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แนวทางการทดสอบ LE cell Preparation
บทนา
LE Cell Preparation เป็ นการทดสอบเพื่อหา LE factor หรื อ Antinuclear Antibody ในซีรัมของผูป้ ่ วย
เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคแพ้ภูมิตวั เอง (Systemic Lupus Erythematosus, SLE) ซึ่งเป็ นโรคภูมิตา้ นทานตนเอง
โดยทาลายเนื้อเยือ่ ตัวเองทาให้เกิดการอักเสบเรื้ อรังมีผลต่ออวัยวะและระบบต่างๆในร่ างกาย เช่น ผิวหนัง ข้อ
สมอง หัวใจ หลอดเลือด ปอด เป็ นต้น สาเหตุของการเกิดโรคไม่ชดั เจน แต่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั หลาย
ปัจจัย เช่น ลักษณะพันธุกรรม เชื้อโรค แสงแดด ยาบางชนิด มลภาวะจากสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น

หลักการทดสอบ
นิวเคลียสที่เกิดจากการทาลายเซลล์ ทาปฏิกิริยา antigen - antibody reaction กับ antinuclear factor
เกิดการย่อยนิวคลีโอโปรตีน ทาให้นิวเคลียสเปลี่ยนไปเป็ นก้อนที่มีลกั ษณะเป็ นเนื้อเดียวกัน (homogenous)
เรี ยกก้อนโปรตีนนี้วา่ hematoxylin body และออกฤทธิ์ chemotaxis ดึงเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil มา
เกาะ complex ทาให้เกิด phagocytosis และมี neutrophil มาเกาะหลายๆ เซลล์ จะเกิดรู ปแบบกลีบดอกไม้
ที่เรี ยกว่า rosettes form หากมี neutrophil เพียงหนึ่งเซลล์มากิน hematoxylion body เข้าไปจะเรี ยก
neutrophil ตัวที่กินเข้าไปว่า Lupus Erythematosus (LE) cell
วัสดุและเครื่องมือ Wintrobe tube, Pasteur pipette, ลูกยางดูด, ตะแกรงลวดตาถี่, Slide, Test tube 13x100 มม.
กล้องจุลทรรศน์ และเครื่ องปั่ น(Centrifuge)
สี ย้อม Wright’s stain

แนวทางการทดสอบ
1 . เจาะเลือดจากเส้นเลือดดา 5 – 10 มล. ใส่ tube ที่ไม่ใส่ สารกันเลือดแข็ง (tube clot blood) และตั้งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ ง 1 – 2 ชม. ให้เลือดแข็งตัวเป็ นลิ่มเลือด
2. เทลิ่มเลือดที่แข็งแล้วใส่ ในตะแกรงลวดตาถี่
3. ใช้กน้ หลอดทดลองบดลิ่มเลือด ให้เลือดที่ถูกบดผ่านตะแกรงลงไปในจานแก้ว
4. นาเลือดที่บดแล้วใส่ หลอดทดลอง และใส่ glass bead 2-3 เม็ด
5. นาเลือดที่ใส่ glass bead ไปเขย่าที่เครื่ องเขย่าสารละลายประมาณ 5 นาที
6. ใช้ลูกยางต่อกับ pasture pipette ดูดเลือดที่เขย่าแล้วใส่ ใน Wintrobe tube จานวน 2 tube
7. นาไปปั่ นที่ 2,500 rpm . นาน 10 นาที
8. ดูดเอาบริ เวณรอยต่อระหว่างน้ าเหลืองกับเม็ดเลือดแดง ซึ่ งเป็ นชั้นของ buffy coat ใส่ ในสไลด์ที่สะอาด
9. ใช้ cover slip เพื่อไถสเมียร์ buffy coat ที่หยดลงบนสไลด์
10. นาสเมียร์ไปผึ่งให้แห้ง แล้วนาไปย้อมสี Wright’s stain ล้าง slide ด้วย buffer และผึ่งให้แห้ง
11. นา Slide ที่ยอ้ มแล้วมาตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ โดยเริ่ มดูที่หวั 40x เพื่อตรวจคร่ าวๆ ดูลกั ษณะ
rosette form หรื อ LE cell แล้วจึงตรวจด้วยกาลังขยาย 100x

การรายงานผลการทดสอบ
Positive

:

พบ LE cell (รู ปที่ 1) หรื อ rosette form (รู ปที่ 2)

Negative

:

ไม่พบ LE cell หรื อ rosette form

รู ปภาพประกอบ

รู ปภาพที่ 1 แสดง LE cell คือ Neutrophil

รู ปที่ 2 แสดง rosette form คือ Neutrophil

ที่จบั กิน Hematoxylin body เพียงตัวเดียว หลายๆตัว มาจับกิน

Hematoxylin body ซึ่งมี

ลักษณะคล้ายดอกกุหลาบ

รู ปภาพที่ 3 แสดง Tart cell คือ WBC ตัวอื่น
ที่มาจับกินก้อนนิวเคลียสที่ไม่ใช่ Hematoxylin body

ข้ อควรระวัง
1. ผลลบลวง อาจเกิดจากผูป้ ่ วยมีภาวะ Leukemia ทาให้ตรวจไม่พบ LE cell ได้เนื่องจากมีเม็ดเลือดขาว
จานวนน้อย
2. ผลบวกลวง อาจเกิดจาก Tart cell คือเม็ดเลือดขาวตัวอื่นมาจับกิน ก้อนนิวเคลียสมีลกั ษณะหยาบ ไม่
เป็ นเนื้อเดียวกัน ซึ่ งไม่ใช่ LE body
3. LE cell อาจพบใน hepatitis, Rheumatoid arthritis หรื อ ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาบางชนิด
4. ขั้นตอนการดูด Buffy coat ต้องอาศัยความชานาญในการดูด เนื่องจากมีปริ มาณน้อย ซึ่ งอยูร่ ะหว่างชั้น
น้ าเหลืองกับเม็ดเลือด
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