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 چهیباد

 0133کشور از سال  های یمارستان( در بیژالنسبا آغاز استقرار نظام مراقبت از خون )هموو

و گنجانده شددن مبحدط  دن انتقدال خدون در       یآن در مراکز درمان یفیو ک یو گسترش کم

نامده و راهنماهدا و    یدین آ ینضدرورت تددو   یمارسدتانی ب یباربخشد تاع یاستانداردها یها سنجه

 یمارسدتانی انتقدال خدون ب   یسدر سدرو  یدل افدراد دخ  یتمدام  یبرا یازن دمور یها دستورالعمل

خدون و   یدق قبدل از تزر  یداز دستورالعمل اقددامات مدورد ن  » یپوسترها یهشد. با ته یاحساس م

عوارض حاد مرتبط  ترین یعنحوه برخورد با شا یراهنما»و  «توسط پرستاران یخون یها فرآورده

مراقبت  یمل یراهنما»و انتشار کتاب  0130سال  در «انارپزشکان و پرست یخون برا یقبا تزر

آمددوزش پرسددتاران و پزشددکان شدداغل در   ینددهمهددم در زم یگددام 0103در سددال  «از خددون

 یدر ارتقدا  یمارستانینقش بانک خون ب یتبدون شک اهم ی. ولیدها به سرانجام رس یمارستانب

کتداب   یدل دل ینو بده همد   یسدت ن یدهپوشد  یها بر کسد  یمارستانب یژالنسهموو یستمس یفیک

 یهدا  روش هئد و بدا ارا  یمارسدتانی رو با مخا ن قرار دادن پرسنل شداغل در باندک خدون ب    یشپ

 یدن آن، ا یهدا  کننده خون و فرآورده مصرف یها بانک خون و بخش یتاستاندارد فعال یعملکرد

 یهدا  شساز پر یاریبس یکند و پاسخگو یم یاریمحوله به نحو احسن  یفگروه را در انجام وظا

 یخدون سدالم و بدا هددف ارتقدا      ینمأت یخواهد بود. سازمان انتقال خون به عنوان متول یشانا

کنندده خدون و بده منظدور      یافدت رگ اهداکننده تا رگ در زانتقال خون ا یندمراحل فرآ یتمام

کتداب   یدن هدا در سراسدر کشدور بدا انتشدار ا      یمارستانبانک خون ب یها یتفعال یسازاستاندارد

مهدم در   یاستاندارد مندرج در آن گام یعملکرد یها روش یست و انتظار دارد با اجراا یدوارام

 آن بردارد. یها کننده خون و فرآورده یافتدر یمارانب یمنیا یحفظ و ارتقا یراستا
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 ونقلحمل

 بخش اول
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 های خونی ونقل خون و فرآورده حمل

 هدف/ اصول

در محدوده دمایی اسدتاندارد   ها فرآوردهاری دو نگه ی خونیها فرآوردهرعایت زنجیره دمایی ( 0

 .ونقل حملفرآورده در  ی  هر

ی خدونی در زمدان   هدا  فدرآورده  خدون و  هدای  کیسده  بده  مکدانیکی  ( جلوگیری از آسدین 2

 .ونقل حمل

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونیها فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز درمانی  ها بیمارستان( 0

 نمونه

 ی خونیها فرآورده های خون و ( کیسه0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 که باید دارای شرایط زیر باشد: مناسن ( محفظه0

 تا اینکه مورد در کنندهتولید توسط الزم مدارك و باشد داشته مناسن سازی عایق( 0-0

 .موجود باشد دارد، نگه ثابت را دما تواند می مدتی چه

مکدرر   استفاده صورت باشد به این ترتین که در نمناس ظاهر و مرغوب جنس ( دارای0-2

 بدا  Polyurethaneفدوم   بدا  کده  فیبدرگالس  یدا  پالسدتیک  جدنس  محفظه از جنس

 مصرف بار یک صورت در باشد و تیز لبة فاقد و وشو شست قابل و شده پر باال دانسیته

 باشد.  Polyurethaneو یا  Polystyreneجنس  از و ر وبت به بودن مقاوم
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 محتویدات  به ضربه مانعو  کرد استفاده آن از بارها بتوان که  وری به باشد حکمم( 0-1

 .شود آن داخلی

 .باشد راحت آن از فرآورده کردن خارج و ( قرار دادن0-3

 . نمود بلند را آن راحتی به بتوان فرآورده دادن قرار از پس که باشدن بزرگ زیاد( 0-1

 یدا  نشدده  پاره آن دستة و کرد بلند راحت انبتو که باشد داشته محکم های دسته( 0-5

 .نشکند

 اعتبدار  جعبده  بدار  یک که هنگامی تا باشد داشته تولید دائمی  ور به تولیدکننده( 0-1

 .نمود تهیه مرتن را آن بتوان شد بخشی

 (Ice Pack) یخ جعبه( 2

   Data logger یا کالیبره بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم( دماسنج( 1

 (است شده تعبیه ها کلمن در بعضاً) پالستیکی ایقع( 3

 :ایمنی نكات

 .شوند ضدعفونی کننده ضدعفونی ماده با باید خون حمل های محفظه ماه هر( 0

وشدو   بایدد شسدت  محفظه ، حفظهمها و نشت محتویات آن داخل  در صورت آسین کیسه(2

 .شوند ضدعفونی کننده ضدعفونی مادهبا شده و 

 حمل شوند.محفظه ای فرآورده باید داخل یک عایق پالستیکی در ه ( مجموعه کیسه1

 استفاده گردد. از دستکش ها فرآوردهجایی  هدر زمان جاب (3

 فرم و مستندات

 ی خونی از مراکز پخش خونها فرآوردههای درخواست خون و  فرم( 0

 خون ی تحویلی از پخشها فرآوردهحامل و ثبت دمای ورود و  خروج ( دفاتر ثبت ساعت2

 دفاتر بانک خون( 1
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 کیفی کنترل

 های مورد استفاده باید دارای گواهی کالیبراسیون معتبر باشند.سنج و دیتا الگردما (0

ی تحویلی از مراکز پخش خون باید در زمان تحویل در باندک خدون از   ها فرآورده( تمامی 2

 .نظر ظاهر کیسه و فرآورده و همچنین دما بررسی شده و نتایج ثبت گردد

 اجرامراحل 
 از بانک خون به بخش های بیمارستانی ها فرآورده ونقل حمل( 1

 .شوید مطمئنمحفظه  بودن سالم ( از0-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (0-2

 .دهید مطابقتها  فرم با را ها کیسه مشخصاتمحفظه  در ها کیسه دادن قرار از ( قبل0-1

 قرارمحفظه  داخل گذاشته و پالستیکی ون عایقدر ظاهری سیبرر از پس را ها کیسه( 0-3

 .دهید

 ( ساعت تحویل و نام فرد تحویل گیرنده را در دفتر بانک خون ثبت کنید.0-1

 مراکز پخش خوناز  ها فرآورده تحویل( 2

 :رآورده پالسمایی منجمدف( تحویل فرآورده گلبول قرمز و 2-0

 .دشوی مطمئنمحفظه  بودن سالم ( از2-0-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (2-0-2

محفظده  کالیبره ویا دیتاالگر در  بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم(   ( دماسنج2-0-1

 قرار دهید

 شدده  منجمدد  پالسدما  نگهدداری  مخصوص درفریزر که Ice Pack( تعداد کافی 2-0-3

 قرار دهید.محفظه درون 

 از بانک خون را ثبت نمایید.ول حمل ( ساعت خروج مسئ2-0-1
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بندی و شرایط حمل از مراکز پخش خون به بانک خون بیمارسدتان   نحوه بسته (2-0-5

مسدئول حمدل خدون    های مربو ده، توسدط    ها و آموزش براساس دستورالعمل باید

 دیده رعایت گردد. آموزش

ت و حمل به بانک خون را ثب مسئول( پس از تحویل از مرکز پخش ساعت ورود 2-0-1

حمل توسط مرکدز پخدش را ازروی برگده تحویدل      مسئولزمان تحویل فرآورده به 

 .را ثبت کنید ها فرآورده قرائت نمایید و مدت زمان حمل فرآورده

 را ثبت نمایید.محفظه را باز کرده و دمای دماسنج داخل محفظه ( 2-0-3

 کیسده  دو هدا، حسدگر دماسدنج را بدین     در صورت نیاز به کنترل دمدای کیسده  ( 2-0-0

 .دقیقه دهید 1-1مدت ه ها( به روش ساندویچی ب )سطح فاقد برچسن کیسه

 :پالکتی( تحویل فرآورده 2-2

 .شوید مطمئنمحفظه  بودن سالم ( از2-2-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (2-2-2

محفظده   کالیبره ویا دیتاالگر در بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم(   ( دماسنج2-2-1

 .قرار دهید

 حمل از بانک خون را ثبت نمایید. مسئول( ساعت خروج 2-2-3

مارسدتان  شرایط حمل از مراکز پخش خون به بانک خون بی بندی و نحوه بسته( 2-2-1

مسدئول حمدل خدون    های مربو ده، توسدط    ها و آموزش اساس دستورالعملباید بر

 دیده رعایت گردد. آموزش

حمل به بانک خون را ثبت و  مسئولرکز پخش ساعت ورود پس از تحویل از م( 2-2-5

حمل توسط مرکدز پخدش را ازروی برگده تحویدل      مسئولزمان تحویل فرآورده به 

 .را ثبت کنید ها فرآورده قرائت نمایید و مدت زمان حمل فرآورده

 را ثبت نمایید.محفظه ( کلمن را باز کرده و دمای دماسنج داخل 2-2-1

 کیسده  هدا، حسدگر دماسدنج را بدین دو     از به کنترل دمدای کیسده  در صورت نی( 2-2-3

 .دقیقه دهید 1-1مدت ه ها( به روش ساندویچی ب )سطح فاقد برچسن کیسه
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 نكات

 خدون  و شدده  شسدته  خون کامل، خون متراکم، قرمز شامل گلبول فرآورده گلبول قرمز 

 باشد. دیده می اشعه

  فرآورده پالسمایی منجمد شاملFFP، Cryo precipitate   وCPP باشد می. 

 باشد )سینگل دنور( می فرآورده پالکتی شامل پالکت رندوم و پالکت آفرزیس. 

  هدای بیمارسدتانی نیدازی بده      و بخشبیمارستان بین بانک خون  ها فرآوردهجهت حمل

 .گیرد در دمای محیط صورت می ونقل حملباشد و  نمی Ice Packاستفاده از 

  دمدای مناسدن    هدا  بیمارسدتان اکز پخدش و باندک خدون    مربین  ها فرآوردهجهت حمل

 هر فرآورده به شرح زیر است:  ونقل حمل

 oC 01-0فرآورده گلبول قرمز 

 (< -oC 21 )ترجیحاً < -oC  21 فرآورده پالسمایی منجمد

 oC 23-21فرآورده پالکتی 

  جهت حفظ دمایo
C 23-21     هدای   تدوان از کیسده   جهت حمدل فدرآورده پالکتدی مدی

oنی که در دمای ژالتی
C 23-22 اند استفاده کرد. نگهداری شده 

 محدودیت

مستقل وجود داشته باشدد و بده   محفظه ی خونی باید ها فرآوردهجهت حمل هریک از انواع  (0

تلف حتی در زمدان متفداوت   جهت حمل دو نوع فرآورده مخمحفظه هیچ عنوان استفاده از یک 

ی گلبدول قرمدز،   هدا  فدرآورده جهت حمدل  محفظه  باشد بر این اساس حداقل سه نوع مجاز نمی

گذاری شدده و فقدط    ه  ور مشخص برچسنی پالکتی باید بها فرآوردهی پالسمایی و ها فرآورده

 استفاده گردد.برای حمل فرآورده مربو ه 

رعایدت   هدا  فدرآورده که مشخص شود دمای مناسن حمل در زمان تحویدل گدرفتن    ( درصورتی2

 ویلی باید با ذکر علت و ثبت دمای آن به مراکز پخش خون عودت گردد.، فرآورده تحنگردیده است



  AOBB95/SOP01/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 های خونی ونقل خون و فرآورده حمل
 

15 

 

خون هستند جهدت تحویدل و حمدل     کننده مصرف( هر یک ازبخش های بیمارستانی که 1

ذکدر گردیدد از    0بده نحدوی کده در بندد      بایدد  از بانک خون بیمارسدتان بده بخدش    ها فرآورده

 های مستقل استفاده نمایند. محفظه

 

 



 

  

نگهداریوپایشتجهیزات

بانکخون
 

 ومدبخش 
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 نگهداری و پایش دمایی تجهیزات و محیط بانک خون

 هدف/ اصول

دمای محدیط باندک   داری تجهیزات بانک خون و پایش نگها مینان از صحت عملکرد و  (0

 .ی آن در شرایط استانداردها فرآوردهداری خون و خون به منظور نگه

 اده از تجهیزات کالیبره و مورد تأیید در آزمایشات.( استف2

 کاربرد امنهد موارد/
 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرف( بانک های خون بیمارستانی و مراکز 0

 نمونه

 (.RBCs) های قرمز یخچال استاندارد نگهداری فرآورده گلبول( 0

 .ی پالسماییها فرآوردهداری فریزر استاندارد مخصوص نگه( 2

 .گراد ویژه بانک خون درجه سانتی 11 ( بن ماری استاندارد1

 .یدار پالکتکری( انکوباتور ش3

 .( فضای محیطی بانک خون1

 .سانتریفیوژ (5

 .)سروفیوژ( ( سانتریفیوژ سرولوژیک1

 .های مورد استفاده در بانک خونسمپلر( 3

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 کالیبره دارای گواهی کالیبراسیون   بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم(سنج دما( 0

 افزار مرکزی پایش دمایی. ( نرم2
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 فرم و مستندات

 افزار پایش دمایی   العات ثبت شده در نرما ( 0

 ( فرم ثبت دمای دستی تجهیزات2

 های کالیبراسیون تجهیزات و لوازم ( گواهی1

 کیفی کنترل

تمامی تجهیزات موجود در بانک خون باید دارای گواهی کالیبراسدیون معتبدر سداالنه و    ( 0

 مربو ه الصاقی به تجهیزات باشند.همچنین برچسن 

مسدتقل و   ،مترمربدع(  02)حدداقل   نامده  ن باید از نظر فضا مطابق با آیین( مکان بانک خو2

 نور مناسن باشد. دارای تهویه و

و انکوبداتور شدیکردار پالکتدی    ( یخچال مخصوص بانک خون، فریزر مخصوص بانک خون 1

ه ثبت دما و دارای گواهی کالیبراسدیون معتبدر   دهنددار، سیستم هشدار باید مجهز به درب قفل

 ساالنه باشند.

 های دستی باید دارای گواهی کالیبراسیون ساالنه باشند. ( سنسورهای دمایی و دماسنج3

 بار چک آالرم گردند. ای یک هفتههای دارای سیستم هشدار باید  ( تمامی دماسنج1

 .شود انجام آالرم کیفی کنترل باید بار یک ای ( هفته1-0

ی هفتگی و در زمان تخلیه آب چک آالرم انجدام  وشو شست( در مورد بن ماری  ی 1-2

 .کند ثبت گردد کار میه گردد و دمایی که آالرم شروع ب

گذاشتن درب و بداالبردن دمدای داخلدی چدک     فریزر از  ریق باز ( در مورد یخچال،1-1

 ثبت گردد.کند  کار میه آالرم انجام گردد و دمایی که آالرم شروع ب

و ( در مورد دماسنج محیط بانک خون، از  ریق قرار دادن سنسور آن داخل یخچال 1-3

ه گراد چک آالرم انجام گردد و دمایی کده آالرم شدروع بد    درجه سانتی 11بن ماری 

 کند ثبت گردد. کار می

 صورت مکتوب مستند گردد. ه ( تمامی اقدامات ب1-1
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 اجرامراحل 

دار پالکتی و بن مداری  انکوباتور شیکر فریزر، ،یخچال ای بانک خون،( عملیات ثبت دمای فض0

 انجام گردد. افزاری ثبت دما ه  ور پیوسته توسط برنامه نرمباید ب

ی اتاق باندک خدون بده    نمودار پیوسته یا لحظه به لحظه دمای هریک از تجهیزات و دما (2

 .افزار رسم گردد تفکیک در نرم

 فریدزر،  ،یخچال ،فضای بانک خونافزار ثبت دمایی، دمای  نرم در صورت عدم استفاده از( 1

بیشدینه د کمینده )میندیمم د      سدنج  دماساعت با  3دار پالکتی و بن ماری را هر انکوباتور شیکر

 ثبت دستی نمایید.کالیبره دارای گواهی کالیبراسیون  ماکزیمم(

گردد رعایت نکدات   میی منجمد استفاده ها فرآوردهکه از بن ماری جهت ذوب  ( درصورتی3

 زیر ضروری است:
 ( باید از بن ماری مربوط به انجام آزمایشات جدا باشد.3-0

، ی و پایش دمایی بن ماری بانک خوندارامی الزامات ذکر شده در خصوص نگه( تم3-2

 .در مورد آن انجام گردد

گراد  درجه سانتی 11-11فرآورده منجمد  ( دمای قابل قبول در مورد بن ماری ذوب3-1

 باشد. می

ها از محدوده دمایی قابل قبول بالفاصله نسدبت   محیط( در صورت خروج دمای هریک از 1

 به اصالح دما اقدام نمایید.

صدورت مکتدوب مسدتند    ه ها را ب الحی و هشدارهای مربوط به دماسنج( کلیه اقدامات اص5

 نمایید.

