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�شكر وتقدير

اأعدَّ هذا الدليل ق�ش������م املختربات وال�ش�������ؤون العلمية التابع ملكت������ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية )ي�ن�دي�شي(، وقام بتن�شيق اإعداده اإيفيجينيا نايدي�س و�شات� ت�رباينن، امل�ظفان يف الق�شم 

املذك�ر )الذي يراأ�شه ج�شت�س تيتي(.

وي�ّد ق�شم املختربات وال�ش�ؤون العلمية اأن يعرب عن تقديره و�شكره لأع�شاء الفريق الدائم للربنامج 

الدويل ل�شم������ان اجل�دة، التابع للي�ن�دي�شي، الدكت�ر روبرت اأندير�ش����ن، والدكت�ر روبرت براملي، 

والدكت�������ر ديف���يد كالرك والدكت�ر بريي������� ليل�ش�ندي، على اإر�شاء مفاهيم هذا الدليل وم�شاهماتهم 

*
القّيمة وا�شتعرا�س هذه ال�ثيقة واإمتامها.

*ميك������ن طلب تفا�شيل الت�شال بالأ�شخا�س املذك�رين م������ن ق�شم املختربات وال�ش�ؤون العلمية التابع للي�ن�دي�شي 

)�س. ب 500، 1400 فيينا، النم�شا(.

© الأمم املتحدة، ت�رشين الأول/اكت�بر 2010. جميع احلق�ق حمف�ظة.

ل تنط�������ي الت�شمي������ات امل�شتخدمة يف هذا املن�ش�������ر ول طريقة عر�س املادة الت������ي يت�شّمنها على 

الإعراب عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة ب�شاأن املركز القان�ين لأي بلد اأو 

اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�شلطات القائمة فيها اأو ب�شاأن تعيني حدودها اأو تخ�مها.

هذا املن�ش�ر غري حمرر ر�شمياً.

من�ش�ر �شادر عن: ق�شم اللغة الإنكليزية واملن�ش�رات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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1

مة اجلزء االأول- مقدِّ

1-1- اخللفية

������ر ق�شم املختربات وال�ش�������ؤون العلمية، التابع ملكتب الأمم املتح������دة املعني باملخدرات واجلرمية  ي�فِّ

)الي�ن�دي�شي(، الدعم للمختربات يف ا�شتحداث وتنفيذ نظام لإدارة اجل�دة عرب عدد من املبادرات، 

مب������ا فيها ت�ف������ري عيِّنات مرجعية من امل�اد اخلا�شع������ة للمراقبة، واأدلة املخت������ربات ب�شاأن الطرائق 

امل��ش������ى بها، والفر�س التدريبية، ونظ������ام العمليات التعاونية الدولية، وع������رب تعزيز وتي�شري تبادل 

املعل�مات وامل�اد والبيانات ]1[.

ان ل�شمان اجل�دة يف املخترب. ويعالج  ات جانبان هامَّ والتثبُّ������ت من الطرائق التحليلية ومعايرة املعدَّ

ه������ذا الدليل كال هذين اجلانب������ني يف �شياق اختب������ار العقاقري غري امل�رشوعة يف امل�������اد امل�شب�طة 

والعيِّن������ات البي�ل�جي������ة. ويرد املزيد من املعل�مات ب�شاأن �شمان اجل�������دة يف اأدلة اأخرى �شادرة عن 

الي�ن�دي�شي.

1-2- الغر�ض من الدليل

ات املختربية.  ق من اأداء املعدَّ مة للتثبُّت من الطرائق التحليلية وللتحقُّ يُراد لهذا الدليل اأن ي�فر مقدِّ

وقد �ُشمم لكي يقّدم ت�جيهات عملية لل�شلطات ال�طنية واملحلِّلني يف تنفيذ التثبُّت من الطرائق يف 

اإطار براجمهم الداخلية القائمة ل�شمان اجل�دة.

