
       دکتز گل افؾاى 

آسهایؼ ّای کَهبش هغتقین ٍ غیزهغتقین 

 

 وَهجع، هَضاًز ٍ ضایؽ آظهبیكی ضا قطح زازًس وِ سَاًبیی قٌبؾبیی 1945زض ؾبل 

آًشی ثبزی ّبی غیط آگلَسیٌِ وٌٌسُ زض ؾطم ٍ ثط ؾغح گلجَل ّبی لطهع ضا زاقز ٍ ثِ 

. ًبم آظهبیف وَهجع هشساٍل گطزیس

آظهبیف وَهجع هؿشمین حؿبؼ قسى یب آغكشِ قسى گلجَل ّبی لطهع ثب 

. ایوًََگلَثَلیي ٍ یب اخعای ووذلوبى ٍ یب ّط زٍ ضا زض گطزـ ذَى ًكبى هی زّس

 احشیبج C3d ٍ اخعای ووذلوبى ثِ ٍیػُ IgGثطای قٌبؾبیی گلجَل ّبی لطهع آلَزُ ثِ 

 اؾز وِ ثِ آى C3d ٍ آًشی IgG ثب ٍیػگی آًشی (AHG)ثِ آًشی ّیَهي گلَثَلیي 

. آًشی ّیَهي گلَثَلیي گؿشطزُ عیف یب دلی اؾذؿفیه گَیٌس

 سٌْب ضزدبی ووذلوبى ضٍی گلجَل لطهع C3dگفشٌی اؾز وِ زض غبلت هَاضز خعء 

 زض آًشی ّیَهي گلَثَلیي ثطای آظهبیف وَهجع C3dاؾز ٍ اظ ایٌطٍ ٍیػگی آًشی 

هثجز قسى وَهجع هؿشمین زض نَضسی ثِ هفَْم ّوَلیع ٍ . هؿشمین ضطٍضی اؾز

ون ذًَی ّوَلیشیه اؾز وِ ثب وبّف ّوَگلَثیي، افعایف ضسیىَلَؾیز، گلجَل ّبی 

دلی وطٍهبغی زض ذَى هحیغی، وبّف ّبدشَگلَثیي ٍ افعایف ثیلی ضٍثیي ّوطاُ ثبقس 

 ٍ ّویكِ هثجز قسى آظهَى وَهجع هؿشمین ثیبًگط ّوَلیع 

. ًیؿز

 

کاربزدّای آسهایؼ کَهبش هغتقین 

 یب اخعای IgGوَهجع هؿشمین حؿبؼ قسى گلجَل ّبی لطهع زض گطزـ ذَى سَؾظ 

گلجَل ّبی آغكشِ قسُ ثب هؼطف آًشی ّیَهي گلَثَلیي . ووذلوبى ضا اضظیبثی هی وٌس

 اؾز ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى C3d ٍ آًشی IgGگؿشطزُ عیف وِ زاضای ٍیػگی آًشی 

 ثط ؾغح گلجَل ّبی IgG هَلىَل ّبی FC ثیي لؿوز ّبی IgGآًشی . هی زٌّس



 

 

 

 

ثطذی اظ وبضثطزّبی آظهبیف وَهجع هؿشمین . لطهع دل ظزُ ٍ آًْب ضا آگلَسیٌِ هی وٌس

: ػجبضسٌس اظ

 سكریم ون ذًَی ّبی آسَایوَى 

 ثطضؾی فَضی ٍاوٌف ّوَلیشیه ًبقی اظ سعضیك ذَى ًبؾبظگبض 

 ًَظازی ًبقی اظ ػجَض آًشی وط اظ خفز - سكریم ون ذًَی ّوَلیشیه خٌیي 

 ٍثطضؾی ّوَلیع ًبقی اظ زاض 

 

  

 

 (AHG)اًَاع هؼزف ّای آًتی ّیَهي گلَبَلیي 

آًتی ّیَهي گلَبَلیي چٌذ اختصاصی یا پلی اعپغفیک - الف
(Polyspecific) 

آًشی ّیَهي گلَثَلیي دلی  ولًَبل سْیِ قسُ اظ ذطگَـ  -1

(Rabbitpolyclonal) ثب ذَال آًشی IgG آًشی ٍ C3d 

 دلی ولًَبل اظ ذطگَـ ٍ آًشی IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب هرلَط آًشی  -2

C3d/C3b هٌَولًَبل اظ هَـ (Murine/Rabbit blend) 

 C3d/C3b هٌَولًَبل ٍ آًشی IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب هرلَط آًشی  -3

 هٌَولًَبل

آًتی ّیَهي گلَبَلیي تک اختصاصی یا هٌَاعپغفیک -ب
(Monospecific) 

 دلی ولًَبل اظ ذطگَـ ثسٍى IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی آًشی - 1

ذبنیز ضس ووذلوبى 

 IgG هَلىَل FCآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی ػلیِ لؿوز - 2

 هٌَولًَبل اظ هَـ IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی آًشی - 3

 دلی ولًَبل اظ ذطگَـ C3b/C3dآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی آًشی - 4



 

 

 

هٌَولًَبل اظ هَـ  C3dآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب ٍیػگی آًشی - 5

ثطای سْیِ آًشی ّیَهي گلَثَلیي دلی ولًَبل اظ سحطیه ایوٌی ذطگَـ ثب سعضیك 

ایي گًَِ اظ هؼطف ّبی آًشی ّیَهي . ایوًََگلَثَلیي ٍ اخعای ووذلوبى اؾشفبزُ هی قَز

 هوىي اؾز ثب ظًدیطُ ؾجه الًسا یب وبدب اظ C3d ٍ آًشی IgGػالٍُ ثط ٍیػگی آًشی 

 ٍاوٌف زٌّس ٍ ػالٍُ ثط ایي هوىي اؾز زاضای ذَال IgA ٍ یب IgMهَلىَل ّبی 

.   ّن ثبقٌسC4d، آًشی C4b، آًشی C3bآًشی 

 ذطگَـ ػلیِ Bدلی ولًَبل ثِ هفَْم آى اؾز وِ ؾلَل ّبی گًَبگَى لٌفَؾیز 

. ادی سَح ّبی هرشلف آًشی غى سحطیه قسُ ٍ آًشی ثبزی هی ؾبظًس

 اظ ذطگَـ ٍ IgG اظ هرلَط دلی ولًَبل آًشی AHGثطذی اظ ؾبظًسگبى ثطای سَلیس 

آًشی ثبزی ّبی دلی ولًَبل اظ سحطیه ایوٌی .  هٌَولًَبل اؾشفبزُ هی وٌٌسC3dآًشی 

حیَاًبر آظهبیكگبّی هبًٌس ذطگَـ ثسؾز هی آیس ٍ هوىي اؾز زاضای ًبذبلهی 

. ثبقس ٍلی اًَاع هٌَولًَبل ذبلم ٍ آلَزگی ًساضًس

 ًیع C3b هوىي اؾز ثب ادی سَح ّبی C3dآًشی ثبزی ّبی دلی ولًَبل ثب ٍیػگی آًشی 

 C3b هٌَولًَبل ٍاوٌف هٌفی یب ضؼیفی ثب C3dٍاوٌف زٌّس، زض حبلی وِ آًشی 

. زاضز

 ًیع ٍاوٌف زٌّس سحز ػٌَاى C3b وِ ثب C3d ّط گًَِ آًشی FDAثٌب ثِ ؾفبضـ 

.  ًبهگصاضی هی گطززC3d/C3bآًشی 

 
 



 

 

 

 

 یا IgGکَهبش هغتقین حغاط ؽذى گلبَل ّای قزهش در گزدػ خَى تَعط 
گلبَل ّای آغؾتِ ؽذُ با هؼزف آًتی . اجشای کوپلواى را ارسیابی هی کٌذ

 اعت C3d ٍ آًتی IgGّیَهي گلَبَلیي گغتزدُ طیف کِ دارای ٍیضگی آًتی 
. ٍاکٌؼ آگلَتیٌاعیَى هی دٌّذ



 

 

 

 
 

 

 (AHG)هؼزفی آًتی ّیَهي گلَبَلیي 

 زاضای (Polyspecific)آًشی ّیَهي گلَثَلیي گؿشطزُ عیف یب دلی اؾذؿفیه 

 هی ثبقس، ثسیي هفَْم وِ ثب گلجَل ّبی آغكشِ C3d/C3b ٍ آًشی IgGٍیػگی آًشی 

 ٍاوٌف زازُ ٍ هَخت آگلَسیٌبؾیَى آًْب زض آظهبیف وَهجع C3d یب IgGقسُ ثِ 

. هؿشمین هی گطزز

 IgG هَلىَل FC آًشی ّیَهي گلَثَلیي هوىي اؾز ػلیِ لؿوز IgGٍیػگی ضس 

ثَزُ ٍ یب ایٌىِ ثب زاهٌِ ٍؾیغ سط ثشَاًس ثب ظًدیطُ ّبی ؾجه ایوًََگلَثَلیي ّبی آغكشِ 

ایي هؼطف ثب ٍیػگی ضس ووذلوبى لبزض ثِ ٍاوٌف ثب اخعای . قسُ ًیع ٍاوٌف زّس

C3d ٍ C3bهی ثبقس  .

