
ریزاتوآناال

علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی شیرازهايآزمایشگاهمحمدرضا یزدانی کارشناس 

دادندمیکه تعداد زیادي تست را با حداقل درگیري پرسنل انجام هاییدستگاهدر بخش بیوشیمی براي در ابتدا 
شیمی المللیبینانجمن . اما بعداً به این تعریف واژه مکانیزاسیون اطالق شد،شدواژه اتوماسیون به کار برده می

و مسائلانسان در انجام یک فرآیند با هايتفعالیو هاتالشجایگزین صورتبهاتوماسیون را ،محض و کاربردي
.کندمیتعریف،باشدخودتنظیمیابزار مکانیکی که داراي خصوصیات 

، داروها در سرم و هاپروتئین، هاالکترولیتها، لیتهستند که غلظت متابوهاییدستگاهآنالیزرهاي بیوشیمیایی 
Skeggsتوسط 1957اتوآنالیزر در سال یناول.کنندمیگیرياندازهبا دقت و صحت باال را سایر مایعات بدن 

.در شرکت تکنیکون ساخته شد

:مفاهیم و تعاریف

صورتبهکه توسط سازنده آن است یک وسیله خودکار )Analyzer configuration(یزر ساختار اتوآناال
و بسته )Open(باز صورتبهسیستم یکپارچه . شودمیقسمت ساخته یا قسمت)Integrated(یکپارچه

)Close (هايسیستمدر . هستندOpen هايمحلولپارامترهاي تست را تغییر داده و تواندمیتکنسین
ریزيبرنامهپارامترهاي تست توسط سازنده Closeهايسیستمدر . خریداري کندايفروشندهرا از هر موردنیاز
هم خاص دستگاه هستند و باید از یک منبع واحد تهیه موردنیازهايمحلولعالوهبه،نیستندییرتغقابلشده و 

.شوند

یزرهاتعاریف و مفاهیم پردازش نمونه توسط اتوآناال

Batch Analyzer : دهدمیرا مورد آزمایش قرار هانمونهنوعی آنالیزر است که در هر بار تعدادي از.
Continuous Flow: که براي هر نمونه هایشآزمایک سري از تأثیرتحتهامجموعههر نمونه از

.گیردمیقرار ،یکسان است



Discrete Analyzer: در این نوع هر نمونه براي خود داراي فضاي فیزیکی و شیمیایی خاص بوده
استفاده Discreteبسیاري از آنالیزرهاي رومیزي از سیستم .باشدمیجدا هانمونهکه از فضاي سایر 

مخصوص در درون سینی خاصی قرار گرفته و از طریق صفحه کلید براي هايکاپدر هانمونه. کنندمی
.شودمیانتخاب موردنظرهر نمونه، تست 

Multichannel Analyzer: قرار موردبررسیاز نظر چند آنالیت تواندمیدر این روش هر نمونه
.براي هر نمونه چند تست انجام دادتوانمییعنی ؛ گیرد

Parallel Analyzer: یزرهاي آناال. شوندمیاز نظر یک تست آزمایش زمانهمطوربههانمونهتمام
.ه هستندگرواز این اينمونهفیوژي یسانتر

Random Access Analyzer: مونه تست موردنظر در هر زمان و براي هر نتوانمیدر این روش
قابل هايتستها یزرآناالاین نوع در.ترتیبی اجباري نیستگونههیچو اجرا کرده و رعایت را انتخاب

.شوندمیي بیماران از طریق صفحه کلید انتخاب شده و انجام هانمونهانجام و نیز 

Reagentیزر از نظر انواع اتوآناال

را که ممکن هامحلولمقدار زیادي از هادستگاهاین : کنندمیی که با راژنت مایع کار هایسیستم
. کنندمینگهداري مخصوصی در محفظهکند حتی روزها کار دستگاه کفایت و هاساعتاست براي 

.داراي یخچال براي نگهداري محلول استهادستگاهبعضی از این 
مثل هادستگاهیندر امورداستفادههاي راژنت: کنندمیی که با راژنت خشک کار هایسیستم

Paramaxدر درون یک محفظه قرار داشته که هاقرصاین . قرص خشک شده هستندصورتبه
و این کار باعث حل شدن قرص و شروع واکنش شوندمیمناسب به آن اضافه کنندهرقیقسرم و 

،از مایع هستند ولی به علت پایدار بودنترگرانقیمت از نظر هرچندهاي خشک راژنت. شودمی
.مشکل نگهداري ندارند