صدالح و   ا را توسدط مراجدع ذی  )سانتریفیوژ سرولوژیک( و سمپلره سروفیوژ ( سانتریفیوژ،1

صورت ساالنه کالیبر کرده و ضمن الصاق برچسن مربو ه، گواهی کالیبراسدیون را در  ه معتبر ب

 مستندات بانک خون بایگانی نمایید.
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 تفسیر

دار پالکتی و بن ماری باید همدواره در محددوده   انکوباتور شیکرفریزر،  ،یخچال( دمای محیط، 0

 ر باشد:قابل قبول مطابق جدول زی

 گراد( سانتی)درجه  دمای قابل قبول مورد پایش

 0-5 یخچال فرآورده گلبول قرمز

 < -52 فریزر فرآورده پالسمایی منجمد

 15-13 درجه انجام آزمایشات 11بن ماری 

 محیط

 داری پالکت در محیط()در صورت نگه

25-03 

(23-21) 

 21-23 دار پالکتانکوباتور شیکر

 محدودیت

نظر از گدردش  بایست دستگاه مورد ، میاتت بروز هرگونه مشکل و خرابی در تجهیز( در صور0

 باشد. الیبراسیون مجدد قابل استفاده میکار خارج گردد و پس از رفع ایراد و ک

شده بدون گواهی معتبدر کالیبراسدیون در باندک خدون     ذکر ( استفاده از تجهیزات و لوازم2

 باشد. ممنوع می اکیداً
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کنترلکیفی

 ومس بخش 
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 ترل کیفی روزانهکن

 هدف/ اصول

 هدای  و سوسپانسدیون  اسدتفاده  مدورد  هدای  محلدول  ،ها سرم آنتی ها، معرف عملکرد تأیید (0

 گلبولی

 خون. بانک کارشناسان عملکرد ( کنترل2

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

 .های مورد استفاده در آزمایشات سرولوژی ایمونوهماتولوژی معرف ها و ( محلول0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 متر میلی 02*11یا  01*11های آزمایش  لوله( 0

 سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده( 2

 مقعر ( آینه1

 مطالعه ( چراغ3

 μl0111-11  متغیر  ( سمپلر1

5 )Anti-A 

1 )Anti-B 

3 )Anti-AB 

0 )Anti-D 
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01)Rh.Control   یا(Diluted Anti-D)* 

+واکدنش   +Oهدای قرمدز    در مجداورت گلبدول   رقیق شده و  درصد 5که در آلبومین  D-Anti*توضیح: 
2
در  ≥  

 .دهد نشان می   IATآزمایش 

00 )Enhancement media(LISS) / Albumin22% 

02 )Anti-human globulin 

01 )Albumin 6%* 

 با نرمال 3به  1 صورته را ب Albumin 22% یتجار یها توان محلول یم Albumin 6% ههیت *توضیح: جهت

 کرد. قیرق نیسال

03 )A1 Cell 

01 )B Cell 

05 )O Cell 

 کنیم: استفاده می O cellعنوان ه در صورت استفاده از پنل غربالگری در بانک خون از آن ب

01 )Cell I (O pos R1R1) 

03 ) Cell II (O pos R2R2) 

00 )Cell III (O Neg rr) 

 IgG sensitized check cellsقرمز حساس شده  یها گلبول( 21

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 های برنده   دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله وجود سیفتی باکس جهت (2

 فرم و مستندات

 کیفی و اقدامات اصالحی ثبت نتایج کنترل های( )یا فرم ( دفتر0
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 کیفی کنترل

های کنترل کیفی بدا   شوند باید دارای گواهی ها که خریداری می از معرف Lot Numberهر ( 0

منظدور بررسدی   ه هدا بد   بادی آنتی نتایج قابل قبول از نظر اختصاصیت و حساسیت و تیتراسیون

 باشند.صالح  یید مراجع ذیاز شرکت سازنده و مورد تأ قدرت واکنش آنها،

 اجرامراحل 

 موردنیداز  هدای  معدرف  و هدا  سدرم  آنتدی  تمدامی  وجود لحاظ از را سرم آنتی های رك ابتدا( 0

 .کنید بررسی

شدماره   کداری،  میدز  شدماره  کارشناس، نام تاریخ، ساعت، ها، معرف کیفی کنترل فرم در( 2

 Lot سدازنده،  شرکت نام از اعم سلولی های معرف و ها سرم آنتی مشخصات تمام موردنظر، رك

number کنید ثبت را آنها انقضا تاریخ و. 

 ABOهای آزمایش  ( کنترل کیفی معرف1

 :ها بریزید لوله در زیر شرح به را ها معرف و ها سرم آنتی( 1-0

 0 شماره لوله μl 50 از Anti-A و μl 50 از A1Cell 

 2 شماره لوله μl 50 از Anti-A و μl 50 از B Cell 

 1 شماره لوله μl 50 از Anti-B و μl 50 از A1Cell 

 3 شماره لوله μl 50 از Anti-B و μl 50 از B Cell 

 1 شماره لوله μl 50 از Anti-AB و μl 50 از A1Cell 

 5 شماره لوله μl 50 از Anti-AB و μl 50 از B Cell 

 1 شماره لوله μl 50 از Anti-AB و μl 50 از O cell 

 .سانتریفوژ نمایید g*0111 -011یه و  با دور ثان 21مدت به  را لوله ها تمامی( 1-2

 .نمایید قرائت المپ زیر نور و مقعر آینهمقابل  در را ( نتایج1-1

 .کنید ثبت نظر مورد فرم در را شده قرائت ( نتایج1-3

 Rh(D)های آزمایش  ( کنترل کیفی معرف3
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 :بریزیدها  در لوله ذیل شرح به را ها معرف و ها سرم آنتی( 3-0

 0 شماره لوله μl 50 از Anti-D  و μl 50 ازCell  O pos در صورت استفاده از(

 ( Cell I، پنل

 2 شماره لوله μl 50 از Anti-D و μl 50  ازO neg Cell  در صورت استفاده از(

 ( Cell III، پنل

 1 شددماره لولدده μl 50 از Rh.Control و μl 50 ازCell  O pos در صددورت(

  ( Cell I، استفاده از پنل

  3 شدماره  لولده μl 50 از Rh.Control  و μl 50  ازO neg Cell   در صدورت(

 (Cell III،استفاده از پنل

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011ثانیه و  با دور  21به مدت  را ها لوله ( تمام3-2

 .نمایید قرائت المپ زیر نورو  مقعر آینه مقابل در را ( نتایج3-1

 .کنید ثبت موردنظر فرم در را شده قرائت ( نتایج3-3

 مدورد  سدل  چراکده  دهیدد  ادامده  بایدد  AHG مرحلده  تدا  را 2 و 3 شماره های لوله (3-1

o فاز باید Rh(D) بودن منفی تأیید و برای بوده O neg استفاده
C11 و AHG  نیدز 

 شود: بررسی

o مداری  بدن  در دقیقده  21-11مددت   بده  را 2 و 3 شماره های لوله( 3-1-0
C11  قدرار 

 .دهید

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011با دور ثانیه و  21به مدت را  ها لوله (3-1-2

 .نمایید قرائت المپ و زیر نور مقعر آینه در مقابل را یجه( نت3-1-1

 .کنید ثبت موردنظر فرم در را شده قرائت یجه( نت3-1-3

 .دهید وشو شست سالین با مرتبه سه را ها لوله محتویات سپس( 3-1-1

 .کنید اضافه AHG مطابق با دستورالعمل سازنده ها لوله هب( 3-1-5

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011ثانیه و  با دور  21را به مدت  ها لوله( 3-1-1

 .نمایید قرائت المپ و زیر نور مقعر آینه در مقابل را ( نتیجه3-1-3
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 کنید ثبت نظر مورد فرم در را شده قرائت ( نتیجه3-1-0

 ( Antibody Screeningبادی ) غربالگری آنتیمعرفهای پنل کنترل کیفی ( 1

 :بریزید ها لوله در ذیل شرح به را ها معرف و ها سرم آنتی( 1-0

 0 شماره لوله μl 100 از Diluted Anti-D و μl 50 (از Cell I (O pos 

 2 شماره لوله μl 100 از Diluted Anti-D  و μl 50 (از Cell II (O pos 

 1 شماره لوله μl 100 از Diluted Anti-D و μl 50 (از Cell III (O neg 

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011با دور ثانیه و  21به مدت  را ها لوله تمام( 1-2

 .نمایید قرائت المپ زیر نورو  مقعر آینه مقابل در را ( نتایج1-1

 .کنید ثبت موردنظر فرم در را شده قرائت ( نتایج1-3

 ) بدق  کدرده  اضدافه %  22 آلبدومین  یدا  LISS محلدول  لولده  سده  هدر  به ادامه در( 1-1

 در را هدا  لولده  آن بروشدور  در شدده  ذکدر  مددت  بده  سدازنده( و  شرکت دستورالعمل

o ماری بن
C11 دهید قرار. 

 g*0111با دور ثانیه و  21به مدت  را ها لوله تمام انکوباسیون زمان گذشت از پس( 1-5

 سانتریفوژ نمایید. 011-

 .نمایید قرائت المپ و زیر نور مقعر آینه در مقابل را تایج( ن1-1

 .کنید ثبت نظر مورد فرم در را شده قرائت ( نتایج1-3

 .دهید وشو شست سالین با مرتبه سه را ها لوله محتویات سپس( 1-0

 کنید اضافه AHG مطابق با دستورالعمل سازنده ها لوله به( 1-01

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011ثانیه و  با دور  21به مدت  را لوله ها تمام( 1-00

 .نمایید قرائت المپ و زیر نور مقعر آینه در مقابل را ( نتایج1-02

 ..کنید ثبت نظر مورد فرم در را شده قرائت ( نتایج1-01

 Check Cellو   AHGکنترل کیفی ( 5

 :بریزید ها لوله در ذیل شرح به را ها معرف و ها سرم آنتی( 5-0
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 هرکدام 2و  0 های شماره لوله در μl 50 از Check Cell بدا  مرتبده  سه ریخته و 

 دهید. وشو شست سالین

 0 شماره به لوله  μl 100 AHG  .اضافه کنید 

 2 شماره به لوله  μl 100 Albumin 6%  .اضافه کنید 

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011با دور ثانیه و  21به مدت  را ها لوله (5-2

 .نمایید قرائت المپ و زیر نور مقعر آینه در مقابل را ایج( نت5-1

 .کنید ثبت نظر مورد فرم در را شده قرائت ( نتایج5-3

 نكات

 گدردد ممکدن اسدت در مدورد محصدوالت مختلدف        ها اضافه می ها که به لوله حجم معرف

، شدود  هدا اضدافه مدی    ها که به لولده  ر این اساس در مورد حجمی از معرفمتفاوت باشد، ب

 اساس دستورالعمل شرکت سازنده عمل نمایید.بر

 تست های لوله تمامی DAT 2از کمتدر  یدا  منفدی  واکنش که
+
 1 از پدس  بایدد  را دارندد   

 .کنید ثبت و بخوانید مجدداً را نتایج و کرده سانتریفوژ دوباره RT انکوبه در دقیقه

  هدای  تسدت  که هایی لولهدر مورد Rh، Antibody Screen و DAT حلده مر در AHG 

 بررسدی  را آنهدا  AHG عملکدرد  صحت سل چک قطره دو از استفاده با ،است شده منفی

 .کنید بررسی سل چک افزودن اثر در را مثبت واکنش و کنید

  درصورت استفاده ازCheck Cell      جهت کنترل تمدامی نتدایج منفدی در فدازAHG  در

نیازی بده کنتدرل کیفدی     ،Check Cellآزمایشات و مشاهده نتیجه مثبت در اثر افزودن 

 نیست. AHGروزانه محلول 

   در صددورت اسددتفاده از چنددد معددرف بددرای یددک آزمددایش) مثددل اسددتفاده از دو نددوع 

AHG(IgG)  وAHG(C3d)   یا دونوعAnti D(IgM)   وAnti D(Blend)  هر یک را

 که در این صورت به این نکات توجه نمایید: جداگانه کنترل کیفی نمایید

  کیفی برای کنترلAHG(C3d)  ازCheck Cell     حساس شدده بداC3d   اسدتفاده
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 شود.

  برای کنترلAnti D(IgM) های  از سلولO
Oو  +

مطابق با دسدتورالعمل کنتدرل    -

استفاده نمایید و در مورد نتایج منفی نیدازی بده   Rh(D) های آزمایش  کیفی معرف

37ادامه و بررسی مراحل 
o
C  وAHG باشد. نمی 

 تفسیر 

 :باشد می زیر شرح به ABOهای آزمایش  کنترل کیفی معرف انتظار مورد های واکنش( 0

 1+ - 3+:  0 شماره لوله 

 منفی:  2 شماره لوله 

 منفی:  1 شماره لوله 

 1+ - 3+ : 3 شماره لوله 

 1+ - 3+ : 5و 1 شماره لوله 

 منفی: 1 شماره لوله 

 : میباشد زیر رحش به Rh(D)های آزمایش  کنترل کیفی معرف انتظار مورد نتایج( 2

 1+ - 3+: 0 شماره لوله 

 منفی:   1 شماره لوله 

 تا مرحله  2و 3 شمارههای  لولهAHG یمنف  

 Antibodyبادی ) های پنل غربالگری آنتی کیفی معرف کنترل انتظار مورد های ( واکنش1

Screening) است شکل این به: 
 

Check Cell AHG 37oC IS  

 W+- 2+ 0 0  0لوله شماره 

 W+- 2+ 0 0 2 شماره لوله 

 1 شماره لوله 0 0 0 
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 : است زیر شکل به  Check Cellو   AHGانتظار  کنترل کیفی  مورد ( نتایج3

  2:  0لوله شماره
+
 - 4

+ 

  منفی 2لوله شماره : 

 دهیدد  انجام را الزم بررسی انتظار مورد نتایج با آمده دست به نتیجه مغایرت صورت در( 1

 .کنید یداپ را خطا منبع و

 مراحل را تکرار کنید. ( با رفع منبع خطا مجددا5ً

 :محدودیت

مرحلده کنتدرل کیفدی     ،در صورت عدم رفع مغایرت نتیجه بدست آمده با نتایج مورد انتظار( 0

های مربو ده غیرقابدل اعتمداد     مورد نظر قابل قبول نبوده و انجام آزمایشات با شرایط و محلول

 است.

 

 



 

 

 

 

 

  

 

هایتحویلخونوفرآورده

ازمراکزپخشخونخونی
 

 هارمچ بخش 
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 ها از مراکز پخش خون ت و دریافت خون و فرآوردهدرخواس

 اصولهدف/ 

 زمان و شرایط مناسن  ،ی خونی در دماها فرآوردهحمل ( 0

   نامناسن ونقل حملو  دماییشده ناشی از عدم رعایت زنجیره ی امحاها فرآورده( کاهش 2

کدار   ( اقدام هماهنگ با مراکز پخش خون جهت جلوگیری از اتالف وقت و ایجاد گدردش 2

 اضافه جهت تحویل فرآورده

 ردکارب /دامنهموارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

 ی خونیها فرآوردهخون و های  کیسه( 0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 یهدا  ردهفدرآو خدون و   ونقدل  حمدل مناسن مطابق با روش عملکردی اسدتاندارد   محفظه( 0

 (AOBB95/SOP01/01) یخون

   Data logger یاکالیبره  بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم(دماسنج ( 2

 ها فرآوردههای درخواست خون و  ( فرم1

 )تلفن( بین بانک خون مرکز و پخش خون پایگاه انتقال خون ( وسیله ارتبا ی1

 ایمنی نكات

ی خددون یهددا فددرآوردهخددون و  نقددلو حمددلمطددابق بددا روش عملکددردی اسددتاندارد    (0

(AOBB95/SOP01/01) 
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 فرم و مستندات

 دفاتر بانک خون( 0

 ی خونی از مراکز پخش خونها فرآوردههای درخواست خون و  فرم( 2

 از مراکز پخش تحویلی خون  واحدهای مشخصات فرم( 1

 ونی تحویلی از پخش خها فرآوردهدفاتر ثبت ساعت خروج و ورود حامل و ثبت دمای ( 3

 کیفی کنترل

باندک   و محدیط  داری و پایش دمدایی تجهیدزات  بق با روش عملکردی استاندارد نگهمطا( 0

 (AOBB95/SOP02/01) خون

ی خددون یهددا فددرآوردهخددون و  ونقددل حمددلمطددابق بددا روش عملکددردی اسددتاندارد   ( 2

(AOBB95/SOP01/01) 

 ال خونی خونی در پایگاه انتقها فرآوردهخون و  ونقل حمل( گواهی آموزش 1

 اجرامراحل 

هدای انتقدال    پایگداه  ونقل حملهای آموزش  در کالس بانک خون باید ونقل حمل( مسئول 0

 ثبت نام گردد.خون 

در سدازمان انتقدال خدون شدرکت      ونقدل  حملهای آموزش  در کالس ونقل حمل( مسئول 2

 کرده و گواهی و کارت مربو ه را دریافت نماید.

داری ندات باندک خدون نگهد   باندک خدون را در مسدت    لونق حمل( گواهی آموزش مسئول 1

 نمایید.

خون و  ونقل حملمطابق با روش عملکردی استاندارد های مناسن حمل خون را  محفظه( 3

 .نمایید آماده ونقل حملجهت (AOBB95/SOP01/01) ی خون یها فرآورده

 .تکمیل کنید رای خونی از مراکز پخش خون ها فرآوردهفرم درخواست خون و ( 1
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را انجدام  هدای الزم   تماس گرفته و هماهنگی( با مراکز پخش خون جهت دریافت فرآورده 5

 .دهید

 از مراکز پخش به بانک خون بیمارستان را مطابق با ها فرآوردهخون و  ونقل حملمراحل ( 1

 (AOBB95/SOP01/01) یخدون  یهدا  فدرآورده خون و  ونقل حملاستاندارد  یروش عملکرد

 .انجام دهید

 ها بررسی نمایید. ر مشخصات ظاهری و سالم بودن کیسهی دریافتی را از نظها رآوردهف( 3

 از نظر گروه خدونی  مجدداًرا  ی گلبول قرمز تحویل گرفته شده از مرکز پخشها فرآورده( 0

 دریددافتی RBCsی هددا فددرآوردهتأییددد گددروه خددون    روش عملکددردی اسددتاندارد   بددق

(AOBB95/SOP05/01)  نمایید.بررسی  

ی تحدویلی  هدا  فدرآورده را بدا   تحویلی از مراکدز پخدش    خون واحدهای مشخصات فرم( 01

 مطابقت داده و آن را بایگانی نمایید.

درجدده  0-5) مربو ددهمناسددن داری و شددرایط نگهدد را بالفاصددله در دمددا هددا فددرآورده( 00

گدراد بدرای    تیدرجده سدان   21-23 ، انکوباتور شیکردارگلبول قرمز یها فرآورده گراد برای سانتی

 ی پالسمایی منجمدد( قدرار  ها فرآوردهدرجه سانتی گراد برای  -21ی پالکتی و فریزر ها فرآورده

 دهید.

