
جرمیاسپکترومترهايدرخریدمالحظات

وسایل . دالر متغیر است100000تا 330000قیمت اغلب اسپکترومترهاي جرمی مطرح شده در این گزارش از 
برخی تولید کنندگان. بسیار دقیق تر که در تحقیقات بکار می روند می تواند صدها هزار دالر بها داشته باشند 

PCو نرم افزارهاي اجرایی را بعنوان وجوه استاندارد پوشش می دهند، در حالی که سایر شرکت ها، چاپ گرها
دالر اضافی یا بیشتر به قیمت پایه 10000وسیله کروماتوگرافیک می تواند . ها آن ها را قابل انتخاب می دانند

.وسیله بیفراید

.تم ارزش دارندبهاي اولیه سیس٪12تا ٪8به عالوه قراردادهاي خدمات کامل 

هزینه جایگزینی قطعات . در تعیین قیمت حقیقی دستگاه، تأکید بر قیمت خرید تنها، اغلب گمراه کننده است
نظیر دما ، (اصول امنیتی و نیازهاي محیطی . همچنین نگه داري و خدمات تعمیر باید در نظر گرفته شود 

ارزیابی شود ، اطالعاتی که این موارد را در بر می گیرند براي هر واحد باید قبل از خرید) رطوبت، اتصاالت آبی 
.توسط سازنده در دسترس است

براساس مقررات. منتشر شدCLIA)([1]1988مقررات نهایی اصالح شده توسعهی آزمایشگاه بالینی سال 
CLIA جهت اخذ یک مدرك، یک . باید تمام آزمایشگاه هاي بالینی مدارك مورد قبول اتحادیه را تهیه کنند

آزمایشگاد باید تمام استانداردهاي مربوطه را اخذ کند که با انجام مجموعه اي از آزمایشات و روندها صورت می 
، سنجش (QC)ل مواردي نظیر انجام ازمایش بیمار، کنترل کیفیشامA CLمجموعه استانداردهاي. گیرد 

هزینه مدرك براساس سطح پیچیدگی و . می باشد (QA)مهارت، کیفیت عملکرد کارکنان و اطمینان کیفی
: تدوین شده استCLIAسه سطح مختلف پیچیدگی موجود است که در مقررات. حجم آزمایش متفاوتست 

.ی زیاد، پیچیدگی متوسط و پیچیدگ[2]صرف نظر شده

QCبررسی هاي صرف نظر شده، بدون آموزش یا تجربه یا با آموزش و تجربه اندکی قابل انجام است و نیازمند

یکی از آزمایشات صرف نظر شده . دشواري نمی باشد ، لذا کمتر محتمل است که نتایج نادرست حاصل شود 
.شامل تست نواري غیر خودکار ادرار است

ترومترهاي جرمیمالحظات خرید در اسپک



آنالیزهاي خودکار ادرار، : مقوله پیچیدگی متوسط، اغلب تست هاي آزمایشگاهی بالینی را در بر می گیرد، شامل
خون و شیمیایی تست ها و آنالیز کننده هاي این گروه مقادیر محدودي از نمونه و معرف را نیاز دارند و تداخل 

.اندك اجراگر طی روند آنالیز مورد نیاز است

مقوله پیچیدگی باال شامل تست هاي اختصاصی تري می شود که نیازمند تحصیالت گسترده و آموزش 
روندهایی که در آن ها در سطوح باال آماده سازي ، کالیبراسیون ، مداخله و آنالیز توسط . اختصاصی است 

.لوژياجراگر الزمست مانند مواردي نظیر سیتوژنتیک بالینی و درخواست هاي هیستوپاتو

را A CLقبل از خرید یک وسیله جدید یا باال بردن سطح وسیله موجود، آزمایشگاه ها باید بطور کامل مقررات
در شرایطی معین ممکن است خرید یا بهینه سازي یک وسیله، . در رابطه با امکانات یا وسایلشان بررسی کنند 

وزش تکمیلی به پرسنل، اخذ مدرك و همچنین تغییر این امر می تواند شامل آم. روند پیچیدگی را تغییر دهد 
.و سایر روندهاي ازمایشگاهی باشدQA، ارزیابی مهارت، برنامه هايQCدر

اثر متقابل . یک مسئله مهم توانایی هاي کامپیوتري سیستم است مالحظات خرید در اسپکترومترهاي جرمی
هت اطالعات ورودي آزمایش ، سنجش صحت آزمایش موجود یا سیستم کامپیوتر مرکزي بیمارستان جLISبا

IAگرچه. ضروري است CLIA، کالیبراسیون، تست مهارت و اطالعات بیمار براساس مقرراتQCو حفظ

CL سیستم گزارش کامپیوتري نتایج را در آزمایشگاه هاي بیمارستان ها اجباري نکرده است ولیکن آن ها را
وOCبرايCLIAنی براي اطمینان از همخوانی با استانداردهاي اجراییملزم به داشتن سیستم هاي جایگزی