 باديآنتیها که معموالً این راژنتبرندمیرا به کار هاي چندبار مصرفنیز راژنتهاسیستمبعضی از
.یا آنزیم هستند



:زرنحوه کار با اتوآناالی

یزر اگر بعد از خرید آناالطورکلیبهولی ،باشدمینیز متنوع هاآناتوآنالیزر نحوه کار با هايسیستمبه علت تنوع 
براي این کار شما باید کهاستباشد اولین کار، سوار کردن پارامتر بر روي دستگاه Openیزر سیستم آناال

را تحویل یزر خودمربوط به آناالپارامتر،کننده کیترا خریداري کرده و از شرکت تهیهموردنظرهايکیت
و بعد از آن با استفاده از نماییددستگاه وارد را در قسمت تنظیماتموردنظربگیرید، سپس پارامتر تست 

در این مرحله شما موفق . کنیدروي دستگاه موردنظراستاندارد یا کالیبراتور معتبر اقدام به کالیبر کردن تست 
. ید اقدام به انجام آزمایش با اتوآناالیزر بکنیدتوانمیبعد از آن . کنیدSetتست را روي دستگاه اتوآناالیزر ایدشده

این . گویندمی) Unit Operation(عملیاتی ی را که براي انجام آزمایش الزم است واحد از مراحلهرکدام
:مراحل عبارتند از

در . گیردمیشناسایی ارتباط بین نمونه و بیمار در بالین بیمار صورت طورکلیبه:شناسایی نمونه
مختلفی مانند رونویسی دستی، وارد کردن کد پذیرش بیمار در دستگاه و یا هايروشاز گذشته 

ولی به علت خطاي زیاد امروزه از تکنولوژيشدمیاختصاص دادن شماره به هر مریض استفاده 
Bar coding در این روش یک برچسب که بر روي آن بارکد زده شده در بالین . شودمیاستفاده

و اطالعات شودمیخوان، خوانده سپس این برچسب توسط بارکدو شودمیل بیمار به ظرف نمونه وص
1خطاي رونویسی از استفاده از بارکد مزایاي زیادي دارد که بهترین آن کاهش. شودمیوارد سیستم 

.باشدمیحرف توسط انسان به یک مورد به ازاي یک میلیون حرف توسط دستگاه 300مورد به ازاي 
نمونه سازيآماده)Specimen Preparation:( باشدمیسرم مورداستفادهنمونه هادستگاهدر اکثر .

براي گرفتن سرم باید نمونه .باشد) براي دستگاه مشکل ایجاد نکند(این سرم باید شفاف و بدون فیبرین 
نیاز به جداسازي نمونه ندارند و هادستگاهکرد ولی بعضی از سانتریفیوژ3000دقیقه در دور 10لخته را 

.ند آزمایش را روي خون کامل نیز انجام دهندتوانمی
و وارد ساختن نمونه ونقلحمل)Specimen Handling(: متعاقب تهیه سرم مقداري از آن را به یک

ی مثل هایسیستمهرچند،دهندمیقرار بردارينمونهمنطقه و درکنندمیمنتقل Cupویال کوچک یا 
Dax وSYNCHronرا باید هاکاپ. دارندبرگیريخونمستقیماً نمونه سرم را از ظروف اولیه تواندمی

توسط نوع دستگاه هالولهیا هاکاپشکل و اندازه . چید)Sample(شماره زد و به ترتیب در سینی نمونه 
:خوب باید داراي خصوصیات زیر باشدولی یک کاپ شودمیمشخص 



a(مرده ضاي ف)Dead volume (یعنی مقدار سرم اضافی که باید درون کاپ باشد ؛آن حداقل باشد
.حداقل باشد،تا دستگاه قادر به آسپیره کردن آن باشد

b( داراي درب باشدالمقدورحتیباشد که کمترین تبخیر را داشته باشد و ايگونهشکل کاپ به.
c( جنس کاپ باید از مواد خنثی مانند پالستیکPVC یا شیشه باشد تا با سرم واکنش ندهد و

.مصرف باشدباریکاالمکانحتی
d( و یا محل قرار گرفتن آن یا باید کاپ رنگی باشد روبینبیلیي حساس به نور مثل هانمونهبراي

.روکش دودي داشته باشد
 ي هادستگاهروش وارد ساختن نمونه در : ساختن نمونه به دستگاهواردContinuous Flow با

