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Transfusion in AIHA : Problems and Solutions
ศศิธร  เพชรจันทร
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) เปนโรคที่
เม็ดเลือดแดงของผูปวยมีอายุสั้นกวาปกติ เนื่องจากถูกทำ�ลายโดย
แอนติบอดีที่ตนเองเปนผูสรางขึ้น (autoantibody) อันเปนผลมา
จากความผิดปกติของกลไกการเกิดภูมิตานทานของรางกาย การ
ทำ�ลายเม็ดเลือดแดงมีผลทำ�ใหผูปวยเกิดภาวะซีดและมีอาการตางๆ
จากภาวะนี้ ความรุนแรงของโรคมีความแตกตางกันตั้งแตยังไมมี
อาการ มีอาการนอย จนถึงมีอาการมากซึ่งทำ�ใหเกิดอันตรายตอผูปวย
ผูปวยบางรายไมจำ�เปนตองไดรับเลือด แตสำ�หรับผูปวยที่มีการ
ทำ�ลายเม็ดเลือดแดงอยางรุนแรงจนเกิดภาวะซีดอยางมาก การ
ใหเลือดในผูปวยกลุมนี้จึงเปนสิ่งจำ�เปน
แตการจัดหาเลือดใหผูปวย AIHA มิใชเปนสิ่งที่งายสำ�หรับผูที่
ปฏิบัติงานธนาคารเลือด เพราะในเลือดผูปวยมีทั้ง autoantibody
เม็ดเลือดแดงถูกจับดวย autoantibody และบางรายอาจมี
alloantibody รวมดวย สิ่งเหลานี้มีผลทำ�ใหธนาคารเลือดพบปญหา
ไดหลากหลายในการจัดเตรียมเลือดใหผูปวย ไดแก ปญหาจาก
การทำ� ABO grouping, Rh typing, antibody screening
และ antibody identification ที่สำ�คัญคือการเลือกเลือดที่มี
ความปลอดภัยมากที่สุดใหแกผูปวย
ชนิดของ autoantibody ใน AIHA
Autoantibody ที่พบในผูปวย AIHA แบงออกไดตามคุณสมบัติ
ของการเกิดปฏิกิริยาเปน 2 ชนิดคือ cold และ warm reactive
autoantibodies ซึ่งนอกจากการเกิดปฏิกิริยาจะแตกตางกันแลว
ยังมีความแตกตางกัน ทั้งปญหาที่พบในการตรวจทาง serology
การจัดหาเลือดและการรักษา
Cold Reactive Autoantibodies (Cold autoagglutinins)
Cold type AIHA พบไดประมาณรอยละ 18 ของผูปวย
AIHA มีทั้งชนิดที่เปน benign และ pathologic disease เชน
Cold Hemagglutinin Disease (CHD), Paroxysmal Cold
Hemoglobinuria (PCH) และ Cold AIHA related to Infection
ซึ่งเกิดภายหลังการติดเชื้อ Mycoplasma pneumoniae หรือ
Infectious mononucleosis ผูปวยกลุมนี้สวนใหญมักไมมีความ
จำ�เปนที่ตองใหเลือดยกเวนกรณีที่มีการทำ�ลายเม็ดเลือดแดงอยาง
รุนแรง

Cold autoagglutinins มีคุณสมบัติเปน IgM ทำ�ปฏิกิริยา
ไดดีที่อุณหภูมิ 4 ํซ. แตมีบางรายที่เกิดปฏิกิริยาไดที่อุณหภูมิหอง
(20-24 ํซ.) หรือที่อุณหภูมิ 25-31 ํซ. และมี titre ต่ำ�กวา 64
แตถาเปนชนิดที่เกิดภายหลังการติดเชื้อแลวมักมี titre สูงมาก
สำ�หรับ specificity ของ cold autoagglutinins พบวาสวนมาก
เปน anti-I ซึ่งทำ�ปฏิกิริยากับ adult red cells แตไมทำ�ปฏิกิริยากับ
cord blood ซึ่งมี i แอนติเจนเปนสวนใหญ มีสวนนอยที่พบเปน
anti-i มีรายงานการพบ anti-Pr ดวยแตนอยมาก นอกจากนี้
ยังพบ anti-H และ anti-IH ในคนหมู A1 หรือ A1B ได ซึ่ง
anti-H ที่พบนี้ทำ�ปฏิกิริยาไดดีกับหมู O และ A2 ซึ่งมี H แอนติเจน
มาก แตกตางจาก anti-H ที่พบใน Bombay blood (Oh) ซึ่งเปน
alloantibody ที่ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิ 4-37 ํซ. กับเม็ดเลือด
แดงทุกหมูที่มี H แอนติเจนแตไมเกิดปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง
ชนิด Oh เทานั้น สำ�หรับ anti-IH เปน cold autoagglutinins
