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:مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه   

:   :   :   :   يك اتوآنااليزر بيوشيمي يك اتوآنااليزر بيوشيمي يك اتوآنااليزر بيوشيمي يك اتوآنااليزر بيوشيمي          Alpha-Classic    

در اين دستگاه معموال مكـش توسـط   . نمونه و معرف توسط سوزنهاي مربوطه در يك يا دو بازو مكيده مي شود  ،در يك اتوآنااليزر

و )  λ 50سـرنگ   Alpha-Classicدر( ك سرنگ با حجم كم براي نمونـه  ي. ددو سرنگ هميلتون در دو سايز مختلف انجام مي گير

بـراي هـر تسـت ابتـدا       Alpha-Classicدر  ) .λ 500سـرنگ   Alpha-Classicدر ( Reagentيك سرنگ با حجم بـاال بـراي   

Reagent   خانه هاي  از مربوطه در يكيTray  توسط بازويReagent  ريختـه مـي   و با برگشت سرنگ هميلتون به موقعيت صفر

كـووت مربوطـه در مقابـل     ،  Reagent  Blankچرخيده و در صورت نياز تست به  Tray ،در فاصله بين ريختن محلولها  ،شود 

بـا برگشـت    ،است كه توسط سوزن سرم در مرحله بعد نوبت اضافه كردن سرم و مخلوط كردن .و بالنك  مي شود فتومتر قرار گرفته

  Reagentنمونـه و   ،در داخـل كـووت   )  stirrer(حركت سـوزن نمونـه    انمونه خالي شده و ب ،سرنگ هميلتون به موقعيت صفر 

براي تستهاي مختلف بر اساس روش و حجم نمونه متفـاوت اسـت كـه تنظيمـات آن در      stirrer وسرعت زمان( .مخلوط مي شوند

setting  دستگاه كـووت   ،انكوباسيون  يحله بسته به زمان يا زمانهارپس از اين م ). وقابل تنظيم مي باشد دستگاه از قبل اعمال شده

ارسـال گرديـده و محاسـبات     PCهاي خوانده شده براي  ODاين . را انجام مي دهد ODرا در مقابل فتومتر قرار داده و خوانشهاي 

  .انجام مي گيرد  PCبراي بدست آوردن غلظت در نرم افزار مربوطه در 

توسـط شـيرهاي الكترونيكـي مخصـوص      سـوزنها  مسـير جـاري    Reagentهاي سـرم و  ندر بين هر مكش انجام شده توسط سوز

  Reagentسوزن و قسمتهايي از شيلنگ كـه آلـوده بـه سـرم و      ،آب مقطر به داخل شيلنگها  و با پمپاژعوض شده ) سولونوئيدوالو(

  .گهاي هميلتون قرار داده مي شودنو مجددا براي مكشهاي بعدي مسير جاري بر روي سر.است شسته مي شود

نجام مي گيرد ولي در پايان روز كاري مـي بايسـت توسـط    اتماما توسط آب مقطر  ، Runدر حين  Alpha-Classicشستشوها در 

با اين عمل از آلودگي و رسوب احتمالي . مسيرها شسته شود   Reagent washو   Serum washو با دستورهاي  cleanمحلول 

   .در مسيرها در دراز مدت جلوگيري خواهد شد

Alpha-Classic  اتوآنااليزري استRandom access  180تست در ساعت و سـرعت عمليـاتي حـدود     230با سرعت تعريفي 

كه درتمامي .معرف و مخلوط كردن آنها محاسبه مي گردد  ،سرم  Dispensingبر اساس زمان هر  سرعت تعريفي( .تست در ساعت

زماني اسـت كـه در آزمايشـگاه بـا تركيبـي از       ،ولي سرعت عملياتي . اتوآنااليزرها اين عدد به عنوان سرعت دستگاه اعالم مي شود

  .) خواهدشدصرف مي شود و سرعت واقعي كمتر از سرعت تعريفي  ODزمانهايي هم براي خوانش  ،تستهاي روتين
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Alpha-Classic  خانه بوده و پـس از پـر شـدن مـي      120سيني واكنش دستگاه . داراي دو بازوي مجزا براي نمونه و معرف است