ل الإجراءات املعرو�شة يف هذا الدليل خال�شة خربة علماء من عدة خمتربات �شهرية يف اأرجاء  وت�شكِّ

الع������امل. كما اأن منظمات متخ�ش�شة عديدة و�شعت مب������ادئ ت�جيهية للتثبُّت من الطرائق، باعتباره 

اأح������د عنا�رش �شمان اجل�دة واملمار�ش������ات املختربية اجليدة، وقد جرى ا�شتعرا�س تلك املبادئ لدى 

اإع������داد ه������ذا الدليل. ويف حني ي�جد تن�ُّع فيما يتعلق بتفا�شي������ل بروت�ك�لت التثبُّت من الطرائق، 

تبعا ل�شياقها، فاإن هناك قا�شماً م�شرتكاً اأي�شاً بني املبادئ التي ترتكز عليها جميع النُُظم. وعم�ما، 

يرم������ي هذا الدليل اإىل تعزي������ز اجله�د ال�طنية وامل�اءمة بينها عرب ت�ف������ري مبادئ ت�جيهية مقب�لة 

دولي������ا. ومن املهم اأي�شا،ً اأنه يركز ب�ش�������رة حمددة على م�شاألة �شمان اجل�دة واملمار�شات املختربية 

ل اأي�شا وثيقة تعليمي������ة وو�شيلة لت�شجيع  اجلي������دة يف خمت������ربات اختبار املخّدرات. ومُيك������ن اأن ي�شكِّ

املختربات على النظر يف امل�شائل املتعلقة ب�شمان اجل�دة.



ت�جيهات لختبار العقاقري غري امل�رشوعة يف امل�اد امل�شب�طة والعّينات البي�ل�جية  2

1-3- ن�سق الدليل وم�سطلحاته

ات والتحّقق من  تُعن������ى الف�ش�ل التالية بالتثبُّت من الطرائق التحليلية ومعاي������رة التجهيزات واملعدَّ

ق منها اإىل �شمان اأن النتائج الناجمة مالئمة للهدف  اأدائه������ا. ويهدف التثبت من طريقة ما والتحقُّ

ق من اأدائها ب�شمان اأنها تعمل ب�شكل  ات والتحقُّ املن�ش�د منها، بينما تُعنى معايرة التجهيزات واملعدَّ

�شحي������ح. ويُعنى التثّب������ت من نظام حتليلي ما، وه� م������ا يُ�شار اإليه غالباً باختب������ار مالءمة النظام، 

ات يف الإجراءات التحليلية املعتادة. �س اأداء ت�ليفة الطريقة واملعدَّ بتفحُّ

وي�شمُّ الدليل اأربعة اأجزاء رئي�شية وم�رشداً للم�شطلحات.

اً للجانبني النظري والعملي للتثّبت من الطرائق ومعايرة الأجهزة  اجلزء الأول: يقِدم ا�شتعرا�شاً عامَّ

ق من اأدائها. والتحقُّ

اجل������زء الثاين: يُراد به اأن يك�ن دلياًل عملياً للمحلِّلني. وه������� ي�شمل ت��شيات اإر�شادية ب�شاأن كيفية 

ية، وذلك على حد �ش�������اء ب�شاأن امل�������اد امل�شب�طة والعينات  التثب������ت م������ن الطرائق الن�عي������ة والكمِّ

البي�ل�جية. ويُراد لت��شي������ات "البداية ال�رشيعة" هذه اأن ت�شهم يف حتديد متطلبات التثّبت ب�رشعة 

وبطريقة منهجية. 

ق من اأدائها، وه�  ات والتحقُّ اجل������زء الثالث: يُراد به اأن يك�ن دلياًل عملياً ملعايرة التجهيزات واملعدَّ

بدوره مق�ّشم اإىل اإجراءات تتعلق مبختلف التجهيزات واملعّدات.

دة للتثّبت من الطرائق مل�شاعدة مدير املخترب  اجلزء الرابع: ي�شمل اأمثلة على اإجراءات ت�شغيلية م�حَّ

يف اإعداد هذه ال�ثائق لت�شمينها يف دليل اجل�دة اخلا�س باملخترب.

ويقدم املُرَفق م�رشداً مل�شطلحات منتقاة تت�شم باأهمية خا�شة بالن�شبة مل�ا�شيع هذا الدليل.

1-4-  ا�ستخدام الدليل

لق������د اخت������ريت النُُّهج املقرَتحة للتثّبت من الطرائق ال�اردة يف هذا الدليل، على اأ�شا�س ما اأثبتته من 

ج������دوى وقيمة. ورغم اأن الدليل ي�فر عدة مناذج خمت�������رشة للتثبت من الطرائق ميكن ا�شتخدامها 

جزئي������اً ب�شكل مبا�رش، فمن امل��شى به اأنه ينبغي ملديري املختربات اأن ي�رشف�ا على اإعداد اإجراءات 

تثّبت خا�شة مبخترباتهم على هدى املبادئ الت�جيهية املعطاة. ويرجع اخليار النهائي لنظام التثبت 

م������ن الطرائق اإىل مدير املخترب، الذي ينبغي اأن يت�������ىلَّ اأي�شاً امل�ش�ؤولية عن �شمان امتثال امل�ظفني 

رة. لالإجراءات املقرَّ



3 مة  مقدِّ

ويُلَفت النتباه اإىل اأهمية وج�د امل�ظفني املدرَّبني تدريباً كافياً، فيما يتعلق مب�شائل �شمان اجل�دة. 

