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 مقاله علمی و فنی

نکات فنی تجزیه گر خودکار شیمی 
)دستگاه اتوآناالیزر(- بخش3

کلیات
اصطالح اتوماسیون در بیوشیمی بالینی به فرآیندیاطالق 

می گردد که یك دستگاه تعداد زیادیاز آزمایش ها را با دخالت اندك 
نیروی انسانی انجام می دهد. اتوآناالیزرهایبیوشیمی، دستگاه هایی 
هستند که غلظت متابولیت ها، الكترولیت ها، پروتئین ها و داروها 

را در سرم، پالسما، ادرار، مایع نخاعی)CSF( و سایر مایعات بدن، 
اندازه گیری می کنند. عملكرد عمومی دستگاه ها به این صورت 

است که با انتخاب آنالیت مورد نظر در رایانه دستگاه، سیستم محل 
 قرارگیری نمونه را مشخص و با استفاده از پمپ مكنده، 

 حجم مشخصی از  نمونه و معرف ها را برداشت می نماید. 
پس از  مخلوط شدن و انكوباسیون در دمای مشخص به مدت 
 معین، تغییرات چگالی نوریكه در اثر عبور نور از محلول نهایی
 حاصل شده، در قسمت فتومتری توسط یك آشكارساز نوری

به سیگنال الكتریكی تبدیل و پردازش می شود تا نتیجه مورد نظر 
را ثبت کند. در شماره پیش بخش دوم این مقاله بچاپ رسید. 

دراین شماره به ادامه این مقاله می پردازیم. 

ايمنی
• و   سينی های محلول  به  نبايد  دستگاه  با  کار  درهنگام 

پروب های  با  دست  برخورد  احتمال  چون  زد  دست  نمونه 
دستگاه وجود دارد. 

• نویزهای   و  ارتعاش  بدون  و  خشک  محيط  در  دستگاه 
ک  گرد خا )Noises( الکتريکی و الکترومغناطيسی و دور از 

قرار گرفته و بعد از کار هميشه تميز شود.
• که دستگاه در معرض جريان هوای شديد   دقت نمایید 

نظير باد کولر يا پنجره باز قرار نگيرد.
• و   دستگاه  به  رساندن  آسيب  از  جلوگيری  منظور  به 

کپی  يا  و  ی  غيرضرور نرم افزار  هرگونه  نصب  از  آن،  نرم افزار 
ی شود. ی رايانه دستگاه خوددار کردن هر نوع قابل بر رو

• الکتريکی   جريان  نوسانات  اثرات  از  پیشگيری  منظور  به 
الزم است که:

  Voltage( برق  ولتاژ  کننده  تثبيت  سيستم  به  دستگاه 
که   )UPS( ی  برق اضطرار کننده  تامين  يا سيستم   )Regulator

دارای تثبيت کننده ولتاژ داخلی ميباشد، متصل باشد.
  زمين به  اتصال  سيم  دارای  بايد  دستگاه  برق  سيستم 

مناسب باشد.

راهنمای تعريف پارامترهای پیشنهادی برخی  از انواع 
اتوآنااليزرها جهت آزمون خطی بودن و بررسی دقت

تعريف پارامترها روی هيتاچی912، 917 و 717
• هيتاچی912 

ی دستگاه  جهت تعريف پارامترهای تست خطی بودن رو
هيتاچی912 نياز به 7 جايگاه جهت تعريف پارامترهای مورد 
 7 تا   QC-1های نام  به  ترتيب  به  ها  جايگاه  این  است.  نظر 
QC-تعريف ميکنيم. برای مثال جايگاه QC-1 به صورت زیر 

تعريف می شود.

دکتر حسین دارآفرین، دکتر امیرحسین بحرالعلومیان و سایر همکاران 
)برگرفته از کتاب مدیریت و کنترل کیفی در آزمایشگاه پزشکی(
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: Range
در این قسمت تمام پیش فرض های دستگاه بدون تغيیر قرار 
داده می شود، فقط نام تست آزمون به صورت QC–1 وارد می شود.   

اند،  شده  مشخص    عالمت  با  که  هایی  توجه:قسمت 
توسط اپراتور معين می گردند.

تمام  که  شود  می  تعريف   QC–2 تست  بعدی  جايگاه  در 
پارامترها شبيه QC–1 است، فقط مقادیر نمونه )Sample( و 
معرف )Reagent( متفاوت است. مقادیر نمونه و معرف تمام 

تستها QC–1 تا QC–7 به شرح زیر پیشنهاد می شود:

بـا  متنـاسـب  معـرف  حجـم  و  بيماران  سـرم   از 
حجم برداری از معرف ها در حالت کاربردی دستگاه انتخاب 

می شود.

برنامه  يدستگاه  رو فوق  حالت   7 تمام  است  بهتر  توجه: 
يانجام  بردار نمونه  با 7 مقدار  بودن  و تست خطی  داده شود 
دارای  خصوص  این  در  آزمايشگاهی  صورتيکه  در  ولی  گيرد 
باشد،  ها  تست  دادن  برنامه  جهت  خالی  جايگاه  مشکل 
 QC–6 QC–3 و  QC–1 و  حداقل بايد از 3 آزمون و ترجيحا 

استفاده شود. 