  بايست از

  .جديد جايگزين شده و كار ادامه مي يابد  سيني. اه خارج شده و شستشو خارج دستگاه انجام گيرد دستگ

سيني معرف مختلف در نرم افزار پـيش بينـي شـده     5محل براي معرفهاي مختلف وجود دارد و امكان تعريف  21در هرسيني معرف 

. بيمار مي توان تعريف نمـود  60تا   worklistمحل است ولي در نرم افزار براي هر  30محل قرارگيري سرمها در سيني سرم . است 

آب مقطر از طريق . شستشوي سوزنها بوسيله آب مقطر انجام مي گيرد . ودمريض مي توان تعريف نم 120كاري تا  Runالبته در هر 

 washingشستشو در محل .  ها منتقل مي شود washing wellتانك آب پشت دستگاه و توسط دو پمپ متصل به آن به سوزنها و 

well  ها و پس از هرDispensing  فتومتري . انجام مي گيردAlpha-Classic بر خالف .(نش صورت مي گيرد در خود سيني واك

  ) .چنين دستگاههايي سرعت بسيار پاييني دارند ،بعضي از دستگاهها كه اين كار در فلوسل انجام مي گيرد 

  

  : بيوشيمي در آزمايشگاه تشخيص طبيبيوشيمي در آزمايشگاه تشخيص طبيبيوشيمي در آزمايشگاه تشخيص طبيبيوشيمي در آزمايشگاه تشخيص طبي

ولي معموال به نظر مي رسد كه كارشناسان آزمايشگاههاي تشـخيص  . مبحث بيوشيمي يكي از مباحث مهم و پايه اي آزمايشگاه است

انجام مي گيـرد و   ،طبي اهميت كمتري به اين مبحث مي دهند و اكثرا معتقدند كه تستهاي بيوشيمي طبق آنچه در بروشور كيتها آمده 

تستها نيست و كار روتين آزمايشگاه احتياجي به تسلط علمي به مباحث مختلفي مثـل روشـهاي انـدازه     خيلي نياز به بررسي و تحليل

ولي بـر خـالف ايـن نظريـه     .نيست .. حساسيتهاي كيتها و روشهاي مختلف و  ،فرمولهاي محاسباتي  ،نوع خوانش دستگاهها  ،گيري 

اده اسـتف همراه با  ،اناييهاي علمي و تجربي يك كارشناس زبده وده و توبيوشيمي از بخشهاي بسيار مهم و اساسي آزمايشگاه ب ،اشتباه

  .دقيق و كاليبر شده در صحت و دقت جوابهاي بدست آمده بسيار حائز اهميت است  ،هاي خوب هاز دستگا

  

                اندازه گيري در بيوشيمياندازه گيري در بيوشيمياندازه گيري در بيوشيمياندازه گيري در بيوشيمي

فيلترفتـومتر و    ،گيري اين بخش شامل اسپكتروفتومتردستگاههاي اندازه بوده و ) نورسنجي(روشهاي بيوشيمي عمدتا بر پايه فتومتري 

 محاسـبه غلظـت بـا اسـتفاده از نمونـه     (. ما را به غلظت ماده مجهول مـي رسـانند    ، هاي نمونه ها ODاتوآنااليزر با بدست آوردن 

رااعالم مي كنند ولي در نمونه هاي جديدتر كه اكثرا  ODو فيلتر فتومترهاي قديمي معموال تنها  هارتومتاسپكتروف )استاندارد و فاكتور

 .هم فيلتر فتومتر هستند با استفاده از امكانات نرم افزاري محاسبه غلظت در روشهاي مختلف توسط خـود دسـتگاه انجـام مـي گيـرد     

 Kineticروشـهاي خـوانش    ،در برنامه هـا  ها درجه و قابليت وارد كردن زمان و تعداد خوانش 37همچنين با اضافه شدن انكوباتور 

مخلوط كردن و بقيه موارد كاري  ،سرم و معرف  Samplingدر اين دستگاهها . هم توسط دستگاههاي فتومتر جديد قابل انجام است

