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 : عنوان -1

 DGKCي در سرم به شيوه) ALP(روش انجام آزمايش آلكالن فسفاتاز -1-1
 

  : اقدامات وابسته -2
  بر روي تستCross Reaction دانستن تاثيرات متقابل يا -1-2
يفي قوانين  آشنايي با اصول كنترل كيفي و حدود مجاز طرح كيفيت در اين آزمايشگاه و اگاهي از تفسير نتايج حاصله از كنترل ك-2-2

 . هاي لوي جنينگ و قوانين وست گاردموجود در آزمايشگاه از جمله منحني
  آشنايي با اپراتوري نرم افزار كنترل كيفي آزمايشگاه جهت ثبت نتايج و تحليل آماري نتيجه حاصله-3-2
 تر، اتوآناليز  آشنايي با اپراتوري تجهيزات الزمه براي انجام تست از قبيل سمپلرها، بن ماري، فتوم-4-2
 هاي محلول سازي دانستن مكان و حساسيت ادات پايه در آزمايشگاه  آشنايي با روش-5-2
 هاي دفع پسماند آگاهي كامل نسبت به اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل-6-2
 ادوات و تجهيزات) Precision( آگاهي از دقت -7-2
 

 : هدف -3

 ALPن فعاليت  اندازه كمي ميزا-1-3
معلوم شده كه اين .  جدا شده از منسوج كبد، استخوان، طحال، كليه، روده صورت گرفته استALP در مطالعاتي كه بر روي خواص -2-3

ها توسط مواد شيميايي و هاي ايمونو شيميايي و اختالف در مهار ايزو آنزيمو توسط روش) ايزوآنزيم(ها با يكديگر متفاوت بوده آنزيم
 . ارت و الكتروفورز از هم قابل تفكيك هستندحر

 
 :  موارد كاربرد -4

 . اين روش جهت انجام تست در بخش بيوشيمي آزمايشگاه تشخيص طبي كاربرد دارد-1-4
اين آزمايش به همراه (باشد هاي كبدي و استخوان مطرح مي آزمايش آلكالن فسفاتاز به عنوان يك تومور ماركرويا شاخص بيماري-2-4

هاي جديد استخواني حاصل فعاليت استئوبالستي هاي استخواني، مقدار آنزيم متناسب با توليد سلولهاي كلينيكي در بيمارير يافتهساي
هاي كبدي در يرقان انسدادي، كانسر كبد و  بيماري-1:  درALPهاست افزايش مقادير افزايش يافته و همراه با رسوب كلسيم در استخوان

هاي استخواني مانند  در بيماري-2مي كبد، سيروز هپاتوتوسلوالر، سيروز صفراوي، كلستاز، هپاتيت، منونوكلئوز عفوني هاي حجتومورهاي
 ALPهاي باال برنده  ساير بيماري-3پاژت، تومورمتاستاتيك استخواني، ساركوماي ايتئوژنيك، استئوماالسي، نرمي استخواني، سلياك 

ريوي و ميوكارديال، هوپكين، سرطان ريه و پانكراس، ساركوئيدوز،نارسايي مزمن كليه و كاهش آن در سوء نظير هيپرپارتيروئيدسيم، سكته 
 .شودديده مي..... تغديه، هيپوتيروئيدسيم، آنمي پرنسيوز و 

 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5
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وارد صالحيت و شايستگي در بخش مربوطه بايد شود لذا تمامي م از آن جايي كه اين تست توسط اپراتور در بخش بيوشيمي انجام مي-1-5
 . رعايت گردد

 
 :  نمونه -6

شوند افزايش  يا اگزاالت باعث مهار آنزيم ميEDTA به مدت يك ماه پايدار است ضد انعقادهاي °٢۵- سرم بالفاصله فريز شود در -1-6
 . گرددهاي يخ زده ايجاد مي فعاليت آنزيمي در صورت آب كردن نمونه%30باالي 