ول ميك������ن تنفيذ برنامج ما ل�شمان اجل�دة مكت�������ب اأو ذي �شمة ر�شمية بفعالية، كما يتطلب نظام 

اعتماد خارجي ما، اإل بالتعاون مع م�ظفني ذوي معرفة واإدراك.

وم������ن الأم�ر املهمة لتط�ي������ر برنامج داخلي ل�شم������ان اجل�دة امل�شاركة يف نظ������ام خارجي لختبار 

الكفاءة، ومن ثم تُ�شّجع املختربات على امل�شاركة يف برامج اختبار الكفاءة والختبارات احللقية، من 

ها الي�ن�دي�شي يف اإطار الربنامج الدويل ل�شمان اجل�دة.  قبيل العمليات التعاونية الدولية التي يعدَّ

ويف �شي������اق التثّبت م������ن الطرائق التحليلية، يجري اأدناه التاأكيد عل������ى اأهمية الختبارات فيما بني 

املختربات )انظر اجلزء الثاين، 8-2(.

ب ق�شم املختربات وال�ش�ؤون العلمية باأي مالحظات على حمت�يات هذا الدليل وجدواه. وميكن  ويُرحِّ

اإر�شال املالحظات اإىل:

   

Laboratory and Scientific Section
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre, VIC
PO Box 500 
1400 Vienna
Austria

Fax: (+43-1) 26060-5967
Email: lab@unodc.org
Website: www.unodc.org





5

ق من الطرائق التحليلية اجلزء الثاين- التثّبت والتحقُّ

ت يف اإطار �سمان اجلودة واملمار�سات   2-1-  مقّدمة: دور التثبُّ

املختربية اجليدة

يجب تقيي������م الطرائق املتَّبعة يف خمترب الكيمياء التحليلية، واختباره������ا ل�شمان اأنها تعطي النتائج 

املالئمة للهدف املن�ش�د منها، اأي اأنه يجب التثبُّت منها. وينبغي لأي خمترب يعتمد الطرائق امل��شى 

* م������ن الي�ن�دي�شي، اأن يعيد اإما التثبُّ������ت واإما التحقق منها بال�شكل املالئ������م ل�شمان اأنها تعمل 
به������ا

ب�ش�������رة �شليمة يف بيئته املحلية. ويتطلب التحق������ق من العمليات التجريبية اأقل مما يتطلبه التثبت 

)انظر اجلزء الثاين 2-4 و2-5 اأدناه(.

وينبغ������ي اأي�شاً ت�ثيق اأي طريقة ي�ؤخذ به������ا حديثا يف اأي خمترب، كما يجب اأن يتلقى جميع املحللني 

الذين �شي�شتخدم�ن تلك الطريقة تدريباً كافياً، واأن يثبت�ا كفاءتهم فيه قبل بدء العمل ب�شاأن حالت 

ق منها على الأقل. وينبغي اتِّباع  فعلية. ويتعني اأي�شاً اإعادة التثبُّت من الطرائق التجارية، اأو التحقُّ

الإجراءات التي ي��شي بها ال�شانع�ن باأق�شى دقة ممكنة. وبخالف ذلك، اإذا اأُجريت تغيريات ذات 

�ش������اأن، ي�شبح التثبُّ������ت الكامل �رشوريا. واإذا جرى تعديل طريقة م������ا اأو تطبيقها على حالة جديدة 

ق، وفقاً ملدى التعديل وطبيعة  )م�شف�فة عينات خمتلفة مثاًل(، فاإن ذلك يتطلب اإعادة تثبُّت اأو حتقُّ

مة  ت تك�ن مطل�بة، مث������ال حني تطبَّق يف فح�س الدم طريقة م�شمَّ
ُّ
احلال������ة اجلديدة. فاإعادة التثب

ق مطل�باً لدى ا�شتخدام عم�د كرومات�غرايف ذي طبيعة خمتلفة اأو بُعد  لفح�س الب�ل؛ ويك�ن التحقُّ

خمتل������ف. ول حاجة لأيِّ اإجراء حني يك�������ن التعديل حمدوداً، كاأن يجري تغيري عم�د كرومات�غرايف 

ما باآخر من الن�ع ذاته. 

