בדיקת סוג ד  ABOו – Rh
בשיטת הצימות במבחנות
תודתנו נתונה למעבדת בנק הד  ,הסתדרות מדיצינית הדסה ,אשר תרמה
את הנוהל שלה כבסיס לעבודת הצוות.
ולצוות אשר הכי  ,ער והביא את הנוהל ולפרסו :
ולרי מורונוב ביה"ח אס הרופא
ודאד סאדר ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
סיגלית מודחי אורנשטיי ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
נאוה רוטנבאו ביה"ח הדסה עי כר  ,מעבדת בנק הד
מירה נעמד ביה"ח שערי צדק ,מעבדת בנק הד
ברל רודנסקי ביה"ח שערי צדק ,מעבדת בנק הד
דוד מנשהאו ביה"ח בני ציו  ,מעבדת בנק הד
מסמ זה הינו דוגמא בלבד ,וכל שימוש בו הוא באחריות המשתמש בלבד .המסמ אינו מחייב
מעבדות לעבוד על פיו ,מעבדה המעונינת להשתמש בדוגמא מחויבת להתאי את תוכ הנוהל
לתהליכי המתקיימי בה.
מאשרי :

ש

חתימה

תפקיד

תארי

בתוק מתארי _____________:
בתוק עד תארי ____________:
\I:\2_maabadot\16_MedLabכתיבת נהלי מעבדות רפואיות\נהלי לפרסו באתר\בדיקת סוג ד דוגמא  ABOו Rh.doc
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1.0

2.0

ש הבדיקה
.ABO Rh

1.1

בדיקת סוג ד

1.2

קוד בית החולי ) 230.041 :סוג ד

 ABOו – .(Rh

אזהרה
2.1

2.2

החומר הנבדק הינו ד של חולי או תורמי ד  ,וכ ריאגנטי מסחריי של כדוריות
אדומות .קיימת סכנה של זיהו במחוללי מחלות .יש להקפיד לעבוד בכפפות ובחלוק,
בהתא לנהלי הבטיחות של בנק הד – ראה נוהל .230 36001
הריאגנטי

 Anti-B , Anti-Aו –  Anti-Dמכילי סודיו אזיד כחומר משמר.

חומר זה יכול להגיב ע הנחושת והעופרת שבצנרת הביוב וליצור חומר נפי  .ע"פ הוראות
היצר  ,א שופכי ריאגנטי אלה לכיור ,יש לשטו בהרבה מי  .בבנק הד בדיקות
הסוג מבוצעות במבחנות חד פעמיות המושלכות לאשפה המתאימה בתו הבדיקה.
3.0
4.0

אחריות
מורשי ביצוע בלבד ,אחראי לביצוע נוהל זה.
הגדרות
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7

5.0

ד מלא מכיל :תאי ד אדומי  ,תאי ד לבני  ,וטסיות ד כשה מרחפי בתו נוזל הקרוי
פלסמה.
תאי הד אדומי )כדוריות הד ( מכילי המוגלובי ) ,מולקולה מורכבת המכילה קומפלקס
חלבו ברזל הנושא חמצ (.
פלסמה – החלק הנוזלי של הד .
סרו )נסיוב( – נוזל צהבהב שמופרד מד שנקרש דומה בהרכבו לפלסמה א אינו מכיל פיברינוג
ופקטורי קרישה.
נוגד חלבו בד שמיוצר עי מערכת החיסו בתגובה לנוכחות אנטיג ספציפי בגו ושתפקידו
לקשור את האנטיג .
 – PCמנה של כדוריות ד דחוסות

מטרת הבדיקה
5.1

קביעת סוג ד

 ABO Rhלחולה לצור התאמת ד לפני עירוי ולפני השתלת איברי .

5.2

קביעת סוג ד

 ABO Rhלתורמי ד .

5.3

אבחנת קליטת השתל או דחייתו במושתלי מח עצ .

5.4

קביעת ה  Rhלנשי בהריו או יולדות לצור מת זריקת חיסו Rh Immune Globulin
למניעת יצירה אקטיבית של נוגדני  Anti-Dוגרימת מחלה המוליטית של הילוד.