 
  :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

ي دستي و دستگاهي كه با جزئيات كامل در بروشور هاي مورد نظر طبق دستور كار روش انجام آزمايش به شيوه آماده سازي معرف-1-7
 . باشدآمده است، كه پيوست مي "هاآماده سازي محلول"كيت در قسمت 

 فتومتر، اتوآناليزر، بن ماري، سمپلر: هاي كاربردي آنها از قبيلآماده سازي تجهيزات مورد نياز طبق دستورالعمل -2-7
هاي باال و ساير مفروضات روتين ها، سرم فيزيولوژي براي رقيق سازي نمونهاي، سرسمپلر، كاپ، ويال ريجنت آماده سازي جالوله-3-7

 موجود در آزمايشگاه
 اتور و سرم كنترل جهت استاندارد نمودن و كنترل انجام آزمايش كاليبر-4-7
 .......ها، كاليبراتور، سرم كنترل و  به حرارت محيط رساندن تمامي موارد كاربردي در انجام آزمايش از جمله معرف-5-7
 

 :  نكات ايمني -8

 هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه  رعايت تمامي دستورالعمل-1-8
 ها و يا هرگونه كار ديگر در انجام آزمايش هاي اتوماتيك به كارگيري پوآر در هنگام آماده سازي معرفپته از پي استفاد-2-8
  استفاده از دستكش به هنگام كار-3-8
كه  آمده است "ايمني و بهداشت دفع مواد زائد" و "هشدارها" رعايت موارد مذكور در بروشور كيت كه با جزئيات كامل در قسمت -4-8

 .باشدپيوست مي
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 ها و كاليبراتورهاي مربوطه ليست كار و يا دفتر بيوشيمي جهت نتايج آزمايشات و نيز كنترل-1-9
  فرم درخواست كاال و خدمات-2-9
 وآناليزر ادوات كاربردي از جمله فتومتر و اتLog Book فرم -3-9
 ها فرم ثبت علل تكرار تست-4-9
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
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 در اين خصوص به طرح كيفيت بيوشيمي موجود در آزمايشگاه كه جهت كنترل كيفي بخش بيوشيمي از تمامي لحاظ تدوين و -1-10
 .باشد مراجعه نماييداجرايي مي

 .هاي لوي جنينگ و قوانين وست گارد مراجعه مراجعه نماييد از جمله منحني به طور اخص به قوانين بررسي صحت-2-10
 . استفاده كنيدTrulab P و Trulab N و جهت كنترل Trucal U جهت كاليبراسيون بايد استاندارد گلوكز يا كاليبراتور -3-10
 

  : مراحل اجرايي كار -11
 كامل در بروشور كيت آمده است مراجعه نمائيد  كه با جزئيات"نجام آزمايشروش ا"انجام آزمايش به روش دستي به قسمت  جهت -1-11

 .باشدكه پيوست مي
 جهت انجام آزمايش به روش دستگاهي پارامترهاي دستگاهي مورد نظر را كه شركت توليد كننده ارائه نموده است طبق روش وارد -2-11

ليزر و فتومتر آمده است وارد نموده و ساير موارد جهت اپراتوري طبق دستورالعمل كردن پارامترها كه در دستورالعمل اجرايي كار با اتوآنا
 . باشداجرايي كار با اتوآناليزر و فتومتر انجام دهيد پارامترهاي دستگاهي با جزئيات كامل پيوست مي

 :هاي كاري موارد تكميلي در روش-3-11
باشد و  مندرج در بروشور كيت آمده است كه پيوست مي"محاسبات"قسمت در روش دستي با جزئيات كامل در :  محاسبه نتايجنحوه -

در پارامترهاي دستگاهي شركت آمده است كه پيوست ن  آشود كه جزئيات كامل در روش دستگاه با كاليبراتور مورد نظر نتايج محاسبه مي
 . باشدمي

دامنه "حراني اطالعات مورد نظر با جزئيات كامل در قسمت ي هشدار يا مقادير بي قابل گزارش، محدودهي مندرج، محدودهمحدود -
 .باشد در بروشور كيت امده است كه پيوست مي"ي اندازه گيريمحدوده" و نيز "مرجع

