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การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีตอหมูเลือดบนเม็ดเลือดแดง
โดยวิธีSolidPhaseMicroplateAntiglobulinTest
ทัศนียสกุลดํารงคพานิช,จินตนาทับรอดและสาริกาเมฆฉาย
ฝายผลิตน้ํายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลลศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยกรุงเทพฯ10330

บทคัดยอ: บทนําและวัตถุประสงค:ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯไดพัฒนาวิธี solidphasemicroplateantiglobulin
test(SPMAT)เพือ่ ใชตรวจหาแอนติบอดีตอหมูเลือดบนเม็ดเลือดแดงการแปลผลปฏิกริ ยิ าผลบวกจะดูการจับของ
indicatorcellsแผในหลุมของmicroplateผลลบindicatorcellsจะตกลงทีก่ นหลุมเปนเม็ดกระดุมแตกตางจาก
การอานผลการจับกลุม ของเม็ดเลือดแดงโดยวิธี tubetestและไดศึกษาประสิทธิภาพของวิธี SPMATทีพั่ ฒนาใหม
ในการตรวจหาแอนติบอดีในซีรมั โดยทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี antiglobulintubetestดวย วัสดุและวิธกี าร:เซลล
ทีใช
่ ทดสอบ(screeningcells)จะถูกcoatedในหลุมของmicroplateโดยใชcellfixingbufferเติมแอนติบอดี
ในซีรมั ทีจะ
่ ทดสอบลงไปทําปฏิกริ ยิ าจับกับscreencellsเมือ่ เติมanti-humanglobulinserum(AHS)และantiIgG(anti-D)coatedindicatorcellsลงไปAHSจะจับกับแอนติบอดีทีทํ่ าปฏิกริ ยิ ากับscreencellsในหลุมและ
จับกับindicatorcellsเกิดเปนชั้นของindicatorcellsแผในหลุมของmicroplateทดสอบประสิทธิภาพของวิธี
SPMATโดยใหทําปฏิกริ ยิ ากับแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดตางๆทีเจื
่ อจางserialdilutionและทดสอบกับแอนติบอดีทีมี่
ความสําคัญทางคลินกิ ทีเคย
่ ตรวจพบผลบวกดวยวิธี hemagglutinationในหลอดทดลอง(tubetest)จํานวน107
ตัวอยางรวมทัง้ ทดสอบความถูกตองแมนยํากับซีรมั ของผูบริ
 จาคโลหิตจํานวน10,995ตัวอยาง ผลการศึกษา:วิธี
SPMATทีพั่ ฒนาขึน้ ใหมมีประสิทธิภาพในการตรวจหาแอนติบอดีดีกวาวิธี tubetestเมือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับแอนติบอดี
ตางๆสวนใหญไดผลความแรง(titer)สูงกวาวิธี tubetest2-8เทาและตรวจพบแอนติบอดีทีมี่ ความสําคัญทางคลินกิ
91ตัวอยางขณะทีวิ่ ธี tubetestตรวจไดเพียง83ตัวอยางเมือ่ ตรวจสอบเลือดผูบริ
 จาคโลหิตทัง้ สองวิธให
ี ผลสอด
คลองกันจํานวน10,856ตัวอยาง(98.7%) สรุป:SPMATทีพั่ ฒนาขึน้ เปนวิธทีี เชื่ อ่ ถือไดการทดสอบทําไดงายสะดวก
ราคาไมแพงเหมาะสมที่จะนํามาใชตรวจหาแอนติบอดีในซีรมั จํานวนมากเชนตรวจเลือดของผูบริจาคโลหิต
KeyWords: z Solidphase z Microplate z Antiglobulintest z RBCantibodies
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2546;13:119-29.
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การตรวจกรองเพือ่ หาแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดบนเม็ด
เลือดแดงเปนการตรวจหาแอนติบอดีตอหมูเลื
 อดระบบ
อื่นๆนอกเหนือจากanti-A,anti-B(unexpected
antibodies)ซึง่ แอนติบอดีเหลานีอาจ
้ เกิดขึน้ ไดเองตาม
ธรรมชาติ (naturalantibody)หรือเกิดจากการกระตุน
เมือ่ ไดรบั เลือด(immuneantibody)จากการศึกษาพบ
วาผูบริ
 จาคโลหิตประมาณรอยละ0.3และผูป ว ยรอยละ
3สามารถตรวจพบแอนติบอดีเหลานีใน
้ น้าํ เหลืองได1-4ซึง่
แอนติบอดีบางตัวทําใหเม็ดเลือดแดงแตกสลายไดทําให
เกิดอาการตัวเหลืองแรกคลอดของทารก ที่มีหมูเลือด
ระหวาง แม กับ ลูก เขากัน ไม ได และ ทําให ผูปวย เกิด
ปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดซึง่ อาจรุนแรงถึงทําใหเสียชีวติ
ไดการตรวจกรอง(screen)และตรวจชนิด(identify)
ของแอนติบอดีทีจํ่ าเพาะนีมี้ ประโยชนในการชวยวินจิ ฉัย
เลือกเลือดทีเหมาะสม
่
ใหกับผูป ว ยเชนการจัดหาเลือดที่
เหมาะสมทีจะ
่ รักษาอาการทารกตัวเหลืองแรกคลอดและ
ชวยวินจิ ฉัยผูป ว ยทีเกิ
่ ดปฏิกริ ยิ าจากการรับเลือดไดการ
ตรวจ กรอง แอนติบอดี ที่ ใช กัน มา นาน นิยม กัน อยาง
กวางขวาง คือ การ ดู ปฏิกิริยา ระหวาง แอนติบอดี และ
แอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในหลอดทดลองในตัวกลาง
ตางๆ5เชนในน้ําเกลือในlowionicstrengthsalt
(LISS)solutionใชantiglobulinCoombs'testหรือ
ใช เม็ด เลือด แดง treat ดวย proteolytic enzyme
เปนตนตัวกลางทีต่ างกันจะชวยทําใหตรวจพบแอนติบอดี
ตอหมูเลื
 อดบางระบบไดดีการทดสอบในหลอดทดลอง
จะอานผลโดยดูการจับกลุม ของเม็ดเลือดแดง(hemagglutination)เปนวิธทีี ทํ่ าไดงายสะดวกผลเชือ่ ถือไดแต
มีขอดอยคือตองเขยากอนอานผลซึง่ ขึน้ กับประสบการณ
ของผูทําการทดสอบอาจทําใหการแปลผลมีความแตก
ตางกันตามบุคคล6และการอานผลไมสามารถวัดเปน
ปริมาณไดทันทีตอมาไดมีการพัฒนาวิธีการทดสอบที่
ทําให การ อาน ผล สามารถ มอง เห็น ดวย ตา และ วัด เปน
ปริ ม าณ ได ทั น ที ใน ป 1990 มี รายงาน การ ทดสอบ

