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  :مقدمه
  

يـك فتـومتري مسـتقيم  ،    بـا اسـتفاده ازتكن    Bilitest– Aدستگاه بيليروبين مترمـدل    

  .بيليروبين توتال نـوزاد را بدون نياز به معرف ،  اندازه گيري مي نمايد

است اما هموگلوبين نيز دراين طول موج جـذب   nm  450طول موج جذب بيليروبين 

قابل توجهي دارد وبه همين دليل درموارد هموليز ، هموگلوبين به عنوان يـك مزاحمـت   

  .ليروبين عمل مي كـندبراي اندازه گـيري بي

  .باشد مي Hbدوواقعيت مهم مبناي عمل روش فتومتري مستقيم براي حذف مزاحمت 

  .نانومتر برابرست  540و   450در   Hbجذب  -1 

  .نانومتر صفر است 540جذب بيليروبين در  -2 

بـه  . شود اين درحالي است كه ديگر عوامل رنگي چون كاروتن درسرم نوزاد يافت نمي

 :شود رتيب غلظت بيليروبين در سرم نوزاد از رابطه زير محاسبه مياين ت

od ( 540) ) - od (450) C = fact . (  

در دو طول موج مذكور وبا فرمول فوق مقـدار   odدستگاه بيليروبين متر با اندازه گيري 

  .كند بيليروبين توتال را محـاسبه و اعالم مي
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  :صفحه كليد دستگاه

  

  :اين كليد بين مدهاي زير جابجا مي شويم  پي در پيبا فشار:  MODE كليد -1

   ، حرف بزرگ  LCDدرسطر باالي  Sوقتيكه حرف (تنظيم غلظت استاندارد   -           

  ).كوچك باشد fو حرف  بوده

حـرف بـزرگ    ، LCDدر سطر بـاالي   Fوقتيكه حرف (تنظيم عدد فاكتور   -           

     ).كوچك باشد sبوده و حرف 

 450فيلتر   ODنمايش   -           

              540فيلتر  OD نمايش   -           

  )صفر خواهد شد BLRعدد برابر ( Blankingانجام  :  BLANK كليد-2

صورت كـه بـا فشـار    بدين . ملكرد اين كليد با فشردن ونگه داشتن آن محقق مي شودع

ظاهر مي شود، مي بايست كليد را آنقـدر نگـه    LCDبر روي  ?BLKدادن كليد كلمه 

ـ  LCDبر روي  Blankingممتد زده و كلمه  پداشت تا دستگاه بي س پنمايان شود، س

  .كليد را رها نمود

بـه غلظـت اسـتاندارد    اين كليد كاليبراسيون دستگاه با توجـه  با فشار  :  CAL كليد -3

مي شود و در پي آن عدد  تعريف شده و نمونه اي كه در محل خوانش قرار دارد ، انجام

برابر شده وعـدد   با عدد تنظيم شده براي استاندارد)  BLRعدد برابر (غلظت بيليروبين 

  .فاكتور هم تغيير خواهد كرد

ـ  CALاست و با فشردن كليد  Blankهم مشابه كليد  CALكليد نحوه عملكرد   هـكلم

? CAL   بر رويLCD  مهدن كلـر شـديده شده و مي بايست تا ظاه Calibration   
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عمـل   ، س با رها كردن كليـد پ، س دستگاه كليد را نگه داشت ممتد شنيدن صداي بيپو