 ٍ هؼطفی ثؿیبض حؿبؼ ٍ آؾیت دصیط IgGآًشی ّیَهي ایوًََگلَثَلیٌی اظ خٌؽ 

هٌدوس وطزى آى هَخت سرطیت هَلىَل ّبی آى سَؾظ وطیؿشبل ّبی ید . اؾز

ِ زاضی آى . هی قَز ٍ اظ ایٌطٍ ًجبیؿشی آًطا هٌدوس ؾبذز  زضخِ 2-8زهبی ًگ

. اؾز # زضخ4ِهیبًگیي $ؾبًشی گطاز 

 یب ووذلوبى IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي ثب اًسن سوبؼ ثب هكشمبر ذَى وِ زاضای 

. ثبقٌس ثِ ؾطػز ذٌثی ٍ غیطفؼبل هی گطزز

. ثطای زضن ثْشط اظ آؾیت دصیطی آًشی ّیَهي گلَثَلیي ثِ هثبل ظیط سَخِ فطهبییس

 ٍ ووذلوبى آظاز هی سَاًس یه IgG هیىطٍگطم زض ؾی ؾی اظ هَلىَل ّبی 2ووشط اظ 

لغطُ اظ آًشی ّیَهي گلَثَلیي ذبلم وِ ثِ لَلِ آظهبیف زض سؿز وَهجع افعٍزُ 

. هی قَز ضا ذٌثی ؾبظز

ًوًَِ ذًَی وِ ثطای آظهبیف وَهجع هؿشمین ٍ یب ؾطهی وِ ثطای آظهبیف وَهجع 

 زض زؾی لیشط اؾز وِ ثطاثط IgG گطم 1.5غیطهؿشمین اؾشفبزُ هی قَز حسٍزاً زاضای 

 هیىطٍگطم زض 15000 هیلی گطم زض ؾی ؾی یب 15 هیلی گطم زض زؾی لیشط یب 1500



 

 

 

 

 هیىطٍگطم اظ آًشی ثبزی ّبی آظاز 2سَخِ زاقشِ ثبقیس وِ ووشط اظ . ؾی ؾی اؾز

!!!  ذبلم ضا زاضز AHGسَاًبیی ذٌثی وطزى یه لغطُ اظ 

ثٌبثطایي لجل اظ افعٍزى آًشی ّیَهي گلَثَلیي ثِ لَلِ آظهبیف زض سؿز ّبی وَهجع یب 

 IgG هیىطٍگطم 15000وطاؼ هچ ثبیؿشی آًمسض قؿشكَ اًدبم قسُ ثبقس وِ همساض 

 هیىطٍگطم ضؾیسُ 2ٍ ووذلوبى آظاز وِ زض ذَى یب ؾطم اٍلیِ هَخَز ثَزُ ثِ ووشط اظ 

 نَضر ًگیطز ٍ ایي هؼطف سَاًبیی ٍاوٌف ثب گلجَل ّبی AHGثبقس سب ذٌثی ؾبظی 

. لطهع آغكشِ ثِ آًشی ثبزی ٍ یب ووذلوبى ضا زاقشِ ثبقس

 AHGحبل چگًَِ هی سَاى هغوئي قس وِ قؿشكَی وبفی لجل اظ اضبفِ وطزى 

 ثب ؾطم آلَزُ ًكسُ ٍ ٌَّظ فؼبل AHGاًدبم قسُ اؾز؟ اظ ودب اعویٌبى اؾز وِ 

اؾز؟ 

ٍ اظ ایي ضٍؾز وِ ثطای آظهبیف وَهجع هؿشمین ًرؿز یه ؾَؾذبًؿیَى اٍلیِ اظ 

 ثبض ثب ؾطم 4 الی 3گلجَل ّبی لطهع سْیِ هی قَز ٍ زٍ سب ؾِ لغطُ اظ ؾَؾذبًؿیَى 

لَلِ آظهبیف اظ   زض ّط ثبض قؿشي ثبیؿشی حسالل. فیعیَلَغی قؿشكَ زازُ هی قَز

زض ّط ثبض وِ ؾطم . ؾطم فیعیَلَغی دط گطزز ٍ ّط ثبض ثِ عَض وبهل اظ آى ذبلی قَز

فیعیَلَغی ثطای قؿشي اضبفِ هی گطزز ثبیؿشی ضطثِ اضبفِ وطزى، گلجَل ّبی 

ِ ًكیي قسُ ضا وبهالً اظ ّن خسا ؾبظز ٍ ثبظ اظ ایي ضٍؾز وِ ّطگع ًجبیس زؾز آغكشِ  س

 سوبؼ یبثس، چَى سوبم هحشَیبر ٍیبل آى AHGقسُ ثِ ؾطم یب ذَى ثب لغطُ چىبى 

ؾفبضـ قسُ اؾز وِ لغطُ چىبى ّبی هؼطف ّبی گطٍُ ثٌسی ذَى . ذٌثی هی گطزز

ذبضج قًَس، چَى هوىي اؾز ثطای  #خساگبًِ$زض ٌّگبم اؾشفبزُ ثِ نَضر سه سه 

 اؾز ٍاضز ٍیبل آًشی IgG وِ ؾطقبض اظ Dهثبل ثِ عَض اقشجبّی لغطُ  چىبى آًشی 

.  آى ضا ذٌثی وٌسIgGّیَهي گطزز ٍ سوبم ذبنیز آًشی 

 



 

 

 

آسهایؼ کَهبش هغتقین  

 ٍ اخعای IgGحؿبؼ قسى یب آغكشِ قسى گلجَل ّبی لطهع ثِ : اصَل آسهایؼ

.  ضا هَضز ؾٌدف لطاض هی زّس(C3d/C3b)ووذلوبى 

:  هَاد السم

 C3d ٍ آًشی IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي گؿشطزُ عیف ثب ٍیػگی آًشی  -

 چه ؾل یب وَهجع وٌشطل یب ؾلَل حؿبؼ قسُ -

 ؾطم فیعیَلَغی -

 زاض EDTAًوًَِ ذَى  -

ثطؾبًیس ٍ ثِ  # زضخ20ِ-24$ثطای اًدبم آظهبیف ًرؿز هؼطف ّب ضا ثِ حطاضر اسبق 

: سطسیت ظیط ػول وٌیس

. ، زض ؾطم فیعیَلَغی سْیِ وٌیس"2-5اظ ًوًَِ ذَى ثیوبض یه ؾَؾذبًؿیَى  -1

 ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی 4 الی 3زٍ سب ؾِ لغطُ اظ ؾَؾذبًؿیَى ضا ثطزاقشِ ٍ  -2

 .قؿشكَ زّیس

زض هطحلِ آذط قؿشكَ ثؼس اظ زٍض ضیرشي وبهل ؾطم فیعیَلَغی ثب ٍاغگَى  -3

وطزى لَلِ ضٍی گبظ آذطیي لغطار ؾبلیي ضا خصة گبظ وطزُ سب سىوِ ؾلَلی 

 .ذكه زض لَلِ ثبلی ثوبًس

 ثبًیِ 30فَضاً یىی زٍ لغطُ آًشی ّیَهي گلَثَلیي اضبفِ ٍ ثؿطػز ثِ هسر  -4

 . ؾبًشطیفَغ وٌیسrpm3000ثب زٍض 

لَلِ ضا اظ ؾبًشطیفَغ ثیطٍى آٍضزُ ٍ عَضی سىبى زّیس وِ حطوز هبیغ ضٍیی  -5

 .ؾلَل ّب ضا اظ سِ لَلِ خسا وٌس

چٌبًچِ ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى هكبّسُ گكز زضخِ ٍاوٌف آظهبیف هثجز  -6

 .وَهجع ضا گعاضـ وٌیس

 زلیمِ زض حطاضر 10 الی 5زض نَضر ٍاوٌف هٌفی لَلِ آظهبیف ضا ثِ هسر  -7

اسبق ًگِ زاضیس ٍ ؾذؽ ؾبًشطیفَغ هدسز وطزُ ثطای آگلَسیٌبؾیَى ثطضؾی 

 .وٌیس



 

 

 

 

 هی ثبقس ٍلی ٍاوٌف آًشی C3d ثب C3d خْز ٍاوٌف ثْشط آًشی 7هطحلِ: ًکتِ هْن

IgG ِثب گلجَل ّبی آغكشِ ث IgG احشیبج ثِ ؾبًشطیفَغ فَضی زاضز ٍ سأذیط زض 

ؾبًشطیفَغ هَخت ضؼیف قسى ٍاوٌف هی گطزز، اظ ایٌطٍ ًوی سَاى ثؼس اظ اضبفِ وطزى 

AHG زلیمِ ثطای یه ثبض ؾبًشطیفَغ وطز ثلىِ آظهبیف زض 10 سب 5 ٍ اًىَثِ وطزى 

. زٍ هطحلِ خسا نَضر هی گیطز

ثب هكبّسُ ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى زض هطحلِ زٍم ؾبًشطیفَغ، آظهبیف وَهجع ضا هثجز 

. گعاضـ وٌیس

 

