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مالحظات واصول کنترل کيفی آنااليزرھای بيوشيمی

مقدمه
اصطالح اتوماسيون  Automationدر بيوشيمی بالينی به فرآيندی گفته می شود که در آن يک دستگاه تعداد زيادی
از تستھا را با دخالت اندک تکنسين يا کارشناس انجام می دھد .انجمن بين المللی شيمی محض و کاربردی IUPAC
اتوماسيون را بصورت ،جايگزينی تالشھا و فعاليتھای انسان در انجام يک فرآيند با وسايل و ابزار الکترومکانيکی که
دارای خصوصيات خود تنظيمی باشند  ،تعريف ميکند.
اتوماسيون از سال  ١٩٥٠با افزايش تقاضای تستھای متنوع آزمايشگاھی شروع شد و آزمايشگاھھا را قادر به انجام
حجم کاری  Work Loadزيادتر و متنوع تر در زمان کوتاھتر و بدون نياز به افزايش پرسنل ساخت  .امروزه
سازمان دارويی و غذايی امريکا ) ( FDAاتوماسيون را استفاده از سيستمھای مکانيکی کنترل شونده به وسيله
کامپيوتر ،تعريف می نمايد.
آنااليزرھای بيوشيميايی :دستگاھھايی ھستند که غلظت متابوليتھا  ،الکتروليتھا  ،پروتئينھا و داروھا را در سرم ،
پالسما  ،ادرار و مايع مغزی ـ نخاعی )  (CSFو ساير مايعات بدن با دقت وصحت زياد اندازه گيری ميکنند.
مزايای بکارگيری اتوآنااليزرھای بيوشيمی در آزمايشگاه:
١ـ افزايش سرعت و حجم کاری Work Load
٢ـ کاھش و حذف خطاھای انسانی
٣ـافزايش دقت و صحت نتايج
٤ـ صرفه جوئی در مصرف نمونه  Sampleو مواد Reagents
٥ـ دقت در تکرار آزمايش )تکرار پذير بودن آزمايش(
٦ـ کاھش ھزينهھای جانبی و کاھش پرسنل در آزمايشگاه
نکت ٔه مھم  :افزايش تکرار پذيری توسط دستگاھھای اتوآنااليزر به معنی افزايش صحت نمیباشد چون صحت نتايج
در گرو روش آناليتيک به کار رفته ومحدوديتھای آن میباشد و در واقع دستگاھھای آنااليزر اتوماتيک  ،اشکاالت
ذاتی و کمبودھای متد آزمايش را جبران نمیکنند.
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امروزه استفاده از دستگاھھای اتوماتيک و متدھای مربوطه برای رسيدن به کيفيت مورد نظر در سطح باال ضروری
بوده و برای تبديل يک آزمايشگاه کوچک به آزمايشگاه بزرگ ومدرن با کيفيت مطلوب اتوماسيون امری اجتناب
ناپذير می باشد .اگرچه قيمت دستگاھھای اتوماتيک در ابتدا باال به نظر ميرسد ولی با کاھش تعداد پرسنل و کاھش
مصرف  Reagentsو بھبود کيفيت نتايج وسرعت پاسخدھی کوتاه تر  ،جبران می گردد.
● انواع اتوآنااليزرھای بيوشيمی:
انواع اتوآنااليزرھای بيوشيمی از لحاظ قابليت برنامه ريزی ): (Programming
به دودست ٔه عمده ١ـ باز  Openو ٢ـ بسته  Closedتقسيم می شوند.
درسيستمھای  Openاپراتور قادر است پارامترھای ھر تست را تغيير داده و از کيتھای متنوع جھت دستگاه استفاده
نمايد.
در حالی که در سيستمھای  Closedپارامتر تستھا توسط سازنده ستگاه برنامه ريزی شده و قابل تغيير نمیباشند و لذا
فقط بايد از کيتھای کمپانی سازنده برای دستگاه استفاده شود.
انواع اتوآنااليزرھای بيوشيمی از لحاظ نوع خوانش ): (Reading Method
١ـ سيستمھا  : Batchخوانش تست ھا در محلی به نام فلوسل و بصورت تست به تست انجام ميشود.
 -٢سيستمھای  :Random Accessخوانش تست ھا از طريق ھمان کووت واکنش و عمدتا بصورت نمونه به نمونه
انجام ميشود.
٣ـ سيستمھای  :Time Optimized Multi Batchخوانش تست ھا در محلی به نام فلوسل بصورت تست به تست و
يا بيمار به بيمار انجام ميشود.
کنترل کيفی در آنااليزرھای بيوشيمی ●
 .١کنترل کيفی سرعت مکش ) (Aspirationو
کنترل سرعت تخليه ): (Dispense
اکثر اتوآنااليزرھا از يک پمپ برای برداشت نمونهھا  ،کنترلھا  ،استانداردھا و  Reagentsاستفاده میکنند .و به
خاطر متفاوت بودن ويسکوزيته اين مواد ممکن است درمقدار مورد نظر خطا ايجاد شود که در اتوآنااليزرھای نسل
جديد توسط نرم افزاری به نام  Auto Diagnostic Softwareاين خطا تصحيح شده است .از طرف ديگر سرنگ
سمپلر با داشتن يک قسمت تفلونی در سر خود موجب روانی سرنگ و عدم جذب حباب ھوا و غيره می شود.
نکت ٔه مھم :درستی نسبت مقدار نمونه به مقدار معرف در صحت نتايج و خطی بودن تست بسيار مھم بوده و ثابت
بودن اين نسبت موجب دقت باال و تکرار پذيری نتايج می گردد.
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کنترل کيفی سرنگ سمپلر  :ضريب تغييرات يا  C Vسمپلرھای اتوآنااليزرھا حداکثر تا±١٪قابل قبول میباشد.
روش اجرا :کنترل دقت و صحت سمپلر نمونه وکيت در فواصل مرتب ھر سه ماه بک بار ضروری است که به دو
صورت ذيل انجام میشود١ :ـ وزنی )با استفاده از يک سمپلر دقيق( ٢ـ رنگ سنجی )با استفاده از يک کنترل معتبر(
امروزه با استفاده از نرم افزارھای قوی بکاررفته در اتوآنااليزرھای بيوشيمی می توان سرعت مکش و تخليه را
بصورت اتوماتيک تنظيم نمود.