ปฏิกริ ยิ าระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนของเม็ดเลือด
แดงในmicrotubeโดยใชgelหรือglass-beadเปน
supporterเพื่ออานปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือด
แดงดวยตาเปลา7อีกวิธีหนึ่งคือsolidphasemicroplate ซึ่ง เริ่ม มี รายงาน ครั้ง แรก ใน ป 19768 การ อาน
ปฏิกริ ยิ าผลบวกจะดูการแผของเม็ดเลือดแดงในหลุมของ
microplateสวนผลลบเม็ดเลือดแดงจะตกลงทีก่ นหลุม
เปนเม็ดกระดุมสามารถอานผลดวยตาเปลาการตรวจ
กรองแอนติบอดีโดยวิธี solidphasemicroplateantiglobulintest(SPMAT)ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
2หลักการ ไดแก การ ใช immunoglobulin (IgG)
coatedบนmicroplate9,10วิธีนี้ใหซีรัมที่จะตรวจหา
แอนติบอดีทําปฏิกริ ยิ ากับscreeningcellsในmicroplateอันหนึ่งทําการอบและลางเติมantiglobulin
serumลงไปทําปฏิกริ ยิ าจากนัน้ ดูดเซลลทีทํ่ าปฏิกริ ยิ านี้
ไปใสในmicroplateที่มีIgGcoatedอยูนําไปปน
ปฏิกริ ยิ าและการอานผลจะเกิดในmicroplateนี้ อีกวิธี
หนึง่ คือนําเซลลเม็ดเลือดแดงทีใช
่ ตรวจกรองมาcoated
11
plate ซึง่ ถูกactivateดวยpoly-L-lysine,concovalinAหรือanti-RBCantibodyไวกอนแลว12แลวเติม
ซีรมั ทีจะ
่ ทดสอบลงไปทําปฏิกริ ยิ าเติมindicatorcells
ลง ไป การ อาน ผล จะ เกิด ใน plate นี้ เลย ใน ป 1996
F. Llopisและคณะ13ไดพัฒนาการเตรียมcellfixing
buffer  (CFB) มา ใช เจือ จาง เม็ด เลือด แดง เพื่อ นํา มา
coatedmicroplateเกิดเปนRBCmonolayerนํามา
ใชตรวจกรองและตรวจหาแอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงได
สําเร็จ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยจึงไดนํา
วิธีการcoatplateดวยCFBมาปรับปรุงและพัฒนา
การเตรียมsolidphasemicroplateเพือ่ ใชตรวจกรอง
แอนติบอดีในน้าํ เหลืองของผูบริ
 จาคโลหิตเนือ่ งจากน้าํ ยา
ตางๆเตรียมไดงายราคาไมแพงวิธกี ารทดสอบทําไดงาย
สะดวกและเหมาะสมสําหรับทดสอบตัวอยางจํานวนมาก
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วัตถุประสงค
1. พัฒนาการเตรียมSPMATเพื่อใชตรวจกรอง
แอนติบอดีในเลือดผูบริจาคโลหิตและไดศึกษาความ
คงทน(stability)ของRBCmonolayerบนSPMAT
ดวยเพือ่ ทําเปนน้าํ ยาสําเร็จรูป
2. ประเมินประสิทธิภาพของSPMATทีพั่ ฒนาขึน้
วัสดุและวิธกี าร
การเตรียมน้าํ ยา
1. การเตรียมRBCmonolayerplate
ลางเซลลเม็ดเลือดแดงที่ใชตรวจกรองแอนติบอดี
เชนscreeningcellsหรือpoolOcellsดวยน้าํ เกลือ
3-4ครั้งลางอีก1ครั้งดวยน้ํายาcellfixingbuffer
(CFB)เตรียมเปน0.2%(vol/vol)ในCFBโดยเตรียม
ตามวิธีของF. Llopis13ซึ่งประกอบดวยglucose0.1
M,NaCl0.07 M,boricacid0.02 M,trisodium
citrate 0.035 M, tetrasodium EDTA 0.002 M
ละลายในน้าํ กลัน่ 1ลิตรpH7.2-7.3นํา0.2% screeningcellsในCFBหยดลงในpolystyrenemicroplate(U-shape)หลุมละ50 µL นํา ไป ปน ที่ 450 g
นาน2นาทีเม็ดเลือดแดงจะแผในหลุมปดparafilm
ใสในกลองพลาสติกทีมี่ กระดาษซับรองและชุบPBSเพือ่
ใหมีความชืน้ (moistchamber)เก็บในตูอุ ณหภูมิ 4 ํ ซ
2. การเตรียมindicatorcells(IgGanti-Dsensitizedcells)
ทดสอบหาdilutionทีเหมาะสม
่
ของanti-Dซึง่ เมือ่
sensitizedกับR1rcellsแลวใหผลบวกออน (weak)
โดยทําการเจือจางIgGanti-Dในน้ําเกลือที่มี2% bovineserumalbumin(BSA)นํามาผสมกับ5%R1r
cells(pool2cells)ในสัดสวนเทากันincubateที่
37 ํ ซนาน30นาทีลาง4ครัง้ ในน้าํ เกลือเตรียมเปน
2%ในAlsever’ssolutionindicatorcellsสามารถ
เก็บทีอุ่ ณหภูมิ 4 ํ ซกอนใชงานนํามาเจือจางเปน0.2%
ในphosphatebuffersaline(PBS)pH7.0-7.2
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3. การเตรียมน้ํายาanti-humanglobulinserum (AHS)(polyspecific)
ใชน้าํ ยาAHSทีผลิ
่ ตโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ
ทําการทดสอบหาdilutionทีเหมาะสม
่
สําหรับใชในงาน
SPMATโดยการทําcross-titrationระหวางanti-D
(dilutionตางๆ)sensitizedR1rcellsกับdilution
ของAHSในmicroplateพบวาdilutionทีเหมาะสม
่
คือ1:8ดังนั้นน้ํายาAHSที่ใชในSPMATจะเจือจาง
1:8ในPBSที่มี2%BSA
4. การเตรียมน้าํ ยา(LISS)และPBSpH7.0-7.214
5. สําหรับวิธีtubetestใชน้ํายาantihuman
globulin  serum, Coombs control cells และ
screeningcells ของศูนยบริการโลหิตฯ
การตรวจกรองแอนติบอดีโดยวิธี SPMAT
1. นําRBCmonolayerplateมาไวทีอุ่ ณหภูมหิ อง
5นาทีลาง4ครั้งดวยPBSpH7.0-7.2
2. หยด100 µLของLISSและ100 µLซีรัม
หรือพลาสมาทีจะ
่ ใชทดสอบลงในแตละหลุมของmicroplateตามลําดับ
3. incubateที่ 37 ํซนาน20นาที
4. ดูดสวนผสมของLISS-ซีรมั ในmicroplateทิง้
และลางดวยPBSใชเครือ่ งsemi-automaticmicrotitrationplatewasher (ImmucorINC,USA)หรือ
ลาง5ครัง้ ดวยmultichannelpipette
5. หยด 100 µL ของ AHS และ 50 µL ของ
0.2%indicatorcells
6. ปนmicroplateที่600 gนาน2นาที
การอานผลดูดวยตาเปลาใตแสงไฟ(illuminated
surface)วิธีการทดสอบและการอานผลดังแสดงในรูป
ที่1
ผลบวก จะ เห็น indicator cells จับ แผ ใน หลุม
ผลบวกทีอ่ อนลงมาจะมี indicatorcellsแผในหลุมและ
มีบางสวนตกเปนเม็ดกระดุมที่กนหลุม
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ผลลบจะเห็นindicatorcellsตกลงทีก่ นหลุมเปน
เม็ดกระดุม
หมายเหตุแตละmicroplateที่ทําการทดสอบทํา
positivecontrol(IgG-anti-Ddilution1:32)และ
negativecontrol(ซีรมั ทีไม
่ มีแอนติบอดี)ควบคูไป
 ดวย
วิธกี ารทดลอง
1. การศึกษาความคงทน(stability)ของRBC
monolayerplate เตรียมRBCmonolayerplate
สําหรับใชประมาณ1เดือนจํานวน5ชุดเพื่อทดสอบ
กับanti-D,anti-E, anti-Fya,anti-Jka,anti-K และ
anti-Miaทีมี่ titer< 32โดยนําแอนติบอดีนีมา
้ เจือจาง
serial two-fold dilution แลว นํา มา ทํา ปฏิกิริยา กับ
microplateทีเตรี
่ ยมขึน้ ใหม1ชุดจากนัน้ ทุก1 สัปดาห
นําmicroplateออกมา1ชุดมาทดสอบกับแอนติบอดี
จนครบ4 สัปดาหอานผลแอนติบอดีแตละตัวที่dilution สุดทายทีให
่ ผลบวก
2. การประเมินประสิทธิภาพของSPMATทีพั่ ฒนา
ใหม โดยศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี tubetestในAABB
TechnicalManual15ทําการศึกษาดังนี้
2.1 หาantibodytiterนําแอนติบอดีที่ทราบ
ชนิดแลวเชนanti-D,anti-Eและอื่นๆจํานวน12
ชนิดมาเจือจางserialtwo-folddilutionดวยPBSนํา
ไปทดสอบกับเซลลทีมี่ แอนติเจนตรงกับแอนติบอดีนัน้ ๆ
อานผลความแรง(titer)คือสวนกลับของdilutionสุด
ทายทีให
่ ผลบวก

