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این . فیزیولوژیکی و شناسایی اختالالت مرتبط با مسیرهاي متابولیکی می باشدبررسی پروفایل متابولیت ها در نمونه هاي بیولوژیکی منعکس کننده وضعیت 
درصد از خطاهاي آزمایشگاهی را 75تا 32متغیرهاي پره آنالیتیک حدود . رویکردها توسط طیف گسترده اي از متغیرهاي پره آنالیتیک تحت تاثیر قرار می گیرد

تعداد زیادي از خطاهاي پره آنالیتیک وجود دارند که می . ا آماده شدن نمونه براي آنالیز را در بر می گیردشامل می شود و از زمان سفارش تست توسط پزشک ت
حجم نمونه بهینه، (این خطاها در درجه اول شامل جمع آوري نمونه . تواند به طور جدي اعتبار نتایج را در اختالالت متابولیک مادرزادي تحت تاثیر قرار دهد

معیارهاي مربوط به پایداري نمونه شامل انتقال، ذخیره، لیبل (، بررسی نمونه )ک، نمونه لیپمیک و زرد، زمان جمع آوري نمونه، مدت زمان ناشتایینمونه همولیتی
و آنتی و متغیرهاي فیزیولوژیک شامل شیوه زندگی، رژیم غذایی، استرس، سن، جنس، موقعیت اجتماعی و متغیرهاي خارجی شامل داروها) گذاري نمونه

بعضی متغیرهاي پره آنالیتیک مانند متغیرهاي نمونه قابل کنترل می باشند، در صورتیکه شناسایی متغیرهاي غیر کنترل شده باعث . بادیهاي مورد استفاده می باشد
رهاي پره آنالیتیک می تواند اثرات غیرقابل پیش بینی و با توجه به اینکه متغی. می شود بتوان اثرات آنها را بر بیماري و تغییرات موثر بر نتایج آزمایشگاهی جدا کرد

بدین منظور نمونه با کیفیت مناسب . نامطلوب روي سالمت بیمار داشته باشد، کاهش در این خطاها نقش مهمی در برنامه ارزیابی و بهبود کیفیت ایفا خواهد نمود
یشگاهی می باشد، جهت به حداقل رساندن خطاها و بهینه سازي استفاده از منابع، کیفیت نتایج که نتیجه آموزش مناسب و آگاهی از فاکتورهاي موثر بر نتایج آزما

.و در نهایت بهبود کل فرآیند مدیریت بیمار و اطمینان از تشخیص دقیق ضروري می باشد

لیک مادرزاديتشخیص بیماریهاي متابو،بیماریهاي متابولیک مادرزادي،متغیرهاي پره آنالیتیک:هاى کلیدىواژه
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Quantitative metabolite profiling in biological samples has the potential to reflect physiological status and
to identify disease associated disturbances in metabolic pathways. This approach is hampered by a wide
range of pre-analytical variables. Pre-analytical variables account for 32-75% of laboratory errors, and
encompass the time from when the test is ordered by the physician until the sample is ready for analysis.
There are some less controllable sources of pre-analytical errors that can seriously influence the reliability
of test results in inborn errors of metabolism. These primarily include specimen collection (optimal sample
size, hemolytic, lipemic and icteric samples, time of specimen collection, duration of overnight fast),
handling (stability criteria regarding transport and storage, sample  labeling) and physiological variables
such as the effect of lifestyle, diet, stress, age, gender, positional effects, and endogenous variables such
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as drugs and circulating antibodies .Some of the pre-analytical variables such as specimen variables can
be controlled, while other variables need to be well understood in order to be able to separate their
effects from disease related changes affecting laboratory results. As pre-analytical sources of variation
can produce unpredictable and unfavorable impacts on the wellbeing of patients, a reduction in
laboratory testing errors and quality improvements both play a significant role in programs for assessing
and improving quality. In this respect, consistent quality specimens, resulting from proper training and
knowledge of factors that can influence laboratory results, are essential for minimizing errors and
optimizing resource utilization. Furthermore, proper training results in improved quality of laboratory
results and whole patient management process to assure accurate diagnosis.
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