5.5

קביעת סוג ד

 ABO Rhכחלק אינטגרלי של בדיקת אנטיגני

על כדוריות אדומות

לבדיקת אבהות.
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6.0

מבוא
6.1

קבוצת הד  ABOהיא הקבוצה החשובה והמשמעותית ביותר בעירוי מרכיבי ד  .סוג
הד  ABOנקבע לפי האנטיג שעל הכדוריות ולפי הנוגדני הנמצאי בסרו  .לכל אד
מלבד ילודי ובמספר מצבי קליניי נוספי  ,יש נוגדני טבעיי )נוגדני שמתפתחי
ללא חשיפה לכדוריות אדומות( לאנטיגני של  ABOהחסרי לו ; לאד ע סוג ד A
יש  , Anti-Bלאד ע סוג ד  Bיש  , Anti-Aלאד ע סוג ד  Oיש  Anti-Bו – Anti-
 Aולאד ע סוג ד  ABאי נוגדני בנסיוב .הנוגדני ה מסוג  IgMהגורמי לצימות
ישיר של כדוריות אדומות .בבדיקת סוג הד חייבת להיות התאמה מלאה בי הסוג
שנקבע ע"פ בדיקת האנטיגני שעל הכדורית לבי הסוג שנקבע ע"פ הנוגדני בנסיוב של
אותו אד .

6.2

אנטיג ) Dמקבוצת הד  ( Rhהוא השני בחשיבותו לאחר קבוצת הד  .ABOהאוכלוסיה
נחלקת ל –  Rhחיובי )כ – 85%מהאוכלוסיה הלבנה( ו –  Rhשלילי )כ – 15%
מהאוכלוסיה הלבנה( לפי המצאות או העדר אנטיג  Dעל הכדורית האדומה בהתאמה.
הנוגד  Anti-Dאינו נוגד טבעי ,ונוצר רק בעקבות חשיפה של אד  Rhשלילי לכדוריות
אדומות  Rhחיוביות בעירוי ד או בהריו .

7.0

עקרו השיטה
7.1

השיטה מבוססת על עיקרו הצימות או המוליזה של כדוריות אדומות באמצעות נוגדני
ספציפיי ) AABB Technical Manual 14th editionעמ' .(253

7.2

בדיקת סוג  ABOשל הכדוריות האדומות ) ( forward groupingקובעת נוכחות או העדר
אנטיגני

של  ABOע"י הפעלה של נוגדני

ידועי

 Anti-Aו  Anti-Bעל הכדוריות

האדומות ובחינת התגובה.
7.3

בדיקת סוג  ABOלפי הפלסמה או הסרו
נוגדני צפויי

 Anti-Aו/או

) ( reverse groupingקובעת נוכחות או העדר

 Anti-Bבפלסמה/סרו הנבדק .הבדיקה נעשית ע"י

הפעלת הסרו  /פלסמה על כדוריות  Aו –  Bידועות ובחינת התגובה.
7.4

בדיקת האנטיג  Dעל הכדוריות האדומות נעשית ע"י הפעלת נוגדני

 Anti-Dובחינת

התגובה.
7.5

אנטיג  Dחלש הוא אנטיג  Dשאינו מגיב בצימות ישיר ע"י נוגד  ,Anti-Dאלא דורש שלב
נוס של הוספת  AHG / Anti-IgGכדי שיתרחש צימות של הכדוריות )ראה נוהל D

8.0

חלש .(230 21002
אפיו השיטה
8.1
8.2

הבדיקה סמי כמותית.
השיטה מתבססת על תהלי של צימות או המוליזה מקרוסקופי של כדוריות אדומות.
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8.3

הצימות יכול להיות בדרגות חוזק שונות .4+ , 3+ , 2+ , 1+ , ± :

8.4

הדגימה תוגדר כ  Dחיובית או  Rhחיובית רק כאשר דרגת הצימות .≥ +2

8.5

כשדרגת הצימות חלשה מ  2יש לבצע בדיקת  Dחלש )ראה נוהל  230 21002בדיקת D
חלש ) (Weak Dבמבחנות בשיטת הצימות (.

מסמכי ייחוס

9.0

9.1

.AABB Technical Manual 14th edition, pp. 670-671, 677-678

9.2

משרד הבריאות :עדכו לנהלי להפעלת בנקי ד ומת עירויי ד  ,אוקטובר .2002עמ' .30,29, 14

9.3

הוראות עבודה המצורפות לריאגנטי של כדוריות אדומות  A1ו –  Bשל חברת
) .Gamma Biologicalsד הוראות עדכני לריאגנט שבשימוש מתויק בקלסר  Dשל הריאגנטי (.

