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:اصول / هدف 
در سـطح گلبـول قرمـز خـون و     Bيـا  / و Aخون باتوجه به وجود يا عدم وجود آنتي ژن ABOنوع 

Anti-A يا  / وAnti-Bدر سرم فرد تعيين مي شود.
هـاي سطح گلبول قرمز خـون و آنتـي بـادي   Bيا / و Aافراد بزرگسال رابطه متقابل بين آنتي ژن در
A وB ژنآنتـي در صـورت عـدم وجـود    سماي فرد وجود دارد ، براي مثـال پال/ در سرمA  در سـطح

.مشاهده شودAnti-Aاوگلبول قرمز فرد، انتظار مي رود كه در سرم يا پالسماي 

:نمونه

ABOبراي آزمايش تعيـين  EDTAدر لوله حاوي ضد انعقاد خون بيمارليترميلي۲-۵حداقل -۱
)م رجوع شودبه نكات مه(.استقابل قبول 

كننـده بـر روي لولـه    نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فـرد شناسـايي  الزامي است كه -۲
.ثبت شودحاوي خون بيمار 

.ثبت شودنام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار الزامي است كه -۳
، بنـابراين فقـط   دنمـي باشـ  Anti-Bيـا  Anti-Aماه  معموًال حـاوي  ۴كمتر از نمونه نوزادان-۴

.آزمايش گلبول قرمز جهت اين بيماران انجام شود
در صـورت نيـاز بـه    در بانك خـون موجـود نيسـت    بيمارABOكه سابقه انجام آزمايش زماني-۵

:يكي از بندهاي ذيل با رعايت الويت الزامي استانجامتزريق خون 
يـه  اولABOجهت تكرار و تأييد نتيجه آزمـايش  گيري مجدد شده و به بانك خون از بيمار نمونه·

.شودارسال
.مجددًا بر روي نمونه توسط كارشناس ديگري تكرار و تأييد گرددABOآزمايش ·
ــه   · ــايش اولي ــده آزم ــام دهن ــناس انج ــايش ABOكارش ــددًا آزم ــد و ABOمج ــرار، تأيي را تك

.مستند سازي نمايد
. دارنـد، اسـتفاده نكنيـد   (hemolyzed –lipemic)يـا ليپيمـي   هائي كه ظاهر هموليز از نمونه-۶

.گيري مجدد انجام شودنمونه
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:شرايط نگهداري نمونه-۷
.رجوع شودهاسازي نمونهذخيره و شرايط ها جهت محدوديت به دستورالعمل توليد كننده معرف·
روز جهت هرگونه آزمـايش  ۷درجه سانتيگراد و به مدت حداقل ۲-۸هاي خون در دماي يخچال نمونه·

.ذخيره شودبعدي 
پالسما از گلبول قرمـز خـون نمونـه    جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا ·

.شودهاي تفكيك شده توصيه نميبيمار و ذخيره سازي در لوله 

:ها و معرفمواد تجهيزات ، 

۱.Anti-A از نوعpolyclonal ياmonoclonal
۲.Anti-B از نوعpolyclonal ياmonoclonal
كه به صورت تجـاري تهيـه شـده يـا توسـط آزمايشـگاه بـا        Bو A1سوسپانسيون گلبول قرمز ٭ .۳

بـه روش  .روزانـه آمـاده سـازي شـده اسـت     ) درصـد ۲-۵(با رقـت  درصد۹/۰استفاده از محلول سالين 

.رجوع شودIP01IBTO90/1عملكردي استاندارد شماره 

.دنها بايد مطابق با دستورالعمل سازنده استفاده شوتمام معرف:ه توج
ميلي متر۱۲*۷۵لوله آزمايش .۴
.)كاليبراسيون دستگاه توسط بخش پشتيبان انجام شده و مستند گردد(كاليبره شده سرولوژيك سانتريفوژ .۵

روشنائي منبعآينه مقعر و.۶
درصد۹/۰الين س.۷
)λ۱۰۰و λ۵۰پيپت (پيپت يكبار مصرف .۸
ايجا لوله.۹

Quality Controlكنترل كيفي 

هـاي اسـتفاده   براي هر يـك از معـرف  )ساعت ۲۴( روزانه،هاي ذيلمشاهده واكنشانجام آزمايش و 
:الزامي استمشخص Lotشماره باشده 

.دهدميواكنش منفيBو با گلبول قرمز گروه ) +4(واكنشA1با گلبول قرمزگروه Anti-A معرف -۱
.دهدميواكنش منفيA1و با گلبول قرمز ) +4(واكنشBبا گلبول قرمزگروه Anti-Bمعرف-۲

دو شناخته شده مقـداري از گلبـول قرمـز    BياA1در صورت عدم دسترسي به گلبول قرمز: مهم ٭
.باشدقابل استفاده مي(+4)را مخلوط نموده و در صورت مشاهده واكنش Bيا A گروه 
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:روش كار 