 : ًکتِ هْن

چٌبًچِ ٍاوٌف زض ّط زٍ هطحلِ هٌفی قس ثیبًگط آظهبیف هٌفی وَهجع اؾز ٍ 

گعاضـ ًشیدِ هٌفی ٌّگبهی اػشجبض زاضز وِ اظ فؼبل ثَزى آًشی ّیَهي گلَثَلیي 

.  هغوئي ثبقیس

 آغكشِ C3b/C3d یب اخعای IgGثطای ایي هٌظَض چه ؾل یب وَهجع وٌشطل وِ ثِ 

اگط ٍاوٌف . قسُ ثِ لَلِ آظهبیف هٌفی اضبفِ هی قَز ٍ هدسزاً ؾبًشطیفَغ هی گطزز

 ثِ وبض ضفشِ قسُ فؼبل AHGهثجز زض ایي حبلز هكبّسُ قَز ثیبًگط آى اؾز وِ 

ثَزُ ٍ ًشیدِ هٌفی وَهجع هؿشمین ثیوبض لبثل اعویٌبى اؾز، ٍلی چٌبًچِ ثب اضبفِ 

وطزى گلجَل ّبی وَهجع وٌشطل ثِ لَلِ آظهبیف هٌفی ّوچٌبى ٍاوٌف هٌفی دبثطخب 

 اظ لجل ذٌثی قسُ زض آظهبیف اؾز ٍ ًشیدِ هٌفی AHGثبقس ثِ هفَْم وبضثطز 

. اػشجبضی ًساضز

 سْیِ هی قَز؟ (CC)حبل چگًَِ چه ؾل یب وَهجع وٌشطل 

 

تْیِ چک عل یا گلبَل ّای حغاط ؽذُ با کَهبش هثبت در آسهایؾگاُ 

 ًوبیف زازُ CC یب وَهجع وٌشطل وِ ثب ػالهز اذشهبضی (Check cell)چه ؾل 

هی قَز، ثِ ػٌَاى هؼطف ؾلَلی ثطای وٌشطل وطزى آًشی ّیَهي گلَثَلیي ثِ وبض 



 

 

 

 یب IgGهی ضٍز ٍ زض ٍالغ گلجَل ّبی لطهعی ّؿشٌس وِ زض آظهبیكگبُ ثب هَلىَل ّبی 

. اخعای ووذلوبى حؿبؼ قسُ اًس

یه آظهبیف وَهجع ٌّگبهی ًشیدِ هٌفی آى لبثل اػشوبز اؾز وِ اگط چه ؾل ثِ 

لَلِ آظهبیكی وِ وَهجع آى هٌفی قسُ اؾز اضبفِ گطزز ثشَاًس ثب آًشی ّیَهي 

ٍاوٌف . گلَثَلیي هَخَز زض لَلِ ثؼس اظ ؾبًشطیفَغ وطزى ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى زّس

آگلَسیٌبؾیَى زض ایي هطحلِ اظ وٌشطل ثیبًگط آى اؾز وِ اظ آًشی ّیَهي گلَثَلیي 

. فؼبل زض آظهبیف اؾشفبزُ قسُ ٍخَاة هٌفی وَهجع لبثل اػشوبز اؾز

 

 اس جٌظ D با اعتفادُ اس آًتی IgGرٍػ حغاط کزدى گلبَل ّای قزهش بِ 
IgG 

 هی سَاى گلجَل ّبی لطهع اضّبـ هثجز ضا ثب آًشی IgGثطای سْیِ چه ؾل آغكشِ ثِ 

D اظ ًَع IgGگلجَل ّبی چه ؾل ثبیؿشی ثب آًشی ّیَهي .  ذبلم آغكشِ وطز

آغكشِ گطزًس + 4اگط گلجَل ّبی لطهع زض حس ٍاوٌف . ثسٌّس+ 2گلَثَلیي ٍاوٌف 

هوىي اؾز ثِ عَض ذَز ثِ ذَز ثؼس اظ ؾبًشطی فَغ قسى آگلَسیٌِ قًَس ٍ اظ ؾَی 

ثِ ػلز ٍاوٌف لَی، آًشی ّیَهي ًیوِ ذٌثی ضا + 4زیگط گلجَل ّبی آغكشِ 

. ًوی سَاًس سكریم ثسّس

، 1:8، 1:4، 1:2 ًرؿز ؾطیبل ضلز IgGثطای سْیِ گلجَل ّبی حؿبؼ قسُ ثِ 

زض ؾطم فیعیَلَغی سْیِ  #IgGاظ ًَع$ Dاظ آًشی ...  ٍ 1:128، 1:6، 1:32، 1:16

. وٌیس

ثِ ّط لَلِ ثِ اًساظُ ًهف حدن ؾطم ضلیك قسُ اظ گلجَل ّبی لطهع ثب گطٍُ اضّبـ 

.  زضخِ اًىَثِ وٌیس37 زلیمِ زض حطاضر 30 سب 20هثجز اضبفِ وطزُ ٍ ثِ هسر 

ِ ّب ضا ثؼس اظهسر فَق اظ   زضخِ ثیطٍى آٍضزُ ٍ ؾبًشطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ٍاوٌف 37لَل

ِ ای وِ ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى ًسازُ ٍ لَلِ ثؼس اظ . آگلَسیٌبؾیَى ثطضؾی وٌیس اٍلیي لَل

آى ضا ثطزاقشِ ٍ ؾِ ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿشكَ زازُ ٍ ثؼس اظ ذبلی وطزى وبهل 



 

 

 

 

 افعٍزُ ٍ ثب ؾبًشطیفَغ وطزى زضخِ ٍاوٌف ضا یبززاقز AHGؾطم فیعیَلَغی ثِ آى 

. وٌیس

ِ ای ثبقس وِ ثب آًشی 1:64ٍ 1:32ثطای هثبل اگط لَلِ   ٍاوٌف آگلَسیٌِ D زٍ لَل

.  زازُ اًس(coating)ًسازُ اًس ثِ هفَْم آى اؾز وِ ٍاوٌف آغكشگی 

 گلجَل ّبی لطهع اضّبـ هثجز D اظ آًشی 1:64اگط ثطای هثبل هكرم قس وِ ضلز 

آغكشِ هی وٌس اظ ایٌطٍ قوب هی سَاًیس ثطای سْیِ چه ؾل زض ّط حدوی وِ + 2ضا 

 هَضز اؾشفبزُ سْیِ وطزُ ٍ ثِ ًهف حدن آى اظ D اظ آًشی 1:64هبیل ثبقیس ضلز 

ؾَؾذبًؿیَى گلجَل ّبی لطهع اضّبـ هثجز اضبفِ وطزُ ٍ ثؼس اظ اًىَثِ ًین ؾبػشِ زض 

زض آٍضزُ ٍ ثِ ػٌَاى " 5 زضخِ ؾِ ثبض آى ضا قؿشِ ٍ ثِ نَضر ؾَؾذبًؿیَى 37

 AHGچه ؾل ضا ثطای چٌس ضٍظ سب ظهبًی وِ ثب . چه ؾل اظ آى اؾشفبزُ وٌیس

.  زضخِ ًگْساضی وطز4ٍاوٌف هی زّس هی سَاى زض یرچبل 

 

تْیِ چک عل با اعتفادُ اس آهپَل رٍگام 

 هیىطٍگطم یب 300 اؾز ٍ ّط ٍیبل آى زاضای IgG اظ خٌؽ Dضٍگبم حبٍی آًشی 

.  هی ثبقسD آًشی (IU) ٍاحس ثیي الوللی 1500

 ذبلم زض اذشیبض IgG گطٍُ ثٌسی اظ خٌؽ Dثطای سْیِ چه ؾل چٌبًچِ آًشی 

 1:32، 1:16، 1:8، 1:4، 1:2یه ؾطیبل ضلز . ًساضیس اظ آهذَل ضٍگبم اؾشفبزُ وٌیس

اظ ضٍگبم سْیِ وطزُ ٍ ثِ ّط لَلِ ًهف حدن ضٍگبم ضلیك قسُ اظ ؾَؾذبًؿیَى ... ٍ 

ِ ّب ضا ثوسر " 5  زلیمِ زض حطاضر 30گلجَل ّبی لطهع اضّبـ هثجز اضبفِ وٌیس ٍ لَل

ِ ّب ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى ضا ثطضؾی .  زضخِ اًىَثِ وٌیس37 ثب ؾبًشطیفَغ وطزى لَل

ِ ّبیی وِ آگلَسیٌِ ًسازُ اًس ضا ؾِ ثبض قؿشِ ٍ ثب   هدبٍض وٌیس AHGوطزُ ٍ اٍلیي لَل

.  سؼییي وٌیس+ 2ٍ ػیبض ضٍگبم ضا ثطای سْیِ چه ؾل ثب زضخِ ٍاوٌف 

ِ ای ثبقس وِ آگلَسیٌبؾیَى ًسازُ ٍاوٌف ثِ نَضر 1:4ثطای هثبل اگط لَلِ   اٍلیي لَل

گلجَل ّبی لطهع ایي ػیبض ضا ؾِ هطسجِ قؿشِ ٍ ثب سْیِ . آغكشگی زازُ اؾز

.  اؾشفبزُ وٌیسAHGثِ ػٌَاى چه ؾل ثطای وٌشطل ضٍظاًِ " 5ؾَؾذبًؿیَى 



 

 

 

 