٢ـ کنترل کيفی Carry Over
 Carry Overيعنی اثر يک نمونه يا انتقال يک نمونه به روی نمونه بعدی
در عمل از آنجايی که قرائت نمونهھا در يک مسير و بصورت متوالی انجام می گيرد ممکن است موجب بروز
تداخالتی در نمونهھای پشت سرھم گردد  ،که به اين پديده  Carry Overگفته میشود.
روش اجرا :راھھای متعددی وجود دارد ولی سادهترين راه اين است که کاپھايی سرم کنترل با غلظت باال ) (High
را به صورت يک درميان با آب مقطر قرار داده و سپس تست اجرا شود ،ھرگونه افزايش جواب برای کاپھای آب
مقطر به دليل  Carry Overبوده و درصد آنرا ميتوان حساب نمود.
راه ديگر استفاده از سه نمونه متوالی واجرای تست می باشد ،به عنوان مثال برای تست قند :نمون ٔه اول با غلظت
پايين ) (٨٠و نمونه دوم با غلظت باال ) (٤٠٠و نمونه سوم ھمان نمونه اول میباشد ،پس از قرائت نمونهھا توسط
دستگاه  ،نتايج به شرح ذيل بدست آمده و  Carry Overمطابق فرمول داده شده محاسبه ميگردد

