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به نام خدا
مقدمه
عملکرد مناسب و قابل قبول آزمايشگاههای غربالگری تاالسمی  ،نقش مهمی در يافتن زوجهای ناقل بتا تاالسمی و بدنبال آن
جلوگيری از تولد نوزادان مبتال به بيماری تاالسمی بتا ماژور داشته که اين امر از لحاظ مادی و معنوی نه تنها بررای ارانواد
بيمار بلکه برای سيستم بهداشتی کشور نيز از بار گرانبهايی براوردار مری باشرد  .عملکررد صرحي و قابرل قبرول بررای ايرن
آزمايشگاهها جز با آگاهی کامل کارکنان از اهميت آزمايشها  ،کاربرد صحي

تجهيزات  ،روش صحي انجام آزمايشها  ،آشنايی

با برنامه های تضمين کيفيت و لزوم مستند سازی ،ميسر نمی گردد .
بنا بر ضرورت امر فوق  ،اين دستورالعمل جهت استفاد روزمر کارکنان آزمايشگاههای غربالگری تاالسمی تهيه گرديرد  ،ترا
ضمن آموزش اصول استاندارد انجام آزمايشهای مربوطه و روشهای کنترل کيفی  ،گام کوچکی جهت ارتقاء کيفيرت عملکررد
اين آزمايشگاهها بردارد.
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تجهيزاتی که در آزمايشگاههای محيطی غربالگری تاالسمی می بايست موجود باشد
تجهيزات الزم برای نمونهبرداری

 -1صندلی نمونهبرداری با دسته قابل تنظيم و حفاظی جهت جلوگيری از افتادن بيمار
 -1تخت معاينه
 -1دستکش يکبار مصرف
 -4ظرف جمع آوری اون بصورت لوله االء يا لوله های يکبار مصرف با تاريخ انقضای معتبر يا شيشه های  CBCبا ضد
انعقاد ( EDTAبا ارجحيت  EDTAدی پتاسيک) با غلظت  1/5 _+ 0/15 mgبه ازای هر ميلی ليتر اون
 -5سوزن )(19 – 23G
 -7بازوبند
 -8ايزوپروپيل الکل يا اتيل الکل  %70به عنوان ضدعفونی کنند
 -9گاز پارچهای با ابعاد  5*5 cmيا 7/5*7/5 cm
(جهت جلوگيری از اونريزی در محل اونگيری استفاد از پنبه توصيه نمی گردد و بهتر است از گاز پارچهای استفاد شود .
) وجود باند و گاز جهت پانسمان در صورت نياز ضروری می باشد.
 -10ظرف يا محفظه ای ايمن)  ( Safety boxجهت دفع سرسوزنهای آلود
 -11روتاتور جهت مخلوط نمودن اون
-11سينی يا جا لوله ای جهت حمل نمونه
تجهيزات الزم برای محل انجام آزمايش

 -1روتاتور جهت سروته نمودن نمونه
 -1سل کانتر با تائيديه آزمايشگاههای رفرانس
 -1کيت هموگلوبين  A2با تائيديه آزمايشگا رفرانس
 -4لوله مدرج برای جمع آوری هموگلوبين A2
 -5دستگا ميکروهماتوکريت
 -6لوله ميکروهماتوکريت وامير مسدود کنند
 -7اط کش ميکروهماتوکريت
 -8سمپلر های  1000 ، 150 ، 100 ، 50 ، 10، 10ميکروليتر
 -9محلول استاندراد هموگلوبين
 -10محلول درابکين
 -11فوتومتر يا اسپکتروفوتومتر
 -11پی پت  5و 10ميلی ليتر ،بالن ژوژ  10و 100ميلی ليتر (حتی المقدور کالس )A
4

 -11پر کنند پی پت مکانيکی () pipette filler
 -14يخچال ()1-6C
 -15آب آزمايشگاهی درجه دو
 -16فور و اتوکالو
 -17ظرف دفع مواد آلود ()Safety Box
 -18ترازو حساس 0/01 g
٭
 -19دستگا الکتروفورز  ،مواد ومعرفهای الزم
 -10رنگ سبز اوراکی  ،پودر بی کرومات پتاسيم  ،پارانيتروفنل  ،اسيد سولفوريک و هيدروکسيد سديم جهت کنترل کيفی
٭
فوتومتر يا اسپکتروفوتومتر وسمپلرها
٭
 -11تاکومتر
-11وزنه های استاندارد جهت کنترل کيفی ترازو

٭ با توجه به عدم امکان دسترسی تمامی آزمايشگاههای غربالگری تاالسمی به اقالم اشاره شده در بندهای 19تا ، 22
می توان در هر دانشگاه يك آزمايشگاه را به اقالم مذکور و همچنين به تجهيزاتی نظير سل کانتر کاليبره و اسپکتروفوتومتر يا
فوتومتر کاليبره و ...مجهز نمود تا جهت اجرای برنامه های کنترل کيفی خصوصا کنترل کيفی ابزار پايه ساير آزمايشگاههای تابعه
نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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مدارک و سوابقی که می بايست در آزمايشگاههای غربالگری تاالسمی موجود باشد:

-1شناسنامه سل کانتر
-1سوابق مربوط به نحو نگهداری سل کانتر (مانند نگهداری های روزانه  ،هفتگی و ماهانه بر اسراس نرود دسرتگا و طبرق
٭
کاتالوگ مربوطه )
-1سوابق مربوط به ادمات پشتيبانی شرکت مربوطه
٭
-4سوابق کاليبراسيون و کنترل کيفی سل کانتر
٭
-5سوابق کنترل کيفی اسپکتروفتومتر يا فوتومتر مورد استفاد
٭
-6سوابق کنترل کيفی ساير ابزار وتجهيزات مورد استفاد نظير يخچال  ،دستگا ميکروهماتوکريت  ،سمپلرها  ،ترازو و…
٭
-7سوابق کنترل کيفی کيت انداز گيری هموگلوبين  A2مورد استفاد
٭
 -8سوابق کارکنان مربوطه شامل مشخصات فردی  ،ميزان تحصيالت  ،تاريخ شرود و ااتمه کار  ،سابقه واکسيناسيون
 -9سوابق انجام آزمايشها
-10مدارک مربوط به روش کار با سل کانتر موجود
-11سوابق مربوط به اقدامات اصالحی انجام شد در صورت قابل نبودن نتايج کنترل کيفی
٭حداقل مدت زمان نگهداری سوابق مربوط به کارکنان  ،نحو نگهداری وکنترل کيفی تجهيزات دو سال می باشد.

( وجود اين دستورالعمل درکليه آزمايشگاههای غربالگری الزامی بوده و مطالعه آن برای کليه کارکنان بخش پذيرش  ،نمونه گيری و

آزمايشگاه ضروری می باشد).
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دستورالعمل جمعآوری نمونه خون وريدی
 -1بدليل رعايت اصول ايمنی بهتر است از سرنگ و سرسوزن استفاد نشود و لولههای االء جايگزين آن گردد .
 -2نمونهگير بايد از دستکش استفاد نمايد.
 -3قبل از نمونهگيری مشخصات برگه دراواست آزمايش را با مشخصات مراجعه کنند (براساس اسناد معتبر )مطابقت دهد
.
 -4هنگام نمونه گيری  ،مراجعه کنند می بايست بر روی صندلی نمونهگيری نشسته و دست اود را جهت برجسته شدن
وريدها مشتکرد و روی دسته صندلی نمونهبرداری قرار داد  ،به گونهای که بازو تا مچ دست در يک اط مستقيم قرار
گيرند  .باز و بسته نمودن مشت بدليل ايجاد تغييردر اون توصيه نمی گردد.
* در هنگام نمونهگيری مراجعه کنند نبايد غذا  ،مايعات يا آدامس در دهان اود داشته باشد .
 -5بازوبند بايد  7/5-10سانتیمتر باالی ناحيه نمونهگيری بسته شود و بيش از يک دقيقه نيز بر روی بازوی فرد  ،بسته
نماند  ،در غير اين صورت توقف موضعی اون باعث تغليظ اون و افزايش کاذب تمام ترکيبات پيوند شد با پروتئين ،
هماتوکريت وساير اجزای داال سلولی می گردد .در صورتی که مراجعه کنند مشکل پوستی داشته باشد بازوبند بايد بر روی
لباس بيمار يا گاز بسته شود طوری که پوست او مورد فشار قرار نگيرد .در مواردی که وريدهای سطحی کامالً مشخص نباشند
میتوان با ماساژ دادن از مچ تا آرنج و يا به کمک وسيله گرم کنند موضعی باعث اتساد وريدها گرديد.
 -6وريد  median cubitalبدليل سطحی بودن ،بهتر ثابت شدن  ،کمتر دردناک بودن نسبت به ورود سوزن و احتمال
کمتر آسيب رسيدن به عصب ( در صورت قرارگيری نادرست سوزن در رگ ) برای اونگيری ارجحيت دارد .
* موارد زير بايد در انتخاب وريد مناسب در نظر گرفته شود :
_ نواحی سواته التيام يافته نبايد انتخاب شوند .
_ هماتوم  :از ناحيه هماتوم ( بدليل ايجاد اطا در نتايج آزمايش ) نبايد نمونهگيری صورت گيرد .
در صورتی که وريد مناسب ديگری قابل دسترسی نباشد بايد نمونهگيری از ناحيهای دورتر از محل هماتوم صورت گيرد .
 -7ناحيه نمونهگيری به کمک گاز آغشته به ايزوپروپيل الکل يا اتيل الکل  70%بصورت حرکت دورانی از داال به اارج تميز
شود و پس از اشک شدن موضع درهوا (به منظور جلوگيری از هموليز) نمونهگيری صورت گيرد .
* در صورت نياز به تماس مجدد پوست جهت لمس وريد مناسب  ،موضع مجددا بايد ضدعفونی گردد .
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 -8سر سوزن می بايست با زاويه  10درجه يا کمتر در حالی که قسمت مورب نوک آن به سمت باال است  ،وارد وريد شود .
به محض ورود اون بداال سرنگ يا لوله االء بايد بازوبند بازگردد.
در صورت استفاد از لوله االء بايد تمهيدات زير صورت گيرد :
_ حتیاالمکان سوزن در رگ ثابت نگه داشته شد و لوله با فشار به سوزن مرتبط شود.
_ لولهها بايد تا ااتمه مکش پر از اون شوند .
* در صورت عدم ورود اون به داال سرنگ يا لوله االء  ،ابتدا سوزن راکمی جابجا نمود تا بدرستی درون وريد قرار گيرد.
(جابجايی بيش از حد سوزن به دليل ايجاد درد برای نمونه دهند توصيه نمیگردد )  ،اگر اونگيری کماکان موفقيت آميز
نبود  ،نمونهگيری مجدد در محل زير نمونهگيری اوليه يا استفاد از بازوی ديگر بيمار پيشنهاد میگردد  .در صورت عدم
موفقيت بيش از دو بار بهتر است فرد ديگری اونگيری را انجام دهد و در صورت نياز پزشک را مطلع نمايد .
 -9پس از جاری شدن روان اون به داال سرنگ يا لولههای االء  ،مراجعه کنند می بايست مشت اود را باز نمايد  .پس
از پايان نمونهگيری ،سرسوزن به آرامی از رگ اارج گرديد و گاز تميز با فشار کم بر روی موضع قرار داد می شود .
 -11با استفاد از ظروف يا محفظه های مخصوص دفع ايمن سرسوزن  ،سرسوزنهای آلود از سرنگ جدا شد و نمونه اون
به آرامی در ظروف مربوطه تخليه شود (.يادآوری می گردد  ،سرپوش سوزن به هيچ عنوان روی سوزن گذاشته نشود ).
 -11نمونه می بايست بالفاصله با حداقل  5تا 10بار سروته نمودن ظرف حاوی نمونه با ماد ضدانعقاد مخلوط شود ( با دست
يا روتاتور ) ولی شدت مخلوط کردن نبايد به حدی باشد که موجب ليز نمونه گردد .
 -12پس از ااتمه نمونهگيری،می بايست موضع از نظر بندآمدن اونريزی و يا بوجود آمدن هماتوم کنترل گردد  .درصورتی
که اونريزی بيش از  5دقيقه ادامه يابد بايد برای بندآمدن اون  ،به محل نمونهگيری فشار آورد و سپس موضع بانداژ
شود .
 بالفاصله پس از اتمام نمونهگيری بايد برچسبی حاوی اطالعاتی نظير نام  ،نام اانوادگی بيمار و شمار شناسايی برروی
ظرف حاوی نمونه اون الصاق گردد.

