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 خون و فرآورده هاي خونی  cross matchانجام آزمایش دستورالعمل  عنوان

 SOPStandard operating proccdures تعاریف

 

  منابع /مراجع مستند
 فرد پاسخگو

 
 مسئول فنی آزمایشگاه  -پرسنل بانک خون 

 پرسنل بانک خون مسئول اجرا
 گذراندن دوره اورینتی -فارغ التحصیل علوم آزمایشگاهی مهارت مسئول
نحوه نظارت بر 

 دستورالعمل
 مشاهده 

منابع و امکانات 
 وکارکنان مورد نیاز 

  %9نرمال سالین  –سانتریفیوژ  –آلبومین  –AHGمحلول 

 آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژي سازمان انتقال خون ایران  SOP مستندات مرتبط

 

 اقدام اجرائی الزم جهت انجام : گام

1 CROSS MATCH 

 قطره سرم با پالسماي بیمار اضافه نمایید. / (براي هر مریض لوله ها را شماره گذاري می کنیم) 2به هر لوله -1

 اضافه کنید.  %2-5قطره سوسپانسیون گلبول قرمز  1به هر لوله  -2
 گلبولی را از نظر همولیز و درجه بندي آگلوتیناسیون ارزیابی کنید.  لوله را سانتریفیوژ کرده و توده -3
 انکوبه کنید.  37cبه لوله اضافه کرده ، در دماي  liss(10-15min)) یا محلول  min15-30( %22دو قطره آلبومین  -4
 پس از مهلت زمان معین سانتریفیوژ کنید.  -5
 لوله ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود. -6
 شستشو دهید و خشک کنید.  %9بار با سالین  3-4لوله را  -7

 اضافه کنید.   AHGقطره  2 -8 2

 لوله ها را سانتریفیوژ کنید.  -9
 لوله ها را به آرامی تکان دهید و ابتدا به صورت ماکروسکوپی و بعد میکروسکوپی بررسی کنید.  -10
 می باشد.  incompatibleو در صورت مشاهده آگلوتیناسیون یا همولیز  compatibleدر صورت عدم وجود هر گونه واکنش خون  -11
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 اقدام اجرائی الزم جهت انجام : گام
3 FFP : 

به عنوان دهنده همگامی پالسما  ABبین دهنده و گیرنده را باید رعایت کرد چنانچه پالسماي همگروه یافت نشد می توان از پالسماي  ABOهم گروهی  FFPدر هنگام استفاده از 
 مهم نیست. RHهم گروهی از نظر  FFPاستفاده کرد .در تزریق 

Cryo : 
 به عنوان دهنده همگانی بالمانع است. cryoABهم گروه استفاده از  cryoباید رعایت شود اما در صورت عدم وجود  ABOهم گروهی  cryoدر هنگام استفاده از 

PH  : 
که داراي عیار  Oو  Bبه  Aق کرد حتی االمکان از تزریق پالکت غیر هم گروه تزری PHشود در مواقع اضطراري می توان  ABOبهتر است رعایت هم گروهی از نظر  PHدر تزریق 

 هستند خودداري شود.  Aباالي آنتی 
 با گروه مثبت  به منفی خودداري شود. PLT ز وارد می شود بنابراین از تزریقگلبول قرم 0/5CCدر هر واحد حدود PHدر هنگام تهیه 

 
4  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 امضاء سمت تهیه کنندگان

  مسئول فنی آزمایشگاه دکتر مهرانوش احمدي 
  مسئول بهبود کیفیت آزمایشگاه  زهرا آذین

   
   

 

 

 امضاء سمت کنندگان تأیید

  مسئول فنی آزمایشگاه  دکتر مهرانوش احمدي
   

   
   

 

 امضاء سمت کننده تصویب

  رئیس بیمارستان  دکتر  شهرام بلند پرواز
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