย
Solid-phasetechnology22
ในปค.ศ. 1978Rosenfieldและคณะไดประยุกต
ใชเทคนิคนีใน
้ การตรวจแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงและ
ตรวจ หา แอนติบอดี ใน ซีรัม จาก นั้น ใน ปค.ศ. 1984

Plappและคณะไดรายงานการตรวจแอนติเจนและ
แอนติบอดีโดยวิธี solid-phaseredcelladherence
(SPRCA)
Solid-phasetechniqueปฏิกิริยาระหวางแอนติ
เจนกับแอนติบอดีเกิดในหลุมของmicroplateระยะแรก
ของการพัฒนาวิธกี ารนี้ ใชการเคลือบmicrowellดวย
เม็ดเลือดแดงจากนัน้ ใสซีรมั หรือพลาสมาincubateที่
37 Cํ หลังการincubateลางเอาแอนติบอดีที่ไมไดจับ
กับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงออกแลวใสเม็ดเลือดแดง
ที่coatดวยanti-IgGเพื่อเปนตัวบงชี้วามีปฏิกิริยา
ระหวางแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงทีเคลื
่ อบmicrowell
กับแอนติบอดีในซีรัมหรือพลาสมาหรือไมปนอานผล
ดวยเครื่องปนmicroplate
ผลบวกของปฏิกริ ยิ าจะเห็นเม็ดเลือดแดงแผกระจาย
ทีก่ นหลุม
ผลลบของปฏิกริ ยิ าจะเห็นเม็ดเลือดแดงตกเปนเม็ด
กระดุมทีก่ นหลุม
การอานผลมักอานผลเปนstrongpositive,positiveและnegativeไมสามารถอานผลmixed-fieldได
ระยะที่ 2ของการพัฒนาเทคนิคนี้ สําหรับการตรวจ
แอนติบอดีไดใชผนังของเม็ดเลือดแดงเคลือบmicrowellระหวางขัน้ ตอนการผลิตผนังของเม็ดเลือดแดงจะ
แหงติดกับmicrowell
ปจจุบนั ไดมีการพัฒนานําเทคนิคนีมา
้ ใชในการตรวจ
หาแอนติบอดีโดยบริษทั ตางๆลักษณะเปนmicroplate
96หลุมกนหลุมเปนU-shapeหรือเปนstrip1x8
หรือ2x8(1แถวหรือ2แถวของU-bottomedwells)
ขอดีและขอเสียของgeltechniqueและsolidphasetechnique
ขอดี
1. Standardizationในขณะที่tubetestอาศัย
การเขยาในการอานผลซึ่งไมสามารถวัดมาตรฐานความ
แรงของการเขยาในแตละคนไดผลของวิธี tubetestจึง
ขึน้ กับความชํานาญในการอานผลในขณะทีวิ่ ธี gelและ
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solid-phaseอานผลend-pointของปฏิกิริยาโดยไม
ตองมีการเขยาทําใหอานผลไดงายกวาและผิดพลาดนอย
กวา
2. Stableผลของปฏิกริ ยิ าเก็บไวอานได2-3วัน
3. Simpleเปนวิธีที่งายสะดวกไมตองมีการลาง
Coombs
4. ใชซีรมั หรือพลาสมาจํานวนนอย
ขอเสีย
ตองใชincubatorและcentrifugeเฉพาะของgel
cardหรือของmicroplateรวมทัง้ ราคาแพงกวาtube
test
สรุป
แมจะ มีเทคนิคการตรวจ แอนติบอดีของหมูโลหิต
ระบบตางๆ อยูหลาย
 วิธี แตวิธทีี ใช
่ กันมากในปจจุบนั ก็คือ
วิธี Saline IAT เนื่อง จาก เปน วิธี ที่ สามารถ ตรวจ พบ
แอนติบอดีที่มีความสําคัญทางคลินกิ ไดดีไมมีความยุง
ยากในการทําถาทําอยางถูกตองจะสามารถตรวจพบ
แอนติบอดีที่มีความสําคัญทางคลินิกและลดภาระการ
ตรวจพบและตรวจหาชนิดของแอนติบอดีที่ไมมีความ
สําคัญทางคลินกิ ได
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จริยา สายพิณ

CMECredit
จงเลือกขอทีถู่ กตองทีสุ่ ดเพียงขอเดียวลงในแบบสงคําตอบCMECreditทายเลม
1. Basedonthefollowingphenotypes,whichpairsofcellswouldmakethebestscreeningcells?
A. Cell1: Group O, D+C+c-E-e+,Mi(a+),Fy(a-b+), Jk(a-b+), M-N+S-s+
Cell2: Group O, D+C-c+E+e-, Mi(a-),Fy(a+b-),Jk(a+b-),M+N-S+sB. Cell1: Group O, D+C+c-E-e+, Mi(a+), Fy(a+b+),Jk(a+b+),M+N-S+sCell2: Group O, D+C-c+E+e-, Mi(a-), Fy(a-b+),Jk(a-b+), M-N+S-s+
C. Cell1: Group O, D-C-c+E-e+, Mi(a+) Fy(a+b-), Jk(a+b+), M+N-S+sCell2: Group O, D+C+c-E+e+, Mi(a-), Fy(a+b+), Jk(a+b+), M-N+S-s+
D. Cell1: GroupO, D+C+c+E+e+, Mi(a-),Fy(a+b+), Jk(a+b+), M+N+S-s+
Cell2: GroupO, D+C+c+E+e+, Mi(a+), Fy(a+b+), Jk(a+b+), M+N+S+s+
E. Cell1: Group O, D+C-c+E-e+, Mi(a+), Fy(a+b+), Jk(a+b-), M+N-S-s+
Cell2: GroupO, D+C+c+E+e+, Mi(a-), Fy(a-b+), Jk(a+b+), M+N+S+s+
2. Clinicallysignificantantibodyisdefinedby:
A. Theabilityofanantibodytobindtored
cellsat37 ํC.
B. Theabilityofanantibodytocause
hemolytictransfusionreaction.
C. Theabilityofanantibodytobindtored
cellsatroomtemperature.
D. AandBarecorect
E. A, BandCarecorrect
3. Whichantibodydoesnotshowdosage
effect?
A. Anti-M
B. Anti-Mia
C. Anti-E
D. Anti-Jk a
E. Anti-Fy a

4. Whichofthefollowingredcellphenotypes
ishomozygous?
A. Jk(a-b+)
B. Jk(a+b+)
C. Fy(a+b-)
D. D+
E. AandCarecorrect
5. Whichofthefollowingantibodiesismost
likelytobedetectedatlowtemperature?
A. Anti-Fy b
B. Anti-Jka
C. Anti-M
D. Anti-S
E. Anti-s.
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