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 )بر اساس تعويض يون(  بر روي خون كامل به روش كروماتوگرافي ستوني  HbA٢اندازه گيري : عنوان -1
 :اقدامات وابسته -2

 آگاهي از اصول كروماتوگرافي ستوني بر اساس تعويض يون و تأثيرات متقابل انواع هموگلوبين ها از آن-1-2
هي پرسنل مربوطه در تفسير نتايج بدست آمده و تسلط علمي بر انواع آشنايي با كنترل كيفي و حدود مجاز اين آزمايش و آگا-2-2

 تاالسمي ها
  آشنايي با روشهاي محلول سازي، دانستن مكان وحساسيت ادوات پايه در آزمايشگاه-3-2
 )سمپلر و اسپكتروفتومتر( آگاهي و اطمينان از صحت و دقت عملكرد تجهيزات مورد استفاده -4-2
 وري تجهيزات الزم براي انجام تست از قبيل وسايل حجمي ، سمپلر و اسپكتروفتومترآشنايي با اپرات-5-2
 آگاهي كامل نسبت به اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل هاي دفع پيمانه -6-2
 .يبر و كنترل صحت نمي باشندآگاهي از دقت ادوات و تجهيزات مورد نياز ، چرا كه تجهيزاتي كه دقت الزمه را نداشته قابل كال-7-2
 

  يا هپارين EDTA  با استفاده از خون تام گرفته شده بر روي  HbA٢اندازه گيري : هدف-3
 . در بخش غربالگري تاالسمي كاربرد دارد HbA٢اين روش جهت انجام آزمايش اندازه گيري : موارد كاربرد-4
پرسنل غربالگري تاالسمي انجام مي شود، بايستي تمامي موارد از آنجائيكه اين تست توسط : صالحيت و شايستگي كاربر-5

 .صالحيت وشايستگي مربوط به بخش مذكور را داشته باشد
 )محدوديتي در مورد نوشيدن مايعات و يا ناشتا بودن وجود ندارد( يا هپارين  EDTAتهيه خون تام روي : نمونه-6

 .ي باشد م  C 8-2°پايداري نمونه به مدت حداكثر يك هفته در
 : تجهيزات، مواد ، لوازم و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار-7
   و نوك سمپلر يكبار مصرفγ1000 و 500-100 سمپلرهاي -7-1
 لوله آزمايش شيشه اي و پالستيكي كامالً تجهيز و يكبار مصرف و جالوله اي -7-2
  نانو متر 400اسپكتروفتومتر با طول موج -7-3
 طبق دستورالعمل هاي كاربري آنها )اسپكتروفتومتر و سمپلر (ده سازي تجهيزات مورد نياز آما-7-4
 آماده سازي جالوله اي ، سمپلر، سر سمپلر، كالم ها ، آب مقطر و ساير ملزومات-7-5
  در صورت امكان HbA٢تهيه خن كنترل جهت استفاده بعنوان كنترل -7-6
 . انجام آزمايش بايستي به دماي محيط رسانده بودندتمامي معرف ها و ستون ها قبل از-7-7
 :نكات ايمني -8
 .رعايت تمامي دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه كه در دستورالعمل ايمني آمده است-8-1
 .استفاده از سمپلر، تا حد امكان از پيپت استفاده نشود-8-2
 استفاده از دستكش به هنگام كار -8-3
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د ستون هاي كروماتوگرافي كه محتوي سيانور پتاسيم و سديم آزايدات و معرف شماره يك كه حاوي سيانور پتاسيم در مور-8-4
 .است بايستي شرايط ايمني كامالً رعايت شود

 ):سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگهداري و شناسايي عملكرد:(مستندات-9
 .كسان نگهداري ميشود كه حدوداً ي HbA٢ ليست كار يادفتر ثبت نتايج -9-1
 .فرم درخواست كاال و خدمات كه يكسال نگهداري ميشود-9-2
 . مربوط به اسپكترفتومتر كه يكسال نگهداري ميشود Log book فرم -9-3
 .فرم كارت انبار كه يكسال نگهداري ميشود-9-5
 .كه يكسال نگهداري ميشود) مربوط به اسپكتروفتومتر و سمپلر(فرم حفظ و نگهداشت تجهيزات -9-6

 :كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين انجام كار-10
 .ژه اي برخوردار است در اين خصوص اطمينام از دقت و صحت عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر و سمپلرها از اهميت وي-10-1
 :مراحل اجرايي كار-11
كه با جزئيات كامل در بروشور كيت آمده » روش كار « ود به قسمت  به علت اينكه عموماً آزمايش به روش دستي انجام مي ش-11-1

 .است مراجعه نمايند كه پيوست مي باشد
 : موارد تكميلي در روش كار-11-2
 .مندرج در بروشور كيت آمده است كه پيوست مي باشد» محاسبه « با جزئيات كامل در قسمت :  نحوه محاسبه نتايج -
 :گزارش و محدوده هشدار يا مقادير بحرانيمحدوده قابل :محدوده مرجع -

در رابطه با . در بروشور كيت آمده است ، كه پيوست مي باشند» A٢مقادير نرمال « اطالعات مورد نياز با جزئيات كامل در قسمت 
 .مقادير بحراني به دستورالعمل گزارش نتايج بحراني مراجعه فرمائيد

 .بود ، بايستي آزمايش با الكتروفورژ تأييد گردد% 6 چنانچه نتيجه آزمايش به دست آمده بيش از -
 :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش-12
 : خشك شدن و تغيير رنگ ژل هاي ستون ها-12-1
 . الندا خون تام بايستي استفاده كرد200 الندا خون از 100 باشد به جاي g/dl  9  بيمار كمتر از Hb اگر ميزان -12-2
لذا از مخلوط كردن معرف هاي سري ساخت متفاوت . هر كيت فقط براي همان كيت قابل استفاده است2 و 1ي  معرف ها-12-3

 .بايستي خودداري شود
  عدم تصديق كاليبراسيون دستگاه اسپكتروفتومتر و سمپلرها ، معرف ها و كنترل ها-12-4
 ) :علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير -13
 .بايستي با روش الكتروفورژ تأييد گردد% 6التر از  مقادير با-13-1
 . مطابقت ندارد بايستي دوباره تكرار شودCBC مواردي كه نتايج حاصل از آزمايش با تست -13-2
 . هر گونه موردي كه سوپروايزر يا مسئول فني آزمايشگاه تكرار آنرا الزم بداند-13-3
تايج حاصل مربوط به قبل و بعد از تكرار و نتيجه گزارش نهايي و نيز علت تكرار در فرم  به هر دليلي كه تكرار اتفاق مي افتد، ن-13-4

 .ثبت نتايج علل تكرار تست ها ، ثبت و مرقوم گردد
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 .در برگه ثبت نتايج گزارش گردد   ∗R٢تكرار بر روي نمونه جديد با عالمت   ∗R١تكرار روي همان نمونه با عالمت -13-5
 :مراجع و نتايج-14
  بروشور كيت-14-1
  كتاب سندرم هاي تاالسمي دكتر حبيب اهللا گل افشان-14-2

 
 

 


