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:هاسرمآنتیکیفیکنترل

.آنتی سرم ها نیز همانند هر وسیله ي آزمایشگاهی داراي کنترل کیفی هستند

:جهت است2این کنترل کیفی از 

؟محلول آنتی سرم حاوي چه مقدار آنتی بادي است.1

ها را دارد که اگر زیاد باشد جواب کاذب و در صورت کمتر Agاین آنتی بادي ها چه مقدار توانایی شناسایی.2

.بودن نمی تواند شناسایی کند

:در بروشور هر آنتی سرم ، میزان رقتی که آنتی سرم با آن تهیه شده ذکر شده است

61/25با رقت anti Aبراي مثال

Anti B و1/128با رقتnti Da دلیل این تفاوت رقت ها تفاوت در نوع آنتی بادي .تهیه می شوند1/64با

جایگاه اتصال می باشند در رقت 10و در حالت ترشحی داراي IgMچون ازنوعanti Bوanti Aهاست که

یه جایگاه در رقت پایین تري ته2است و داراي IgGکهanti Dباالتري واکنش مورد نظر را می دهند ولی

.می گردد

:رقتتوضیح

1و ) که میتواند سرم فیزیولوژي ، بافر،آب مقطر، سالین باشد( قسمت ماده ي رقیق کننده 9یعنی : 1/10رقت 

هقسمت از نمون

:توضیح نسبت

.قسمت ماده رقیق کننده10قسمت از نمونه با 1یعنی : 1/10نسبت 

.ردافزایش تیتر آنتی بادي در موارد مختلفی صورت می گی



:مثال

اش افزایش می یابد ولی این افزایش به منزله ي بیماري Abهفته تیتر1فردي که واکسن دریافت کرده طی .1

.این تیتر طبیعی است.نیست

که در این .هاي بیگانه اي مواجه میشوندAgافرادي که دریافت مکرر خون دارند مانند افراد تاالسمی که با.2

.به آنتی سرم هاي پایین هم جواب دهندافراد تیتر باال باعث میشود 

abدارد که مادر علیه آنanti aسرم فرزند.استBکه داراي فرزندي با گروه خونیAمادر با گروه خونی.3

.می سازد و تیتر آنتی بادي افزایش می یابد

:سرمآنتیرقتصحتبررسیبرايآزمایشمراحل

.سرم فیزیولوژي اضافه میکنیمقطره 4لوله برداشته ، به همه ي آن ها 10

)میشود1/2در این لوله رقت (اضافه میکنیمAقطره آنتی سرم1،4به لوله ي 

قطره 4و به همین ترتیب تا لوله ي آخر اضافه می کنیم و 3به لوله 2قطره از 4و 2قطره از لوله اول به لوله 4

.نام دارد به تدریج رقت افزایش می یابدtionserial diluدر این روش که.میکنیمoutي لوله ي آخر را

.اضافه میکنیم(ag)قطره سوسپانسیون2در آخر براي انجام واکنش به همه ي لوله ها 

.میکنیم) 3000ثانیه با دور 30(دقیقه در دماي اتاق و سپس سانتریفیوژ10-5

1/256باید Aاي مثال براي آنتی سرمرقت آخرین لوله اي که آگلوتیناسیون مشاهده شد را گزارش میکنیم بر

.باشد ولی هرچه تاریخ گذشته تر باشد این نتیجه متفاوت تر خواهد بود8یعنی لوله ي 

:AbAvidity

.به معنی تمایل آنتی ژن و آنتی بادي است

متر می و کورنو) روش اسالیدي(را روي الم ریخته rbc٪40قطره سوسپانسیون 1قطره سرم با 1براي این کار، 

.گیریم

.با دیدن اولین نشانه هاي آگلوتیناسیون کورنومتر را متوقف می کنیم



و در حالت IgMاز جنسABثانیه باشد چون این دو10باید این زمان کمتر از anti Bوanti Aبراي

.جایگاه اتصال است10ترشحی داراي 

.جایگاه است2و داراي IgGثانیه است که از جنس30این زمان کمتر از anti Dو براي


