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پلیت  میکرو مختلف  انواع  وجود  به  توجه  با  دستگاه  با 
که هر آزمایشگاه باید با توجه به مدل  ، بدیهی است  یدر ر

دستگاه روش کار آن را تدوین نماید. 

نحوه نگهداری
نگهداری روزانه

ی هر کانال  1- در صورت امکان دسترسی، حسگرهای نور
شرکت  با  انجام  از  )قبل  کنید  کنترل  بودن  تمیز  نظر  از  را 

پشتیبان هماهنگ شود(.
ی تمیز است. 2- مطمئن شوید که دستگاه و سیستم نور

3- مطمئن شوید که کالیبراسیون دستگاه صحیح است. 
که دستگاه  کار روزانه را شروع می کنید اجازه دهید  وقتی 
تمیز  خالی  پلیت  با  سپس  و  شود  گرم  دقیقه   30 برای 
یا  و  باشند  برابر  باید  خوانش ها  دهید.  انجام  را  خوانش 
گر چنین نبود  ا در محدوده بسیار نزدیک  0/01 ± باشند. 
به  کنید،  تکرار  را  خوانش  و  چرخانده  درجه   180 را  پلیت 
این وسیله مشخص می شود که اشکال از پلیت است و یا 

دستگاه ایراد دارد.
صفحه  و  پلیت  کننده  خارج  و  وارد  اتوماتیک  سیستم   -4
حرکتی پلیت را کنترل کنید، حرکت پلیت باید نرم و مداوم 

باشد.
اتوماتیک  طور  به  که  دستگاه   self-check از  استفاده   -5
پلیت،  حرکت  فیلترها،  خروجی-چرخش  نور  شدت 

صفحه نمایشگر و پرینتر را کنترل می کند.
و  تعمیر  یس،  سرو از  پس  باید  را   Self-check ضمنا 
کالیبراسیون دستگاه انجام داده و ثبت نمود. در صورت 

ید. اخطار شرکت پشتیبان را مطلع ساز

کلیات
Microplate Reader که به آن اصطالحا “Elisa Reader" هم 
گفته می شود، یک فتومتر اختصاصی است که بـرای خـوانش 
نتایج آزمایش ها بـه روش Elisa طـراحی شده است، روشی کـه 
به وسیله آن وجـود آنتی بادی یا آنتی ژن اختصاصی در نمونه 

بررسی می شود.

چگونگی کاربری
محدودی  تعداد  وجود  علت  به   Microplate Reader در 
در  که  موج هایی  طول  دامنه   diffraction grating یا  فیلتر 
هستند.  محدود  می شوند،  انتخاب   400-nm700 محدوده 
حدودی  تا  باشد،  که  نوعی  هر  از  یدر  ر االیزا  دستگاه های 
ی از این خوانشگرها سیستم  ساختار مشابهی دارند. در بسیار
ی از نوع تک طول موج یا دو طول مــوج بـوده و تـا حـدودی  نور
مشـابـه سـایر تجهیزات فتومتری از فیلترهای خاصی جهت 

ایجاد طول موج مورد نظر بهره می گیرند.
ی  حاو که  خاصی  پلیت های  در  آزمایش  مورد  نمونه های 
چاهک ها )Well( است، قرار می گیرد. این پلیت ها معموًال 
دارای 8 ردیف و 12 ستون و به تعداد کلی 96 چاهک هستند. 
کنترل و استانداردها در  ی نمونه ها،  برای انجام آزمایش بر رو
و  انکوباسیون  مراحل  گرفته،  قرار  پلیت  میکرو چاهک های 
نهایت  در  و  گرفته  انجام  کیت  دستورالعمل  طبق  شستشو 
خوانده   Microplate reader توسط  غلظت  یا  ی  نور جذب 
می شود. برای عملکرد صحیح باید دستگاه در فضای تمیز 
ی یک میز ثابت و دور از  گرد و غبار باشد و بر رو ی از  و عار
وسایل ارتعاش زا )مانند سانتریفیوژ و ...( قرارگیرد و دستگاه 
کار  باید دارای سیم اتصال به زمین باشد. در خصوص روش 

  مقاله علمی وفنی

الزامات و نکات فنی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی؛

نکات فنی دستگاه های دستگاه میکروپلیت ریدر
 )Microplate Reader(

دکتر حسین دارآفرین، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران 
)برگرفته از کتاب مدیریت و کنترل کیفی در آزمایشگاه پزشکی(
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دکتر حسین دارآفرین، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران 
)برگرفته از کتاب مدیریت و کنترل کیفی در آزمایشگاه پزشکی(

باید  که  آورده  دست  به  را   CV و  معیار  انحراف  میانگین، 
به  باید  CV مجاز  از  برای اطالع  CV مجاز باشد.  از  کمتر 

کتابچه دستگاه رجوع شود.