(Forward Test)ش گلبول قرمزآزماي
ايـد، كـرده نشانه گـذاري  تميز كه از قبلميلي متر۱۲*۷۵رابه يك لوله Anti-Aيك قطره -۱

.اضافه نماييد
كرده ايـد ،  نشانه گذاري قبلازتميز كهميلي متر۱۲*۷۵را به يك لوله Anti-Bيك قطره -۲

.اضافه نماييد
اضـافه  را بيمـار ) درصـد ۲-۵(گلبـول قرمـز   پانسـيون سوسازبه هر يك از لوله ها  يك قطره -۳

.نماييد
بـا و مطـابق دسـتورالعمل سـازنده معـرف     كنيـد محتواي داخل لوله ها را به آرامـي مخلـوط   -۴

.سانتريفوژ نماييدg*۱۰۰۰-۹۰۰ثانيه با دور ۱۵-۳۰سانتريفوژ كاليبره شده به مدت 
ود هرگونه جو. گلبولي به صورت سوسپانسيون آزاد شودتوده ها را به آرامي تكان دهيد تا لوله-۵

.مشاهده نماييدبا استفاده از آينه مقعررايا هموليز آگلوتيناسيون
.و تفسير نماييدبنديدرجهرا واكنش نتايج -۶
.نتايج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت نماييد-۷

(Reverse Test)آزمايش سرم يا پالسما 

Bو A1تميزكـه قـبالً   ميلـي متـر   ۱۲*۷۵قطـره از سـرم يـا پالسـما را بـه دو لولـه       ۳تا ۱.۲
.شده اضافه نماييدگذارينشانه

.نشانه گذاري شده اضافه نماييد A1 اي كه را به لولهA1يك قطره از سوسپانسيون گلبول .۲
.ي شده اضافه نماييدنشانه گذارB اي كه را به لولهBيك قطره از سوسپانسيون گلبول .۳
بـا ها را به آرامي مخلـوط نماييـد و مطـابق دسـتورالعمل سـازنده معـرف       محتواي داخل لوله.۴

.سانتريفوژ نماييدg*۱۰۰۰-۹۰۰ثانيه با دور ۱۵-۳۰سانتريفوژ كاليبره شده به مدت 
.را جهت وجود هموليز بررسي نماييدهاسرم يا پالسماي داخل لوله.۵
وجـود هـر   .گلبولي به صـورت سوسپانسـيون آزاد شـود   توده امي تكان دهيد تا لوله ها را به آر.۶

.نماييدو بررسيمشاهدهبا استفاده از آينه مقعر گونه آگلوتيناسيون را 
.و تفسير نماييدبندي درجهرا واكنش نتايج .۷
.نتايج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت نماييد.۸
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:تفسير 
را بـا نتـايج   (Reverse Test)آزمـايش سـرم يـا پالسـما     بـا  هاي به دست آمدهنتايج واكنش ·

بق جـدول ذيـل تفسـير    طارا مABOمقايسه نماييد و گروه (Forward Test) واكنش گلبول قرمز 
.كنيد

Then ABO type isAnd Serum/ Plasma reactIf  RBCs react
B RBCsA1 RBCsAnti-BAnti-A

O≥3+≥3+00
A≥3+00≥3+
B0≥3+≥3+0

AB00≥3+≥3+

همراه با محيط همگن مخلوط گلبول قرمز، نشان دهنده نتيجه منفي عدم مشاهده آگلوتيناسيون ·
.مي باشد

پالسما بايد قبـل از ثبـت و تفسـير    / زمايش گلبول قرمزخون و سرم آهرگونه ناهمخواني در نتايج ·
.پيگيري و حل شودABOگروه 

دقيقـه  ۵-۱۵تها را به  مدپالسما لوله/ در آزمايش سرم +3درصورت وجود واكنش ضعيف تر از ·
.را تكرار نماييد۴-۸در دماي اتاق انكوبه نماييد و سپس مراحل 

:نكات مهم 
بـه                . اسـتفاده از خـون لختـه  بالمـانع اسـت     EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خون كامل .۱

.ها رجوع شودتوليدكننده معرفدستورالعمل
دهنـد،  واكنش نشان ميanti-Aو يا anti-A1هاي سرمكه با آنتيAهاي قرمز گروه گلبول.۲

A1 Cellگروه درصد افراد ۸۰تقريبًا .(شوندناميده ميAگـروه  ازA1 بنـابراين معمـوالً   )باشـند مـي
.ي نيستالزامanti-A1 سرماستفاده از معرف آنتيA1Cellجهت تعيين 

بـا  ABOهاي تشخيص طبي انجام آزمايش هاي مراكز بيمارستاني و آزمايشگاهدر بانك خون.۳
.باشداستفاده از اساليد ممنوع مي

:جع امر
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