OA یک سطح مؤثر. وسایل و روندهاي انجام آزمایشات بیمار می سازدLIS راه سریع و مؤثري جهت تنظیم ،
حجم گسترده اطالعات آزمایشاتی که هر روز در یک آزمایشگاه انجام می شود ، می باشد و بعالوه یک روش 

.و سایر آژانس هاي بازرسی استCLIAحت براي سازمانده ي و ذخیره اطالعات سازگار بارا

مراحل تکامل و مالحظات خرید در اسپکترومترهاي جرمی

اسپکترومتري جرمی گرچه یک تکنیک تحقیقاتی بسیار حساسی و اختصاصی در نظر 1970در اواخر سال هاي 
شگاه بالینی مناسب دانسته نمی شد زیرا هم گند و هم گران قیمت بود گرفته می شد ولی براي کاربرد در آزمای

شامل وسایل جدیدتري MSسیستمهاي کنونی. و اجراگراهاي متخصصی و نگهداري بسیار زیادي را نیاز داشت
توانایی کسب یا MSاغلب سیستم هاي. هستند که آن ها را مؤثرتر، ارزان تر و از نظر اجرایی آسانتر می سازد

دیگر MSها داراي فشار باال یا بهمراه یکLCها یاGCحذف اطالعات توسط ریزپردازنده ها را دارند و همراه
.می باشند



روش هاي یونیزاسیون که در . پیشرفت هاي اخیر بر تکنیک هاي جدید یونیزاسیون و طراحی دستگاه متمرکزند
، اسپکترومتري جرمی یونی F ABدر فشار اتمسفر ، کشف شده اند شامل یونیزاسیون در محدوده ، یونیزاسیون 

آنالیز F AB .ثانوي، لیزر غیر جاذب ، یونیزاسیون الکتروهیدرودینامیک و پالسماي غیر جاذب می باشد
جریان دائمی و . ترکیبات قطبی و یونی را بدون نیاز به خالص سازي ، ایزوالسیون و مشتق گیري میسر می سازد

است که تزریق مستقیم محلول هاي آبی به منبع FABی دیگر ازنوعFAB)-(CF[3]سریع بمباران اتمی
، که حساسیت را می کاهند، ) نظیر گلیسرول(یونی را بدون نیاز به افزودن تغییر دهنده هاي آلی شیمیایی 

.ممکن می سازد

مالحظات خرید در اسپکترومترهاي جرمی

ICP[4])MS-(ICP .یک تکنیک جدید دیگر یونیزاسیون اسپکترومتري جرمی با پالسماي القائی است

شامل یک پالسما با درجه حرارت باالست که محلول هاي نمونه را بخار و یونیزه می سازد تا آنالیز عناصر کمیاب 
سان نمونه ، فواید این دستگاه عبارتند از محدودیت هاي تشخیصی مطلوب ، آماده سازي آ. را انجام دهد 

ظرفیت پذیرش باال و توانایی اندازه گیري هم زمان بیش از یک عنصر، معهذا عناصر سبکتر نظیر کرومیوم و آهن 
.را بدلیل تداخالت متعدد نمی توان ارزیابی کرد

LC/MSانواع متعددي از تعامالت. پیشرفت هایی نیز در زمینه اشکال متغیر دستگاه صورت گرفته است 

یک ترکیب. موجود استGC/MSلیز ترکیبات قابل تبخیر با آماده سازي کمتر نمونه نسبت بهجهت آنا
LC/MSدر برخی موارد به یکGC متصل می شود و می تواند جهت حذف برخی آماده سازي هاي نمونه و

.هم چنین کاهش تعامالت و افزایش محدودیت هاي تشخیصی بکار رود

اسپکترومتري جرمی ) RIMSی که اکنون در تحقیقات مورد استفاده اند شاملسایر اشکال اسپکترومتري جرم
یک روش رقیق کننده ایزوتوپ با کیفیت . می باشدMS-.FTMS , ICP[5][6]با یو نیزاسیون رزونانس

.تحت مطالعه قرار گرفته است که می تواند به درستی سطح کلسترول را تعیین کندSGCM[7]مرجع

گسترش حافظه و . می کنند در تنظیم اطالعات کمکMSسازندگان به گسترش توانمندي دستگاه هاي
.افزایش اطالعات پایه بانک هاي اطالعات مرجع، دو موضوع مهم رو به توسعه اند

.Clinical Laboratory Improvement Amendment[1]

.warried[2]
flow fast atom bombardment-.Continous[3]

. inductiverly coupled plasma mass spectrometr[4]



. resonance ionization mass spectrometry[5]
ometry.fourier transform mass spectr[6]

quality isotope dilution ms .-reference[7]