دة من الختبارات التجريبية التي تُفرز بيانات  ق من طريقة ما جمم�عة م�حَّ ويتَّبع التثبُّت اأو التحقُّ

تتعل������ق بالدقة والإح������كام وما اإىل ذلك. وينبغي تدوين العملية التي يت������م بها ذلك باعتبارها اإجراًء 

*اأ�ش������در ق�شم املخت������ربات وال�ش�ؤون العلمية التاب������ع للي�ن�دي�شي �شل�شلة من الأدلة ب�ش������اأن الطرائق امل��شى بها 
لختب������ار خمدرات الإدمان الرئي�شية، وهي من�ش�رة حتت الرم�ز ST/NAR. وتت�افر ال�شل�شلة باأكملها اأو اأعداد منفردة 

منها بناء على الطلب.



ق من الطرائق، ينبغي الت�رشيح ر�شمياً با�شتخدامها  داً. وحاملا يجري التثبُّت اأو التحقُّ ت�شغيلياً م�حَّ

يف املخترب من جانب ال�شخ�س امل�ش�ؤول، اأي مدير املخترب ]2[ مثاًل. 

وتُ�شّج������ل "ا�شتم������ارة الت�رشيح بطريقة" اأو وثيقة مماثلة حمددة يف دلي������ل اجل�دة تفا�شيل الطريقة 

والبيانات التي جرى تقييمها على اأ�شا�شها، مبا يف ذلك ما يلي:

• عن�ان الطريقة	

• املادة/امل�اد التي ميكن حتليلها	

• م�شف�فة العينات	

• الأ�شا�س العلمي للطريقة	

• بيانات درا�شة التثبُّت )الدقة، الإحكام، النتقائية، النطاق، حدُّ ال�شتبانة وما اإىل ذلك(	

• ا�شم ال�شخ�س امل�رشِّح ومن�شبه	

• التاريخ	

دة للتثبُّت اأو  وجتدر الإ�شارة اإىل اأنَّه ينبغي اأن ي�رّشح مدير املخترب اأي�شاً بالإجراءات الت�شغيلية امل�حَّ

دة يف دليل اجل�دة  ������ق من طريقة ما، اأ�ش�ة مبا ه� مّتبع مع جميع الإجراءات الت�شغيلية امل�حَّ التحقُّ

اخلا�س باملخترب.

ة. واإذا اأُجريت اأية  دة، فمن ال�رشوري اتِّباعها جميعاً بدّقَّ ومتى ا�شتُحدثت اإج������راءات ت�شغيلية م�حَّ

تغي������ريات فال بدَّ من ت�ثيق هذه التغيريات. وكل تغي������ري ذي �شاأن ي�شتلزم اإعادة التثبُّت من الطريقة 

دة، ينبغي ا�شتخدام اآخر  يف ظل الظروف اجلديدة. وفيما يتعلق بجميع الإجراءات الت�شغيلية امل�حَّ

�شيغة متَّت امل�افقة عليها.

د بطبيعته، لذا يجب اأن يك�������ن لدى املختربات اإجراء مالئم  والت�ثي������ق املخ������ربي لنظام اجل�دة معقَّ

ملراقب������ة ال�ثائ������ق، ح�شبما ي��شى به يف الدلي������ل املُعنَْ�ن "ت�جيهات لتنفيذ نظ������ام اإدارة الن�عية يف 

خمتربات فح�س املخدرات" ]3[.

وق������د تختلف النُظم املقرَتحة يف م�ؤلفات اأخرى ب�شاأن عملية التثبُّت عن هذه املبادئ الت�جيهية من 

ع������دة ج�ان������ب، لأن التثبت مرتبط بالتطبيق املن�ش�د بال�رشورة. وتتمّث������ل اإحدى ف�ائد هذه املبادئ 

الت�جيهية يف اأنها �ُشممت خ�شي�ش������ا للتحليل الن�عي والكمي للم�اد املخّدرة اخلا�شعة للمراقبة، 

�ش�اء يف امل�اد امل�شب�طة اأو يف العينات البي�ل�جية.