9.4

הוראות העבודה המצורפות לריאגנטי של נוגדני  Anti-D ,Anti-B , Anti-Aשל
חברת ) Gamma Biologicalsד הוראות עדכני לריאגנט שבשימוש מתויק בקלסר  Dשל
הריאגנטי (.

9.5

הוראות העבודה המצורפות לריאגנטי של נוגדני  Anti-D ,Anti-B ,Anti-Aשל
חברת ) Ortho Clinical Diagnosticsד הוראות עדכני לריאגנט שבשימוש מתויק
בקלסר  Dשל הריאגנטי (.

10.0
מק"ט הדסה

חומרי ומגיבי
ש החומר

מק"ט יצר

ש יצר

ש סוכ

תנאי
אכסו

זמ תפוגה

3BB0100051

Anti-A

Gamma 4-102

פרומדיקו

1-8oC

3BB0100052

Anti-B

Gamma 4-132

דובר

1-8oC

3BB0100001

Anti-A

3BB0100002

Anti-B

דובר

1-8oC

2BB0100041

Reagent Red
Blood Cells

Molter ORT711227
Molter ORT712319
Gamma 2-200

דובר

1-8oC

פרומדיקו

1-8oC

רשו על
המוצר
רשו על
המוצר
רשו על
המוצר
רשו על
המוצר
רשו על
המוצר

3BB0100007

Reagent Red
Blood Cells

Ortho ORT719210

דובר

1-8oC

רשו על
המוצר

A2 Cells

Ortho ORT719310

דובר

1-8oC

רשו על
המוצר

פרומדיקו

1-8oC

רשו על
המוצר

דובר

1-8oC

רשו על
המוצר

3BB010517
3BB0100134
3BB010003

Anti-D
(Monoclonal
)blend
Anti-D
(Monoclonal
)blend

Gamma 4-205
Molter ORT712369
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ש החומר

מק"ט הדסה
3BB0100090

Rh Control

3BB0100067

Rh Control

3BB0100143

Anti Human
Globulin
Anti-lgG-C3d
Anti Human
Globulin
Anti IgG
Coombs Control
Cells

3BB0100143
3BB0100004

0100107

11.0

מק"ט יצר

A2 Cells
)Anti-A1 (Lectin
Saline NaC1
0.9% Sterile

ש יצר

ש סוכ

תנאי
אכסו

זמ תפוגה

ORT715480
7-204

דובר

1-8oC

Gamma

פרומדיקו

1-8oC

4-010

Gamma

פרומדיקו

1-8oC

רשו על
המוצר
רשו על
המוצר
רשו על
המוצר

4-015

Gamma

פרומדיקו

1-8oC

רשו על
המוצר

2-250

Gamma

פרומדיקו

1-8oC

רשו על
המוצר

7-121

Gamma
Gamma

פרומדיקו
פרומדיקו

Ortho

אג
הרוקחות

הערות

לא לשימוש
כשיש
המוליזה
לא בשימוש

טמפ'
החדר

עד שנתיי

מכשור וציוד

מק"ט הדסה

ש הפריט

ש יצר

דג

מק"ט
יצר

2002001260

צנטריפוגה להפרדת ד

Dade

Immufuge

80475

צנטריפוגה להפרדת ד

Diamed

צנטריפוגה סרולוגית

Clay Adams

צנטריפוגה סרולוגית

Diamed

צנטריפוגה שוטפת

Sorval

2000016137
1000023238

ש סוכ

הערות

מדיגל
196149

420522

מדיגל
9701305

06470

Cell washer

אינקובטור

200001638

Clay Adams

מנורה ע מראה
מגדילה

5380

Clay Adams

265036

425384

אי סוכ באר
הסוכ בחו"ל Hospac

4180782

פיפטות חד פעמיות

אספקה ע"י הדסה ,הקובעת את היצר

4130266

מבחנות 10x75 mm

אספקה ע"י הדסה ,הקובעת את היצר

מעמד למבחנות
12.0

כיול
12.1

כיול פונקציונלי של הצנטריפוגות הסרולוגיות נעשה אחת לחצי שנה )ראה נוהל כיול
 .(230 21028בכל שימוש בצנטריפוגות יש לבדוק שהכיול בר תוק עפ"י התארי שרשו
במדבקת הכיול שעל הצנטריפוגה.
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13.0