 محدودیت

صدالحیت  ازجملده همراهدان بیمداران(    ) دیده سدایر افدراد   ه جز افراد تعیین شده و آموزش( ب0

 ی خونی را ندارند.ها فرآوردهن و خو ونقل حملدریافت و 
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 دریافتی RBCsهای  خون فرآوردهتأیید گروه 

 هدف/ اصول

های حاوی گلبول قرمدز در سدازمان انتقدال     بندی کیسه رفع خطای احتمالی در مرحله گروه( 0

 ها. برچسن گروه خونی اشتباه روی کیسهخون و الصاق 

 موارد/ دامنه کاربرد

 .ی خونیها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

 های حاوی فرآورده گلبول قرمز ( کیسه0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

0 ) Anti-A از نوعpolyclonal یاmonoclonal  

2 )Anti-B  از نوعpolyclonal  یاmonoclonal 

   Anti-Dمناسن  ( معرف1

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 3

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده1

 عر و منبع روشنائی  ( آینه مق5

 درصد 0/1( سالین 1

 (λ011و λ 11( پیپت یکبار مصرف )پیپت  3

 ای ( جالوله0
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 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 های برنده   دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله وجود سیفتی باکس جهت (2

 فرم و مستندات

 ریافتی  های د دفتر ثبت گروه خونی کیسه( 0

 کیفی کنترل
 (AOBB95/SOP03/01) روزانه یفیکنترل کمطابق با روش عملکردی استاندارد ( 0

 اجرامراحل 

( پس از تحویل فرآورده از مراکز پخش خون یک قطعه از کورد کیسه جدا شده و مطدابق بدا   0

 درصدددد گلبدددول قرمدددز خدددون    1تهیددده سوسپانسدددیون  روش عملکدددردی اسدددتاندارد  

(AOBB95/SOP07/01)،  تهیه و با شماره منحصر به فرد فدرآورده خدون    1سوسپانسیون %

برچسن زده شود و در یخچال بانک خون تا یدک هفتده پدس از تداریخ انقضدای کیسده خدون        

 ییدی استفاده گردد.های تکمیلی یا تأ زوم جهت آزمایشنگهداری شود تادر موقع ل

 است فقدط گدروه  Rh(D) Positive   که برچسن گروه خون آنها RBCs یها فرآورده( 2

ABO  و تأیید گروه آن باید تأیید شود Rh(D) ها الزم نیست. گونه کیسه این 

 است عدالوه بدر گدروه    Rh(D) Negative  که برچسن گروه آنها RBCs یها فرآورده( 1

ABO  باید گروه Rh منفی آنها نیز تأیید شود 

گلبدول   ABOتعیین گدروه  د بر اساس روش عملکردی استاندار ABOیید ( آزمایشات تأ3

 (Forward)و فقط بده روش سدلولی    (AOBB95/SOP10/01) و سرم با روش لوله ای قرمز

 انجام شود.
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آزمددایش بددر اسدداس روش عملکددردی اسددتاندارد   Rh(D)( در خصددوص تعیددین گددروه  1

 .انجام گردد (AOBB95/SOP11/01) ای به روش لوله   Rh(D)آزمایش

ها  و کرایو (Platelets) ها و پالکت FFP یی پالسمایها ردهفرآو ABO&Rh ( تأیید گروه5

(Cryoprecipitats) .الزم نیست 

یید گروه خونی روی برچسن کیسه، کیسه مذکور وارد ذخیره باندک خدون   ( در صورت تأ1

 گردد.

 کلیه اقدامات و نتایج بصورت مکتوب مستند گردد.( 0

 تفسیر

 ای و سرم بدا روش لولده   گلبول قرمز ABOن گروه تعییروش عملکردی استاندارد ( مطابق با 0

(AOBB95/SOP10/01)  آزمدایش روش عملکردی اسدتاندارد  وRh(D)     بده روش لولده ای 

(AOBB95/SOP11/01) 

 محدودیت

( در صورت عدم انطباق گروه خونی روی برچسن کیسه با نتیجه آزمایش، کیسه مدذکور  0

 نتقال خون عودت گردد.همراه با گزارش مکتوب به واحد پخش پایگاه ا

یید نگردیده اجازه ورود وی کیسه فرآورده توسط بانک خون تأتا زمانی که گروه خونی ر( 2

 این کیسه به ذخیره بانک خون و امکان استفاده از آن وجود ندارد.
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هادرنگهداریفرآورده

 بانکخون

 پنجمبخش 
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ها براساس اولویت تاریخ انقضـا و عـودت بـه     استفاده از فرآورده

 شده عیینمراکز پخش خون در زمان ت

 هدف/ اصول

 ی خونی.ها فرآوردهکنندگان خون و  ه خدمات ایمن و اثربخش به دریافت( ارائ0

 عدم رعایت اولویت تاریخ انقضا. در اثر( جلوگیری از هدر رفتن منابع خونی 2

 موارد/ دامنه کاربرد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

 های فرآورده خونی ( کیسه0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 ی خونیها فرآوردهداری ( یخچال و فریزر و تجهیزات نگه0

 ی خونیها فرآوردهداری و حمل ( تجهیزات نگه2

 ها فرآوردههای عودت خون و  فرم (1

 کیفی کنترل

 های مربو ه كدر ر ها فرآوردهی ها و کنترل روزانه ترتین چینش کیسه مشاهده (0

 اجرامراحل 

تدر از   هایی که انقضای آنهدا نزدیدک   و خون کردهچک  خون را بانک ذخیره صبح روز ( هر0

 تر مصرف شوند. تا سریع دهیدبقیه است در جلوی ردیف مربو ه در یخچال قرار 
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)و یدا هدر زمدانی کده مدورد       روز1که  های فرآورده گلبول قرمزواحد شماره و مشخصات (2

فدرم   را دربده تداریخ انقضدای آنهدا ماندده      باشد(  ه کل انتقال خون استان مربو ه میارتوافق اد

 نوشته و به مرکز پخش خون عودت نمایید.عودت خون 

 نمایید. تازه و مجدد خون درخواست خون از پخش نیازصورت روزانه و برحسن ه ب( 1

و  قدرار داده صوص پالکت در شیکر انکوباتور مخ به محض تحویل از سازمان، راها  ( پالکت3

 دهید.ها تحویل  در اسرع وقت جهت مصرف به بخش

رعایدت  بدا  و در اسرع وقت  ،نشودپالکت توسط بخش مصرف  ( در مواردی که به هر علت1

 یخدون  یهدا  فدرآورده خدون و   ونقدل  حمل مطابق باروش عملکردی استاندارد ونقل حملشرایط 

(AOBB95/SOP01/01) پخش خون عودت نمایید مرکز به ر راواحدهای پالکت مورد نظ. 

را به ترتین تاریخ انقضدا   ها فرآوردهی پالسمایی منجمد نیز ها فرآوردهداری در فریزر نگه( 5

قیه است در جلوی ردیدف مربو ده در   تر از ب که انقضای آنها نزدیکیی را ها فرآوردهقرار دهید و 

 قرار دهید تا سریع تر مصرف شوند. فریزر

ن رسدیده اسدت را از فریدزر    ی که تاریخ انقضا آنها به پایاپالسمایی منجمد یها فرآورده( 1

 های عفونی بیمارستان، امحا نمایید. های داخلی امحا زباله خارج کرده و مطابق با دستورالعمل

 محدودیت

چیدده  ها  را به ترتیبی که در قفسه ها فرآوردهخون و  موظف هستند( کلیه پرسنل بانک خون 0

 جلوی ردیف( جهت مصرف استفاده نمایند. )از شده

 



 

  

 زمایشاتآانجام

 شمش بخش 
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 درصد گلبول قرمز خون 3تهیه سوسپانسیون 

 هدف/ اصول

درصدد( بده منظدور حدذف اثدرات       2-1) درصدد 1نزدیک به تهیه سوسپانسیون گلبول قرمز ( 0

)سرم( روی حساسدیت آزمدایش و قددرت    نامطلوب غلظت گلبولی و همچنین محتویات پالسما

 ولوژیک مرتبط با ایمونوهماتولوژی.در آزمایشات سرآگلوتیناسیون 

 / دامنه کاربردموارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

ی ضددانعقاد اسدتفاده از خدون    در صورت عدم وجود نمونه خون کامدل دارا ) ( خون کامل0

 مانع است(.لخته بال

 های حاوی فرآورده گلبول قرمز ( قطعات کورد کیسه2

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 متر  میلی 02×11یا  01×11( لوله آزمایش 0

 متر( میلی 05×011) لیتری میلی 01( لوله 2

 ی کالیبر شدهلیتر میلی 0-01های  پیپت( 1

  λ 0111-11( پیپت متغیر 3

 درصد 0/1( سالین 1

 ( سانتریفوژ سرولوژیک  5

 ای ( جالوله1
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 ( آینه مقعر3

 )چراغ مطالعه( ( منبع روشنایی0

 )شناخته شده(  درصد 1( نمونه سوسپانسیون خون 01

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 برنده تیز و های دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله وجود سیفتی باکس جهت (2

 کیفی کنترل

اکم سوسپانسیون مقداری از سوسپانسیون تهیه شدده را بده   جهت کنترل چشمی رنگ و تر (0

شدناخته   درصدد  1متر انتقال دهید. سپس حجم مشدابهی از سوسپانسدیون    میلی 02×11لوله 

ها را مقابدل منبدع ندور     متر دیگری انتقال دهید. جهت مقایسه لوله میلی 02×11شده را به لوله 

 قرار دهید.  

تهیه شده، یک قطدره از   درصد1ول قرمز سوسپانسیون ( به منظورمقایسه مقدارتجمع گلب2

. بده صدورت مشدابه یدک قطدره از      ل دهیدد متر انتقدا  میلی 02×11این سوسپانسیون را به لوله 

 . بدا توجده  متر دیگری انتقال دهید میلی 02×11شناخته شده را به لوله  درصد 1سوسپانسیون 

اندازه دو نمایید. ( g0111دور  معموالً) یفوژها را سانتر ثانیه(، لوله 01-11به زمان تعیین شده )

 رسوب گلبول قرمز خون با مشاهده در آینه مقعر باید مشابه باشد.

 اجرامراحل 

 لیتری انتقال دهید. میلی 01لیتر از خون کامل را به یک لوله  میلی 0( حداقل 0

 نتریفوژدقیقده سدا   1الدی   0های قرمز خون سالین اضدافه نمدوده و بده مددت      ( به گلبول2

ی بایدد کدامالً   بار تکرار نمایید. محلدول نهدای   1ا ت 2نمایید. این مرحله را ( g0111دور  معموالً)
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را  supernatantشفاف و گلبول قرمز در انتهای لوله جمع شده باشند. محلول سدالین فوقدانی   

 کامالً بدور بریزید.  

توده انتهای لولده(  ) شسته شدههای قرمز متراکم  از گلبول( λ111) لیتر میلی 1/1( مقدار 1

 درصد انتقال دهید. 0/1لیتر سالین  میلی 1/0ای حاوی  را به لوله

های قرمز  ( با استفاده از پارافیلم لوله را پوشش دهید. چند بار با سروته کردن لوله، گلبول3

 درصد کامالً مخلوط نمایید. 0/1خون را با سالین

 نكات مهم

     جهدت تهیده سوسپانسدیون سدلولی  O Cell     مدورد اسدتفاده در آزمایشدات سدرولوژیک

هدای مختلدف را مخلدوط     انسیون از نمونده سوسپ بهتر است حداقل سه ایمونوهماتولوژی،

 .نمایید

 درصد و گلبول قرمز خون را به تناسن انتخاب  0/1، مقدار سالین جهت تهیه حجم کمتر

 نمایید.  

 محدودیت

 کداذب  منفی یا مثبت پاسخ به منجر تواند یق میتهیه سوسپانسیون گلبولی غلیظ یا رق( 00-0

 .گردد آزمایش در
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 بندی شدت آگلوتیناسیون خواندن و درجه

 هدف/ اصول 

گدروه خدون بده منظدور مقایسده تدوان        های سرولوژی ها در آزمایش بندی واکنش درجه (0

 ها؛ واکنش

 آگلوتیناسدیون  های بندی واکنش ها و درجه پذیری نتایج آزمایشسازی و تکرار ( یکنواخت2

 دهند؛ بین تمام کسانی که در آزمایشگاه، آزمایش انجام می

 .بندی و ثبت واکنش آگلوتیناسیون استاندارد کردن نحوه قرائت، درجه( 1

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

سدرم   آنتدی  پالسدما/  بدادی )سدرم/   ی سوسپانسیون گلبول قرمز و آنتیوحا های آزمایش ( لوله0

 .پس از سانتریفوژ کردن تجاری و...(

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 (آینه مقعر وسیله مشاهده آگلوتیناسیون )( 0

 منبع روشنائی (2

 ایمنی نكات

 ؛استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 برنده.تیز و های  دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله اکس جهتوجود سیفتی ب (2
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 مراحل اجرا

نیم و عدم مشاهده تدوده  ک ( بررسی میcell pellet) ها را از نظر وجود توده گلبولی لوله (0

 تواند باشد: نشین شده به دو علت می گلبولی ته

 ار گردد.صورت آزمایش باید تکر که در این الف( عدم اضافه کردن سوسپانسیون

وجدود  و آن را ثبدت کدرد،   همولیز بررسدی  ها را از نظر وجود  که باید لوله ب( ایجاد همولیز

 باشد. بادی می آنتی  ژن آنتی بسیار قوی دهنده واکنش مثبت انهمولیز نش

را تکان داده و هدر بدارکج نماییدد.    ( cell pellet)با دقت و آرام لوله حاوی توده گلبولی ( 2

باید به دقت و آرامی چند بار تکرار شود به  وری کده تدوده گلبدولی از انتهدا و      این تکان دادن

 جداره لوله، جدا شود.

 مقابدل منبدع ندور    ها را از لوله و انتشار آنها را از توده گلبولی چگونگی جدا شدن گلبول( 1

ر جهدت مشداهده بهتد   ینه معقدر  آیها از  جهت خواندن واکنششود  )توصیه میمشاهده نمایید. 

 .(داستفاده نمایی آگلوتیناسیون

 .ها را درجه بندی و ثبت نمایید بالفاصله واکنشبا استفاده از جدول پیوست ( 3

 نكات

   باید به مشخصات آگلوتیناسیون هنگام خواندن لوله، دقت شده و موارد غیرمعمول ثبدت

-antiیدا   Rouleauxواکنش مانندپدیدده   یدر ارزیابی نهایتواند  گردند. این ا العات می

sd
a
 refractile agglutination  .کمک نماید 
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 تفسیر

 بندی آگلوتیناسیون تفسیر واکنش و درجهجدول 

 شدت واکنش مشاهدات ماکروسكوپی

 +4 ای شفاف ه گلبولی سفت معلق در مایع زمینهیک تود

 +3 ای شفاف توده گلبولی معلق در مایع زمینه چند قطعه بزرگ از

 +2 ای شفاف اندازه متوسط معلق در مایع زمینهلی با قطعات توده سلو

 +1 کدرای  معلق در مایع زمینه کوچکهای سلولی با اندازه  قطعات متعدد از توده

با چشم  -)مشاهده با میکروسکوپ کوچکبسیار سلولی با اندازه متعدد تجمعات  ذرات

 رمعلق در مایع زمینه ای کدغیر مسلح به سختی قابل تشخیص است( 
Weakly + 

 (Negative) 0 ای یکنواخت و کدر )عدم مشاهده تجمعات سلولی( لبولهای آزاد معلق در مایع زمینهگ

 MF1 ای کدر معلق در مایع زمینهوجود همزمان گلبولهای قرمز آزاد و تجمعات گلبولی 

عدم وجود  -مایع یکنواخت و به رنگ آلبالویی درخشان ناشی از هموگلوبین آزاد

 های قرمز  گلبول
CH2 

به همراه تعدادی مایع یکنواخت و به رنگ آلبالویی درخشان ناشی از هموگلوبین آزاد 

 گلبول قرمز باقی مانده
PH3 

1-Mixed Field 

2-Complete Hemolysis 

3-Partial Hemolysis 

 کنترل کیفی

 شددده  حسداس  گلبول قرمز سوسپانسیون AHGمنفی حاوی  پس از اینکه به لوله آزمایش( 0

(IgG-Control cells)  واکنش  باید، گردداضافهmixed field  مشاهده شود. 

 محدودیت

از توده گلبولی و انتهای لولده آزمدایش جددا     های قرمز کامالً ها باید زمانی که گلبول واکنش( 0

 شدند ارزیابی و ثبت گردند.
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 (IgG sensitized check cells)های قرمز حساس شده  تهیه گلبول

 هدف/ اصول

 IgG  (IgG sensitized checkهدای قرمدز حسداس شدده بدا       تهیه سوسپانسیون گلبدول ( 0

cells     (به منظور کنتدرل عملکدرد آنتدی هیدومن گلوبدولین )AHG    در آزمایشدات مبتندی بدر )

 .کومبس

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

   Anti-Dمناسن  معرف (0

O  (Rh(D) Positive)های قرمز گروه خونی ( گلبول2
+ 

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 1

 متر( میلی 05×011) لیتری لیمی 01لوله ( 3

 سانتریفوژ کالیبره شده( 1

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده5

 ایی  ینه مقعر و منبع روشنی( آ1

 )نرمال سالین( درصد 0/1( سالین 3

 Albuminهای تجاری  توان محلول جهت تهیه می) در سالین  Albumin 6%( محلول 0

 (با نرمال سالین رقیق کرد 3به  1صورت  ه را ب 22%

 λ 0111-11مصرف یا پیپت ( پیپت یکبار 01

 ی کالیبر شدهلیتر میلی 0-01های  پیپت( 00
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02 )AHG (Anti IgG Monospecific) 

 ای  ( جا لوله01

 درجه سانتیگراد 11 بن ماری( 03

هدای   های خالی و شسته شده معرف ویال) دار ظروف مخصوص دارای درب قطره چکان( 01

 ( ABO & Rhتعیین گروه خونی 

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 برنده   تیز و های وژیک و زبالهدفع کلیه مواد بیول وجود سیفتی باکس جهت (2

 فرم و مستندات

 فرم ثبت مشخصات سوسپانسیون تهیه شده( 0

 کیفی کنترل

نشدان   < +2یید شدده واکدنش آگلوتیناسدیون    تأ AHGسوسپانسیون تهیه شده باید با  (0

 دهد.

