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Effect of f Freezing and Thawing of serum on VDRL., ASO, Widal test

Abstract

O
The determination of antibody levels in serum is very important in clinical diagnosis.
Since the accurated antibody levels will imply to the corrected interpretation. Normally in
serological laboratory the sera were freezed in deep freezer because sometime we could
not carry on the tests in daily. So freezing and thawing the sera may play role in this
study.
In our experiments, are studied the effect of freezing of freezing and thawing the sera on
the antibody titer levels, 14 cases of VDRL reactive, 5 casctive, 5 cases of various ASO
titers and 5 cases of various Widal titers were performed by 10 times freezing and
thawing in the same time interval. The result appeared that the antibody titers were not
different in each test above between before and after freezing and thawing.

เรื่องยอ
O การตรวจหาระดับแอนติบอดีในซีรั่ม มีความสำคัญมากในการวินิจฉัยโรค ดังนั้นการหาระดับ
แอนติบอดีที่ถูกตองจึงนำไปสูการแปรผลที่ถูกตองดวย เนื่องจากหองปฏิบัติการทางน้ำเหลืองวิทยาสวน
ใหญไมสามารถทำการทดสอบบางอยางไดทุกวัน จึงมีการเก็บซีรั่มไวในรูปแชแข็ง เมื่อจะทำการทดสอบ
จึงนำมาทำละลาย
* ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
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O การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการแชแข็ง และการทำละลายซีรั่มตอการทดสอบ VDRL,
ASO และ Widal โดยใชซีรั่มที่ใหผลบวก VDRL จำนวน 14 ราย ซีรั่มที่ใหผล ASO ในระดับไตเตอรตาง ๆ
กันจำนวน 5 ราย และซีรั่มที่ใชผล Widal ในระดับไตเตอรตาง ๆ กันอีกจำนวน 5 ราย โดยนำซีรั่มมาแช
แข็งและทำละลายจำนวน 10 ครั้ง แลวหาระดับไตเตอรหลังจากการแชแข็งและการทำละลายในแตละ
ครั้ง ผลจากการศึกษาพบวาระดับไตเตอรที่ไดไมแตกตางจากระดับไตเตอรเดิมที่ไดกอนการแชแข็ง
สามารถจับกับแอนติเจนได ดังนั้นการเก็บซีรั่มโดยวิธี
การแชแข็งและการทำละลายบอย ๆ นาจะมีผลตอ
ความสามารถของแอนติบอดีใจการจับกับแอนติเจน
เนื่องดวยโครงสรางของแอนติบอดีเสียไปจึงสงผลให
ระดับไตเตอรลดลง
! ในหองปฏิบัติการทางน้ำเหลืองวิทยา สวนใหญ
การทดสอบบางอยางไมสามารถทำไดทุกวันจึงมีการ
เก็บซีรั่มไวในรูปแชแข็ง เมื่อจะทำการทดสอบจึงนำมา
ทำการละลาย การเก็บซีรั่มควบคุมก็นิยมเก็บเชน
เดียวกัน โดยแบงเก็บใหพอใชในแตละครั้ง การแชแข็ง
และการทำละลายบอย ๆ มีผลตอระดับไตเตอร คาที่
ไดจึงไมตรงกับความเปนจริง ซึ่งจะทำใหแปรผลผิด
พลาดได แ ละอาจทำให เ ข า ใจผิ ด ในกรณี ข องซี ร ั ่ ม
ควบคุมวาน้ำยานั้นเสื่อมคุณภาพ ตองเตรียมใชใหม
ทำใหสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงไดทำการศึกษาครั้งนี้เกี่ยว
กับผลกระทบจากการเก็บซีรั่มโดยการแชแข็งและการ
ทำละลาย รวมทั้งระยะเวลาที่เก็บมีผลทำใหระดับไต
เตอรเปลี่ยนแปลงหรือไมเพียงใดเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการปรับปรุงและแกไขการเก็บซีรั่มกอนนำมาตรวจ

บทนำ
! เซโรโลยี่ทางคลินิก เปนวิธีการที่ประยุกตเอา
ความรู  เ กี ่ ย วกั บ ปฏิ ก ิ ร ิ ย าระหว า งแอนติ เ จนกั บ
แอนติบอดี มาใชเปนประโยชนตอการวินิจฉัยหรือการ
รักษาผูปวยดวยการตรวจซีรั่มของผูปวยซึ่งสวนใหญ
เปนการตรวจหาแอนติบอดีที่มีอยูในซีรั่ม แตบางครั้งก็
อาจตรวจหาแอนติเจนหรือสารบางอยาง ซึ่งเปน
สาเหตุในการกอโรคในเลือดของผูปวยไดเชนกัน
! การหาระดับแอนติบอดีในซีรั่มมีความสำคัญ
มากในการวินิจฉัยผูปวย การตรวจหาแอนติบอดีโดย
วิธีกึ่งเชิงปริมาณ (Semi –quantitative) เปนวิธีที่ใช
อย างแพร หลายโดยบอกปริ มาณแอนติ บอดี เป นก
ระดับไตเตอร การแปรผลดูจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับไตเตอรในชวงเวลาหนึ่งหรือดูจากระดับไตเตอร
ในชวงเวลาหนึ่งหรือดูจากระดับไตเตอรที่แตกตางไป
จากคาปกติ ดังนั้นการหาระดับไตเตอรของแอนติบอดี
ที่ถูกตอง จึงนำไปสูการแปรผลที่ถูกตองดวย ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูปวยมาก
! ปจจัยที่มีผลตอระดับไตเตอรของแอนติบอดีมีหลาย
อยาง แตปจจัยหนึ่งคือ วิธีการเก็บและการทำละลายซี
รั่ม เนื่องจากแอนติบอดีเปนโปรตีนชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติ
สวนใหญคลายโปรตีนทัว่ ๆ ไป และคุณสมบัตทิ พ่ี เิ ศษคือ