برای جلوگيری از هماتوم می بايست :

 تنها ديوار باالئی وريد سوراخ شود  .در صورت عبور سرسوزن از جدار زيرين رگ  ،اون به بافت اطراف نفوذ کرد و سببهماتوم در ناحيه میشود .
_ قبل از اارج سااتن سوزن حتماً بازوبند باز شود .
_ از وريدهای سطحی اصلی استفاد شود .
_ پس از نمونهگيری به محل اونگيری اندکی فشار وارد آيد .
برای جلوگيری از هموليـزمی بايست :

_ موضع نمونهگيری پس از ضدعفونیکردن  ،در مجاورت هوای محيط کامال اشک شود.
_ از سوزن با انداز کوچک استفاد نشود.
_ از محل هماتوم نمونهگيری نشود.
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_ سرسوزن کامالً به سرنگ متصل باشد تا هيچگونه حباب هوا هنگام نمونهگيری تشکيل نشود.
_ پيستون سرنگ به آرامی عقب کشيد شود .
_ مخلوط نمودن نمونه به آرامی صورت گيرد.

ضد انعقاد EDTA
جهت انجام آزمايش های هماتولوژی استفاد از ضدانعقادی توصيه می گردد که دارای ويژگی هايی نظير عدم تغيير
درانداز گلبولهای قرمز و ايجاد هموليز بود  ،تجمع پالکتی را به حداقل رساند و برروی رنگ آميزی گسترش اونی و
همچنين مرفولوژی گلبولهای سفيد کمترين اثر را دارا باشدکه از ميان ضد انعقادهای موجود  EDTAبيشتر از ساير
ضدانعقادها دارای ويژگی های فوق می باشد.
نمکهای )  EDTAٍ (Ethylenediamin Tetera acetic Acidضمن پيوند با کلسيم باعث اروج آن از محيط و
در نتيجه جلوگيری از انعقاد می گردند  .نمونه اون تهيه شد با ضد انعقاد  EDTAجهرت انجرام آزمرايش  CBCدر
مدت  6ساعت در حرارت آزمايشگا و در دمای يخچال تا  14ساعت پايدار می باشد.
انواد اين ضدانعقاد شامل  EDTA ،دی پتاسيک به همرا دو ملکول آب ( EDTA ، (EDTA –K2,2H2Oترری
پتاسيک(  (EDTA –K3و  EDTAدی سديک با دو مولکول آب) (EDTA –NA2,2H2Oمری باشرد EDTA .
تری پتاسيک معموال بصورت مايعی شفاف می باشد و دو نود ديگر بصورت پودر کريستال هستند.
 EDTAدی پتاسيک عالو بر حالليت بيشتر نسبت به انواد حاوی سديم  ،بهترين نوع ضدانعقاد جهت انجـام آزمـايش
 CBCنيز می باشد.هنگام اندازه گيری ميزان هماتوکريت به روش دستی استفاده ازاين ضدانعقاد جهت کاليبراسيون سل کانتر
الزامی است.
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ضد انعقاد  K3 EDTAبا ايجاد چروکيدگی در گلبولهای قرمز باعث %1کاهش در ميزان هماتوکريرت و بردليل ايجراد
رقت در نمونه ،موجب کاهش مقدار هموگلوبين تا  %1می شود .
پايداری نمونه

در حرارت آزمايشگا نمونه اون حاوی  EDTAاز زمران ارونگيری ترا  6سراعت پايردار برود و در حررارت  4درجره
سانتيگراد (يخچال) نيز تا  14سراعت پارامترهرای  MCV, Platelet , PCV , Hb , W.B.C , R.B.Cقابرل
انداز گيری است.
مقدار مورد نياز ضدانعقاد

به ازای هر ميلی ليتر اون 1/5 _+0/ 15ميلی گرم  EDTAدی پتاسيک يا دی سديک (همرا با دو مولکول آب) و1/1
ميلی گرم  EDTA-K3مورد نياز می باشد .مقدار  EDTAمصرفی می بايست متناسب با مقدار اون باشد .استفاد از
غلظت بيش ا ز  1ميلی گرم برای هر ميلی ليتر اون موجب چروکيدگی گلبولهای سرخ شد که اين امرر ارود سربب
اطا در انداز گيری  MCH ، PCVو  MCHCمی گردد  .افزايش غلظت اين ضد انعقراد بررروی ميرزان هموگلروبين
اثری نداشته ولی موجب چروکيدگی گلبولهای سفيد و تورم واز هم پاشيد شدن پالکتها می شود.
کاهش ميزان  EDTAبا ايجاد لخته در نمونه موجب تاثير قابل توجهی درشمارش پالکتها می گردد.
محلول  EDTAدی سديک ويا دی پتاسيک را می توان باغلظتهای متفاوت تهيه نمود .در صورتيکه ضد انعقاد با غلظت
کم تهيه و بصورت مايع استفاد شود  ،موجب رقت نمونه واطا در نتايج آزمايشها می گردد .بنابراين توصيه می شود که
ضدانعقاد پس از تهيه اشک شود.
در صورتيکه تهيه  EDTAدر آزمايشگا صرورت مری گير رد  ،توصريه مری شرود جهرت يکسران سرازی روشرها ،کليره
آزمايشگاههای غربالگری تاالسمی از ضدانعقاد با غلظت  %6استفاد نمايند .برای تهيه ضدانعقاد برا ايرن غلظرت  6 ،گررم
پودر  EDTAرا در  100ميلی ليتر آب مقطر حل کرد و برای تخمين مقدار مورد نياز برای  1ميلی ليتر اون بره روش
زير عمل شود:
6*1000= 6000
ميلی گرم در صد
ميلی ليتر

100
* = 0/05

*

ميلی گرم

6000
1

محاسبه فوق نشان می دهد برای1ميلی ليتر نمونه اون ،که می بايست حدودا حاوی  1ميلی گرم ضدانعقاد باشد،
0/05ميلی ليتر يا  50ميکروليتر  EDTAبا غلظت  %6الزم است  .هموار بايد بخاطر داشت ضدانعقاد با غلظتی تهيه
شودکه نهايتا حجم مشخصی از آن برای  1ميلی ليتر اون الزم باشد تا بتوان براحتی با استفاد از سمپلر مقدار الزم را به
ظرف جمع آوری نمونه انتقال داد .
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اصول کنترل کيفی در آزمايشگاه
تمامی آزمايشگاهها می بايست جهت تضمين صحت و دقت نتايج آزمايشهای اود از برنامره هرای تضرمين کيفيرت اسرتفاد
نمايند .برقراری چنين برنامه هايی در آزمايشگاههايی که مسئول انجام آزمايشهای غربرالگری تاالسرمی مری باشرند نيرز مری
بايست به عنوان يک اصل مهم در نظر گرفته شود  .اگرچه ممکن است در آزمايشگاههای ياد شد اجررای تمرامی روشرهای
کنترل کيفی داالی و يا شرکت در برنامه های کنترل کيفی اارجی  ،امکانپذير و يا الزامی نباشد  ،ولی در هرر حرال وظيفره
مسئول آزمايشگا است تا با توجه به تعداد مراجعين  ،تجهيزات و روشهای بکار رفتره و تعرداد کارکنران برا کمرک روشرهای
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گوناگون مانند آموزش کارکنان  ،برقراری روشهای آزمايشگاهی استاندارد  ،استفاد از روشها ی کنترل کيفی بر اساس شرايط
موجود و … ،.از صحي و قابل قبول بودن نتايج اطمينان حاصل نمايد.
بطور مثال  ،از آزمايشهای زير ،که از جانب سازمان جهانی بهداشت پيشنهاد شد اند ،می توان با توجه به امکانرات وشررايط
هر آزمايشگا برای کنترل کيفی آزمايش  CBCاستفاد نمود (.هر يک از موارد زير در مبحث کنترل کيفی سل کانتر شرر
داد شد است ).
 استفاد از نمونه کنترل و رسم نمودار انجام آزمايشهای دوتايی ( (duplicateبرروی حداقل  4-1نمونه انجام آزمايش های بازبينی ( )check testبرروی  4-1نمونه از سری کاری قبلیاستفاد از روش Delta check استفاد از ميانگين اندکسهای اونی MCV,MCH,MCHCياد آوری می گردد  ،کاليبراسيون وکنترل کيفی تجهيزاتی نظير سل کانتر  ،اسپکتروفوتومتر ،فوتومتر  ،ميکروهماتوکريت  ،ترازو و
سمپلر  ،در ابتدای بکارگيری (ابتدای خريد) و حدودا هر  6ماه ضروری می باشد ولی در اين فاصله در صورت هرگونه تغيير در
عملکرد يا تعمير ،انجام امر فوق ضروری می باشد .
دمای يخچال می بايست روزانه ثبت و نگهداری شود .

مشخصات شناسنامه دستگاههای شمارشگر سلولی خودکار
12

 -1نام و آدرس آزمايشگا
 -2نام وآدرس شرکت پشتيبان
 -3مدل وشمار سريال دستگا
 -4تاريخ نصب  ،کاليبراسيون اوليه و شرود به کار دستگا
 -5مشخصات فرد را اندازی کنند
 -6مشخصات و نحو آموزش کاربر دستگا ،توسط شرکت پشتيبان
 -7مشخصات محلولها و مواد مصرفی
-8تاريخ آارين سرويس دور ای و ادمات پشتيبانی
- 9تاريخ آارين کاليبراسيون
 -11تاريخ آارين تعمير با ذکر قطعه تعويض شد
 -11تاريخ آارين مشکل و را حل آن
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اصول کار با دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتيك (سل کانتر)
آزمايشگاهها می بايست از دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتيک با تاييديه آزمايشگاههای رفرانس استفاد نمايند.
 -1کار با دستگا سل کانتر نظير روشن کردن دستگا  ،توجه به گيجهای فشار و( ...برحسب نود دستگا و در صورت نياز) ،
نگهداری های ضروری (شستشوهای روزانه  ،هفتگی  ،ماهيانه و ساير موارد الزم) و ااموش کردن آن می بايست بطور کامل
مطابق کاتالوگ دستگا يا آموزش کارشناسان شرکت پشتيبان صورت گيرد  .تاريخ وشر آموزش توسط شرکت پشتيبان می
بايست بصورت مستند موجود باشد .
درصورت تعويض کاربر دستگا  ،می بايست نسبت به آموزش وی در مورد چگونگی کار با دستگا و نحو نگهداری و اصول
کنترل کيفی اطمينان حاصل نمود .
 -2کليه موارد مربوط به نگهداری دستگا  ،از قبيل تاريخ انجام شستشوهای الزم  ،تعمير  ،سرويس ويا تعويض محلولها
می بايست ثبت ونگهداری شوند.
 -3هر روز شمارش زمينه يا  Back groundدستگا ارزيابی و در صورت امکان ثبت و نگهداری شود .
(در صورت وجود نمونه به تعداد زياد بهتر است در فواصل آزمايشها  ،دستور شستشوی دستگا اجرا شود).
 -4بطور کلی دستگاههای سل کانتر هر شش ماه يکبار می بايست کاليبر شوند ولی انجام اين امر در مواردی ماننرد ابتردای
را اندازی ،پس از هر بار تعمير يا سرويس  ،قابل قبول نبودن نتايج کنترل کيفی روزانه  ،ويا تعويض محلولهرا (در صرورتيکه
موجب تغيير مشخص در نتايج اون کنترل و يا نمونه بيماران شد باشد ) نيز ضروری می باشد.
 -5هر روز قبل از شرود آزمايش بر روی نمونه ها  ،می بايست نمونه اون کنترل با تاريخ انقضای معتبر با دسرتگا آزمرايش
شد و پس از بررسی و اطمينان از نتايج آن با استفاد از نمودار کنترل  ،نسبت به آزمايش نمونره مرراجعين اقردام گرردد ( .
توضي کيفی در مبحث کنترل کيفی سل کانتر آمد است ).
 -6در صورت عدم وجود اون کنترل  ،و يا برای کامل کردن ارزيابی عملکرد دستگا  ،می بايست روزانه از آزمرون آمراری
 T-Brittinاستفاد شود  ( .توضي اين روش در مبحث کنترل کيفی سل کانتر آمد است ).
-7بررسی عدم دقت وعدم صحت دستگا بطور منظم انجام گردد(.در مبحث کاليبراسيون و کنترل کيفری سرل کرانتر آمرد
است ).
نکته :جهت رعايت اصول ايمنی و جلوگيری از بروز اشکاالت مربوط به نوسانات برق وجود سريم اتصرال بره زمرين و تثبيرت
کنند نوسانات برق برای سل کانتر ضروری می باشد .
محلول های سل کانتر

 - 1محلولهای دستگا می بايست با تاريخ انقضا و سری ساات مشخص از شرکت پشتيبان ويا ساير شررکتهای معتبرر تهيره
شد و دارای تاييديه آزمايشگاههای رفرانس باشند .
 - 1وجود ذرات اضافی و نامحلول در اين محلولها باعرث ترداال در شرمارش زمينره  Back groundو اطرا در شرمارش
سلولهای اونی اصوصا پالکت می گردد.
 - 1هنگام تعويض هر محلول تاريخ بازشدن روی آنها ثبت گردد.
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 - 4هيچگا ته ماند محلول قبلی به ظرف محلول جديد اضافه نشود .