  .كاليبراسيون انجام مي گيرد

  فاكتوراستاندارد يا  افزايش عدد تنظيمي:  UP كليد-4

  يا فاكتوراستاندارد  كاهش عدد تنظيمي:  DOWN كليد-5

 Downيـا   UP يبراي افزايش يا كاهش اعداد تنظيمي با سرعت بيشتر مي توان كليدها

را فشرده و ثابت نگه داشت، در اين حالت اعداد با سرعت بيشتري تغيير كرده و زودتـر  

  .به عدد مورد نظر مي رسد

بازيابي اطالعات بكار مـي  يا  جهت ذخيره كردناين كليد  : SAVE / LOAD كليـد-6

نمايان مي شود، اگر  LCDبر روي  LOADبا فشردن و نگه داشتن اين كليد كلمه . رود

است كليد را رها نماييم ، آخرين اطالعـات ذخيـره    LCDدر حاليكه اين كلمه بر روي 

ولي اگر كليـد را همچنـان   . شود نمايان مي LCDشده و بر روي  LOADمجدداَ شده 

ديده خواهد شد و با رهـا   LCDبر روي  SAVEكلمه ثانيه  6نگه داريم بعد از حدود 

تمـامي  اطالعـات جديـد داده     .كردن كليد اطالعات جديد داده شده ، ذخيره مي گردد

شده به دستگاه مي بايست ذخيره گردد وگرنه با خاموش شده دستگاه اطالعـات از بـين   

انجام شده نيز مـي بايسـت حتمـاَ بـا      Calibrationو  Blankingحتي . د رفتخواه

زمانيكه تغيير ايجاد شـده در دسـتگاه    .ذخيره گردند SAVE / LOADاستفاده از كليد 

اسـت بـر روي    Memoryكه نشان دهندهMEM  كلمه  ، احتياج به ذخيره سازي دارد

LCD آنست كه تغيي ، چشمك رات انجام شده با آنچـه در حافظـه   مي زند و بيان كننده

بوده و در صورت صالحديد اپراتور مي بايست تغييـرات جديـد ذخيـره    است متفاوت 

  .حذف خواهد شد LCDنيز از روي  MEMبا انجام عمل ذخيره سازي كلمه . گردد
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  : Bilitest-A قرائت بيليروبين با

  

طبـق مراحـل زيـر عمـل       Bilitest-Aبراي خواندن بيليروبين توتال نوزاد با دسـتگاه   

  .كنيم  مي

  .كنيم به كف پاشنه پا  لوله هماتوكريت را از خون پر مي  Lancetپس از زدن -1

  .كنيم تا سرم آن جدا گردد اتوكريت را سانتريفوژ ميلوله هم-2

 BLANKكليـد   بوسـيله  باشـد  در حالي كه هولـدر مخصوص داخل دسـتگاه مـي  -3

  .مي كنيم Blankدستگاه را  

، لوله همــاتوكريت حـاوي نمونـه را بـه شـكلي         Blankingپس از انجام مرحله -4

اتوكريت مقابل شكـاف يك سانتي دهيم كه قسمت سرم در لوله هم داخل هولدر  قرارمي

  .متري پائين هولدر قرار گيرد 

پـس از چنـد   داخل دستگاه )نمونه(پس از قرار دادن هولدر حاوي لوله هماتوكريت  -5

  .نمايان خواهد شد BLRعدد غلظت آن برابر  لحظه

بوده و دستگاه ورود هولدر در محل خـوانش را   Onlineخوانش اين دستگاه بصورت 

ه و با خواندن نمونه ، عدد غلظت را اعالم مي كند بـراي انجـام ايـن امـر     تشخيص داد

 .احتياج به فشار هيچ كليدي نيست
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Blanking: 

Blanking    براي صحت اندازه گيـري الزاميست امـا در صورتي كـه تعـداد نمــونه

ها كافيست قبل از قرائت همه نمونه   Blankingها بيش از يك عـدد باشد تنها يك بار

استفاده  SAVE / LOAD يداز كل  انجام شده در حافظه سيستم Blank جهت ذخيره(

  ).مي كنيم
  

                                                                                                             
 

  ) :معرفي استاندارد(كاليبراسيون 

  

بـا ايـن   . ك نمونه با غلظت مشخص به دستگـاه معرفي مي شود براي كالـيبراسيون ، ي

محاسبه و بـه حافظـه مانـدگار     odمـورد نياز براي تعيين غلظت از روي  فاكتورعمـل 

  .شود سپرده مي

  :باشد مراحل كار براي كاليبراسيون از قرار ذيل مي

ر حالـت  د LCDروي  Sرا در حاليكه حرف ) غلظت استاندارد مورد نظر( Sمقدار  -1

S  بزرگ نمايان است با كليدهايUP  وDOWN تنظيم مي كنيم.  

  .مي كنيم را آماده) ت مشخصنمونه با غلظ(لوله هماتوكريت حاوي نمونه استاندارد -2

  .كنيم مي Blankبا هولدر خالي دستگاه را  -3

 عـدد  گـذاريم  لوله حاوي استاندارد را در هولدر قرار داده ، آنرا داخل دسـتگاه مـي  -4

 . .ديده خواهد شد BLRغلظت در برابر 
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از آنجا كه اين غلـظت بر اساس فاكتـور قبلي محاسبه شده است بـه احتمـال زيـاد    -5

داده و نگـه مـي    را فشار  CALكليددر اين مرحله . مقدار واقعي استاندارد نخـواهد بود

ايـن   انجـام با . .م ، سپس كليد را رها مي كني نمايان شود Calibrationه مداريم تا كل

بـه عـدد اسـتاندارد تنظـيم شـده تغييـر مقـدار         BLRغلظت اعـالم شـده برابـر     عمل

