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: اصول / هدف 
منظـور  بـه  گلبول قرمـز اهداكننـده خـون   وبيماريپالسما/ سرمآزمايش كراس مچ كامل با مجاورت 

آلـوآنتي بـادي   و تشـخيص وجـود هرگونـه   بيمـار ABOكيسه خون با گـروه  ABOسازگاري ييدأت
. گرددانجام مياز نظر بالينيمهمغيرمنتظره

: نمونه 
.شوداستفاده بيمار) EDTA(پالسماي نمونهاز .۱
كننـده بـر روي   نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فـرد شناسـايي  ثبتالزامي است .۲

.ثبت شودلوله حاوي خون بيمار
.ثبت شودنام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار الزامي است.۳
تهيـه شـده   ، نمونـه  دارده گذشـته تزريق خون يا سابقه بارداري در سه ماهي كه فرددرصورت.۴

. ساعت پس از انجام آخرين آزمايش غربالگري خون معتبر مي باشد۷۲تا فقط 
.   دارند، استفاده نكنيـد (hemolyzed –lipemic)هائي كه ظاهر هموليز يا ليپيمي از نمونه.۵

.گيري مجدد انجام شودنمونه

:شرايط نگهداري نمونه.۶
جهـت هرگونـه آزمايشـهاي    پس از هر كراس مـچ  روز۷اقل هاي خون به مدت حدنمونه·

.بعدي ذخيره شود
.ذخيره شوددرجه سانتيگراد ۲-۸هاي خون در دماي يخچال نمونه·
جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پالسما از گلبول قرمـز  ·

.شودنميهاي تفكيك شده توصيهخون نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله 

:تجهيزات ، مواد و معرف ها 
درصد۹/۰سالين نرمال -۱
خون اهداكننده قرمز گلبول ) درصد۲-۵(سوسپانسيون -۲
ميلي متر۱۲*۷۵لوله هاي آزمايش -۳
λ۱۰۰وλ۵۰پيپتپيپت يكبار مصرف يا -۴
.)رددكاليبراسيون توسط بخش پشتيبان تعيين شده و مستند گ(سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده-۵
IgG Control Cellsگلبول قرمز خون حساس شده -۶
درجه سانتيگراد۳۷انكوباتور -۷
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: كارروش 
،       دنشـو سـرم بيمـار آزمـايش مـي    ونمونـه خـون هـر يـك از اهداكننـدگان     كه باهائي را لوله-۱

. كنيدگذاري هنشان
.قطره سرم يا پالسماي بيمار اضافه نماييد۲به هر يك از لوله ها -۲
) درصـد ۲-۵(قطـره سوسپانسـيون گلبـول قرمـز خـون      ۱ه هر يك از لولـه هـاي مربوطـه    ب-۳

. دكنياهداكننده اضافه 
سپس در سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شـده مطـابق زمـان    . نماييدمحتواي لوله ها را مخلوط-۴

. سانتريفوژ نماييد،مشخص
بـا اسـتفاده از         وتيناسـيون ها را جهـت مشـاهده همـوليز و درجـه بنـدي آگل     گلبولي لولهتوده -۵

. مشاهده و ارزيابي نماييدآينه مقعر
.نتايج آزمايش را خوانده، تفسير و بالفاصله ثبت نماييد-۶
.به لوله فوق اضافه نماييدLISSيا محلول درصد۲۲دو قطره آلبومين -۷
را بـه مـدت  LISSدقيقـه و لولـه حـاوي    ۱۵-۳۰ت را بـه مـد  درصد۲۲لوله حاوي آلبومين-۸

مطابق دستورالعمل سـازنده عمـل   . انكوبه نماييددرجه سانتيگراد۳۷دقيقه در دماي ۱۵-۱۰
.نماييد

g*۱۰۰۰-۹۰۰ثانيه بـا دور  ۱۵-۳۰معموًال زمان (.ت معين سانتريفوژ كنيدز مدالوله را پس-۹
.)مي باشد

وجـود  . آزاد شـود  گلبـولي بـه صـورت سوسپانسـيون     توده ها را به آرامي تكان دهيد تا ولهل-۱۰
.هرگونه آگلوتيناسيون را بررسي و مشاهده نماييد

.نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد-۱۱
.نتايج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد-۱۲
شستشـو دهيـد و در مرحلـه آخـر كـامًال      درصـد ۹/۰سالين ر بالوله را سه تا چهار باسپس -۱۳

.دسالين را تخليه نمايي
.د كنييا مطابق دستورالعمل سازنده اضافه AHGبه اين لوله  دو قطره -۱۴
.محتواي لوله را مخلوط كرده و سانتريفوژ نماييد-۱۵
وجـود  . ي بـه صـورت سوسپانسـيون  آزاد شـود    گلبـول تـوده  لوله را به آرامي تكان دهيد تا -۱۶

در مـوارد  ،سـي كـرده  ابتـدا ماكروسـكوپي برر  .هرگونه آگلوتيناسيون را بررسي و مشـاهده كنيـد  

.گرددمشكوك ميكروسكوپي توصيه مي

.نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد-۱۷
.نتايج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد-۱۸



Standard Operating Proceduresروش عملكردي استاندارد

IP07IBTO90/1۵از ۳صفحهآزمايشگاه رفرانس ايمونوهماتولوژي سازمان انتقال خون ايران
كامل )كراس مچ( روش عملكردي استاندارد آزمايش سازگاري 

S.O.P  for Complete Compatibility Testing

۲/۵/۱۳۸۷۱۳۹۰

و نمونه خـون اهداكننـده بـا خـون     در صورت عدم وجود هرگونه واكنش ، كراس مچ منفي-۱۹
.شودگزارش مي) Compatible(بيمار سازگار

ــيون ،  -۲۰ ــه آگلوتيناس ــاهده هرگون ــورت مش ــوده    در ص ــازگار نب ــار س ــون بيم ــا خ ــه ب نمون
)Incompatible (شود گزارش مي.