کاليبراسيون و کنترل کيفی سل کانتر
کاليبراسيون

جهت کاليبراسيون سل کانترها کاليبراتورهای تجارتی وجود دارد که مقادير هدف يا مورد نظر درآنها با روشهای مرجع کاليبر
شد اند  .اين سوسپانسيون سلولهای اونی درصورت داشتن تاريخ انقضای معتبر وتاييديه های الزم و بشرط رعايت
دستورالعملهای کاراانه سازند برای کاليبراسيون دستگاهها مناسب می باشند .موفقيت روند کاليبراسيون را می توان بوسيله
سه نمونه کنترل ( دردامنه های پايين  ،طبيعی و باال)  ،مقايسه نتايج دستگا با انجام روشهای مرجع بر روی چند نمونه
اون و کنترل دقيق ميانگينهای متحرک در مورد شااصهای گلبولهای قرمز تاييد نمود .
درصورت عدم دسترسی به کاليبراتورهای تجارتی ياوجود هرگونه شکی نسبت به ارزش آن استفاده ازخون کامل جهت
کاليبراسيون ضروری می باشد  .برای کاليبراسيون بايد از اون طبيعی تاز  ،استفاد کرد .پارامترهای  10-10نمونه اون
کامل نظير هموگلوبين  ،هماتوکريت سه بار با روشهای مرجع دستی و سه بار با سل کانتر انداز گيری شد و پس از
محاسبه ميانگين هر روش  ،با استفاد از فرمول زير فاکتور کاليبراسيون تعيين می گردد.

× 011

ميانگين روش دستگاهی _
ميانگين روش دستی
= )(Calibration Factor
ميانگين روش دستگاهی

مثال :اگر ميانگين انداز گيری هموگلوبين به روش دستی  140گرم در ليتر وبا سل کانتر  145گرم در ليتر باشد ،
فاکتور تصحي کاليبراسيون دستگا با استفاد از فرمول زير محاسبه می گردد:
* 100 = -3/44

140 - 145
145

در نتيجه ضريب کاليبراسيون دستگا برای هموگلوبين می بايست  1/44کاهش يابد.
در بعضی از انواد سل کانترها مثل گرو سيسمکس ضريب کاليبراسيون جديد با استفاد از فرمول کاليبراسيون مندرج در
کاتالوگ به ترتيب زير محاسبه می شود:
ميانگين روش دستی
=CF
فاکتور کاليبراسيو ×
ميانگين روش
قبلی
دستگاهی
کنترل کيفی
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-1از نمونه های کنترل سلولهای اونی که بطور تجارتی دردسترس می باشند می توان هرروز صب و به فواصل درطی
روز استفاد نمود و نتايج حاصله را بر روی نمودار ثبت نمود  .برای رسم نمودار ،می بايست نمونه کنترل  ،به دفعات
و درفواصل مختلف با دستگا آزمايش شود تا حداقل 10اواند برای هر پارامتر حاصل گردد .پس ازمحاسبه ميانگين
و انحراف معيار های
 _+ 1SD ، _+1و  _+1 SDبرای هر پارامتر مقادير آنها بر روی محور عمودی و روزها بر روی
SD
محور افقی ثبت می گردد.
مثال زير نمودار کنترل کيفی هموگلوبين با ميانگين  144گرم در ليترو انحراف _+1 SD ،+_1 SDو_+1SD
معيارهای
به ترتيب  4،1و 6گرم در ليتراست  .نقاط ثبت شد در نمودار نمايانگر ميزان هموگلوبين اون کنترل در روزهای
متوالی می باشد .نمودار کنترل کيفی با کمک قوانين لوی جنينگ يا وستگارد تفسير می گردد که در ادامه به يکی از
اين قوانين اشار می شود.
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16

6

+2s
+1s

g/l

152
150
148
146
144
142
140
138
136
134

+3s

-1s
-2s
-3s

1

Day
Hemoglobin

تفسيرنمودار کنترل( توصيه سازمان جهانی بهداشت )

Warning

(1) One control value outside the mean ± 2SD

Reject:SE or RE

3SDــ -ــ(2) One control value outside the mean ±

Reject:SE

 ±2SDــ(3) 2 consecutive controls exceed mean

Reject:SE

(4) 4 consecutive controls exceed mean +1SD or mean -1SD
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Warning:SE

(5)6 consecutive controls on one side of the mean
SE=Systematic error
RE=Random error

 -2در صورت فقدان اون کنترل وجهت کامل شدن روند کنترل کيفيت سرل کرانترمی تروان از نمونره هرای ارون بيمراران
استفاد نمود  .باتوجه به پايداری پارامترهايی نظير HCT، Hb،RBC،WBCو اندکسهای اونی درنمونه اون بره مردت
 14ساعت دردمای  4درجه سانتيگراد ،ميتوان در روز اول حداقل  5وترجيحا"  10نمونه که دارای مقادير طبيعی می باشرند
را پس از آناليز دريخچال نگهداری نمود ودر روز بعد مجددا" مورد آزمايش قرار داد و وجود ااتالف معنری دار برين مقرادير
 T-Brittinمحاسبه نمود .
نمونه های جفت را با استفاد از آزمون آماری
(∑d)2

∑( d2) -

n

Sd=
n-1
tn = d √n
sd

nتعداد جفتهای مورد بررسی
dااتالف بين دو اواند (روز به روز)
 Sdانحراف معيار ااتالفات
مقدار  tبرای هر متغير محاسبه گشته که اگر مقدار آن برای  5نمونه از  1/78و برای  10نمونه از  1/16بيشتر باشد ،
با اطمينان  %95می توان گفت که بين مقادير شمارش شد در دو روز  ،ااتالف معنی دار وجود دارد  .وجود ااتالف
معنی دار برای يک متغير بيانگر اشکال احتمالی بود که در صورت تداوم آن جهت رفع اشکال می بايست اقدامی
صورت گيرد.
مثال در صورتيکه نتايج حاصل از انداز گيری هموگلوبين  5نمونه اون با استفاد از يرک دسرتگا سرل کرانتر در دو روز
متوالی مطابق جدول زير باشد  ،عملکرد دستگا با کمک فرمول  T-Brittinبه صورت زير بررسی می گردد:
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91 - 9/5
Sd=

=
4.72

مقدار هموگلوبين

مقدار هموگلوبين

روز دوم

روز اول
123

d2

d

9

-3

120

16

4

139

135

25

5

181

176

25

-5

150

155

16

-4

138

142
4

d) 2 = 9

0.6
 5 =0 .28

= tn
4.72
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d = -3

d ) = 91
= d- =d /5
3/5 = 0.6
2

چون عدد  tبدست آمد از  ( 1/78مقدار  tبرای  5نمونه )کمتر است  ،نتايج هموگلوبين دستگا قابرل قبرول مری
باشد .

 -3جهت بررسی عدم دقت ) (CVدستگا می بايست هر ماه از نمونه کنترل و يا نمونه هرای روزمرر بررای انجرام
آزمايشات تکراری  Replicate testsو تعيين ضريب انحراف معيار ) (CVبرای هرپرارامتر اسرتفاد نمرود .در
صورت عدم مطابقت  CVهر پارامتر با ادعای دستگا که در کاتالوگ مربوطه آمد است تماس با شررکت پشرتيبان
ضروری می باشد .برای تعيين ميزان عدم دقت هر پارامتر  ،نمونه اون را حداقل  10بار به دستگا داد وبا محاسبه
آماری و يا استفاد از ماشين حسابها يا نرم افزارهايی که که قادر به محاسبه  SDو CVبود ميزان عردم دقرت
مربوط به هر پارامتر مشخص می گردد.
مثال  :اگرنترايج شرمارش گلبولهرای سرفيد يرک
2

نمونه توسط دستگا سل کانتری به قرار زير باشرد
 ،ميزان عدم دقت دستگا بررای شرمارش مرورد
فوق به روش زير محاسبه می گردد :

SD  (x-x- ) 2/ n-1
SD = 0.201 / 9 = 0.148
CV= SD / mean  100

-

) (x-x

x-x

WBC count

0.0009
0.017
0.029
0.0009
0.017
0.073
0.017
0.0009
0.017
0.029

-0.03
-0.13
0.17
-0.03
-0.13
0.27
-0.13
-0.03
-0.13
0.17

7.6
7.5
7.8
7.6
7.5
7.9
7.5
7.6
7.5
7.8

(x-x- ) 2 = 0.201
CV=0.148/ 7.63100=1.9%

-



x=76.3
x- =7.63

 -4درصورت عدم امکان انجام تمامی آزمايشهای بصورت دوتايی ) (Duplicateمی بايست درهرسری کاری  1-4نمونه به
صورت مضاعف ( (Duplicateآزمايش شوند تا با بررسی ااتالف اواند ها از طريق محاسربات آمراری از وجرود اطاهرای
تصادفی آگا گرديد  .افزايش ااتالف بين دو اواند بيش از  ±2SDمحاسبه شد  ،احتمال وجود اطای تصادفی را مطر
می نمايد .فرمول زير طريقه محاسبه  SDنمونه های دو تايی را نشان می دهد:
SD= √∑d2
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2n

مثال  :مقدار هموگلوبين  5نمونه در دو بار انداز گيری ( )Duplicateبه شر زير می باشد :
d2
4
4

d
1
1

100
0
4
111
=SD

انداز گيری دوم ()g/L
111
161

انداز گيری اول()g/L
110
161

11

100

110

0
1

140
111

140
114

112
 3.34
10



d2



2n

2SD=6.7
تفاوت بيشتر از 2SDبين دو نتيجه آزمايش در نمونه سوم  ،نمايانگر بروز اطای تصادفی و لزوم تکرار آزمايش برروی همان
نمونه می باشد.
آزمايش بازبينی ) (Check Testمانند آزمايشهای دوتايی ) (Duplicateانجام می شود با اين تفاوت کره نمونره هرا در
ابتدا يا انتهای سری کاری ويا صب وبعداز ظهر آزمايش می شوند و ااتالف نتايج آنها که طبرق فرمرول آزمايشرهای دوترايی
محاسبه می شود می بايست در محدود  _+1 SDقرار گيرد .اگر نمونه ها درست نگهداری شد باشند هرگونه تغييرری در
نتايج اارج از اين محدود نشاندهند اشکال درعملکرد دستگا ويامعرفها می باشد.آيرن آزمرايش بررای بررسری هموگلروبين
مناسب بود و به ميزان کمتر برای شمارش گلبولهای قرمز و سفيد کاربرد دارد و لی برای هماتوکريت بخصروص اگرر فاصرله
زمانی آزمايش نمونه ها بيش از  6ساعت باشد کارايی ندارد.
بهتر است نمونه هايی که برای آزمايش بازبينی و دوتايی آزمايش می شوند ،يکسان باشند.