2.2 ทดสอบกับแอนติบอดีตางๆที่ไดจากซีรัม
ผูป ว ยและผูบริจาคโลหิตที่เคยตรวจพบดวยวิธี tube
testจํานวน107ตัวอยางเปนแอนติบอดีพวกIgG
จํานวน51ตัวอยางและอีก57ตัวอยางสวนใหญเปน
แอนติบอดีชนิดIgMและถูกเก็บแชแข็งไวนํามาละลาย
ปน แยกตะกอนทิง้ นํามาทดสอบกับpoolOcells
2.3 โดย ทํา การ ทดสอบ กับ ตัวอยาง ซีรัมของ ผู
บริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯในงานที่ทํา
ประจําวันจํานวน10,995ตัวอยาง
ผลการศึกษา
1. การศึกษาความคงทนของRBCmonolayer
plate
ตารางที่ 1พบวาแอนติบอดีทัง้ 6ชนิดทีใช
่ ทดสอบ
a
a
คือanti-D,anti-E,anti-Fy ,anti-Jk ,anti-Kและ
anti-Miaใหผลtiterเชนเดียวกันในทุกสัปดาหทีทํ่ าการ
ทดสอบดังนั้นmicroplateที่เตรียมขึ้นนี้เมื่อเก็บที่
4 Cํ สามารถใชงานไดถึง4สัปดาหโดยแอนติเจนบนผิว
เม็ดเลือดแดงไมมีการเปลีย่ นแปลง
2. การประเมินประสิทธิภาพของSPMATทีพั่ ฒนา
ใหม
2.1 ตารางที่2แสดงผลการศึกษาantibody
titerของแอนติบอดีที่ใชทดสอบ12ชนิดจํานวน24
ตัวอยางพบวาสวนใหญวิธี SPMATตรวจไดความแรง
ของแอนติบอดีตางๆ สูงกวาประมาณ2ถึง8dilution