  )ديده خواهد شد Fو در برابر حرف محاسبه  فاكتور جديدمقدار  همچنين.(دهد مي

روي  SAVEتـا زمانيكـه كلمـهSAVE / LOAD     كليـد  با فشردن و نگه داشتن – 6

 . صفحه نمايان شود، و سپس با رها كردن اين كليد، كاليبر جديد ذخيره خواهد شد

و  در صورتيكه اين مرحله انجام نگيرد كاليبراسيون جديد در حافظه دستگاه ذخيره نشده

اگر دستگاه خاموش و مجدداَ روشن شود مالحظه خواهيد كرد كه كماكان با كاليبر قبلي 

  .كار مي كند

                                                                                                             

  : تنظيم استاندارد

  

را كـه نشـان دهنـدهS     حـرف   MODEابتدا با فشار كليد براي تنظيم مقدار استاندارد 

 يا UPار كليد ـشپس با فـ، س بزرگ تبديل مي كنيم  Sت استاندارد است به حالت ظغل

DOWN چـون در ايـن دسـتگاه هرگونـه     . عدد استاندارد موردنظر را تنظيم مي نماييم

و نگه  SAVE / LOADشود پس با فشار كليد  SAVEاطالعات جديدي مي بايست 

 داشتن آن تا نمايان شدن كلمهSAVE  بر رويLCD     و سپس رها كـردن كليـد، عـدد

  .جديد وارد شده را ذخيره مي نماييم
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 Self test         و پيامهاي خطا:  

  

پس از روشن شدن به صورت اتومـاتيك مهمترين اجــزاء    Bilitest –Aبيليروبين متر 

خطا در عملـكردهاي داخلـي سيسـتم بـه    در صورت مشاهده و  سيستم را تست كرده 

  . نمايد  صورت هوشمندانه خطا را تشخيص داده و اعالم مي

حالـت   7نمايان مي شـود در   LCDپس از روشن نمودن دستگاه آنچه در ابتدا بر روي 

  :ذيل توضيح داده مي شود

  

     Holder IN OKاعداد مربوط به فيلتر ها و پيغام   -1

  

  

  

  

ر داخل دستگاه است و اعداد فيلتر ها نيز در رنج ايده آل بـوده و  د در اين حالت هولدر

مطمئن ترين حالـت    Holder IN OKپيغام . مشكلي در عملكرد دستگاه وجود ندارد

در صورت مشاهده هرگونه پيام ديگـر بايـد از عملكـرد صـحيح     . عملكرد دستگاه است

سنجش تماس  هيزاتتج و در صورت نياز با بخش سرويس شركت(. دستگاه مطمئن شد

  ).گرفته شود

  

  

  

TR 540 = 5.985 

Holder IN OK 

TR 450 = 3.300 
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     Holder  Out  OKاعداد مربوط به فيلترها و پيغام   -2

  

  

  

  
 

در اين حالت نيز اعداد فيلترها در رنج صحيح بوده و مشكلي در دستگاه وجـود نـدارد   

ريم و با گـرفتن  ابهتر است هولدر را داخل دستگاه بگذ. ولي هولدر داخل دستگاه نيست

 .از عملكرد صحيح دستگاه مطمئن شويم  Holder IN OKپيغام 

  

   Low Light     Holder INاعداد مربوط به فيلترها و پيغام  -3

  

  

  
 

  

  

ابتـدا بايـد   . در اين حالت شدت نور رسيده به فتوديود از حالت ايـده آل كمتـر اسـت   

مطمئن شويم كه هولدر كـامال خـالي اسـت و هيچگونـه نمونـه ، لولـه هماتوكريـت ،        

   .اي كنترل يا جسم خارجي مثل خمير هماتوكريت داخل هولدر نباشدفيلتره
 

 

 

TR 540 = 6.945 

Holder  Out  OK     

TR 450 = 6.770                           

 

TR 540 = 2.640 

Holder IN 

TR 450 = 1.320 

Low Light 
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مشاهده شـد امكـان كـار بـا      Low Light در صورتيكه هولدر كامال خالي بود و پيغام

دستگاه وجود دارد ولي مي بايست صحت عملكرد دستگاه و شـدت نـور المـپ طـي     

 .تماس  با بخش سرويس شركت تجهيزات سنجش بررسي گردد

  

   Holder IN     Block Light  پيغام و فيلترها داد مربوط بهاع -4

 

  

  

  

  

بعنوان مثال سمت قرارگيـري  . اين حالت تنها زماني رخ مي دهد كه مسير نور بسته باشد

در غير اينصورت و بر طرف نشدن مشكل، در اين حالت نمي تـوان  . هولدر اشتباه باشد

با بخش سرويس شركت . ( س و تعمير گرددبا دستگاه كار كرد و حتماَ مي بايست سروي

 .)تماس حاصل نماييد

  