از Techniconمثل ) C.Flow(ي جریان ممتد هادستگاهدر . متفاوت استDiscreteهايدستگاه
دو غلطک قرار داشته و یک لوله الستیکی بینهاپمپدر این شودمیپریستالیتیک استفاده هاي پمپ

نمونه با Discreteدر سیستم . شودمیها باعث جریان یافتن مایع در درون لوله حرکت غلطک
. شودمیآزمایش وارد یک محفظه مخصوص هايمحلولهاي خودکار نمونه و همراه با پتاستفاده از پی

نی قرار که در نوك پیستون آن یک واشر تفلوشودمیاستفاده ايشیشهسرنگ یکاز در هر دو روش 
باریکباید هر ماه واشر تفلونی . سرنگ بسیار اهمیت داردیهو تخلکنترل دقیق سرعت مکش . دارد

از توانمیبراي کنترل این کار .باشد% 1نبایستی بیش از هاسرنگعدم دقت و صحت این . عوض شود
.سنجی و نوري استفاده نموددو روش چگالی

 هاآنانتقال محلول و نگهداري)Reagent Handling:( توسط بارکد روي هادستگاهامروزه
. آورندمیو غیره را به دست مثل نوع راژنت، حجم، تاریخ انقضاءهامحلولاطالعات مربوط به هامحلول

.گیردمیپت انجام قال نمونه یا با سرنگ و یا با پیانتانتقال محلول به دستگاه نیز مثل 
 واکنش شیمیایی)Chemical Reaction(:به عوامل زیر بستگی دارد:

a( جریان ممتد هايسیستمدر :ودــشمیکه واکنش در آن انجام ايمحفظهظرف یا
)Continuous Flow ( در درون یک لوله جا گرفته و پس از مخلوط شدن دهندهواکنشمواد

مسافتی که جریان برحسبزمان . رسدمیموردنظرخارج و وارد یک لوپ شده و در آنجا به دماي 
ولی ،گیردمیصورت گیرياندازهمحاسبه شده و در مرحله آخر کندمیسیال در درون لوله طی 

مصرف باریکتواندمیظرف واکنش همان کووت است که اغلب) Discrete(در سیستم منقطع 
ها بستگی زمان جایگزینی کووت. باشد)RA 1000(بار مصرف یا چندDimension)اتوآناالیزر(



دو سال ايشیشهو براي کووت ماهیکولی معموالً براي کووت پالستیکی داشته هاآنبه جنس 
.باشدمی

b(مختلفی مثل تخلیه محلول با هايروشبراي مخلوط کردن محلول و نمونه از :مخلوط کردن
که ظرف واکنش در آن قرار ايمحفظهRA1000مثالٌ در دستگاه ،کنندمیاستفاده فشار
درجه استفاده 37ماري است و در دستگاه هیتاچی از یک بندرجه 37یک انکوباتور گیردمی
.شودمی

c(و گیرياندازهبه محل هادهندهواکنشانتقال تابعی از پارامتر کیت، مدت زمان:زمان واکنش
.غیره است

d( فتومتري، گیرياندازههايروشتنوع زیادي از نظر ناالیزرهاي مختلف آ:گیرياندازهروش
فلورومتري، ) مثل سیستم راژنت خشکشودمیگیرياندازهشده نور منعکس(فتومتري انعکاسی 

.برندمیرا به کار Electrochemistryلومینسانس و کمی

. استآشکارسازيو یک موردنظریک وسیله جداسازي طیف ،در روش فتومتري نیاز به یک منبع نور
هالوژن، کوارتر، دوتریم، ) عمر و شدت نور باالتر(المپ تنگستن اگزنون تواندمیمنبع نوري 

براي جداسازي . نانومتر است200-700موجطولنور حاصله معموالً داراي . جیوه و لیزر باشد
30- 80این فیلترها داراي پیک عبوري . شودمیاز فیلتر داخلی استفاده موردنظرطیف 

یا ) اتورممونوکرو(سازهااز تکفامهامسیستدر بعضی از . دنباشمی5-15درصدي و پهناي باند 
Grating رها در چرخ فیلتر ــــــــــــو در بعضی دیگر فیلتکنندمیمتحرك استفاده

)Filter Whecl ( در محل افزارنرمدر زمان مناسب توسط موردنظرو فیلتر گیرندمیقرار
اجزاء الزم براي فتومتري . اندمتنوعهاي جداسازي طیف سیستم. گیردمیقرار گیرياندازه

این . دهندمیرا Electro-opticalقسمتی به نام تشکیل هستند و مجتمع صورتبه
Package باید بتواند جذب نوري تاA2.5میزان .را قرائت کندnoise آن نباید براي یک

محدوده طیفی . واحد جذب موردي باشد0005/0بیشتر از ) A1(واحد جذب نوري 
)Spectral range( نانومتر مناسب است340- 650بین.