วัสดุและวิธีการ
! 1. การเก็บตัวอยางซีรั่ม เจาะเลือดผูปวยที่มารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลของการแชแข็งและการทำลายจำนวนครั้งตาง ๆ กันตอ titer ของ VDRL

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของการแชแข็งและการทำลายตอ ASO titer (Todd unit)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลของการแชแข็งและการทำลายจำนวนครั้งตาง ๆ กันตอ titer ของ Widal test

O :การทดสอบ VDRL ระดับไตเตอรที่วัดไดหลัง
จากการแชแข็งและการทำลายตั้งแต 1 ครั้ง ด จนถึง
10 ครั้ง ไมมีควสามแตกตางจากคาเดิมที่ไดกอนการ
แชแข็งและการทำลายเลยทั้ง 14 ตัวอยาง แสดง
วาการแชแข็งและการทำละลายภายใน 10 ครั้ง
ไมมีผลตอระดับไตเตอรของ VDRL
! :การทดสอบ ASO ผลการหาระดับไตเตอร
ของ ASO หลังจากการแชแข็งและการทำละลาย
จำนวน 1 ถึง 10 ครั้ง พบวาตัวอยางรายที่ 1 และ 2
มีระดับไตเตอรลดลงจาก 166 เปน 125 Todd units
หลังการแชแข็งและการทำละลายในครั้งที่ 2 และ 5

ตามลำดับ ในขณะที่ตัวอยางรายที่ 3 และ 4 มีระดับ
ไตเตอรเพิ่มขึ้นจาก 250 เปน 333 todd units และ
จาก 100 เปน 125 Todd units หลังการแชแข็งและ
การทำลายในครั้งที่ 7 แ ละ 8 ตามลำดับ การ
เปลี่ยนแปลงนี้มิไดเกิดจากผลของการแชแข็งและ
การทำละลาย แตนำเกิดจากเทคนิคการทำ เนื่องดวย
ซีรั่มแตละรายมีปริมาณนอยหรือสวนที่เปนน้ำในซีรั่ม
มีการระเหยออกไป ทำใหควสามเขมขนของซีรั่มมี
มากกวาปกติ รวมทั้งน้ำยาที่ใชมีปริมาณจำกัดจึงอาจ
ทำใหเกิดการผิดพลาดได สวนในตัวอยางรายที่ 5
ระดับไตเตอรไมมีการเปลี่ยนแปลง
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O :การทดสอบ Widal ผลการหาระดับไตเตอร
ของ Widal หลังจากการแชแข็งและการทำละลาย
พบวาตัวอยางรายที่ 1 มีระดับไตเตอรของ H ลดลง
จาก 1:640 เปน 1:320 หลังจากการแชแข็งและการ
ทำละลายในครั้งที่ 3 และ 4 นอกนั้นไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ตัวอยางรายที่ 2 และ 3 มี
ระดับไตเตอรของ O ลดลงจาก 1:160 เปน 1:80
หลังจากแชแข็งและการทำละลายในครั้งนี้ 2, 3 และ
ครั้งที่ 4, 6 ตามลำดับ นอกนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงระดับไตเตอรนี้มิไดเกิดจากผลของ
การแชแข็งและการทำละลายแตนาเกิดจากเทคนิค
การทำเชนเดียวกับการทดสอบ ASO ที่กลาวแลว
สวนผมลในตัวอยางรายที่ 4 และ 5 ระดับไตเตอร
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
! :การทดสอบการแชแข็งระยะยาว คือใชเวลา
3 เดือน ที่อุณหภูมิ -20 C พบวาไมมีผลตอระดับไต
เตอรของทั้ง 3 การทดสอบ

จึงไมพอที่จะทำใหโครงสรางของแอนติบอดีเสียไป
ยังสามารถรักษาคุณสมบัติของอิมมูโนโกลบูลินไวได
นอกจากนี้ แอนติบอดี สวนใหญที่ตรวจหาเปนชนิด
lgG และ lgM ซึ่งมีโครงสรางที่แข็งแรงและมีความ
ทนทานตอเอนไซม (proteolytic enzyme) ที่มีอยูในซี
รั่มไดดี ซึ่งตางจาก lgD และ IgE อีกทั้งเอนไซนเหลา
นี้สญเสียคุณสมมบัติไดเร็วมาก จึงไมคอยมีผลตอ
lgG และ lgM (3,4)
! การศึกษาครั้งนี้พบวามีผลการทดลองบางคาแกวง
ออกไป เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคการทำ
อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตน
(preliminary study) เทานั้นซึ่งอาจจะเปนประโยชนใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
แกไขการเก็บซีรั่มกอนนำมาตรวจในขั้นตอไป
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เอกสารอางอิง

! ขอมูลทั้งหมดจากการทดสอบ พ บวาการแช
แข็งและการทำละลาย ภายใน 10 ครั้ง และการแช
แทข็งที่ -20C เปนเวลา 3 เดือน ไมมีผลตอระดับไต
เตอรของการทดสอบ VDRL, ASO และ Widal เลย
ซึ ่ ง การที ่ ร ะดั บ ไตเตอร ไ ม ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอาจ
เนื่องจาก จำนวนครั้งที่แชแข็งและการทำละลาย
นอยเกินไป และระยะเวลาที่เก็บซีรั่มแตละชวงอาจ
จะสั้นเกินไป คือ ใชเวลาแชแข็ง 1 วัน ทำละลาย 1
ชั่วโมงในแตละครั้งตลอดจนการแชแข็งระยะเวลา
ยาวใชเวลาเพียง 3 เดือน อาจจะนอยเกินไป
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