
 

 

     دکتر گل افطاى 

آزهایص سازگاری یا کراس هچ 
 

زض ایي آظهبیف ؾطم . آظهبیف وطاؼ هچ لجل اظ تعضیك ذَى ثِ ثیوبض اًجبم هی قَز

ثیوبض ثِ ػٌَاى هٌجغ آًتی ثبزی ٍ گلجَل ّبی لطهع اّسا وٌٌسُ ثِ ػٌَاى آًتی غى زض 

: لَلِ آظهبیف ثب اّساف ظیط هرلٌَ هی قًَس

آیب زض ؾطم ثیوبض آًتی ثبزی ٍجَز زاضز وِ ثتَاًس ثب گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ  -1

آگلَتیٌِ ثسّس؟ 

آیب زض ؾطم ثیوبض آًتی ثبزی ٍجَز زاضز وِ ثتَاًس ثب گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ  -2

 ّوَلیع ثسّس؟

آیب زض ؾطم ثیوبض آًتی ثبزی ٍجَز زاضز وِ ثتَاًس ثب گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ  -3

  ثسّس؟(coating)ٍاوٌف آغكتگی 

اگط پبؾد ثِ پطؾف ّبی فَق هٌفی ثبقس گفتِ هی قَز وِ وطاؼ هچ ؾبظگبض اؾت ٍ 

. پبؾد هثجت زض ّط هَضز ثیبًگط ًبؾبظگبضی ذَى اؾت

 

 



 

 

 

 
برای ضٌاسایی آًتی بادی ّای آگلَتیٌِ کٌٌدُ، ّوَلیس کٌٌدُ ٍ آغطتِ کٌٌدُ 

 37، (RT)احتیاج بِ هجاٍرت سرم با گلبَل اّدا کٌٌدُ در حرارت اتاق 

. درجِ ٍ هرحلِ آًتی ّیَهي گلَبَلیي است

ُ بٌدی AABBاستاًداردّای   برای تسریك خَى بِ بیوار آزهایص ّای گرٍ

ABO ارّاش، آزهایص اسکریي آًتی بادی ّا ٍ آزهایص کراس هچ را الساهی ٍ 

. هی داًد

 

حبل ایي پطؾف هُطح هی قَز وِ چطا اؾىطیي آًتی ثبزی ّب ٍ وطاؼ هچ الظم اؾت؟ 

اهىبى زاضز ضٍی ؾلَل ّبی هؼطف اؾىطیي، گلجَل ّبی ّوَظیگَت اظ ًظط یه آًتی غى 

ٍجَز زاقتِ ثبقٌس وِ تَاًبیی تكریم آًتی ثبزی ّبی يؼیف زض ؾطم ضا زاقتِ ثبقس 

ٍ هوىي اؾت آًتی غى هطثََِ ضٍی گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ ثیبى ّتطٍظیگَت زاقتِ 

. ثبقس

گلجَل ّبی لطهع اّسا وٌٌسُ هوىي اؾت زاضای آًتی غًی ثب قیَع ون ثبقس ٍ ایٌگًَِ 

آًتی غى ّب ضٍی ؾلَل ّبی اؾىطیي ٍجَز ًساقتِ ثبقس ٍ اظ ایي ضٍ آظهبیف وطاؼ هچ 

. الظم اؾت



 

 

 

 

رٍش ّای گًَاگَى آزهایص سازگاری با تَجِ بِ اٍرشاًس بَدى تسریك خَى ٍ 
:  ضرایط بالیٌی بیوار ارائِ گردیدُ است هاًٌد

 1وطاؼ هچ فَضی یب تىٌیه اؾپیي فَضی  -1

 آًتی ثبزی- وطاؼ هچ ثب تمَیت وٌٌسُ ّبی ٍاوٌف ثیي آًتی غى -2

2وطاؼ هچ پیف گطهبیی  -3
 

 وطاؼ هچ وبهل تب پبیبى هطحلِ وَهجع -4

 وطاؼ هچ ٍ اؾىطیي آًتی ثبزی ّب -5

3تبیپ ٍ اؾىطیي  -6
 

زض تىٌیه اؾپیي فَضی، ؾطم ثیوبض ثب گلجَل ّبی لطهع اّسا وٌٌسُ زض لَلِ آظهبیف 

ایي هطحلِ لبزض ثِ وكف ذُبی گطٍُ ثٌسی . هرلٌَ قسُ ٍ فَضی ؾبًتطیفَغ هی گطزز

ABO وِ ضوي اؾبؾی زض تعضیك ذَى زاضز، هی ثبقس ٍ چٌبًچِ زض گطٍُ ثٌسی ABO 

. اقتجبّی نَضت گطفتِ ثبقس آظهبیف زض ایي هطحلِ ًبؾبظگبض هی گطزز

گفتٌی اؾت وِ ذُبی گطٍُ ثٌسی اضّبـ زض وطاؼ هچ آقىبض ًوی گطزز ٍ ایي ثِ ػلت 

.  ضذساز َجیؼی ًساضًسABOآى اؾت وِ آًتی ثبزی ّبی ؾیؿتن اضّبـ هبًٌس 

الجتِ چٌبًچِ زض ثیوبضی ثب گطٍُ هٌفی اظ لجل تَؾٍ حبهلگی یب تعضیك ذَى تحطیه 

 زض ؾطم ثبقس هوىي اؾت وطاؼ هچ ثب گلجَل ّبی Dایوٌی نَضت گطفتِ ثبقس ٍ آًتی 

 37اضّبـ هثجت زض ایي هطحلِ ًبؾبظگبض ثبقس ٍلی اغلت آًتی ثبزی ّبی اضّبـ زض فبظ 

. زضجِ یب هطحلِ وَهجع ٍاوٌف هی زٌّس

چٌبًچِ ثیوبضی زاضای ؾبثمِ حبهلگی یب تعضیك ذَى زض ؾِ هبُ گصقتِ ثبقس ٍ یب 

ایٌىِ آظهبیف اؾىطیي آًتی ثبزی ّب یه آًتی ثبزی حبئع اّویت ثبلیٌی ضا ًكبى زازُ 

ثبقس ثبیؿتی وطاؼ هچ وبهل تب پبیبى هطحلِ وَهجع اًجبم قَز ٍویؿِ ذَى وِ اظ ًظط 

. آًتی غى هطثََِ هٌفی اؾت ثطای ثیوبض وطاؼ هچ قَز

                                                 
1
 Immediate Spin Technic 

2
 Pre Warmed Cross-Match 

3
 Type and Screen 



 