هٌابغ خطا در آسهایؼ کَهبش هغتقین 

اؾشفبزُ اظ .  زاض ثطای آظهبیف وَهجع ؾفبضـ هی قَزEDTAًوًَِ ذَى  -1

گلجَل ّبی لطهع ذَى لرشِ قسُ وِ زض یرچبل یب زهبی اسبق ًگْساضی قسُ 

اؾز هَخت زضیبفز هثجز وبشة ثِ ػلز آغكشگی ثب اخعای ووذلوبى 

. هی گطزز

آًشی وطّبی ؾطز حشی ثب ػیبض ًطهبل زض ؾطهب ثب گلجَل ٍاوٌف زازُ ٍ ووذلوبى : ًکتِ

ضا فؼبل هی وٌٌس، زض حطاضر ثبالسط آًشی ثبزی اظ گلجَل خسا قسُ ٍ اخعای ووذلوبى ثِ 

 دلی ولًَبل زض C3d ضٍی گلجَل ثبلی هبًسُ ٍ هَخت ٍاوٌف ثب آًشی C4dٍیػُ 

اگط آظهبیف وَهجع هؿشمین یه ًوًَِ لرشِ قسُ هثجز . آظهبیف وَهجع هی گطزز

.  زاض اؾزEDTAگطزیس احشیبج ثِ سىطاض آظهبیف ثب ًوًَِ 

ٍلفِ زض هطاحل قؿشكَ هَخت خسا قسى آًشی ثبزی اظ ؾغح گلجَل ٍ زضیبفز  -2

. خَاة وبشة هٌفی هی گطزز

ِ ای وِ $سأذیط زض ؾبًشطیفَغ هطحلِ اٍل آظهبیف  -3  # اضبفِ هی قَزAHGهطحل

هَخت خسا قسى آًشی ثبزی اظ ؾغح گلجَل ٍ ٍاوٌف ضؼیف یب هٌفی ثب آًشی 

IgGآًشی ثبزی ّبی خسا قسُ اظ ؾغح ؾلَل هوىي اؾز هَخت .  هی گطزز

 . گطزًسAHGذٌثی قسى 

 ثطای قؿشكَ هَخت وبّف حؿبؾیز 6 ووشط اظ PHاؾشفبزُ اظ ؾبلیي ثب  -4

 .آظهبیف هی گطزز

ِ ای یب فلعی ثب ضّب قسى یَى ؾیلیىب هَخت  -5 ِ زاضی ؾبلیي زض ظطٍف قیك ًگ

دیًَس غیط اذشهبنی دطٍسئیي ّب ثِ ؾغح گلجَل ٍ سدوغ غیط اذشهبنی آًْب 

 .هی قَز

ِ زاضی ًبهٌبؾت  -6  اظ لجیل هٌدوس ؾبذشي آى هَخت غیط فؼبل قسى AHGًگ

 .آى هی گطزز



 

 

 

 

ِ گیطی ذَززاضی  -7 اظ اؾشفبزُ اظ لَلِ حبٍی غل خسا وٌٌسُ ؾیلیىَى زض ًوًَ

 .قَز ظیطا احشوبل هثجز وبشة زاضز

ِ گیطی اظ هؿیط سعضیك گلَوع  -8 ٍضیسی ثِ ٍیػُ ٍلشی وِ ثب ؾَظى " 10 یب 5ًوًَ

ِ گیطی قَز هَخت هثجز 0.5یب ووشط اظ  #16اًساظُ $دْي   ؾی ؾی ًوًَ

وبشة ثِ ػلز خصة غیط اذشهبنی ووذلوبى زض هحیظ ثب وبّف لسضر یًَی 

 .ضٍی گلجَل ّب هی گطزز

ؾبًشطیفَغ ثیف اظ حس هَخت هثجز وبشة ٍ وبّف ظهبى یب ًیطٍی ؾبًشطیفَغ  -9

(under centrifiugation) هَخت زضیبفز خَاة هٌفی وبشة وَهجع 

 .هی گطزز

آظهبیف وَهجع هؿشمین ثطای هثجز قسى احشیبج ثِ آغكشگی ّط گلجَل ثب  -10

آغكشگی .  زاضزC3d هَلىَل 1100 الی IgG ٍ 400 هَلىَل 500 الی 200

 .ووشط هَخت زضیبفز هٌفی وبشة زض سؿز وَهجع هی گطزز

 

تفغیز کاربزدّای آسهایؼ کَهبش هغتقین 

ِ ٍیػُ IgGآظهبیف وَهجع هؿشمین ثِ قٌبؾبیی گلجَل ّبی آغكشِ ثِ   ٍ ووذلوبى ث

C3dهی دطزاظز ٍ هْن سطیي وبضثطز آى ػجبضسٌس اظ  :

  (WAIHA)سكریم ون ذًَی ّوَلیشیه آسَایوَى گطم  -1

سكریم ون ذًَی ّوَلیشیه آسَایوَى ؾطز یب ؾٌسضم آگلَسیٌیي ّبی ؾطز  -2
(CHD) 

 (Mixed type)سكریم ون ذًَی ّوَلیشیه آسَایوَى گطم ٍ ؾطز  -3

ِ ای ؾطهبیی  -4  (PCH)ّوَگلَثیي اٍضی حول

 (Drug induced)ون ذًَی ّوَلیشیه ًبقی اظ ههطف زاضٍ  -5

 (HDFN)ًَظازی - ون ذًَی ّوَلیشیه خٌیي -6

 سكریم ٍاوٌف ّوَلیشیه ًبقی اظ سعضیك ذَى فَضی ٍ سأذیطی -7



 

 

 

 C3d هَلىَل 40 سب IgG ٍ 5 هَلىَل 90 سب 5گلجَل ّبی لطهع ًطهبل هوىي اؾز ثب 

ِ عَض عجیؼی آغكشگی زاقشِ ثبقٌس آظهبیف وَهجع هؿشمین ٌّگبهی هثجز هی قَز . ث

 الی 400 یب IgG هَلىَل 500 الی 200وِ حسالل زضخِ آلَزگی ّط گلجَل لطهع ثب 

.  ثبقسC3d هَلىَل 1100

قبیغ سطیي ون ذًَی آسَایوَى ثب ٍاؾغِ آسَ آًشی ثبزی ّبی گطم اؾز وِ غبلجبً اظ ًَع 

IgG ٍُاظ ظیط گط ٍ IgG1  ٍIgG3 گبّی ّوطاُ یب ثسٍى ّوطاّی ثب . هی ثبقٌسIgG 

.  ًیع هكبّسُ گطزًسIgM ٍ IgAهوىي اؾز ایوًََگلَثَلیي ّبی زیگطی هبًٌس 

 دَقیسُ قسُ ٍ گبّی هوىي اؾز IgG ٍ C3dگلجَل ّبی لطهع زض ثیكشط هَاضز ثب 

ِ نَضر ًبقٌبذشِ ٍ یب .  آغكشِ قسُ ثبقٌسC3d یب IgGسٌْب ثب  سَلیس آسَ آًشی ثبزی ث

ثبًَیِ ثِ ثیوبضی ّبی ظهیٌِ هبًٌس ؾطعبى غسز لٌفبٍی، اذشالالر لٌفَدطٍلیفطاسیَ، 

.  ثیوبضی ّبی والغى ٍ اؾىَالض هبًٌس لَدَؼ ٍ ههطف زاضٍّب اؾز

اگط ؾطم ثیوبضی ػالٍُ ثط آسَ آًشی ثبزی زاضای آلَ آًشی ثبزی ّن ثبقس، یبفشي ذَى 

ذَى سعضیمی ثبیؿشی حشوبً ثب آلَ آًشی ثبزی ؾبظگبض . ؾبظگبض ٍ وطاؼ هچ هكىل اؾز

ثبقس ٍ هكىل وبض زض ایي اؾز وِ آسَ آًشی ثبزی ثب ٍاوٌكی وِ ثب ّوِ گلجَل ّب 

هوىي اؾز . هی زّس ٍخَز آلَ آًشی ثبزی ضا دَقبًسُ ٍ سكریم آى  ضا هكىل هی وٌس

ثشَاى ثب قیَُ خصة، آسَ آًشی وطّب ضا اظ ؾطم ثطزاقز ٍ ؾطهی سْی قسُ اظ آسَ 

. آًشی ثبزی ثطای وطاؼ هچ ٍ سكریم آلَ آًشی ثبزی ّب آهبزُ وطز

 

 

آگلَتیٌیي ّای عزد 

. اظ ون ذًَی ّبی ّوَلیشیه زض گطٍُ آگلَسیٌیي ّبی ؾطز ّؿشٌس" 20 سب 16حسٍز 

 ّؿشٌس وِ زض ؾطهب یب هٌبعك ؾطز ثسى ثب IgMآسَ آًشی ثبزی ّبی ؾطز اظ خٌؽ 

آًشی وطّبی ؾطز ثب ٍضٍز . گلجَل ّبی لطهع ٍاوٌف زازُ ٍ ووذلوبى ضا فؼبل هی وٌٌس

گلجَل ّبی لطهع آغكشِ ثِ خطیبى گطم هطوعی ثسى اظ ؾغح گلجَل خسا قسُ ٍ سٌْب 

ایي .  ووذلوبى اظ هْن سطیي اخعای ووذلوبى اؾزC3bخعء . ووذلوبى ثبلی هی هبًس



 

 

 

 

خعء .  سجسیل هی گطززIC3b ٍ C3dg ثِ I ٍ Hخعء زض اثط ػولىطز فبوشَضّبی 

C3dg ِسحز اثط دالؾویي یب سطیذؿیي ث C3dگفشٌی اؾز وِ سٌْب .  سجسیل هی قَز

 اؾز ٍ اظ ایي ضٍ C3dضزدبی آگلَسیٌیي ّبی ؾطز آغكشگی گلجَل ّبی لطهع ثِ 

 ًیع C3d زاضای آًشی IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي گؿشطزُ عیف ثبیؿشی ػالٍُ ثط آًشی 