-5در مراکز آزمايشگاهی با پذيرش بيمار زياد (حداقل روزی  100بيمار ) ،اسرتفاد از مقرادير ميرانگين شااصرهای گلبرولی
)  (MCHC, MCH, MCVبدليل ثابت بودن در فواصل روزها و هفته هرا  ،بعنروان روشری جهرت ارزيرابی کيفری عملکررد
دستگا توصيه می گردد به شرطی که نمونه های مورد آزمايش در روزهای مختلف تفاوت مشخصی با يکديگر نداشته باشرند
بطور مثال آزمايش برروی بيماران تاالسمی ويا ساير موارديکه روی اندکسهای گلبولی اثر داشته باشد .تفاوت مقادير ميرانگين
بيش از  ، ٪1نشان دهند بروز اطا و لزوم بررسی کاليبراسيون دستگا می باشد.
-6مقايسه مقادير بدست آمد از يک نمونه با نتايج قبلی نمونه همان فرد ) (Delta checkبه شرط درنظرداشتن نکاتی
نظير تغييرات فيزيولوژيک و روزانه پارامترهای اونی  ،تحت درمان قرارگرفتن فرد به هر دليل و تغييرات بالينی کره باعرث
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تغييرشمارش سلولها می گردند  ،بعنوان روشی جهت کنترل کيفی بکار می رود  .باتوجه به تغييرات روزانه طبيعی مقرادير
اون در يک فرد  ،وجود ااتالفات واض بيش از مقادير ذکر شد در زير نشان دهند اطا می باشد .

g/dl

2

Hb

L/L

0.05

PCV

fL

>6

MCV

> 5

MCH

Normal to abnormal

WBC

Reduced or increased by more than 50%

Platelets

pg

 -7کليه روشهای کنترل کيفی داالی ذکر شد  ،جهت بررسی تکرار پذيری مناسب آزمايشرها انجرام مری گيرنرد ولری تکررار
مناسب هموار نشاندهند صحت نتايج نمی باشد  .جهت ارزيابی صحت عملکرد تجهيزات و روشهای آزمايش
پذيری
روشهای ديگری نظير استفاد از استاندارد ،کاليبراتور و يا شرکت در برنامه های کنتررل کيفيرت ارارجی
می بايست از
استفاد نمود  .هدف برنامه کنترل کيفيت اارجی ايجاد هماهنگی بين نتايج آزمايشگاهها و يافتن اطاهرای سيسرتميک مری
باشد .مسئول اجرای اين برنامه در ايرران آزمايشرگاههای رفررانس مری باشردکه بصرورت دور ای نمونره هرای مجهرول را بره
آزمايشگاههای تحت پوشش ارسال می نمايد  .نمونه های مجهول کنترل کيفيت اارجی هماتولوژی شامل نمونه های مجهول
اليز (برای بررسی صحت انداز گيری هموگلوبين سل کانترها )  ،سيان مت هموگلروبين (بررای بررسری صرحت انرداز گيرری
هموگلوبين توسط فوتومترها واسپکتروفتومترها )  ،گسترش اون محيطی جهت شمارش افتراقی گلبولهای سرفيد و گسرترش
اونی با رنگ آميزی نيو متيلن بلو به منظور شمارش رتيکولوسيت می باشند  .آزمايشگاهها پس از دريافت نمونه ها و آزمرايش
آنها  ،نتايج را مجددا به آزمايشگاههای رفرانس ارسال می نمايند  .کليه نتايج دريافتی از آزمايشگاهها در آزمايشگاههای رفرانس
با استفاد از نرم افزارهای مخصوص بررسی شد و مقايسه نتايج هر آزمايشگا با ميانگين کل نتايج  ،بصورت Deviation
) Index (DIبه اطالد همان آزمايشگا رساند می شود .
.
نتيجه مناسب
DI < 1
 DI 1-2قابل قبول ولی بينابينی
 DI 2-3نياز به بررسی روش آزمايش و يا کاليبراسيون می باشد
اقدام فوری نياز است
DI > 3
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جهت اطمينان از نتايج آزمايش  CBCموارد زير می بايست رعايت گردد:
مرحله قبل از آزمايش :Pre Analytical Phase

 -1نمونه دهند قبل از نمونه گيری  ،حداقل  5دقيقه با آرامش بنشيند.
 -2قبل از انجام آزمايش نام ونام اانوادگی و شمارش پذيرش نمونه دهند مندرج برروی برچسب ظرف با برگ دراواست يا
برگ پذيرش مطابقت داد شود.
-3تورنيکه بيش از يک دقيقه بر دست نمونه دهند  ،بسته نماند.
 -4به محض گرفتن اون  ،نمونه با ضدانعقاد مخلوط گردد(.با ميکسر يا سروته نمودن ويال )
-5نسبت ضدانعقاد به اون رعايت گردد.
 -6ظرف حاوی نمونه CBCدربسته باشد.
 -7نمونه عاری از هر گونه لخته باشد .
 -8حداکثر فاصله زمانی بين نمونه گيری و انجام آزمايش حدود  6- 4ساعت باشد.
 -9قبل از انجام آزمايش  ،با استفاد از روتاتور و يا حداقل  8بارسر و ته نمودن کامل ويال  ،نمونه هموژن و يکنواات گردد.
مرحله انجام آزمايش Analytical Phase

در اين مرحله برای اطمينان از نتايج  ،رعايت فاصله زمانی مناسب بين نمونه گيری و انجام آزمايش و اصول کار با سل کانتر ،
اجرای برنامه های کاليبراسيون و کنترل کيفی الزامی می باشد.
مرحله پس از آزمايشPost Analytical Phase

در هنگام بررسی نتايج آزمايش  CBCموارد زير می بايست در نظر گرفته شوند :
 -1ضد انعقاد مايع (  ) K3EDTAبدليل ايجاد رقت در نمونه ،مقدار هموگلوبين را تا  %1کاهش می دهد.
 -2استفاد از ضد انعقاد  K3 EDTAباعث چروکيدگی گلبولهای قرمز و کراهش %1در ميرزان هماتوکريرت مری شرود  .در
صورتيکه آزمايشگاهی ضد انعقاد مورد استفاد اود را از  K3 EDTAبه  K2 EDTAتغيير دهد می بايست به اين نکته
توجه نمايد که ميانگين  %1 MCVافزايش يافته و ميانگين  MCHCبه همين ميزان کاهش می يابد .
 -3افزايش گلبولهای سفيد بيش از 10*109 /Lمقدار هموگلوبين را به ميزان  1 g/dlافزايش می دهد ،.تعداد پالکت بيش
از
/L

9

 ، 700*10مقدار زياد هموگلوبين  ، Sميکروسيتوز و هايپوکروميا نيز بطور کاذب ميزان  Hbرا باال می برند.
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اصول آزمايش اندازه گيری هموگلوبينA2
 -1اون حاوی ضد انعقاد  EDTAجهت انجام آزمايش مناسب می باشد.
 -2حداکثر زمان مناسب نگهداری نمونه از زمان نمونه گيری تا انجام آزمايش انداز گيری  8 ، HbA2روز می باشرد کره
در اين مدت نمونه اون می بايست در دمای يخچال نگهداری شود .بهتر است هموليزات ،تاز و در روز آزمايش تهيه گردد و
ازاون ليز و ماند جهت انجام آزمايش استفاد نشود.
 -3در مورد کيتهايی که نياز به نگهداری در دمای يخچال دارند توجه به رعايت کامل حفظ زنجير سرد ضروری می باشد.
 -4هيچگا جعبه کيت و ستونها بصورت وارونه نگهداری نشوند.
 -5پيش از انجام آزمايش  ،دستور کار همرا کيت بدقت اواند شد و هنگام آزمايش کامال" مطابق آن عمل شود.
 -6قبل از انجام آزمايش ستونها و معرفهايی که در يخچال نگهداری می شوند  ،می بايست به دمای اتاق برسند .
 -7از ستونهايی که رزينهای آنها تغيير رنگ داد اند نبايد استفاد شود .
 -8کليه تجهيزات مورد استفاد نظير فوتومتر و سمپلرهامی بايست دارای سوابق کنترل کيفی باشند .
 -9توصيه می گردد جهت مخلوط نمودن رزين داال ستونها با بافر حتی المقدور از پی پت پاستور تميرز و نروک سرمپلر نرو
استفاد شود.
-11در صورت ايجاد حباب هوا در رزين هنگام مخلوط نمودن با بافر  ،رزين می بايست مجددا مخلوط شد تا حباب کرامال از
بين برود.
-11اروج بافر از ستونها می بايست سرعتی مناسب و حدود  10-10ml / hourداشته باشد.
-12قبل از تهيه هموليزات بايد نمونه اون تام کامالً مخلوط شود.
-13پس از تهيه هموليزات و اطمينان از ليز کامل گلبولهای قرمز بهتر است آزمايش هر چه سريعتر انجام گردد .
 -14به محض اروج محلول روی رزين می بايست هموليزات به ستون اضافه شود .زيررا نمونره گرذاری روی رزيرن اشرک
موجب اطا در نتايج آزمايش می گردد.
 -15افزودن هموليزات بايد به آرامی و درست در سط رزين صورت گيرد  .سط رزين در هنگام نمونه گرذاری نبايرد آسريب
ببيند.
 -16جهت جمع آوری بافر حاوی هموگلوبين  A2از ستون و تهيه نمونه توتال می بايسرت از لولره مردرج اسرتفاد شرود .در
صورت عد م دسترسی به لوله های فوق لوله های معمولی را می توان با کمک قلم الماس يا ماژيک مدرج نمرود .توصريه مری
گردد در ابتدای اريد لوله مدرج  ،با استفاد از پی پت کالس  ، Aاز صحت حجم آن اطمينان حاصل نمود.
 -17جهت باال بردن ميزان دقت بهتر است از يک نوک سمپلر جهت ريخرتن همروليزات برداال سرتون و لولره نمونره توترال
استفاد شود.
 -18به محض جذب شدن هموليزات بر روی رزين  ،بافر اضافه شود.
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 -19اگر قبل از جذب کامل هموليزات بر روی رزين  ،محلول بافراضافه شود مقدار  HbA2بطور کاذب کاهش می يابد.
 -21دقت شود تمامی بافر اضافه شد از ستون اارج شود.
 -21قبل از قرائت جذب نوری لوله حاوی هموگلوبين  A2و نمونه توتال  ،می بايست محتويات لوله هاکامالً مخلوط شوند.
 -22در صورت امکان در هر سری کاری به منظور کنترل کيفی  ،نمونه ای با مقدار هموگلوبين  A2مشخص به همرا ساير
نمونه ها آزمايش شود.
-11برای انجام آزمايش انداز گيری هموگلوبين  ، A2استفاد از آب مقطر مناسب الزامی می باشد.
يادآورمی گردد در هر سری کاری می بايست نوع و سری ساخت کيت هموگلوبين A2بکار رفته  ،ثبت گردد.