اضـافه  IgG Control Cellsبه لوله منفي يك قطره گلبـول قرمـز خـون حسـاس شـده      -۲۱
كنـد در صـورت عـدم    آزمايش را تأييد مي،پس از سانتريفوژ كردن ، مشاهده آگلوتيناسيون. كنيد

.آزمايش مجددًا تكرار شودبايد شاهده واكنش ، م

: تفسير
تيناسـيون يـا همـوليز نشـان دهنـده نتيجـه آزمـايش مثبـت يـا عـدم سـازگاري            وجود آگلو-۱

)Incompatible ( مي باشد .
وجود سوسپانسيون گلبولي يكنواخت بـا گلبـول هـاي قرمـز خـون آزاد پـس از سـانتريفوژ و        -۲

سـازگار  كامـل شان دهنده آزمايش منفي يـا كـراس مـچ   گلبولي نتوده سوسپانسيون مجدد 
)Compatible (باشدمي.

:مهم تانك
ــي  .۱ ــو آنت ــالگري آل ــايش غرب ــام آزم ــورت انج ــت  درص ــتفاده از كي ــا اس ــره ب ــر منتظ ــادي غي ب

antibody screen cellsاهده نتيجه منفـي فقـط آزمـايش كـراس مـچ مختصـر       شاستاندارد و م
Immediate spin cross matchباشد و ادامه آزمايش الزم نيستكافي مي۱-۶يعني مراحل.

. در صورت وجود آلوآنتي بادي در سرم بيمار ، كراس مچ كامل انجام شود.۲

.                اسـتفاده از خـون لختـه  بـال مـانع اسـت      EDTAدر صورت عدم وجـود نمونـه خـون كامـل     .۳
.ع شودها رجودستور العمل توليد كننده معرفبه 
بيمار در بانك خون موجود نيسـت انجـام يكـي از    ABO&Rhكه سابقه انجام آزمايش زماني.۴

. بندهاي ذيل با رعايت الويت الزامي است

گيــري مجـدد شــده و بــه بانـك خــون جهــت تكـرار و تأييــد نتيجــه آزمــايش    از بيمـار نمونــه ·
ABO&Rh شودارسالاوليه.

.نه توسط كارشناس ديگري تكرار و تأييد گرددمجددًا بر روي نموABO&Rhآزمايش ·
را تكـرار،  ABO&Rhمجـددًا آزمـايش   ABO&Rhكارشناس انجام دهنده آزمـايش اوليـه   ·

.تأييد و مستند سازي نمايد
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Emergency Blood Order درخواست خون در شرايط اضطراري  

مچ كراسدرخواست خون) خونريزي شديد بيمار/ تروما ( يني بيمار زماني كه پزشك پس از ارزيابي بال
نشده ميدهد ، بايد مراحل ذيل جهت تحويل خون رعايت گردد. تأكيد ميگردد بايد پس از تحويل 

خون كليه مراحل آزمايش كراس مچ به طوركامل انجام پذيرد.
ضـاي پزشـك   بـا ام )بـدون كـراس مـچ    ( درخواست تحويل خـون در شـرايط اضـطراري    .۱

.درخواست كننده و توضيح انديكاسيون شرايط باليني بيمار دريافت شود
.خون تحويل شودكسازگار توسط كارشناس بانABOبايد خون با گروه .۲

كننده مسئوليت كارشناس خون درشرايط اضطراري با امضاي پزشك ، ساقطدرخواست:توجه
.باشدسازگار نميABOبانك خون جهت تحويل خون با گروه 

:ت بندي زير تحويل شود كراس مچ نشده با شرايط و الويسازگارخون.۳
وريبه ويژه به بيمار زن در سن بارRh-(Negative)و (O)خون با گروه ·
Rh-(Positive)و (O)گروهخون با ·
بيمار،خون سازگار بـا گـروه بيمـار    ABO&Rhدر صورت دريافت نمونه و تعيين گروه ·

.بيمار استفاده نشودABO&Rhشود از سابقه قبلي گروه ميتأكيد. تحويل شود
.مشخص كنيدكراس مچ انجام نشدهبا عالمترا هاي ارسالي خون كيسه.۴
هاي خون ، آزمـايش كـراس مـچ را فـورًا شـروع كنيـد و در صـورت        پس از ارسال كيسه.۵

.مشاهده هرگونه آگلوتيناسيون پزشك را مطلع نماييد

:خطاهاي شايع 
زمـاني  .كـاربرد دارد AHGلبول قرمز حساس شده جهت اطمينان از عدم وجود منفي كاذب در مرحلـه  گ

به صورت آزاد  درلوله وجود دارد كه بـا گلبـول قرمـز حسـاس شـده      AHGباشد معرف كه واكنش منفي 
:در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون يكي از موارد زير اتفاق افتاده است.دهدآگلوتيناسيون مي

.ه استاضافه نشدAHGمعرف ·
، بـا اضافه شده ولي با توجه به وجود سالين باقي مانده يا عـدم شستشـوي مناسـب   AHGمعرف ·

.خنثي شده است،هاي آزادبادي آنتي
.نيستمناسب potencyداراي،AHGمعرف ·
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