. ثبقس

 عؼوِ هبوطٍفبغ ٍ ًَسطٍفیل هی گطزًس ٍ ایي ثِ IC3b یب C3bگلجَل ّبی آغكشِ ثِ 

ػلز زاضا ثَزى گیطًسُ ووذلوبى زض ؾغح ًَسطٍفیل ٍ هبوطٍفبغ اؾز ٍلی گلجَل ّبی 

 زض خطیبى ذَى ثبلی هی هبًٌس ٍ ایي ثِ ؾجت آى اؾز وِ ؾلَل ّبی C3dآلَزُ ثِ 

.  ًوی ثبقٌسC3dفبگَؾیشَظ وٌٌسُ زاضای گیطًسُ ثطای 

ًَع حبز آى غبلجبً . ثیوبضی ّبی آگلَسیٌیي ؾطز ثِ زٍ نَضر حبز ٍ هعهي زیسُ هی قَز

ػفًَز ثب . زض ؾٌیي خَاًی ٍ ثبًَیِ ثِ اذشالالر لٌفَدطٍلیفطاسیَ ٍ ػفًَز هی ثبقس

 ٍ ػفًَز ثب ٍیطٍؼ ادكشیي ثبض Iهیىطٍة هبیىَدالؾوب هٌدط ثِ سَلیس آسَ آًشی 

(EBV) هٌدط ثِ سَلیس آسَ آًشی iهی گطزز  .

آسَ آًشی ثبزی ّبی ؾطزی وِ ّوَلیع هی زٌّس غبلجبً زاضای عیف حطاضسی گؿشطزُ ثَزُ 

 زضخِ 4 زض  1000 زضخِ ٍاوٌف زازُ ٍ زاضای ػیبض  30ٍ ثب گلجَل لطهع زض 

 زضخِ ٍاوٌف هی زٌّس 32آًشی ثبزی ّبی ؾطز دبسَلَغیه ثٌسضر زض ثبالی . هی ثبقٌس

 زضخِ 37ٍلی چٌبًچِ آلجَهیي ثِ لَلِ آظهبیف اضبفِ قَز عیف حطاضسی ٍاوٌف سب 

گبّی آًشی ثبزی ّبی ؾطز دبسَلَغیه زاضای ػیبض ووشط اظ . ًیع هوىي اؾز ازاهِ یبثس

 زضخِ ٍ یب ثبالسط 30 ثَزُ ٍلی زاضای ٍاوٌف زض عیف حطاضسی ثبال هبًٌس 1000

ظهبًی وِ آسَ آًشی ثبزی ّبی گطم ّوطاُ ثب آسَ آًشی ثبزی ّبی ؾطز ّؿشٌس، . ّؿشٌس

 زضخِ ازاهِ 37 ثَزُ اهب عیف حطاضسی آى سب 64ػیبض آسَ آًشی ثبزی ؾطز حشی ووشط اظ 

. زاضز

آسَ آًشی ثبزی ّبی ؾطز زض اذشالالر لٌفَدطٍلیفطاسیَ غبلجبً هٌَولًَبل ثب ظًدیطُ ؾجه 

َ  . وبدب ٍ زاضای ػیبض ثؿیبض ثبال هی ثبقٌس اوطٍؾیبًَظ ٍ دسیسُ ضی ًبز اظ ػالئن ثبلیٌی آس



 

 

 

آسَ آًشی ثبزی ّبی ؾطز زض ػفًَز هبیىَدالؾوبیی یب . آًشی ثبزی ّبی ؾطز اؾز

. ػفًَز ّبی ٍیطٍؾی دلی ولًَبل ٍ زاضای ظًدیطُ ّبی ؾجه وبدب ٍ الًسا ّؿشٌس

هَاردی کِ آسهایؼ کَهبش هوکي اعت هثبت ؽَد ٍلی فاقذ ارسػ بالیٌی 

اعت 

سعضیك فطاٍضزُ ّبی غیط ّوگطٍُ هبًٌس دالؾوب، دالوز ٍ وطایَ ثِ ثیوبض هوىي  -1

اؾز هَخت هثجز قسى وَهجع هؿشمین ثِ ػلز آغكشگی گلجَل ّبی ثیوبض 

. ثب آًشی ثبزی ًبؾبظگبض قَز

سؿز وَهجع هؿشمین هوىي اؾز زض ثیوبضاى دیًَسی ثِ ػلز زضیبفز آًشی  -2

ِ ٍیػُ (ALG, ATG)لٌفَؾیز یب آًشی سیوَؾیز گلَثَلیي   هثجز قَز ث

 . دلی ولًَبل زض آظهبیف اؾشفبزُ گطززAHGٌّگبهی وِ اظ 

 ثطای زضهبى (IVIg)سعضیك ایوًََگلَثَلیي ّبی سعضیك ٍضیسی  -3

 یب ثیوبضاى ثب وبّف ایوٌی یب ثیوبضاى (TIP)سطٍهجَؾیشَدٌی ایوًََلَغیه 

هجشال ثِ وبٍاؾبوی ٍ گیلي ثبضُ هوىي اؾز ثب آغكشِ وطزى گلجَل ّب هَخت 

 .آظهبیف هثجز وَهجع گطزز

سطٍهجَؾیشَدٌی $ ITPسؿز وَهجع هؿشمین زض ثیوبضاى هجشال ثِ  -4

# Dآًشی $ثب گطٍُ اضّبـ هثجز وِ ثطای زضهبى ضٍگبم  #ایوًََلَغیه

ِ اًس هوىي اؾز هثجز گطزز  .گطفش

 28سؿز وَهجع هؿشمین ًَظازی وِ هبزض اضّبـ هٌفی ثَزُ ٍ زض ّفشِ  -5

ضٍگبم زاضای . حبهلگی ضٍگبم زضیبفز زاقشِ اؾز هوىي اؾز هثجز گطزز

 اؾز ٍ ثب ػجَض اظ خفز هَخت آغكشگی IgG ٍ اظ خٌؽ Dذبنیز آًشی 

 .ًَظاز هی گطزز- گلجَل ّبی اضّبـ هثجز خٌیي

لٌفَؾیز هْبخط زض دیًَس ثبفز ثب سطقح آًشی وط هَخت آغكشگی گلجَل ّبی  -6

ثطای هثبل دیًَس ولیِ . لطهع ثیوبض ٍ سؿز هثجز وَهجع هؿشمین هی گطزز

 A هَخت آغكشِ قسى گلجَل ّبی ثیوبض ثب آًشی A ثِ گطٍُ Oگطٍُ 



 

 

 

 

ِ عَض هَلز  هی گطزز؛ ظیطا لٌفَؾیز ّبی اّسا وٌٌسُ زض ثبفز ولیِ اّسایی ث

 .ثطای چٌس ّفشِ آًشی ثبزی ّبی زٌّسُ سطقح هی وٌس

اظ ایي ضٍ . لٌفَؾیز ّبی هَخَز زض ثبفز دیًَس قسُ ضا لٌفَؾیز ّبی هْبخط گَیٌس

چٌبًچِ ایي ثیوبضاى احشیبج ثِ ذَى زاقشٌس ثبیؿشی ذَى سعضیمی ثب آًشی ثبزی ّبی 

. زٌّسُ ؾبظگبض ٍ ّوگطٍُ ثب ثیوبض ثبقس

ّیذطگبهبگلَثَلیٌوی ثِ ػلز آغكشِ وطزى گلجَل ّبی لطهع هوىي اؾز  -7

. هَخت آظهبیف هثجز وَهجع گطزًس

هثجز ثَزى وَهجع هؿشمین ّویكِ ثِ هفَْم ّوَلیع گلجَل ّب ًیؿز ٍ گفشٌی : ًکتِ

ثیوبضاى ثؿشطی زاضای وَهجع هؿشمین ٍ ثسٍى ّوَلیع " 15 سب 0.3اؾز وِ ثیي 

 ًفط اظ 14000 ًفط یه ًفط ٍ یه ًفط زض 1000قیَع وَهجع هثجز زض ّط . ّؿشٌس

. اّساوٌٌسگبى ذَى اؾز

 

کن خًَی ّوَلیتیک ًاؽی اس هصزف دارٍ 

. زاضٍّب ثب چْبض ؾبظٍوبض هوىي اؾز هَخت هثجز قسى وَهجع هؿشمین گطزًس

اسهبل زاضٍ ثِ غكبی گلجَل ٍ سَلیس آًشی ثبزی ػلیِ آى هبًٌس دٌی ؾیلیي  -1

سَلیس آًشی ثبزی ػلیِ زاضٍ ٍ سكىیل ووذلىؽ ایوٌی ٍ خصة آى ضٍی گلجَل  -2

 لطهع

 سحطیه ؾیؿشن ایوٌی ٍ سَلیس آسَ آًشی ثبزی -3

ایدبز سغییطار زض غكبی گلجَل ٍ خصة غیط اذشهبنی ایوًََگلَثَلیي ّب  -4

 ضٍی ؾغح آى

ِ ای عزهایی  ّوَگلَبیي اٍری حول
 (paroxysmal cold hemoglobinuria) PCH 

ِ ای ؾطهبیی حسٍز  هَاضز ون ذًَی ّبی ّوَلیشیه ضا " 5 سب 2ّوَگلَثیي اٍضی حول

ِ عَض هَلشی ثب . قبهل هی گطزز ون ذًَی زض ضاثغِ ثب ؾفلیؽ گعاضـ قسُ اؾز اهب ث



 