نکته:
_ روش کروماتوگرافی ستونی برای انداز گيری  HbA2ااتصاصی نبود بطوريکه بعضی از هموگلوبينهای هم بار با HbA2
مانند  C ,E ,O arabو بعضی از انواد هموگلوبين  (A'2) A2و دارای زنجير دلتا نيز با  HbA2اارج می شوند .
_ در موارديکه مقدار هموگلوبين  A2بيشتر از  %7محاسبه گرديد بايد به وجود هموگلوبينهای نظير  C,E,Oarabکه همرا
 HbA2اارج می شوند شک نمود.
_ اگر هموليزات اضافه شد يکبار از سرتون ارارج شرود  ،وجرود سراير هموگلروبين هرای غيرر طبيعری نظيرر هموگلروبين
 E,C,G,D,Sمطر می گردد.
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اصول آزمايش الکتروفورز هموگلوبين
آزمايش الکتروفورز هموگلوبين  ،جزء آزمايشات غربالگری طر تاالسمی نبود و به عنوان آزمايش تکميلی در
مواردی که مقدار هموگلوبين  A2بيشتر از  %7بدست آمد و يا درموارد مشکوک انجام می گردد  .اين آزمايش به دو
صورت قليايی( استات سلولز) و اسيدی (سيترات آگار ) انجام می گردد  .با توجه به امکان انجام آزمايش الکتروفورز
به روش استات سلولز در اکثر آزمايشگاهها ،در اين قسمت فقط به اصول انجام اين آزمايش اشار می گردد.
 -1اون حاوی ضد انعقاد  EDTAجهت انجام آزمايش مناسب بود ولی استفاد از ساير ضدانعقادها مانند
 Heparinنيز امکانپذير می باشد.
 -2نمونه دردمای  4درجه سانتی گراد به مدت  10روزقابل نگهداری می باشد ( .اون هپارينه در طول نگهداری
ممکن است تشکيل لخته های بسيار کوچک دهد ).
 -3نمونه مورد استفاد برای آزمايش ،هموليزاتی است که ترجيحا" از گلبولهای قرمز شسته شد تهيه گرديد و
برای تهيه آن می توان از محلول ليز کنند داال کيت و يا آب مقطر و حالل آلی استفاد نمود  .برای جداسازی
مناسب باندها غلظت هموگلوبين هموليزات ،می بايست در محدود  1-1 gr/dlباشد .
 -4در صورت استفاد از کيت  ،روش انجام آزمايش  ،می بايست مطابق دستورالعمل همرا بود ولی رعايت نکات زير
در هنگام آزمايش با کليه روشها ضروری می باشد :
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_ جهت جلوگيری از ايجاد حباب هوا  ،نوار استات سلولز را می بايست به آرامی در بافر فرو برد .
_ دو مخزن تانک به طور مساوی از بافر پر شوند.
_ نوار استات سلولز را می بايست به سرعت بين دو ورقه کاغذ جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت اضافی به طور
يکنواات گرفته شود .
_ نمونه های هموليزات را بر روی استات سلولز  ،می بايست در طول يک اط و در فاصله يک سوم طول ورقه از
کاغذ قرارداد .نتايج اوب عموما" با مقادير 0/5تا 1ميکروليتر هموليزات حاصل می گردد.
لبه
_ نوار استات سلولز را بايد طوری بر روی پل مخزن قرار داد که سمت استات سلولز نوار به طرف بافر ( پائين ) و
محل نمونه گذاری به کاتد نزديکتر باشد.
_ ولتاژ مناسب برای انجام آزمايش 400 - 150ولت ( عموما"  ) 150در زمان معين می باشد  ).بسته به نود و
انداز نوار استات سلولز و کاراانه توليدکنند متغير است) .
_ پس از گذشت زمان مورد نظر  ،نوار را از مخزن بيرون آورد و می بايست بر اساس دستور العمل درون کيت آن
را رنگ آميزی  ،شفاف و اشک کرد.
 -5در هر بار الکتروفورز استات سلولز بايد از يک نمونه کنترل حراوی هموگلروبين هرای  A , F , S , Cدر کنرار
نمونه های بيماران استفاد نمود.
 -6نوسانات جريان برق  ،سری سااتهای مختلف بافر و نوار استات سلولز  ،ممکن است سبب تغييرات در سرعت
حرکت باندها شوند .الگوی حرکت نمونه های مورد آزمايش را بايد با حرکت باندهای نمونه کنترل درهمان نوار
مقايسه نمود.
 -7با هر شمار سريال جديد استات سلولز  ،نمونه های کنترلی که حاوی ترکيبی از هموگلوبين های  F , Aو ,
C Sهستند بايد نمونه گذاری شوند و جداسازی مناسب هموگلوبين ها بر روی نروار اسرتات سرلولز آزمرايش شرود.
تفکيک واض اين هموگلوبين ها بايد با يک ناحيه شفاف کوچک بين آنهرا مشرخص شرود .ممکرن اسرت الزم باشرد
غلظت هموگلوبين ها را در نمونه کاهش داد يا زمان و ولتاژ را جهت مشاهد تفکيک دقيق باندها تنظيم نمود.
 -8تشخيص قطعی هموگلوبينوپاتی ها بر اساس الکتروفورز در  PHثابت امکان پذيرنمی باشد در عين حال اين
روش با وجود مشخص نمودن هموگلوبينهای مختلف ،مقدار کمی و صحي هر هموگلوبين را نيز نشان نمی دهد .اما
تفاوت های آشکار را ميتوان مشخص نمود.
منابع خطا

 -1کدورت و آلودگی بافر
 - 2بافر با  PHيا قدرت يونی نامناسب
 -3آلودگی چاهکهای نمونه گذاری  ،اپليکاتور ،کاغذهای جاذب الرطوبت  ،يا آلودگی پليت استات سلولز با گرد و
ااک  ،اون يا ساير پروتئين ها .
 -3استفاد از هموليزات کهنه .
 اين هموليزاتها به علت داشتن استرومای گلبول قرمز و يا آلودگی باکتريال می توانند باعث تفکيک نا مناسب باندها ،ايجاد آرتفکت و يا کشيدگی غير طبيعی () Smearباندهای هموگلوبين گردند .
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 نگهداری نامناسب نمونه و وجود مت هموگلوبين در نمونه های کهنه موجب رنگ قهو ای هموليزات می شود .درصورت وجود مت هموگلوبين در نمونه  ،باندکوچکی در سمت کاتديک باندهای اصلی هموگلوبين ديد می شود که
باافزودن يک قطر سيانيدپتاسی) %5(KCNبه هموليزات  ،مت هموگلوبين به سيان مت هموگلوبين تبديل شد
وباند حاصل از آن حذف می گردد .با اين روش جوابهای مبهم و گيج کنند از بين رفته و يک جواب واض بدست
می آيد.
- 4مکش نامناسب بافر درنوار استات سلولز  ،سبب حبس شدن هوا يا پوسته پوسته شدن ورقه می شود.
-5اشک نمودن نامناسب نوارهای استات سلولز  ،سبب اشک شدن بيش از حد يا باقی ماندن رطوبت روی نوار
استات سلولز آن می شود.
 -6تأاير در:
الف) نمونه گذاری روی نوارهای استات سلولز،
ب) برقراری جريان الکتريسته ،
ج) بيرون آوردن نوارها از مخزن ،
د) رنگ آميزی نوارها بعد از الکتروفورز .
 -7نامناسب بودن حجم نمونه گذاری  ( .ايلی زياد يا کم )
-8قراردادن نمونه ها بطور نامناسب بر روی نوار استات سلولز  .نمونه ها بايد نسبت به مرکز به صورت کاتديک قرار
گيرند تا فضای مناسب جهت حرکت باندهای هموگلوبين به سمت آند فراهم گردد.
 -9بخار شدن رطوبت نوارها در مدت الکتروفورز ( مثال"بدنبال حرارت باال  ،جريان ايلی باال و غلظت های باالی بافر
)که در اين حالت درصورت باالتر بودن دمای اتاق از  15درجه سانتيگراد  ،انک کردن دستگا توسط کيسه يخ(
 ) Icebagضروری
می باشد.
 -11در بيماران مبتال به لکوسيتوز  ،ممکن است يک باند غيرطبيعی از پروتئين هم ) ( Hemديد شود با حرکتی
آنديک و سريعتر از تمامی هموگلوبين ها (حتی سريعتر از ) HbHکه اين باند احتماال بدليل وجود ميلو پراکسيداز
لکوسيتی ايجاد می شود.
 -11در بيمارن ديابتی که اوب تحت کنترل پزشک نيستند  ،يک باند که نسبت به  HbAکمی آنديک تر است  ،به
دليل حضور هموگلوبين گليکوزيله مشاهد می شود .

روش اندازه گيری  PCVبه روش ميکروهماتوکريت
) Packed cell volum (PCVنسبت حجم گلبولهای قرمز به حجم اون کامل است  .اين نسربت پرس از سرانتريفورژ
مناسب نمونه اون بدست آمد و ترجيحاً بصورت اعشاری گزارش می گرردد( .ماننرد 0/41بجرای  ).%41روش مرجرع انرداز
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گيری  PCVروش ميکروهماتوکريت می باشد که جهت کاليبراسيون سل کانترها نيز استفاد می گردد .در آزمرايش انرداز
گيری  PCVتوجه به نکته های زير ضروريست
 -1برای انجام آزمايش می توان از اون مويرگی  ،شريانی و وريدی استفاد نمود  (.يادآور می گردد که مقدار PCVارون
مويرگی
 %1-1از اون وريدی کمتر است)  .در جمع آوری نمونه به طريق مويرگی استفاد از لوله های هپارينه برا کمترر از  7واحرد
هپارين به ازای يک لوله مويينه توصيه می گردد.
 -1نمونه را پس از جمع آوری می توان در دمای اتاق نگهداری و در فاصله  6ساعت آزمايش نمود.
 -1نمونه ها می بايست بصورت دوتايی  Duplicateآزمايش شوند  .تفاوت مقدار هماتوکريت نمونره هرای دوترايی نبايرد از
 %0/05بيشتر باشد .
 -4در صورت انجام آزمايش به منظور کاليبراسيون سرل کرانتر  ،اسرتفاد از ضرد انعقراد  K2EDTAجهرت جلروگيری از
چروکيدگی گلبولهای قرمز الزامی می باشد K3EDTA .با ايجراد چروکيردگی در گلبولهرای قرمرز موجرب کراهش  %1در
 MCVمی شود .در صورت استفاد از ضدانعقاد مايع ضريب رقت می بايست محاسبه گردد.
 -5توصيه می گردد جهت انجام آزمايش جهت کاليبراسيونسل کانتر از لوله هرای مويينره برا بانرد آبری (بردون ضرد انعقراد)
استفاد شود.
 -6هنگام قرائت نتيجه با اط کش مخصوص  ،مقدار بافی کوت در نظر گرفته نشود.
 -7مقدار اطای قابل قبول انداز گيری  PCVبه روش ميکرو هماتوکريت  ± %1می باشد.

روش آزمايش 1/1 :تا  1/4طول لوله هماتوکريت از اون کامل که حداقل  8برار سرروته شرد اسرت پرر شرد و براامير
مخصوص مسدود می گردد .طول امير نبايد از  4ميلی متر کمتر بود و سط آن نيز می بايست کرامالً صراف باشرد .نمونره
های دوتايی روبروی هم در دستگا ميکرو هماتوکريت قرار گرفته و دستگا برروی زمان الزم تنظيم می شود .نتيجه آزمايش
می بايست حداکثر  10دقيقه پس از توقف دستگا با استفاد از اط کش هماتوکريت قرائت شود  ،با گذشرت زمران و براقی
ماندن لوله ها بصورت افقی  ،حد فاصل پالسما و سلول بتدريج شيب دار شد و اواندن نتيجه را با مشکل مواجه می سازد.
منابع خطا:

 استاز اون ،بعلت بستن طوالنی تورنيکه باعث افزايش غلظت اون می شود اونگيری سخت ،بدليل ورود مايع بين بافتی به رگ باعث رقت و يا لخته شدن اون می گردد. استفاد از سر سوزن نازک  ،موجب ايجاد هموليز می گردد. مخلوط نشدن نمونه با ضد انعقاد نادرست پر کردن يا مسدود نمودن لوله هماتوکريت مسدود نمودن انتهای لوله بوسيله حرارت اطای ديد هنگام اواندن نتيجه آزمايش -در نظر گرفتن بافی کوت هنگام اواندن نتيجه آزمايش
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 اطرای بردام افترادن پالسرما ) (Plasma trappingمقردار پالسرمای بردام افتراد در آنمری ماکروسريتيک کرم و دراسفروسيتوز ،تاالسمی و آنمی سيکل سل زياد است .در حالت طبيعی ميزان پالسرمای بردام افتراد  1-%1اسرت کره هنگرام
کاليبراسيون سل کانتر اين مقدار  %1در نظر گرفته می شود.
علل کاهش کاذب ميزان هماتوکريت  EDTA:اضافی

علل افزايش کاذب ميزان هماتوکريت  :هيپوناترمی
برردام

همرروليز
افتادن پالسما
هيپرناترمی

دستگاه ميکرو هماتوکريت
دستگا ميکروهماتوکريت می بايست دارای مشخصات زير باشد:
 -1شعاد چراش بيشتر از  8سانتی متر ،
 -1توانايی رسيدن به حداکثر سرعت در عرض  10ثانيه،
 -1توانايی ايجاد  RCFحدود  15-10هزار  gدر محيط بمدت حداقل  5دقيقه بدون افزايش دما از .45 C
 -4داشتن زمان سنج اتوماتيک (با قابليت تنظيم حداقل  10ثانيه)
=RCFميدان نسبی سانتريفوژ
=RPMدور در دقيقه
RCF= Relative Centrifugal Field
RPM = Revolution Per Minute
RCF=1.118 10-5 r  RPM2
کنترل کيفی و بررسی کاليبراسيون دستگاه ميکروهماتوکريت

