Home-made Pooled Normal Plasma สำหรับกำรตรวจกำรแข็งตัวของเลือด
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Pooled normal plasma (PNP) คือ พลาสมามาตรฐาน (standard human plasma) ที่ใช้ในการวัดปริ มาณปั จจัยการแข็งตัวของเลือด (factor assays) และใช้สาหรับเป็ น control plasma ในการตรวจเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
PNP เตรี ยมได้โดยการนาพลาสมาของคนปกติ (normal healthy individual) มารวมกันอย่างน้อย 20 รายขึ้นไป ซึ่ งใน
ขั้นตอนการเตรี ยมนั้นจะต้องมีกระบวนการเลื อก normal healthy individual ที่ดี และมีการสอบเทียบกับ WHO
International Standard (IS) เพื่อให้ทราบค่าที่แท้จริ งของ coagulation factors ต่างๆ(1-2) ถ้าห้องปฏิบตั ิการสามารถ
เตรี ยม PNP ใช้ได้เองจะช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก
การเตรี ยม pooled normal plasma มีข้ นั ตอนและข้อแนะนาดังนี้
1. เลือกผูบ้ ริ จาคเลือดที่มีสุขภาพดี อายุระหว่าง 20-50 ปี จานวนอย่างน้อย 20 ราย โดยมีเพศชายและหญิงในจานวน
เท่าๆ กัน มีค่า hematocrit ปกติ ไม่มีประวัติเลื อดออกผิดปกติ รวมถึ งไม่กินยาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
แข็งตัวของเลือดและ coagulation factors เช่น aspirin และยาจาพวก steroid ผูบ้ ริ จาคต้องมีผลการตรวจ infectious
disease markers ได้แก่ HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, HIV Ag และ syphilis เป็ นลบ
2. สารกันเลือดแข็งที่ใช้ คือ 3.2% trisodium citrate ซึ่ งรบกวนผลการทดสอบค่าการแข็งตัวของเลือดน้อยกว่า 3.8%
trisodium citrate โดยอัตราส่ วนของเลือดและสารกันเลือดแข็งที่ใช้เท่ากับ 9 : 1 (ค่า hematocrit ของผูบ้ ริ จาคเลือด
ควรอยูใ่ นช่วง 35-45%)(3)
3. กระบอกฉี ดยาและหลอดทดลองที่ ใช้ควรเป็ นพลาสติ กเพื่อลดการกระตุ น้ การแข็งตัวของเลื อดซึ่ งจะมีผลต่อค่า
clotting time และค่า coagulation factors ต่างๆ
4. เจาะเลือดโดยใช้ butterfly needle เบอร์ 21 และไม่ควรใช้สายยางรัดแขนนานเกิน 1 นาที เพราะจะทาให้ fibrinogen
มีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้น และเกิดการกระตุน้ FVII และ FVIII ให้ทางานมากขึ้น ไม่ควรใช้เลื อดจากผูบ้ ริ จาคของ
ธนาคารเลือดเนื่องจากในการบริ จาคเลือดแต่ละครั้งต้องใช้สายยางรัดแขนนาน 5-10 นาที
5. เตรี ยม platelet poor plasma ทันทีหรื อภายใน 4 ชัว่ โมง ตั้งแต่เริ่ มเจาะเลือด โดยนาเลือดไปปั่ นแยกใน refrigerated
centrifuge อุณหภูมิ 4๐C ความเร็ ว 2,500 g นาน 15 นาที แบ่งพลาสมาส่ วนหนึ่ งไว้สาหรับการทดสอบค่า APTT
พลาสมาส่ วนที่เหลือจะเก็บไว้ที่ –70๐C
6. การทดสอบค่า APTT จะทา 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย APTT ของผูบ้ ริ จาคแต่ละราย โดยจะเลือกเฉพาะพลาสมาที่มีค่า
APTT อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คือ mean ± 2SD มาทา PNP ในกรณี ที่พบค่าผิดปกติให้เก็บเลือดเพิ่มเติมจนครบ 20 ราย
7. ควรปั่ นพลาสมาที่เลือกแล้วว่ามีค่า APTT อยูใ่ นเกณฑ์ปกติอีกครั้งเพื่อให้เกล็ดเลือดตกมากที่สุดและลดการรบกวน
ของเกล็ดเลือดต่อค่า clotting time หากต้องการนา PNP ไปใช้ในการทดสอบ lupus anticoagulant (LA) จานวน