จะทำ�ปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงที่มีทั้ง I และ H แอนติเจน จึงเกิด
ปฏิกิริยาไดดีกับหมู O และ A2 ความแตกตางระหวาง anti-H
และ anti-IH คือความแรงของการเกิดปฏิกิริยากับ O i cord
blood, O i adult cells และ O I adult cells
ปญหาและการแกปญหาที่เกิดจาก Cold Autoagglutinins
การตรวจทางหองปฏิบัติการธนาคารเลือดของผูปวย cold type
AIHA อาจพบปญหาที่เกิดจาก cold autoagglutinins ไดหลาย
ประการโดยเฉพาะเมื่ออานผลที่อุณหภูมิหองหรือที่อุณหภูมิต่ำ� ทั้งนี้
ขึ้นกับความแรงและอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาของแอนติบอดีซึ่งถามี
titre สูงมากอาจพบ spontaneous agglutination ในหลอด
เลือดผูปวยที่สงมาใหธนาคารเลือด บุคลากรของธนาคารเลือดจึง
ควรรูถึงปญหาและแนวทางแกไขเมื่อตรวจเลือดผูปวยโรคนี้ ปญหา
และแนวทางแกไขประกอบดวย
ABO grouping
ปญหา พบ ABO discrepancy เนื่องจากมี false positive
reaction ในการทำ� cell grouping (slide method) เมื่อใช
serum-suspended red cells ทำ�ปฏิกิริยากับ anti-A และ anti-B
ทำ�ใหอานผลเปนหมู AB

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2553
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การแกปญหา
- ทำ�การตรวจซ้ำ�โดยลางเม็ดเลือดแดงดวย NSS 1-2 ครั้ง
กอนการทดสอบ
- ถาไดผลคงเดิม ลางเม็ดเลือดแดงดวย warm NSS กอน
การทดสอบ
- ถายังไมไดผล ใช thiol reagents (dithiothreitol) เพื่อ
มิใหเกิด autoagglutination
- กรณีที่มี spontaneous agglutination ควรอุนหลอด
เลือดผูปวยไวที่อุณหภูมิ 37 ํซ. กอนนำ�มาตรวจ
- การตรวจหมูเลือด ABO ตองทำ�ทั้ง cell และ serum
grouping เสมอ ถาทำ�เฉพาะ cell grouping อาจแปล
ผลหมูเลือดผูปวยผิดเปนหมู AB ทำ�ใหผูปวยไดรับเลือด
ผิดหมูได
ปญหา พบ ABO discrepancy ในการทำ� serum grouping
ทำ�ใหอานผลเปนหมู O
การแกปญหา
- ทำ�การตรวจซ้ำ�โดยใช autoadsorbed serum ทำ�ปฏิกิริยา
กับ standard A, B, O cells และ autologous cells
Rh (D) typing
ปญหา พบ false positive reaction เมื่อทดสอบเม็ดเลือด
แดงผูปวยกับ high-protein anti-D
การแกปญหา
- ทำ�การตรวจซ้ำ�โดยลางเม็ดเลือดแดงดวย warm NSS
กอนการทดสอบ
- ถายังไมไดผล ใช thiol reagents เชนเดียวกับกรณี ABO
grouping
- ปจจุบันพบปญหานี้นอยลงเพราะ standard anti-D ที่
ใชเปน monoclonal หรือ monoclonal รวมกับ lowprotein anti-D
ปญหา พบ false positive reaction ในการทำ� weak D test
(IAT) เนื่องจาก cold autoagglutinins กระตุน complement
และมีการจับของ C´ ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อใช clotted
blood sample และทำ� IAT โดยใช polyspecific antihuman
globulin reagent ซึ่งมี anti-C3 จึงเกิดปฏิกิริยาขึ้น
การแกปญหา
- ใช EDTA blood แทนการใช clotted blood
- ใช monospecific anti-IgG ในการทำ� weak D test
และเมื่อทำ� red cell phenotyping ของหมูเลือดระบบ
อื่นๆ ที่ตองใชวิธี IAT เชน หมูเลือดระบบ Kidd, Duffy
และ Kell เปนตน

Direct Antiglobulin Test  (DAT)
ปญหา พบ false positive result เมื่อใช clotted blood
sample และ polyspecific antihuman globulin reagent
การแกปญหา
- ใช EDTA blood และ monospecific antihuman