برای کنترل کيفی دستگا توجه به موارد زير ضروری می باشد
 سرعت سانتريفوژ زمان سنج دستگا حداکثر توان در تجمع سلول هاسرعت سانتريفوژ( دوردقيقه) وزمان سنج دستگا بترتيب با تاکومتر کاليبر و کرونومتر قابل بررسی می باشند .برای بررسی
حداکثر توان تجمع سلولی می توان از روش زير استفاد نمود:
دو نمونه اون تاز حاوی ضد انعقاد EDTAدی پتاسيک که به اوبی مخلوط شد اند را به صورت دو تايی به روش زير
آزمايش نمود  :ابتدا نمونه ها به مدت دو دقيقه سانتريفوژ شد و مقادير آنها ثبت می گردد ،سپس  10ثانيه  10،ثانيه زمان
سانتريفوژ را افزود تا زمانيکه ميزان دو هماتوکريت انداز گيری شد پی در پی بدون تغيير بماند .اين زمان به عنوان
حداقل زمان الزم جهت متراکم نمودن گلبولهای قرمز در نظر گرفته می شود .اين آزمايش بهتر است حداقل با يک نمونه
دارای هماتوکريت  0/5يا بيشتر نيز انجام شود .
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PCV
Sample 2
0.59
0.58
0.57
0.56

Sample 1
0.40
0.39
0.38
0.38

Time
2.0
2.5
3.0
3.5

)(minimum packing time

-

0.55
0.55

4.0
4.5

)(minimum packing time

داد های موجود در جدول باال نشان ميدهد زمان الزم جهت متراکم نمودن گلبولهای قرمز برای دستگا ميکروهماتوکريت
مورد آزمايش  ،در نمونه ای با ميزان هماتوکريت کمتر از  1/5، 0/5دقيقه وبرای نمونه ای با مقدار هماتوکريت بيشتر از 0/5
 4/5 ،دقيقه می باشد.
در صورتيکه ارزيابی عملکرد دستگا ميکروهماتوکريت بصورت مستقيم امکانپذير نباشد از روش توصيه شد سازمان
بهداشت جهانی می توان جهت بررسی توان دستگا به روش زيراستفاد نمود:
چند نمونه اون با هماتوکريت کمتر از  0/5و حاوی ضدانعقادEDTAدی پتاسيک (1/5ميلی گرم برای هر ميلی ليتر) را
پس از بيست بار سروته نمودن به صورت دوتايی به مدت  9 ،7 ، 5 ، 1و  11دقيقه سانتريفوژ کرد و نتايج ثبت می گردد که
در صورت مناسب بودن توان دستگا ( )gنتايج حاصله از دقيقه  5به بعد می بايست بدون تغيير باقی بماند .
جهت بررسی ابزار قرائت هماتوکريت می توان مقدار اواند شد هماتوکريت توسط آن را با مقدار اواند شد توسط ابزار
مورد اطمينان نظير اط کش  ،ميکرومتر يا صفحه درجه بندی شد مقايسه کرد  .در صورت استفاد از اط کش جهت
کنترل کيفی  ،لوله هماتوکريت را روی اط کش قرار داد به نحوی که ابتدای ستون گلبولهای قرمز روی صفر اط کش و
انتهای ستون سلول و پالسما درحد  5سانتيمتر قرار گيرد .در اين صورت هماتوکريت  0/5بايد در حد  1/5سانتيمتر اط
کش قرار داشته باشد .
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اندازه گيری هموگلوبين در خون با روش سيان مت هموگلوبين
روش شيميايی انداز گيری هموگلوبين در اون با روش سيان مت هموگلوبين روش مرجع انداز گيری هموگلوبين به روش
دستی می باشد که برای کاليبراسيون سل کانترها نيز کاربرد دارد .برای دستيابی به نتايج صحي رعايرت نکرات زيرر هنگرام
آزمايش ضروری می باشد.
 -1از ظروف شيشه ای که از نظر صحت در حد استاندارد) (Class Aو از لحاظ شيميايی تميز باشند  ،استفاد شود .
 -1از دقت و صحت عملکرد سمپلرها  ،اسپکتروفتومتر و يا فوتومتر با استفاد از برنامه های کنترل کيفی  ،اطمينران حاصرل
نمود ( .کليه مستندات کنترل کيفی ثبت گردد ).
-1در صورت امکان از در ابکين با ترکيب توصيه شد ( NCCLSکميته بين المللی استاندارد های آزمايشگاههای تشرخيص
طبی) که در زير آمد است  ،استفاد شود.
0.05 g
0.2g
0.140 g
05-1 ml
1000 ml

KCN
K3Fe(CN)6
)KH2 PO4(Anhydrous
Nonionic Detergent
Clinical laboratory Reagent water
)(type I

اين معرف در مدت  5دقيقه کليه هموگلوبينها را به سيان مت هموگلوبين تبديل می کند ( تبديل کربوکسی هموگلوبين ،که
در افراد سيگاری وجود دارد  ،به فرم اکسيد به  10دقيقه زمان نياز دارد ).
 محلول در ابکين را بايد در ظروف تير در بسته با جنس بوروسيليکات نگهداری نمود و در صورت کدورت بدور ريخت. بعلت سمی بودن اين محلول در هنگام آزمايش احتياطات الزم بکار رود . از درابکين با ترکيبهای ديگر نيزمی توان استفاد نمود ولی زمان کامل شدن واکنش طوالنی ترر و احتمرال ايجراد کردورتبيشتر است.
 -4از نمونه اون مويرگی يا وريدی می توان جهت انجام آزمايش استفاد نمود ولی استفاد از نمونه اون وريردی حراوی
نمکهای ( EDTAدی سديک يا دی پتاسيک) به مقدار  1/5- 1/ 1 mg /mlارج می باشد .
 -5پس از اونگيری نمونه را می بايست بالفاصله با ضد انعقاد مخلوط نمود .
 - 6ميزان هموگلوبين انداز گيری شد با استفاد از K3 EDTAبدليل ايجاد رقت در نمونه تا  %1کاهش نشان می دهد.
 - 7استاندارد هموگلوبين بکار رفته می بايست دارای تاييديه آزمايشگا رفرانس و تاريخ انقضای معتبر باشد .
روش آزمايش
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 در روش معمول انداز گيری هموگلوبين به روش دستی 0/01 ،ميلی ليتر اون با  5ميلی ليتر در ابکين مخلوط می گرددو پس از طی مدت الزم جهت کامل شدن واکنش جذب نوری آن با فوتومتر قرائت می شود .
 برای انجام آزمايش به منظور کاليبراسيون سل کرانتراز روش رقرت زيراد ) (Macro dilutionاسرتفاد مری شرود ترااحتمال اطای ناشی از رقيق سازی کاهش يابد .اين روش به يکی از سه طريق زير قابل انجام است :
 رقيق نمودن  100ميکروليتر اون اوب مخلوط شد با  15ميلی ليتر در ابکين يا ، رقيق نمودن  0/4يا  0/5ميلی ليتر اون با  100ميلی ليتر در ابکين و يا ، رقيق نمودن  0/04ميلی ليتر اون با  10ميلی ليتر در ابکين .در هر دو روش معمول و رقت زياد  ،ابتدا نمونه اون توسط پی پت يا سمپلر با سرعت آهسته و ثابت کشيد می شود و پس
از پاک کردن سط اارجی پی پت يا سر سمپلر با گازی که توسط آب مقطر يا نرمرال سرالين مرطروب شرد  ،تقريبراً 1/5
سانتی متر زير سط در ابکين در داال لوله آزمايش تخليه می گردد  .نمونه باقی ماند در پی پت يا سر سمپلر ،می بايسرت
با  10-8باربرداشت و تخليه محتويات لوله ،کامال تخليه شود  .پس از  6-5بار سروته نمودن نمونه جهت مخلوط شدن کامرل
اون و درابکين  ،می بايست اين محلول را جهت کامل شدن واکنش قبل از قرائت جذب نوری آن  5 ،دقيقه در دمرای اتراق
نگهداری نمود.
جهت قرائت جذب نوری از فتومتر يا اسپکتروفوتومتر با طول موج  540نانومتر استفاد مری شرود  .در صرورت اسرتفاد از
استاندارد هموگلوبين جذب نوری اين محلول نيز در طول موج ياد شد قرائت گرديد و مقدار هموگلوبين برر حسرب  g/Lاز
فرمول زير محاسبه می گردد.
جذب نوری نمونه
× غلظت هموگلوبين استاندارد
غلطت هموگلوبين نمونه ( گرم در ليتر ) =
جذب نوری نمونه استاندارد
برای رسم منحنی استاندارد هموگلوبين ابتدا می بايست از محلرول اسرتاندارد هموگلروبين رقتهرای مختلرف  1/1، 1/1و 1/4
تهيه و جذب نوری آنها را در طول موج  540نانومتر مقابل بالنک ( درابکين ) قرائت نمود .پس از تعيين مقدار هموگلوبين هر
رقت  ،روی کاغذ نمودار اطی ( شطرنجی ) مقادير جذب نوری هر رقت روی محور عرضها و مقدار غلظت هموگلوبين هر رقت
روی محور طولها ثبت می گردد  .اطی که از مبدا و نقاط تالقی مقدار هموگلروبين و جرذب نروری مربوطره مری گرذرد ،
منحنی استاندارد نام دارد  ،که با کمک آن می توان غلظت هموگلوبين نمونه ها را محاسبه نمود.

منابع خطا
 تکنيک نا مناسب اونگيری وريدی که باعث تغليظ اون و در نتيجه افزايش کاذب مقدار هموگلوبين و شمارش سلولی میگردد. استفاد از تجهيزاتی بدون سوابق کنترل کيفی و کاليبراسيون عدم آگاهی کافی کارکنان از نحو صحي انجام آزمايش32

کنترل کيفی اسپکتروفوتومتر و فوتومتر
مهمترين موارد ارزيابی کيفی در اسپکتروفتومترعبارتند از :
-1خطی بودن Linearity

هدف از اين آزمون تعيين محدود ای از جذب است که متناسب با غلظت می باشد  .بردين صرورت کره بره مروازات افرزايش
غلظت محلول  ،جذب نوری آن نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد.در اين آزمايش ميزان عدم صحت جذب نوری در هر رقت
بررسی می شود.
از محلولهای مختلفی می توان برای اين ارزيابی استفاد نمود که اين محلولها می بايست تا حد امکان پايدار باشند .
برای بررسی اطی بودن در طول موج  540نانومتر از محلول  HiCNو در طول مروج  405نرانومتر از محلرول پارانيتروفنرل
 0/08ميلی مول در ليتر استفاد می گردد.
جهت بررسی اطی بودن طول موج  540نانومتر  ،می بايست با مخلوط نمودن ارون برا درابکرين  ،ذايرر ای ) (Stockاز
محلول سيان مت هموگلوبين با جذب نوری حدود  1تهيره شرود  (.بطرور مثرال از اضرافه کرردن  100ميکروليترر ارون برا
هموگلوبين 170 g/lبه  5ميلی ليتر در ابکين  ،محلولی با جذب نوری حدود  2.09بدست می آيد  ).اگر ميرزان هموگلروبين
نمونه کم باشدحجم بيشتری از اون  ،می بايست به درابکين اضافه شود.سپس از اين محلول ذاير  ،حرداقل  4رقرت تهيره
می شود (بطور مثال  1/8 ،1/4 ، 1/1و )1/16و جذب نوری محلول ذاير و رقتهای تهيه شد در طول موج ياد شد قرائرت
می گردد تا  5اواند بدست آيد (محدود جذب نوری رقت های تهيه شد می بايست بين  0/1تا 1باشد)  .جرذبهای نروری
قرائت شد به عنوان مقدار مشاهد شد ( )Observedدر نظر گرفته می شود .
برای محاسبه ميزان اطا در هر رقت ،جذب نوری( )ODرقتی از محلول که در حدود  0/414باشد به عنوان مبنا انتخاب می
گردد و ميزا ن اطای ساير رقتها با توجه به آن محاسبه می شود تا جذب مورد انتظار بدست بيايد .
بطور مثال اگر جذب نوری نمونه با رقت  ، 1/4حدود  0/4باشد .جذب نوری مورد انتظار برای رقت  1/1بصورت زير محاسربه
می شود :
1/4
0/4
33

X

1/1

مقدار  Xبدست آمد  ،مقدار مورد انتظار ( ) Expectedجذب نوری نمونه در رقت  1/1می باشد  .بدين ترتيب پس از
محاسبه جذب نوری مورد انتظار برای رقتهای مختلف  ،ميزان عدم صحت هر رقت با استفاد از فرمول  Biasتعيين می گردد
.