เกล็ดเลือดที่หลงเหลืออยูไ่ ม่ควรเกิน 10,000/µL(4)
8. เก็บพลาสมาแต่ละหลอดรวมเป็ น pooled plasma และทดสอบ APTT ซ้ าอีก 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ PNP ทั้งชุ ด
ซึ่ งค่าที่ได้ตอ้ งอยูใ่ นช่วงปกติ
9. แบ่งพลาสมาใส่ ลงในหลอดพลาสติกขนาด 1.5 ml หลอดละ 0.5 ml ปิ ดจุกให้เรี ยบร้อยแล้วนาไปแช่แข็งโดยเร็ ว
(snap freeze) โดยการใช้วิธีการต่างๆ เช่น ใส่ ใน deep freezer, แช่ใน ethanol bath, แช่ใน dry ice หรื อ liquid
nitrogen หลังจากนั้นจึงนา PNP ไปเก็บไว้ที่ –70๐C โดยสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 6 เดือน

กำรทำ PNP calibration
การเตรี ยม PNP เพื่อใช้เองในห้องปฏิบตั ิการจะต้องมีการทา calibration ทุกครั้งก่อนนาไปใช้เป็ น standard
plasma สาหรับการทดสอบปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เนื่องจาก PNP ที่เตรี ยมได้โดยวิธีน้ ี จะมีปริ มาณ FII, V, VII, IX,
X, XI, XII, HMWK และ prekallikrien ประมาณ 1.0 U/ml แต่จะมีค่า FVIII และ von Willebrand factor (vWF) ที่
แตกต่างกันมากในแต่ละชุ ดที่เตรี ยม การทา PNP calibration จะทาให้ทราบปริ มาณที่แท้จริ งของ coagulation factors
โดยเฉพาะ FVIII และ vWF เป็ น International Units (IU) การทา calibration จะทาเทียบกับ calibrated WHO
reference preparations ซึ่ งเตรี ยมโดย National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC; Potters Bar,
UK) หรื อใช้ commercial reference plasma ที่ได้ทาการ calibrated มาแล้วก็ได้(1-2)
หลักเกณฑ์ในการทา calibration มีดงั นี้
1. ต้องใช้ calibrated standard plasma ที่รู้ค่า coagulation factors ต่างๆ แล้ว เช่น WHO International Standard หรื อ
commercial calibrated standard ในการทดสอบเพื่อหาค่า coagulation factors ของ home-made PNP โดยทาการ
ทดสอบ 2 วัน การทดสอบแต่ละวันจะใช้ standard plasma 1 ขวด และ PNP ที่เตรี ยมขึ้นจานวน 4 หลอด
2. วันที่ 1 จะทาการทดสอบ factor assays ตามขั้นตอนที่ ระบุในหนังสื อ “การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการ
วินิจฉัยโรคฮีโมฟิ เลียและเลือดออกผิดปกติ ”(5) เพื่อหาปริ มาณ coagulation factors ที่ตอ้ งการทราบค่า โดยมีลาดับ
การทดสอบ ดังนี้ IS, PNP, PNP, PNP, PNP, IS ทาการทดสอบซ้ าอีกครั้งโดยใช้ diluted plasma ของแต่ละหลอด
3. วันที่ 2 จะทาการทดสอบ factor assays เช่นเดิม โดยเรี ยงลาดับการทดสอบใหม่ ดังนี้ PNP, PNP, IS, IS, PNP, PNP
และทาการทดสอบซ้ าอีกครั้งโดยใช้ diluted plasma ของแต่ละหลอด
4. คานวณหาค่า coagulation factors ของ home-made PNP แต่ละหลอดโดยเทียบกับค่าเฉลี่ยของ IS ในแต่ละวัน
5. ค่า potency หรื อปริ มาณ coagulation factors ของ PNP ที่เตรี ยมได้จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของ home-made PNP ทั้ง 16
การทดสอบ (4 aliquots x 2 dilutions x 2 day)
หมายเหตุ
- ปั จจุบนั ยังไม่มี standard calibrator สาหรับ FXII จึงอนุโลมให้คิดค่า potency จาก PNP เป็ น 1.0 U/ml
- ควรเตรี ยม PNP ใหม่ทุก 12-18 เดือน ยกเว้นผล internal quality control แสดงให้เห็นว่า stability ของ PNP ชุด
นั้นยังดีอยู่
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