 

 

ثطای هثبل آًتی ثبزی ّبی ؾیؿتن ویس ثِ ؾطػت وبّف ػیبض هی یبثٌس، ثِ ََضی وِ 

وطاؼ هچ ٍ آظهبیف اؾىطیي آًتی ثبزی، هوىي اؾت لبزض ثِ تكریم آى ًجبقس، اظ 

ایي ضٍ گبّی احتیبج ثِ اؾتفبزُ اظ تمَیت وٌٌسُ ّبی ٍاوٌف آًتی غى ٍ آًتی ثبزی هبًٌس 

. هی ثبقس Liss 1 ٍ PEG 2هحیٍ 

 لبزض ثِ ٍاوٌف ثب Liss ٍPEG آًتی ثبزی ّبی يؼیف ؾیؿتن ویس ٍ ول زض هحیٍ 

. آًتی غى ّبی هطثََِ ّؿتٌس

اظ تىٌیه اؾپیي فَضی زض هَاضز تعضیك ذَى اٍضغاًؽ ثِ هٌظَض اَویٌبى اظ 

.  اؾتفبزُ هی قَزABOگطٍُ ثٌسی 

تایپ ٍ اسکریي 

هُبلؼبت ًكبى زازُ اؾت وِ اؾىطیي آًتی ثبزی ّب زض جلَگیطی اظ ضذساز ٍاوٌف 

اگط ثیوبضی آًتی ثبزی . وبضآیی زاضز" 99ّوَلیتیه ًبقی اظ تعضیك ذَى ثیكتط اظ 

غیطهٌتظطُ ٍ حبئع اّویت ثبلیٌی زض ؾطم ًساقتِ ثبقس ٍ ؾبثمِ ثجت آًتی ثبزی 

غیطهٌتظطُ ًیع ًساضز هی تَاى ذَى ّن گطٍُ ضا زض هَلغ ًیبظ ثسٍى وطاؼ هچ ثِ ثیوبض 

تعضیك وطز ٍ چٌبًچِ زض ایي هَاضز اظ تىٌیه اؾپیي فَضی جْت اَویٌبى اظ 

.  اًجبم گیطز يطیت اَویٌبى تعضیك ذَى ثیكتط هی قَزABOگطٍُ ثٌسی 

چٌبًچِ آظهبیف اؾىطیي آًتی ثبزی ّب هثجت ثبقس، تىٌیه اؾپیي فَضی وبضثطزی 

ًساضز، ثلىِ ثبیؿتی َّیت آًتی ثبزی ضا تؼییي وطز ٍ ویؿِ ذَى وِ ثطای آًتی غى 

. هطثََِ هٌفی اؾت ضا ثطای ثیوبض وطاؼ هچ وبهل وطز

 

آهادُ کردى خَى برای بیوار 

 ABOگطٍُ ثٌسی  -1

 RHگطٍُ ثٌسی  -2

 وطاؼ هچ -3

                                                 
1
 Low Ionic Strength Solution 

2
 Poly Ethylen Glycol 



 

 

 

 

 آظهبیف اؾىطیي آًتی ثبزی ّب -4

 زضجِ 37زض آظهبیف وطاؼ هچ، ؾطم ثیوبض ثب گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ زض حطاضت اتبق ٍ 