در سددالین واکددنش   Albumin 6%( سوسپانسددیون تهیدده شددده بایددد بددا محلددول   2

 ان دهد.نشمنفی آگلوتیناسیون 

 اجرامراحل 

 .اضافه کنید نرمال سالین λ011  لوله انتخاب کرده و به همه لوله ها بجز لوله اول 3 (0

 .اضافه کنید  Anti-Dمعرف   λ211به لوله اول  (2

 بده  دوم لولده  از ترتیدن  همین برداشته به لوله دوم اضافه نمایید و به λ011از لوله اول  (1

 .بریزید بیرون را آخر λ011 نهایت ودر...  و سوم لوله
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Oدرصد گلبولهای قرمز  2-1سوسپانسیون   λ011ه هر یک از لوله ها ( ب3
 .اضافه کنید +

 .درجه سانتیگراد قرار دهید 11ماری  دقیقه در بن 21لوله ها را به مدت ( 1

 .سروفیوژ نمایید g*0111 -011 ثانیه با دور  01-11 مدتبه ها را  لولهسپس ( 5

و بدر اسداس روش عملکدردی اسدتاندارد     کنیدد  بررسدی   ا را از نظر آگلوتیناسدیون ه لوله( 1

 بندی نمایید. درجه (AOBB95/SOP01/01) خواندن و درجه بندی شدت آگلوتیناسیون

 وشو شستسالین به خوبی نرمال بار با  3الی  1های فاقد آگلوتیناسیون را  لوله( محتویات 3

 ین را کامالً تخلیه کنید.، سالوشو شستدهید و در مرحله آخر 

  AHGمطدابق دسدتورالعمل سدازنده مقددار مناسدن      شدده   وشو شستی ها به همه لوله( 0

 اضافه کنید.

محتوای لوله ها را به آرامی مخلدوط کدرده و مطدابق دسدتورالعمل سدازنده یدا بدا دور        ( 01

g*0111   ثانیه سانتریفوژ کنید.01-11به مدت 

با اسدتفاده  جهت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون  سریعاًون آورده ها را به آرامی بیر لوله( 00

 نه مقعر بررسی کنید.یاز آی

 بنددی شددت آگلوتیناسدیون    خوانددن و درجده  بر اسداس روش عملکدردی اسدتاندارد    ( 02

(AOBB95/SOP01/01) بندی نمایید. درجه 

در دفعدات بعددی   ) دارد را یادداشت نمایید +2 ای که واکنش آگلوتیناسیون  ( رقت لوله01

کنید و دیگر نیازی نیسدت  مستقیما همان رقت را تهیه  Anti-Dبرای تهیه چک سل با همین 

 .(ها را تهیه نمایید سایر رقت

رقدت  بدا   Anti-D، یک حجم از م مورد نیاز برای مصرف یک هفته( به منظور تهیه حج03

 ا مخلوط نمایید.ر +Oدرصد گلبول قرمز  2-1و یک حجم از سوسپانسیون دست آمده ه ب

 .گراد قرار دهید درجه سانتی 11ماری  دقیقه در بن 21مدت ه ( مخلوط تهیه شده را ب01

دهید و در  وشو شستبار با نرمال سالین به خوبی  3الی  1ها را  ( پس از این زمان سلول05

 ، سالین را کامالً تخلیه کنید.وشو شستمرحله آخر 
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درصد تهیده   1-1های شسته شده سوسپانسیون  ه سلولب سالین ( با اضافه کردن نرمال01

 نمایید.

هدای دارای درب قطدره    ( بر اساس مصرف روزانه سوسپانسدیون تهیده شدده را در ویدال    03

 تقسیم کنید. دار چکان

 گداری کنید. شخصات سوسپانسیون تهیه شده برچسنها را با تاریخ تهیه و م ( ویال00

کنندده، زمدان تهیده،     ده را بر اساس نام فرد تهیده هیه ش( فرم مشخصات سوسپانسیون ت21

 مصرفی و نتایج کنترل کیفی تکمیل نمایید.   Anti-Dمشخصات 

 محدودیت

شوند که بدین علت بهتدر   دچار همولیز می های قرمز تدریجاً در  ول زمان نگهداری، گلبول (0

جداگانده   صدورت ه صورت هفتگی تهیه گدردد و بدرای مصدرف روزانده بد     ه است سوسپانسیون ب

 تقسیم شود.

o) های تهیه شده باید در دمای یخچال ویال( 2
 C 5-0داری شوند و در زمان مصدرف  ( نگه

 به یخچال منتقل گردند. از یخچال خارج شده و پس از آن مجدداً
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 ای گلبول قرمز و سرم با روش لوله ABOتعیین گروه 

 هدف/ اصول

در سدطح   Bو / یدا   Aا عددم وجدود آنتدی ژن    فرد باتوجه به وجود ید   ABO فنوتیپتعیین  (0

 در سرم فرد   Anti-Bو / یا   Anti-Aگلبول قرمز خون و 

 موارد/ دامنه کاربرد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

  EDTAگیری شده در لولده حداوی ضدد انعقداد      لیتر خون کامل نمونه میلی 2-1ر ( مقدا0

 قابل قبول است. ABOبرای آزمایش تعیین 

مدانع  تفاده از خدون لختده بال  اس EDTA( در صورت عدم وجود نمونه خون کامل حاوی 2

 ها رجوع شود(. به دستورالعمل تولیدکننده معرفاست)

دارندد، اسدتفاده    (hemolyzed –lipemic)ی که ظاهر همولیز یدا لیپیمدی   های ( از نمونه1

 یری مجدد انجام شود.گ نکنید و نمونه

روز جهدت   1گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-3های خون در دمای یخچال  ( نمونه3

هدا جهدت محددودیت و     )به دستورالعمل تولیدکننده معدرف  هرگونه آزمایش بعدی ذخیره شود

 ها رجوع شود(. زی نمونهسا شرایط ذخیره

ول قرمز سازی سرم یا پالسما از گلب، جداگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی( جهت پیش1

 شود. های تفکیک شده توصیه نمی سازی در لوله خون نمونه بیمار و ذخیره
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 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

0 ) Anti-A  از نوعpolyclonal   یاmonoclonal  

2 )Anti-B   از نوعpolyclonal   یاmonoclonal 

اسداس  صورت تجاری یدا توسدط آزمایشدگاه بر   ه که ب Bو  A1( سوسپانسیون گلبول قرمز 1

 درصدددد گلبدددول قرمدددز خدددون   1تهیددده سوسپانسدددیون  روش عملکدددردی اسدددتاندارد  

AOBB95/SOP07/01 

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 3

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده1

 آینه مقعر و منبع روشنایی( 5

 درصد 0/1( سالین 1

 (λ011و λ 11( پیپت یکبار مصرف )پیپت  3

 ای ( جا لوله0

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 های تیز و برنده دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله وجود سیفتی باکس جهت (2

 فرم و مستندات

 دفاتر ثبت نتایج گروه خون ( 0

 ( نتایج ثبت شده در نرم افزار بیمارستانی2

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)عملکردی استاندارد کنترل کیفی روزانه  مطابق با روش( 0
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داری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     بق با روش عملکردی استاندارد نگه( مطا2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 
 (Forward Test) ش گلبول قرمز( آزمای1

گدذاری   ز قبدل نشدانه  تمیدز کده ا  متدر   میلی 02×11رابه یک لوله  Anti-Aیک قطره  (0-0

 اضافه نمایید. اید، کرده

گدذاری   ه از قبدل نشدانه  متر تمیدز کد   میلی 02×11را به یک لوله  Anti-B( یک قطره 0-2

 اضافه نمایید. اید، کرده

 درصدد( بیمدار را   2-1گلبدول قرمدز )   سوسپانسدیون  یک قطره ازها  ( به هر یک از لوله0-1

 اضافه نمایید.

ها را به آرامی مخلوط کنید و مطابق دستورالعمل سازنده معرف با  ( محتوای داخل لوله0-3

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 - 011ثانیه با دور  01-11سانتریفوژ کالیبره شده به مدت 

گلبدولی بده صدورت سوسپانسدیون آزاد شدود.      ید تا تدوده  ها را به آرامی تکان ده ( لوله0-1

 ینه مقعر مشاهده نمایید.یبا استفاده از آوجود هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز را 

 و تفسیر نمایید. بندی واکنش را درجه ( نتایج0-5

 ( نتایج واکنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت نمایید.0-1

  (Reverse Test)( آزمایش سرم یا پالسما2

 Bو  A1 متدر تمیزکده قدبالً    میلدی  02×11قطره از سرم یا پالسما را به دو لوله  1تا 2( 2-0

 گذاری شده اضافه نمایید. نشانه

گدذاری شدده اضدافه     نشدانه A1 ای که  را به لوله A1( یک قطره از سوسپانسیون گلبول 2-2

 .نمایید
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گدذاری شدده اضدافه     نشدانه B ای کده   به لولده را  B( یک قطره از سوسپانسیون گلبول 2-1

 نمایید.

با سانتریفوژ کالیبره شده به مددت  و یید ها را به آرامی مخلوط نما ( محتوای داخل لوله2-3

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 - 011ثانیه با دور  11-01

 ها را جهت وجود همولیز بررسی نمایید. ( سرم یا پالسمای داخل لوله2-1

ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود. وجود  ( لوله2-5

 ینه مقعر مشاهده و بررسی نمایید.یون را با استفاده از آهر گونه آگلوتیناسی

 و تفسیر نمایید. بندی واکنش را درجه( نتایج 2-1

 ( نتایج واکنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت نمایید.2-3

 تفسیر

را بدا نتدایج     (Reverse Test)های به دست آمده با آزمایش سرم یدا پالسدما    ( نتایج واکنش0

را مطدابق جددول ذیدل      ABOمقایسه نماییدد و گدروه   (Forward Test) بول قرمز واکنش گل

 تفسیر کنید.

Then ABO type is Serum/ Plasma react RBCs react 

 B RBCs A1 RBCs Anti-B Anti-A 
O ≥3+ ≥3+ 0 0 
A ≥3+ 0 0 ≥3+ 
B 0 ≥3+ ≥3+ 0 

AB 0 0 ≥3+ ≥3+ 

دهندده   حیط همگن مخلوط گلبدول قرمدز، نشدان   م ( عدم مشاهده آگلوتیناسیون همراه با2

 نتیجه منفی می باشد.

( هرگونه ناهمخوانی در نتایج آزمایش گلبول قرمزخون و سرم / پالسما باید قبدل از ثبدت   1

 پیگیری و حل شود. ABOو تفسیر گروه 
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4( مشخصدا بصدورت   Forward) ( شدت واکدنش در قسدمت گلبدولی   3
+ - 3

مدی باشدد    +

تر باشد که در ایدن   ( ممکن است ضعیفReverse) اکنش در قسمت سرمیدرحالی که شدت و

 نمایید.دقیقه در دمای اتاق انکوبه   1-01 ها را به  مدت لوله صورت می توانید

 

 محدودیت

هدای تشدخیص  بدی انجدام آزمدایش       های مراکز بیمارستانی و آزمایشگاه ( در بانک خون0

ABO باشد با استفاده از اسالید ممنوع می. 

سدال و   51مداه و بزرگسداالن بدا سدن بداالی       3( در نوزادان و کودکان بدا سدن کمتدر از    2

 بددخیمی آزمدایش سددرمی   برخدی مدوارد   همچندین بیمداران دارای نقدایص ایمندی همدورال و     

(Reverseمعتبر نبوده و قابل استناد نمی ) .باشد 
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 ای به روش لوله Rh(D)آزمایش 

 هدف/ اصول

-Rhو   Rh-Positiveصدورت فنوتیدپ   ه گلبدول قرمدز خدون بد     Rh(D) تعیدین گدروه  ( 0

Negative ژن  با توجه به حضور و عدم حضور آنتیD  در سطح غشای گلبول قرمز خون 

)ندوزادان   ( در صورت لزومD Weakو تعیین فنوتیپ ) Dهای ضعیف  ژن ( شناسایی آنتی2

 .کننده خون(و افراد اهدا Rh-Negativeمتولد شده از مادر 

 کاربرد دامنه /اردمو

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

  EDTAگیری شده در لولده حداوی ضدد انعقداد      لیتر خون کامل نمونه میلی 2-1( مقدار 0

 قابل قبول است. Rhبرای آزمایش تعیین 

خون لختده بدال مدانع    ده از استفا EDTA( در صورت عدم وجود نمونه خون کامل حاوی 2

 ها رجوع شود(. است) به دستورالعمل تولیدکننده معرف

دارندد، اسدتفاده    (hemolyzed–lipemic)که ظاهر همدولیز یدا لیپیمدی     هایی ( از نمونه1

 گیری مجدد انجام شود. نکنید و نمونه

جهدت   روز 1گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-3های خون در دمای یخچال  ( نمونه3

هدا جهدت محددودیت و     )به دستورالعمل تولیدکننده معدرف  هرگونه آزمایش بعدی ذخیره شود

 ها رجوع شود(. سازی نمونه شرایط ذخیره

ول قرمز ، جداسازی سرم یا پالسما از گلبگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی( جهت پیش1

 شود. میهای تفکیک شده توصیه ن سازی در لوله خون نمونه بیمار و ذخیره
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 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

   Anti-Dمناسن  ( معرف0

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 2

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده1

 مقعر و منبع روشنایی   آیینه( 3

 درصد 0/1( سالین 1

  Albumin 6%( محلول 5

  λ 011و λ 11( پیپت یکبار مصرف یا پیپت  1

3 )AHG(Anti IgG Monospecific) 

 IgG sensitized check cellsقرمز حساس شده  یها گلبول( 0

 ای  ( جا لوله01

 گراد درجه سانتی 11 بن ماری( 00

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 برنده   تیز و های دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله وجود سیفتی باکس جهت (2

 فرم و مستندات

 دفاتر ثبت نتایج گروه خون ( 0

 ( نتایج ثبت شده در نرم افزار بیمارستانی2

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)روزانه  یفیکنترل کمطابق با روش عملکردی استاندارد ( 0
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 اجرامراحل 

گدذاری   که از قبل نشانهای  به لوله بر اساس دستورالعمل سازنده  Anti-Dمقدار مناسن( 0

 د.شده اضافه نمایی

گدذاری   را به لوله دوم که از قبدل نشدانه   Albumin 6%از محلول  0حجم مشابه با بند  (2

 .شده اضافه نمایید

درصدد( اضدافه    2-1سوسپانسیون گلبول قرمز ) یک قطره از ،های فوق یک از لوله( به هر1

 نمایید.

درج در سدرعت مند   ها را به آرامی مخلوط نماییدد و مطدابق زمدان و    ( محتوای داخل لوله3

 g*0111 -011 ثانیه بدا دور   01-11کننده سانتریفوژ نمایید. معموالً زمان دستورالعمل تولید

 باشد. می

وجدود   و ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله( 1

 .بندی و نتایج را ثبت کنید. درجه هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده،

دسدت و بددون    سوسپانسدیون یدک   و Anti-Dلوله ت مشاهده آگلوتیناسیون در ( در صور5

 گزارش کنید. Rh(D)-Positiveنتیجه آزمایش را  Albumin 6%لوله آگلوتیناسیون در 

کننددگان خدون، در صدورت مشداهده      ریق جهت دریافدت ( در مورد آزمایشات پیش از تز1

  Albumin 6%و  Anti-D و لولده بددون آگلوتیناسدیون در هدر د   دسدت و   سوسپانسیون یدک 

و  D Weakگزارش کنیدد و نیدازی بده انجدام آزمدایش       Rh(D)-Negativeنتیجه آزمایش را 

 ادامه مراحل نمی باشد.