קריטריוני לקבלת דגימה
) 13.1ראה נוהל קבלת דגימה (230 31002
 13.2אופ שימור הדוגמאות
 13.2.1על דגימה שנלקחה במבחנה ע ) EDTAפקק סגול( נית לבצע את הבדיקה עד 7
ימי מלקיחתה ,כאשר הדגימה מאוחסנת בטמפרטורה של .1-8oC
 13.2.2על דגימה שנלקחה במבחנה ללא חומר נוגד קרישה )פקק אדו ( ,נית לבצע את
הבדיקה עד  14יו מהלקיחה ,כאשר הדגימה מאוחסנת בטמפ' של .1-8oC

14.0

בקרת איכות
14.1

מתבצעת בקרת איכות יומית של כל הריאגנטי לבדיקת סוג ד  ABOו  .Rhהריאגנטי
נכנסי לשימוש רק במידה וה עוני לדרישות בקרת האיכות )ראה נוהל בקרת איכות
.(230 21023

15.0

 14.2אישור לשימוש בריאגנטי
אחראית האיכות.
שלבי הבדיקה

שאינ

עומדי

בדרישות יינת ע"י אחראית המעבדה או

15.1

מעמד המבחנות ע ריאגנטי לבדיקת סוג ד יהיה מוכ מראש ע"י עובד עמדת החלו
בסדר הבא:

15.2

המעמד יכיל " 20סטי " של מבחנות לבדיקת  20דגימות ד לסוג.

15.3

כל סט מכיל את הריאגנטי בסדר הבא:

דגימה

.1

פלסמה

 .2מבחנה ריקה ממוספרת במספר ר שינת לדגימה ,לאיסו הפלסמה.

Saline

 2-3ml .3סליי איזוטוני להכנת סוספנסיה  3-4%מכדוריות הדגימה.

מקו למבחנת הבדיקה.

RhC

 .4טיפה אחת מראגנט  .Rh controlאי סימו על גבי המבחנה.

A-D

 .5טיפה אחת מראגנט .Anti-D

פס לאור המבחנה.

A-B

 .6טיפה אחת מראגנט .Anti-B

)ראגנט צהוב ,אי צור בסימו (

A-A

 .7טיפה אחת מראגנט .Anti-A

)ראגנט כחול ,אי צור בסימו (

 .8טיפה אחת מראגנט כדוריות .B

 2פסי לרוחב המבחנה.

 .9טיפה אחת מראגנט כדוריות .A1

פס אחד לרוחב המבחנה.

C-B
C-A

 .10מבחנה ריקה ממוספרת במספר הדגימה לאיסו  3טיפות פלסמה לבדיקת
סקר נוגדני

סקר

סדר דגימות
 15.4סרכז את מבחנת הדגימה ב  3,000סל"ד בצנטרפוגה להפרדת ד  dadeלמש 3 2
דקות לצור הפרדת הפלסמה/סרו מהכדוריות.
15.5

רשו הדגימה במחשב.
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 15.5.1רשו הדגימה במחשב יכול להיעשות בשני אתרי  :בעמדת רישו הדגימה שליד
מכשיר ה  .Auto-Vueכאשר מכשיר ה  Auto-Vueעובד ,הרישו

יעשה רק

בעמדה זו .האתר השני לרישו הדגימה הוא בעמדת ביצוע הבדיקה הידנית.
 15.5.2ממס תפריט ראשי ←  (1הזנת נתוני

←  (1קבלת דגימה .בלוח קבלת הדגימה

הקלד סיסמא אישית בשדה המתאי .
 15.5.3בשדה המתאי קרא בקורא ברקוד את מספר הרשומה שעל המבחנה .א לא
נית לקרוא בברקוד ,יש להקליד את מספר הרשומה ובסיו להקיש  .Enterעל
פרטי הנבדק המופיעי

במס תואמי

המס יעלו פרטי הנבדק .בדוק א
לנתוני על המבחנה.
 15.5.4ע פרטי הזהות של הנבדק עולי ג נתוני לגבי מספר הדגימות של נבדק זה
בעבר ,ותארי הדגימה האחרונה ← הקש .Enter
 15.5.5החלו "מספר דגימה" מהבהב .הדבק מדבקת מספר ר של מספר דגימה על
מבחנת הדגימה ,על טופס הבקשה לביצוע בדיקה ועל טופס הזמנת מרכיבי )א
קיי ( ← קרא בעזרת קורא הברקוד את המספר שהדבקת על המבחנה ← נפתח
חלו .
 15.5.6בעזרת קורא הברקוד קרא את מספר הרשומה של הנבדק מהטופס המלווה )רצוי
מטופס הבקשה לביצוע בדיקה( ואת מספר הדגימה מהמדבקה שהודבקה על
הטופס ← הקש  Doלאישור ההדבקה.
 15.5.7כאשר אי מדבקות מספרי דגימה ע