. هجبٍض گطزیسُ ٍ ثب اًجبم هطحلِ وَهجع وبهل هی گطزز

زض هَاضزی وِ . زض اًتربة گطٍُ ذَى ثبیؿتی ّط ثیوبض ّن گطٍُ ذَز ضا زضیبفت زاضز

 ABثیوبض ثب گطٍُ .  زٌّسُ ّوگبًی اؾت"O"ّن گطٍُ یبفت ًكَز گلجَل لطهع 

. گیطًسُ ّوگبًی گلجَل ّبی لطهع اؾت

شذیطُ گطٍُ ذَى اضّبـ هٌفی ضا ثبیؿتی ثطای ثیوبضاى اضّبـ هٌفی ًگِ زاقت هگط 

ایٌىِ تبضید اًمًبء آى ًعزیه ثبقس وِ زض ایي هَاضز هی تَاى ثِ ثیوبض اضّبـ هثجت 

.  تعضیك وطز

اظ تعضیك ذَى اضّبـ هثجت ثِ ثیوبض اضّبـ هٌفی ثبیؿتی تب حس اهىبى جلَگیطی 

. قَز، هگط زض هَاضزی وِ حیبت ثیوبض زض ذُط ثبقس

 هیىطٍگطم یب 20ثطای جلَگیطی اظ ایوًََظاؾیَى اضّبـ زض هَاضز ذبل احتیبج ثِ 

 ٍاحس ایٌتطًبؾیًَبل ضٍگبم ثِ اظای ّط ؾی ؾی تعضیك گلجَل لطهع اضّبـ هثجت ثِ 90

 هیىطٍگطم ثطای تعضیك زاذل 300ّط آهپَل ضٍگبم حبٍی . ثیوبض اضّبـ هٌفی اؾت

ِ ای یب   ثطای تعضیك ٍضیسی اؾت وِ جلَگیطی (IU) ٍاحس ایٌتطًبؾیًَبل 1500هبّیچ

.  ؾی ؾی گلجَل لطهع اضّبـ هثجت هی وٌس15اظ ایوًََظاؾیَى 

بررسی علل کراس هچ ًاسازگار 

 ABOًبؾبظگبضی ٍ یب اقتجبُ زض گطٍُ ثٌسی  -1

 وِ گلجَل ّبی لطهع ثب A2Bیب  A2زض ؾطم ثیوبضی ثب گطٍُ  A1حًَض آًتی  -2

 . وطاؼ هچ هی گطززA1  ٍA1Bگطٍُ 

 وِ زض تبیپ ؾلَلی ثب Ax ٍ Am هبًٌس Aگبّی گطٍُ ّبی فطػی يؼیف  -3

 وطاؼ هچ "O" اقتجبُ قسُ اًس، چٌبًچِ ثطای ثیوبضی ثب گطٍُ "O"گطٍُ 

 .گطزًس هوىي اؾت زض فبظ وَهجع قبّس ًبؾبظگبضی ثبقین

 O ٍ A2 وِ ثب گلجَل لطهع A1  ٍA1B زض گطٍُ ّبی Hحًَض آًتی  -4

 .ثیكتطیي ٍاوٌف ضا هی زّس



 

 

 

 زض زضجِ حطاضت اتبق (LIPMAN)آلَ آًتی ثبزی ّبی ذبًَازُ لیپوي  -5

، I ،P ،Mحطٍف لیپوي ثِ ؾیؿتن ّبی لَئیؽ، . هَجت ًبؾبظگبضی هی گطزًس

ABO ٍ Nاقبضُ زاضز . 

ٌّگبهی وِ ویؿِ ذَى ثط اثط ػفًَت هیىطٍثی حبلت پلی آگلَتیٌبؾیَى  -6

 .زاقتِ ثبقس

 .ٍلتی وِ گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ زاضای وَهجع هثجت ثبقٌس -7

حًَض آلَ آًتی ثبزی یب آتَ آًتی ثبزی وِ زض فبظّبی هرتلف ثب گلجَل اّسا  -8

 .وٌٌسُ ٍاوٌف زٌّس

 .پسیسُ ضٍلىؽ وِ هوىي اؾت ثب آگلَتیٌبؾیَى اقتجبُ قَز -9

اؾتفبزُ اظ ًوًَِ ًبهٌبؾت هبًٌس ذَى ّپبضیٌِ ٍ یب ًوًَِ ذَى وِ اظ  -10

ًوًَِ ّپبضیٌِ ثِ ػلت لرتِ . ؾت تعضیك هحلَل ّبی لٌسی تْیِ قسُ ثبقس

ِ ّبی فیجطیي ٍ احتجبؼ گلجَل ّبی  قسى ًبلم هوىي اؾت ثب ایجبز ضقت

اجعای ووپلوبى زض هحیٍ لٌسی ثَُض . لطهع قجیِ آگلَتیٌبؾیَى گطزز

 .غیطاذتهبنی جصة گلجَل ّبی لطهع هی قًَس

چٌاًچِ آزهایص کراس هچ ًاسازگار ٍلی آزهایص اسکریي آًتی بادی ّا هٌفی 

: باضد بِ هَارد زیر تَجِ کٌید

 ABOاقتجبُ زض گطٍُ ثٌسی  -1

آًتی ثبزی زض ؾطم ثیوبض وِ زاضای اثط زٍظاغ ثَزُ ٍ گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ  -2

ؾلَل ّبی اؾىطیي . زاضای ثیبى ّوَظیگَت ثطای آًتی غى هطثََِ هی ثبقٌس

 .هوىي اؾت زاضای ثیبى ّتطٍظیگَت ٍ ٍاوٌف يؼیف یب هٌفی ثبقٌس

گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ زاضای آًتی غًی ثب قیَع ون اؾت ٍ ثیوبض زاضای  -3

 .آًتی ثبزی ػلیِ آى اؾت

 .اّسا وٌٌسُ زاضای وَهجع هثجت اؾت -4

 ػفًَت ویؿِ ذَى -5

 زض ؾطم ثیوبض A1آًتی  -6



 

 

 

 

هوىي اؾت تؿت آًتی ثبزی ضٍی غل یب فبظ جبهس اًجبم گطفتِ قسُ ثبقس ٍ  -7

 .تَاًبیی تكریم ثطذی آًتی ثبزی ّب ضا ًساقتِ ثبقس

چٌبًچِ آظهبیف وطاؼ هچ ؾبظگبض ٍلی آظهبیف اؾىطیي آًتی ثبزی ّب هثجت ثبقس ثِ 

: هَاضز ظیط تَجِ وٌیس

 اؾىطیي ٍاوٌف لَی "O" زض ؾطم ثیوبض وِ ثب ؾلَل ّبی گطٍُ Hآًتی  -1

ٍ  A1 زض گطٍُ ّبی ثوجئی، پبضاثوجئی ٍ هَاضزی اظ گطٍُ Hآًتی . هی زّس

A1Bیبفت هی قَز  .