Expected - observed
= Bias

* 100
Expected

مثال زير  ،ميزان عدم صحت جذب نوری رقتهای مختلف نمونه سيان مت هموگلوبين در يک دستگا فوتومتر را نشان مری
دهد .
%Bias

)(OD expected
جذب مورد انتظار

)(OD observed
جذب قرائت شده

2.075
1.66
1.245
1.037
0.83
0.207

2.094
1.663
1.259
1.017
0.826
0.415
0.212

-0.91
-0.18
-1.12
1.97
0.48
-2.1

ميزان عدم صحت در هر رقت تا  %5قابل قبول می باشد .

برای بررسی اطی بودن در طول موج  405نانومتر از محلول پارانيتروفنل  0/08ميلی مول در ليتر استفاد می گردد  .طررز
تهيه اين محلول:
وزن يک مول پارانيتروفنل =  119/11گرم
يک ميلی مول = 0/11119ميلی گرم
برای تهيه پارانيتروفنل  0/08ميلی مول در ليتر  ،با استفاد از محاسبه زير  ،می بايست  11/11188پارانيتروفنل (که بطور
تقريبی  1/111ميلی گرم در نظر گرفته می شود ) در يک ليتر هيدروکسيد سديم ) 0/01 (Na OHنرمال حل شود.
0/11119 * 0/08 = 11/11188 = 1/111
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-2صحت فوتومتريك

بررسی صحت فتومتريک نشان می دهد که آيا جذب نوری صحي در طول موج تعيين شد صورت می گيرد يا ايرر بره
عبارت ديگر هدف از اين آزمون تعيين تفاوت جذب واقعی با جذب مشاهد شد است  .صحت فتومتريک بره توانرايی المر
اسپکتروفتومتر بستگی دارد.
روش بررسی  :بيش از  50ميلی گرم از دی کرومات پتاسيم را به مدت يکساعت در درجه حررارت  110درجره سرانتی گرراد
قرارداد تا اوب اشک شود .سپس با ترازو (کنترل کيفی شد باشد) دقيقاً  50ميلی گرم از ماد فوق وزن شرد و در يرک
ليتر اسيد سولفوريک  0/01نرمال حل ميگردد  .سپس اسپکتروفوتومتر توسط بالنک اسيد سولفوريک  0/01نرمرال در طرول
موج 150نانومتر صفر شد و جذب نوری محلول دی کرومات پتاسيم در اسيد سولفوريک قرائت می گردد  .جرذب نروری در
+

محدود  0/516 - 0/ 005نشاندهند صحت فوتومتريک دستگا می باشد.
-3صحت طول موج
اين آزمايش برای فتومترها انجام نمی شود.

ارزيابی صحت طول موج به منظور ارزيابی ادعای سيستم درتاباندن طول موجی است که دستگا برای آن تنظيم شد است .
راحتترين و قابل دسترس ترين روش برای اسپکترفوتومترهايی که با نور مرئی کار می کنند استفاد از محلرول سريان مرت
هموگلوبين ( 10ميکروليتر اون و  5ميلی ليتر در ابکين ) بود که دارای حداکثر جذب نوری در طول موج  540نانومتر است
 .ابتدا با محلول در ابکين به عنوان بالنک دسرتگا را صرفر کررد و سرپس جرذب نروری نمونره در طرول مروج ،515 ، 510
 550،540و  555نانومتر قرائت می گردد(.الزم بذکر است پس از هر تغيير طول موج  ،بايد جذب نوری دستگا برا محلرول
بالنک صفرگردد  ).بر اساس طول موج و ميزان جذب ،می بايست منحنی رسم نمود که در صورت وجود صحت طول موج بايد
به شکل زنگوله ديد شود که قله آن در ناحيه حداکثر جذب نوری يعنی  540نانومتر است.
-4آزمون پايداری با رانش فوتومتری )(Drift

يکی از منابع اصلی اطا در اسپکتروفوتومتری  ،که به علت فرسودگی شديد منبع نوری رخ می دهرد ،عردم پايرداری کميرت
انداز گيری شد (مانند جذب نوری) نسبت به زمان است.
برای بررسی  ،ابتدا دستگا را با درابکين صفر نمود و پس از ريختن محلول سيان مت هموگلوبين در کرووت و بسرتن درب
آن با پارافيلم  ،جذب نوری اين محلول  5تا  15دقيقه يکبار (بمدت يکساعت) قرائت و ثبت می گردد  .حداکثر تغيير مجاز در
جذبهای نوری قرائت شد طی اين مدت

 -+ 0/ 005می باشد .

-5انوار ناخواسته )(Stray light

انوار نااواسته به معنی نورهای نااواسته ای هستند که غير از نور منبع  ،به نمونه تابيد مری شروند و بوسريله انرداز گيرری
جذب نوری ماد ای که  %100جذب نوری دارد (مثل استن يا نيتريت سديم در طول موجهای ااص ) مشخص مری گرردد
.برای اينکار محلول مورد نظر را در مسير عبور نور قرار داد و در صورت قرائت هر گونه جذبی وجود انوار نااواسته مطر می
شود.
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کنترل کيفی سمپلر
جهت دستيابی به عملکرد مناسب سمپلر  ،آگاهی از روش صحي اسرتفاد از آنهرا پريش از آگراهی از اصرول کنتررل کيفری
ضروری می باشد  .روش صحي کار با سمپلر به شر زير می باشد :
برای کشيدن حجم مورد نظر  ،ابتدا دکمه کنترل )  (Control buttonرا تا توقرف اول پرائين آورد و نروک سرمپلر را 1
ميلی متر (بسته به حجم سمپلر) زير سط محلول فرو برد  ،در اين حالت با رها نمودن آرام دکمه کنترل  ،حجم معين وارد
نوک سمپلر می گردد .برای تخليه  ،با فشار مجدد دکمه کنترل  ،محلول درون سر سمپلر را  ،ضمن تماس به جدار ظررف ،
به آرامی اارج نمود و نهايتا پس از 1تا 1ثانيه با فشار به دکمه کنترل تا توقف دوم  ،باقی ماند محلول نيز کامالً اارج می
گردد .
جهت رسيدن به حداکثر دقت و صحت عملکرد سمپلر  ،بهتر است برای حجم های بيش از  10ميکروليتر قبل از انتقال حجم
برداشتی  1،تا  1بارعمل برداشت و تخليه تکرار وسپس حجم مورد نظر منتقل شود.
برای حجم های کمتراز  10ميکروليتر بهتر است برداشت با نوک سمپلر ) (Unwetted Tipفقط يک بار انجام شد و پس
از تخليه در محل مورد نظر با محلول موجود در ظرف شسته شود.
نکاتی که هنگام کار با سمپلر می بايست رعايت گردد:
-1اطمينان از اتصال محکم سر سمپلر
-1عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش
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-1تخليه محلول با تماس انتهای نوک سمپلربه جدار ظرف با زاويه  10تا  40درجه
-4رها کردن آرام دکمه در زمان پر ويا االی کردن محتويات نوک سمپلر
-5کشيدن کنار های اارجی نوک سمپلر پس از انجام مکش به جدار های فوقانی لوله به منظور حذف قطرات اارجی نوک
سمپلر و يا در صورت نياز اشک کردن قطرات باقی ماند در بخش اارجی نوک سمپلر به کمک پارچه ای بدون پررز (البتره
بايد مطمئن شدکه پارچه چيزی از محلول را از داال نوک سمپلر به اود جذب نکند)
 -6تخليه محلول پس از توقف اول (پائين آوردن دکمه کنترل تا مرحله اول) و تامل  1-1ثانيه و سپس پايين آوردن دکمه تا
توقف دوم
نحوه نگهداری سمپلر:

کلي ه قسمت های اارجی اغلب سمپلرها را می توان با محلول صابون تميز کرد و پس از آب کشی با آب مقطر در دمای اتراق
اشک نمود.
برای ضد عفونی کردن نيز استفاد از ايزو پروپانل  %60توصيه می شود( .انواد قابل اتروکالو را نيرز مری تروان از ايرن طريرق
استريل کرد)
برای تميز کردن قسمت داالی سمپلر بايد به راهنمای همرا سمپلر رجود شود.
کنترل کيفی سمپلر:

بررسی دقت و صحت سمپلرهای دستی  1تا  4بار در سال توصيه شد است که انجام حداقل دوبار الزامری مری باشرد  .ايرن
بررسی با استفاد از روش های توزين و رنگ سنجی قابل انجرام اسرت  .بره علرت نبرود ترازوهرائی برا حساسريت کرافی در
آزمايشگاههای معمولی برای کنترل سمپلر( تا يک صدم ميلی گرم)  ،روش رنگ سنجی تحت شرايط موجود قابل اطمينان تر
است .
در اين روش با استفاد از يک محلول رنگی با جذب پايدار در طول زمان (مثل رنگ سربزاوراکی در طرول مروج 610 -610
نانومتر و يا پارانيتروفنل در طول موج  405-401نانومتر) دقت و صحت عملکرد سمپلر کنترل می شود.
جهت انجام برنامه کنترل کيفی  ،سمپلرها  ،در کارهای روتين به دو گرو  100-10ميکرو ليتر و  1000 -100ميکروليترر
تقسيم می شوند که برای هر گرو بايد يک محلول ذاير از رنگ سبز تهيه نمود .
برای گرو  100-10ميکروليتر  ،تهيه محلول  155 mg/dlرنگ سبز اوراکی ضروريست که از حل کردن 155ميلی گرم
پودر رنگ سبز در  100ميکرو ليتر آب مقطر تهيه می گردد و برای گرو  1000 -100ميکررو ليترر مری بايسرت محلرول
ذاير  15/5 mg/dlرنگ سبز اوراکی را از حل کردن  15/5 mgپودر در  100ميلی ليتر آب مقطرتهيه نمود .
غلظت محلول های ذاير به گونه ای انتخاب شد است که محلرول 155 mg/dlپرس از رقيرق شردن بره نسربت 1/101و
محلول 15/5 mg/dlپس از رقيق شدن به نسبت  1/11جذبی حدود 0/4داشته باشرد ،زيررا اسرپکتروفتومترها در محردود
جذبی  0/4کمترين اطای عملکردی را نشان می دهند.
هنگام استفاد از پارانيتروفنل نيز سمپلر ها به دو گرو تقسيم می شوند و برای هر گرو يک محلول ذاير تهيه مری شرود .
برای گرو  10-100ميکروليتر  ،پارانيتروفنل با غلظت  41ميلی گرم در دسـی ليتـر و بررای گررو  100-1000ميکروليترر
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پارانيتروفنل با غلظت  41ميلی گرم در ليتر تهيه می شود  .برای تهيه رقت از سود  0/01نرمال استفاد می شود .تاکيرد مری
شود که تهيه  stockپارانيتروفنل و رقتهای الزم  ،بترتيب با استفاد از آب مقطر و سود  0/01نرمال انجام می گردد.
کنترل دقت:

پس از آماد نمودن  10لوله آزمايش و انتخاب محلول ذاير رنگی متناسب با حجم سمپلرمورد کنترل  ،با توجه به جردول
زير مقدار مشخصی آب مقطر با دقت بسيار زياد به لوله ها اضافه می شود  ،سپس به کمک سمپلر مورد کنترل محلول رنگی
کشيد شد و به لوله ها اضافه می شود  .پس از مخلوط کردن محتويات لوله ها  ،ميزان جذب نوری هر  10لوله در مقابل آب
مقطر قرائت می گردد.