 

 

ِ ّب زض ضاثغِ ثب ػفًَز ّبی ٍیطٍؾی هبًٌس اٍضیَى، آثلِ هطغبى،  ثیكشطیي قیَع زض ثچ

. ؾطذه ٍ ؾبیط ٍیطٍؼ ّب ًیع گعاضـ قسُ اؾز

ِ ای ؾطهبیی$ PCHآسَ آًشی ثبزی زض  زض غبلت هَاضز ٍیػگی  #ّوَگلَثیي اٍضی حول

 اؾز، ثسیي (biphasic) ٍ ّوَلیعیي زٍفبظُ IgGآًشی ثبزی اظ خٌؽ .  زاضزPآًشی 

هفَْم وِ زض ؾطهب ثب گلجَل ّبی لطهع ٍاوٌف زازُ ٍ زض گطهب ؾیؿشن ووذلوبى ضا 

. فؼبل ٍ هٌدط ثِ ّوَلیع هی گطزز

آظهبیف وَهجع زض .  ثِ ًبم آًشی ثبزی زًٍبر الًساقشبیٌط ًیع هؼطٍف اؾزPآسَ آًشی 

PCH سٌْب حضَض C3d ضا ًكبى هی زّس ٍلی چٌبًچِ گلجَل ّبی لطهع ثب ؾبلیي ؾطز 

قؿشكَ زازُ قَز ٍ اظ آًشی ّیَهي گلَثَلیي ؾطز ًیع اؾشفبزُ قَز هوىي اؾز ثشَاى 

IgGّن زض ؾغح ؾلَل قٌبؾبیی وطز  .

 

 

سهایؼ کَهبش غیزهغتقین آ

زض .  ثِ خؿشدَی آًشی ثبزی ّبی حبئع اّویز ثبلیٌی زض گطزـ ذَى ثیوبض هی دطزاظز

ایي آظهبیف ؾطم ثیوبض ثب گلجَل ّبی غطثبلگط یب هؼطف اؾىطیي وِ زاضای هدوَػِ 

 .آًشی غى ّبی هْن ثبلیٌی اؾز هدبٍض هی گطزز

هكبّسُ ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى، ّوَلیع ٍ یب آغكشگی گلجَل ّب ثِ هفَْم حضَض 

ثطای سكریم ٍاوٌف آغكشگی ثیي آًشی غى ٍ آًشی ثبزی اظ . آًشی ثبزی زض ؾطم اؾز

. هؼطف آًشی ّیَهي گلَثَلیي اؾشفبزُ هی قَز

: ثطذی اظ وبضثطزّبی آظهبیف وَهجع غیط هؿشمین ػجبضسٌس اظ

  قٌبؾبیی ٍ سؼییي َّیز آًشی ثبزی ّب زض ؾطم ثیوبض

  ِآظهبیف وطاؼ هچ وِ زض آى ؾطم ثیوبض ثب گلجَل ّبی لطهع اّساوٌٌسُ زض لَل

آظهبیف هدبٍض گكشِ ٍ ثطای ٍاوٌف آگلَسیٌبؾیَى یب ّوَلیع یب آغكشگی 

 .هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز



 

 

 

 

  گطٍُ ثٌسی ثطذی اظ گطٍُ ّبی ذَى وِ زض آى هؼطف گطٍُ ثٌسی ثب گلجَل ّبی

لطهع هدبٍض گكشِ ٍ ٍاوٌف آغكشگی آًشی غى ٍ آًشی ثبزی ثب آًشی ّیَهي 

 ...  ٍ گطٍُ ثٌسی ؾیؿشن ویس ٍ Duگلَثَلیي لطائز هی گطزز هبًٌس گطٍُ ثٌسی 

 

ًقؼ ػَاهل گًَاگَى در ٍاکٌؼ بیي آًتی صى ٍ آًتی بادی 

ٍاوٌف ثیي آًشی غى ٍ آًشی ثبزی زض آظهبیف ّبی وطاؼ هچ ٍ وَهجع غیطهؿشمین سحز 

: اثط هَاضز ظیط لطاض هی گیطز

 هحیظ ٍاوٌف (PH)ح ّبـ  -1

ظهبى اًىَثبؾیَى  -2

 لسضر یًَی هحیظ -3

 ًؿجز آًشی غى ثِ آًشی ثبزی -4

 آًشی ثبزی- اؾشفبزُ اظ سمَیز وٌٌسُ ّبی ٍاوٌف آًشی غى -5

گبّی ؾطم .  هی ثبقس7ح ّبـ هغلَة ثطای ٍاوٌف اوثط آًشی ثبزی ّب حسٍز 

فیعیَلَغی هَضز اؾشفبزُ خْز قؿشكَی گلجَل ّب زاضای ح ّبـ اؾیسی ثَزُ ٍ اظ 

ح ّبـ اؾیسی هَخت وبّف . ایي ضٍ اظ ؾطم فیعیَلَغی ثبفطی قسُ اؾشفبزُ هی قَز

 .حؿبؾیز هی گطزز

 سب 2زض آظهبیف ّبی ؾطٍلَغی ثبًه ذَى زٍ حدن ؾطم ثِ یه حدن ؾَؾذبًؿیَى 

. گلجَل ّبی لطهع اضبفِ هی گطزز" 5

بزای تقَیت ٍاکٌؼ بیي آًتی صى ٍ آًتی بادی اس هحیط ّای ٍاکٌؼ سیز 

: اعتفادُ هی گزدد

 Low Ionic Strengthٍاوٌف زض هحیظ ثب وبّف لسضر یًَی  -1

Solution (LISS) 
 Poly Ethylen Glycol (PEG)ٍاوٌف زض هحیظ دلی اسیلي گلیىَل  -2

 هحیظ آلجَهیي -3

 (Enzyme treated)گلجَل ّبی هدبٍض قسُ ثب آًعین  -4



 

 

 

 (Polybrene)دلی ثطى  -5

 هحیظ ؾطم فیعیَلَغی -6

هدبٍض ؾبذشي ؾطم ثب گلجَل ّبی لطهع زض هحیظ ؾطم فیعیَلَغی احشیبج ثِ 

ِ ای زض 30-60اًىَثبؾیَى   زضخِ ثطای قٌبؾبیی آًشی ثبزی ّبی هَخَز زض 37 زلیم

 .ؾطم زاضز

 زلیمِ 10-15 هی سَاى ظهبى اًىَثبؾیَى ضا ثِ (Liss)ثب اؾشفبزُ اظ هحلَل لیؽ 

ًیطٍی الىشطٍاؾشبسیه زافؼِ $وبّف لسضر یًَی ثب وبّف دشبًؿیل ظسب . وبّف زاز

. هَخت ثطذَضز ثیكشط آًشی غى ثب آًشی ثبزی هی گطزز #گلجَل ّبی لطهع

دلی اسیلي گلیىَل یه دلی هط هحلَل زض آة اؾز وِ ثب ضاًسى آة اظ اعطاف 

. گلجَل ّبی لطهع، قبًؽ ثطذَضز آًشی غى ثب آًشی ثبزی ضا افعایف هی زّس

اظ عطیك درف وطزى ثبضّبی الىشطیؿیشِ " 30 سب 22گوبى هی ضٍز وِ آلجَهیي 

 .قبًؽ ثطذَضز آًشی غى ثب آًشی ثبزی ضا افعایف هی زّس

 

 

 

 

 

آسهایؼ کَهبش غیزهغتقین 

خؿشدَی آًشی ثبزی ّب زض ؾطم : ّذف

 : هَاد السم

ؾطم فیعیَلَغی      - 1

" 30 سب 22آلجَهیي - 2

      Lissهحلَل - 3

 PEGهحلَل - 4

 IgGآًشی ّیَهي گلَثَلیي چٌس اذشهبنی یب سه اذشهبنی ثب ٍیػگی آًشی - 5



 

 

 

 

 گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي یب ؾلَل ّبی اّسا وٌٌسُ- 6

ؾطم یب دالؾوبی ثیوبض - 7

 

 یــــــــــــــا هحلَل با قذرت یًَی کن Lissطزس تْیِ هحلَل 
(Low Ionic Strength Solution) 

 ضا زض فالؾه (Glycine) گطم گالیؿیي 18 ٍ (Nacl) گطم ولطٍض ؾسین 1.75

 ؾی ؾی  11.3 ؾی ؾی ثبفط فؿفبسِ ثب هرلَط وطزى 20یه لیشطی ضیرشِ ٍ ثِ آى 

افعٍزُ ٍ ثب آة  Na2HPO4 هَالض 0.15 ؾی ؾی اظ KH2PO4  ٍ8.7 هَالض 0.15

 0.16.7ح ّبـ ضا ثب اؾشفبزُ اظ ؾَز زض هحسٍز . همغط ثِ حدن یه لیشط ثطؾبًیس

ِ زاضًسُ اضبفِ وٌیس0.5لطاض زازُ ٍ ثِ آى  اظ هحلَل .  گطم ؾسین آظایس ثِ ػٌَاى ًگ

Lissثِ زٍ نَضر هی سَاى اؾشفبزُ وطز  :

افعٍزًی ثِ لَلِ آظهبیف    - الف

ثطای سْیِ ؾَؾذبًؿیَى گلجَل ّبی لطهع - ة

 

