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:اصول / هدف
آگلوتيناسيون اثـر  و قدرت تواند به شدت روي حساسيت آزمايشنسبت سرم به گلبول قرمز خون مي

.هاي سرولوژيك بكار برده مي شودمعرفي است كه در روشدرصد۳سوسپانسيون . بگذارد
الزامـي نيسـت ، بلكـه سوسپانسـيون نزديـك بـه      بـه صـورت دقيـق    درصد۳تهيه سوسپانسيون نهايي 

تعـداد  هـا فـراهم آورده و  مي تواند نسبت الزم سرم به گلبول را در بيشـتر روش )درصد۲-۵(درصد۳
.از گلبول قرمز خون را براي خواندن و درجه بندي واكنش در دسترس قرار دهدو مناسبكافي

:هاو معرفموادتجهيزات ، 
)به نكات مهم رجوع شود(EDTAحاوي نمونه خون كامل-۱

ميلي متر ۱۲*۷۵يا ۱۰*۷۵وله آزمايش ل-۲
ميلي ليتر۱-۱۰پيپت يكبار مصرف -۳
λ۱۰۰۰-۵۰پيپت متغير-۴
درصد۹/۰سالين -۵
g*۱۰۰۰سانتريفوژ سرولوژيك -۶
ايجالوله-۷
آينه مقعر-۸
)چراغ مطالعه(منبع روشنايي-۹
) شناخته شده(درصد۳نمونه سوسپانسيون خون -۱۰

:روش كار 
:گلبول قرمز خون مراحل ذيل را انجام دهيددرصد۳وسپانسيون از سميلي ليتر۱۰جهت تهيه 

.ليتري انتقال دهيدميلي۱۰ليتر از خون كامل را به يك لوله ميلي۱حداقل -۱
ايـن  . دقيقه سانتريفوژ نماييـد ۳الي ۱هاي قرمز خون سالين اضافه نموده و به مدت به گلبول-۲

بايد كامًال شفاف و گلبول قرمز در انتهاي لولـه  محلول نهائي. بار تكرار نماييد۳تا ۲مرحله را 
. را كامًال بدور بريزيدsupernatantفوقانيمحلول سالين. جمع شده باشند

ليتـر  ميلـي ۷/۹اي حاوي هاي قرمز متراكم شسته شده را به لولهليتر از گلبولميلي۳/۰مقدار -۳
.انتقال دهيددرصد۹/۰سالين 

هاي قرمز خون چند بار با سروته كردن لوله، گلبول. له را پوشش دهيدبا استفاده از پارافيلم لو-۴
.كامًال مخلوط نماييددرصد۹/۰را با سالين
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:كنترل كيفي 

جهت كنترل چشمي رنگ و تراكم سوسپانسيون مقداري از سوسپانسيون تهيه شده را به لوله ·
شـناخته شـده   درصد۳نسيون اي از سوسپاسپس حجم مشابه. انتقال دهيدميلي متر ۱۲*۷۵

ها را مقابل منبع نور قـرار  جهت مقايسه لوله. ديگري انتقال دهيدميلي متر ۱۲*۷۵را به لوله 
. دهيد

يا
تهيه شده، يـك قطـره از ايـن    درصد۳به منظورمقايسه مقدارتجمع گلبول قرمز سوسپانسيون ·

بـه صـورت مشـابه يـك قطـره از      . انتقـال دهيـد   ميلـي متـر   ۱۲*۷۵سوسپانسيون را به لوله
بـا  . ديگـري انتقـال دهيـد    ميلي متـر  ۱۲*۷۵شناخته شده را به لولهدرصد۳سوسپانسيون 

انـدازه دو رسـوب   . لوله ها را سـانتريفوژ نماييـد  ،)ثانيه ۱۵-۳۰(تعيين شده توجه به زمان 

.بايد مشابه باشدبا مشاهده در آينه مقعر گلبول قرمز خون 

:نكات مهم

.  اسـتفاده از خـون لختـه  بـال مـانع اسـت      EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خـون كامـل   .۱
.ها رجوع شوددستور العمل توليد كننده معرفبه 

سوسپانسيون تهيه شده را فقط در روز آماده سازي استفاده نماييد و در يخچـال آزمايشـگاه  .۲
.شودنگهداريدرجه سانتيگراد۲-۸در دماي

و گلبول قرمز خون را بـه تناسـب انتخـاب    درصد۹/۰سالينجهت تهيه حجم كمتر ، مقدار .۳
.نماييد

تواند منجر به پاسـخ مثبـت يـا منفـي كـاذب در      تهيه سوسپانسيون گلبولي غليظ يا رقيق مي.۴
.آزمايش گردد

:جع امر
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