• بررسی صحت 
هدف از این آزمون تعیین تفاوت جذب واقعی با جذب 
مشاهده شده است. صحت فتومتری به توانایی منبع نوری 
مونوکروماتور  سیستم  کیفیت  و  نوع  تابش،  حداکثر  ارایه  در 

وابسته است. این بررسی به سه روش انجام می شود.  
متیل  مانند  رنگی  محلول  از  استفاده  صورت  در  الف( 
OD  خوانده شده   باید  ی 0/1 درصد توئین 20،  اورنج حاو
اسپکتروفتومتر  در  شده  خوانده   OD با  یدر  ر االیزا  توسط 
مرجع طبق فرمول زیر مقایسه شود و درصد inaccuracy یا 
Bias  مربوطه محاسبه شود که در این صورت عدم صحت 
نـبـایـد از 1/5 درصـد بیشتر بـاشـد و یـا OD دستگـاه مـورد 
مرجع  اسپکتروفتومتر   ±0/001 محـدوده  در  بـایـد  نـظـر 

)رفرانس( باشد.  

نکته: به دلیل اختالف در زاویه تابش نور و نیز اختالف در 
  OD مقایسه ، کووت اسپکتروفتومتر با میکروپلیت االیزا ریدر

این دو دستگاه از نظر برخی کارشناسان مورد سوال است.

فیلترهای  دارای  کالیبره  پلیت های  از  می توان  ب( 
مشخص استفاده کرد. این پلیت ها در مکان های تعیین 
از  بـعـد  کـه  هستند  مشخـصی  فـیلترهـای  دارای  شـده 
می توان  یدر  ر االیزا  دستگاه  توسط  پلیت ها  این  خـواندن 
کالیبره مقایسه  OD بروشور پلیت  OD به دست آمده را با 
بروشور  ی  رو از   inaccuracy میزان  صورت  این  در  نمود. 

پلیت کالیبره محاسبه می شود.

یدر  ی مخصوص االیزار ج( استفاده از محلول های تجار
و مقایسه OD بدست آمده با OD ارایه شده توسط شرکت 
یا  و  بین المللی  معتبر  تاییدیه های  بودن  )دارا  سازنده 
محلول های  از  دسته  این  برای  سالمت  مرجع  آزمایشگاه 

ی الزامی است(. تجار
• آزمون خطی بودن

محلول های  از  می توان  بودن  خطی  آزمون  جهت 

نگهداری پیشگیرانه در فواصل هر 3 ماه یکبار
1- ثبات و تداوم منبع نوری )المپ( را کنترل کنید. در بعضی 
هر  فواصل  در  کالیبره  پلیت  یک  از  استفاده  با  دستگاه ها  از 
15 دقیقه به مدت یک ساعت خوانش را انجام دهید و آن ها را 

مقایسه نمایید. نباید اختالفی وجود داشته باشد.
و  ساطع کننده  سیستم های  امکان  صورت  در   -2

ی را تمیز کنید. یافت کننده نور در
3- سیستم اتوماتیک وارد و خارج کننده پلیت را تمیز کنید.
کننده و  4- در یک امتداد بودن هر چاهک با منبع ساطع 

ی را کنترل کنید. یافت کننده )detector( نور در

کنترل کیفی االیزا ریدر
یر می شود: یدر شامل موارد ز کنترل کیفی االیزا ر

• )repeatability( بررسی تکرار پذیری
بررسی صحت •
• )linearity( بررسی خطی بودن
• )Alignment( کنترل کالیبر بودن موتور جابجا کننده پلیت

نکات مهم
کیفی  کنترل  رنگی  محلول  از  استفـاده  صـورت  در   
خطی بودن و صحت فتومتریک مطابق با سایر دستگاه های 
که در  کرد  فتومتریک است ولی باید از محلول هایی استفاده 
یدر قابل خوانش باشد. طول موج های محدوده دستگاه االیزا ر

  fast ،central( modeکه دستگاه دارای سه  در صـورتی 
و accurate( باشد، در هنگام کنترل کیفی بهتر است حالت 

accurate انتخاب شود.  