 (Poly Ethylen Glycol) یا پلی اتیلي گلیکَل PEGطزس تْیِ هحلَل 

 100 زض فالؾه ضیرشِ ٍ ثِ آى 3350 گطم دلی اسیلي گلیىَل ثب ٍظى هَلىَلی 20

 W/V اضبفِ وٌیس سب هحلَل PH = 3/7 ثب (PBS)ؾی ؾی ثبفط فؿفبسِ زض ؾبلیي 

. سْیِ گطزز" 20

 

تْیِ گلبَل ّای هؼزف اعکزیي بزای آؽکار کزدى ٍ تؾخیص َّیت 

آًتی بادی ّا 

گلجَل ّبی لطهع هؼطف اؾىطیي یب گلجَل ّبی غطثبلگط ثطای قٌبؾبیی ٍ سؼییي َّیز 

. آًشی ثبزی ّبی هَخَز زض ؾطم هَضز اؾشفبزُ لطاض هی گیطًس



 

 

 

ِ عَضی وِ زض ثطزاضًسُ "O"گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي اظ گطٍُ ذًَی   سْیِ گطزیسُ ث

D ٍ C ٍ c ٍ E ٍ e ٍ fyسوبم آًشی غى ّبی ثب اّویز ثبلیٌی هبًٌس 
a  ٍfy

b  ٍJk
a  ٍ

Jk
b  ٍK ٍ k ٍ Le

a  ٍLe
b  ٍP ٍ M ٍ N ٍ S ٍ sثبقٌس  .

 اّساوٌٌسُ هَخَز "O"الجشِ هوىي اؾز سوبم آًشی غى ّبی فَق ضٍی یه گلجَل 

ًجبقس ٍ ثطای هثبل ثشَاى ایي هدوَػِ آًشی غًی ضا ثب زٍ ؾلَل یب ؾِ ؾلَل اؾىطیي 

 وِ زاضای آًشی غى ّبی "O"اؾشبًساضزّبی اًشربة گلجَل ّبی گطٍُ . سْیِ وطز

ّوَظیگَر ثبقٌس ثِ هطغَثیز ؾلَل ّبی هؼطف هی افعایس چَى هی سَاى آًشی ثبزی ّبی 

ثب ثىبضگیطی یه دبًل غطثبلگطی ؾِ ؾلَلی . ضؼیف ٍ ٍاثؿشِ ثِ زٍظاغ ضا قٌبؾبیی وطز

. احشوبل یبفشي آًشی غى ّبی ّوَظیگَر ثیكشط هی قَز

 زض ٍیبل ّبی "O"یه ًوًَِ اظ گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي وِ اظ زٍ اّسا وٌٌسُ گطٍُ 

 . سْیِ قسُ اؾز2 ٍ 1خساگبًِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 آًتی صى هْن بالیٌی 18در ؽکل دٍ گلبَل هؼزف اعکزیي کِ دارای حذاقل 
هی باؽذ هؾاّذُ هی ؽَد 

 

ِ زاضًسُ ثَزُ ٍ هوىي اؾز سب ؾِ ّفشِ زض   زضخِ 4ؾلَل ّبی هؼطف اؾىطیي زاضی ًگ

. لبثل اؾشفبزُ ثبقٌس

 

: غزبال کزدى یا اعکزیي آًتی بادی ّا در عزم در هَارد سیز کاربزد دارد

زض ثیوبضی وِ احشیبج ثِ سعضیك ذَى زاضز  -1

ذبًن حبهلِ  -2

 ثطضؾی ػلز ثطٍظ ٍاوٌف ّوَلیشیه حبز ٍ سأذیطی ثسًجبل سعضیك ذَى -3

 ثطضؾی ػلز افعایف ثیلی ضٍثیي ٍ ّوَلیع زض ًَظاز -4

 اؾىطیي ؾطم اّسا وٌٌسُ اظ ًظط آًشی ثبزی ّب -5

 



 

 

 

تؼزیف آًتی بادی ّای حائش اّویت بالیٌی ٍ غیزهٌتظزُ 

 B ٍ آًشی Aآًشی ثبزی ّبی حبئع اّویز ثبلیٌی ٍ غیطهٌشظطُ ثِ غیط اظ آًشی 

 ٍ لبزض ثِ ػجَض اظ خفز هی ثبقٌس ٍ IgGایي گًَِ آًشی ثبزی ّب اظ خٌؽ . هی ثبقٌس

- چٌبًچِ خٌیي زاضای آًشی غى هطثَعِ ثبقس هَخت ون ذًَی ّوَلیشیه خٌیي

آًشی ثبزی ّبی غیطهٌشظطُ زض ؾطم ًیع هوىي اؾز هَخت ٍاوٌف . ًَظازی هی قَز

ّوَلیشیه زض سعضیك ذَى ثِ ثیوبض گطزًس ٍ اظ ایي ضٍ قٌبؾبیی آًْب زاضای اّویز 

آًشی ثبزی ّبی غیط هٌشظطُ زض اثط سعضیك ذَى ٍ حبهلگی ٍ ثٌسضر . فطاٍاى اؾز

. ههطف زاضٍّب قىل هی گیطًس

 گطچِ ثؿیبض هْن ٍ حبئع اّویز ABOگفشٌی اؾز وِ آًشی ثبزی ّبی ؾیؿشن 

. ثبلیٌی ّؿشٌس ٍلی ٍخَز آًْب لبثل اًشظبض ٍ دیف ثیٌی اؾز

 زض قٌبؾبیی آًشی ثبزی ّب اظ ABOثطای خلَگیطی اظ سساذل آًشی ثبزی ّبی ؾیؿشن 

.  اؾشفبزُ هی قَز"O"ؾلَل ّبی هؼطف اؾىطیي ثب گطٍُ 

آلَ ٍ آتَ آًتی بادی 

. آلَ آًشی ثبزی زض دبؾد ثِ سحطیه آًشی غى غطیجِ یب غیطذَزی ضخ هی زّس

ثطای هثبل اگط ثِ . آلَ آًشی ثبزی ثب گلجَل ّبی لطهع ذَز قرم ٍاوٌف ًوی زّس

ثیوبضی ثب گطٍُ اضّبـ هٌفی، ذَى اضّبـ هثجز سعضیك قَز، اهىبى زاضز ثیوبض 

آًشی اضّبـ ؾٌشع وٌس ٍ سب ٌّگبهی وِ گلجَل ّبی سعضیك قسُ زض گطزـ ذَى ثیوبض 

ٍخَز زاقشِ ثبقٌس آظهبیف وَهجع هؿشمین ثِ نَضر ظهیٌِ هرلَط هوىي اؾز 

هثجز قَز ٍ ثؼس اظ آى آظهبیف وَهجع هؿشمین هٌفی گطزیسُ ٍلی آلَ آًشی ثبزی زض 

. ؾطم ٍخَز زاضز

آسَ آًشی ثبزی ػلیِ آًشی غى ّبی ذَزی قىل هی گیطز، آسَ آًشی ثبزی ثب گلجَل ّبی 

. لطهع ثیوبض ٍاوٌف زازُ ٍ زض ایي حبلز آظهبیف وَهجع هؿشمین هثجز هی قَز

آسَ آًشی ثبزی زض اذشالالر لٌفَدطٍلیفطاسیَ، ثیوبضی ّبی ذَز ایوي، ػفًَز ّب ٍ ههطف 

. زاضٍّب سَلیس هی قَز



 

 

 

 

زض آظهبیف اؾىطیي آًشی ثبزی ؾطم یب دالؾوبی ثیوبض زض هدبٍضر گلجَل ّبی هؼطف 

 زضخِ ثب سمَیز وٌٌسُ ٍ فبظ وَهجع هَضز 37اؾىطیي زض ؾِ فبظ حطاضر اسبق ٍ 

. ؾٌدف لطاض هی گیطز

. هكبّسُ ّوَلیع یب آگلَسیٌبؾیَى یب آغكشگی ثِ هفَْم ٍاوٌف هثجز اؾز

 

رٍػ آسهایؼ 

 ثطای ّط ٍیبل اظ گلجَل ّبی اؾىطیي ٍ یه لَلِ ثطای آسَ 10 × 75یه لَلِ  -1

ِ گصاضی وٌیس . وٌشطل ًكبً

زٍ لغطُ ؾطم یب دالؾوبی ثیوبض ثِ ّط لَلِ افعٍزُ ٍ ؾذؽ ثِ ّط لَلِ ثِ عَض  -2

گلجَل ّبی اؾىطیي اظ ّط ٍیبل " 5 سب 2خساگبًِ یه لغطُ اظ ؾَؾذبًؿیَى 

ثِ سؼساز ٍیبل ّبی گلجَل اؾىطیي ثبیؿشی لَلِ قوبضُ گصاضی $اضبفِ وٌیس 

. #قَز

ِ ّب ضا ثِ هسر  -3  اًىَثِ ٍ ؾذؽ (RT) زلیمِ زض حطاضر اسبق 15 سب 5لَل

ِ ّب ضا ثب سىبى زازى هالین . ؾبًشطیفَغ وطزُ ٍ ثطای ّوَلیع ثطضؾی وٌیس لَل

ِ ثٌسی آى اضظیبثی وٌیس ًشبیح ٍاوٌف ّب ضا زض هحل  ثطای آگلَسیٌبؾیَى ٍ زضخ

هٌبؾت نفحِ آًشی گطام یب چبضر آًشی غًی ؾلَل ّبی اؾىطیي یبززاقز 

 .وٌیس

 ثِ ّط لَلِ اضبفِ وطزُ ٍ دؽ اظ هرلَط وطزى ثوسر Lissزٍ لغطُ هحلَل  -4

چٌبًچِ آلجَهیي اضبفِ $ زضخِ اًىَثِ وٌیس 37 زلیمِ زض حطاضر 15 سب 10

 .# زلیمِ اًىَثِ وٌیس30 سب 20وطزُ ایس ثِ هسر 

 .لَلِ ضا ؾبًشطیفَغ وطزُ ٍ زضخِ ٍاوٌف ضا زض چبضر آًشی گطام یبززاقز وٌیس -5

 ثبض ثب ؾطم فیعیَلَغی قؿشكَ زازُ ٍ یه سب زٍ لغطُ 4 الی 3هحشَی لَلِ ضا  -6

AHG ثِ ؾَؾذبًؿیَى ذكه گلجَل ّبی قؿشِ قسُ اضبفِ ٍ ؾبًشطیفَغ 

 .زضخِ ٍاوٌف ضا زض چبضر هطثَعِ یبززاقز وٌیس. وٌیس



 