ברקוד )בהה"צ או עקב מחסור זמני

באספקה( :לקבלת מס' דגימה לח על מקש ") Insert hereהכנס רשומה"(,
ומתקבל מס' הדגימה השוט  .לח על מקש ") Doבצע"(.
15.6

דגימות בהמתנה ,סידרת :8000
 15.6.1כאשר מתקבלת דגימה לביצוע בדיקת סוג ללא דרישה להצלבה ומצויות בארכיו
לפחות שתי דגימות של הנבדק ועברו פחות מ –  10ימי מאז בדיקת הסוג
האחרונה ,אי לבצע את הבדיקה .דגימות אלה תעבורנה לסטטוס של "המתנה":
15.6.1.1

מספור הדגימות בהמתנה הוא בסידרת " : "8000הקש F9
)"צמצ מבט"( ← עולה מספר הדגימה בסידרה זו.

15.7

15.6.1.2
15.6.1.3

רשו את המספר על המבחנה ועל טופס הבקשה לביצוע בדיקה.
העבר את המבחנה למעמד המיועד לכ ואת הטופס לקופסה
המסומנת המיועדת לכ .

15.6.1.4

דגימות אלה נשמרות בטמפרטורה של  1-8oCלמש  3ימי .

החלפת סטטוס הדגימה כאשר מגיעה הזמנה להצלבה ללא דגימה:
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 15.7.1הכנס ללוח שליפת נתוני חולה; מתפריט ראשי ←  2שליפות ← 2
שליפת נתוני חולה.
 15.7.2בשדה המתאי קרא בעזרת קורא הברקוד את פרטי הזיהוי של הנבדק
מהמדבקה שעל טופס ההזמנה .א אי מדבקה הקלד את מספר הרשומה של
הנבדק ובסיו הקש ") F12בצע שאילתא"( .על הלוח יעלו פרטי הנבדק .במידה
שקיימת דגימה בהמתנה ,מספרה יופיע ברשימת הדגימות ב"שוט ".
 15.7.3אתר את המבחנה במעמד שבמקרר.
 15.7.4מספר מחדש את הדגימה:
15.7.4.1

הכנס ללוח קבלת דגימה ,הקש ") F11הז שאילתא"( ←.("Enter
בלוח יעלו פרטי הנבדק .בדוק התאמה ע
המבחנה.

15.7.4.2

הפרטי

שעל

הקש  .F9 ← PF1בשדה מספר הדגימה יעלה מספר עוקב
מסדרת מספרי העבודה .כאשר אי מדבקות ממוספרות ע
ברקוד )בהה"צ או עקב מחסור זמני באספקה( :לח על Do
)"בצע"( .א יש מדבקות ,המש לפי .15.7.4.3
את מדבקות

15.7.4.3

כאשר יש מדבקות :הדבק למבחנה ולטפסי
המספר .ודא התאמה בי פרטי הדגימה והטפסי .

15.7.4.4

חזור לשדה מספר הדגימה ע"י הקשה  Enter ← PF1ומחוק
את המספר שעלה ע"י הקשה של ") F17אפס שדה"(.

15.7.4.5

קרא באמצעות קורא הברקוד את מספר הדגימה מהמדבקה
שעל המבחנה← המספר יופיע מחדש בשדה מספר הדגימה
ובנוס יופיע לוח לאימות ההדבקה.