:اتوآناالیزربراي کلی هايتوصیه

 قرار بگیرد...) پنجره و (آناالیزر باید در مکانی دور از جریان مستقیم هوا.
تبر در هر عبراي انجام تست با اتوآناالیزر استفاده از کنترل مRunقبل از . دستگاه الزامی است

سام یا لووي جینیگ در محدوده بودن کیورد شدن جواب تست باید با استفاده از چارت 
.تائید شودهاکنترل

 کالیبراتور براي دستگاه اتوآناالیزر ممنوع استجايبهاستفاده از کنترل.
 نگهداري دستگاه مطابق با بروشور سازنده باشدهايبرنامهباید.
کووت کلین استفاده کنیدهايمحلولاتوآناالیزر ترجیحاً از يهابراي شستشوي کووت.
استلی و سالیانه اتوآناالیزر توسط نمایندگان شرکت الزامیسرویس ک.
 با عدد به دست آورده شده در صورت خارج از رنج بودن کنترل، یا تفاوت زیاد عدد کالیبراتور

تغییر . ر و از تغییر دادن فاکتور دستگاه خودداري نمودتوسط دستگاه باید تست را کالیب
.گیردمیصورت هاتستفاکتور دستگاه براي اختالفات جزئی در خوانش 

 نماییدقطعات و تجهیزات سایر اتوآناالیزرها براي اتوآناالیزر آزمایشگاه خودداري کارگیريبهاز.
کنندهتثبیتعمر بیشتر دستگاه و آسیب نرسیدن به دستگاه، دستگاه را به یک منظوربه

.نماییدجریان برقی وصل 

:یوشیمیبکنترل کیفی آنالیزر 

 کنترل کیفی سرعت مکش)Aspiration ( و کنترل سرعت تخلیه)Dispense(
استفاده Reagentو استانداردها، هاکنترل، هانمونهاکثر اتوآنالیزرها از یک پمپ براي برداشت 

موردنظرمواد با یکدیگر ممکن است در مقدار یسکوزیته این وبودن خاطر متفاوتبه یجهدرنت، کنندمی
. مخصوصی تصحیح شده استافزارنرمخطا ایجاد شود که این خطا در اتوآنالیزرهاي نسل جدید توسط 

روانی سرنگ و تفلونی در سر خود موجب با داشتن یک قسمت) سمپل(از طرف دیگر سرنگ نمونه 
نسبت مقدار نمونه به مقدار معرف در صحت نتایج بسیار مهم بوده و . شودمی... عدم جذب حباب هوا و 

دقت و صحت سرنگ کنترل . گرددمینتایج تکرارپذیرينسبت موجب دقت باال و ثابت بودن این 
.استضروريباریکو ریاجنت هر سه ماه سمپل) پروب(



بار آزمایش آلبومین را انجام 20بر روي یک نمونه، : رفرنسها بر اساس آزمایشگاه کنترل کار پروب
CV. علت انتخاب آلبومین این است که کمترین میزان نمونه و بیشترین میزان معرف را دارد. دهیممی

.باشد% 3نباید بیشتر از 

Carry Over)اثر یک نمونه روي نمونه بعدي:(
موجب بروز در عملممکن است ،شودمیمتوالی انجام صورتبهدر یک مسیر و هانمونهقرائت کهازآنجایی

.شودمیگفته Carry Overي متوالی گردد که به این پدیده هانمونهتداخالتی در 
:متعددي وجود دارد که در اینجا سه روش بیان شده استهايروشبراي اجرا 
 درمیان یکصورتبهغلظت باال را سرم کنترل با هايکاپراه این است که ترینساده:1روش

آب مقطر هايکاپافزایش جواب براي هرگونه. با آب مقطر قرار داده و سپس تست را اجرا کرد
.محاسبه نمودتوانمیبوده و درصد آن را Carry overبه دلیل 

 مثال براي تست قند نمونه عنوانبهاستفاده از سه نمونه متوالی و اجراي تست است، :2روش
. م همان نمونه اول استو نمونه سو) 400(وم با غلظت باال و نمونه د) 80(اول با غلظت پائین 

. گرددمیمحاسبه Carry Overتوسط دستگاه نتایج به دست آمده و هانمونهپس از قرائت 
Carryحداکثر  Over است% 1مجاز.