ตารางที่1 StabilitystudyofRBCmonolayeroncoatedplate
Antibodytiter
Antibodyspecificity
Week0
Week1
Week2
Week3
D
32
32
32
32
E
32
32
32
32
Mia
16
16
16
16
a
Jk
1
1
1
1
Fya
8
8
8
8
K
8
8
8
8
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Week4
32
32
16
1
8
8
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ตารางที่2 Comparisonofthetiterofthestandardtubetest.andSPMAT
Titer
Antibodyspecificity
N
TubeTest
128
D
3
256
256
4
E
2
32
32
C
1
64
C
1
4
2
Fya
16
4
Fyb
2
64
1
2
Jka
64
4
1
Jkb
4
2
K
128
a
8
6
Mi
8
16
16
32
32
a
4
1
Le
1
1
Leb
เชนเมื่อทดสอบกับanti-D3ตัวอยางวิธีtubetest
ตรวจไดtiter128,256,256ขณะทีวิ่ ธี SPMATตรวจ
ไดtiter1024,2048และ1024สวนแอนติบอดีตัวอืน่ ๆ
ในระบบRh,KellและMiaก็ไดผลเชนเดียวกันสําหรับ
แอนติบอดีที่ความแรงต่ํา(weak)เชนanti-Fyb,antiJkaและ anti-Jkb อยาง ละ 1 ตัวอยาง แม titer จะ