Leآًتی  -2
bH  زض ؾطم ثیوبض وِ ثب گلجَل ّبی"O" وِ اظ ًظط آًتی غى Le

b 

 ثب A1  ٍA1Bایي آًتی ثبزی زض گطٍُ ّبی . هثجت ّؿتٌس ٍاوٌف هی زّس

 .فٌَتیپ هٌفی لَئیؽ تَلیس هی قَز

ٍجَز آًتی ثبزی زض ؾطم ثیوبض وِ ٍیػگی زٍظاغ زاضز ٍ ثب گلجَل ّبی  -3

زض ایي حبلت هوىي اؾت گلجَل ّبی . ّوَظیگَت اؾىطیي ٍاوٌف هی زّس

 .اّسا وٌٌسُ فبلس آًتی غى هطثََِ یب ثیبى ّتطٍظیگَت ثبقس

آًتی ثبزی ػلیِ آًتی غًی وِ ضٍی ؾلَل ّبی اؾىطیي هَجَز ثَزُ ٍلی ضٍی  -4

 .گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ ٍجَز ًساضز

 آًتی ثبزی زض ؾطم ثیوبض ػلیِ هَاز ًگْساضًسُ زض ؾلَل ّبی هؼطف اؾىطیي -5

ٌّگاهی کِ کراس هچ ٍ آزهایص اسکریي آًتی بادی ّا ّوسهاى هثبت ضَد 

. بایستی آلَ ٍ آتَ آًتی بادی ّا را در ًظر گرفت

زض ایي حبلت چٌبًچِ آظهبیف وَهجع هؿتمین ثیوبض هثجت قَز، احتوبل آتَ آًتی ثبزی 

چٌبًچِ ثیوبض زاضای تعضیك ذَى یب حبهلگی اذیط ثبقس احتوبل . هُـــــطح هی گطزز

َ  آًتی ثبزی هُطح هی قَز . آل

زض هَاضزی  وِ آظهبیف اؾىطیي هثجت قَز ثبیؿتی وطاؼ هچ ضا تب پبیبى هطحلِ وَهجع 

. ثَُض وبهل اًجبم زاز

چٌبًچِ آلَ آًتی ثبزی زاضای اّویت ثبلیٌی ثبقس ثبیؿتی ذًَی وِ اظ ًظط آًتی غى 

. هطثََِ هٌفی اؾت ضا ثطای ثیوبض وطاؼ هچ وبهل وطز



 

 

 

 



 

 

 

 

کراس هچ یا آزهایص کَهبس غیرهستمین در هحیط سرم فیسیَلَشی 

رٍش کار 

ِ گصاضی وٌیس -1 . زٍ لُطُ ؾطم ثیوبض ضا ثِ لَلِ آظهبیف ايبفِ ٍ ًكبً

گلجَل ّبی لطهع اؾىطیي ثطای وَهجع " 5 تب 2یه لُطُ اظ ؾَؾپبًؿیَى  -2

غیطهؿتمین یب گلجَل ّبی زٌّسُ ثطای وطاؼ هچ ضا ثِ لَلِ ايبفِ ٍ هرلٌَ 

 .وٌیس

زضجِ ٍاوٌف $ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ّوَلیع یب آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس  -3

 .#ضا یبززاقت وٌیس

 . زضجِ اًىَثِ وٌیس37 زلیمِ زض 60 تب 30لَلِ ضا ثوست  -4

زضجِ ٍاوٌف $ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ّوَلیع یب آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس  -5

 .#ضا یبززاقت وٌیس

 .لَلِ ضا ؾِ الی چْبض ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿتكَ زّیس -6

یه تب زٍ لُطُ آًتی  ّیَهي گلَثَلیي ضا ثِ تىوِ ذكه ؾلَلی ايبفِ وطزُ  -7

 .ٍ ؾبًتطیفَغ ٍ ثطای ٍاوٌف ثطضؾی وٌیس

 یه لُطُ اظ AHGزض نَضت ٍاوٌف هٌفی ثطای اَویٌبى اظ وبضآیی  -8

ؾلَل ّبی حؿبؼ قسُ یب چه ؾل ثِ لَلِ هٌفی ايبفِ وطزُ ٍ ؾبًتطیفَغ 

ٍاوٌف هثجت آگلَتیٌبؾیَى زض ایي هطحلِ ثِ هفَْم پبؾد هٌفی لبثل . وٌیس

 .اػتجبض اؾت

 

 یا آلبَهیي Lissکراس هچ یا کَهبس غیرهستمین با افسٍدًی 

. زٍ لُطُ ؾطم ثیوبض ضا ثِ یه لَلِ آظهبیف ثطیعیس -1

 . ضا ثِ لَلِ ايبفِ وٌیسLissیب هحلَل " 30 تب 22حجن هؿبٍی اظ آلجَهیي  -2

گلجَل لطهع هؼطف اؾىطیي یب گلجَل اّسا " 5 تب 2یه لُطُ ؾَؾپبًؿیَى  -3

گلجَل ّبی اؾىطیي ثطای آظهبیف وَهجع $. وٌٌسُ ثِ لَلِ ايبفِ وٌیس

 #غیط هؿتمین ٍ گلجَل ّبی اّسا وٌٌسُ ثطای آظهبیف وطاؼ هچ ثِ وبض هی ضٍز



 

 

 

 زلیمِ ٍ چٌبًچِ اظ 30 تب 15چٌبًچِ آلجَهیي ايبفِ وطزُ ایس لَلِ ضا ثوست  -4

Liss زضجِ اًىَثِ 37 زلیمِ زض 15 تب 10 اؾتفبزُ قسُ اؾت لَلِ ضا ثوست 

 .وٌیس

زضجِ $ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ٍاوٌف ّوَلیع یب آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس  -5

 .#ٍاوٌف ضا یبززاقت وٌیس

 ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿتكَ زازُ ٍ ؾپؽ ثِ تىوِ ذكه 4لَلِ ضا ؾِ الی  -6