 کنترل :3روشCarry Over رفرنسبر اساس روش آزمایشگاه:
a(یک نمونه قند باال نهبر یکدیگر اثر دارند یا هانمونهبراي اینکه بفهمیم :نمونه–نمونه

بار 10و گذاریممیو پشت سر آن سه کاپ نمونه با قند پائین ریزیممیرا در سه کاپ 
میانگین نمونه پائینی که با یک سپس.دهیممیکاپ انجام 6آزمایش قند را روي این 

تعیین کرده و بعد میانگین نمونه را )(باال که در کنار هم قرار گرفته بودند نمونه 
.گذاریممیو در فرمول زیر )(کنیممیم را حساب سوپائین در کاپ 

K=

.باشد بهتر استترنزدیکبه صفر Kهر چه 



b(بار آزمایش 20نمونه، 20ابتدا روي :معرف–رفمعOT ،LD و دهیممیانجام
CV و داده زیر قرار صورتبهکاپ را 10سپس ،کنیممیرا محاسبهCVرا هرکدام
.هر دو مرحله مساوي باشدCVباید . گیریممی

1-LD, OT 2-OT 3- OT 4- LD, OT 5- OT

6-OT 7-LD, OT 8- OT 9- OT 10- LD, OT

:Carry Overهاي پیشگیري از راه

I.خودکار مسیر از شروع تا انتها و داخل فلوسل و پروب بین اجراي تستيشستشو
II.ها و مسیر فلوسلا کاهش زمان و میزان شستشوي پروبقابلیت افزایش و ی
III. زیادي از مخلوط سرم و شستشوي فلوسل و مسیر با میزانReagentقبل از خوانش
IV. از مواد پوشاننده جدید و استفاده هايسیستماستفاده از جنس مرغوب تفلون و تیوب و سرنگ در

).Trafمانند (ها در سیستم قدیمی سطح داخلی پروب
V. و نظیر آن از سیستمکركمو،حذف حباب هوا غبار و عوامل مزاحم مانند

بیوشیمی هايکیتکنترل کیفی)Reagent:(
هايحجمداراي هاظرفکه این شوندمیدر دستگاه نگهداري ايشیشهدر ظروف پالستیکی یا هاکیت
، ترجیح داشته، ولی کنندمیی که از یک معرف استفاده هایروش. هستندلیترمیلی100تا 10از یرمتغ

به ظروف مربوطه، دقت شود هامعرفدر هنگام انتقال . معرف هم رواج دارد3یا 2استفاده از متدهایی با 
برداشتن جايبهدر ابتدا بردارينمونهزیرا سوزن که حباب هوا و کف در روي سطح محلول ایجاد نگردد، 

چند تست اولیه هايواکنشو این موضوع موجب اختالل در نمایدمیرا برداشت روي آن هايکفمعرف، 
.گرددمی

درجه 10الی 4وجود دارد که دماي آن هامعرفدر محل کنندهخنکقسمت هادستگاهدر برخی 
قسمت دماي این ). Cooling Plate(بسیار باال و دقیقی قابل تنظیم است آوريفنتوسط گرادسانتی

1حد مجاز اختالف دما تا . دتوسط ترمومتر کالیبره چک شوباریکهر سه ماه باید) محل نگهداري معرف(

.باشدمیگرادسانتیدرجه 



کنترل کیفی محل قرائت:
:شودمیمحل قرائت در اتوآنالیزرها به دو قسمت تقسیم 

.استکووت محل واکنش و گاهی همان مراحل قرائت .1
.فلوسل که فقط محلی براي قرائت است.2

 کیفی کووتکنترل:

بوده و تعویض P.V.Cیا Acrylicاز جنس گیردمیهاي واکنش که در آن قرائت نیز صورت کووت
باید قبل از . ستو یا پس از رنگ گرفتن و یا مخدوش شدن ضروري اماههیکها در فواصل کووت

نمود و در مصرف به تمیزي کووت و عدم وجود خش روي کووت توجه هاي چندبار استفاده از کووت
.صورت نداشتن شرایط، کووت را از رده خارج نمود

:هاروش شستشوي کووت

تخلیه کامل
شستشوي کامل با معرف رقیق اسیدي یا قلیایی
شستشوي کامل با آب مقطر یا دیونیزه
 خألخشک کردن با هوا یا پمپ

کنترل دقت:
PrecisionBetweenوWithin Run Precisionکنترل دقت شامل  Runبه وسیله یک . است

را محاسبهCVو SDنگین انحراف معیار، و میانماییممیاجرابار 10سرم کنترل معتبر یک تست را 
اجرابار در یک نمونه 10کاپ مختلف و یا برداشت 10با ریختن نمونه در توانمیاین کار را . کنیممی
Withinبراي قبولقابل% CV. کرد Run و براي %5/2کمتر ازBetween Run است% 5کمتر از.

