
  کىتزل کیفی در آسمایشُای PT  ي APTT 
 

  ِتاریخچ 

  تمزاط: اٍلیي رفزاًس اًؼماد خَى لثل اس هیالد هسیح 

  َارسغ ,Celsuٍ Gallens اٍلیي تار هَفك تِ وطف تیواریْایی تا توایل تِ خًَزیشی ضذًذ.  

      

  (ٍارفاریي) تی کًآگًالوت تزاپیماویتًریىگ آو- PT (ّپاریي)APTT 

  اطمیىان بٍ وتایج تست : 

  هتغیزّای پزآًالیتیىال  

  آًالیتیىال  

  پست آًالیتیىال  

    

   ٍگشارش آسمایص اوعقادی 04444مطالع : 

  68 % پزآًالیتیىال 

   13% آًالیتیىال 

   18% پست آًالیتیىال 

  (پزآوالیتیکال)مزبًط بٍ بیمار: 

  سي  

  گزٍُ خًَی  

   (سزها –سهاى خًَگیزی ) صثح  

  سیگار-الىل  

  آسپزیي  

  سهاى-هٌَپَس-لزظ ضذحاهلگی-حاهلگی mens  

  ٍرسش  

   ّوَلیش-سیتوی پلی –آًوی ضذیذ  

  تصحیح سیتزات سذین:  HCT<20, HCT>55                

  X=(100-PCV)/(595-PCV) 

  X=(100-55)/(595-55)=0.08 

     هیل خَى ریخت 0.92هیلی سیتزات ٍ  0.08تزای یه هیلی خَى تایذ 

    

  (پز آوالیتیکال)مزبًط بٍ خًوگیزی: 

  خَى ٍریذی در ظزف nonactivated  

  پالستیىی  

  ُضیطِ ای سیلیىًَیش  

   سیلیىَى2هحلَل % ( Dimethyldichlorosilamine) تخیساًیذ)استفادُ اس دستىص ٍ َّد ( سپس تا  در حالل لَلِ ّا را

  یه ضة تا صثح تواًذ دلیمِ یا 10درجِ  10آب ضستِ ٍ 



  سَسى  G  23-21  19-22ٍ تچِ ّا  

   هیلی اًتخاب ضَد 20سزًگ وَچىتز اس  

  30-15 دلیمِ استزاحت لثل اس خًَگیزی  

  ّویطِ در یه ٍضؼیت ثاتت  

  ِتَرًیىِ ووتز اس یه دلیم  

  خًَگیزی عَالًی یا سخت ًطَد  

  لَلِ تِ اًذاسُ پز ضَد  

  اس هحل ست تشریك ٍریذی ًثاضذ  

  هخلَط ضذى هٌاسة خَى ٍ ضذ اًؼماد  

  1/9  ًسثت  تا% 3.2   ضذ اًؼماد هٌاسة  

  هیثاضذ 3.31-3.2غلظت هٌاسة سیتزات سذین %  

   ِتِ اسوَالریتِ پالسوا ًشدیىتز است2/3اسوَالریت %  

  3.2 دارای غلظت ووتزی است ٍ در ّواتَوزیت تاال ووتز تست را تغییز هی دّذ  

  ساسًذگاى ویتPT هیشاى ISI   ارائِ هیذٌّذ 2/3را تا سیتزات  

   باعث باالرفته %3.8 سیتزات INR  میشًد 

  طزس تُیٍ سیتزات سدیم: 

  تزی سذین سیتزات ٍسى هَلىَلی همذار هصزف 

28 gr 258.1 Na3C6H5O7 

30 gr 276.1 Na3C6H5O7,H2O 

32 gr 294.1 Na3C6H5O7,2H2O 

39 gr 357.16 Na3C6H5O7,5.5H2O 

49.6 gr 456.1 Na3C6H5O7,11H2O 

   درجِ اتَوالٍ ضَد 121دلیمِ در  15هیلی لیتزی تمسین وٌیذ سپس تِ هذت  10در یه لیتز آب حل وزدُ ٍ تِ حجوْای 

   درجِ یخچال تا چٌذ هاُ پایذاراست 4در دهای  

  در صَرت هطاّذُ وپه یا وذٍرت دٍر ریختِ ضَد  

  ٍمًارد عدم پذیزش ومًو: 