2-2- كيفية تطور طريقة جديدة

ترد خمططات لكيفية تط�ر طريقة جديدة يف معايري املنظمة الدولية للت�حيد القيا�شي ومن�ش�رات 

اأخرى ]4، 5، 6[. وينطبق املخطط التايل عم�ماً.
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د املتطلبات 1- حدِّ

حة )تعتمد على ت�افر  2- اخرت الطريقة املر�شَّ

ومتطلبات  امل�ظفني  وخربة  واملرافق،  املعدات 

تدريبهم، واملتطلبات التنظيمية(

ر الطريقة 3- ط�ِّ

املتطلبات  )تعتمد  الطريقة  ن�ع  4- حدد 

اأو  ن�عية  الطريقة  كانت  اإذا  ما  على  املحددة 

ية، وعلى التقنيات امل�شتخَدمة( كمِّ

5- اأعدَّ ت�ثيق التثبُّت

)الإجراءات  امل�شتخِدم  تعليمات  6- اأكتب 

الت�شغيلية امل�حدة للطريقة(

7- اح�شل على ت�رشيح الإدارة

المتثال  لر�شد  اجل�دة  م�شت�ى  8- راقب 

)انظر  النهائي  للهدف  امل�ؤاتية  القب�ل  ملعايري 

اخلط�ة 1(

9- ا�شتعر�س الطريقة واقرتح التغيريات

10- اح�شل على ت�رشيح الإدارة

تعيني الهدف النهائي

البحث يف امل�ؤلفات العلمية عن طريقة 

م�ج�دة؛ اأو ك�شف النقاب عن طريقة 

مماثلة؛ اأو نهج مبتكر اأو ت��شية الزمالء؛ اأو 

ت��شية الي�ن�دي�شي اأو منظمة اأخرى خمت�شة

تقييم اأوَّيل لتحديد ما اإذا كانت قادرة على 

تلبية املتطلبات

)انظر اجلزء الثاين 4-2(

اعر�س بالتف�شيل العمل التجريبي/التثبُّتي 

)انظر اجلزء الثاين 6-2(

)ST/NAR/25 انظر(

)انظر اجلزء الثاين 1-2(

ا�شتخدام معايري قابلة للتعقُّب، وعينات 

فارغة، وعينات مزادة، وخرائط �شبط وما 

اإىل ذلك، وبرامج خارجية لختبار الكفاءة

اإعادة التثبُّت ح�شب القت�شاء

اإعداد تنقيحات لالإجراءات الت�شغيلية امل�حدة

و�شع �شيغة حمّدثة لالإجراءات الت�شغيلية 

امل�حدة

اخلطوات االأولية

التثّبت من الطريقة

7 ق من الطرائق التحليلية  التثّبت والتحقُّ

ت�سمل... اخلطوة       

ر�سد اأداء الطريقة وا�ستعرا�سه



ت�جيهات لختبار العقاقري غري امل�رشوعة يف امل�اد امل�شب�طة والعّينات البي�ل�جية  8

2-3- اخلطوات االأولية

تتمث������ل امل�شاأل������ة املح�رية التي ينبغ������ي معاجلتها قبل ا�شتحداث طريقة جدي������دة يف حتديد الهدف 

د هذا بدوره معايري قب�ل اأداء الطريقة، كما قد يحدد  ال������ذي �شتُُ�شتخَدم من اأجل������ه النتائج. و�شيُحدِّ

ي للعقاقري اخلا�شعة  اأو يح�������رش اختيار التقنيات. فعلى �شبي������ل املثال، تقت�شي طريقة التحليل الكمِّ

للمراقب������ة يف امل�������اد امل�شب�طة حدا اأدنى من املتطلب������ات املتعلقة بالدقة والإح������كام والن�عية وما 

اإىل ذل������ك، ويجب تلبية هذه املتطلبات قب������ل القب�ل بال�شتخدام الروتين������ي للطريقة. ومن الأمثلة 

الأخ������رى، اأنَّ طريقة حتلي������ل الرتكيز املنخف�س ل�شتقالبات املخ������درات يف العينات البي�ل�جية قد 

تتطل������ب ا�شتخدام تقنيات فائق������ة الدقة والنتقائية، وهي تقنيات ل ميك������ن ت�فريها اإل من خالل 

كرومات�غرافيا الغاز اأو كرومات�غرافيا ال�شائل املقرتنة بقيا�س الطيف الكتلي. 