        Saturated      Holder IN     اعداد مربوط به فيلترها و پيغام -5

  

  

  

  

  
 

TR 540 = 3.600 

Holder IN 

 TR 450 = 0.770 

Block Light 

TR 540 = 6.945 

Holder IN 

TR 450 = 0.530 

Saturated 
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 .امكان كار با ذستگاه وجود ندارد و مي بايست با بخش سرويس شركت تماس گرفت

  

    Holder IN      Near Values       اعداد مربوط به فيلترها و پيغام -6

  

  

  
 

 

در اين حالت نيز مي بايست نحوه عملكرد دستگاه را با مهندسين شـركت در ميـان   

 .گذاشت

  

   Holder Out     Not Saturated   اعداد مربوط به فيلترها و پيغام  -7

  

  
 

 

  

بـر روي   Holder IN OKدر اين حالت اگر با گذاشتن هولدر در دستگاه پيغـام  

LCD وان با دستگاه كار كرد و مشكلي نـدارد ولـي در صـورتيكه    ظاهر شد مي ت

ـ   ـپيغام ديگري م ت و مـي بايسـت   ـشاهده شد، نمي توان از دسـتگاه جـواب گرف

  .سرويس شود

  

  

TR 540 = 3.650 

Holder IN 

TR 450 = 3.460 

Near Values 

 TR 540 = 5.400 

Holder OUT 

TR 450 = 5.700 

Not Saturated 
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  : نحوه كنترل

تـوانيم از   جهت كنترل صحت كاليبراسيون ودرستي جوابهاي اعالم شـده دسـتگاه ، مـي   

و يا نمونه سـرمي كـه بـه عـدد بيليـروبين آن      كنترلها و استانداردهاي موجود در بازار 

عالوه برآن جهـت ايجـاد سـرعت و سـهولت عمـل      . اطمينان كامل داريم استفاده كنيم 

باشد كـه پـس از انجـام     بيشتر براي اين كار دو عدد فيلتر كنترل كيفي همراه دستگاه مي

ن توسط دستگـاه فيلترهاي كنترل كيفي را به عنوان يك نمونه بيليروبي ،عمل كاليبراسيون

  .دهيم خوانيم و عدد قرائت شده را به عنـوان مبناي كنترل دستگاه با اين فيلتر قرار مي مي

بدين صورت كه در روزهاي بعد عددي كه دستگاه با خواندن فيلترخواهـد داد بايـد در   

بـدين ترتيـب صـحت عملــكرد دسـتگاه و پايـداري       . حد همان عدد ابتـدايي باشـد   

  .توان به راحتي كنترل نمود نجام شده را ميكاليبراسيون ا
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بايسـت در تمـامي    دهد كه مي شكل مقابل نحوة قرارگيري هولدر را در دستگاه نشان مي

هولدر به همين شكل در دستگاه قرار ) ، خواندن نمونه و خواندن فيلتر ها  بالنك(موارد 

  . گيرد 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  
 

 

ـــمت    ــدر را از قس ــكل هول ــن ش در اي

بينيد سـرم  قرارگيري لوله هماتوكريت مي

هماتوكريت حتماَ مي بايسـت    داخل لوله

كل شــكاف پـائين هولـدر را بپوشـاند     

گلبـول  ذرات هوا ،خمير هماتوكريت،   (

قرمز و غيره در خوانش دسـتگاه اخـتالل  

  )بوجود مي آورد 
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در اين شكل هولدر را از قسمت قـرار  

فيلتـر هـاي   . گيري فيلترها مـي بينيـد   

كنترل همراه دسـتگاه در ايـن قسـمت    

قرار گرفته و توسط كش باالي هولـدر  

بطور كلي براي قـرار  . ثابت مي شوند 

رهـا در  دادن لوله هماتوكريت و يا فيلت

بايست هولدر را از دسـتگاه   هولدر مي

خارج نموده نمونه را در آن قـرار داده  

تنظيم نموده و سپس در داخل دسـتگاه  

  . گذاشت 

  

 

ضمناَ براي قرار دادن لولـه هماتوكريـت بهتـر اسـت سـاچمة نگهدارنـدة لولـه        

 هماتوكريت را با دست كمي باال گرفته ،

 ود قرارـخلوله هماتوكريت را در محل  

 .م ـا كنيـه را رهـس ساچمـداده و سپ 

 در درـهول د شو ث ميـل باعـاين عم 

 ريتـصورت فشار توسط لوله هماتوك 

  .مخدوش نگردد  