globulin reagent
Antibody Detection and Identification
เนื่องจาก cold autoagglutinins ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่ 4 ํซ. และ
ที่อุณหภูมิหอง ดังนั้น จึงอาจตรวจไมพบ ถาใน routine tests
ไมอานปฏิกิริยาที่อุณหภูมินี้ แตสำ�หรับที่ 37 ํซ. ถึงแมวา cold
autoagglutinins ไมเกิดปฏิกิริยา แตมีการกระตุน complement
และมีการจับของ C´ ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อใช polyspecific
antihuman globulin reagent จึงมีการจับกลุมของเม็ดเลือดแดง
เนื่องจาก anti-C3d นอกจากนี้การใช enzyme-treated cells จะ
ทำ�ใหปฏิกิริยาแรงขึ้นทั้งที่อุณหภูมิหอง 37 ํซ. และ IAT
ปญหาที่สำ�คัญคือผูปวยอาจเคยไดรับเลือดหรือเคยตั้งครรภมากอน
และมี alloantibody รวมดวย แตธนาคารเลือดไมสามารถตรวจพบ
ไดดวย routine tests ที่ใชอยู เพราะ autoantibody มีความแรง
มากและเกิดปฏิกิริยากับ panel cells ทุกหมายเลขรวมทั้งกับเม็ด
เลือดแดงของตนเองทำ�ใหแปลผลไมได ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน
มิใหผูปวยเกิดอันตรายจากการไดรับ incompatible blood ธนาคาร
เลือดจึงควรเพิ่มวิธีการตรวจพิเศษเพื่อแยกเอา autoantibody ออก
แลวจึงตรวจหาชนิดของ alloantibody ตอไป ไดแก
1. การทำ� IAT ดวย monospecific antihuman globulin
reagent เพื่อตัดปญหาการตรวจพบปฏิกิริยาของ cold
autoagglutinins ที่ antiglobulin phase
2. การทำ� autoadsorption เพื่อแยก cold autoagglutinins
ออกจากซีรัมหรือพลาสมาผูปวย แลวจึงนำ�มาตรวจซ้ำ�
เพื่อหาชนิดของ alloantibody ตอไป
3. การทำ� prewarming tests โดย warm เม็ดเลือด
แดงและซีรัมที่แยกออกจากกันแลวที่ 37 ํซ. กอนนำ�
มาทำ�การทดสอบ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการ
กระตุน C´และการที่ C´ จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดง
ดังนั้นถามี alloantibody ซึ่งทำ�ปฏิกิริยาที่ 37 ํซ. จะเกิด
ปฏิกิริยากับ panel cells ที่มีแอนติเจนชนิดเดียวกัน
ทำ�ใหบอก specificity ของ alloantibody ได โดยไมมี
การรบกวนจากปฏิกิริยาของ cold autoagglutinins
แตการทำ� prewarming tests มีขอเสียคือการอุน
ซีรัม หรือพลาสมาที่ 37 ํซ. อาจทำ�ให alloantibody ที่
มีความสำ�คัญทางคลินิก weak ลง ทำ�ใหตรวจไมพบ
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ได รวมทั้งไมควรทำ�ในกรณีที่ผูปวยไดรับเลือดมาแลว
ภายใน 3 เดือน หรือมีประวัติการไดรับเลือดที่ไมชัดเจน
4. การทำ� autologous adsorption ในกรณีที่พบวา
cold autoagglutinins มีความแรงมากและตองการ
ตรวจหาวามี alloantibody ที่ทำ�ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ
หองรวมดวยหรือไม วิธีนี้ใชเม็ดเลือดแดงของผูปวยทำ�
ปฏิกิริยากับซีรัมของตนเองที่อุณหภูมิ 4 ํซ. การแยก
autoantibody ที่มีความแรงมากออก อาจตองทำ�
adsorption หลายครั้ง จึงควรใช enzyme-treated
red cell เพื่อใหสามารถจับ autoantibody ออกไดมาก
ขึ้น แตตองตรวจสอบกอนวา alloantibody ที่คาด
วาจะมีไมถูกทำ�ลายดวย enzyme ไมควรใชวิธีนี้ใน
กรณีที่ผูปวยไดรับเลือดมาแลวภายในเวลา 3 เดือน
เชนเดียวกัน
Compatibility Testing
การทำ� crossmatch พบปญหาไดเชนเดียวกับการทำ� antibody