وعل������ى �شعي������د امل�ارد الب�رشي������ة واملالية للمخترب، من امله������م تاليف الإف������راط يف حتديد املتطلبات 

لة وتكاليف متزايدة  الت������ي �شتُ�شتخدم النتائج من اأجلها، لأن ذلك قد ي�������ؤدي اإىل فرتات حتليل مط�َّ

ومعل�مات ل حاجة اإليها. 

    

2-4- التثّبت من الطرائق

ا�شتُقت الربوت�ك�لت الناجعة للتثبت من الطرائق ال�اردة يف امل�ؤلفات العلمية، بني اأم�ر اأخرى، من 

املمار�شة ال�شناعية اجليدة الراهنة، وِمْدون������ة الل�ائح الحتادية، واإدارة الأغذية والعقاقري، واإدارة 

العقاق������ري ال�طنية، واتفاقية د�شت�������ر الأدوية لل�ليات املتحدة، ورابطة ال�شح������ة العامة الأمريكية 

وامل�ؤمت������ر الدويل املعني بالتن�شيق ]2[. ي�شاف اإىل ذل������ك �شال�شل الت��شيات التف�شيلية التي ن�رشها 

الفريق العامل العلمي املعني بتحليل العقاقري امل�شب�طة، وال�شبكة الأوروبية ملعاهد الطب ال�رشعي، 

.CITAC ]5[ مبادرة/Eurachem والحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية، و�شبكة

وميكن ت�شنيف الطرائق بعدة طرق ]7[، لكنه ينبغي، يف احلالة الراهنة، اأن يجري دائماً متييز هام 

بني الطرائق الن�عية والطرائق الكمية.

فالطرائق الن�عية لختبار العقاقري ت�شتلزم حتديد املجم�عة التالية من بارامرتات التثبُّت: 

• الن�عية/النتقائية	

• حّد ال�شتبانة	

• الإحكام )يف ظروف قابلية التكرار املختربية و/اأو قابلية الإعادة املختربية(	

• ال�شتقرار	
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وفيم������ا يتعل������ق بالطرائق الن�عية املقرونة برتكي������ز عتبي مقرر م�شبقاً لالإبالغ ع������ن النتائج، ينبغي 

حتديد البارامرتات الإ�شافية الثالثة التالية: 

• ية	 اخلطِّ

•  الدقة )النحياز( )يف ظروف قابلية التكرار املختربية و/اأو قابلية الإعادة املختربية( عند 	

ي الرتكيز احلدِّ

•  الإحكام )يف ظروف قابلية التك������رار املختربية و/اأو قابلية الإعادة املختربية( عند درجة 	

احلّدي

وت�شتلزم الطرائق الكمية لختبار العقاقري حتديد املجم�عة التالية من بارامرتات التثبُّت:

• الن�عية/النتقائية	

• حّد ال�شتبانة	

• الإحكام )يف ظروف قابلية التكرار املختربية و/اأو قابلية الإعادة املختربية(	

• ية ونطاق العمل	 اخلطِّ

• الدقة )النحياز( )يف ظروف قابلية التكرار املختربية و/اأو يف قابلية الإعادة املختربية( 	

• ال�شرتداد	

• ريبة القيا�س	

• ال�شتقرار	

وت�شم������ل البارامرتات الإ�شافية املحبذة، ولكن غري ال�رشوري������ة، التي ينبغي حتديدها احلّد الأدنى 

������ي واملتانة والق�ة.  وبالن�شبة للطرائق الن�عية والكمية املزمع ا�شتخدامها يف اأكرث من  للتعيني الكمِّ

خمترب، ينبغي لكل خمترب اأن يتحقق من الطريقة، كما ينبغي حتديد مدى الإحكام والدقة فيما بني 

املختربات. 

2-5- التحقق من الطرائق

ذ خمترب ما طريقة �شبق التثّبت منها، فال حاجة هناك اإىل اإعادة التثبُّت من الطريقة ب�شكل  حني ينفِّ

كام������ل، ولكن ينبغي التحقق من اأدائها قيا�شا على احلد الأدنى من البارامرتات املدرجة اأدناه. ويف 

العادة، يتطلب التحقق حتديد عدد اأقل من البارامرتات واإجراء عدد اأقل من القيا�شات لكل بارامرت 

مم������ا يتطلبه التثبُّت. وق������د تختلف نتائج التحقق ب�شكل طفيف عن نتائ������ج التثّبُّت، ولكن ينبغي اأن 