  (%90ُ تاضذ)ووتز اس لَلِ ای وِ تِ اًذاسُ وافی پز ًطذ  

  ٍجَد لختِ هیىزٍسىَپی  

  تؼذ اس ساًتزیفَص تایذ  Plt< 10 ´ 10 
9
 / l   

  ًهؼوَالg  1500  دلیمِ در حزارت اعاق 15تِ هذت  

  تْتز است ساًتزیفَص swing out تاضذ  

  اگز تؼذ اس ساًتزیفَص ّوَلیش داضت  

  ًوًَِ ایىتزیه، لیپویه تا اپتیىال آسهایص ًطَد  

  ٍ( پزٌ آوالیتیکال) حمل ي وقل ومًو: 



   8,  5گذضت سهاى تِ ػلت حساسیت فاوتَرّای  

  افشایص دها هٌجز تِ افشایص تخزیة  

   را فؼال هی وٌذ ٍ 7سزها فاوتَرPT   واّص هی یاتذ.  

  مدت سمان پایداری PT , PTT: 

  PT  درجِ ساًتیگزاد 2-4یا  18-24ساػت دهای  24تا 

         ساًتزیفیَص ضذُ یا ساًتزیفیَص ًطذُ تا درب تستِ ٍ پالسوا رٍی سلَلْا تواًذ. 

  APTT :  ساػت است 2ساػت تا ّواى ضزایظ تاال ایذُ آل تا  4تا. 

  ❋ ًَِدر صَرتیىِ ًو agitate ساػت  4سوا ظزف یه ساػت جذا ضذُ ٍ تا ضَد هثالً جای دیگزی آسهایص ضَد پال

 آسهایص ضَد

  ❋  است پایذار– 70هاُ در دهای  6درجِ ٍ تا  - 20پالسوا تا دٍ ّفتِ در 

  تجُیشات: 

  تي هاری  

   37  + 5   C °   

  تا آب همغز پز ضَد  

  یخچال ٍ فزیشر  

  4 +2   ٍ  2  -20 + 

  در عَل رٍس ری چه ضَد  

  یفَصساًتز  

  تویش تاضذ  

  تِ صَرت چطوی اس ًظز ٍجَد تزن چه ضَد  

  وٌتزل ویفی اًجام ضَد  

  ِلَل  

  ُاًذاس  mm 10 ´ 75 تزای اًجام آسهایص ضیطِ ای  

  تزای رلیك ساسی ٍ ًگْذاری ٍ تْیِ هحلَل پالستیىی  

  تْتز است یىثار هصزف تاضذ یا اسیذ وزٍهیه ضستِ ضَد  

  پی پت  

  دلت ٍ صحت آى وٌتزل ضذُ تاضذ  

  هَلغ وار دلت وزد هایغ تِ خَتی وطیذُ ٍ تخلیِ ضَد  

  ُ(وَرًَهتز)وٌتزل ضذ 

  سهاى ًوًَِ گیزی  

   صثح تِ حذالل هیزسذ 6فؼالیت فیثزیٌَلیتیه دارای الگَی سیىادیي است ٍ در  

  ٍدر ارتثاط تا سهاى تجَیش دار  

  ُاًتمال تِ آسهایطگا  

  ّزچِ سٍدتز اًجام ضَد  



  ِتزای تْی ppp  هیىزٍهتزی صاف وزد 0.2تْتز است دٍ تار ساًتزیفَص وزد یا تا فیلتز  

  آوالیتیکال: 

   کىتزل کیفی  

  وٌتزل ویفی داخلی ّز رٍس اًجام ضَد(Shift,trend,out of contol تَسظ فزد تا تجزتِ تفسیز ضَد)  

  ًُگْذاری دستگاُ ٍ ویت هغاتك تزٍضَر ساسًذ  

  SOP  هغاتك تزٍضَر  

  ّز هاُ یىثار ًتایج QC دیذُ ضَد ٍ تغییزات longterm  

  ضوارُ ساخت ٍ تاریخ اًمضا ٍ تاریخی وِ هؼزف تاس ضذُ را ثثت ًوَد عَریىِ تزای ّز تست لاتل ردیاتی تاضذ  

   (ًزهال گذاضتِ ضَد) غیز ًزهال تِ تغییزات حساستز استدر ّز راى واری وٌتزل ًزهال ٍ غیز  

   تست 40در ضزٍع ّز ضیفت واری ٍ در آسهایطگاّْای ضلَؽ ّز  

  ُدر صَرتیىِ وٌتزل آب ضذُ ًویتَاى آى را فزیش ٍ دٍتارُ استفادُ وزد هگز تِ تَصیِ ساسًذ  