15.7.4.6

בעזרת קורא הברקוד קרא את רשומת הנבדק מהמדבקה שעל
טופס הזמנת המרכיבי )א אי מדבקה יש להקליד את מספר
הרשומה של הנבדק ←  ( Enterואת מספר הדגימה מהמדבקה
שעל הטופס .המספרי יעלו בשדות המתאימי בלוח האימות.
הקש .DO

15.8

זיהוי דגימה מתור במבחנות של תורמי ד )ד מלא ,SDP ,גרנולוציטי ( ,מספר התור
משמש מס' הדגימה:
 15.8.1הכנס ללוח קבלת דגימה ,הקש ") F11הז שאילתא"( והקש  .Returnבשדה מס'

15.9

הדגימה )מהבהב( הקש את מס' התור בעזרת קורא ברקוד או ידנית .במס יעלו
פרטי התור  .בדוק התאמה ע הפרטי שעל גבי המבחנה.
ביצוע בדיקת סוג
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 15.9.1לאחר סרכוז הדגימה טפט  3טיפות פלזמה/סרו בעזרת פיפטה חד פעמית למבחנת
הסקר )מס'  10בסט ,מסומנות במס' הדגימה( ושתי טיפות פלזמה/סרו לכל אחת משתי
המבחנות הבאות )מס'  8ו  9בסט( )המכילות תרחי  3% 4%כדוריות ,B ,A1
בהתאמה( .את שארית הפלזמה/סרו אסו לתו המבחנה האחרונה )מס'  2בסט,
מסומנת א היא במס' הדגימה( וחבר בגומיה למבחנת הדגימה המקורית.
 15.9.2בעזרת הפיפטה דגו מהכדוריות האדומות שבמבחנת הדגימה המקורית והכ תרחי
של  3 4%כדוריות אדומות בסליי )ממבחנת הסליי מס'  3שבסט( )ראה נוהל .(230 21027
 15.9.3מתרחי הכדוריות טפט טיפה אחת לכל אחת מהמבחנות הבאות:
למבחנה מס'  7בסט )המכילה ריאגנט (Anti-A
למבחנה מס'  6בסט )המכילה ריאגנט (Anti-B
למבחנה מס'  5בסט )המכילה ריאגנט (Anti-D
למבחנה מס'  4בסט )המכילה ריאגנט .(Rh control
 15.9.4ערבב היטב וסרכז את המבחנות מס'  4,5,6,7,8,9במהירות המסומנת כ  ISלמש הזמ
שמצוי במדבקת הכיול הפונקציונלי שעל הצנטריפוגה .בח להמוליזה.
 15.9.5הרח את הכדוריות בעדינות מחדש וקרא תוצאות צימות  /המוליזה באופ מיידי .דרג
את תוצאות הצימות בי  4+←0ראה נוהל מספר .230-21005
 15.9.6הכנס למחשב את תוצאות הבדיקה ע הראגנטי השוני ואת סיכו .ABO Rh
הכנס תוצאות הסוג שדרגת בטור הימני וסכ את התוצאה בטור השמאלי .לא נית לקבוע
סוג כשאי התאמה בי  forward groupingו ) reverse groupingראה סעי  15בנוהל זה(.
 15.9.7הדפס את הסוג על טופס הבקשה לביצוע הסוג במחשב ,ע"י לחיצה על  .PF1,Pיש להקפיד

16.0

ולראות שהפרטי של החולה על המדבקה של טופס הבקשה לבדיקת הסוג זהי לאלו
שהודפסו ע"י המחשב.
 15.9.8חתו על התוצאה על טופס הסוג.
פרוש התוצאות
16.1

צימות  4+ ,3+ ,2+ ,1+ ,±של כדוריות אדומות נבדקות בנוכחות ריאגנט )מבחנות  6,7בסט(,
מהווה תוצאה חיובית ,שפירושה קיו האנטיג המתאי  .המוליזה במקרה הזה היא תוצאה
חיובית שגויה ) (false positiveשיכולה לנבוע מזיהו בריאגנט.

16.2

בבדיקת הסרו ע כדוריות אדומות ) A1, Bמבחנות  8,9בסט( ידועות צימות מ  ±עד4+
וג המוליזה נחשבת תוצאה חיובית שפירושה קיו הנוגד המתאי  .העדר צימות או
המוליזה מהווה תוצאה שלילית שפירושה העדר הנוגד המתאי .