و همچنـین   Rh-Negativeدر نوزادان متولد شده از مادر  Rhدر خصوص تعیین گروه خونی 

 ورت زیر ادامه دهید:به ص D Weakکنندگان خون مراحل را جهت تعیین فنوتایپ اهدا

دقیقده   01-11الً به مددتت  . معمودستورالعمل سازنده انکوبه نمایید( هر دو لوله را مطابق 3

 باشد. گراد می درجه سانتی 11 در دمای
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ثانیده بدا    01-11د. معموالً زمدان  ها را سانتریفوژ نمایی ( پس از  ی زمان انکوباسیون لوله0

 باشد. می g*0111 -011دور 

. وجدود  ولی به صورت سوسپانسیون آزاد شودها را به آرامی تکان دهید تا توده گلب له( لو01

 کنید. بندی و نتایج را ثبت درجه ،هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده

دسدت و بددون    یکو سوسپانسیون  Anti-Dلوله  ورت مشاهده آگلوتیناسیون دردر ص( 00

گدزارش کنیدد و    Rh(D)-Positiveش را نتیجه آزمدای  Albumin 6%لوله  آگلوتیناسیون در

 الزم نیست .  AHGمرحله 

ها را سه تدا    اکنش یا وجود واکنش مشکوك، لوله( در صورت عدم مشاهده تغییری در و02

 دهید. وشو شستچهار بار با سالین به صورت کامل 

 ها را خوب از سالین تخلیه کرده و مطدابق دسدتورالعمل   لوله وشو شست( پس از آخرین 01

 ها اضافه نمایید. به لوله AHGسازنده 

و مطددابق زمددان و سددرعت مندددرج در هددا را بدده آرامددی مخلددوط کددرده  ( محتددوای لولدده03

 g*0111 -011ثانیه بدا  دور   01-11کننده سانتریفوژ نمایید. معموالً زمان تولیددستورالعمل 

 باشد. می

. وجدود  رت سوسپانسیون آزاد شودولی به صوها را به آرامی تکان دهید تا توده گلب لوله( 01

 بندی و نتایج را ثبت کنید. درجه هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده،

دسدت و بددون    و سوسپانسیون یک Anti-Dلوله  در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در( 05

 .گزارش کنید Rh(D)-Positiveنتیجه آزمایش را  Albumin 6%لوله آگلوتیناسیون در 

 IgGقرمدز حسداس شدده     گلبدول قطدره   یدک ، دو لولده منفدی باشدد    اگر واکنش هر (01

sensitized check cells   ها اضافه کنید به هر یک از لوله. 

 g*0111 -011ثانیده بدا  دور     01-11هدا را سدانتریفوژ نماییدد. معمدوالً زمدان       لوله( 03

 باشد. می

. وجدود  سپانسیون آزاد شودولی به صورت سوها را به آرامی تکان دهید تا توده گلب لوله( 00

 بندی و نتایج را ثبت کنید. درجه هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده،
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 نكات

  انجام آزمایش دومRh(D)      با استفاده از معدرف دوم و بدا کلدون آنتدیD    متفداوت جهدت

 شود. توصیه می Rh(D)های ضعیف  ژن شناسائی آنتی

  جهت تهیهAlbumin 6%  های تجداری   توان محلول میAlbumin 22%    1را بصدورت 

حجدم نرمدال سدالین     3را بده  Albumin 22% حجدم   1با نرمال سالین رقیق کرد)  3به 

 شود.( می 00که حجم نهایی  کنیم اضافه می

 تفسیر

و یدا   درجه سانتیگراد 11پس از مراحل   Anti-D( در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله 0

AHG وله و عدم مشاهده آگلوتیناسیون در لAlbumin 6%      بایدد نتیجده آزمدایش بصدورت" 

Rh(D)- Positive   "                                                                                  .گزارش شود 

Uمثبدت   "و    " Dمنفدی  " گزارش نتیجه بده شدکل  
D "    و"Weak Positive"    اشدتباه و غلدط

 باشد. می

نشان دهنده عددم   Rh-Controlو  Anti-D( عدم مشاهده آگلوتیناسیون در لوله حاوی 2

صدورت  ه و باید نتیجه آزمدایش بد  باشد  در سطح غشای گلبول قرمزخون می Dآنتی ژن وجود 

""Rh(D)-Negative .گزارش شود 

، نتیجده  هرگونده آگلوتیناسدیون مشداهده شدود     Albumin 6%( در صورتی که در لولده  1

بده خدون    صورت نیاز بیمار باشد و در و غیرقابل تفسیر می گزارش شده Unresolvedیش آزما

 تزریق شود.  " Rh(Negative) " ازگروه

، نتیجه واکدنش منفدی   گلبول قرمز خون حساس شدهکه پس از اضافه نمودن  صورتی( در3

 :ا تکرار شودید پس از رفع منبع خطشود، یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است و آزمایش با

  معرف AHG .اضافه نشده است 

  معرف AHG    ی وشدو  شسدت اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی ماندده یدا عددم

 های آزاد خنثی شده است.بادیمناسن آنتی



  AOBB95/SOP11/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 ای به روش لوله Rh(D)آزمایش 
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  معرفAHG،  دارای توان واکنش(potency) نیست. مناسن 

 محدودیت

شود قابل گدزارش   مشاهده می macroscopicی که به صورت ماکروسکوپی های فقط واکنش (0

  Rh(D)ژن های ضعیف در آزمایش تعیین آنتی . از میکروسکوپ جهت مشاهده واکنشباشد می

 استفاده نکنید.

و یدا مخلدوط    IgM monocolonal صدورت  بده  بدازار  در موجدود  تجداری  هدای  معدرف ( 2

IgG&IgM Blend هدای  ، معدرف باشند. باید توجه داشت می anti-D    ل کده فقدط شدامIgM 

کده حداوی    anti-D هدای  مناسن نیستند و بایدد از معدرف   Weak-Dباشند جهت آزمایش  می

IgG باشند، استفاده نمود. می 

 &های تشخیص  بی انجدام آزمدایش   ای مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهه ( در بانک خون1

Rh  ABO باشد با استفاده از اسالید ممنوع می. 
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 سازگاری انجام آزمایش

 اصول هدف/

با مجاورت سرم/ پالسمای بیمار و گلبول قرمز اهداکننده خون بده   ماژورآزمایش کراس مچ ( 0

بیمدار و تشدخیص وجدود هرگونده      ABOکیسه خدون بدا گدروه     ABOمنظور تأیید سازگاری 

 منتظره حائز اهمیت از نظر بالینی.آلوآنتی بادی غیر

 کاربرددامنه  /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز های خون بیمارستانی  ( بانک0

 نمونه

انعقاد ضدخون بیمار در لوله حاوی )پالسما ارجح است(  سرم یا لیتر پالسما/ میلی 1( حداقل 0

EDTA .یا لوله لخته( قابل قبول است( 

دارندد، اسدتفاده    (hemolyzed –lipemic)ی که ظاهر همولیز یدا لیپیمدی   های ( از نمونه2

 گیری مجدد انجام شود. نمونهنکنید و 

روز جهدت   1گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-3های خون در دمای یخچال  ( نمونه1

هدا جهدت محددودیت و     )به دستورالعمل تولیدکننده معدرف  هرگونه آزمایش بعدی ذخیره شود

 ها رجوع شود(. سازی نمونه شرایط ذخیره

، جداسازی سرم یا پالسما از گلبول قرمز نیگیری از وقوع هرگونه خطای انسا( جهت پیش3

 شود. های تفکیک شده توصیه نمی سازی در لوله مار و ذخیرهخون نمونه بی

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 درصد 0/1( سالین نرمال 0



  AOBB95/SOP12/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 سازگاری انجام آزمایش
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   LISSیا معرف   درصد 22( آلبومین گاوی 2

 متر میلی 02×11های آزمایش  ( لوله1

 متر میلی 02×11یا  01×11های آزمایش  ( لوله3

 λ 011و λ 11( پیپت یکبار مصرف یا پیپت  1

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده5

 IgG sensitized check cells قرمز حساس شده یها گلبول (1

 گراد درجه سانتی 11( بن ماری 3

   AHG )antihuman globulin( معرف )0

 λ 011-11( پیپت یکبار مصرف یا پیپت 01

 ای جا لوله( 00

 و منبع روشنایی مقعر آیینه( 02

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 ی برنده  ها زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 دفتر ثبت نتایج آزمایشات بانک خون( 0

 های درخواست خون فرم (2

 نرم افزار بیمارستانینتایج ثبت شده در  (1

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی روزانه ( 0
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داری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     بق با روش عملکردی استاندارد نگه( مطا2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

شدوند،   نددگان و سدرم بیمدار آزمدایش مدی     یدک از اهداکن هایی را که با نمونده خدون هر   ( لوله0

 گذاری کنید.   نشانه

 قطره سرم یا پالسمای بیمار اضافه نمایید. 2ها  ( به هریک از لوله2

درصدد(   2-1قطره سوسپانسدیون گلبدول قرمدز خدون )     0های مربو ه  یک از لوله( به هر1

 اهداکننده اضافه کنید.  

 به مددت  سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شدهها را مخلوط نمایید. سپس در  ( محتوای لوله3

 سانتریفوژ نمایید.   g*0111 -011با دور و  ثانیه 11-01

ها را به آرامی تکان دهید تا توده  گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود، وجدود   لوله( 1

 هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید.

 فاصله ثبت نمایید.( نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بال5

 به لوله فوق اضافه نمایید. LISSدرصد یا محلول  22( دو قطره آلبومین 1

را به مددت   LISSدقیقه و لوله حاوی  01-11درصد را به مدت  22( لوله حاوی آلبومین3

بق دستورالعمل سدازنده عمدل   مطا)درجه سانتیگراد انکوبه نمایید.  11دقیقه در دمای  01-01

 (نمایید

ثانیه و  01-11لیبره شده به مدت سرولوژیک کا سانتریفوژدر  لوله را پس از مدت معین( 0

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011با دور 

وجدود   ،گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شودرا به آرامی تکان دهید تا توده  ها ( لوله01

 هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید.

 بندی کنید. کنش را بررسی و درجه( نتایج وا00

 نتایج واکنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.( 02
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دهیدد و در   وشدو  شسدت درصدد   0/1لوله را سه تا چهار بار با سدالین   محتویات ( سپس01

 مرحله آخر کامالً سالین را تخلیه نمایید.

 .اضافه کنید AHGمطابق دستورالعمل سازنده ( به این لوله 03

 01-11در سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده به مدت ( محتوای لوله را مخلوط کرده و 01

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011ثانیه و  با دور 

وجدود   آزاد شدود، لی به صورت سوسپانسدیون  گلبودهید تا توده ( لوله را به آرامی تکان 05

 ماکروسدکوپی بررسدی کدرده، در مدوارد     ابتدا) هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده کنید

 .گردد( مشکوك بررسی میکروسکوپی توصیه می

 بندی کنید. ( نتایج واکنش را بررسی و درجه01

 IgG قرمدز حسداس شدده    گلبدول ، یدک قطددره  در صدورت مشداهده واکدنش منفدی    ( 03

sensitized check cells  به لوله حاویAHG اضافه کنید. 

 01-11رده و در سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده به مدت محتوای لوله را مخلوط ک( 00

 سانتریفوژ نمایید. g*0111 -011ثانیه و  با دور 

گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود، وجدود   ا را به آرامی تکان دهید تا تودهه لوله( 21

 هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید.

 در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.( نتایج واکنش را بالفاصله 03

 تفسیر

دهنده نتیجده آزمدایش مثبدت یدا      نشاندر هر یک از مراحل  ( وجود آگلوتیناسیون یا همولیز0

 .  باشد ( میIncompatibleسازگار )ناکراس مچ کامل 

، IS( نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون/ همولیز در هریدک از مراحدل  2

37
o
C  و AHG 1ده آگلوتیناسیون ) و مشاه

+
 - 2

( پس از اضافه نمودن گلبول قرمدز حسداس   +

 (  گزارش شودCompatibleشده، منفی یا کراس مچ کامل سازگار )
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 محدودیت

 نتیجده سدازگاری  ، ه بارداری در سه ماهه گذشدته دارد که فرد تزریق خون یا سابق درصورتی. 0

ار نتیجده  گونده فدرآورده خدونی، اعتبد    صورت دریافت هر درو  باشد ساعت معتبر می 12فقط تا 

 باشد. ساعت می 23سازگاری فقط 

حسداس شدده    صورت عدم وجود آگلوتیناسیون پس از اضدافه نمدودن گلبدول قرمدز     در. 2

نتیجه آزمایش معتبر نبوده و باید مراحل آزمایش با رفع خطای احتمدالی تکدرار شدود. در ایدن     

 حالت یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است :

  معرف AHG .اضافه نشده است 

  معرف AHG    ی وشدو  شسدت اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی ماندده یدا عددم

 های آزاد خنثی شده است. بادی با آنتی ،مناسن

  معرفAHG دارای توان واکنش ،(potency) .مناسن نیست 

به اینکه  باشد. با توجه می anti- IgG & anti-C3حاوی  Polyspecific AHGمعرف . 1

اسدت، بندابراین اسدتفاده از     IgGهدای   بدادی  شناسایی آلو آنتدی  AHGهدف استفاده از معرف 

 Polyspecific AHGدر آزمایش سازگاری در مقایسه بدا    Monospecific anti-IgGمعرف 

 های ناخواسته جلوگیری نماید. می تواند از واکنش

ا اسدتفاده از کیدت   منتظدره بد  ی غیربداد  صورت انجدام آزمدایش غربدالگری آلدو آنتدی      در. 3

antibody screen cells     استاندارد و مشاهده نتیجه منفی فقط آزمایش کدراس مدچ مختصدر

Immediate spin cross match   باشدد و ادامده آزمدایش الزم     کدافی مدی   0-5یعنی مراحدل

 نیست.

طابق بدا  بیمار در بانک خون موجود نیست م ABO&Rhکه سابقه انجام آزمایش . زمانی 1

 جده ینت یکه سابقه قبلد  یمارانیخون در ب قیو تزر یگروه خون نییتعروش عملکردی استاندارد 

 . عمل نمایید  (AOBB95/SOP16/01)گروه خون ندارند

 



  AOBB95/SOP13/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 های غیرمنتظره مهم از نظر بالینی بادی وجوی آنتی جست
Antibody Screening  
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 هـای غیرمنتظـره مهـم از نظـر بـالینی      بـادی  وجوی آنتی جست
Antibody Screening 

 هدف/ اصول

ز اهمیدت از نظدر   های خونی حدای  رمنتظره علیه گروههای غی بادی وجو و مشاهده آنتی جست( 0

D, C , c, E  ,e  K ,k , Fyبالینی مانند 
a
, Fy

b
, JK

a
, JK

b
, M ,N, S ,s , P1, Le

a
, Le

b   بده

 منظور تزریق خون.

( بده روش  Indirect Antiglobulin Test) ( انجام آزمایش آنتی گلوبدولین غیرمسدتقیم  2

 صحیح و استاندارد

 ربردکا دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

انعقاد )پالسما ارجح است( خون بیمار در لوله حاوی ضد سرم یا لیتر پالسما/ میلی 1حداقل ( 0

EDTA  یا لوله لخته( قابل قبول است( 

، نمونـه تهیـه   ماهه گذشته دارده بارداری در سه که فرد تزریق خون یا سابق توجه: درصورتی

 باشد.  ساعت پس از خونگیری معتبر می 72شده فقط تا 

دارندد، اسدتفاده    (hemolyzed –lipemic)ی که ظاهر همولیز یدا لیپیمدی   های نمونه( از 2

 گیری مجدد انجام شود. نکنید و نمونه

روز جهدت   1درجه سانتیگراد و به مدت حداقل  2-3های خون در دمای یخچال  (  نمونه1

دیت و هدا جهدت محددو    ذخیره شود) به دستورالعمل تولیدکننده معدرف  هرگونه آزمایش بعدی

 ها رجوع شود(. سازی نمونه شرایط ذخیره
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ول قرمز ، جداسازی سرم یا پالسما از گلبگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی( جهت پیش3

 شود. صیه نمیهای تفکیک شده تو سازی در لوله خون نمونه بیمار و ذخیره

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 درصد 0/1( سالین نرمال 0

   LISSیا معرف   درصد 22ین گاوی ( آلبوم2

  AHG )antihuman globulin( معرف )1

هدای   بدادی  وی آنتدی جد و جهت جسدت  (I,II,III) های گلبول قرمز خون استاندارد ( معرف3

 غیرمنتظره مشابه جدول زیر: 
 

(Standard Antibody Screening Cell Panel) 
Kidd Duffy Kell Lewis P Lutheran MNS Rh   

Jkb Jka Fyb Fya k K Leb Lea P1 Lub Lua s S N M e c E C D Cell No 

0 + 0 + + 0 0 + + + 0 0 + 0 + + 0 0 + + R1R1 I 

+ 0 0 + + + + 0 + + 0 + 0 + + 0 + + 0 + R2R2 II 

+ + + 0 + 0 0 + + + 0 + 0 + 0 + + 0 0 0 rr III 

( اسـت  unpooled: جهت انجام آزمایش بیمار فقط از گلبول قرمزخون استاندارد که )توجه

 استفاده گردد. 

 IgG Control Cells(گلبول قرمز خون کنترل )حساس شده( 1

 متر میلی 02×11یا  01×11های آزمایش  ( لوله5

راسیون دستگاه توسط بخدش پشدتیبان انجدام    ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده )کالیب1

 شده و مستند گردد.(

 λ 011-11( پیپت یکبار مصرف یا پیپت 3

 ای( جا لوله0

 و منبع روشناییمقعر  آیینه( 01
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 ایمنی نكات 

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 ه  ی برندها بالهزوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 دفتر ثبت نتایج آزمایشات بانک خون( 0

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی روزانه ( 0

داری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     بق با روش عملکردی استاندارد نگه( مطا2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

 گذاری نمایید. متر را به صورت جداگانه نشانه لیمی 02×11لوله  1( 0

 قطره سرم یا پالسمای بیمار را اضافه کنید. 2ها  یک از لوله( به هر2

 اضافه کنید. I, II, IIIقطره گلبول قرمز استاندارد  0ها  یک از لوله( به ترتین به هر1

ک کالیبره شده به مددت  محتوای لوله ها را مخلوط نمایید. سپس در سانتریفوژ سرولوژی( 3

 سانتریفوژ نمایید.   g*0111 -011ثانیه و  با دور  11-01

ها را به آرامی تکان دهید تا توده  گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود، وجدود   ( لوله1

 هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید.

 د.( نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بالفاصله ثبت نمایی5

درصدد یدا محلدول     22آلبدومین  طابق دستورالعمل سدازنده  مهای فوق  یک از لوله( به هر1

LISS  .اضافه نمایید 
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گدراد   درجه سانتی 11 بن ماریدر  کافیها را به مدت  لوله بر اساس دستورالعمل سازنده( 3

مدودن  درصدورت اضدافه ن   ودقیقه  01-11در صورت اضافه نمودن آلبومین  )معموالًقرار دهید 

LISS 01-01 دقیقه.) 

 در سدانتریفوژ سدرولوژیک کدالیبره شدده بده مددت       ا را ه لوله( پس از  ی زمان مشخص 0

 سانتریفوژ نمایید.   g*0111 -011ثانیه و  با دور  11-01

گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود، وجدود   ا را به آرامی تکان دهید تا تودهه ( لوله01

 ا بررسی و مشاهده نمایید.هرگونه آگلوتیناسیون ر

 ( نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بالفاصله ثبت نمایید.00

درصدد شسدته و پدس از     0/1بار با سدالین   3تا  1ها را حداقل  لولهمحتویات ( در ادامه 02

محلول سالین را با ضربه آرام بر روی سدطح یدک گداز کدامالً تخلیده       وشو شستآخرین مرحله 

 کنید.

سدپس  ، اضافه کنید AHGهای شسته شده معرف  دستورالعمل سازنده به لوله مطابق( 01

 ها را به آرامی مخلوط نمایید. ولهل

 g*0111ثانیه و  با دور  01-11ها در سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده به مدت لوله( 03

 سانتریفوژ نمایید.  011-

صورت سوسپانسیون آزاد شود، وجدود   گلبولی بهرا به آرامی تکان دهید تا توده  ها ( لوله01

 هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید.

 ( نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بالفاصله ثبت نمایید.05

 IgG) شدده  حسداس  قرمدز  هدای  گلبولقطره از  0( جهت کنترل نتایج منفی آزمایش، 01

sensitized check cells) ید.  های منفی اضافه کن به لوله 

 ها را سانتریفوژ کرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون ارزیابی نمایید. ( لوله03
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 تفسیر

و پس  (Immediate spin)مرحله سریع  ( نتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون/ همولیز در0

 گراد مثبت گزارش شود. درجه سانتی 11از انکوباسیون در دمای 

مثبدت   AHGون/ همدولیز پدس از اضدافه نمدودن     ( نتیجه آزمایش با وجدود آگلوتیناسدی  2

 گزارش شود.

