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 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

 ABOهاي خوني سيستم تعيين گروه: عنوان  -1

 
  : اقدامات وابسته -2
  يا تاثيرات متقابل Cross Reaction دانستن خطاهاي تكنيكي و -1-2
 

 : هدف -3

 ABOهاي خوني سيستم  بررسي صحيح و دقيق گروه-1-3
 

 :  موارد كاربرد -4

 .ربرد دارد اين روش جهت انجام تست در بخش هماتولوژي آزمايشگاه تشخيص طبي كا-1-4
 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

شود لذا تمامي موارد صالحيت و شايستگي در بخش مربوطه بايد  از آن جايي كه اين تست توسط اپراتور بخش هماتولوژي انجام مي-1-5
 . رعايت گردد

 
 :  نمونه -6

 .زيولوژي شسته شده در سرم في۴٠% - ۵٠%هاي قرمز مجهول  خون كامل يا سوسپانسيون گلبول-1-6
 

  :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

  الم ميكروب شناسي تميز يا كاشي، سراميكي سفيد-1-7
 Anti B, Anti Aهاي  آنتي سرم-2-7
 يا چراغ مطالعه) Viewring Box( در صورت امكان جعبه نوري -3-7
  ضدعفوني كننده در صورت لزوم، النست، پنبه و الكل-4-7
  اپيكاتور چوبي يا پالستيكي -5-7
 

 :  نكات ايمني -8

  استفاده از دستكش در حين كار -1-8
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 ها دفتر مربوط جهت ثبت نتايج و كنترل-1-9
  فرم درخواست كاال و خدمات -2-9
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 ار تست  فرم ثبت علل تكر-3-9
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 ABTهاي گروه خوني توسط گروه خوني  كنترل آنتي سرم-1-10
 

  : مراحل اجرايي كار -11
 . دو قطره خون را در دو طرف يك الم تميز بريزيد-1-11
نگ زرد يا نارنجي به دو قطره خون  به رAnti B به رنگ آبي و يك قطره از شيشه محتوي Anti A يك قطره از شيشه محتوي -2-11

 . جداگانه اضافه كنيد
 .  پهن كنيد٢cmاي به قطر  را مخلوط كنيد و دايرهAnti B و با سر ديگر آن قطره خون و Anti A با يك سر اپليكاتور، قطره خون و -3-11
 . به طور افقي حركت دوراني دهيد''٢٠ سپس الم را در دست گرفته و باالي يك كاغذ سفيد تا جعبه نوري به مدت -4-11
اگر در . شودهاي قرمز به هم چسبيده كه در مايع شناورند آشكار ميهاي درشت متشكل از گلبول اگر اگلوتيناسيون انجام شود دانه-5-11

 .باشدهاي قرمز به طور كنواخت پراكنده باشند نتيجه منفي مي هنوز مخلوط داراي رنگ كلي باشد و گلبول'٢عرض 
 :روش گزارش دهي

باشد  ميA ندهد سپس خون مجهول گروه Anti B آگلوتيناسيون بدهد ولي با Anti Aهاي قرمز مورد آزمايش فقط با  اگر گلبول-6-11
- است اگر گلبولB نداد سپس خون مجهول از گروه Anti B آگلوتيناسيون دارد ولي با Anti Bهاي مورد آزمايش فقط با سرم اگر گلبول

هاي قرمز مورد آزمايش باشد اگر گلبول ميAB آگلوتيناسيون داد خون مجهول از گروه Anti B , Anti Aهاي مورد آزمايش با سرمهاي 
 . باشد ميO آگلوتيناسيون نداد، خون مجهول از گروه Anti AB, Anti B, Anti Aهاي با هيچ يك از سرم

 
  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

 ها خراب بودن آنتي سرم-1-12
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 . هرگونه موردي كه سوپروايزر يا مسئول تكرار آن را گوشزد كند-1-13
 

 : مراجع و منابع -14

 ادز كتاب سرولوژي دكتر پرويز پاك-1-14
 