123

SPMAT
1024
2048
1024
64
128
256
256
8
64
4
128
1
256
4
8
512
16
32
32
32
64
256
2
2

เทากันแตวิธีSPMATจะใหผลปฏิกิริยาแรงกวาโดย
อานปฏิกิริยาได1+ดวยตาเปลาที่dilutionสุดทาย
ขณะที่วิธี tubetestตองดูในกลองจุลทรรศนอยางไร
ก็ตามanti-Lea1รายใหผลวิธี tube(titer=4)ไดดี
กวาSPMAT(titer=2)
2.2 ตารางที่ 3แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3 Abilitytodetectclinicallysignificantantibodiesfromdonorsandpatients
(previouslyidentifiedbyTubeTest)
Antibodyspecificity
NumberTested
TubeTest
SPMAT
D
13
12
13
E+Mia
16
15
16
a
E+Mi +unid.
5
4
5
E+unid.
1
1
1
a
E+c+Mi
2
2
2
E+c
1
1
1
b
E+c+Fy
1
1
1
C
1
1
1
C
2
1
2
Jka
1
1
1
a
Di
1
1
1
Dib
1
1
1
S
3
3
3
Tja
2
2
2
Total
51
47 (92.2%)
51 (100%)
ในการตรวจแอนติบอดีทีมี่ ความสําคัญทางคลินกิ ซึง่ สวน
ใหญไดจากซีรัมผูปวย และ เปนแอนติบอดีชนิดIgG
แอนติบอดีเหลานีบาง
้ ตัวเก็บแชแข็งไวนานรวม10ปนํา
มาละลายแลวทดสอบกับ poolOcellsพบวาแอนติ
บอดีจํานวน51ตัวอยางวิธีSPMATตรวจไดทั้ง51
ตัวอยาง(100%)วิธีtubetestตรวจได47ตัวอยาง
(92.2%)ตรวจไมได4ตัวอยางไดแกanti-D,anti-E,
anti-E+Miaและ anti-cซึ่งเปนweakแอนติบอดี
ตารางที่ 4แสดงการตรวจแอนติบอดีทีไม
่ คอยมี
ความสําคัญทางคลินกิ ไดจากซีรมั ผูบริ
 จาคโลหิตซึง่ สวน
ใหญเปนแอนติบอดีชนิดIgMจํานวน56ตัวอยางวิธี
tubetestตรวจได36ตัวอยาง(64.3%)วิธี SPMAT
ตรวจได40ตัวอยาง(71.4%)anti-Miaเปนแอนติบอดี
ที่ ตรวจ ได มาก ที่ สุด คือ 22 ตัวอยาง จาก ทั้ง หมด 23
ตัวอยางเนือ่ งจากมักเปนแอนติบอดีชนิดIgMรวมกับ

IgGanti-P1จํานวน14ตัวอยางวิธี tubetestตรวจ
พบเพียง1ตัวอยางวิธีSPMATตรวจได2ตัวอยาง
เชนเดียวกับanti-Lea,anti-Lebและanti-Lea+antiLebวิธี tubetestตรวจพบ2,5และ5ตัวอยางสวน
วิธีSPMATตรวจพบ2,6และ7ตัวอยางตามลําดับ
ดั ง นั้ น วิ ธี  SPMAT จึ ง มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ใน การ ตรวจ
แอนติบอดีตางๆทีมี่ ความสําคัญทางคลินกิ ดีกวาวิธี tube
testโดยเฉพาะอยางยิง่ แอนติบอดีชนิดIgG
2.3 ตาราง ที่ 5 แสดง ผล การ ทดสอบ ตัวอยาง
ซีรัมใน ผู บริจาค โลหิต จํานวน 10,995 ตัวอยาง วิธี
SPMATและวิธี tubetestใหผลการทดสอบสอดคลอง
กันคือใหผลลบเหมือนกัน10,807ตัวอยาง(98.3%)
ผลบวกเหมือนกัน49ตัวอยาง(0.45%)รวมเปนรอยละ
98.7ตัวอย่างทีให้
่ ผลบวกทัง้ หมดจากทัง้ 2วิธี ได้นำมา
ตรวจกรองซ้ําและidentifyแอนติบอดีโดยวิธีtube
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ตารางที่ 4 Abilitytodetectlessclinicallysignificantantibodiesindonors
(previouslyidentifiedbyTubeTest)
Antibodyspecificity
NumberTested
TubeTest
Mia
23
22
P1
14
1
a
Le
4
2
Leb
6
5
a
b
Le +Le
8
5
H
1
1
Total
56
36 (64.3%)
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SPMAT
22
2
2
6
7
1
40 (71.4%)

ตารางที่ 5 Testingserafromblooddonors(SPMATvsTubetest)
SPMAT

TubeTest

Positive

ID
Unid

Negative
Total

Positive
ID
Unid
39
10
27
40
66
50

Negative
45
27
10,807
10,879

Total
84
37
10,874
10,995

121

116
Positivebybothmethods49samples(0.45%)
Negativebybothmethods10,807samples(98.3%)
FalsepositivebySPMAT50in116samples(0.45%)
Falsepositivebytubetest37in121samples(0.34%)

test ถา ถือ วา ราย ที่ ได ตรวจ ซ้ํา แลว ให ผล ลบ หรือ ไม
สามารถตรวจชนิดแอนติบอดีไดเกิดจากnon-specific
เปนผลบวกปลอมวิธี SPMATใหผลบวก116ตัวอยาง
ไมสามารถตรวจชนิดแอนติบอดี50ตัวอยางคิดเปน
ผลบวก ปลอม รอยละ 0.45 สวน วิธี tube test ให
ผลบวก121ตัวอยางไมสามารถตรวจชนิดแอนติบอดี
37ตัวอยางคิดเปนผลบวกปลอมรอยละ0.34นอกจาก
นี้ มี 72 ตัวอยาง ที่ วิธี tube test ให ผลบวก แต วิธี
SPMATใหผลลบตรวจชนิดแอนติบอดีได45ตัวอยาง