screening และ antibody identification เพราะผูปวยมี autoanti-I
ซึ่งจะทำ�ปฏิกิริยากับ I แอนติเจนที่มีอยูบนเม็ดเลือดแดงของทุก
คน การทำ� crossmatch จึงควรใช prewarmed serum หรือ
autoadsorbed serum หรือ allogeneic adsorbed serum และ
ใช monospecific antihuman globulin reagent
การเลือกเลือดใหผูปวย
ถึงแมวาสวนใหญผูปวย cold type AIHA มักไมตองการ
เลือดยกเวนจำ�เปน ธนาคารเลือดตองพยายามมองปญหาและหา
ทางแกปญหาดังไดกลาวมาแลว ปญหาที่ยากที่สุดคือการตรวจ
หาและบอกชนิดของ alloantibody ที่อาจมีรวมดวยกับ cold
autoagglutinins เพื่อจะไดเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจนชนิดเดียว
กับ alloantibody นั้นได อยางไรก็ตามผูปวยกลุมนี้สวนใหญมี
โอกาสไดรับเลือดที่ใหผลบวกกับ autoantibody ที่มีอยู เพราะ
ธนาคารเลือดไมสามารถหาเลือดที่เขากันไดหมดทุกขั้นตอนของการ
ทดสอบ นอกจากนี้ในผูปวยกลุมที่เปน pathologic disease
และตองการเลือดในการผาตัดซึ่งจำ�เปนตองใช hypothermia การ
อุนเลือดดวยเครื่อง blood warmer ที่ไดมาตรฐานเปนสิ่งจำ�เปน
Warm Reactive Autoantibodies
Warm type AIHA (WAIHA) พบไดประมาณรอยละ 70
ของผูปวย AIHA อีกรอยละ 12 เกิดจาก drug-induced AIHA
พบวารอยละ 80 ของ WAIHA เกิดจากมีแอนติบอดีชนิด IgG
(subclass 1 และ 3) จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและทำ�ใหเกิด
hemolysis มีผลใหเกิดภาวะซีดในผูปวย ซึ่งมีความรุนแรงแตก
ตางกันและทำ�ใหผูปวยอาจตองไดรับเลือดทดแทน แตมีบางรายที่
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พบวามีทั้ง IgG และ complement หรือมีเฉพาะ complement
จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดงเทานั้น สาเหตุของโรคมีทั้งชนิดที่เปน
idiopathic ไมพบสาเหตุ หรือเปน secondary จากโรคตางๆ เชน
SLE, Lymphoproliferative disease และ CA Ovary เปนตน
ผูปวยบางรายเปนชนิด nonhemolytic WAIHA ซึ่งธนาคารเลือด
ตรวจพบความผิดปกติเมื่อมีการขอเลือดสำ�หรับการผาตัด
Warm autoantibodies ซึ่งสวนใหญเปน IgG ทำ�ปฏิกิริยา
ไดดีดวย antiglobulin test ถาใช saline-IAT มักไมเกิดปฏิกิริยา
ภายหลังการ incubate ที่ 37 ํซ. แตถามีการใส reagent ที่เปน
agglutination potentiator รวมดวยอาจตรวจพบปฏิกิริยาที่
37 ํซ. ได แอนติบอดีชนิดนี้สามารถกระตุน complement และ
การใช enzyme test ทำ�ใหปฏิกิริยาแรงขึ้น สำ�หรับ specificity
ของ autoantibodies มักพบวาเปนแอนติบอดีของระบบ Rh แตมี
รายงาน specificity ชนิดอื่นๆ ดวย
ปญหาและการแกปญหาที่เกิดจาก Warm Reactive Autoantibodies
Warm autoantibodies ทำ�ใหเกิดปญหาไดเชนเดียวกับ cold
autoagglutinins แตการแกปญหาที่พบจะยุงยากและใชเวลา
มากกวา ทั้งนี้เพราะแอนติบอดีชนิดนี้ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่ 37 ํซ. และ
IAT เชนเดียวกับ alloantibody ที่มีความสำ�คัญทางคลินิกซึ่ง
อาจมีอยูรวมดวย ธนาคารเลือดจึงตองการทั้งเวลาและบุคลากรที่
มีความรูความชำ�นาญในการแกปญหาและจัดหาเลือดให ปญหา
และแนวทางการแกไขประกอบดวย
ABO grouping
มักไมพบปญหาในการทำ� cell และ serum grouping เนื่องจาก
warm autoantibodies ทำ�ปฏิกิริยาที่ 37 ํซ.