انجام مـي گيـرد و    ODخوانش ) بصورت مكش يا استفاده از كووت (و در نهايت با قرار دادن در فتومتر  گرفتهتوسط اپراتور انجام 
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ولي در يك دستگاه اتوآنااليزر تمامي مراحل فوق توسط . مي گيرد صورت  تگاههاي جديدتر محاسبه غلظت هم توسط سيستمدسدر 

دقـت بسـيار    ،اتوآنااليزر بيوشيمي بدليل انجام اتوماتيك روند تسـت . و در نهايت جواب غلظت اعالم مي گردد گرفتهدستگاه انجام 

  .عالوه بر آن سرعت بيشتر و امكانات متنوع تري براي آزمايشگاه فراهم مي نمايد .باالتري نسبت به روشهاي دستي دارد 

قابليت هاي نرم افزاري و امكانات سخت افزاري دقيق دستگاههاي اتوآنااليزر توانايي هاي مثبتي به بخش بيوشيمي آزمايشـگاه ارائـه   

  : مانند. مي نمايد 

  دقت و صحت باالتر جوابهادقت و صحت باالتر جوابهادقت و صحت باالتر جوابهادقت و صحت باالتر جوابها -1       

      -  Sampling  دقيق تر 

 خوانش هاي دقيق تر  -      

  امكان خوانش ها به تعداد بيشتر  -                     

 امكانات نرم افزاري در محاسبات دقيق و امكان جلوگيري بسياري از خطاها  -                     

 

  جوابدهيجوابدهيجوابدهيجوابدهيسرعت بيشتر سرعت بيشتر سرعت بيشتر سرعت بيشتر     ----2      

  .بسيار سريعتر از روشهاي دستي است ) و نه در فلوسل(واكنش نااليزر با امكان خوانش در سيني يك اتوآ  -       

  جواب هر بيمار به ترتيب ،با امكان انجام تستها به صورت بيمار به بيمار  Random access در يك اتوآنااليزر   -       

       عالوه بر آن چنين دستگاهي امكان .اولويت پذيرش آماده شده و مي توان سريعا جوابها را به بيمار تحويل داد           

  .نمونه هاي اورژانسي را نيز داراست          

  كنترل و بررسي بهتر و كاملتر جوابهاكنترل و بررسي بهتر و كاملتر جوابهاكنترل و بررسي بهتر و كاملتر جوابهاكنترل و بررسي بهتر و كاملتر جوابها -3

  ايست كه صحت عملكرد بخش بيوشيمي را تحتيكي از مواردي  ،كنترل كيفي  براي امكانات نرم افزاري كامل  -       

            يافته است كنترل دارد و در دستگاههاي جديد و با استفاد از نرم افزارهاي تحت ويندوز اين قابليت به شدت افزايش           

   .اين امكان در سيستمهاي مختلف شكلهاي متفاوتي دارد  ،البته بسته به نوع طراحي كه           

  يكي از كاملترين نرم افزارهاي كنترل كيفي طراحي شده و در عين حال نوع دسترسي و  Alpha-Classicدر (            

                                                                    .)كار با اين  بخش نرم افزار بسيار راحت و كاربردي ارائه گرديده است             

 امكان بررسي منحني خوانشها    -       

  امكان كنترل تك تك خوانشهاي انجام شده   -       
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Time 

ODT 

ODB 
t 

  ::::روشهاي بيوشيمي روشهاي بيوشيمي روشهاي بيوشيمي روشهاي بيوشيمي     

  .عنوان مختلف ارائه گرديده است  5روشهاي بيوشيمي در تعريف تستها تحت  Alpha-Classicدر 

1( Sample Blank   (6                             Endpoint 

2( Double Reading   (7                        Endpoint (2) 

3( Differential 

4( Kinetic 

5( Delta 

  

1-  Endpoint 

زمـان   طـي كمپلكس رنگي بوجود خواهد آمد كه در يك ،سري واكنش شيميايي  در اين روش پس از تركيب سرم و معرف طي يك

  .به حداكثر خود رسيده و ثابت خواهند ماند بوجود آمدهرنگ  ،باسيون مشخصي كه توسط سازنده كيت تعيين شده انكو

