
 آزمایشگاه رفرانس قم 
 بالینیکارشناس ارشد بیوشیمی : تهیه وتنظیم 

 خوش نژاد علی 

کنترل کیفی آب در آزمایشگاه 

 تشحیص طبی 



Pure Water : 

 عاری از ذرات  -1

 عاری از ترکیبات آلی و معدنی -2

 

چون . امروزه اصطالح آب مقطر یا آب دیونیزه کاربردی ندارد

آب خالص آزمایشگاه به . تنها نشان دهنده روش تولید آب است 

 .مطرح می شود   reagent grade waterعنوان 

کیفت نامرغوب آب اثر نامطلوبی برآزمایشها 

دارد ودر نتیجه تضمین کیفیت آب مورد 

   .استفاده امری الزم و ضروری است 



Reagent-grade-water: 
 : CAPبر اساس تعریف 

 

•Type (Grade) 1  : بافر –برای تهیه استانداردها . خالص ترین
کشت  - Trace Elements – Hplc -الکتروفورز  –کنترل 
 آنزیم ها  –سلولی 

 

•Type (Grade) 2  : آزمایشات معمولی بیوشیمیایی وهماتولوژی
 و ایمونولوژی و میکروبیولوژی 

 

•Type (Grade) 3  : نه برای همه )شستشو  –درجه خلوص کمتر
منبعی برای تهیه آب درجه یک و  -کیفی ادرار –انگل شناسی  -(

 .  دو می باشد

 



انتخاب آب مصرفی بستگی به انتخاب  

 .  حساسیت روش و متدولوژی بکار رفته دارد

 :بطور مثال 

 نانوگرم –اندازه گیری کلسیم  –اتمیک ابزوبشن 

 خطای کمتر –اندازه گیری کلسیم  –روش کالیمتری 

 

مناسب ترین آب برای استفاده درآزمایشگاه که توسط فدراسیون های 
اروپایی و آمریکایی شیمیست های بالینی توصیه می شود آبی است 

 .که پس از تقطیر دیونیزه هم می شود

 

  



 :  عوامل موثر در خلوص آب 

1- Specific Conductivity : درجه  –هدایت کمتر  –هرچقدر یون کمتر
 .  خلوص آب باالتر است 

2- Specific Resistance  : درجه خلوص باالتر  –مقاومت بیشتر 

معموال از شن وارد آب می شود و تبدیل به سیلیکات می  Sio2   :سیلیکات  -3
 شود

4- Heavy metals   : سرب و جیوه بعنوان مداخله گر در واکنش آنزیم ها
 .مطرح می شوند

آلودگی ) ناشی از دترجنت ها  -2منشا پلی ساکاریدی  -1:  ترکیبات احیا کننده -5
 ترکیبات آلی  -3(کارخانه 

 باقی مانده گیاهی  –باکتری  –خاک : ذرات  -6

7- pH   

8- Co2  :1-  جذب  -2از امالح کربناتCo2 از هوا 

 Ca:  سختی آب -9

   mg/lit 0.1 <:  سدیم -10

 :   باکتری -11

 mg/lit 0.1 <با آلودگی باکتری وارد آب می شود  : آمونیاک  -12
 

 





 RGWسیستم تهیه آب 

 
 1- Distillation 

2- Deionization 

3- Revers Osmosis 



Distillation 
 .قدیمی ترین روش  تهیه آب می باشد

 .با جوشاندن آب و جدا کردن ترکیبات غیر فرار از فرار صورت می گیرد

Fe   وMg  وCa   و ارگانیسم ها و میکروبها جدا می شوند. 

Co2  وCl وNH3  جدا نمی شود. 

 .می باشد  Type 3یا   Type 2آب حاصل 

 

 :نکاتی که هنگام تقطیر باید رعایت شود

 توجه به کفایت و ایمنی منبع انرژی -1

 اطمینان از جریان کافی آب سرد در مبرد و خشک نشدن مخزن  -2

 (. HCL 10%)تمیز کردن و رسوب زدایی مخزن جوش در فواصل منظم الزامی است -3

 .تمام لوازم شیشه ای و مبرد از لحاظ ترک خوردگی و شکستگی بازدید شوند -4

 .دستگاه نشت آب نداشته باشد -5

 .   به ایمنی دستگاه از نظر جریان برق ، خطر آتش سوزی و شکستن ظروف توجه کنید -6

 .ظروف مورد استفاده استیل یا شیشه ای باشد تا یون ها را وارد آب نکند -7

 



 

 :معایب                                   
 

بتدریج که آب مقطر تهیه می شود ،  رسوب مواد بیشتر شده ، در   -1

 .نتیجه کیفیت آب پائین می آید

 