 کنترل صحت)Accuracy(:



:شامل سه مرحله به شرح ذیل است
(a تعیینBias

به دست آمده را هايجوابو میانگین کنیممیبار اجرا 5با استفاده از یک سرم کنترل معتبر تست را 
.است% 2مجاز Biasحداکثر . دهیممیقرار Biasو در فرمول کنیممیتعیین 

Bias=
انتظار مورد عدد آمده دست به عدد

آمده دست به عدد ×
(b تعیین خطی بودنLinearity Control

هاآنمربوطه را روي و تستکنیممیتهیه ... و 8/1و 4/1و 2/1، غلظت Highاز سرم کنترل معتبر 
.است% 2حداکثر عدم خطی بودن در هر غلظت . کنیممیانجام داده و منحنی کالیبراسیون را رسم 

(cتست بازیابی یاRecovery Test

را به نسبت مساوي ترکیب کرده و Highو Lowمعتبر هايسرمبا استفاده از یک سمپلر دقیق 
یعنی ابتدا عدد کنترل (است % 98مجاز باالتر از Recoveryدرصد. نماییممیغلظت آن را قرائت 

High سپس میانگین را با میانگین به دست آمده کنیممیو نرمال را با هم جمع و میانگین را محاسبه
).کنیممیاز دستگاه مقایسه 

کنترل کیفی درجه حرارت:
تنظیم دقیق و ثبات حرارت محفظه واکنش در یک دستگاه اتوآنالیزر موجب افزایش دقت، صحت و 

:شودمیکنترل کیفی درجه حرارت سیستم به دو بخش تقسیم . گرددمیسیستم تکرارپذیري
کنترل دماي انکوباتور
 کنترل دمايCooling Plate

درجه 1/0و حداکثر خطاي مجاز براي انکوباتور پذیردمیکنترل دما به کمک یک موتور دیجیتال دقیق صورت 
توجه داشته باشید که ابتدا دماي ترمومتر را . باشدمیگرادسانتییک درجه Cooling Plateو در گرادسانتی

با ورود هامحلولچرا که ممکن است دماي کنید،رسانیده و سپس از آن استفادهموردنظربه نزدیکی حرارت 
.ترمومتر تغییر کند



کنترل زمان واکنش:
.است% 5و حداکثر خطاي مجاز شودمیاستاندارد انجام سنجزمانزمان واکنش به کمک گیرياندازه

رفرنسطبق نظر آزمایشگاه (کنترل انکوباسیون:(
.باشد% 7نباید بیشتر از CV. دهیممیبار به دستگاه 20یک نمونه آنزیمی نرمال را 

کنترل کیفی سیستم فتومتریک :
:شودمیاز نظر سیر نوري به دو دسته تقسیمبیوشیمیاییدستگاه اتوآنالیزر 

1.Single Beam : بالنک، (هاتستدر این نوع آنالیزر یک شعاع نوري وجود دارد و همه
.شودمیگیرياندازهبا آن ) هانمونهاستاندارد، کنترل و 

2.Double Beam:که یکی شودمیر شعاع نوري المپ به دو قسمت تقسیم در این نوع آنالیز
.کندمیدتکتور برخورد فتواز کووت نمونه عبور نموده و سپس به یکهاآناز 

که در خود QCهايبرنامهاز توانمییح دستگاه ـــکرد صحـــل از عملـنان کامـراي اطمیـبانـیاـدر پ
و Auto Calibrationاي ـهافزارنرمفاده از ــــــود و یا اینکه با استــــدستگاه وجود دارد، استفاده نم

Auto Diagnostic Soft Wareعیوب را پیدا و اصالح کرده و دستگاه را مجدداً کالیبر نمودهايقسمت.