และมี67ตัวอยางทีวิ่ ธี SPMATใหผลบวกแตวิธี tube
testใหผลลบโดยสามารถตรวจชนิดแอนติบอดีได27
ตัวอยางแอนติบอดีทีตรวจ
่ ชนิดไดไดแกanti-Lea,anti
-Leb,anti-Lea+anti-Lebanti-P1 และ anti-Mia
นอกจากนีการ
้ ศึกษาครัง้ นียั้ งไดเปรียบเทียบคาใชจา ย
ในการทดสอบของทั้ง2วิธีตอการทดสอบ1ตัวอยาง
ดังแสดงในตารางที่ 6พบวาวิธี SPMATราคาคาน้าํ ยา
ประมาณ1.15บาทรวมกับคาplate1.50บาทตอหลุม
รวมเปน2.65บาทตอการทดสอบสวนวิธี tubetestคา
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ตารางที่ 6 ReagentcostPerscreen(SPMATvsTubetest)
TubeTest
9
TestTubeorplate (96)
=0.35บาท/test
Screeningcell10mL.=70บาท
LISS10mL.=100บาท
=1.0บาท/test
AHS10mL.=100บาท
=0.35บาท/test
CCC10mL.=70บาท
=0.045บาท/test
PBS3.76บาท/L
1.75+(9)=10.75บาท/test
Total
น้าํ ยา1.75บาทรวมคาtesttube9บาทเปน10.75
บาทตอการทดสอบซึง่ วิธี SPMATใชงานแลวทิง้ plate
เลยสวนวิธี tubetestตองคิดคาลางหลอดและหลอด
ทดลองก็ชํารุดแตกไปบางอยางไรก็ตามSPMATทีศู่ นย
บริการโลหิตแหงชาติฯพัฒนาขึน้ ก็มีราคาถูกกวาทีบริ
่ ษทั
ขายซึง่ ราคาประมาณ10-15บาทตอการทดสอบ
วิจารณ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯไดพัฒนาSPMATขึน้
เพื่อ นํา มา ใช ใน การ ตรวจ กรอง หา แอนติบอดี ใน โลหิต
บริจาคโดยไดนําวิธีการของF. Llopisและคณะมา
ปรับปรุงพัฒนาวิธนีี ้ screeningcellsจะถูกเจือจางใน
CFBสําหรับนํามาcoatedบนmicroplateจากการ
ศึกษาครัง้ นีพบ
้ วาวิธนีี ใช
้ ไดผลดีนาพอใจRBCmonolayerทีเตรี
่ ยมขึน้ มีความคงทน(stability)ดีเมือ่ เก็บ
ที่ 4 ํซ สามารถ เก็บ ไว ใช งาน ได นาน 4 สัปดาห โดย
แอนติเจน ของ เม็ด เลือด แดง ไม เปลี่ยน แปลง ซึ่ง F.
Llopis และ คณะ อธิบาย วา ความ คงทน ของ RBC
monolayerขึ้นกับความเขมขนของ boricacidใน
CFB ถา ความ เขมขน ลดลง ความ คงทน ของ RBC
monolayerจะลดลงดวยอยางไรก็ตามเขาไมสามารถ
อธิบายกลไกทีทํ่ าใหเม็ดเลือดแดงเกาะบนmicroplate13
การพัฒนาครัง้ นีได
้ ใชPBSแทนการใชunbuffer saline
ในขัน้ ตอนการลางmicroplatewellsและพบวาPBS

SPMAT
1.5
=0.025บาท/test
=1บาท/test
=0.083บาท/test
=0.035บาท/test
=0.0094บาท/test
1.15+(1.5)=2.65บาท/test