، IS( نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون/ همولیز در هریدک از مراحدل  1

37
o
C  و AHG  ( 1و مشاهده آگلوتیناسیون

+
 - 2

( پس از اضافه نمودن گلبول قرمدز حسداس   +

 شده، منفی گزارش شود.

دست آمده، پس از همداهنگی بده   ه مار را به همراه نتایج ب( در مورد نتایج مثبت، نمونه بی3

آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ارسال نمایید تدا بدا انجدام آزمایشدات     

   مشخص گردد. واکنش دقیقاً مسئولتکمیلی ماهیت آنتی بادی 

 محدودیت

رمزحسداس شدده نتیجده    ( درصورت عدم وجود آگلوتیناسیون پس از اضافه نمودن گلبدول ق 0

آزمایش معتبر نبوده و باید مراحل آزمایش با رفع خطای احتمالی تکدرار شدود. در ایدن حالدت     

 یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است :

  معرف AHG .اضافه نشده است 

  معرف AHGی وشدو  شسدت ماندده یدا عددم    ولی با توجه به وجود سدالین باقی  اضافه شده

 آزاد خنثی شده است. های بادی با آنتی ،مناسن

  معرفAHG ، دارای توان واکنش (potency) .مناسن نیست 

باشد. با توجه به اینکه  می anti- IgG & anti-C3حاوی  Polyspecific AHG( معرف 2

اسدت، بندابراین اسدتفاده از     IgGهدای   بدادی  شناسایی آلو آنتدی  AHGهدف استفاده از معرف 
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منتظره در مقایسه های غیر بادی زمایش جستجوی آنتیدر آ Monospecific anti-IgGمعرف 

 های ناخواسته جلوگیری نماید. تواند از واکنش می Polyspecific AHGبا  
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 مستقیم گلبولین آنتی انجام آزمایش

 هدف/ اصول

 ( complement C3) مپلمدان  و/ یا ک IgGهای قرمز خون حساس شده با  تشخیص گلبول( 0

 بدندر داخل 

 کاربرد منه/داموارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

باشدد،   EDTAلیتر نمونه خون کامل که در لوله حاوی ماده ضد انعقادی  میلی 2-1حداقل ( 0

 .(باشد می EDTA، نمونه حاوی آوری شود )تنها نمونه مورد قبول جمع

 نیاز لوازم موردو مواد تجهیزات، 

 متر میلی 02×11لوله آزمایش( 0

 سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده( 2

 Polyspecific Antihuman Globulin (AHG)معرف ( 1

 IgG Control Cellsگلبول قرمز خون کنترل )حساس شده(  (3

  درصد 0/1سالین ( 1

 (λ 011و λ 11پیپت یکبار مصرف )پیپت ( 5

 مقعر و روشنائی آیینه( 1

 ایولهجا ل( 3
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 ایمنی نكات

 (استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار0

 ی برنده  ها زباله(وجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و 2

 فرم و مستندات

 ( نتایج ثبت شده در نرم افزار)یا لیست کار دستی( بیمارستانی0

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)روزانه مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی ( 0

داری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     بق با روش عملکردی استاندارد نگهمطا (2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

 گذاری کنید. را نشانه متر میلی 02×11( ابتدا دو لوله 0

 فه کنید.درصد( از نمونه بیمار اضا 2-1یک قطره سوسپانسیون )ها  ( به هریک از لوله2

درصدد بده خدوبی     0/1بدار بدا سدالین     3الی  1ها را  های قرمز خون هریک از لوله ( گلبول1

 ، سالین را کامالً تخلیه کنید.وشو شستدهید و در مرحله آخر  وشو شست

 اضافه کنید  AHGمطابق دستورالعمل سازنده مقدار مناسن  0( به لوله 3

 ضافه کنید .درصد ا 0/1، دو قطره سالین 2( به لوله 1

ها را بده آرامدی مخلدوط کدرده و مطدابق دسدتورالعمل سدازنده یدا بدا دور           ( محتوای لوله5

g*0111 -011  ثانیه سانتریفوژ کنید.01-11به مدت 

با استفاده از جهت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون  سریعاًها را به آرامی بیرون آورده  ( لوله1

 مقعر بررسی کنید. آیینه

 بندی نموده و ثبت کنید. اکنش مشاهده شده را درجههرگونه و( 3
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 دقیقده  1واکنش منفی را بده مددت   های  ، لولهAHG( مطابق دستورالعمل سازنده معرف 0

 در دمای اتاق انکوبه نمایید، سپس سانتریفوژ کنید.

 .را تکرار کنید 1-3( مراحل 01

ه بده لولده حداوی    ، یک قطره گلبول قرمز حساس شد( در صورت مشاهده واکنش منفی00

AHG اضافه کنید. 

 .نید و در صورت مشاهده واکنش مثبت، نتیجه را ثبت کنید( لوله را سانتریفوژ ک02

 آزمایش را از ابتدا تکرار کنید. ( در صورت مشاهده واکنش منفی01

 نكات

 گردد در مراکز بیمارسدتانی از دو منبدع معدرف     توصیه میAHG   بداClone    متفداوت بده

 در هر آزمایش استفاده نمایید.صورت موازی 

 تفسیر

 ( مطابق جدول نتایج را بررسی و تفسیر نمایید:0

 پروتئین متصل به گلبول قرمز  DATنتیجه  ردیف
 1لوله شماره  2لوله شماره 

 AHG %0.9سالین 
PS 

0 Positive IgG+ C3d 0 + 

2 Unresolved غیرقابل گزارش + + 

1 Negative ---- 0 0 

 نكات

 های ضعیف و مشکوك از میکروسکوپ استفاده کنید. ( در صورت مشاهده واکنش0

 AHG( گلبول قرمز حساس شده جهت ا مینان از عدم وجود منفدی کداذب در مرحلده    2

به صدورت آزاد  درلولده وجدود دارد     AHGباشد معرف  د دارد. زمانی که واکنش منفی میکاربر

دهد. در صورت عدم مشداهده آگلوتیناسدیون    می ل قرمز حساس شده آگلوتیناسیونکه با گلبو

 :ید پس از رفع منبع خطا تکرار شودو آزمایش با یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است
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  معرف AHG .اضافه نشده است 

  معرف AHGی وشدو  شسدت ماندده یدا عددم    ولی با توجه به وجود سدالین باقی  اضافه شده

 های آزاد خنثی شده است. بادی مناسن آنتی

 عرف مAHG،  دارای توان واکنش(potency) نیست. مناسن 

 محدودیت

، تهیده و مدورد اسدتفاده    درصد( باید بالفاصله قبل از انجام آزمایش 2-1( سوسپانسیون تازه )0

 استفاده نگردد. ساعت از خونگیری آن گذشته باشد 33از نمونه خونی که بیش از  ،قرار گیرد

یک قطره گلبول قرمز حساس شده را به لوله اضافه  منفی شد  DAT( هر بار که آزمایش 2

کنید . پس از سانتریفوژ کردن باید واکدنش مثبدت مشداهده شدود. در صدورت عددم مشداهده        

 .آزمایش مجدداً تکرار شود ،واکنش مثبت

توانندد بدا حدداقل     مدی  AHG(Poly specific and anti-IgG)منابع مختلدف معدرف   ( 1

 IgGهر گلبول قرمز واکنش دهند . در صورتی کده تعدداد   روی غشای  IgGملکول  111-211

 های چسبیده به گلبول قرمز کمتر باشند، نتایج ممکن است منفی شود.
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 بررسی وجود هموگلوبین در ادرار )هموگلوبینوری(

 هدف/ اصول

   عنوان یافته دال بر همولیز داخل عروقیه تشخیص وجود هموگلوبین در ادرار ب( 0

 )وجود خون در ادرار( از هموگلوبینوری) وجود هموگلوبین در ادرار( اچوریافتراق هم( 2

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  بانک آزمایشگاه و (0

 نمونه

 نمونه ادرار تازه  (0

 باشد. لیتر می میلی 21( مقدار مناسن نمونه حداقل 2

نده بدا حجدم ناکدافی، آزمدایش را      کاهش بروندده ادراری بیمدار و ارسدال نمو    ( در صورت1

 المقدور با همان حجم نمونه انجام دهید.   حتی

 ( نمونه باید در ظروف دهان گشاد مخصوص جمع آوری ادرار  به آزمایشگاه ارسال گردد.2

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 پودر آمونیوم سولفات( 0

 (متر میلی 05×011) یلیتر یمیل 01لوله  (2

 ( سانتریفوژ کالیبره شده1

 میکروسکوپ نوری( 3

 نوار ادرار از شرکت سازنده معتبر ( 1

 ترازوی دیجیتال کالیبر شده( 5
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 ای جا لوله (1

 شیشه ای ( الم و المل3

 ی کالیبر شدهمیلی لیتر 0-01(پیپت های 0

 ایمنی نكات

 هنگام کاراستفاده از دستکش و عینک محافظ در  (0

 برنده   تیز و یها زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 ( فرم گزارش عوارض ناخواسته0

 دفاتر ثبت نتایج آزمایشات( 2

 ( نتایج ثبت شده در نرم افزار بیمارستانی1

 کیفی کنترل

آب مقطر  لیتر میلی 01(  را در EDTAمیکرولیتر خون )مثال از ویال خون  01در یک لوله، (0

 لیز نموده و محتویات لوله را چندبار سروته نمایید.

 میکرولیتر سرم فیزیولوژی اضافه کنید 01( در لوله دوم 2

عنوان کنترل منفی مورد آزمایش قدرار  ه عنوان کنترل مثبت و لوله دوم به ( لوله اول را ب1

 دهید.

های کنترل کیفی بخش آنالیز ادرار انجدام   دستورالعملنوار ادرار  مطابق با ( کنترل کیفی 3

 گردد.
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 اجرامراحل 

ابتدا نوار ادرار را به نمونه آغشته کرده و مطابق دسدتورالعمل شدرکت سدازنده آن را قرائدت      (0

 .کنید

ندوار ادرار منفدی باشدد، نتیجده را گدزارش       Blood/Hb( در صورتی که نتیجه آزمدایش  2

 نمایید.

نوار ادرار مراحدل را بده ترتیدن زیدر      Blood/Hbبودن نتیجه آزمایش در صورت مثبت  (1

 ادامه دهید.

) در سانتریفیوژهای رایدج   g311از نمونه را در لوله ریخته و با دور  لیتر میلی 01( مقدار 3

 دقیقه سانتریفیوژ کنید. 1( به مدت rpm1111-2111معادل 

 منتقل کنید. ( مایع رویی را بوسیله پیپت به لوله تمیز دیگری1

از مایع رویی مخلوط کدرده و زیدر میکروسدکوپ ندوری      لیتر میلی 0( رسوب ته لوله را با 5

 مشاهده نمایید.

( در صورت مشاهده گلبول های قرمز در رسوب ادرار زیر میکروسکوپ متناسن با شددت  1

 نوار ادراری نتیجه و تعداد تقریبی را ثبت نمایید. Blood/Hb واکنش 

عدم مشاهده گلبول قرمز و یا کمتدر بدودن تعدداد گلبولهدای مشداهده شدده        در صورت (3

 نوار ادراری مراحل بعدی را ادامه دهید. Blood/Hbنسبت به شدت واکنش 

 از مایع رویی ادرار حل نمایید. ml 5از پودر آمونیوم سولفات را در  gr 2.8( مقدار 0

 ریفیوژ نمایید.سانت g311دقیقه در دور  1( محلول حاصل را بمدت 01

و یدا در  ی رندگ( در تده لولده    )آجر ( لوله را پس از سانتریفیوژ از نظر وجود ذرات رنگی00

 مایع رویی بررسی و نتیجه را ثبت نمایید.

 تفسیر

نتیجدده از نظددر وجددود  ،نددوار ادراری Blood/Hbصددورت منفددی بددودن نتیجدده آزمددایش  در( 0

 هموگلوبین در ادرار منفی است.
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بددول قرمددز در بررسددی میکروسددکوپی رسددوب ادرار نشددانه وجددود خددون در ( مشدداهده گل2

 ادرار)هماچوری( است.

( عدم مشاهده ذرات رنگی در آزمایش آمونیوم سدولفات پدس از سدانتریفیوژ نشدانه عددم      1

)هموگلوبیندوری(   از نظر هموگلدوبین در ادرار  وجود هموگلوبین در ادرار بوده و نتیجه آزمایش

  منفی است.

هده ذرات رنگی در مایع رویی لوله آزمدایش آمونیدوم سدولفات پدس از سدانتریفیوژ      ( مشا3

 نشددانه وجددود میوگلددوبین در ادرار اسددت و نتیجدده آزمددایش از نظددر هموگلددوبین در ادرار      

 )هموگلوبینوری(  منفی است.

آزمایش آمونیوم سولفات پس از سانتریفیوژ رسوب یافته در ته لوله مشاهده ذرات رنگی  (1

موگلدوبین در  از نظدر ه نتیجه آزمایش هموگلوبین در ادرار)هموگلوبینوری( است و  نه وجودنشا

 مثبت است. ادرار )هموگلوبینوری(

 محدودیت

هماچوری یافته ای دال بر همولیز داخل عروقی نمی باشد و باید از هموگلوبیندوری افتدراق    (0

 داده شود.

 



 

  

هاسازیفرآوردهآماده

 جهتتزریق

 فتمه بخش 
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ـ یخون در ب قیو تزر یگروه خون نییتع ـ    یارانم  یکـه سـابقه قبل

 گروه خون ندارند جهینت

 هدف/ اصول

ه خدونی  جلوگیری از خطای احتمالی مرتبط با نمونه گیری و یا انجام آزمایش تعیدین گدرو  ( 0

نداشته و نیداز بده تزریدق     خون بانک در ABO&Rhآزمایش  انجام سابقه اولیه در بیمارانی که

 خون دارند 

 موارد/دامنه کاربرد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفخون بیمارستانی و مراکز  های ( بانک0

 نمونه

بدرای    EDTAگیری شده در لوله حاوی ضدد انعقداد    لیتر خون کامل نمونه میلی 2-1( مقدار 0

 قابل قبول است. ABOآزمایش تعیین 

تفاده از خون لختده بدال مدانع    اس EDTA( در صورت عدم وجود نمونه خون کامل حاوی 2

 ها رجوع شود(. به دستورالعمل تولیدکننده معرف) است

تفاده دارندد، اسد   (hemolyzed –lipemic)ی که ظاهر همولیز یدا لیپیمدی   های ( از نمونه1

 گیری مجدد انجام شود. نکنید و نمونه

روز جهدت   1گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-3خون در دمای یخچال  های  ( نمونه3

هدا جهدت محددودیت و     )به دستورالعمل تولیدکننده معدرف  یره شودهرگونه آزمایش بعدی ذخ

 ها رجوع شود(. سازی نمونه شرایط ذخیره

جداسازی سرم یا پالسما از گلبول قرمز  ،( جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی1

 شود. های تفکیک شده توصیه نمی سازی در لوله ونه بیمار و ذخیرهخون نم



  AOBB95/SOP16/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر
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 ازم مورد نیازلوو مواد تجهیزات، 

0 ) Anti-A  از نوعpolyclonal   یاmonoclonal  

2 )Anti-B   از نوعpolyclonal   یاmonoclonal 

که به صورت تجاری یا توسط آزمایشدگاه بدر اسداس     Bو  A1( سوسپانسیون گلبول قرمز 1

 تهیه شده درصد گلبول قرمز خون 1تهیه سوسپانسیون روش عملکردی استاندارد 

   Anti-Dناسن م ( معرف3

1 )AHG(Anti IgG Monospecific) 

 (IgG sensitized check cells) شده حساس قرمز های گلبول( 5

 در سالین Albumin 6% ( محلول1

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 3

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده0

 مقعر و منبع روشنایی آیینه( 01

 درصد 0/1( سالین 00

 (λ011و  λ11مصرف )پیپت  ( پیپت یکبار 02

 ای ( جا لوله01

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 تیز و برنده یها زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 دفاتر ثبت نتایج گروه خون ( 0

 افزار بیمارستانی ( نتایج ثبت شده در نرم2
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 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی روزانه  ( 0

داری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     اندارد نگه( مطابق با روش عملکردی است2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

 نتیجده  تأییدد  و تکدرار  جهدت  خدون  باندک  بده  و شده مجدد گیری نمونه بیمار بایست از ( می0

 .شود ارسال اولیه ABO&Rhآزمایش 

نمونده بیمدار بدا کدد پدذیرش و       توان از دم امکان جهت اخذ نمونه مجدد، میموارد ع( در 2

عنوان مثال بخدش بیوشدیمی   ه )ب در بخش دیگری از آزمایشگاه ،گیری مجزا از نمونه اول نمونه

 عنوان نمونه مجدد استفاده کرد.ه یا هماتولوژی( ب

عملکدردی   هدای  نمونده جدیدد مطدابق بدا روش     روی بدر  مجدداً ABO&Rh  ( آزمایش1

و  (AOBB95/SOP10/01) ای لولده  روش با سرم و قرمز گلبول ABO گروه تعییناستاندارد 

 )ترجیحداً  گدردد  تأییدد و مسدتند   ،(AOBB95/SOP11/01) ای لوله روش به Rh(D)آزمایش

 اولیه(.ABO&Rh  ایش آزم دهنده انجام دیگری بجز کارشناس کارشناس توسط

 نكته

  نتیجه مکتوب تعیین گروه خونیABO &Rh از سازمان انتقال خون ایران (IBTO)  ی 

اکدز بعندوان   نتایج سایر مر) عنوان سابقه قبلی معتبر قابل استناد استه یک سال گذشته ب

 گردد(. سابقه قبلی محسوب نمی
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 تفسیر

گیدری بدرای بدار     ید نمونده تکرار گروه خونی، بایید نتیجه اولیه در آزمایش أ( در صورت عدم ت0

 گردد. انجام نمونه سوم روی بر مجدداً ABO&Rh  سوم انجام شده و آزمایش

یا ثانویه و ثبت تمامی مستندات، نتیجه گدروه  ( پس از تعیین علت خطا در آزمایش اولیه 2

 زارش گردد.دو آزمایش قبلی گ حاصل ازاساس نتیجه آزمایش سوم و نتیجه صحیح خونی بر
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 سازی خون در شرایط اضطراری آماده