 .ؾلَلی یه تب زٍ لُطُ آًتی ّیَهي گلَثَلیي ايبفِ ٍ ؾبًتطیفَغ وٌیس

 .لَلِ ضا ثطای ٍاوٌف آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس -7

 . ضا ثطضؾی وٌیسAHGثِ لَلِ هٌفی یه لُطُ چه ؾل افعٍزُ ٍ فؼبل ثَزى  -8

 

کراس هچ یا تست کَهبس غیرهستمین با سَسپاًسیَى گلبَل ّای لرهس در 

 (Liss)هحلَل لیس 

گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي یب اّسا وٌٌسُ ضا ؾِ ثبض زض ؾطم فیعیَلَغی قؿتِ  -1

. ٍ ؾطم فیعیَلَغی ضا وبهالً ذبضج وٌیس

" 3 تب 2 ثِ نَضت ؾَؾپبًؿیَى Lissگلجَل ّبی لطهع ضا زض هحلَل  -2

 .زضآٍضیس

 .زٍ لُطُ ؾطم ثیوبض ضا زض یه لَلِ آظهبیف ثطیعیس -3

زٍ لُطُ ؾَؾپبًؿیَى گلجَل لطهع ضا ثِ لَلِ حبٍی ؾطم ايبفِ وٌیس ٍ ثوست  -4

 . زضجِ اًىَثِ وٌیس37زلیمِ زض 15 تب 10

 .ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ّوَلیع ٍ آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس -5

لَلِ ضا ؾِ الی چْبض ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿتكَ زازُ ٍ ثِ تىوِ ذكه  -6

 .ؾلَلی یه تب زٍ لُطُ آًتی ّیَهي گلَثَلیي ايبفِ وٌیس

 .لَلِ ضا ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ٍاوٌف آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس -7

 هُوئي AHGثِ لَلِ هٌفی یه لُطُ چه ؾل ايبفِ ٍ اظ فؼبل ثَزى  -8

 .قَیس



 

 

 

 

 

تست کَهبس غیرهستمین یا کراس هچ با پلی اتیلي گلیکَل 

رٍش کار 

 2 ٍ یه لُطُ اظ ؾَؾپبًؿیَى PEG لُطُ اظ هحلَل 4زٍ لُطُ ؾطم ضا ثب  -1

. گلجَل ّبی لطهع ضا زض یه لَلِ آظهبیف هرلٌَ وٌیس" 5تب 

 . زضجِ اًىَثِ وٌیس37 زلیمِ زض 15لَلِ ضا ثِ هست  -2

 !ؾبًتطیفَغ ًىٌیس -3

ؾلَل ّب ضا چْبض ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿتكَ زّیس ٍ ثِ تىوِ ذكه  -4

 . ثیبفعائیسIgG ثب ٍیػگی آًتی (AHG)ؾلَلی آًتی ّیَهي گلَثَلیي 

 .ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ٍاوٌف ضا ثطضؾی وٌیس -5

 ثِ لَلِ هٌفی یه لُطُ چه ؾل ايبفِ AHGثطای اَویٌبى اظ فؼبل ثَزى  -6

 .وطزُ ٍ ثب ؾبًتطیفَغ ثطای آگلَتیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس

.  ثِ ثرف وَهجع غیطهؿتمین هطاجؼِ قَزPEG ٍ Lissثطای تْیِ هحلَل : تَجِ

 



 

 

 

تفسیرکَهبس غیرهستمین یا کراس هچ 

هكبّسُ ٍاوٌف آگلَتیٌبؾیَى زض ّط هطحلِ یب ّوَلیع ثؼس اظ اًىَثِ قسى زض  -1

.  زضجِ ثِ هفَْم ٍاوٌف هثجت اؾت37

.  ثِ هفَْم ٍاوٌف هثجت اؾتAHGهكبّسُ ٍاوٌف ثؼس اظ ايبفِ وطزى  -2

ٍاوٌف هٌفی زض هطحلِ آًتی ّیَهي گلَثَلیي ٍلتی اػتجبض زاضز وِ اظ 

 . ثب چه ؾل هُوئي قَیسAHGوبضآیی ٍ فؼبل ثَزى 

تَجِ 

  زض ضٍـPEG زضجِ ضا حصف وٌیس 37 هطحلِ ؾبًتطیفَغ ثؼس اظ اًىَثبؾیَى 

 .ظیطا تىوِ ؾلَلی ثِ ضاحتی اظ ّن جسا ًوی قَز

  ثطای جلَگیطی اظ تساذل ووپلوبى ثْتط اؾت وِ اظ آًتی ّیَهي گلَثَلیي ثب

 . اؾتفبزُ وٌیسIgGٍیػگی آًتی 

 

کراس هچ یا کَهبس غیرهستـــــــمین با رٍش پیص گرهایی 
(Prewarming technic) 

وبّف تساذل آتَ آًتی وطّبی ؾطز زض وطاؼ هچ : ّدف

: رٍش کار

.  زضجِ لطاض زّیس37یه ثُطی ؾطم فیعیَلَغی ضا اظ لجل زض  -1

یه لُطُ ؾَؾپبًؿیَى گلجَل ّبی لطهع اّسا وٌٌسُ یب هؼطف اؾىطیي زض  -2

 . زضجِ لطاض زّیس37 زلیمِ زض 10 تب 5لَلِ آظهبیف ضیرتِ ٍ ثوست 

 زلیمِ زض 10 تب 5حجن ووی اظ ؾطم ضا زض یه لَلِ آظهبیف ضیرتِ ٍ ثوست  -3

 . زضجِ لطاض زّیس37

ثب اؾتفبزُ اظ پی پت گطم قسُ زٍ لُطُ ؾطم ضا ثِ لَلِ حبٍی گلجَل ّبی لطهع  -4

 .ثیبفعاییس

 . زضجِ ذبضج قَز هرلٌَ وٌیس37ثسٍى ایٌىِ لَلِ اظ  -5

 . زضجِ اًىَثِ وٌیس37 زلیمِ زض 60 تب 30ثطای هست  -6



 