ทําใหRBCmonolayerมีความคงทนดีกวาการทดสอบ
เกิดผลบวกปลอมนอยและชวยใหตรวจพบแอนติบอดี
ไดดีกวาการใชunbuffersaline
การทดสอบantibodytitrationวิธี SPMATสวน
ใหญ ให ผล ปฏิกิริยา กับ แอนติบอดี ตางๆ มี ความ แรง
(titer)มากกวาวิธีtubeโดยแอนติบอดีที่ทดสอบสวน
ใหญเชนanti-D,anti-Eเปนตนเปนแอนติบอดีชนิด
IgGสําหรับanti-Lea ที่ วิธี tube ให ผล แรง กวา วิธี
SPMATนั้นเพราะanti-Lea นี้ เปน แอนติบอดี ชนิด
IgMอีกทัง้ ผลการทดสอบกับแอนติบอดีตางๆทีมี่ ความ
สําคัญทางคลินิกที่ตรวจพบในอดีตดวยวิธีtubetest
วิธีSPMATตรวจพบแอนติบอดี91ตัวอยางมากกวา
วิธีtubetestซึ่งพบเพียง83ตัวอยางเมื่อแยกเปน
แอนติบอดีชนิดIgGวิธี SPMATตรวจพบ51ตัวอยาง
วิธี tubetestตรวจพบ47ตัวอยาง(ตารางที่ 3)ขณะ
ที่ แอนติบอดี ชนิด IgM หรือ IgM รวม กับ IgG วิธี
SPMATตรวจพบ40ตัวอยาง วิธีtubetestตรวจ
พบ36ตัวอยาง(ตารางที่4)ซึ่งผลการทดสอบดังกลาว
ไดผลเชนเดียวกันกับทีเคย
่ มีรายงานไว9-11,13วิธี SPMAT
จึงมีความไวในการตรวจแอนติบอดีที่มีความสําคัญทาง
คลินกิ โดยเฉพาะอยางยิง่ แอนติบอดีชนิดIgGไดดีกวา
วิธี tubetestทัง้ นีเพราะ
้
indicatorcellsทีใช
่ เปนantiIgGcoatedcellsซึง่ จะจับกับIgGแอนติบอดีโดยตรง
อยางไรก็ตามวิธนีี สามารถ
้
ตรวจพบแอนติบอดีชนิดIgM

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 13 No. 2 April-June 2003

การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีตอหมูเลือดบนเม็ดเลือดแดง

ไดเชนกันเนือ่ งจากanti-IgGในน้าํ ยาAHS(polyspecific)ซึง่ สวนใหญจะเปนแอนติบอดีตอFcportionของ
แอนติบอดีแลวยังมีแอนติบอดีตอlightchainของ
immunoglobulinประกอบอยูดวยทําใหสามารถเกิด
crossreactionระหวางlightchainของแอนติบอดี
ชนิดIgMทีจั่ บบนRBCmonolayerกับlightchain
ของIgGanti-Dที่จับบนindicatorcellsเกิดเปน
ผลบวกไดเหตุผลอีกประการหนึง่ ทีเกิ
่ ดไดคือบน indicatorcellsมีแอนติเจนทีจํ่ าเพาะตอแอนติบอดีIgMนัน้
ทําให แอนติบอดี IgM ที่ จับ บน RBC monolayer
สามารถจับกับแอนติเจนบนindicatorcellsดวยจึงให
ผลบวกไดเชนกันการทีวิ่ ธี SPMATตรวจแอนติบอดีได
ดีกวาวิธี tubetestนัน้ สวนหนึง่ อาจเพราะวิธี SPMAT
ใชสัดสวนของซีรมั ตอเซลล(100:1)ซึง่ มากกวาวิธี tube
test(80:1)จึงทําใหแอนติบอดีจับไดดีกวาในการศึกษา
พบวาแอนติบอดีจํานวนหนึ่งซึ่งเคยใหผลบวกดวยวิธี
tubeในอดีตแตครัง้ นีตรวจ
้ ไมพบนัน้ สาเหตุเกิดจากการ
เก็บแอนติบอดีไวนานๆแอนติบอดีบางตัวอาจเสือ่ มสลาย
ไปไดจึงทําใหไมสามารถตรวจได9นอกจากนี้ ความแรง
ของscreeningcellsทีใช
่ ในแตละครัง้ ของการทดสอบ
ก็แตกตางกันดวย
การ ตรวจ แอนติ บ อดี ใน ผู บริ จ าค โลหิ ต โดย วิ ธี
SPMATใหผลสอดคลองกับวิธีtubetestถึงรอยละ
98.7มีแอนติบอดีบางตัวตรวจพบโดยวิธี SPMATแต
วิธีtubetestใหผลลบตรงกันขามแอนติบอดีบางตัว
ตรวจพบไดโดยวิธี tubeแตวิธี SPMATใหผลลบซึง่
ผลดังกลาวไมขึน้ กับความไวของวิธกี ารทดสอบนัน้ ๆซึง่
Engelfrietและ Reesinkกลาววาไมมีวิธกี ารทดสอบ
วิธใด
ี วิธหนึ
ี ง่ ทีสามารถ
่
ตรวจหาแอนติบอดีทีมี่ ความสําคัญ
ทางคลินกิ ไดทัง้ หมด6และการทีวิ่ ธี SPMATใหผลบวก
ปลอม(0.45%)มากกวาวิธี tube(0.34%)อาจเนือ่ งจาก
วิธี SPMATมีความไวในการตรวจแอนติบอดีดีกวาดัง
กลาวแลวดังนัน้ วิธี SPMATจึงเปนวิธทีี เหมาะสม
่
ทีจะ
่
นํามาตรวจหาแอนติบอดีในเลือดผูบริ
 จาคโลหิตเพราะมี
ความไวในการตรวจหาแอนติบอดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ชนิดIgGไดดีและใหผลบวกปลอมไมแตกตางจากวิธี
tubetestการศึกษาครัง้ นียั้ งไดทดลองตรวจชนิดแอนติ
บอดีจํานวน4ตัวอยางคือanti-D,anti-E, anti-Mia
และanti-Fyaพบวาไดผลดีอานผลไดงายดังนั้นวิธี
SPMATสามารถจะนําไปตรวจหาและตรวจชนิดแอนติ
บอดีในผูป ว ยไดดวยซึง่ ตองมีการศึกษาตอไป
สําหรับน้ํายาและเซลลตางๆที่ใชในการทดสอบวิธี
SPMATใชปริมาตรนอยกวาวิธี tubeปริมาตรscreen
cellsที่ใชในการทดสอบวิธีSPMATเทากับวิธีtube
testคือ50 µLแตใชเซลลความเขมขน0.2%วิธี tube
testใชเซลลเขมขน3%ดังนัน้ เซลลทดสอบทีใช
่ ในการ
ทดสอบวิธีtubetest1รายสามารถใชทดสอบวิธี
SPMAT15รายเชนเดียวกับน้าํ ยาAHSวิธี SPMAT
ใชน้ํายาเจือจาง1:8รวมทั้งน้ํายาอื่นๆก็ใชนอยลงดวย
ดังนัน้ วิธนีี ้ จึงชวยประหยัดคาน้าํ ยาตางๆไดมากขึน้ ดวย
นอกจากนี้การอานผลวิธี SPMATจะทําไดรวดเร็วกวา
วิธี tubetestอานผลไดดวยตาเปลาชัดเจนและสะดวก
การอานผลวิธี tubetestตองมีการเขยาหลอดกอนอาน
รายที่สงสัยตองตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนซึ่งตอง
อาศัย ความ ชํานาญ และ ประสบการณ ของ ผูทํา การ
ทดสอบเปนอยางมากความแรงในการเขยาหลอดกอน
อานในแตละครัง้ แตละคนอาจไมเทากันทําใหการอานผล
มีความผิดพลาดไดมากถึงรอยละ20โดยเฉพาะในการ
ตรวจกรองตัวอยางจํานวนมากๆ6
สรุป
วิธี SPMATทีศู่ นยบริการโลหิตฯ พัฒนาขึน้ ใหผล
ในการตรวจกรองแอนติบอดีไดดีเชนเดียวกันกับวิธี tube
testมีประสิทธิภาพในการตรวจพบแอนติบอดีโดยเฉพาะ
อยางยิง่ แอนติบอดีชนิดIgGไดดีกวาวิธี tubetestอาน
ผล ได งาย ดวย ตา เปลา และ อาน เปน ปริมาณ ได ทันที
ผลบวกและผลลบแตกตางกันชัดเจนราคาไมแพงดังนัน้
จึงเปนวิธทีี เหมาะสม
่
ทีจะ
่ นํามาใชในการตรวจกรองเลือด
ผูบริ
 จาคโลหิตไดเปนอยางดียิง่ อีกทัง้ สามารถนําเทคนิค
นี้ไปพัฒนาตรวจหาชนิดของแอนติบอดีไดดวย
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DevelopmentofASolidPhaseMicroplateAntiglobulinTest
forDetectionofRedBloodCellAntibodies
TasaneeSakuldamrongpanich,JintanaTubrod, andSarikaMekchay
AntiserumandStandardcellPreparation,TheNationalBloodCentre,ThaiRedCrossSociety,Bangkok10330