:رفرنسکنترل کیفی فتومتري طبق روش آزمایشگاه 

موجطولدر کنیم که میدرست %01/0اسیدسولفوریکدر لیتر گرممیلی50کرومات پتاسیم یک محلول از دي
.باشد0.0005±0.536نانومتر باید جذب نوري آن 350

:فنی در خرید اتوآنالیزر بیوشیمیمالحظات 

 کارآمدحالدرعینساده و افزارنرمکار اپراتور و داشتن ازلحاظسادگی دستگاه



آننهیهزکمنبودن دستگاه و امکان نصب آسان و دهیچیپبودن و حجمکم
 سیستم (تولید داخل و خارج هايکیتبا تمام ریزيبرنامهقابلیتOpen(
 تست در ساعت150باال با حداقل داشتن سرعت آنالیزر
 و چاپگر خارجیايرایانهقابلیت اتصال به سیستم کنترل مرکزي و شبکه
 دارا بودن سیستمBar Code Reader

 دارا بودن سیستمISE فعالیت یونی در خون کاملگیرياندازهبراي افزایش سرعت دستگاه از طریق
و قطعات و مواد مصرفیبودن دستگاه از نظر هزینه نگهداري خرجکم
 ریزيبرنامهقابل يهاشیآزماتعداد و تنوع
 موردنیازبا در نظر گرفتن حداقل حجم ریزيبرنامهقابل ي هانمونهتعداد
امکان استفاده از سرم کنترل و استاندارد در مراحل مختلف کار، جهت حذف خطاهاي سیستماتیک
 و سنسورهاي حساس به سطح محلولهشداردهندهسیستم داشتن
دارا بودن برنامه کنترل کیفی و محاسبات آماري و رسم منحنی کالیبراسیون
 مانند نمونه نوزاد(ی با حجم کم سرم هایتستاورژانس و يهاشیآزماانجام توانایی(
پایداري درجه حرارت که در طول انجام واکنش قرائت بسیار مهم است.
 در دستگاه)فیلتر نوري(موجود هايموجطولحساسیت باالي سیستم فتومتر و تعداد
 میکرولیتر150تا 5میکرولیتر و نمونه بین 50تا 100توانایی برداشت معرف بین
 امکان حذفCarry Over و فلوسل دستگاههاسوزناز طریق شستشوي اتوماتیک تیوبیک و
هاتستیره کردن فاکتور ثبات کالیبراسیون و توانایی ذخ
 کلیه مایعات بدنگیرياندازهقابلیت
 هانمونهقابلیت تکرار و رقیق کردن اتوماتیک
 دارا بودنCooling Plate در طول چرخش کاريهامعرفتبخیر براي جلوگیري از
 استفاده از آب مقطر براي شستشو وDilutionو عدم نیاز به محلول شوینده خاص
بیوشیمی مانندهايروشانواع ام ـــــــــــــتوانایی انجCoagulation Time ،Absorbance ،

Bi chromatic ،Fixed Time ،End Point ،Kinitic

 قابلیت تعریفProfileدر سیستمهاي مختلف
 افزارنرمو سرعت مکش و تخلیه توسط کنندهرقیققابلیت کنترل پمپ پریستالیک و



 نظیر المللیبینداشتن تائیدیه معتبرFDA ،WHO وCE و...

مختلف اتوآنالیزرهايقسمتونیبراسیو کالتست 

A. ي یک دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی تطبیق آن با افزارنرمهدف از کالیبراسیون :يافزارنرمقسمت
:دهیممیي ما دو کار انجام افزارنرمدر قسمت درواقع. ي متنوع موجود در بازار استهامعرف
 صحیح روي دستگاه طوربهمیاگرفتهکیت تحویل کنندهعیتوزپارامتر کیت را که از شرکت

.کنیممیسوار 
 و يادورهصورتبهو این کار را کنیممیبا کالیبراتور یا استاندارد معتبر تست را کالیبره

.دهیممیانجام موردنیازمداوم در زمان مشخص و 
B. يافزارسختقسمت:

الکترومکانیکی(يافزارسختهايقسمت:(
وظیفه این . پزشکی و آزمایشگاهی دارنديهادر دستگاهموتورهاي الکتریکی کاربرد وسیعی 

ینی ي اتوآنالیزر بیوشیمی تولید نیروي الزم جهت حرکت افقی سهادستگاهموتورها در 
و مکش و بردارينمونهي هاسوزننمونه، سینی واکنش، سینی معرف و نیز حرکت عمودي 

پرسیالتیک يهاپمپغلطکدرآوردنحرکت پیستون در داخل سرنگ سمپلر و به حرکت 
از سه موردنظرانتقال نیروي تولید شده توسط موتورهاي الکتریکی به اهداف . است... و 