البته در اتوآنااليزر در هر مرحلـه  .(نهائي پس از زمان انكوباسيون خوانده مي شود ODبوده و   Reagent Blankنقطه صفر دستگاه 

  )چند خوانش صورت گرفته و ميانگينها در محاسبات نهائي در نظر گرفته مي شود

  )با نمونه كاليبراتور يا استاندارد(احتياج به كاليبراسيون دارند  Endpointتمامي آزمايشات 

  .اندازه گيري شده و غلظت مي باشد ODبين )  Factفاكتور كاليبراسيون يا (هدف از كاليبراسيون بدست آوردن نسبت مناسب 

  

  Fact  =                                                                                     : محاسبه فاكتور طبق فرمول 

                                                    

  

 C  =نمونه  Fact  × OD                                           :                و محاسبه غلظت   

  .....و منيزيم ،توتال پروتئين  ،آلبومين  ،فسفر  ،كلسيم  ،تري گليسيريد ،كلسترول  ،تستهاي گلوكز :  Endpointمثالهاي تست 

  

          
 Endpointحني يك تست نم   

  

  

  

  

OD 

 OD استاندارد يا كاليبراتور 

 غلظت استاندارد يا كاليبراتور 
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Time 

ODB 

ODT 

2- Endpoint (2)   

در مرحله اول معـرف شـماره    .دو معرف دارد  ،است با اين تفاوت كه بجاي يك معرف  Endpointمكانيسم اين روش دقيقا مشابه 

رنگ واكنش پس از . معرف دوم اضافه مي شود  ،يك ريخته شده به آن نمونه اضافه مي گردد پس از يك زمان انكوباسيون مشخص 

اضافه شدن معرف دوم ايجاد مي گردد و پس از زمان انكوباسيون دوم دقيقا مشابه روش قبلي خوانده شده و محاسبات صـورت مـي   

  .گيرد 

  ) شركت پارس آزمون(تست اسيداوريك :   Endpoint (2)مثالهاي تست 

  

3- Differential      

براي تستهائي در نظر گرفته مي شود كه احتياج   Alpha-Classicاين مد در  .است  Endpointاين روش هم نمونه اي از تستهاي 

. تاثير مي گـذارد   ،نهائي در طول موج بكار رفته  ODمقدار قابل توجهي در  به رنگ نمونه در بعضي از تستها. بالنك دارند  به سرم

 ODسـرم بالنـك و    ODدر اين روش با اندازه گيـري جداگانـه   . باشد ... هيپرليپمي و ،يرقان  ،اين تاثير مي تواند ناشي از هموليز 

 Endpointبدست مـي آيـد و مشـابه روش     Endpointحاصل از واكنش در نقطه  OD ،نهائي واكنش و كسر اين دو از يكديگر 

  .قرار مي گيرد مالك محاسبه غلظت

  

                                                                                           C = ( ODT – ODB )×Fact 

  مستقيم LDL ،مستقيم  HDL ،بيلي روبين توتال و دايركت ،تستهاي آهن :  differentialمثالهاي تست 

  

  

 Differentialمنحني يك تست 

  

  

  

  

  

  

  

  

OD 
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Time 

    ODn 

OD2 

OD1 

T1 T2 Tn 

OD/min 

4- Kinetic   

 ODميـزان تغييـرات    ،روش قبلـي   3كه معموال براي اندازه گيري ميزان فعاليت آنزيمها بكار مي رود بر خالف  Kineticدر روش 

و ضـرب آن در يـك   ) سـرعت واكـنش  (واكنش در زمانهاي مشخصي اندازه گيري شده و با محاسبه ميزان تغييرات در واحد زمـان  

  .ميزان فعاليت آنزيم محاسبه مي گردد ،فاكتور 

                                                                       / ∆ T  OD ∆ =  min  /OD ∆     سرعت واكنش     

  

                                                                              Fact  × min /OD ∆ =  ميزان فعاليت آنزيم  

  

محاسباتي است و توسط شركتهاي سازنده كيت اعالم مي گردد و در آزمايشـگاهها بـا اسـتفاده از     Kineticعدد فاكتور در تستهاي 