 

 

 

 ثبض 4 زضجِ ؾبًتی گطاز پطوطزُ ٍ ؾِ الی 37لَلِ ضا اظ ؾطم فیعیَلَغی گطم  -7

 .قؿتكَ زّیس

 ايبفِ IgGثِ تىوِ ذكه ؾلَلی آًتی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی آًتی  -8

 .وطزُ ٍ فَضی ؾبًتطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ٍاوٌف ثطضؾی وٌیس

آتَ آًتی وطّبی ؾطز گبّی ثؿیبض لَی ثَزُ ٍ تساذل آًْب ثب ضٍـ فَق : تَجِ

زض ایي هَاضز ثبیؿتی اظ ضٍـ جصة آتَ آًتی وطّبی ؾطز اؾتفبزُ . ّوچٌبى ازاهِ زاضز

. وطز

 

: هچ گطا در ًاسازگاری کراس ّای راُ ًکتِ

 گرٍُ ّای غیرّن تسریك فرآٍردُ

گطٍُ ثیوبض اؾت ٍلی   ّنABO ٍ RHٌّگبهی وِ ذَى اًتربثی اظ ًظط گطٍُ 

تسریك ّبی گًَبگَى ًبؾبظگبض اؾت ثِ یبز زاقتِ ثبقیس وِ  هچ ثب ویؿِ وطاؼ
گرٍُ هاًٌد فرآٍردُ پالکت یا کرایَ در حجن زیاد  ّای غیرّن فرآٍردُ

گفتٌی اؾت وِ زض ایي هَاضز هوىي اؾت آظهبیف . تَاًد علت ًاسازگاری باضد هی

زض . ثٌسی ؾطهی ضا ثب هكىل هَاجِ وٌس وَهجع هؿتمین هثجت يؼیف گطزز ٍ گطٍُ

. وٌس  هكىل ضا ثطَطف هیOایي هَاضز اًتربة ذَى فكطزُ یب قؿتِ قسُ 

 وِ Aّبی   ّؿتٌس ثب اوثط ویؿAnti A1ِ وِ زاضای A2ؾطم ثیوبضاى ثب گطٍُ 

زض ایي حبلت چٌبًچِ َیف حطاضتی . ثبقس ًبؾبظگبض اؾت  هیA1هؼوَالً زاضای گطٍُ 

.   جْت ثیوبض اؾتفبزُ وطزA2 یب O زضجِ ازاهِ یبثس ثبیؿتی اظ ذَى 37ٍاوٌف تب 

 زاضای آًتی اچ ثَزُ وِ ثطذالف آًتی اچ گطٍُ ثوجئی A1 ٍ A1Bگبّی افطاز ثب گطٍُ 

زض ایي حبلت آًتی اچ ثب . وطّبی ؾطز اؾت ٍ پبضاثوجئی ذُطًبن ًجَزُ ٍ جعٍ آًتی

 A1B یب A1گطٍُ ثیوبض  ثیكتطیي ٍاوٌف ٍ ثب ّن #Oگطٍُ $گطٍُ زٌّسُ ػوَهی 

. زّس ووتطیي ٍاوٌف ضا هی

  در حجن زیاد (IVIg)ّای تسریك ٍریدی تجَیس ایوًََگلَبَلیي



 

 

 

ّبی  زض زضهبى ثیوبضی #Immunomodulation$گط ایوٌی  مـــــوِ ثؼٌَاى تٌظی

... اتَ ایویَى، وبٍاؾبوی، تطٍهجَؾیتَپٌی ایوًََلَغیه، وبّف ایوٌی، گیلي ثبضُ ٍ 

ّبی وَهجع ضا هثجت وطزُ ٍ هَجت  قَز، هوىي اؾت ثَُض هَلت آظهبیف اؾتفبزُ هی

زاقتي ؾبثمِ تجَیع زاضٍ هكىل ضا . ثٌسی ؾطهی گطزز هچ ٍ گطٍُ اذتالل زض وطاؼ

 .وٌس ثطَطف هی

هچ پیص گرهایی  آزهایص کراس 

هچ پیف گطهبیی  ّبی هىطض ًبؾبظگبظ زاضز آظهبیف وطاؼ هچ ثطای ّط ثیوبضی وِ وطاؼ

$Pre warmed# وطّبی ؾطز اهتحبى وٌیس ٍ زض يوي اظ  ضا ثِ هٌظَض حصف آًتی

وطّبی ؾطز اؾتفبزُ  ثبزی زض حًَض آًتی غى ٍ آًتی ّبی ٍاوٌف آًتی تكسیس وٌٌسُ

ّیَهي  هچ اظ آًتی ّیَهي زض وطاؼ ًىٌیس ٍ زض نَضت اهىبى ؾؼی وٌیس ثطای فبظ آًتی

  . اؾتفبزُ وٌیسAnti IgG ثب ٍیػگی ته اذتهبنی گلَثَلیي

 حاهلگی

ّط ذبًوی وِ زض ؾِ هبُ گصقتِ حبهلِ ثَزُ اؾت ٍ ّط ثیوبضی وِ زض ؾِ هبُ گصقتِ 

ثبزی زاقتِ، زض ایي حبلت ثبیؿتی  آًتی تعضیك ذَى زاقتِ اؾت قبًؽ تَلیس آلَ

. هچ وبهل اًجبم گیطز ٍ ذَى اًتربثی ثبیؿتی حتوبً ثب ؾطم ثیوبض ؾبظگبض ثبقس وطاؼ

گطًِ  ثبزی ضا جؿتجَ وطز ٍ زض ایي حبلت ثبیؿتی ثب اؾتفبزُ اظ پبًل ؾلَلی َّیت آًتی

هچ وطز تب زض هیبى آًْب ثتَاى ذَى ؾبظگبض ضا پیسا  ثبیؿتی تؼساز ظیبزی ویؿِ وطاؼ

 .وطز

 