 دف/ اصوله

 تسریع در تهیه و تزریق فرآورده خونی مورد نیاز در شرایط اضطراری (0

 شرایط اضطراریبه حداقل رساندن مخا رات مربوط به تزریق خون ناسازگار در  (2

 کاربرددامنه  /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  هکنند مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

انعقاد )پالسما ارجح است( خون بیمار در لوله حاوی ضد سرم یا لیتر پالسما/ میلی 1( حداقل 0

EDTA  یا لوله لخته( قابل قبول است( 

دارندد، اسدتفاده    (hemolyzed –lipemic)ی که ظاهر همولیز یدا لیپیمدی   های ( از نمونه2

 نجام شود.گیری مجدد ا نکنید و نمونه

روز جهدت   1گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-3های خون در دمای یخچال  ( نمونه1

هدا جهدت محددودیت و     رفکننده معد )به دستورالعمل تولید هرگونه آزمایش بعدی ذخیره شود

 ها رجوع شود(. سازی نمونه شرایط ذخیره

ا پالسما از گلبول قرمز جداسازی سرم ی ،( جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی3

 شود. های تفکیک شده توصیه نمی سازی در لوله ذخیره خون نمونه بیمار و

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

0 ) Anti-A  از نوعpolyclonal   یاmonoclonal  

2 )Anti-B   از نوعpolyclonal   یاmonoclonal 



  AOBB95/SOP17/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 سازی خون در شرایط اضطراری آماده
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اسداس  ری یدا توسدط آزمایشدگاه بر   صورت تجاکه به  Bو  A1( سوسپانسیون گلبول قرمز 1

 درصدددد گلبدددول قرمدددز خدددون    1تهیددده سوسپانسدددیون  روش عملکدددردی اسدددتاندارد  

(AOBB95/SOP07/01) تهیه شده 

   Anti-Dمناسن ( معرف 3

1 )AHG(Anti IgG Monospecific) 

   LISSیا معرف   درصد 22( آلبومین گاوی 5

هدای   بدادی  وجدوی آنتدی   هت جسدت ج (I,II,III) گلبول قرمز خون استاندارد های  ( معرف1

  ((Antibody Screening) بادی )در صورت انجام غربالگری آنتی غیرمنتظره

 (IgG sensitized check cells) شده حساس قرمز های گلبول( 3

 در سالین  Albumin 6%( محلول 0

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 01

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده00

 قعر و منبع روشناییم آیینه( 02

 درصد 0/1( سالین 01

 (λ011و λ 11( پیپت یکبار مصرف )پیپت  03

 ای ( جا لوله01

 ایمنی نكات

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 ی برنده  ها زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 د اورژانس با مهر و امضا پزشکارر موبرگه در خواست تزریق خون د( 0

 دفتر ثبت نتایج آزمایشات بانک خون( 2
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 افزار بیمارستانی نتایج ثبت شده در نرم (1

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی روزانه ( 0

و محدیط باندک   داری و پایش دمدایی تجهیدزات   بق با روش عملکردی استاندارد نگه( مطا2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

 پزشدک  امضدای  بدا  (مدچ  کدراس  بددون ) اضدطراری  شدرایط  در خون تحویل درخواست( 0

 . شود دریافت بیمار بالینی شرایط اندیکاسیون توضیح و کننده درخواست

 ( نمونه خون بیمار جهت آزمایشات پیش از تزریق تهیه گردد.2

 کنیم: یه یکی از  رق زیر عمل م( براساس نوع درخواست ب1

 ( بالفاصله پس از درخواست پزشک)بدون کراس مچ و تعیین گروه خون(:1-0

 : شود تحویل زیر بندی الویت و شرایط با نشده مچ کراس خون (1-0-0

  بارداری سن در زن بیمار به ویژه به Rh-(Negative) و (O) گروه با خونالف( 

  Rh-(Positive) و (O) با خونب( 

( بالفاصله پس از درخواست پزشک و تعیین گروه خدونی)هم گدروه و بددون کدراس     1-2

 مچ(

 ( تعیین گروه خونی بیمار 1-2-0

 ( انتخاب کیسه همگروه با بیمار1-2-2

 آزمایش سازگاری  IS(Immediate Spin)( انجام مرحله 1-2-1

 :هم گروه و کراس مچ شده() دقیقه پس از دریافت درخواست 11( 1-1

 ( تعیین گروه خونی بیمار 1-1-0

 ( انتخاب کیسه همگروه با بیمار1-1-2
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 در اسرع وقت آزمایش سازگاری کامل( انجام 1-1-1

  "نشده مچ کراس" عالمدت  با رای که کراس مچ کامل نشده اند خون ارسالی های ( کیسه3

 .کنید مشخص

 بدادی  آنتدی  آزمایش با همراه را کامل مچ کراس آزمایش خون های کیسه ارسال از پس (1

مثبت در هر یدک   نتیجه مشاهده صورت در و کنید شروع فوراً ،در صورت امکان() ینگاسکرین

 .نمایید مطلع را پزشک از مراحل

 تفسیر

 (AOBB95/SOP12/01) انجام آزمایش سازگاریمطابق با روش عملکردی استاندارد ( 0

 محدودیت

ای جهت تزریدق تحویدل    فرآورده ،ل از تزریقتحت هیچ شرایطی بدون دریافت نمونه قب( 0

 نگردد.

 .شود تحویل خون بانک کارشناس توسط سازگار ABO گروه با خون باید(در هر صورت 2

 کارشناس مسئولیت کننده ساقط ،پزشک امضای با اضطراری درشرایط خون( درخواست 1

 .باشد نمی سازگار ABO گروه با خون تحویل جهت خون بانک
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با سن کمتـر   و شیرخواران رای نوزادانخون ب قیو تزردرخواست 

 ماه4از 

 هدف/ اصول

ادان بدا توجده بده ماهیدت     فراهم آوردن فرآورده مناسن جهت تزریق در نوزگیری و  یمتصم( 0

 بادی توسط نوزاد از مادر و همچنین زمان ساخت آنتیهای منتقله  بادی آنتی

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفکز و مرا ها بیمارستان( 0

 نمونه

تعیین گدروه  های عملکردی استاندارد  اساس معیار های نمونه در روش ( نمونه مادر و نوزاد بر0

ABO  (گلبول قرمز و سرم با روش لولده ایAOBB95/SOP10/01)  آزمدایش ) وRh(D   بده

 (AOBB95/SOP12/01) انجام آزمایش سازگاریو  (AOBB95/SOP11/01روش لوله ای)

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

0 ) Anti-A  از نوعpolyclonal   یاmonoclonal  

2 )Anti-B   از نوعpolyclonal   یاmonoclonal 

ه بدر اسداس   که به صورت تجاری یا توسط آزمایشدگا  Bو  A1( سوسپانسیون گلبول قرمز 1

 گلبدددول قرمدددز خدددون  درصدددد  1تهیددده سوسپانسدددیون   روش عملکدددردی اسدددتاندارد 

(AOBB95/SOP07/01) تهیه شده 

   Anti-Dمناسن  ( معرف3

1 )AHG(Anti IgG Monospecific) 



  AOBB95/SOP18/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 ماه4با سن کمتر از و شیرخواران رای نوزادان خون ب قیدرخواست و تزر
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   LISSیا معرف   درصد 22( آلبومین گاوی 5

هدای   بدادی  وجدوی آنتدی   جهت جسدت  (I,II,III) های گلبول قرمز خون استاندارد ( معرف1

 غیرمنتظره 

 (IgG sensitized check cells) شده حساس قرمز های گلبول( 3

 در سالین  Albumin 6%( محلول 0

 متر میلی 02×11( لوله آزمایش 01

 ( سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده00

 مقعر و منبع روشنایی آیینه( 02

 درصد 0/1( سالین 01

 (λ011و λ 11( پیپت یکبار مصرف )پیپت  03

 ای ( جا لوله01

 ایمنی نكات

 محافظ در هنگام کاراستفاده از دستکش و عینک  (0

 ی برنده  ها زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات

 دفتر ثبت نتایج آزمایشات بانک خون( 0

 های درخواست خون (فرم2

 ( نتایج ثبت شده در نرم افزار بیمارستانی1

 کیفی کنترل

 (AOBB95/SOP03/01)انه مطابق با روش عملکردی استاندارد کنترل کیفی روز( 0



 

 های آن کننده خون و فرآورده مصرففعالیت بانک خون و  (SOPs) عملكردی استانداردهای  روش

 

92 

 

( مطابق با روش عملکردی استاندارد نگهداری و پایش دمدایی تجهیدزات و محدیط باندک     2

 (AOBB95/SOP02/01)خون 

 اجرامراحل 

 انجدام  بدا  فقدط  نوزاد ABO گروه شود )تعیین تعیین مادرنوزاد و   ABO&RH  ( گروه0

 .شود( گزارش forward آزمایش

 Antibodyمنتظدره مهدم از نظدر بدالینی)    هدای غیر  بدادی  وجدوی آنتدی   جست ( آزمایش2

Screening ) شود انجام یا مادر نوزاد سرم از استفاده با. 

 شود. انجام نوزاد نمونه روی بر (DAT) آنتی گلوبولین مستقیم ( آزمایش1

 تفسیر

 آزمدایش  نیز و مادر نوزاد یا سرم روی ینگاسکرین بادی آنتی آزمایش نتیجه که در صورتی( 0

DAT  گروه خون هم باشند، منفی دو هر نوزاد نمونه با ABO&Rh گروه یا نوزاد خون با  O 

 نمود. تزریق دفعات به توان می مچ به کراس نیاز بدون را

 گدرفتن  در نظدر  بدا  منفدی  ژن آنتدی  خدون  کیسده  بایدد  بادی، آلوآنتی وجود صورت در( 2

جوی آنتدی بادیهدای غیدر    و جست اردبر اساس روش عملکردی استاند شده شناسایی بادی آنتی

 کدراس  و نیز نمود انتخاب تزریق جهت  (AOBB95/SOP13/01)منتظره مهم از نظر بالینی

 نگردد. مشاهده نوزاد در سرم بادی آنتی آلو دیگر که زمانی تا شود، انجامبا سرم نوزاد  کامل مچ

 



  AOBB95/SOP19/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 قیمنجمد جهت تزر ییپالسما یها فرآورده یساز آمادهو ذوب 
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 قیمنجمد جهت تزر ییپالسما یها فرآورده یساز آمادهو ذوب 

 / اصولهدف

 ی پالسمایی منجمد به روش صحیح و استاندارد ها فرآوردهسازی و ذوب  آماده( 0

 سازی نامناسن   ناشی از آماده ها فرآوردهکاهش ضایعات این ( 2

 کاربرددامنه  /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفهای خون بیمارستانی و مراکز  ( بانک0

 نمونه

 مد های فرآورده منج ( کیسه0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

oبن ماری  ( ویاPlasma Thawer) کننده پالسما ( دستگاه ذوب0
C11-11  مستقل جهت

   ها فرآوردهذوب 

 ( کیسه عایق محافظ1

 نكات ایمنی

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار (0

 ی برنده  اه زبالهوجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  (2

 فرم و مستندات
 دفتر بانک خون ( 0
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 کیفی کنترل

داری و پایش دمایی تجهیزات و محیط باندک خدون   بق با روش عملکردی استاندارد نگهمطا (0

(AOBB95/SOP02/01) 

 اجرامراحل 

)تزریددق( را بددا نددام پرسددتار یددا پزشددک   سددازی درخواسددت آمدداده قبددل از ذوب فددرآورده،( 0

 سازی مکتوب کنید. درخواست آماده کننده و ساعت واستدرخ

ساعت شدروع فرآیندد ذوب را در دفتدر مربو ده      ( فرآورده منجمد را از فریزر خارج کرده،2

 ثبت کرده و:

( در بانک خون بر اساس Plasma Thawerدر صورت وجود دستگاه ذوب کننده پالسما) -

 ید.راهنمای کارکرد دستگاه مربو ه عملیات ذوب فرآورده را انجام ده

و  ابتدا دمدای بدن مداری را کنتدرل     ها فرآوردهدر صورت استفاده از بن ماری جهت ذوب  -

) یدا محفظده    کرده و سپس فرآورده منجمد را  پس از قرار دادن داخل یک کیسده عدایق   ثبت

 داخل بن ماری قرار دهید. مناسن( 

ماره کیسده و  ( در صورت مشاهده پارگی و هرگونه نشت از کیسه فرآورده پس از ثبت شد 1

اسداس  بهمراه کیسه عدایق بدر   را کیسه فرآورده  ،ی خونیها فرآوردهعلت امحا در دفتر ضایعات 

 .دنماییدستورالعمل داخلی بیمارستان  امحا 

 هدا  فدرآورده خدون و   لیتحو( پس از ذوب فرآورده آن را مطابق روش عملکردی استاندارد 3

به بخش  (AOBB95/SOP20/01) رستانمایدر ب کننده مصرف یتوسط بانک خون به بخشها

 تحویل نمایید.

سداعت   23 ساعت در دمدای اتداق و   3( فرآورده ذوب شده پس از آماده سازی حداکثر تا 1

 داری و مصرف است.در دمای یخچال قابل نگه



  AOBB95/SOP19/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 قیمنجمد جهت تزر ییپالسما یها فرآورده یساز آمادهو ذوب 
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 محدودیت

،شدوفاژ و ... جهدت   یزات غیر استاندارد مانند آب گرم، مایکروویو( به هیچ وجه از روشها و تجه0

 وب فرآورده پالسمایی منجمد استفاده نکنید.ذ

 

 



 

  

هایتحویلخونوفرآورده

 هاخونیبهبخش

 شتنمه بخش 
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 یهـا  هـا توسـط بانـک خـون بـه بخـش       خون و فرآورده لیتحو

 کننده در بیمارستان مصرف

 هدف/ اصول

 ی خونی در شرایط مناسنها فرآوردهداری حمل و نگه( 0

 در مراکز بیمارستانی   ها فرآورده( ثبت مستندات مربوط به درخواست و تحویل 2

 قابلیت پیگیری اقدامات انجام شده و روند تحویل فرآورده به بخش ها (1

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونی.ها فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز  ها بیمارستان( 0

 نمونه

 ی خونیها فرآوردههای خون و  کیسه( 0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

ی خدون  یهدا  فدرآورده خون و  ونقل حملندارد مناسن مطابق با روش عملکردی استا محفظه( 0

(AOBB95/SOP01/01) 

 ها فرآوردههای درخواست خون و  فرم (2

 ایمنی نكات

 دار عایق ونقل حمل محفظهاستفاده از  (0

 ها فرآوردهجایی  هاستفاده از دستکش در زمان جاب (2



 

 های آن کننده خون و فرآورده مصرففعالیت بانک خون و  (SOPs) عملكردی استانداردهای  روش

 

91 

 

 فرم و مستندات

 دفاتر بانک خون( 0

 ونی تکمیل شدههای درخواست خون و فرآورده خ ( فرم2

 کننده مصرفهای تحویل خون به رابط بخش ( رسید1

 کیفی کنترل

ی خددون یهددا فددرآوردهخددون و  ونقددل حمددلمطددابق بددا روش عملکددردی اسددتاندارد    ( 0

(AOBB95/SOP01/01) 

 اجرامراحل 

ی خونی توسط مسئولین یا ها فرآوردهالعمل حمل براساس دستور ها فرآوردهونقل  ( نحوه حمل0

 تعیین شده آموزش داده شود.های بیمارستان به پرسنل  ن بخشسرپرستارا

 و پزشدکان  بده  خدونی  یهدا  فدرآورده  تهیده  مدت وتحویل الزم جهت  زمان خصوص ( در2

 رسانی شود. ین مربو ه ا العمسئولکمیته بانک خون و  توسط ها بخش پرستاران

یمار( به باندک خدون   همراه نمونه ببه ست فرآورده در بخش تکمیل شده و )( برگه درخوا1

 شود.ارسال 

 برگه روی مشخصات با را ارسالی نمونه مشخصات ،خون درخواست برگه دریافت از ( پس3

 دهید.تحویل  مربو ه به بخش  را صفحه اول درخواست،نمودنو پس از مهر دهید  مطابقت

رده در صدورت موجدود بدودن فدرآو     را ( آزمایشات الزم و روند آماده سازی فرآورده خونی1

شدروع  مربو ده   روش های عملکردی استاندارد بر اساس درخواستی در بانک خون بیمارستان 

 نمایید.

درخواسدت و   جهدت  ( در صورت عدم وجود فرآورده مورد نظر در بانک خون بیمارسدتان، 5

 افتیدرخواست و در روش عملکردی استاندارد تحویل فرآورده مورد نظر از مراکز پخش مطابق
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 تحویل  زمانو نمایید اقدام  (AOBB95/SOP04/01) از مراکز پخش خون ها دهفرآورخون و 

 دهید. ا العبخش  به را مورد نظر فراورده

محفظده  به پرسنل معرفی شده فقط در صورت همراه داشتن  را ی آماده شدهها فرآورده( 1

 یخدون  یهدا  فرآوردهخون و  ونقل حملاستاندارد  یمطابق با روش عملکردحمل خون  مناسن 

(AOBB95/SOP01/01) تحویل دهید.فرم درخواست   همچنین و 

 محدودیت

دقیقده بایدد    11تزریق مربو ه در بخش به محض دریافدت فدرآورده  دی     مسئولپرستار و ( 0

 فرآیند تزریق را شروع کنند.

( بانک خون نباید بیش از یک کیسه فرآورده گلبول قرمز را همزمدان بده بخدش تحویدل     2

ی گلبدول قرمدز بده بیمدار مدی      ها فرآوردهصورت نیاز به تزریق بیش از یک واحد از نماید و در 

بایست هر کیسه بصورت جداگانه و پس از تکمیل فرآیندد تزریدق کیسده قبلدی بده بخدش هدا        

 .تحویل شود

ا بودن یخچال مدورد  )با استثناء اتاق عمل به شرط دار ( هیچ یک از بخشهای بیمارستانی1

داری فرآورده در بخدش نیسدتند و در   خون و فرآورده خونی( مجاز به نگهداری تایید جهت نگه

داری در بانک خون به این واحد منتقدل  بایست فوراً فرآورده را جهت نگه یصورت عدم تزریق م

 نمایند.