  .تغييرات محدودي بر روي فاكتور اعمال مي گردد  ،نمونه هاي كاليبراتور و كنترل در صورت نياز

  

  ....و  ALT ، AST ، ALP، ACP ، LDH ، CPK ، CK-MBتستهاي :  Kineticمثالهاي تست 

اندازه گيري مي شود كه اين تغييـرات در تسـتهاي مختلـف بـه دو صـورت       ODتغييرات  Kineticدر روش  همانطور كه گفته شد

بـاالي عـدد يـك     ODمعموال يك  اوليه  LDH   ODو   ALT ، ASTدر تستهائي مثل . صعودي و نزولي ممكن است ديده شود 

عكس اين روند را دارنـد   CPKو  ALPروند كاهشي مي يابد در صورتيكه تستهائي مثل  ODاست و با اضافه شدن سرم به معرف 

  .صعودي مي باشد  ODو تغييرات 

  

 Kineticمنحني يك تست                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OD 
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T1 T2 
Time 

Fact = 
 غلظت ا ستاندارد يا كاليبرا تور

 OD/min ∆  توريبرا لاستاندارد يا كا  

5- Delta  :   

تنها در دو  ODالبته در اين روش اندازه گيري . فاصله زماني مشخص سنجيده مي شود  در يك ODدر اين روش هم ميزان تغييرات 

بدست مي آيـد در فـاكتور ضـرب شـده و عـدد      ) دقيقه(اوت كه معموال در واحد زمان ه زماني مشخص صورت گرفته و اين تفنقط

  .نيز آمده است  Fixtimeيا   twopointها و مراجع ديگر با نام هدر دستگااين روش . غلظت بدست مي آيد 

  .ين روش هم احتياج به كاليبراسيون براي محاسبه غلظت داريم ادر 

                                                                                             

  

 

 

 

                                                                                       Fact × min  /OD ∆ = C     

  

  .كاهشي و در كراتي نين افزايشي است OD كه در تست اوره روند. اوره و كراتي نين :  Deltaمثالهاي تست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

6- Sample Blank    
پس از ريختن معـرف و اضـافه كـردن سـرم و     اگر انتخاب گردد دستگاه  است با اين تفاوت كه Endpointاين روش همانند روش 

كه  ODانجام ميدهد ، اين  ODتعريف تست وارد نموده ايد،يك خوانش  1st Readingمخلوط نمودن با توجه به زمانيكه در مقابل 

  .نهاني تست كم مي شود ODدر حقيقت نشان دهندهء رنگ سرم است از 

OD 

OD 
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7- Double Reading   

Double Reading   در مقابل مدEndpoint (2)   مـي   نشان دهنده تستهايي است كه دو معرفه بوده و پس از ريختن معـرف دوم

بـراي   بايدفاصله زماني مهم بوده و سهبا انتخاب اين گزينه در تست مورد نظر . خوانش انجام مي گيرد دودر دو فاصله زماني  بايست

  :دستگاه مشخص شود 

 .وارد مي شود 2nd Readingدر  فاصله زماني بين ريختن معرف دوم پس از معرف اول كه در تعريف تست -1

وارد  st Reading1معرف دوم و اولين خوانشي كه مي بايست سيستم انجام دهـد ايـن زمـان در   فاصله زماني بين ريختن  -2

 .ميشود

 .وارد ميشود 3rd Readingفاصله زماني بين اولين خوانش و دومين خوانش سيستم ،اين زمان در  -3

دستگاه مي بايست با نمونـه اسـتاندارد كـاليبر شـده و     . اول مالك محاسبه اينگونه تستها مي باشد ODدوم از ODتفاضل 

  .سپس تستها خوانده شود

  

 

        

        

        حساسيتهاي روشها و تستهاي بيوشيمي حساسيتهاي روشها و تستهاي بيوشيمي حساسيتهاي روشها و تستهاي بيوشيمي حساسيتهاي روشها و تستهاي بيوشيمي 

  

  ) Volume  Sensitivity: ( حساسيت حجميحساسيت حجميحساسيت حجميحساسيت حجمي -1

بـارزتر و مهـم   معموال تاثير خطاي حجمي سرم . هرگونه خطا در حجم سرم يا معرف مي تواند باعث بروز خطا در نتايج تستها گردد 

  .تر از خطاي حجمي معرف است

 الندا    3با حجم سرم  Endpointبه عنوان مثال مي توان از تستهاي . حساسترندتستهاي با حجم سرم كم در مقابل خطاي حجم سرم 

 )λ3= Vs  (در يك چنين تستي . نام بردλ 1   خطا درVs  تغيير دهد % 30مي تواند نتيجه تست را.  