S3=85

S2=400

S1=80

Carry over= { S3-S1} ×100
S1
> 85-80 = 5 > 5/80= 0.0625 × 100= 6.25
حداکثر  Carry Overمجاز  ٪١میباشد Carry Over .را بايد تا حد امکان پائين نگه داشت که اين امر به کمک
روشھای نوين نرم افزاری و توسط تکنولوژی سخت افزاری جديد قابل حصول است.
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● راھھای پيشگيری Carry Over
 -١شستشوی خودکار مسير از شروع تا انتھا و داخل فلوسل و پروبھا
 - ٢قابليت افزايش و يا کاھش زمان و ميزان شستشوی پروبھا و مسير و فلوسل.
 - ٣شستشوی فلوسل و مسير با ميزان زيادی از مخلوط سرم و  Reagentقبل از خوانش .
 - ٤استفاده از جنس مرغوب تفلون و تيوب و سرنگ در سيستمھای جديد و استفاده از مواد پوشانده سطح داخلی
پروبھا در سيستمھای قديمی )مانند .(Traf
 - ٥حذف حباب ھوا وغبار و عوامل مزاحم مانند مو  ،کرک و نظير آن از سيستم.

٣ـ کنترل کيفی کيتھای بيوشيمی ): (Reagents
روش اجرا :کيتھا در ظروف پالستيکی يا شيشه ای در دستگاه نگھداری می شوند که اين ظرفھا دارای حجمھای
متغيير از  ١٠ mlالی  ١٠٠ mlمیباشند .روشھايی که از يک معرف استفاده میکنند ترجيح داشته ولی استفاده از
متدھايی با  ٢يا  ٣معرف ھم رواج دارد.
نکت ٔه مھم  :در ھنگام انتقال معرفھا به ظروف مربوطه ،دقت شود که حباب ھوا و کف در روی سطح محلول ايجاد
نگردد زيرا سوزن نمونه برداری در ابتدا به جای برداشتن معرف ،کفھای روی آنرا برداشت می نمايد و اين موضوع
موجب اختالل در واکنشھای  ،چند تست اوليه می گردد.
معموالً معرفھا در يخچال و حرارت مناسب  ٢الی  ٨درجه سانتيگراد نگھداری میشوند و بصورت آماده قبل از انجام
تست به دستگاه داده ميشوند .
دربرخی دستگاھھا قسمت خنک کننده در محل معرفھا وجود دارد که دمای آن از  ٤الی  ١٠درجه سانتيگراد توسط
تکنولوژی بسيار باال و دقيقی قابل تنظيم میباشد ).(Cooling Plate
دوام محلولھا تا قبل از مخلوط شدن تا تاريخ مندرج بر روی بسته بندی بوده و چنانچه محلولھا مخلوط شوند ) برای
متدھايی که نياز به ترکيب معرف  ١و ٢دارند( دوام آنھا دردمای يخچال ) ٢الی  ٨درجه (  ٣٠روز ودر دمای اتاق )
 ١٥الی  ٢٥درجه (  ٥روز میباشد ) .لطفا برای اطالع دقيق تر از پايداری کيت ھا به بروشور سازنده کيت مراجعه
فرمائيد (
توجه :در دستگاھھايی که دارای سنسور سطح می باشند سوزن مکش ابتدا سطح محلولھا را چک میکند و در
صورت خالی بودن ظرف معرف پيغام  Reagent Bottle Emptyمیدھد.
٤ـ کنترل کيفی محل قرائت:
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محل قرائت در اتوآنااليزرھا به دو قسمت تقسيم میشوند :
 ١ـ کووت :که محل واکنش ھمان محل قرائت است.
 ٢ـ فلوسل :که فقط محلی برای قرائت است و واکنش در کووت واکنش انجام میشود و سپس محلول حاصل به فلوسل
انتقال داده شده و قرائت در آن انجام میشود.
·

کنترل کيفی کووت :کووتھای واکنش که در آن قرائت نيز صورت میگيرد از جنس  Acrylicيا  P.V.Cبوده و
تعويض کووتھا در فواصل يک ماھه ويا پس از رنگ گرفتن يا مخدوش شدن ضروری است.