Backgroundandobjectives:Asolidphasemicroplateantiglobulintest(SPMAT)fordetectionofred
bloodcellantibodieshasbeendeveloped. Insteadofagglutination,positivereactionsareindicated
bytheadherenceofsensitizedredcellsovertheentiresurfaceofthemicroplatewells,andnegative
reactionsproducediscretebuttonsofredcellsinthecenterofthewells. Theperformanceofthis
methodfordetectingantibodytoredbloodcellswascomparedwiththestandardantiglobulintube
test. Materialsandmethods:Thescreeningcellswerefixedonthemicroplatewells(RBCmonolayer)
usingacellfixingbuffer. Reactionbetweenserumantibodyandreagentredcellsweredetected
byaddingofanti-humanglobulinserumandanti-IgGcoatedindicatorcells. Theefficiencyofthe
SPMATwasdeterminedbytestingwithserialdilutionsofvariousredcellantibodiesandwith107
clinicallysignificantantibodiesthathavebeenpreviouslyidentifiedbyhemagglutinationtubetest.
Theaccuracywastestedagainst10,995routineblooddonorsera. Results:TheSMPATgavegood
efficiencyfordetectingantibodiestoredbloodcellantigens. Comparedwiththetubetest,the
methodwasinmostcasestwotoeighttimesmoresensitiveinantibodytitrationanddetected91
clinicallysignificantantibodieswhereastubetestdetectedonly83antibodies. TheSPMATand
tubetestshowedanexcellentagreementin10856(98.7%)ofsamplestested. Conclusions:The
SPMATprovidesareliable,handyandinexpensivescreeningofantibodies. Thismethodappears
tobesuitabletoscreenlargeseriesofblooddonorsamples.
KeyWords: z Solidphase z Microplate z Antiglobulintest z RBCantibodies
Thai J Hematol Transf Med 2003;13:119-29.
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