 :هاي آناليتيك در رابطه با انجام آزمايشحساسيت تست كيت اختصاصي بودن و نيز ساير ويژگي -
 .باشد المللي در ليتر مي واحد بين3 قابل اندازه گيري ALPحداقل مقدار 

 : گزارش موارد غير طبيعي-4-11
چنان چه نتايج آزمايش به دست آمده پس از كنترل و تائيد نهايي بيش از بود سريعاً به مسئول فني و يا سوپروايزر اطالع داده شود تا با 

 .برسداي صحيح به اطالع بيمار  به شيوه"دستور العمل گزارش دهي موارد بحراني"توجه به 
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

باعث ..... ها، اناالپريل، كتوكونازول، واراپاميل و ها، سايلكوسپورين مصرف داروهاي هپاتوتوكسيك، بروموكريپتين، سفالوسپورين-1-12
) Invivo(باعث فعاليت آنزيمي در شرايط ...... .هاي خوراكي و ها، ضد بارداريافزايش و مصرف آزاپتوپرين، كلوفيبرات، دانازول، استروژن

 . شودمي
، فلوئور، تركيبات EDTA حضور اسيد آسكوربيك و منيزيم باعث ايجاد افزايش كاذب و آرسنات، بريليوم، سيترات، منگنز، -2-12

 .سولفيدريل، تئوفيلين، روي و منيزيم باعث كاهش فعاليت آنزيمي خواهد شد
 هستند خوردن Lewis يا O ،Bدر افرادي كه گروه خون .  خواهد شدALPر دماي اطاق باعث افزايش فعاليت  نگه داري نمونه د-3-12

 ماهه آخر بارداري و پس از يائسگي افزايش فعاليت 3ي رشد جوانان،  را افزايش خواهد داد در دورهALPتركيبات حاوي فلزات مقدار 
 .شودآنزيم ديده مي
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 ....ها و ساير موارد كاربردي توسط اپراتور از جمله تغيير رنگ، نداشتن تاريخ مصرف و كاليبراتور، كنترلها،  عدم تصديق معرف-4-12
  خرابي تجهيزات و نيز نداشتن تاريخ كاليبراسيون معتبر-5-12
 ري به بيمار حجم ناكافي نمونه و خطاهاي نمونه گيري از جمله هموليز، و نيز بيان ناصحيح شرايط آزمايش و نمونه گي-6-12
 .باشد در بروشور كيت با جزئيات كامل ذكر گرديده است كه پيوست مي"گرعوامل مداخله" تمامي مواردي كه در قسمت -7-12
 و نيز "هاشرايط نگه داري و پايداري محلول"ها كه با جزئيات كامل در قسمت ها، معرف عدم رعايت شرايط صحيح نگه داري نمونه-8-12
 .باشدر بروشور كيت امده است كه پيوست مي د"هانمونه"
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 .ي نرمال تكرار شودتر محدوده مقادير باالتر و پائين-1-13
 هورمون هاي ديگر نظير آناليز ادرار،ها در بخش بيوشيمي و يا بخش مواردي كه نتايج حاصل از آزمايش در مقايسه با ساير تست-2-13

 . تطابق باليني ندارد تكرار شود.... شناسي و 
 . هرگونه مواردي كه سوپروايزر يا مسئول فني آزمايشگاه تكرار آن را گوشزد كند-3-13
ثبت افتد، نتايج حاصله مربوطه به قبل و بعد از تكرار و نتيجه گزارش نهايي و نيز علت تكرار در فرم  به هر دليل كه تكرار اتفاق مي-4-13

 .ها ثبت و مرقوم گرددعلل تكرار تست
 . در برگه ثبت نتايج گزارش گرددR٢ و تكرار بر روي نمونه جديد با عالمت R١ تكرار روي همان نمونه با عالمت -5-13
 

 : مراجع و منابع -14

  برشوركيت-1-14
  الزامات مربوط به مستند سازي آزمايشگاه مرجع سالمت-2-14
 