·

روش شستشوی کووت:
 (١تخليه کامل
 (٢شستشوی کامل بادترجنت رقيق اسيدی يا قليايی
 (٣شستشوی کامل با آب مقطر يا ديونيزه
 (٤خشک کردن با ھوا يا پمپ خالء
روش اجرا :اگرچه شفافيت نوری )(Optical Clearityکووتھا در تمام اتوآنااليزرھا به صورت اتوماتيک کنترل می
شود ولی کنترل کيفی آنھا با آب مقطر و قرائت جذب نوری آن ضروری است و حداکثر جذب نوری مجاز  ٠.٠٢می-
باشد
کنترل کيفی فلوسل نيز با آب مقطر انجام می شود و در صورت کدورت شستشوی اتوماتيک  ١٠الی  ٢٠بار با
اتانول  ٢٠٪و سپس  ٢٠بار شستشو با آب مقطر توصيه میگردد.

٥ـ کنترل کيفی دقتPrecision:
کنترل دقت شامل:
١ـ  Within Run Precisionو ٢ـ  Between Run Precisionمی باشد.
روش اجرا :به وسيله يک سرم کنترل معتبر يک تست را ده بار اجرا میکنيم و ميانگين و انحراف معيار  SDو
 CV%را تعيين میکنيم .اين کار را می توان با ريختن نمونه در  ١٠کاپ مختلف و يا برداشت  ١٠بار از يک نمونه
اجرا کرد.
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 CV%قابل قبول برای  Within Runکمتر از  ٢.٥٪و برای  Between Runکمتر از  ٪٥قابل قبول می باشد.
 ٦ـ کنترل کيفی صحت ):(Accuracy
که شامل سه مرحله به شرح ذيل میباشد:
الف( تعيين Bias
روش اجرا :با استفاده از يک سرم کنترل معتبر يک تست را با  ٥بار اجرا می کنيم و ميانگين جوابھای به دست آمده
را تعيين نموده در رابطه زير قرار می دھيم:
}× 100ميانگين جوابھای به دست آمده  -عدد مورد نظر { = Bias
عدد مورد نظر
حداکثر  Biasمجاز ±٪٢میباشد.
ب( کنترل خطی بودن : Linearity Control
روش اجرا :از سرم کنترل معتبر  ،Highرقتھای  ١.٢و  ١.٨و ...تھيه میکنيم و تست مربوطه را روی آنھا انجام
داده و منحنی کاليبراسيون را رسم می کنيم .حداکثر عدم خطی بودن در غلظت ±٪٢میباشد.
ج(تست بازيابی يا :Recovery Test
روش اجرا :از سرم کنترل معتبر  Highو  Lowبه نسبت مساوی با استفاده از يک سمپلر دقيق ترکيب کرده و
غلظت آن را قرائت می نماييم وبا فرمول زير Recovery%را تعيين می کنيم :به عنوان مثال  X1سرم  Lowو X٢
سرم  Highمی باشد وانتظار داريم غلظت ميانگين آنھا  ١٥٠قرائت شود ولی در عمل  ١٤٦قرائت شده است:
X= 100 +200 =150