  

  ) Temprature  Sensitivity( ::::ي ي ي ي ييييحساسيت دماحساسيت دماحساسيت دماحساسيت دما -2

هر يك درجه سـانتيگراد تغييـر دمـا تـا      Kineticمعموال نسبت به دماي واكنش حساس نيستند ولي در تستهاي  Endpointتستهاي 

  .بسيار موثر است  Deltaو  Kineticبه همين دليل كنترل دقيق دما در دقت و صحت نتايج تستهاي .نتيجه را تغيير مي دهد % 10
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  ) photometric Sensitivity( حساسيت فتومتريحساسيت فتومتريحساسيت فتومتريحساسيت فتومتري -3

خطاي فتومتري بر روي تمامي انواع تستها موثر اسـت ولـي   .يد هرگونه خطا در عملكرد فتومتر سيستم مي تواند نتايج را مخدوش نما

  .تست كمي متفاوت است  ODميزان اين تاثير بسته به محدوده خوانش 

 

  :نظر بگيريد  براي روشن شدن مطلب دو تست قند با دو معرف متفاوت را در

  

   C std = 100 mg/dl                           )1ليتر         ميلي گرم در دسي 100تاندارد با غلظت در اين مورد اس         

         OD = 0.400  دارد پس اگر در خوانش  OD   به اندازه                        OD std  =  0.400    

   0.001  ضريب تغيير غلظت  خطا داشته باشيم   0.001         

   0.400                                  .          خواهد بود         

  

            C std = 100 mg/dl          )2                       دسي ليتر  ميلي گرم در 100در اين مورد استاندارد با غلظت          

          OD = 0.800  دارد پس با خطايOD  0.001  به اندازه                       OD std  =  0.800                           

  .خواهيم داشت   0.001ضريب تغيير غلظت                

                                       0.800   
  

  .غلظت براي مورد دوم است دو برابر خطاييك خطاي غلظت براي مورد   0.001  و  0.001  با مقايسه دو مورد باال و نسبتهاي

                                         0.400      0.800  
  

  :و چون فرمول محاسباتي روشهاي مختلف به ترتيب زير است 

 Endpoint                                                                                            C = Fact × ODدر روش      

       Kinetic                                                                C = Fact ×∆OD / ∆T = Fact ×slopeدر روش      

                                     Delta                                                             C = Fact × ∆ODدر روش      

  

 بـه   Deltaدر تسـتهاي   ∆OD و   Kineticدر تسـتهاي   Endpoint ، Slopeدر تستهاي   ODبودن مقدار به اين ترتيب كوچك 

  . مفهوم حساسيت فتومتري بيشتر است
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 chemical sensitivity ::::حساسيتهاي شيميايي حساسيتهاي شيميايي حساسيتهاي شيميايي حساسيتهاي شيميايي  -4

يـك   LDHبراي تسـت   SGOTبه عنوان مثال معرف . هر تست خاص مي تواند نسبت به حضور تداخلهاي گوناگون حساس باشد 

  .تداخل به حساب مي آيد و به همين دليل مي بايست حتي االمكان از انجام متوالي اين دو تست اجتناب شود 

چـرا كـه معمـوال    .سوزنهاي سرم و معرف و سيني واكنش را نيز مي توان در همين رده طبقه بندي نمود  ، رفهاظ ،آلودگيهاي وسايل 

  .تاثير اين آلودگي ها در واكنش شيميايي تست است و مي تواند باعث ايجاد اشكال در جواب نهائي گردد

  

  ) Stirring Sensitivity( حساسيت مخلوط كردنحساسيت مخلوط كردنحساسيت مخلوط كردنحساسيت مخلوط كردن -5