ی هدا  فدرآورده داری بدرای نگهد   مخصدوص ( اتاق عمل بیمارستان در صورت تهیه یخچال 3

خون قرار گیرد و برنامه نظارت و پایش دمایی منظم در مورد خونی که مورد تایید کمیته بانک 

)بر اساس نیاز در بازه زمانی انجدام   مدت محدوده ی خونی را بها فرآوردهآن اجرا شود می تواند 

که نیاز به تزریدق بده هدر     در بخش نگهداری نماید و درصورتی عمل جراحی و کمی پس از آن(

 ورده را به بانک خون عودت نماید.  علت مرتفع گردید در اولین فرصت فرآ
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نظارتبرتزریقوبررسیعوارض

 احتمالی

 همن بخش 
 



  AOBB95/SOP21/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 کننده فرآورده در بخش مصرف قیتزر نظارت بر
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 کننده فرآورده در بخش مصرف قیتزر نظارت بر

 هدف/ اصول

 ا مینان از تزریق فرآورده در بخش مورد نظر ( 0

   ها فرآورده( نظارت بر استفاده صحیح از 2

 ی خونی ها فرآورده( نظارت بر رعایت موارد استاندارد تزریق 1

 رآورده از مرکز مورد نظر ( جلوگیری از خروج ف2

 موارد/دامنه کاربرد

 ی خونیها فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز درمانی  ها بیمارستان( 0

 نمونه

 های فرآورده تزریق شده ( کیسه0

 های نظارت بر تزریق ( برگه2

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 پوشش پالستیکی مناسن( 0

 نكات ایمنی

 ش و عینک محافظ در هنگام کاراستفاده از دستک (0

 ی برندهها زبالهجهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و  Softy Boxوجود  (2

 های خالی جهت انتقال کیسه پوشش پالستیکی مناسناستفاده از  (1

 پروتکل داخلی امحا زباله عفونیوجود  (3
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 فرم و مستندات

 فرم نظارت بر تزریق( 0

 ه بخش های خونی بها فرآورده( دفتر تحویل 2

 اجرامراحل 

ی آن پس از پایان فرآیند تزریق همراه با ست تزریدق در  ها فرآوردهخون و  های خالی کیسه( 0

تکمیل شده نظارت بر تزریق توسط فرم و همراه با  یک پوشش پالستیکی مناسن قرار داد شده

 پرستار بخش به بانک خون ارسال گردد.

ایست همراه با کیسده هدای خدالی و سدت تزریدق      ب می نظارت بر تزریقهای فرم ( تمامی 2

صدورت خطدا گدزارش و در    ه صورت مدورد بد   در غیر این توسط بانک خون تحویل گرفته شود،

 پیگیری مطرح گردد. کمیته بانک خون بیمارستانی جهت

 با مشخصات برچسن کیسه فرآورده انطباق داده شود. فرم نظارت بر تزریق( مشخصات 1

 استفاده از فیلتر و سوزن مناسن بررسی گردد.ست تزریق از نظر ( 3

  ور کامل توسط بخش پر شده باشد.  ه های نظارت بر تزریق باید ب ( فرم1

 صورت مکتوب مستند گردد.ه ها ب ( کلیه بررسی1

 امحا گردد. اساس دستورالعمل داخلی بیمارستان( کیسه مربو ه بر5

 محدودیت

ق به بانک خون به منزله تردید در مصدرف فدرآورده   های خالی پس از تزری عدم ارسال کیسه( 0

 بایست در کمیته بانک خون بیمارستان بررسی گردد.  در بخش مورد نظر بوده و می

تکمیل قابدل تحویدل   های ناقص نظارت بر تزریق باید به بخش عودت شود و پس از  ( فرم2

 ید.از تحویل گرفتن فرم های ناقص خودداری نمای باشد، به بانک خون می
 

 



  AOBB95/SOP22/01 (SOP) وش عملكردی استانداردر

 احتمالی عوارض ناخواستهنحوه برخورد با 
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 احتمالی عوارض ناخواستهنحوه برخورد با 

 هدف/ اصول

ی هدا  فدرآورده و  عوارض احتمالی تزریق خدون با  بانک خون  سازی نحوه برخورد یکسان( 0

 خونی به منظور مدیریت صحیح.

 های آزمایشگاهی جهت تشخیص و اثبات نوع عارضه احتمالی کارگیری روش ه( ب2

 ها فرآوردهتزریق خون و سازی عوارض ناشی از مستند (1

 عوارض به سازمان انتقال خون موقعه دهی ب گزارش (3

 کاربرد دامنه /موارد

 ی خونیها فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز درمانی  ها بیمارستان( 0

 نمونه

خدون و   قید بعدد از تزر  یگدزارش عدوارض ناخواسدته احتمدال     پر شده هموویژالنس فرم (0

  یخون یها فرآورده

نمونه خون قبدل از تزریدق و پدس از وقدوع عارضده) براسداس مشخصدات نمونده روش         ( 2

 عملکردی استاندارد آزمایش مورد نیاز(

 وقوع عارضه( نمونه ادرار پس از 1

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

هدای عملکدردی    )مدوارد مدورد اشداره در روش    آزمایشگاه دارای تجهیزات آزمایشدگاهی  (0

 آزمایشات(استاندارد بخش 

 دستگاه دورنگارو تلفن( 2
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  ی خونی ها فرآوردهفرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعداز تزریق خون و ( 1

 فرم و مستندات

( راهنمای نحوه مدیریت عوارض حاد مرتبط تزریق خون در نظدام مراقبدت و نظدارت بدر     0

 )هموویژالنس(   ها فرآوردهمصرف خون و 

 ی خونی ها فرآوردهسته احتمالی بعداز تزریق خون و ( فرم گزارش عوارض ناخوا2

 اجرامراحل 

ی خونی کده قسدمت   ها فرآوردهاز تزریق خون و  گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعدفرم  (0

نمونه خون و ادرار بیمار  را بهمراه کیسه و ست تزریق خون، اولیه آن توسط بخش تکمیل شده

   دریافت نمایید.

های مورد نیاز را بر اساس روش های عملکردی استاندارد مربوط بده   ی( آزمایشات و بررس2

 هر آزمایش انجام دهید و نتایج را در فرم گزارش عوارض در قسمت مربو ه ثبت نمایید.

اسدی شدامل تهیده اسدمیر و     شن ( در موارد مشکوك به آلودگی میکروبی بررسی میکدروب 1

)مطددابق بددا  هددای مربو دده ر محددیطهددوازی د آمیددزی گددرم، کشددت هددوازی و بددی انجددام رنددگ

اندد( از   شناسی که به تأیید آزمایشدگاه مرجدع سدالمت رسدیده     های بخش میکروب دستورالعمل

 ور جداگانه انجام دهیدد و نتدایج را ثبدت    ه نمونه خون بیمار و محتویات ست تزریق خون را ب

 نمایید.

هدا را   فدرم  هی، مجدداً( پس از تکمیل قسمت مربوط به بانک خون و ثبت نتایج آزمایشگا3

 جهت تکمیل قسمت مربوط به پزشک هموویژالنس به بخش مربو ه ارسال نمایید.

سداعت از   33های تکمیل شده و ممهور به مهر پزشک ارشدد همدوویژالنس را  دی     ( فرم1

 نمابر نمایید. سازمان انتقال خون زمان بروز عارضه به دفتر هموویژالنس
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 محدودیت

د توسط پزشک ارشد هموویژالنس بیمارستان یا جانشین وی تایید شده و تمامی عوارض بای( 0

 فرم مربو ه تکمیل و  ممهور به مهر ایشان گردد.

هدا وجدود نددارد و یدا بده تشدخیص پزشدک         اردی که امکان انجام تمامی بررسدی ( در مو2

در  هموویژالنس نیازی به بررسی برخی موارد نیست، موارد بررسدی نشدده بایدد بدا ذکدر علدت      

 قسمت مربو ه در فرم ثبت گردد.

 



 

  

 هاانونقلخونبینبیمارستحمل

 دهم بخش
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 بین بیمارستان مبدأ و مقصد های خونی جایی خون و فرآورده جابه

 هدف/ اصول

ها در محدوده دمایی اسدتاندارد   های خونی و نگهداری فرآورده رعایت زنجیره دمایی فرآورده( 0

 ونقل. هر فرآورده در  ی حمل

هدای خدونی در زمدان     فدرآورده  خدون و  هدای  هکیسد  بده  مکدانیکی  ( جلوگیری از آسدین 2

 .نقل و حمل

 / دامنه کاربردموارد

 خونی های فرآوردهخون و  کننده مصرفو مراکز درمانی  ها بیمارستان( 0

 نمونه

 .خونی های فرآوردههای خون و  ( کیسه0

 لوازم مورد نیازو مواد تجهیزات، 

 که باید دارای شرایط زیر باشد: مناسن ( محفظه0

 تدا  اینکده  مدورد  در تولیدکننده توسط الزم مدارك و باشد داشته مناسن سازی عایق (0-0

 موجود باشد. دارد، نگه ثابت را دما تواند می مدتی چه

مکدرر   استفاده صورت دربه این ترتین که  باشد مناسن ظاهر و مرغوب جنس دارای( 0-2

 پدر  بداال  دانسیته با Polyurethane فوم با که گالس فیبر یا پالستیک جنس ازمحفظه  جنس

 و ر وبت به مقاوم بودن مصرف بار یک صورت در و باشد تیز لبة فاقد و شوو شست قابل و شده

 باشد. Polyurethaneو یا  Polystyrene جنس از
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 محتویدات  بده  ضدربه  مدانع و  کرد استفاده آن از بارها بتوان که  وری به باشد محکم( 0-1

 .شود آن داخلی

 .باشد راحت آن از فرآورده کردن خارج و دن( قرار دا0-3

 . نمود بلند را آن راحتی به بتوان فرآورده دادن قرار از پس که باشدن بزرگ زیاد( 0-1

 یدا  نشدده  پاره آن ی دسته و کرد بلند راحت بتوان که باشد داشته محکم های دسته( 0-5

 .نشکند

 اعتبدار  جعبده  بدار  یدک  کده  هنگامی تا باشد داشته تولید دائمی  ور به کننده تولید( 0-1

 .نمود تهیه مرتن را آن بتوان شد بخشی

 (Ice Pack) یخ جعبه( 2

  Data logger یا کالیبره بیشینه د کمینه )مینیمم د ماکزیمم( دماسنج( 1

 (است شده تعبیه ها کلمن در بعضا)پالستیکی عایق( 3

 ایمنی نكات

 .شوند ضدعفونی کننده دعفونیض ماده با باید خون حمل های محفظه ماه هر (0

وشدو   باید شسدت محفظه حفظه، مها و نشت محتویات آن داخل  در صورت آسین کیسه (2

 .شوند کننده ضدعفونی عفونی ضد مادهشده و با 

 حمل شوند.محفظه های فرآورده باید داخل یک عایق پالستیکی در  ( مجموعه کیسه1

 .ها وردهجایی فرآ ز دستکش در زمان جابهاستفاده ا (3

 فرم و مستندات

فرم های درخواست خون و فرآورده های خونی و نظارت بر تزریق خون و فرآورده هدای آن  ( 0

 خون یا فرآورده برای بیمار خاصی آماده شده باشد در صورتی که از بانک خون بیمارستان مبدا

ون باندک خد  حامل و ثبدت دمدای فدرآورده هدای تحدویلی از      ورود و  خروج ( ثبت ساعت2

 بیمارستان مبدا
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 کیفی کنترل

 های مورد استفاده باید دارای گواهی کالیبراسیون معتبر باشند.دماسنج و دیتاالگر (0

 بایدد در زمدان تحویدل در باندک خدون      بیمارستان مبددا تمامی فرآورده های تحویلی از ( 2

 ج ثبت گردد.از نظر ظاهر کیسه و فرآورده و همچنین دما بررسی شده و نتای بیمارستان مقصد

 اجرامراحل 

کنندده خدون و    هدای مصدرف   نامده فعالیدت باندک خدون و بخدش      یدین آ» 10مداده   رعایت مفاد

 ضروری است: «ن در مراکز درمانیآهای  وردهآفر

های آن توسط مراکز درمانی به افدراد یدا    تحویل، ارسال و فروش خون و فرآوردهد   10ه ماد

ی و سایر مراکز دیگر ممنوع اسدت. در مدوارد خداص یدا     غیردولتا و ی سایر مراکز درمانی دولتی

های آن بین مراکز درمانی با هماهنگی و مجوز سازمان یا اداره  جایی خون و فرآورده هفوری، جاب

 کل بالمانع است.

بانک خون بیمارستان به  بیمارستان مبدا  ها از بانک خون ونقل فرآورده ( حمل1

 مقصد

 .شوید ئنمطممحفظه  بودن سالم ( از0-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (0-2

 .دهید مطابقت ها  فرم با را ها کیسه مشخصاتمحفظه  در ها کیسه دادن قرار از ( قبل0-1

 قرارمحفظه  داخل گذاشته و پالستیکی ون عایقدر ظاهری بررسی از پس را ها کیسه( 0-3

 .دهید

رم نظددارت بددر تزریددق خددون و ه را در فدد( سدداعت تحویددل و نددام فددرد تحویددل گیرنددد0-1

 های ان ثبت کنید. فرآورده
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 بانک خون بیمارستان مبدافرآورده ها از  تحویل( 2

 :رآورده پالسمایی منجمدف( تحویل فرآورده گلبول قرمز و 2-0

 .شوید مطمئنمحفظه  بودن سالم ( از2-0-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (2-0-2

قدرار  محفظده  کالیبره ویدا دیتداالگر در    ماکزیمم(-کمینه)مینیمم-بیشینه سنج( دما2-0-1

 دهید

درون  شدده  منجمدد  پالسما نگهداری مخصوص درفریزر که Ice Bag( تعداد کافی 2-0-3

 قرار دهید.محفظه 

 ( ساعت خروج مسوول حمل از بانک خون بیمارستان مبدا را ثبت نمایید.2-0-1

شرایط حمل باید بدر اسداس دسدتورالعمل  هدا و آموزشدهای       ( نحوه بسته بندی و 2-0-5

 مربو ه، توسط مسوول حمل خون آموزش دیده رعایت گردد.

( پس از تحویل به بانک خون بیمارستان مقصد ساعت ورود مسوول حمل به باندک  2-0-1

 .خون را ثبت نمایید

 .را ثبت نماییدمحفظه را باز کرده و دمای دماسنج داخل محفظه ( 2-0-3

( در صورت نیاز به کنترل دمای کیسه ها، حسگر دماسدنج را بدین دوکیسه)سدطح    2-0-0

 .دقیقه دهید 1-1فاقد برچسن کیسه ها( به روش ساندویچی بمدت 

( در صورت نیاز به کنترل دمای کیسه ها، حسگر دماسدنج را بدین دوکیسه)سدطح    2-0-0

 دهید.دقیقه  1-1فاقد برچسن کیسه ها( به روش ساندویچی بمدت 

 :پالکتی( تحویل فرآورده 2-2

 .شوید مطمئنمحفظه  بودن سالم ( از2-2-0

 .دهید قرار کاغذ مثل جاذبی مادهمحفظه  کف (2-2-2

قدرار  محفظده  کالیبره ویدا دیتداالگر در    ماکزیمم(-کمینه)مینیمم-بیشینه ( دماسنج2-2-1

 .دهید
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 را ثبت نمایید. بیمارستان مبدا ( ساعت خروج مسوول حمل از بانک خون2-2-3

( نحوه بسته بندی و  شرایط حمل باید بدر اسداس دسدتورالعمل  هدا و آموزشدهای      2-2-1

 مربو ه، توسط مسوول حمل خون آموزش دیده رعایت گردد.

پس از تحویل به بانک خون بیمارستان مقصد ساعت ورود مسوول حمل به باندک  ( 2-2-5

 .خون را ثبت نمایید

 را ثبت نمایید.محفظه و دمای دماسنج داخل ( کلمن را باز کرده 2-2-1

( در صورت نیاز به کنترل دمای کیسه ها، حسگر دماسدنج را بدین دوکیسه)سدطح    2-2-3

 .دقیقه دهید 1-1فاقد برچسن کیسه ها( به روش ساندویچی بمدت 

 نكات

 خدون  و شده شسته خون کامل، خون متراکم، قرمز شامل گلبول فرآورده گلبول قرمز 

 باشد. می دیده اشعه

  فرآورده پالسمایی منجمد شاملFFP، Cryo precipitate  وCPP باشد می. 

 باشد. فرآورده پالکتی شامل پالکت رندوم و پالکت آفرزیس )سینگل دنور( می 

  های بیمارسدتانی نیدازی بده     بیمارستان و بخشبین بانک خون  ها فرآوردهجهت حمل

 .گیرد ر دمای محیط صورت میونقل د باشد و حمل نمی Ice Bagاستفاده از 

 مناسن  یمبدا و مقصد  دما یمارستانهایبانک خون ب  ینجهت حمل فرآورده ها ب

 است:  یرحمل و نقل هر فرآورده به شرح ز
 

 oC 01-0 فرآورده گلبول قرمز

 (< -oC 21 )ترجیحاً < -oC 21 فرآورده پالسمایی منجمد

 oC 23-21 فرآورده پالکتی

  جهت حفظ دمایo
C 23-21   هدای   تدوان از کیسده   جهت حمل فرآورده پالکتدی مدی

oژالتینی که در دمای 
C 23-21 اند استفاده کرد. نگهداری شده 
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 محدودیت
مستقل وجود داشته باشد و بده  محفظه جهت حمل هریک از انواع فرآورده های خونی باید  (0

در زمدان متفداوت    جهت حمل دو نوع فرآورده مختلف حتیمحفظه هیچ عنوان استفاده از یک 

جهت حمل فرآورده هدای گلبدول قرمدز،    محفظه مجاز نمی باشد بر این اساس حداقل سه نوع 

فرآورده های پالسمایی و فرآورده های پالکتی باید بطور مشخص برچسن گذاری شده و فقدط  

 برای حمل فرآورده مربو ه استفاده گردد.

تحویددل گددرفتن فددرآورده  ( در صددورتی کدده مشددخص شددود دمددای مناسددن حمددل در زمددان2

ها رعایت نگردیدده اسدت، فدرآورده تحدویلی بایدد بدا ذکدر علدت و ثبدت دمدای آن بده باندک             

 خون بیمارستان مبدا عودت گردد.
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