 .ذراتی که قدرت تبخیر دارند ، جدا نمی شوند -2

 

 .چون با صرف انرژی است ، گران تهیه می شود -3

 



Deionization 

در روش دیونیزه آب از رزینی که حاوی ذرات باردار منفی و مثبت 
این ذرات با یونهای موجود در آب ترکیب شده . است عبور داده می شود 

 .و آب نهایی دیونیزه خواهد بود

 

 Ion-Exchange Chromatoghraphyدر واقع از تکنیک 
 .نیاز به منبع انرژی نداشته و ارزان وساده می باشد. استفاده می شود 

به تنهایی آب خالص تولید نمی کند ، بدلیل اینکه باکتری و ترکیبات آلی 
 .را نمی تواند خارج نماید

ممکن دارای ناخالصی هایی مثل ذرات سیلیس آهن و غیره بوده و حاوی 
 .باکتری می باشد

 

 

 

  



                                            Fanctional group 
Ion-exchanger   

                                        Mobaile Conter ion  



 

 :تهیه آب دیونیزه 

 

1- Cation exchanger  : رزینDowex  در سطح آن ،

So3-  موبایل کانتر   ،H+  
2- Anion exchanger  : رزینDowex  در سطح آن مشتق  ،

   -OH،  موبایل کانتر  NH3Rآمونیم 

  
با   +Naکاتیون آب با کاتیون ستون جایگزین می شود ) C.Eآب شهر      ستون 

H+          ) ستونA.E  ( آنیون ها با آنین ستون جایگزین می شودCl-   به جای

OH-              آب عاری از یون. 

 



 شعله زرد  : بهترین راه کنترل آب استفاده از شعله فلیم فتو متر است 

 .آب خوب نیست 

میکرو زیمنس در  2هدایت الکتریکی کمتر از : استفاده از کنداکتومتر

 .سانتی متر باشد ، کیفیت مناسب است 

 

 
 ( :  Regenerate) بازسازی ستون 

  HCL 2Nشستشو با اسید :   C.Eستون  -1

 NaoH 2Nشستشو با سود :  A.Eستون  -2

ستون های حاوی مخلوط رزین های آنیونی و کاتیونی قابل 

 .احیا کردن و استفاده مجدد نیستند



 :نکات استفاده از سیستم های دیونیزه کننده 

ظرفیت رزین بستگی به مقدار امالح موجود در آب شهر •

 .دارد

 .ضروری است ( روزانه ) کنترل رزین در فواصل مرتب •

•> 20 micro S/cm   نشانه اشباع شدن و غیر قابل

 .مصرف بودن رزین است

 . از نظر نشت آب بازبینی شود•



Revers Osmosis 
 

آب از غشا نیمه تراوایی که معموال استات سلولوز است عبور داده می شود. 

 

 تکمیل کننده آب خالص است. 

 

 درصد ناخالصی آلی و  98درصد مواد جامد محلول و  90قادر به جداسازی

 .درصد مواد ذرات یونیزه می باشد10ارگانیسم های میکروبی و 

 



 type 1  :Pure Waterتهیه آب 

 غشا نیمه تراوا

(Revers Osmosis ) (جدا شدن ذرات) 

 

 

 (مواد آلی()شارکول)زغال فعال گیاهی 

 

 

Ion exchanger 

 

 

 (جدا شدن باکتریها -میکرون 0.2قطر )صافی میلی پور 

 

 

Pure Water  

Type 1 

 

 



 RWGترکیب پیشنهادی برای تهیه آب آزمایشگاه 

 فیلتر اولیه  -1

 تقطیر  -2

 دیونیزه کردن  -3

 زغال فعال شده -4

5- Submicron filter  یا المپUV 

 



 

Millipor 

*system 

 

R.O 

 

 سه بار تقطیر

 

 یکبار تقطیر

 

 آب شهر

0.025 20 0.3 0.1 170 

 

Inorganic 

(mg/L) 

18 0.25 2 0.5 0.003 Resistance 

0.01< 0.1 0.05 0.1 1 Silicat 

0.01< 0.1 0.05 0.1 1 Heavy 
metal 

1< 10 10> 10> 100 Bacteria 
/ml 

 .محل تهیه و مصرف نزدیک هم باشد. ظرف سربسته نگهداری شود. سریعا مصرف شود*





   نگهداری آب

 

 Type 1 : 

نگهداری  به علت عدم امکان حفظ کیفیت باالی آن مشکل بوده و به مدت زیادی   

 .نمی توان آنرا در این درجه خلوص نگهداشت 

مواد ارگانیک و فلزی از ظرفی که در آن نگهداری می شود ممکن است نشت کند 

 .و همچنین آلودگی های میکروبی ممکن است رخ دهد

 .  ساعت پس از تهیه مصرف شود 3-2حداکثر 

 