حُت�شم م�شاألة ما اإذا كانت مقب�لة يف �ش�ء الهدف الذي تُ�شتخَدم الطريقة من اأجله. 
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وت�شتلزم الطرائق الن�عية لختبار العقاقري حتديد املجم�عة التالية من بارامرتات التحقق:

•  الن�عية/النتقائية اإذا كانت م�شف�فة العينات تختلف عن تلك امل�شتخَدمة يف ا�شتحداث 	

الطريقة

• حّد ال�شتبانة	

• الإحكام )يف ظل ظروف قابلية التكرار اأو قابلية الإعادة(	

وفيم������ا يتعل������ق بالطرائق الن�عية املقرونة برتكي������ز عتبي مقرر م�شبقاً لالإبالغ ع������ن النتائج، ينبغي 

حتديد البارامرتين الإ�شافيني التاليني: 

• ي	 الدقة )النحياز( عند الرتكيز احلدِّ

• الإحكام عند الرتكيز احلّدي	

وينبغي حتديد الدقة والإحكام عند الرتكيز احلّدي.

وت�شتلزم الطرائق الكمية لختبار العقاقري حتديد املجم�عة التالية من بارامرتات التحقق: 

•  الن�عية/النتقائية وحّد ال�شتبانة اإذا كانت م�شف�فة العينات تختلف عن تلك امل�شتخَدمة 	

يف ا�شتحداث الطريقة

•  الدقة )النحياز( )يف ظل ظروف قابلية التكرار و/اأو قابلية الإعادة(	

• الإحكام )يف ظل ظروف قابلية التكرار و/اأو قابلية الإعادة(	

ت/التحقق 2-6- بارامرتات التثبُّ

الن�عية )النتقائية(

يُعنى هذا البارامرت مبدى تاأثري امل�اد الأخرى يف حتديد ماهية املادة/امل�اد م��شع الهتمام املراد 

حتليلها، ويف تقدير كميتها، ح�شب القت�شاء. وه� مقيا�س لقدرة الطريقة على حتديد ماهية امل�اد 

امل������راد حتليلها وتقدير كميتها يف وج�د م�اد اأخ������رى، �ش�اء كانت داخلية اأم خارجية، يف م�شف�فة 

عينات يف ظل ال�رشوط املعّرفة للطريقة.

ويت������م حتديد الن�عية باإ�شافة م�اد ميكن العث�ر عليها يف العينات. فعلى �شبيل املثال، قد ي�شتخدم 

اختبار لتحديد ن�عية طريقة لتح�شني العينات البي�ل�جية م�اد يُحتَمل اأن تتفاعل تبادليا؛ وميكن 

ع م�اد يُحتمل اأن تتداخ������ل بحيث متنع ظه�ر ل�ن  اأن ي�شم������ل اختب������ار لتحديد ن�عية اختب������ار التبقُّ

التفاعل اأو تُخفيه؛ وينبغ������ي للطريقة الكرومات�غرافية لتحديد درجات تركيز عقاقري التعاطي يف 

الت العقاقري العالجية امل��ش�فة طبيا امل�شاحبة. وتعتمد  العينات ال�رشيرية اأن تك�ن خالية من تدخُّ

الن�عية على الرتكيز، وينبغي حتديدها عند النهاية الدنيا من نطاق املعايرة. وينبغي للتثبُّت اأن يفي 
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به������دف الطريقة واأن ي�شمن معرفة اآثار ال�ش�ائب وامل�اد املتفاعلة تبادليا وما اإىل ذلك، التي ميكن 

اأن تك�ن م�ج�دة يف امل�شف�فة. 

حّد ال�شتبانة

ه� احلد الأدنى من تركيز املادة املراد حتليلها الذي ميكن اكت�شافه وحتديد ماهيته بدرجة معّينة 

من اليقني. وميكن تعريف حد ال�شتبانة اأي�شاً باأنه احلد الأدنى من الرتكيز الذي ميكن متييزه عن 

ال�ش��شاء اخللفية بدرجة معّينة من الثقة. وهناك عدة طرائق لتقدير حد ال�شتبانة، وهي تعتمد 

كلها على حتليل العينات الفارغة وفح�س ن�شبة الإ�شارة اإىل ال�ش��شاء. وهناك قب�ل وا�شع النطاق 

ل�������رشورة اأن تك�ن ن�شبة الإ�ش������ارة اإىل ال�ش��شاء 3 على الأقل. وح������د ال�شتبانة لي�س بارامرتا ق�يا 

اأو متين������ا وميكن اأن يتاأثر بالتغيريات ال�شغ������رى يف النظام التحليلي )مثل احلرارة، ونقاء الك�ا�شف 

الكيميائي������ة، واآثار امل�شف�فة واأح�ال الأجهزة(. لذا من امله������م للمختربات التي تعتمد طرائق �شبق 

التثّبت منها اأن تتحقق دائماً من هذا البارامرت. 