ی  پس از تعريف پارامترهای مورد نظر جايگاه معرف ها را رو
دستگاه مشخص می کنيم. پس از تعريف 7 جايگاه فوق در 
ظرف های معرف بجای معرف از اسيد پرکلريک0.001M  و 
يک0.005M  قرارداده و ظرف های معرف را در  يا اسيد سولفور
از محلول ديکرومات  به جای نمونه  قرار دهيد.  جايگاه خود 
بار   10 مقدار  به  سپس  کنيد.  استفاده   0/gr/dl18 پتاسيم 
)برای تمامی  دهيد  انجام  نمونه ها  برای این  را  خوانش  عمل 
آزمون های QC–1  تا QC–7(. برای هر آزمون )هر رقت( 10 تا 

OD به دست می آيد که مجموعا 70OD  به دست می آيد.

توجه:  قبل از اينکه آزمون ها RUN شوند، بايد در جايگاه 
در  و  داده  قرار  مقطر  ی آب  حاو کاپ  سينی نمونه،  در   st1
کرده و  کاليبراسيون برای هر 7 نمونه، blank را نشاندار  تست 

فرمان کاليبراسيون را اجرا می کنيد. 

 0/6 تا   0/4 بين  آن   OD که  نمونه ای  از  ODهای حاصل 
است را به عنوان شاخص يا مبنا در نظر گرفته و مقادیر مورد 
، مشابه محاسبات مندرج در صفحه 151 از فرمول زیر  انتظار

به دست می آيد: 
ی نمونه مورد انتظار= مقدار جذب نور

ی مبنا × حجم نمونه حجم نمونه مبنا / جذب نور

• هيتاچی 917 
در دستگاه هيتاچی917 تمام مراحل شبيه به هيتاچی912 
از  پـارامترهـا  برای تعريف  که  تفاوت  این  با  است. 
از  است  جايگاه   7 شـامـل  کـه  دستگـاه  جـايگاه های آزاد 
و  نمونه  برداشت  مقادیر  می شود.  استفاده   QC-7 تا   QC-1
می شود: پیشنهاد  زیر  شرح  به  معرف 
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BT3000 تعريف پارامترها روی دستگاه
خطی بودن  پارامترهای تست  تعريف  جهت 
تعريف  جهت  7جايگاه  به  نياز   BT3000 ی دستگاه  رو
ترتيب  به  را  جـايگاه هـا  ايـن  است.  نظر  پـارامترهـای مـورد 
 A می کنيم.)جدول  تعريف   QC-7 تا   QC-1نام های به 

صفحه بعد(.
در جايگاه بعدی تست QC–2 تعريف می شود که تمام 
پارامترها شبيه QC–1 است، فقط در مقدار نمونه ومعرف 

متفاوت هستند و به طور کلی برای تمام آزمون های
QC–1 تا QC–7 مقادیر برداشت نمونه و معرف به صورت 

زیر پیشنهاد می شود:

Selectra E تعريف پارامترها روی دستگاه
ی  رو بودن  خطی  تست  پارامترهای  تعريف  جهت 
تعريف  جهت  جايگاه   7 به  نياز   Selectra  E دستگاه 
با  ترتيب  به  را  این جايگاه ها  نظر است.  پارامترهای مورد 

نام هایQC-1 تاQC-7  تعريف می کنيم.

• هيتاچی 717 
در دستگاه هيتاچی717 در 7 جايگاه 7 تست  به شرح 

زیر تعريف می شود.

  به همين ترتيب      

به جای معرفR1 از آب مقطر که يک قطره اکسترانت رقيق 
استفاده  می شود  يخته  ر آن   در 
می شود. مقدار R1 volum  و مقدار حجمی که از ديکرومات 
برداشته  دستگاه  توسط   پتاسيم 
می شود برای آزمون های QC-1 تا QC-7 به صورت زیر تعريف 

می شود:

به   مربوط  گزينه   )standard condition(  5 روتين  قسمت  در 
می کنيم   yes را  است  جذب  قرائت  شامل  که    original ABS
 2 روتين  در  دهد.  نشان  را   OD جای غلظت،  به  دستگاه  تا 

تست های تعريف شده روی ديکرومات پتاسيم انجام می شود.
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 A جدول
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تعريف   QC-7 تا   QC-2آزمونهای بعدی  های  جايگاه  در 
که تمام پارامترها شبيه QC-1 بـوده و فقـط مقادیر  می شوند 
نمـونـه و معـرف در آنهـا متفـاوت است. مقادیر نمونه و معرف در 
تمام آزمون هایQC-1 تا QC-7 به صورت زیر تعريف می شود:

در جايگاه های بعدی آزمون های QC–1 تا QC–7 تعريف 
مقادیر  فقط  است،   QC–1 شبيه  پارامترها  تمام  که  شود  می 
آنها متفاوت است. مقادیر نمونه و معرف در  نمونه و معرف 
زیر تعريف می  تاQC–7  به صورت   QC–1 آزمون های  تمام 

شود: 

Dسری  SINNOWA تعريف پارامترها رويدستگاه
ی دستگاه  جهت تعريف پارامترهای تست خطی بودن رو
تعريف  جهت  جايگاه   7 به  نياز   SINNOWA D Series
به  ترتيب  به  را  ها  جايگاه  این  است.  نظر  مورد  پارامترهای 

نام هایQC-1  تا QC-7 تعريف می کنيم به شرح باال:

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine 
                             Tashkhis_Magazine tashkhis magazine

www.tashkhis.ir
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