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:دستگاه تجزيه گر خودکار  

 Automationاصطالح  IUPACتعريف مورد قبول از سوی 
می باشد که جايگزينی است برای انجام آزمايش به روش   

   Manualدستی 
 

از جمله فوايد دستگاه اتومیشن حذف کار تکراری و يکنواخت 
است که سبب ايجاد خطا درآزمايش و افزايش عدم دقت 

 . می شود 
IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry 

 



:تقسیم بندی دستگاههای تجزيه گر  

 1) Batch Analyzer: 

بر روی تمام نمونه ها يك “ Run“در هر سری آزمايش       
 Monarchمانند . واکنش معین انجام می شود 

 

 2) Random Access Analyzer: 

در اين تجزيه گرها ابتدا کلیه تستهای انتخابی مربوط به     
نمونه اول انجام شده و سپس تستهای مربوط به نمونه 

  RA – Hitachiمانند .  بعدی انجام می شود



 ساختمان کلی تجزيه گر های خودکار
(هالوژن تنگستن ) منبع نوری -1  
           RA: Filterکروماتور مونو -2

 Hitachi: Grating                         
 يکبارمصرف    RA:کووت -3

 : Hitachi          قابل شستشو 

         Autolab  : کووت مرکزی(Flow cell ) 
 تبديل انرژی نوری به الکتريکی  ( : آشکارساز) فتودتکتور -4

 :    Sample Probeبازوی مکنده نمونه  -5
   : Reagent Probe    بازوی مکنده معرف -6
 محیط خشك :  RAانکوباتور   -7

Hitachi            : بن ماری 
8 



 Probe  ,  RA  :Trafشستشوی  -8

Hitachi                           : آب ديونیزه 

Autolab                         : فیلتر کاغذی 

 تخلیه با فشاروحرکات منقطع :   RAمخلوط کننده -9

Hitachi                  : قاشقك همزن 

Monarch               : نیروی گريز ازمرکزحاصل از چرخش 

واحد پردازش  -10  

 

 

 



 :عوامل ايجاد خطا 
پارامتر نادرست : تکنولوژيست -1  

تهیه نادرست معرفها                          
کووت :  آلودگی : ابزار -2  

ظرف نمونه                              
ظرف معرف                              

 پروبها: عملکرد نامناسب              
 انکوباتور                                      
 سیستم فتومتری                                        
 ( Carry Over: تداخل ) سیستم شستشو                                      

 استفاده از معرفها با کیفیت نامناسب                                    : معرفها  -3
 نگهداری معرفها در شرايط نامناسب                  



 ارزيابی اولیه سیستم های تجزِيه گر خودکار
کنترل سیستم هیدرولیك -1  

انتخاب تستی که کمترين حجم نمونه و بیشترين حجم معرف را داشته باشد،مانند  
بار و محاسبه پراکندگی 20الی  15آلبومین،تکرار اين تست برای يك نمونه کنترل   

CV< 3 % 

کنترل حرارت محفظه واکنش-2  
انتخاب تستی که به تغِِِییرات حرارت حساس باشد مانند آنزيمها، تکرار اين تست برای   

 بار و محاسبه پراکندگی 20الی  15يك نمونه کنترل 
CV < 7 % 

کنترل عمل مخلوط کردن -3  
انتخاب تستی که دارای حجم نهايِی زياد باشد مانند کراتینین، تکرار اين تست برای يك  

بار و محاسبه پراکندگی 20الی  15نمونه کنترل   

 



   
)                                      Carry Over( کنترل تداخل 

 : تداخل وابسته به نمونه  -1
 (mg/dL 500 , 50 )   انجام آزمايش روی نمونه هايی با غلظت              گلوکز 

 ( ...-H-H-H-L-L-L-H) با ترتیب    Low , Highدر غلظت های   ALTو يا تست 
 Lowنمونه های با غلظت  CVو در نهايت محاسبه  

 
 : تداخل وابسته به معرف  - 2

  ( NADH     NAD )انتخاب تستهای  آنزيمی افزايشی و کاهشی 
بار تکرار به روال ذيل 30انجام آزمايش بر روی يك نمونه با   

1-LDH 

2-LDH 

3-LDH-ALT 

4-LDH 

5-LDH 

6-LDH-ALT 

…. 
                                    LDH   30- LDH –ALTتست  CVو در نهايت محاسبه 

 

 

   



Calibration 
  

 مجموعه اعما لی که ارتباط بین مقادير يك کمیت وارزشهای منتسب به آن را تعیین میکند

 
      :الزامات کالیبراسیون

                                              
 ماه      6دارا بودن کالیبراتورمعتبر ، تاريخ داروکافی برای استفاده  - 
  
 توجه به همخوانی متد کیتهای مورد استفاده ومتد کالیبراتور مورد استفاده   -
  
 توجه به بروشور در مورد نحوه و زمان مورد نیازبرای حل کردن کالیبراتور   -
  
 (تقسیم درلوله در بسته و فريزکردن ) نگهداری مناسب بعد از حل کردن   -

 
 

 

 



 نکات مهم در کالیبراسیون

عدم استفاده از کنترل دقت بجای کالیبراتور                           -   

:   عدم استفاده ازاستاندارد های مائی در تجزيه گرهای خودکاربه علتهای-  
 (     عدم مکش صحیح)ويسکوزيته کم-1

 پايداری کم  استاندارد نسبت به کالیبراتور            -2    
استفاده از کالیبراتـورو کنترلهای مورد توصِیه سازنده کیت  يا -   

استفاده از کالیبراتـورو کنترلهای هماهنگ                                
 :                                      توجه به محدوديت در کالیبراسیون آنزيمها  -  

 لزوم استفاده از فاکتور توصیه شده سازنده                                  
در صورت لزوم کالیبراسیون استفاده از روش توصیه شده           

HDL توجه به غلظت مناسب کالیبراتور در مورد پارامترهائی مانند  -    
 
 

 



 نکات مهم در کالیبراسیون

 عدم تصحیح فاکتور پس از انجام دادن کالیبراسیون       -
 
 استفاده از برنامه های کنترل کیفی داخلی -

     

              