 اخیر تسریك خَىسابمِ 

ز ىّبی ًبؾبظگبض زاض هچ اوٌَى وطاؼ اًس ٍ ّن ثیوبضاًی وِ اذیطاً تعضیك ذَى زاقتِ

هثجت قَز، ًكبًِ  #MF$ فیلس  چٌبًچِ آظهبیف وَهجع هؿتمین ثِ نَضت هیىؿس

ّبی  ّبی ًبؾبظگبض ثب توبم ویؿِ هچ چٌبًچِ ثیوبضی وطاؼ. ثبزی اؾت ؾبذتي آلَ آًتی

. اّسا وٌٌسُ زاضز هوىي اؾت اّسا وٌٌسُ ؾبظگبض زض هیبى ثؿتگبى زضجِ اٍل پیسا وطز



 

 

 

 

ّبی ًبؾبظگبض زاضز ثهَضت  هچ چٌبًچِ آظهبیف وَهجع هؿتمین ثیوبضی وِ وطاؼ

وطٍهبغی ٍ اؾفطٍؾیت ضا  ّبی پلی یىسؾت هثجت قَز ٍ گؿتطُ هحیُی ثیوبض ؾلَل

قَز ٍ زض ایي حبلت  ذًَی ّوَلیتیه اتَایویَى هُطح هی ًكبى زّس، احتوبل ون

ّبیی ضا وِ حسالل ًبؾبظگبضی ضا زاضًس ثطای ثیوبض اًتربة وطزُ ٍ تحت  تَاى ذَى هی

. قَز ًظط پعقه ثِ ثیوبض تعضیك هی

تَاى اظ  اگط ثیوبضی ًیبظ ثِ تطاًؿفیَغى هبؾیَ زاضز ٍ ؾبثمِ تعضیك اذیط ًساضز هی

 اَویٌبى حبنل ABOگطٍّی  هچ اؾپیي فَضی اؾتفبزُ وطز تب حسالل اظ ّن وطاؼ

. وطز

ثبزی زاقتِ  هچ ًبؾبظگبض زض فبظ وَهجع ٍ یب آلَ آًتی ثطای ّط ثیوبضی وِ ؾبثمِ وطاؼ

هچ وبهل تب  هچ هكىلی ایجبز ًكسُ اؾت ثبیؿتی وطاؼ اوٌَى زض وطاؼ ثبقس ٍ ّن

 .آذط هطحلِ وَهجع ثطای ثیوبض ازاهِ زازُ قَز

هچ داخل بدى   کراس

هچ ًبؾبظگبض ٍ اهىبًبت  ّبی وطاؼ چٌبًچِ ثیوبضی ًیبظ فَضی ثِ ذَى زاضز ٍ آظهبیف

ّبی اؾىطیي ٍجَز ًساضز ٍ ثِ الَام زضجِ اٍل ثیوبض ّن زؾتطؾی ًیؿت، ثْتط  ؾلَل

هچ زاذل ثسى اًجبم زاز وِ زض  اؾت ثِ جبی ایٌىِ ذَى ثِ ثیوبض زازُ ًكَز، وطاؼ

ؾی ذَى ثهَضت آّؿتِ تحت ًظط پعقه ثِ ثیوبض تعضیك   ؾی20-50ایي حبلت 

چٌبًچِ ػالئن ّوَلیع هبًٌس ّوَگلَثیٌَضی هكبّسُ ًكس تعضیك ذَى ضا ازاهِ   ٍُوطز

. زاز

 ذًَطیعی قسیس اؾت، یىجبض زض ُحلهطگطٍُ اضّبـ هٌفی وِ زض  ثب چٌبًچِ ثِ ثیوبضی

ٍ اؾت  Dاوٌَى ثیوبض زاضای آًتی  گصقتِ ذَى اضّبـ هثجت زازُ قسُ اؾت ٍ ّن

ّبی ذَى هٌفی ّن ثطای تعضیك هحسٍز اؾت ثبیؿتی اٍل چٌسیي ویؿِ ثب گطٍُ  ویؿِ

 زض گطزـ ذَى ضلیك قَز ٍ ؾپؽ زض نَضت ًجَز ٍ Dهٌفی ثِ ثیوبض تعضیك تب آًتی 

 . ًیبظ فَضی السام ثِ تعضیك ذَى اضّبـ هثجت وطز

 تعَیض خَى



 

 

 