X1= 100, X2=200

2
Bias = { 150 – 146 }× 100 = 2.6% Recovery test = 100 - bias
توجه Recovery% :مجاز باالتر از  ٪٩٨می باشد.
٧ـ کنترل کيفی درجه حرارت:
نکته :تنظيم دقيق و ثبات حرارت محفظه واکنش در يک دستگاه اتو آنااليزر موجب افزايش دقت وصحت و ھمچنين
تکرار پذيری سيستم می گردد .کنترل کيفی درجه حرارت سيستم به دو بخش تقسيم می شود:
الف :کنترل دما  Incubatorو ب( کنترل دمای  Cooling Plateمی باشد.
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روش اجرا  :کنترل دما به کمک يک ترمومتر ديجيتال دقيق صورت می پذيرد و حداکثر خطای مجاز برای
 Incubator±٠.١درجه سانتيگراد و در ±١Cooling Plateدرجه سانتيگراد می باشد.
توجه شود که ابتدا دمای ترمومتر را به نزديک حرارت مورد نظر رسانده و سپس از آن استفاده شود .به دليل اينکه
دمای محلولھا ممکن است با ورود ترمومتر تغيير کند).برای اينمنظور می توان ترمومتر رادر يخچال خنک کرد
حدود  ٤درجه سانتيگراد ويا با استفاده از سشوار آن را گرم نمود حدود  ٣٧درجه سانتيگراد(
٨ـ کنترل زمان واکنش:
روش اجرا :اندازه گيری زمان واکنش به کمک تايمر استاندارد انجام می شود و حداکثر خطای مجاز ±٥٪ميباشد.
٩ـ کنترل کيفی سيستم فتومتريک:
دستگاه آناااليزر بيو شيميايی از نظر مسير نوری به دو دسته تقسيم بندی می شوند:
١ـ  : Single Beamدر اين نوع آنااليزر يک شعاع نوری وجود دارد و ھم ٔه تستھا )بالنک ،استاندارد ،کنترل و
نمونه ھا( با آن اندازه گيری میشوند.
٢ـ  :Double Beamدر اين نوع آنااليزر شعاع نوری المپ به دو قسمت تقسيم میشود که يکی از آنھا ازکووت
رفرانس و ديگری کووت نمونه عبور نموده و سپس به يک فتودتکتور برخورد می کنند.
کنترل کيفی قسمت فتومتريک دستگاه الزم است ھرسال يک مرتبه توسط مھندس مربوطه و به وسيل ٔه ابزار
الکترونيکی دقيق انجام گردد.
حد اکثر مقادير مجاز در جذب نوری  ٢.٥ـ  ٠به شرح ذيل می باشند:
Linearity = ±0.5% Photometric Accuracy = ± 1%
Wavelength Accuracy = ±2nmکمتر از

Stray Light = 2%

ميزان نويز فيلترھا برای يک واحد جذب نوری ) (1Aنبايد از  ±٠.٠٠٥واحد جذب نوری بيشتر باشد.
در پايان برای اطمينان کامل از عملکرد صحيح دستگاه می توان از برنامه ھای  Q.C.که در خود دستگاه وجود دارد
استفاده نمود و يا اينکه با استفاده از نرم افزارھای  Auto Diagnostic Soft Wareو Auto Calibration
قسمتھای معيوب را پيدا و اصالح کرده و دستگاه را مجدداً کاليبر نمود.
●جھت استفاده بھينه از آنااليزرھای بيوشيمی بايد نکات زير را رعايت نمود:
١ـ کنترل برنامه و پارامترھای دستگاه در فواصل ھفتگی يا پس از ھر تغيير يا تعويض کيت و يا پس از ھر جواب
اشتباه يا غير محتمل
٢ـ بازديد ظاھری قطعات و تعويض آنھا در فواصل کاری معين
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٣ـ انجام سرويسھای دورهای به صورت مرتب توسط افراد مجاز ودوره ديده در کارخان ٔه سازنده دستگاه
٤ـ تعويض لوله ھا و تيوبينگھای دستگاه در دورهھای منظم کاری
٥ـ نظافت مرتب و زمانبندی شده دستگاه و شستشوی پروبھا ـ فلوسل ـ کووتھا و ظرف Waste
٦ـ روغنکاری قسمتھای ھيدروليک و سرويس مرتب آنھا
٧ـ استفاده از اپراتور مشخص در ھر شيفت کاری
٨ـ استفاده از پايدارکنندهھای ولتاژ  Voltage Stabilizerو حذف تداخلھای مزاحم
٩ـ توجه به بروشور نحوه کار دستگاه User Manual
١٠ـ توجه به رطوبت و حرارت و شرايط محيط کار دستگاه ) رطوبت ٤٠ - ٨٥% :دما  ٢٠ - ٢٥درجه سانتيگراد و
دور از نور خورشيد ـ گردو غبار و مواد شيميايی زايد  ,لرزش و ميدانھای مغناطيسی(
١١ـ پيش بينی قطعات يدکی مورد لزوم :فيوز ـ المپ ـ تيوبينگ ـ نيدلھا ـ فيلترھای پاک کننده و غيره
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