پذیری یا بررسی دقت  • آزمون تکرار
از محلول های رنگی در طول موج  آزمون میتوان  برای این 
ی0/1درصد  حاو اورنج   متیل  مثال  کرد.  استفاده  مشخص 
که   )methyl orange in 0/1% Tween 20(  tween 20
می شود.  انجام  نانومتر   490 موج  طول  در  آن  خوانش 
تهیه  نحوی  به  محلول  این  از  مختلف  رقت های  باید 
انـدازه گیری  قـابـل   2-3 و   ،1-2  ،0-1 بـین   OD که  شود 
صـورت  رقـت  هـر  از  خـوانـش  3بـار  حـداقـل   بـاشـد. 
و  آورده  دست  به  را  کثر  حدا و  حداقل  میانگین   OD و  گرفته 
که  باشند  مشخصی  محدوده  در  باید  آمده  دست  به  اعداد 
توسط شرکت سازنده اعالم می شود که عمدتا محدوده مورد 
و  بار خوانده   10 را حداقل  یا هر رقت  و  نظر mean%1± است 
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کند. عملکرد  با افتادن و یا تغییر شکل، محل آنها تغییر 
این سوراخ ها نیز توسط روغن یا رسوبات دچار اشکال می 
کالیبر بودن این  شود. به دلیل ایجاد این اشکالت، تایید 

پلیت ها هر سال یکبار توصیه می شود.

کالیبراسیون
که در صورت هرگونه اشکال در نتایج  الزم به ذکر است 
کنترل کیفی باید از صحت کالیبراسیون اطمینان حاصل 
باید  بار  یک  سال  هر  یا  و  یس  سرو هر  از  بعد  ضمنا  کرد. 

کالیبراسیون توسط شرکت پشتیبان انجام شود.

ایمنی 
قبل از باز کردن و تعمیر حتما سیم دستگاه از پریز برق  •

بیرون آورده شود.
ک تمامی  موارد  • کار با مواد شیمیایی خطرنا باید هنگام 

ایمنی رعایت شود.
فقط با ولتاژ تعیین شده از دستگاه استفاده نمایید و در  •

صورت جابه جایی دستگاه ولتاژ چک شود.
تعمیر دستگاه نبایستی توسط کاربر صورت گیرد. •
شرکت  • نظارت  بدون  اضافه  قطعات  کردن  سوار  از 

ی نمایید. پشتیبان خوددار
پوشش  • نمایید  دقت  دستگاه  از  استفاده  زمان  در 

ی آن برداشته شده باشد. دستگاه از رو
به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی  •

الزم است که: 
  برق ولتاژ  کننده  تثبیت  سیستم  به  دستگاه 

برق  کننده  تامین  سیستم  یا   )Voltage Regulator(
داخلی  ولتاژ  کننده  تثبیت  دارای  که   )UPS( ی  اضطرار

است، متصل شود.
  زمین به  اتصال  سیم  دارای  باید  دستگاه  برق  سیستم 

( باشد. مناسب )ارتدار

که  کرد. در صورتی  ی مشخص استفاده  ی با جذب نور تجار
محدوده  در  مختلف  رقت های  در  ی  نور جذب  میانگین 
مورد انتظار باشد، نشاندهنده قابل قبول بودن این آزمون بوده 

و در غیراین صورت بایستی با شرکت سازنده مشورت کرد.

)Alignment( کنترل کالیبره بودن موتور جابجا کننده پلیت•
که دارای سوراخ هایی در  کالیبره  با استفاده از پلیت های 
مکان های مشخص هستند، صورت می پذیرد. این مکان ها 
مشخص  را  یدر  پلیت ر ی  نور سیستم  قرارگیری  وضعیت 
شود،  خوانده  هوا  بـالنک  بـا  کـالیبره  پلیت  وقتی  می نماید. 
در  جذبی  مطلوب،  وضعیت  در  مکان ها،  این  سوراخ های 

محدوده ±0.0150  خواهند داشت.

توجه:
کالیبره  پلیت  از  استفاده  با  شد،  گفته  که  همانطور 
ی مشخص در فیلترهای  )Check Plate( که دارای جذب نور
تعبیه شده در طول موج های متفاوت هستند می توان آزمون 
صحت، تکرار پذیری، alignment و خطی بودن را انجام داد. 
پلیت  که  هستند  اطمینان  قابل  صورتی  در  نتایج  این  همه 
کالیبره به فواصل منظم توسط یک مرکز قابل اطمینان تایید 
پلیت های  در  رفته  کار  به  شیشه ای  فیلترهای  باشد.  شده 
تحت  می توانند  حال  هر  به  اما  است،  پایدار  بسیار  کالیبره، 
گرفتن در معرض اشعه  قرار  یا  بازها  و  تاثیر بخارات اسیدها 
شیشه  خراش  ببیند.  آسیب  طوالنی،  مدت  به  بنفش  ماوراء 
 )OD( جذبی  مقادیر  و  شده  نور  ناخواسته  شکست  باعث 
را تغییر می دهد. نور ماوراء بنفش به مدت طوالنی می تواند 
ترکیب فیزیکی شیشه را تغییر داده و اثر مشابهی ایجاد نماید. 
، رسوبات و یا روغن بر سطح فیلترها  به عالوه وجود گرد و غبار
کالیبره  پلیت  همچنین  می شود.  جذب  میزان  تغییر  باعث 
که ممکن است  دارای سوراخ های دقیق  Alignmentاست، 
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