دا ه ﻋ ﻮم ﺰﭘﺷ ﯽ ا ﮫﺎن

آزﻣﺎ ه ﻤﺎر ﺘﺎن ﺮت ﯿﺪا ﮫﺪا ,
پرسش و پاسخ در بانک خون
كليه پاسخھاي داده شده و روشھاي مربوطه در صورتي كه آزمايشھا در بانك خون به صورت استاندارد انجام شود ،قابل
اطالق ميباشد .اطالعات داده شده فقط جنبه آموزشي دارد و مسئوليت انجام آزمايشھا و نتايج بدست آمده مطابق قانون
با آزمايشگاه خواھد بود.

سؤال  - ١نمونه خون بيمار جھت آزمايشھاي قبل از تزريق خون  ،چه مدت اعتبار دارد؟
جواب

در صورتي كه بيمار در  ٣ماه گذشته سابقه بارداري و يا تزريق خون داشته يا اطالعات مذكور نامشخص باشد ،فقط بايد از
نمونه خوني كه در  ٧٢ساعت گذشته در تاريخ تزريق خون نمونهگيري شده جھت آزمايش كراس مچ استفاده نمود .براي ساير
بيماران مدت  ٧٢ساعت براي نمونه خون الزامي نيست.
Reference:
Roback, J. Technical Manual 16th ed .AABB 2008

سؤال  - ٢نمونه خون بيمار جھت استفاده در بانك خون بايد داراي چه شرايطي باشد؟
جواب

نمونه خون بيمار بايد ويژه انجام آزمايشھاي بانك خون  ،ارسال شود .استفاده از نمونهھاي ساير بخشھا مانند بخش
ھماتولوژي و بيوشيمي و نمونهھاي متفرقه جھت انجام آزمايشھايي مانند  Antibody Screening – ABO&Rhو cross-
 matchممنوع ميباشد.
حداقل اين اطالعات بر روي برچسب نمونه خون به شكلي كه از لوله جدا نشود  ،ثبت شده باشد.
.١

نام و نام خانوادگي كامل بيمار

.٢

شماره منحصر به فرد بيمار مانند شماره پرونده

.٣

تاريخ خونگيري

.۴

نام فرد خونگير يا كد شناسايي كننده فرد خونگير

خونگير موظف است اطمينان حاصل نمايد كه اطالعات شناسائي كننده بيمار بر روي نمونه خون با فرم درخواست آزمايش
و wristbandھمراه بيمار مطابقت دارد.

Reference:

Roback, J. Technical Manual 16th ed .AABB 2008

سوال  - ٣اگر آزمايش  Rh Dبيماري در مرحله اول يعني دماي ºС ٢٤-١٨منفي باشد و در مراحل بعدي يعني
پس از انكوباسيون در دماي ºС ٣٧يا پس از اضافه نمودن معرف  AHGمثبت شود  ،نتيجه قابل قبول آزمايش Rh
Dبيمار چگونه بايد گزارش شود؟
جواب

مطابق توصيه پانل متخصصين  AABB Technical Manual Committeeو AABB Standards Committeeبايد واژه "Weak
" Dبراي واكنش ضعيف آنتيژن Dبه كار برده شود .بنابراين گلبول قرمزي را كه در گذشته به "  "Duشناخته ميشد مي توان
با واژه " "Weak Dيا فقط " "Rh Positiveگزارش نمود.
بيماراني كه گروه  Rhآنھا " "Weak Dگزارش شده است  ،ميتوانند خون " "Rh Positiveدريافت نمايند ،مگر بيماران خانمي
كه  Partial-D type 11 and type 15بوده و در سن بار داري ميباشند.
يادآوري ميشود كيسه خون اھداكنندگاني كه به صورت " "Weak Dواكنش ميدھند ،ھميشه به صورت

"Rh

" Positiveبرچسب زني ميشوند.
Reference:

Brecher, M.Collected Questions and Answers 6th ed .AABB 2000
Harmening , D.Modern Blood Banking & Transfusion Practices 5th ed .2005
Roback, J. Technical Manual 16th ed .AABB 2008

سوال  - ٤در صورت درخواست خون براي نوزادان با سن كمتر از  ٤ماھگي انجام كراس مچ با چه شرايطي
صورت پذيرد؟
پاسخ

گروه  ABO&RHمادر و نوزادتعيين شود) تعيين گروه  ABOنوزاد فقط با انجام آزمايش  forwardگزارش شود(
آزمايش آنتيبادي اسكرين جھت جستجوي آنتيباديھاي غيرمنتظره با استفاده از سرم مادر يا نوزاد انجام شود.
آزمايش  DATبر روي نمونه نوزاد انجام شود.
در صورتيكه نتيجه آزمايش آنتيبادي اسكرين روي سرم مادر يا نوزاد و نيز آزمايش  DATبا نمونه نوزاد ھر دو منفي
باشند،خون ھم گروه  ABO&Rhبا خون نوزاد يا گروه " "Oرا بدون نياز به كراس مچ ميتوان به دفعات تزريق نمود.
توجه  :در ھر نوبت بستري نوزاد در صورتيكه شرايط فوق وجود داشته باشد ،ميتوان از تكرار آزمايش تعيين
گروه  ABO&Rhنوزاد در دوران بستري صرف نظر نمود.
در صورت وجود آلوآنتيبادي ،بايد كيسه خون آنتي ژن منفي با در نظر گرفتن آنتيبادي شناسايي شده جھت تزريق انتخاب نمود
و نيز كراس مچ كامل انجام شود ،تا زماني كه ديگر آلو آنتيبادي در سرم نوزاد مشاھده نگردد .در اين صورت كراس مچ كامل
وخون آنتيژن منفي ديگر نياز نميباشد.

سوال  - ٥جھت تأييد گروه خون فرآوردهھاي  RBCsدريافتي از سازمان انتقال خون ايران كارشناس آزمايشگاه
بايد چگونه اقدام نمايد؟
پاسخ:
مطابق استانداردھاي ملي سازمان انتقال خون ايران ) /٣٠٠٠خ ص ( ۵٢
الف  .يك قطعه از كورد كيسه ،با شماره منحصر به فرد فرآورده خون برچسب زده شود و در يخچال بانك خون تا يك ھفته پس
از تاريخ انقضاي كيسه خون نگھداري شود ،تادر موقع لزوم جھت آزمايشھاي تكميلي يا تأييدي استفاده گردد.
ب .فراوردهھاي  RBCsكه برچسب گروه خون آنھا  Rh(D) positiveاست فقط گروه " " ABOآن بايد تأييد شود.
تأييد گروه ) Rh(Dاينگونه كيسهھا الزم نيست .
ج  .فراوردهھاي  RBCsكه برچسب گروه آنھا  Rh(D) negativeاست عالوه بر گروه " " ABOبايد گروه  Rhمنفي آنھا تأييد
شود.
آزمايش فقط در مرحله دماي اتاق  20-24ºCانجام شود .ادامه آزمايش در مرحله  37ºCو  AHGالزم نيست.
د .تأييد گروه  ABO&Rhفراوردهھاي پالسمائي  FFPوپالكتھا ) (Plateletsو كرايو ھا ) (Cryoprecipitatsالزم نيست.