.پذیردمیطریق صورت 
سیستم انتقال نیرو
 يادندهچرخسیستم انتقال نیروي
سیستم انتقال نیروي مستقیم

براي آن موتور را تست نمود،شدهفیتعرو عملتست یک موتور الکتریکی باید آن را به کار انداخت براي 
فیلترهاي دستگاه را در مقابل منبع نور به عهده دارد، مثال اگر یک موتور الکتریکی وظیفه قرار دادنعنوانبه

افزاريسختهايقسمتبراي کالیبراسیون . را در مقابل منبع نوري دستگاه قرار دادشدهنییتعباید دقیقاً فیلتر 
قسمت را براي دستگاه ، باید ابتدا نقطه صفر یا مرجع هرشوندمیکنترل موتورهاو مکانیکی که توسط این 



ین منظور از یک براي ا. مثال باید براي دستگاه موقعیت اولین کاپ نمونه مشخص باشدعنوانبهتعریف نمود،
.شودمیزائده فلزي و یک سنسور حساس به نور استفاده 

:روش کنترل سرعت و زمان چرخش در موتور الکتریکی

در این روش با تغییر سطح جریان ورودي به موتور از طریق تغییر پتانسیومتر :افزاريسختروش .1
.سرعت موتور را کم یا زیاد کردتوانمی) P(موتور محرك 

زمان چرخش موتور را کم یا توانمی)Step(با تغییر تعداد دورهاي موتور الکتریکی : يافزارنرمروش .2
.زیاد نمود

:تست و کالیبراسیون پمپ پریستالیتک

:قسمت دارنددوهاپمپاین 

 در قبل بحث شد(موتور(
 یک سیستم و مکش مایعات درهاحجمانتقال تکرارپذیريلزوم کهازآنجایی: یکونیلیسشیلنگ

در طی کار دستگاه ثابت باشد و با توجه به هاشیلنگو هالولهکه قطر کندمیاتوماتیک ایجاب 
به مرور زمان و به علت فرسودگی، خاصیت االستیسیته خود را از دست سیلیکونیاینکه شیلنگ 

ضروري است که اپراتور دستگاه، در فواصل کاري داده و باعث تغییر حجم انتقال یافته خواهد شد، 
.اقدام کندهاشیلنگنسبت به تعویض ) هزار تست10بعد از انجام هر (معین 

حرارتیهايقسمتتست و کالیبراسیون 

معرف و سمپل قبل از واکنش در دستگاه آنالیزور بیوشیمی از یک ) درجه37دماي (به دما رسیدن منظوربه
ظروف پالستیکی نگهداري در هامعرفبا توجه به اینکه شودمیاستفاده... و Hot Plateانکوباتور از جنس 

درجه 42بنابراین معموالً دماي انکوباتور روي ،باشدموردنظردرجه باالتر از حد 5باید دماي انکوباتور شوندمی
.استفاده نمودگرادسانتیدرجه 1/0کنترل آن باید از دماسنج با دقت تنظیم است که براي گرادسانتی



بردارينمونهي هاسرنگتست و کالیبراسیون 

نگ هامیلتون معروفیت کمپانی سازنده به نام سردر اتوآنالیزور بیوشیمی که به دلیلبردارينمونهي هاسرنگ
به دستگاه هاسرنگبراي کنترل این . را بر عهده دارندو معرفو تخلیه نمونه ، وظیفه برداشتن شودمینامیده 

بریزد سپس این حجم را در کاپرا ) 500µl(معرف ای) 5µlمثالً (تا حجم خاصی از سمپل شودمیدستور داده 
.کنندمیبا سمپلر دقیق و کالیبره چک 

:تست و کالیبراسیون توان ورودي دستگاه

متر دقیق و کالیبره کنترل مختلف دستگاه با مالتیهايقسمتباید برق ورودي به باریکمتوسط سالی طوربه
.شود

:دتکتورهايقسمتتست و کالیبراسیون ولتاژ المپ و 

ولت تنظیم گردد و 01/0حساس با دقت مترولتولتاژ المپ با یک باریکماه 6بسیار مهم است که هر 
ابتدا یک کاپ شفاف و تمیز، حاوي آب . ره خروجی دتکتور مطابق روش زیر تست و تنظیم گرددههمچنین ب

باشد، در 001/0باید جذب نوري با دقت سه رقم اعشار در محدوده ،گذاریممیمقطر را در مقابل منبع نوري 
.گرددمیپتانسیومترهاي مربوطه تنظیم غیر این صورت میزان جذب نوري بالنک، توسط 
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