16.3
קיו

בבדיקת אנטיג ) Dמבחנה  5בסט( ,צימות מ  ±עד  4+מהווה תוצאה חיובית שפירושה
אנטיג  .Dהתוצאה תחשב חיובית רק א

התגובה במבחנה של  Rh controlתהיה

שלילית )מבחנה  4בסט(.
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16.4

כאשר הצימות ע  Anti-Dחלש מ  ,2+יש לבצע בדיקה ל ) weak Dראה נוהל .(230 21002

16.5

טבלת סיכו תוצאות וקביעת סוג

 16.5.1תוצאות ABO

פלסמה/סרו הדגימה ע
כד"א A1
+

כד"א B
+
+

כדוריות הדגימה ע
Anti-A

סיכו
סוג ד

Anti-B

+

+
+

+
+

O
A
B
AB

תוצאות D

16.5.2

Rh control
Anti-D
)(6-8% Albumin

Rh
+

+

)*(
+

+

Invali
d

)*( במקרה של בדיקה שלילית ע  ,Anti-Dבצע בדיקה ל weak D
)ראה נוהל לבדיקת  Dחלש .(230 21002
17.0

הפרעות אפשרויות בהתייחסות
17.1

במצבי מיוחדי  ,כגו תגובות לעירוי ,בה יש צור לחזור על בדיקת הסוג ,נית לבצע
את הבדיקה ג לאחר הזמ שנקבע ועד חודש מיו קבלת הדגימה .בצוע זה יעשה רק
באישור האחראי על המעבדה ,אחראי משמרת או אחראי האיכות.

17.2

תוצאות בדיקת הסוג של הכדוריות ושל הסרו של דגימה direct and reverse grouping
חייבות להתאי  .א קיימת אי התאמה ,אי לסכ את הסוג במחשב ואי לבצע פעולת
הצלבה עד לבירור סיבת אי ההתאמה .
 17.2.1נית לחזק תגובות צימות חלשות של הסרו הנבדק ע כדוריות  Aו  Bידועות
ע"י הדגרת המבחנות המתאימות בטמפרטורת החדר  23oc±3oCאו ב 4±2oC
למש  5 15דקות.
 17.2.2נית לחזק תגובות חלשות של כדוריות הנבדק ע

ריאגנטי

 Anti-Aו Anti-B

מונוקלונליי ע"י הדגרה בטמפרטורת החדר  23±3oCלמש  5 15דקות.
 17.2.3בחיפוש נוגדני בסרו ) (reverse groupingבתינוקות עד גיל  6חודשי יכולה
להיות תוצאה מוטעית .לילודי אי עדיי נוגדני  Anti-Aו  .Anti-Bולעתי
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הנוגדני הנמצאי בד התינוק ה ממקור הא  .ברר את גיל התינוק וברר לפי
מס' רשומה של הא מה סוג דמה וציי את הממצאי בהערה לסוג במחשב.
 17.2.4בקשישי  ,יתכ מצב שבו הנוגדני בסרו לא יהיו ברמה מספקת לזיהוי .נית
לחזק תגובה חלשה של נוגדני אלה ע"י הדגרת המבחנות בטמפרטורת החדר
 ,23±3oCאו ב  4±2oCלמש  5 15דקות .ציי בהערה לסוג במחשב את התוצאה
של הנוגדני אחרי ההדגרה.
 17.2.5במושתלי מח עצ

בה

יש אי התאמה ב  ABOבי התור

למקבל ולא נית

לקבוע את הסוג ,רשו במחשב תוצאת סוג  NDובהערה ציי "מושתל מח עצ ".
 17.2.6לעתי קיימי בסרו הנבדק נוגדני קור בלתי ספציפיי או נוגדני ספציפיי
מסוג  IgMהמגיבי ע כדוריות  Aו  Bוגורמי לאגלוטינציה בסרכוז מיידי.
במקרה כזה תתכ אי התאמה בי  reverse groupingו . forward grouping
זהה נוכחות נוגדני אלה בסרו הנבדק ע"י ביצוע בדיקת סקר נוגדני )ראה
נהלי לבדיקת סקר נוגדני  .(230 21004 ,230 21003רשו בהערה לסוג את
תוצאות הבדיקה.
 17.2.7כאשר נבדקו כל האפשרויות לאי התאמה בתוצאות בדיקת הסוג ולא נית
להסביר ולהוכיח אות  ,הזמ דגימת ד חדשה וחזור על הבדיקה.
17.3

במקרה שמתקבלת תוצאה שמשמעותה סתירה בסוג ד לדגימות שהיו לחולה בעבר,
עובד נוס יחזור על הבדיקה .א עדיי קיימת סתירה ,הזמ דגימה חדשה )ראה נוהל
קבלת דגימה  .(230 31002דווח למנהל המעבדה על המקרה ותעד בקלסר מס' " 13טעויות
בלקיחת ד במחלקות".