ضريب رقت حاصله حجم آب برحسب ميلی ليتر مقدار رنگ برحسب ميکروليتر
10
1
1/101
20
2
1/101
25
2.5
1/101
50
5
1/101
100
10
1/101
200
2
1/11
500
5
1/11
1000
10
1/11

حجم سمپلر
10
20
25
50
100
200
500
1000

در صورت انتقال صحي حجم آب  ،ااتالف در جذب نوری لوله ها به ااتالف در حجم رنگ انتقالی توسط سمپلر نسبت داد
می شود .بدين ترتيب محاسبه ضريب انحراف معيار ) (CV%بين  10اوانرد معررف مقردار عردم تکرارپرذيری در سرمپلر
اواهد بود.
در کارهای روزمره حداکثر  %3خطای عدم دقت قابل قبول است.
کنترل صحت :

جهت کنترل صحت عملکرد سمپلر ،وجود بالن ژوژ های کالس 10 Aو 100ميلی ليتر و پی پت های کالس 1 Aو10ميلری
ليتر ضروری می باشد .
برای انجام اين آزمايش با استفاد از پی پت و بالن ژوژ رقتهای 1/101و 1/11از محلول رنگ سبز اوراکی تهيه می گردد،
که بترتيب برای تهيه رقت  ، 1 /101يک ميلی ليتر رنگ سبز اوراکی به بالن ژوژ حاوی 100ميلی ليتر آب مقطر و بررای
تهيه رقت  ،1/11د ميلی ليتر رنگ سبز اوراکی به بالن ژوژ حاوی 100ميلی ليتر آب مقطرر اضرافه مری گرردد .پرس از
مخلوط نمودن محتويات بالنها  ،جذب نوری هر رقت از محلول رنگی حداقل سه بار قرائت شد و پس از محاسربه ميرانگين ،
مقدار بدست آمد به عنوان مقدار مورد انتظار ( )Expectedدر نظر گرفته می شود  .ميزان عدم صحت با استفاد از فرمول
 Biasبرای هر سمپلر محاسبه می گردد .
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ميانگين جذب بدست آمده از هر سمپلر در مرحله ارزيابی عدم دقت _ ميانگين جذب نوری در بالن
ژوژه (جذب واقعی)
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____________________________________________

= Bias %

جذب نوری در بالن ژوژه

در کارهای روزمره حداکثر %5عدم صحت قابل قبول می باشد.
نکات:

-1ضربه به سمپلر می تواند اين وسيله را از کاليبراسيون اارج نمايد.
 -1با انتخاب سر سمپلر مناسب حجم محلول برداشتی بايد در حدی باشد که مايع وارد قسمت های داالی نگردد.
-1تماس دست با نوک سمپلرآلود ممنود است.
-4در صورت مکش محلول های اسيدی و ساير مواد با ااصيت اورندگی بايد بخش نگهدارند سرر سرمپلر )(Tip-holder
باز شد و پيستون و حلقه پالستيکی) (O-ringبخوبی با آب مقطر شسته شود.
-5هرگز نبايد سمپلر حاوی محلول به پهلو زمين گذاشته شود.
-6هرگز نبايد سمپلرهای متغير را بر روی حجمی اارج از محدود حجمی ادعائی آن تنظيم نمود.
کليه عمليات مربوط به سرويس ونگهداری می بايست ثبت و نگهداری شود.

ايمنی در آزمايشگاه
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کارکنان آزمايشگا در معرض آلودگی به انواد عوامل بيماريزای بيولوژيک با منشا اون ،مايعات بدن ،مواد شيميايی
و غير قرار دارند .اين عوامل می توانند از طرق متفاوت مانند ترش و پاشيدن ،بلع وتنفس ،تماس مستقيم با مخاط
(چشم ،بينی  ،دهان) و يا پوست ،بريدگی در اثر وسايل تيز و برند ونيز وسايل شيشه ای شکسته ،ايجاد جراحرت
در اثر فرو رفتن سوزن در پوست ،برداشت مايعات با پی پت بوسريله دهران و نيرز ايجراد ارراش توسرط حيوانرات
آزمايشگاهی سبب ايجاد بيماری گردند.
عالو برآن درمحيط کار ،اطراتی مانند مواد شيميايی سوزانند  ،مواد راديو اکتيو ،جريان الکتريسته  ،آتش سوزی و
غير وجود دارند که در صورت عدم رعايت صحي اصول ايمنی می تواند سالمت را تهديد نمايند.
بنابراين لزوم استقراربرنامه ايمنی درکليه آزمايشگاههادرجهت حفظ ايمنی کارکنان  ،بيماران  ،افراد مرتبط ومحيط
زيست  ،امری ضروری است.
اصول کلی حفاظت وپيشگيری ازبروزآلودگی درکارکنان ومحيط آزمايشگاه ونيزاصول کلی که جهت ايمنی فضـای کـاری
وساير فضاهای مرتبط بايد مدنظرقرارداد ،شامل مواردذيل می باشد:

 -1کارکنان بايد تمامی نمونه های بيماران را آلود به ويروس HIVويا ديگرعوامرل بيمراريزا بامنشرااونی فررض
نمايند.
 -1هميشه بايد د ستکش درانرداز هرای متفراوت وازموادمناسرب ومرغروب  ،درتمرام بخشرهای فنری دردسرترس
باشد.بايدبه اين نکته توجه داشت که تنها دستکشهای التکس محافظت کافی را ايجاد می نمايند.
 -1بهيچ وجه نبايد بوسيله دست سوزنهای استفاد شد  ،از سرنگ يکبارمصرف جداگردد ويادرپوش سرسوزن روی
آن قرارگيرد .درموادضروری بايد سرسوزن راروی يک سط قرارداد وفقط ازيک دست جهت اين عمل استفاد نمود.
نبايد سوزن های استفاد شد  ،قيچی و بريد  ،ام و يا شکسته شود.
 -4هرگزعمل برداشت مايعات با پی پت نبايد بوسيله دهان انجام شود .برای اينکار استفاد از پر کنند های پی پت
ضروری می باشد  .همچنين نبايد قطرات انتهايی نمونه با فشار زياد اارج شود  ،زيرا ممکن است باعث ايجاد ذرات
بسيار ريز يا آئروسل گردد.
 -5مهمترين اقدام پيشگيرانه وايمنی شست وشوی مکرر دستها می باشد ،که بايد هميشه صابون (ترجيحرا صرابون
مايع) و نيز موادضدعفونی کنند پوست دردسترس کارکنان قرار گيرد.بريدگيها  ،زامها وجراحات پوستی (اگزما)
بايد باپانسمان غيرقابل نفوذ به آب پوشاند شوند.
 -6بايد درمواقع کارباموادسمی سوزانند ونيز مواداطرناک شريميايی وبيولروژی و ياهنگرامی کره امکران ترشر و
پاشيدن اون ويامايعات بدن وجودداشته ونيزهنگام تخليه اتوکالو وغيرر ازعينکهرای حفراظتی (حفراظ دار) ونيرز
ماسک ويا نقابهای صورت استفاد نمود.
 -7بايد سطو ميزها را فور ًا بعد از آلودگی با نمونه يا بعد از اتمام کرار روزانره برا مرواد ضردعفونی کننرد ماننرد
هيپوکلريت سديم با رقت  5گرم در ليتريا 0/5گرم درصد و يا هرگونه محلول سفيد کنند ارانگی کره بره نسربت
 1/10رقيق شد باشد (به شرط اينکه دارای کلر فعال  %5باشند)  ،ضدعفونی نمود .
 -8بايد سطو کاری بعد ازاتمام کارروزانه  ،باماد ضدعفونی کننرد مناسرب  ،ضردعفونی گرردد .درهنگرام تميرز
نمودن آزمايشگا و تجهيزات بايد از دستکش  ،ماسک و پوششهای حفاظتی مناسب استفاد شود.
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 -9بايد کليه وسايل و تجهيزات آزمايشگاهی مانند يخچالها  ،فريزرها  ،بن ماری  ،سانتريفوژ وغير بره طرور مرترب
تميز شد و نيز به طور متناوب منطبق بر برنامه زمانبندی که بوسيله مسئول آزمايشگا تعيين ميشود  ،ضدعفونی
گردند .مخصوصا درمواردی که آلودگی مهمی به وقود می پيوندد  ،بايد فورا اين عمل انجام شود.
 -10وسايل و تجهيزات بايد قبرل از انتقرال بره ارارج از آزمايشرگا جهرت تعميرر ويرا تعميرر درداارل مرکرز برا
موادضدعفونی کنند مناسب ضدعفونی شوند .
راهنمای ايمنی درموارد ريختن وياشکستن ظروف محتوی مواد آلوده:

-1نفس اودرانگه داريد -1 .افراد را از محل دورکنيد-1 .لباس وپوششهای حفاظتی مناسب را بپوشيد.
-4مدتی صبرکنيد تا آئروسلها ته نشست کنند ( .حداقل  15دقيقره )  -5محرل را باحولره کاغرذی و يرا تنزيرب
بپوشانيد.
-6ازمحلول ضدعفونی کنند مناسب به آرامی درمحل بريزيد -7 .با توجه به نود محلول استفاد شد مدتی صبر
نمائيد.
-8بوسيله پنس ويا فورسپس پارچه و قطعات شيشه را داال ظروف ايمن ( )Safety Boxقرار دهيد.
-9سپس محل راتميز نمود ودرصورت لزوم مجددا با ماد ضدعفونی عمل فوق را تکرار نمائيد.
راهنمای ايمنی جهت انتقال نمونه های آزمايشگاهی بوسيله پست وغيره

نمونه را داال ظرف درپيچ دار که غير قابل نشت وغير قابل نفوذ به مايعات باشرد ،قررار دهيرد واطرراف آن ،مراد
جاذب الرطوبه بگذاريد .سپس آن را داال محفظه دومی که غير قابل نشت وغير قابل نفوذ به مايعرات برود  ،قررار
داد ومشخصات نمونه را روی آن درج کنيد.نهايتا محفظه را داال محفظه سوم قرار داد وعالمرت اطرر زيسرتی(
) Biohazardرا روی آن نصب نمود وآدرس را روی آن بنويسيد.
سترون سازی ( Sterilization) :

معمولترين راههای سترون سازی درآزمايشگا بوسيله حرارت اشک (با استفاد از دستگا فور ) وحرارت مرطروب
تحت فشار(با استفاد از دستگا اتوکالو ) انجام می پذيرد.
ازفور جهت وسايلی که تحمل حرارت باال رادارند  ،استفاد می گردد .طبق استاندارد جديد  ،درجه حرارت بايد
 160- 18 0درجه سانتيگراد بود و بمدت  1تا  1ساعت فرايند سترون سازی ادامه داشته باشد .
صحت عملکرد دستگاههای فور و اتوکالو بايد بوسيله انديکاتورهای شيميايی و بيولوژيکی بررسی گردد.
ضدعفونی نمودن ) Disinfectionِ) :

جهت ضدعفونی نمودن  ،ارزانترين ودردسترس ترين ماد  ،مايع سفيد کنند اانگی می باشرد  ،بره شررط اينکره
دارای کلرفعال به ميزان  % 5باشد .جهت ضدعفونی نمودن اون  ،مايعات بدن ومواد دفعی بيمراران از رقرت 1/10
آن و نيز جهت ضدعفونی نمودن کف  ،زمين  ،ديوار ولباس ازرقت  1/50آن استفاد می شود .همچنين می توان از
محلول هيپوکلريت سديم به ميزان  100ميلی ليتر در ليتر  ،جهت ضدعفونی نمودن مايعات بردن  ،ارون ومرواد
دفعی بيماران ويا رقت  10ميلی ليتر درليتر آ ن جهت ضدعفونی نمودن کف  ،زمين  ،ديوار و لباس استفاد نمود.
ازمحلولهای ضدعفونی کنند ديگر که جهت سطو می توان استفاد نمود  ،الکل  % 70می باشد.
مديريت پسماند(Waste Management) :

در آزمايشگا انواد پسماندهای عادی (اانگی )  ،پسررماندهای عفونی  ،شيميايی  ،تيز وبرند  ،پرتوزا وترکيبی
( ترکيبی ازمواد شيميايی  ،راديواکتيو وياعوامل عفونی ) وغير توليد ميشود.
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به منظور حفظ سالمت افراد  ،محيط زيست وجلوگيری از اثررات سروء پسرماندها  ،مرديريت ايمرن وصرحي آنهرا
ضروری است .برنامه مديريت شامل مراحل تفکيک (جداسازی )  ،آلودگی زدايی  ،ذاير ( انباشت )  ،حمل ونقرل
ودفع می باشد.
کليه پسماندهای آلود آزمايشگاهی بايد باروش مناسب آلودگی زدايی وسپس به طريقه بهداشتی وبره طرور روزانره
دفع گردند.پسماندهای تيز وبرند بايد درمحفظه های مقاوم مخصوص ( )Safety Boxقرار گرفته وقبل از اينکره
کامال پرشوند  ،به طريقه بهداشتی دفع گردند.
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