تا حدودي متفـاوت   سرم  وزمان خوانشحجم  ،بسته به روش تست لوط كردن در تستهاي مختلفحساسيت به ميزان و چگونگي مخ

پس از  ،بيشترين حساسيت  Deltaپس تستهاي . وانش تست كوتاه تر باشد اين حساسيت بيشتر است خهرچه زمان و معموال . است 

  .مي باشد Endpointدر تستهاي  Stirrerو كمترين حساسيت به  Kineticآن تستهاي 

  

  ) Carry over )carry over sensitivity حساسيت بهحساسيت بهحساسيت بهحساسيت به -6

انتقال ميزاني از سرم يا معرف از تستي به تست بعدي در اتوآنااليزر كه معموال به دليل آلودگي سـوزن و شـيلنگ بوجـود مـي آيـد      

carry over  كه در يك دستگاه با طراحي خوب ميزان . ناميده مي شودcarry over  بسيار نزديك يا حتي مساوي صفر است.  

و مـي تـوان گفـت بيشـترين تـاثير خطـاي       . نيز با توجه به نوع تست و حجم سرم و معرف تست متفـاوت اسـت    carry overاثر 

carryover  در تستهاي با حجم سرم كم مشاهده مي شود .  

  

        

        

            Alpha - Classicمراحل نصب و راه اندازي مراحل نصب و راه اندازي مراحل نصب و راه اندازي مراحل نصب و راه اندازي 

        

        از جعبهاز جعبهاز جعبهاز جعبهخارج كردن دستگاه خارج كردن دستگاه خارج كردن دستگاه خارج كردن دستگاه     ----1

 Caseمطمئن شويد كه هـيچ گونـه فشـاري بـه     . با احتياط كامل دستگاه را خارج نمائيد . جعبه دستگاه حتما از قسمت باال باز شود

  .دستگاه از زير گرفته شده است  ،فوقاني دستگاه وارد نمي شود و براي جابجايي
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        قرار دادن بر روي محل مورد نظر قرار دادن بر روي محل مورد نظر قرار دادن بر روي محل مورد نظر قرار دادن بر روي محل مورد نظر     ----2

از كابينتهاي آزمايشگاه باشـد كـه    يدر نظر گرفته مي شود مي بايست يك ميز يا قسمت Alpha - Classicمحلي كه براي قرار دادن 

البته عالوه براين جهت قرارگيري مانيتور، ماوس و صفحه كليـد دسـتگاه نيـز    . سانتي متر داشته باشد  50× 75حداقل سطحي معادل 

در طـرفين  . دستگاه نبايد در معرض نور مستقيم آفتـاب و در كنـار پنجـره قـرار گيـرد     . فضاي مناسب در كنار آن در نظر گرفته شود

محل قرارگيري دستگاه مـي بايسـت مسـتحكم و    . سانتي متري براي جريان هوا در نظر گرفته شود  20دستگاه نيز يك فاصله حداقل 

 ،سـانتريفيوژ   ،بن مـاري   ،انكوباتور  ،اتوكالو از قرار دادن اتوآنااليزر در نزديكي دستگاههايي چون. عاري از هرگونه لرزشي باشد 

ـ ددو ع .روتاتور و امثال آن خودداري فرمائيد ،شيكر هميشـه   ،ن مـي كنـد   مياد فن در طرفين دستگاه گردش هواي داخل سيستم را ت

  .صحت عملكرد اين دو فن را تحت كنترل داشته باشيد 

  .داشته باشد  20% - 85%و رطوبتي بين  C° 30- 18   فضايي كه اتوآنااليزر در آن قرار مي گيرد بايد دمايي بين

  

3----    Waste    دستگاهدستگاهدستگاهدستگاه        

و شـيلنگهاي  ليتـري اسـتفاه كـرد     20مي توان از يك ظرف  ،ناشي از شستشوهاي سيستم است  هبراي محلولهاي خروجي دستگاه ك

شيلنگهاي دستگاه را به فاضالب مستقيما  ،ن قرار داد و يا اينكه اگر مجراي راه آب در نزديكي دستگاه باشد فاضالب دستگاه را در آ