Type 2 , 3 : 

 .در شیشه های از جنس بروسیلیکات یا ظروف پلی اتیلنی نگهداری کرد

 .در هنگام حمل و نقل از آلودگی میکروبی و شیمیایی در امان باشد

 .درب ظرف محکم بسته شود تا از جذب گازها جلوگیری شود

بر حسب محل و شرایط .)ماکزیمم زمان نگهداری آب درجه دو یک هفته است

 .(  نگهداری ممکن تغییر کند



 .یکبار انجام شود هفته ایحداقل باید  کنترل کیفی آبآزمایش 

 :استفاده از دستگاه کنداکتومتر

 







 :اثرات آلودگی میکروبیال آب خالص

توسط واکنش آنزیمی بعضی از معرف ها را فعال نموده یا •

 .سوبسترا ها و متابولیت ها را تغییر می دهد

 .مواد ارگانیک کل آب را باال می برد•

را تغییر داده و در هنگام کار   Optical Dencityکیفیت •

با اسپکترو فتو متر جذب زمینه را به علت تجمعات 

 .میکروبی باال می برد

 .تولید مواد تب زا و اندو توکسین می کند•



 :روش استاندارد شمارش کلنی آب خالص 

 ثانیه مخلوط کنید 10آب خالص را به مدت. 

1 میلی لیتر از نمونه را به پتری دیش منتقل کنید. 

 بر (درجه  50-46)میلی لیتر محیط آگار ذوب شده  15بطور استریل

 .روی نمونه ریخته و مخلوط نمائید و اجازه دهید آگار جامد شود

 درجه انکوبه کنید و  36دیش ها را بصورت وارونه درCfu/ml   را

 .گزارش نمائید

 

Cfu/ml   : ساعت درانکوباسین در  14تعداد کلنی قابل شمارش بعد از

 .درجه می باشد 21ساعت در  8درجه  سانتی گراد و در ادامه  36

 



 :آزمایش آب خالص براساس فارماکوپه ایاالت متحده

pH : 0.3  میلی لیترNacl  میلی لیتر آب  حل کرده باید  100اشباع در

pH   داشته باشد 7تا  5بین. 

سی سی نیترات  1+ قطره اسید نیتریک  5+ سی سی آب  100 :کلراید 

 .نباید رنگ شیری ایجاد شود(  g/dl 16.99)نقره 

(  g/dl 12)سی سی  کلرید باریم  1+ سی سی آب  100 :سولفات 

 .نباید کدورت ایجاد شود

سی سی یدور مرکوریک پتاسیم قلیایی  2+ سی سی آب  100: آمونیوم 

میکرو  30رنگ زرد حاصل نباید پررنگ تر از رنگ کنترول حاوی : 

 .باشد( ppm 0.3)گرم آمو نیم 

  

 

 

 



(  g/dl 3.5)سی سی اگزاالت آمونیم  2+ سی سی آب  100 :کلسیم 

 .باید بدون کدورت باشد

 

سی سی هیدروکسید کلسیم  25+ سی سی آب  25 :دی اکسید کربن 

 .باید شفاف باقی بماند(  میلی لیتر  1000گرم در  3)

 

الی  PH 3نرمال به  1سی سی آب با اسید استیک  40 :فلزات سنگین 

سی سی محلول سولفید هیدروژن تازه اضافه شده  10+ رسانده   4

سی 50دقیقه رنگ بدست آمده با رنگ کنترل که حاوی  10بعد از .

سی مخلوط آب و اسید استسک است بر روی سطح سفید مقاسه می 

 .رنگ حاصل نباید از کنترل تیره تر باشد.شود



سی سی  اسید 10+ سی سی آب  100 :مواد قابل اکسید شدن 

سی سی از محلول  0.1+ ، حرارت داده تا بجوشد  N  2سولفوریک 

رنگ صورتی نباید کامال .دقیقه بجوشد  10پرمنگنات پتاسیم ، مجددا 

 .از بین برود

 

نرمال ، رنگ  0.01سی سی پرمنگنات  0.2 + سی سی آب  50یا 

 typeدقیقه در  10و (  type 1در ) صورتی یک ساعت پایدار باشد
3 

 
سی سی آب بر روی بنماری کامال تبخیر شود  100 :کل مواد جامد 

وزن . درجه به مدت یک ساعت خشک شود 105باقیمانده در کوره .

 (g% 0.001)میلی گرم باشد  1مواد جامد نباید بیش از 