17.4

בחולי שקבלו עירוי ד ע מנות מסוג ד שונה משלה א מתאי לה :
חולה ע סוג ד  ABשקבל  PCמסוג  Aאו  Bאו ;O
חולה ע סוג ד  Aאו  Bשקבל  PCמסוג ;O
תתקבל תוצאת סוג ד זהה למנות שקבל או שדה מעורב בו ייראה ג סוג דמו המקורי
וג הסוג של מנות העירוי.
 17.4.1ברר בלוח מת דמי או ע הרופא המטפל א קבל החולה ד בבית חולי אחר.
 17.4.2חזור על הבדיקה מדגימה חדשה וא נית  ,במקביל ע בדיקה קודמת.
 17.4.3הכנס את התוצאות למחשב ,א סיכו הסוג יהיה כמו הסוג המקורי ובהערה
רשו את סוג המנות שקבל החולה.
 17.4.4כאשר מתקבל סוג ע שדה מעורב והחולה לא מוכר במחשב בנק הד  ,ברר א :
החולה קבל מנות ד בבית חולי אחר ,הא הנבדק הוא פצוע שקבל עירוי ד
בשטח ,הא החולה עבר השתלת מח עצ .
 17.4.5סכ

את תוצאות הסוג כ–  NDעד לקבלת תוצאה ברורה .בהערה רשו

הסיבה.
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את

17.5

לילודי שסוג ד הא  O+או  Rhשלילי ,נלקח ד מחבל הטבור ונשלח לקביעת סוג
ו  DATבבנק הד  .ד טבורי מכיל חלבו הנקרא  .Wharton Jellyנוכחות חלבו זה
בכמות גדולה עלולה לגרו לצימות הכדוריות וקבלת תוצאה חיובית שגויה ).(False Positive
לכ  ,כאשר יש צימות במבחנות  4,5,6,7בסט )ג בביקורת  ,(Rh-conצרי לחזור על הבדיקה
אחרי שטיפת תרחי הכדוריות  3פעמי בסליי .

17.6

כאשר סוג הד כפי שנקבע ע"פ הכדוריות הוא  Aאו  ,ABוסרו הנבדק מגיב ע כדוריות
הריאגנט  A1יש לבדוק א כדוריות הנבדק ה מסוג  A2ובסרו מצוי . Anti-A1
 17.6.1קביעת אנטיג  A2על הכדוריות:
17.6.1.1

טפט טפה אחת ראגנט  Anti-A1 lectinלמבחנה מסומנת ע
מספר הדגימה.

17.6.1.2

הוס טיפה אחת תרחי  3 4%של כדוריות הדגימה ,נער היטב
וסרכז במהירות המסומנת כ  ISלמש הזמ שמצוי במדבקת
הכיול הפונקציונלי שעל הצנטריפוגה .הרח ובדוק צימות.

17.6.1.3

בקורת חיובית :טפט טפה אחת ראגנט Anti-A1 lectin
וטיפה אחת כדוריות  A1של חברת גאמא נער היטב וסרכז במהירות
המסומנת כ  ISלמש הזמ שמצוי במדבקת הכיול הפונקציונלי
שעל הצנטריפוגה .הרח ובדוק לצימות.

17.6.1.4

בקורת שלילית :טפט טיפה אחת ראגנט Anti-A1 lectin
וטיפה אחת כדוריות  .A2נער היטב וסרכז במהירות המסומנת
כ  ISלמש הזמ שמצוי במדבקת הכיול הפונקציונלי שעל
הצנטריפוגה .הרח ובדוק לצימות.

 17.6.2קביעת הנוגד  Anti-A1בסרו :
 17.6.2.1סמ  4מבחנות במספר הדגימה .סמ המבחנות לפי הסדר A2 ,A1:
 Oו .Autocontrol
 17.6.2.2טפט  2טיפות של סרו הדגימה לכל אחת מהמבחנות.
 17.6.2.3הוס טיפה אחת ריאגנט כדוריות  ,O ,A2 ,A1וכדוריות עצמיות מהסוספנסיה
למבחנות המתאימות.
 17.6.2.4הדגר את המבחנות בטמפרטורת החדר ) (23±30Cלמש  30 5דקות.
נער וסרכז במהירות המסומנת כ  ISלמש הזמ שמצוי במדבקת הכיול
הפונקציונלי שעל הצנטריפוגה .הרח וקרא תוצאות.
 17.6.2.5טבלת תוצאות קביעת סוג  A2ע נוגד Anti-A1
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