 

 

 AHGثب اؾشفبزُ اظ ؾلَل ّبی حؿبؼ قسُ یب چه ؾل اظ فؼبل ثَزى  -7

 .هغوئي قَیس

  .ثِ سفؿیط ًشبیح ثذطزاظیس -8

 

 
 

 

 

 

 

ٌّگبهی وِ آظهبیف اؾىطیي آًشی ثبزی ثب اؾشفبزُ اظ گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي هثجز 

. قس السام ثِ قٌبؾبیی یب سؼییي َّیز آى هی گطزز



 

 

 

 

دبًل . ّبی هؼطف دبًل ؾلَلی اؾز ثبزی احشیبج ثِ گلجَل ثطای سؼییي َّیز آًشی

آًشی غى ّبی دبًل .  سْیِ هی گطزز"O" ٍیبل ثب گطٍُ ذًَی 12 سب 10ؾلَلی هؼوَال اظ 

 ٍیبل قجیِ ثِ گلجَل ّبی هؼطف اؾىطیي اؾز، ثب ایي سفبٍر وِ 12 سب 10زض هدوَع 

آًشی غى ّب زض ٍیبل ّبی هرشلف دطاوٌسُ قسُ اًس، ثب دطاوٌسُ قسى آًشی غى ّب زض 

. ٍیبل ّبی هرشلف اهىبى قٌبؾبیی َّیز آًشی ثبزی فطاّن هی قَز

 

تؾخیص َّیت آًتی بادی ّا 

 السام ثِ (antibody detection)ثب هثجز قسى آظهبیف اؾىطیي آًشی ثبزی ّب 

.  هی گطزز(antibody identification)سكریم َّیز آًشی ثبزی ّب 

هَاد السم جْت تؼییي َّیت آًتی بادی ّا 

زض هَاضزی وِ ثیوبض اذیطاً حبهلِ ثَزُ یب سعضیك ذَى $ؾطم یب دالؾوبی سبظُ  -1

ِ گیطی سب ؾِ ضٍظ لجل اظ اًدبم آظهبیف هَضز لجَل اؾز . #زاقشِ اؾز، ًوًَ

 #دبًل ؾلَلی$گلجَل ّبی هؼطف دبًل  -2

 . ٍیبل هرشلف ٍخَز زاضًس12 سب 10گلجَل ّبی هؼطف دبًل ثِ عَض هؼوَل زض 

هبًٌس آلجَهیي، هحلَل لیؽ یب $آًشی ثبزی - سمَیز وٌٌسُ ٍاوٌف آًشی غى -3

# PEGهحلَل 

ثطای سكریم َّیز آًشی ثبزی ّب ؾطم یب دالؾوب ثب گلجَل ّبی ٍیبل ّبی هرشلف دبًل 

ثطای ّط ٍیبل اظ گلجَل ّبی هؼطف دبًل یه لَلِ . ؾلَلی ثغَض خساگبًِ هدبٍض هی گطزز

 37زضخِ حطاضر اسبق ٍ $آظهبیف زض ًظط گطفشِ ٍ ٍاوٌف زض فبظّبی هرشلف حطاضسی 

ٍ فبظ وَهجع هَضز ...# ؾطم فیعیَلَغی، آلجَهیي، لیؽ ٍ $، هحیظ ّبی هرشلف #زضخِ

.  اضظیبثی لطاض هی گیطز

قیَُ وبض هبًٌس آظهبیف اؾىطیي آًشی ثبزی ّبؾز ثب ایي سفبٍر وِ ؾلَل ّبی هؼطف 

 12 سب 10 ٍیبل سْیِ هی گطزًس زض حبلی وِ دبًل ؾلَلی هؼوَالً زض 3 سب 2اؾىطیي زض 

 لَلِ 12 الی 10ٍیبل سْیِ هی قَز، ثٌبثطایي زض سكریم َّیز آًشی ثبزی ّب ثِ 

. خساگبًِ ًیبظ اؾز وِ ثطای هَاضز ظیط هَضز زلز لطاض هی گیطًس



 

 

 

  فبظ حطاضسی ٍاوٌف ّب

 ثطضؾی الگَی ٍاوٌف ّب زض هحیظ ّبی گًَبگَى 

 ثطضؾی الگَی ٍاوٌف ّب لجل ٍ ثؼس اظ اؾشفبزُ آًعین 

 سفبٍر لسضر ٍاوٌف ّب زض ٍیبل ّبی هرشلف دبًل 

 ٍاوٌف ّوَلیع 

 فٌَسیخ آًشی غًی گلجَل ّبی ثیوبض 

  هدبٍضر ؾطم ثیوبض ثب گلجَل لطهع ثیوبض وِ زض $ٍاوٌف زض لَلِ آسَ وٌشطل

سوبم هطاحل ثوَاظار آظهبیف اؾىطیي آًشی ثبزی ّب هَضز اضظیبثی لطاض 

 .#هی گیطز

  3لبًَى 

 

هثال 

.  ٍیبل سكىیل قسُ اؾز سَخِ وٌیس10ثِ ٍاوٌف ؾطم ثب دبًل ؾلَلی وِ اظ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
آسهایؼ عزم بیوار با گلبَل ّای هختلف پاًل پظ اس حذف آًتی صى ّایی کِ 

ٍاکٌؼ در لَلِ آسهایؼ هٌفی بَدُ اعت ٍجَد آًتی لَئیظ را ثابت کزدُ 
. اعت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

چگًَِ آسهایؼ کَهبش غیزهغتقین در یک بیوارعتاى کِ اهکاًات علَل ّای 
؟  هؼزف اعکزیي ًذارد اًجام گیزد

: دبؾد

 زض ذبًن حبهلِ ثب اضّبـ هٌفی Dاگط ّسف اظ آظهبیف وَهجع غیطهؿشمین یبفشي آًشی 

O گلجَل خساگبًِ 3ثبقس هی سَاى ؾطم ذبًن حبهلِ ضا ثب 
O گلجَل خساگبًِ 3 ٍ +

- 

چٌبًچِ .  زضخِ ٍ آًشی ّیَهي ثطای ٍاوٌف هكبّسُ وطز37هرلَط ٍ زض فبظّبی 

Oٍاوٌف ثب گلجَل ّبی 
O هثجز ٍ ثب +

 Dٍخَز آًشی " 95 هٌفی گطزز ثِ احشوبل -

گفشٌی اؾز وِ هرلَط وطزى گلجَل ّب اظ زضخِ . زض ذبًن حبهلِ سبئیس هی گطزز

. حؿبؾیز سؿز هی وبّس

 ثبقس ثبیؿشی ثطای Dچٌبًچِ ّسف اظ وَهجع غیطهؿشمین یبفشي آًشی ثبزی غیط اظ آًشی 

زض غیط ایٌهَضر ؾطم ثیوبض ضا . ضٍـ اؾشبًساضز ؾلَل هؼطف اؾىطیي زض زؾز زاقز

ِ ای اظ هرلَط زٍ گلجَل  ضٍی $ هٌفی هدبٍض ؾبذشِ O هثجز ٍ زٍ گلجَل Oثب هدوَػ

ٍ چٌبًچِ ٍاوٌكی هكبّسُ گطزیس ًشیدِ ضا ثِ نَضر ظیط  # ٍیبل خساگب2ًِّن 

. گعاضـ وٌیس
Indirect coomb’s is positive with lab made pool cell 

ٍ اگط ٍاوٌكی هكبّسُ ًكس  
Indirect coomb’s is negative with lab made pool cell 

 

سَخِ زاقشِ ثبقیس وِ زض نَضر اؾشفبزُ ًىطزى اظ گلجَل ّبی اؾشبًساضز هوىي اؾز 

خَاة آظهبیف وَهجع غیطهؿشمین هطثَط ثِ ّوبى ثیوبض زض یه آظهبیكگبُ هثجز ٍ 

 اًشربثی هوىي اؾز اظ Oزیگطی هٌفی قَز ٍ ایي ثِ ػلز آى اؾز وِ ؾلَل ّبی 

. ًظط سطویت آًشی غًی هشفبٍر ثبقٌس

 



 

 

 

 

 

 

 