هچ تطجیحبً  آظهبیف وطاؼ ثطای آهبزُ وطزى ذَى جْت ًَظاز ثِ ٍیػُ تؼَیى ذَى، 

 ّن ABOگیطز وِ زض ایي حبلت ثبیؿتی ذَى اًتربثی اظ ًظط  ثب ؾطم هبزض نَضت هی

ّب ًبؾبظگبض ثبقس  هچ ثب توبم ویؿِ چٌبًچِ وطاؼ. ثب هبزض ٍ ّن ثب ًَظاز ؾبظگبض ثبقس

غًی ثب قیَع فطاٍاى اؾت وِ زض ایي حبلت ذَى ثؿتگبى  ثبزی ػلیِ آًتی احتوبل آًتی

زضجِ اٍل هوىي اؾت ؾبظگبض ٍ زض نَضت اٍضغاًؽ اظ ذَى قؿتِ قسُ هبزض ثِ قطٌ 

چٌبًچِ ًَظازی ثِ ػلت .  ثطای تعضیك ثِ ًَظاز اؾتفبزُ وٌیس ABOگطٍّی ّن

تطٍهجَؾیتَپٌی آلَایویَى احتیبج ثِ پالوت زاقتِ ثبقس ثب ّویي قیَُ السام ثِ تْیِ 

. قَز پالوت هی

 زضجِ ٍ فبظ 37هچ ثب ؾطم هبزض زض حطاضت اتبق هثجت ٍلی زض  چٌبًچِ آظهبیف وطاؼ

وَهجع هٌفی اؾت ٍ یب ایٌىِ ؾطم ًَظاز ٍ یب هحلَل الَت قسُ اظ گلجَل لطهع ًَظاز 

ّبی ؾطز ٍ اظ  ثبزی هچ اؾت ثِ ػلت ًبؾبظگبضی آًتی زاضای ٍاوٌف هٌفی زض وطاؼ

. آٍضز  اؾت وِ هكىلی زض تعضیك ثِ ًَظاز ثِ ٍجَز ًویIgMگطٍُ 

ثبزی زض هبزض هٌفی  چٌبًچِ هبزض ؾبثمِ تعضیك ذَى اذیط ًساضز ٍ تؿت اؾىطیي آًتی

الجتِ یبزآٍضی . هچ ثِ ًَظاز زاز گطٍُ ًَظاز ضا ثسٍى وطاؼ تَاى ذَى ّن اؾت، هی

 ٍ زض ًبؾبظگبضی اضّبـ O ثبیؿتی ذَى ثب گطٍُ ABOقَز وِ زض ًبؾبظگبضی  هی

. ذَى هٌفی ثِ ًَظاز تعضیك قَز

 10 تب 5یىی ضا زض حطاضت اتبق ثِ هست . هچ ضا زض زٍ لَلِ جساگبًِ اًجبم زّیس وطاؼ

چٌبًچِ ٍاوٌف زض لَلِ .  زضجِ لطاض زّیس37زلیمِ اًىَثِ وطزُ ٍ زیگطی ضا زض 

 زضجِ ٍ یب فبظ وَهجع هثجت ثَز حبئع اّویت 37حطاضت اتبق هٌفی ٍلی ٍاوٌف زض 

. وٌس اّویت ضا هُطح هی ّبی ؾطز ٍ ثی ثبزی ثبلیٌی اؾت ٍ حبلت ػىؽ احتوبل آًتی

قَز وِ ّوَلیع زض حطاضت اتبق اّویت زاضز ٍ گفتٌی اؾت وِ زض  الجتِ یبزآٍضی هی

وطّبی  ّب ثب ووپلوبى وِ ًبقی اظ آًتی گلجَل ای هوىي اؾت آلَزگی لَلِ هچ ته وطاؼ

زض ایي .  ٍ زض ایي فبظ ًبؾبظگبضی هكبّسُ قَز ازاهِ یبفتِ زضج37ِ  تبؾطز اؾت

 Antiقَز وِ ثِ جبی آًتی ّیَهي گلَثَلیي گؿتطزُ َیف اظ  حبلت تطجیح زازُ هی

IgGاؾتفبزُ قَز   .



 

 

 

 

ػساز ظیبزی ثطای تَلیس ـــــــــثیوبضاى هجتال ثِ آًوی زاؾی قىل اؾت: ُ هْنـًکت

غًی   فٌَتبیپ آًتی،قَز وِ زض اٍلیي تعضیك ثبزی زاضًس اظ ایي ضٍ ؾفبضـ هی آًتی آلَ

ثْتط . ثیوبض هكرم گطزز تب زض آیٌسُ ثتَاى ثِ ؾطػت ذَى ثطای ثیوبض تْیِ وطز

Kاؾت ثب تَجِ ثِ فٌَتبیپ ثیوبض ذَى 
- ٍ C

- ٍ e
- ٍ E

گفتٌی اؾت .  زضیبفت زاضز-

ّوَلیع ٍ ؾٌسضم آؾپي اظ ػَاضو تعضیك ذَى یب تؼَیى ذَى  ّبی ّبیپط وِ ؾٌسضم

 زض ضاثُِ ذًَی زاؾی قىل ثِ ّوطاّی ون #ASPEN$آؾپي . زض ایي ثیوبضاى اؾت

قَز وِ زض ٌّگبم تؼَیى ذَى ثطای  تؼَیى ذَى ٍ اذتالالت ًَضٍلَغیه گفتِ هیثب 

 ثِ ووتط اظ HbSتعضیك هعهي ذَى ثب ّسف وبّف . زّس  ضخ هیپطیبپیؿنزضهبى 

. ّبی جلَگیطی اظ حوالت ایؿىوی هغعی اؾت  اظ ضاُ" 30

ثبزی زاقتِ ثبقس، ثبیؿتی تب آذط ػوط  آًتی چٌبًچِ ثیوبضی ؾبثمِ آلَ: ًکتِ هْن

ّب هوىي اؾت ثب گصقت  ثبزی آًتی آلَ .ثبزی زضیبفت زاضز آًتی ذَى ؾبظگبض ثب آلَ

ّب هبًٌس  ثبزی آًتی  زضنس آل30َ-35ثطای هثبل . لبثل تكریم گطزًس ظهبى غیط

" 50گطزًس ٍ حسٍز  ّبی ؾیؿتن ویس زض یه ؾبل غیط لبثل تكریم هی ثبزی آًتی

.  گطزًس  ؾبل یب ثیكتط زض ؾطم غیط لبثل تكریم هی10ّب پؽ اظ  ثبزی آًتی آلَ

 