Rh (D) typing
ปญหา อาจพบปญหาจาก false-positive Rh typing
(direct agglutination) ถาเม็ดเลือดแดงของผูปวย ถูก coat
ดวย warm autoantibodies และใช high-protein anti-D ซึ่ง
มี agglutination potentiator รวมดวย
การแกปญหา
- ถาใช high-protein anti-D ในการทดสอบ จะตองใช
Rh control รวมดวย ซึ่งจะตองใหผลลบเสมอ จึงจะแปล
ผลผูปวยได
- ปจจุบันใช monoclonal anti-D ซึ่งเปน low-protein
reagent จึงพบปญหานี้ไดนอยมาก
ปญหา กรณีการอานผลที่อุณหภูมิหองใหผลลบ ไมสามารถทำ�
weak D test ตอได เพราะผูปวย WAIHA มี IgG autoantibody
จับที่ผิวของเม็ดเลือดแดง จึงทำ�ใหมี positive DAT
การแกปญหา
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- ทำ� Rh control รวมดวย ซึ่งจะตองใหผลลบจึงแปล
ผลการทดสอบได (อาจใช matched diluent หรือ 6%
albumin แทน Rh control)
- แยก autoantibody ออกกอนการทดสอบดวยวิธี EDTA
/ glycine acid (EGA method) และทำ� Rh control
รวมดวย
- ทำ� rosette test ซึ่งไมตองใช antiglobulin test ในการ
ทดสอบ เชนเดียวกับการตรวจกรองหา fetal-maternal
hemorrhage
- ไมจำ�เปนตองทำ� weak D test เพราะถึงอยางไรผูปวยตอง
ไดรับเลือด Rh negative อยูแลว
Direct antiglobulin test
ปญหา ผูปวยสวนใหญ (95%) จะมีผล positive DAT เมื่อ
ใช polyspecific antihuman globulin reagent เนื่องจากเม็ด
เลือดแดงถูก coat ดวย IgG (20%) ดวย IgG และ complement
(67%) และดวย complement (13%) แตมีผูปวยสวนนอยที่ใหผล
negative DAT ทั้งๆ ที่มี IgG และ / หรือ complement จับที่
ผิวเม็ดเลือดแดง
การแกปญหา
- ตรวจหา IgG molecule ดวยวิธีที่มีความไวกวา antiglobulin
test ไดแก gel test และ flow cytometry ซึ่งสามารถ
ตรวจพบ IgG จำ�นวนนอยได คือ 200 และ 30-40 IgG
molecules ตอ red cells ตามลำ�ดับ
- ใช monospecific antihuman globulin reagents ใน
การทำ� DAT
Antibody detection and identification of autoantibodies
เนื่องจากผูปวย WAIHA อาจมี alloantibody รวมอยูกับ
autoantibody โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูปวยเคยไดรับเลือดหรือมีการ
ตั้งครรภมากอน การสอบถามประวัติผูปวยจึงเปนสิ่งจำ�เปนสำ�หรับ
การตรวจหา alloantibody และอธิบายสาเหตุที่มี positive DAT
ถาผูปวยไมเคยมีประวัติดังกลาวแสดงวานาจะเปน autoantibody
แตถามีแสดงวาอาจมี alloantibody รวมกับ autoantibody ดวย
นอกเหนือจากการตรวจในซีรัมผูปวยแลว การทำ� elution test
เพื่อตรวจหาชนิด antibody ที่จับที่ผิวเม็ดเลือดแดงเปนสิ่งจำ�เปน
แตบางครั้งการตรวจอาจใหผลแตกตางกันได เชน ตรวจพบ anti-e
ในซีรัม แตไมสามารถตรวจพบไดใน eluate เพราะใหผลบวก
