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دستورالعمل انجام آزمایش های تعیین گروه

تاریخ ابالغ59/11/11 :

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 ABOگلبول قرمز و سرم به روش لوله ای  ،و

تاریخ بازنگری :یکسال بعد

بهبود کیفیت

دامنه (محدوده)  :آزمایشگاه

آزمایش )RH(D

تعداد صفحه 1 :از 2
ابزار و روش پایش :نظارت

تعریف :
ـــ این آزمایش به منظور تعیین گروه خونی فرد گیرنده وهمچنین فرداهدا کننده خون صورت می گیرد .در این آزمایش در صورتی
که آنتی ژن خاص ســیمــت  ABOدر ســ گ گولوق مرمو ودود داهــته باهــد رو از روبرو هــدن با آنتی باد مربواه باای اد
کمپوکو Ag – Abباعث مشاهده آگووتیناسیون ودرنتی ه تشخیص گروه خونی می گردد.
روش اجرایی:
مراحل ادرایی تعیین گروه خون از رو گولوق ها مرمو به هرح ذیل می باهد:
 1ـ سه لوله آزمایش  11×57را به ترتیب با اسامی  Bو  Aو  ABعالمت گذار کنید.
 - 1از نمونه گرفته هــده د ت ان اآ آزمایش گروه خون طم ابد دســتورالعمل ت یه ســوســپانمــیون  %3گولوق ها مرمو) ،یک
سوسپانمیون  %3-7ت یه نمایید.
3ـ یک م ره از  Anti –Aرا به لوله  Aاضافه نمایید.
 4ـ یک م ره از  Anti –Bرا به لوله  Bاضافه نمایید.
 7ـ یک م ره  Anti –ABرا به لوله  ABاضافه نمایید.
 6ـ به هر یک از لوله ها یک م ره از سوسپانمیون گولوق مرمو ط )%3-7بیماراضافه نمایید.
 5ـ محتوا داخل لوله ها را به آرامی مخووط کنید و ب مدت  17-33ثانیه با دور  033-1333 gسانتریفیوژ نمایید.
 8ـ لوله ها را از سروفیوژ خارج کرده و در دوو منلع نور و آینه مقعر به آرامی تکان دهید تاتوده گولولی به صورت سوسپانمیون
آزاد هود .ودود هرگونه آگووتیناسیون یا همولیو را با استفاده از آینه مقعر مشاهده نماید.
 0ـ نتایج واکنش را با درده بند آگووتیناسیون دردفتر آزمایشگاه ثلت و تفمیر نمایید.
آزمایش تعیین گروه خونی :Rh
الف ـ روش اسالیدی
 1ـ بر رو یک اسالید هیشه ا تمیو و هفاف ،یک م ره خون ریخته هود.
 1ـ سپو یک م ره  Anti –Dبه آن اضافه هده با ارویکاتور دو م ره راکامالً با یکدیگر مخووط نمایید.
 3ـ نتی ه را بر رو  Rh boxظرف مدت سی ثانیه مرائت نمایید.
 4ـ اگر آگووتیناسیون مشاهده هد نشان دهنده حضورآنتی ژن  Dبر س گ گولوق ها مرمو و ارهاش مثلت ط )Rh+بودن هخص
می باهد.
 7ـ در صورت عدآ مشاهده آگووتیناسیون باید ،گولوق ها مرمو هخص را ازنظر آنتی ژن ارهاش د یو ط )Rh Duبررسی نمایید.
ب ـ روش لوله ای
1ـ از هخص مورد آزمایش حدود دو سی سی خون طدر هیشه محتو ماده ضد انعقاد) ،بگیرید.
 1ـ ابتدا گولوق ها مرمو را سه بار همتشو داده ،از آن یک سوسپانمیون  7درصد ت یه هود.

 3ـ یک لوله تمیو انتخاب هده و داخل آن یک م ره از سوسپانمیون  7درصد گولوق ها مرمو و یک م ره  Anti –Dریخته هود.
 4ـ لوله را به مدت ده دمیقه در بن مار  35درده سانتیگراد مرار دهید.
 7ـ رو از این مدت لوله از نظر آگووتیناسیون بررسی هود.
 6ـ در صورت مشاهده آگووتیناسیون ،دواب ارهاش مثلت ط)Rh+گوارش هود.
 5ـ در صورت عدآ مشاهده آگووتیناسین و ملل از گوارش کردن گروه خونی فرد به صورت ارهاش منفی ط )Rh-می بایمت گولوق
ها مرمو هخص را از انظر آنتی ارهاش د یو ط )Rh Duبررسی هود ،بدین منظور:
 8ـ محتویات داخل لوله را سه بار همتشو و هر بار رو از وارونه کردن لوله ،آخرین م ره ها داخل لوله را بر رو دستماق
کاغذ بگیرید.
 0ـ سپو ،یک م ره آنتی هیومن طمعرف کوملو) را به داخل لوله اضافه نماید.
 13ـ لوله را به مدت ده دمیقه در بن مار  35درده سانتیگراد مرار دهید.
 11ـ رو از این مدت لوله را به مدت  33ثانیه در دور  3333سانتریفیوژ نمایید.
 11ـ لوله را به آرامی از سانتریفیوژ درآورده و از نظر آگووتیناسیون بررسی نمایید.
 13ـ در صورت مشاهده آگووتیناسیون ،دواب را ارهاش د ط )Rh Duگوارش نمایید.
 14ـ در صورت عدآ مشاهده آگووتیناسیون ،دواب را ارهاش منفی ط )Rh-گوارش نمایید.

امکانات و تسهیالت :
منابع /مراجع:

ـ آزمایشگاه رفرانو ایمونو هماتولوژ سازمان انتقاق خون
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

مسئول آزمایشگاه  :فردین یابنده

مدیریت بیمارستان  :عبدالعظیم جوکار

پرسنل آزمایشگاه  :رؤیا فرزین پور

معاون درمان  :دکتر قهرمان بمانا
مسئول فنی آزمایشگاه  :دکتر فرهنگ هوشمند
مدیریت بهبودکیفیت  :سهیال سامانی جهرمی

نام و سمت تصویب کننده:

ریاست بیمارستان  :دکتر اسماعیل رعیت دوست