چرا كه باعـث پـس    ،طه ور باشد ولي در هر حال انتهاي شيلنگ هاي دستگاه نمي بايست هيچگاه در آب غو. آزمايشگاه وارد نمود 

  .ها مي شود Washing wellزدن آب از درون 

  

        اتصال به كامپيوتر اتصال به كامپيوتر اتصال به كامپيوتر اتصال به كامپيوتر     ----4

  :الزاميست   Alpha - Classicآنچه در كامپيوتر   

- RAM 1G  

- CD – ROM  

 RS 232پورت  -

- Windows  XP  
  

  .امكان ويژه ديگري نياز ندارد و يك سيستم بسيار معمولي براي اين كار كافيست  Alpha - Classicكامپيوتر 

ايست يـك پرينتـر بـه كـامپيوتر     پرينت بگيريد پس مي ب Alpha - Classicدر صورتيكه مي خواهيد جوابها را مستقيما از نرم افزار 

  .صل نمائيد متخود 
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Alpha - Classic متصل به  را از طريق كابل مخصوصpower panel   دستگاه به پـورتRS 232  از . صـل نمائيـد   كـامپيوتر و

  .پس بهتر است پيچهاي دو طرف آن را محكم نمائيد  ،مطمئن شويد  RS 232برقراري اتصال كامل 

  

        آب مقطر دستگاه آب مقطر دستگاه آب مقطر دستگاه آب مقطر دستگاه     ----5

 يآزمايشگاه دسـتگاه آب مقطـر گيـر   د و اگر در كنيسعي كنيد آب مقطر را از مراكز معتبر تهيه . ظرف آب مقطر دستگاه را پر نمائيد 

رفي سـاده تـرين روش اسـتفاده از    صجهت كنترل آب مقطر م .از صحت عملكرد و كيفيت مناسب آب مقطر آن مطمئن شويد  ،داريد

  .محلول نيترات نقره است

  

        اتصال به برق اتصال به برق اتصال به برق اتصال به برق     ----6

        

220 V  AC  50/60 HZ 350 watts  Power supply 

220 V  2A        small size  Fuses  

     

  .آن در جدول باال مشاهده مي گردد   power panelهمچنين فيوز به كار رفته در  ،منبع تغذيه مورد نياز دستگاه 

   البتـه ايـن   . به عنوان يك نكته مثبت توصيه مي گـردد  ،استفاده از استابياليزر مطابق با ولتاژ و توان دستگاه كه در جدول فوق آمده *

  .الزامي مي باشد  ،كار در مناطقي كه نوسانات برق زياد و هميشگي است 

        

        نصب نرم افزار نصب نرم افزار نصب نرم افزار نصب نرم افزار     ----7

  CD-ROMرادر CD .همـراه دسـتگاه نصـب نمائيـد      CDرا از طريـق    Alpha - Classicكامپيوتر را روشن كرده و نرم افزار 

مراحل نصب نرم افزار به ترتيب زيـر   .چهار پوشه باز خواهد شد ،نمايان شده دوبار كليك نماييد   Iconبرروي  ،كامپيوتر قرار داده 

  :است 

  )  C            ) \  :Cدر شاخه    Alpha xbackو  Alpha xdكپي كردن فولدرهاي  -1        

   \ C : \ windows \ system               در مسير زير   qtintf 70.dll كپي كردن فايل -2        

  .بود مي بايست همان درايو را انتخاب نمود  cسيستم در درايوي غير از درايو  windowsاگر              

  Desktopفايل بر روي  از اين shortcutو گرفتن يك )  \ : C  )Cبر روي درايو  cronaكپي كردن فايل  -3        

  نرم افزار طبق نمونه همرا دستگاه  Settingوارد كردن اعداد و مشخصات  -4        
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  ن دستگاهن دستگاهن دستگاهن دستگاهروشن كردروشن كردروشن كردروشن كرد -8

نرم افزار را با دبل كليك بـر روي آيكـن    ،را در موقعيت روشن قرار دهيد   power panelكليد روشن و خاموش كننده دستگاه در 

  .دستگاه را روشن كنيد turn onبا انتخاب زير منوي  systemاز منوي . باز نمائيد  Desktopآن روي 

  

       