กับทุก panel cells
นอกจาก autoantibodies ใน WAIHA มี Rh specificity
แลว ยังมีรายงานการพบ specificities อื่นๆ ดวย เชน autoanti-U,
-Wrb, -Ena, -Kp b, -Vel และ -Ge แตการเลือกเลือดที่ไมมีแอนติเจน

เหลานี้ใหผูปวยไมแนวาเม็ดเลือดแดงที่ใหจะมีอายุเทาปกติ ทั้งนี้
เพราะถูกทำ�ลายไดอยางรวดเร็วดวย autoantibodies เชนเดียว
กับการทำ�ลายเม็ดเลือดแดงของตนเอง
Detection and identification of  alloantibodies
ในกรณีที่ผูปวย WAIHA มี autoantibodies ที่มีความแรงมาก
จนไมสามารถแปลผลปฏิกิริยาในการทำ� antibody identification
ได ควรใชวิธีตางๆ ชวยในการตรวจหา alloantibodies ดังนี้
 การเปรียบเทียบความแรงระหวาง DAT และ IAT ถาพบวา
IAT มีความแรงกวา DAT แสดงวานาจะมี alloantibody
ดวย แตถา DAT มีความแรงกวา IAT ไมสามารถสรุปได
แตวิธีนี้ใชไมไดถาผูปวยมีทั้งผลของ DAT และ IAT ที่แรง
มากเทากัน
 ในการทำ� antibody identification ถา autoantibody มี
ความแรงนอยกวา alloantibody อาจเห็นปฏิกิริยาระหวาง
alloantibody กับ panel cells ที่มีแอนติเจนชนิดเดียวกัน
ไดแรงกวาปฏิกิริยาที่เกิดจาก autoantibody
 การทำ� dilution technique ถา autoantibody มีความแรง
นอยกวา alloantibody เมื่อทดลองเจือจางซีรัมผูปวยเปน 1:2
หรือ 1:3 หรือ 1:4 แลวทดสอบซ้ำ�โดยเลือกใช dilution ที่ตรวจ
ไมพบ autoantibody ในการทำ� antibody identification
อาจตรวจหา ชนิดของ alloantibody ได แตวิธีนี้ไมสามารถ
ตรวจพบ alloantibody ไดทั้งหมด
 การทำ� warm autoadsorption ที่อุณหภูมิ 37 ํซ. เพื่อ
แยก autoantibody ออกกอน แลวจึงนำ� autoadsorbed
serum ไปตรวจหาชนิดของ alloantibody วิธีนี้ควร treat
เม็ดเลือดแดงผูปวยกอนดวย reagents เชน ZZAP หรือ
chloroquine diphosphate หรือ EDTA / EGA เพื่อใหสามารถ
จับ autoantibody ออกไดมากขึ้น แตการทำ�มีขอควรระวัง
คือกรณีที่ผูปวยซีดมากอาจมีเม็ดเลือดแดงไมมากพอ หรือ
ผูปวยเคยไดรับเลือดภายใน 3 เดือน รวมทั้ง alloantibody
ถูกเจือจางลงในระหวางการทำ�จนตรวจไมพบได
 ในกรณีที่ผูปวยไดรับเลือดภายใน 3 เดือน ไมสามารถทำ�
warm autoadsorption ได และไมไดตรวจ red cell
phenotype มากอน ควรทำ� allogeneic adsorption ดวย
selected cells 3 ชุด (R1R1, R2R2 และ rr) ซึ่งมีแอนติเจนแตก
ตางกัน ภายหลังการทำ� adsorption จึงสามารถตรวจหาชนิด
alloantibody ได แต ถารูชนิด red cell phenotype ของ
ผูปวย ใหใช selected cells ที่มีแอนติเจนเหมือนผูปวยใน
การทำ� adsorption
สรุป ในการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยใหแกผูปวย AIHA ธนาคาร
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