  تزای رسن هٌحٌی:  

          9  فتِ ضَدرٍس ٍ هیاًگیي گز 3راى عی  

          SD  لثلی استفادُ ضَد  

          ُّز ها SD هحاسثِ ضَد  

          ّز چٌذ ٍلت یىثار هیاًگیي را تا دادُ ّای جذیذ هحاسثِ وزد  

   درجِ 37دلیمِ در  10پالسوا ًثایذ تیطتز اس Prewarm  ضَد  

  ولزیذ ولسین گزم ضذُ در پایاى رٍس دٍر ریختِ ضَد ٍ دٍتارُ استفادُ ًطَد  

   تزای هؼزف استفادُ ضَد 1آب همغز گزیذ  

  در هَرد APTT سهاى تواس هؼزف ٍ پالسوا هْن است  

   درجِ 37لَلِ ضیطِ ای تاضذ ٍ در Prewarm  ضَد  

  تواًذ تزٍهثَپالستیي ًثایذ تسیطتز اس یه ساػت در گزها  

   ثاًیِ تاضذ 5درجِ ای در ّز  90حزوت لَلِ تزای لزائت تِ ضىل سِ تىاى  

  آسهایص ّز تیوار دٍپلیىیت گذاضتِ ضَد  

   هیاًگیٌطاى تیطتز تاضذ در غیز ایٌصَرت خغای تصادفی است10تفاٍت آًْا ًثایذ اس %  

  Max.acceptable 

Difference between 

Duplicates(sec) 

Test Time(sec) 

2-1 20-0 

6-2 60-21 

10-6 100-61 

20-10 100< 

  Postanalytical: 

  l  ISI = International Sensitivity Index.  

  ISI is assigned by the manufacturer for each lot of reagent using reference material 

traceable to WHO  



     

  The lower the ISI the more sensitive the Reagent  

  ISI of 1.8 to 2.4 = Low sensitivity  

  ISI of 1.4 to 1.8 = Average sensitivity  

  ISI 1.0 to 1.4 = High Sensitivity  

                  

  INR  تا PT ratio ًسثت لگاریتوی دارد  

     ّز لذر ISIوتز تاضذ اگزو PTتیوار تغییز سیادی تىٌذ  INR سیادی ًوی وٌذ تٌاتز ایي اگزتَلیذ وٌٌذُ در هحاسثِ تغییز 

ISI اضتثاّی تىٌذ درINR  فزق سیادی ًویىٌذ 

  ًسثتPT =2   در سهاى%+ 5در صَرتیىِ اختالفPT تاضذ 

  ISI=2       INR=3.7-4.3                            ISI=1       INR=1.9-2.1  

  ِتٌاتز تَصی WHO ( 1.7-0.9 )  تاضذ 1.5ٍ تزجیحاً ووتز اس  

  ِتَصی CAP  1.7ّن> ISI  

  تؼییي داهٌِ هزجغ  

          20  فزد تاضذ 50-100سال ٍ تزجیحاً  20-80فزد سالن سى ٍ هزد  

          Geometric Mean هحاسثِ ضَد   

    

                   ّز دٍس است یؼٌی تیي دٍ تشریك آسهایص ضَد چَى دٍ  ساػت تؼذ اس تشریك 6سهاى خًَگیزی تزای ّپاریي تزاپی

  هیطَد تار در رٍس تشریك اًجام

        

  دستگاَُا: 

  (تزای ّز دستگاُ تایذ داهٌِ هزجغ خَدش را تؼییي وزد) 

  الىتزٍهىاًیىال  

  اى وَتاّتز اس الىتزیىال استسه  فتَاپتیىال  

  الىتزٍوویىال  

  تزخی ویتْا 

  پالسوا گزم ضَد  

  Amax  

  Fisher  

  Human  

  فمظ ولزیذ ولسین  

  اًتمال خَى  

  تیًَیه  

  Biolabo  

  Stago  

  هؼزف گزم ضَد  

  Dade  

  Hemolience  

  Amax  



  Diamed  

  Ortho  

  Sigma  

  Bahar afshan  

  PT 

  ًگْذاری  

  2 ساػت یخچال4ساػت اعاق یا  

  ساًتزیفَص  

  5  ِ3500دلیم  

  15  ِ3000-2000دلیم  

  ًگْذاری ًوًَِ در ویتْای هختلف 

  APTT 

  2  ٍ ساػت یخچال 4ساػت اعاق  

    

 