الإحكام )يف ظل ظروف قابلية التكرار و/اأو قابلية الإعادة(

الإحكام ه� مقيا�س ملدى تقارب النتائج التحليلية الناجمة عن �شل�شلة من القيا�شات املتكررة لنف�س 

املقدار يف ظل �رشوط الطريقة. وه� يُج�ّشد الأخطاء الع�ش�ائية التي حتدث يف طريقة ما.

وهناك جمم�عتان مقب�لتان عم�ماً من ال�رشوط التي يُقا�س الإحكام مب�جبها، وهما �رشوط قابلية 

التكرار وقابلية الإعادة. 

وتت�افر �رشوط قابلية التكرار حني يق�م املحلل نف�شه بتحليل عينات يف الي�م نف�شه وباجلهاز نف�شه 

)مث������ل كرومات�غراف الغاز( اأو امل�اد نف�شها )مث������ل الك�ا�شف الكيميائية لختبار التبّقع( يف املخترب 

نف�شه. واأي حي�د عن هذه ال�رشوط )مثل اختالف املحللني اأو الأيام اأو الأجهزة اأو املختربات( ميّثل 

�������رشوط قابلية الإعادة. ويُقا�س الإحكام ع������ادة مبعامل التغرّي اأو النحراف املعياري الن�شبي للنتائج 

التحليلي������ة الناجمة عن معايري ملراقبة اجل�دة اأُعدت ب�شكل م�شتقل. ويعتمد الإحكام على الرتكيز، 

وينبغ������ي اأن يُقا�س عند تركي������زات خمتلفة داخل نطاق العمل، يف اأجزائ������ه الدنيا وال��شطى والعليا 

عادة. والإحكام املقب�ل عند درجات الرتكيز الدنيا ه� 20 يف املائة. ومن املت�قع اأن يك�ن الإحكام 

اأف�ش������ل عند درجات الرتكي������ز الأعلى. وميكن ت��شيع معايري القب�ل ه������ذه يف بع�س احلالت، لدى 

حتليل عينات الت�رشيح مثال، حيث قد تك�ن اآثار امل�شف�فة ذات �شاأن.

ية ونطاق العمل اخلطِّ

ية حني تك�ن هناك عالقة تنا�شبية مبا�رشة بني ا�شتجابة الطريقة  ت��شف الطرائق تقليدياً باأنها خطِّ

وتركي������ز املادة املراد حتليلها يف امل�شف�فة على امت������داد نطاق ذلك الرتكيز م��شع الهتمام )نطاق 

د نطاق العمل م�شبقاً عل������ى ح�شب هدف الطريقة، وق������د ل يُج�شد �ش�ى جزء من  العم������ل(. ويح������دَّ
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ي الكامل. وت�شمل معايري القب�ل عادة اختبار جل�دة الت�فيق. ويُ�شتخَدم غالباً ُمعامل  النطاق اخلطِّ

ية، وقد يبقى  ية. لكن هذا لي�س كافياً لإثبات وج�د عالقة خطِّ ترابط عاٍل قدره 0.99 معياراً للخطِّ

مالئم������اً للهدف طريقة يقل فيها ُمعامل التحديد ع������ن 0.99. ول تقبل هذه البارامرتات التطبيق 

على الطرائق الن�عية، ما مل يكن هناك تركيز عتب�ي لالإبالغ عن النتائج. 

الدقة )النحياز(

ه������ي مقيا�س للفرق ب������ني النتيجة املت�قعة لالختب������ار والقيمة املرجعية املقب�ل������ة الناجم عن خطاأ 

الطريقة واملخترب ب�شكل منتظم. ويُعربَّ عنها عادة بن�شبة مئ�ية. والدقة والإحكام معاً يقرران اخلطاأ 

الإجم������ايل للتحليل. وحتدد درجة الإتقان مثالياً با�شتخدام م�������اد مرجعية م�ثقة، اإذا ت�افرت، اأو 

طرائق مرجعية اأو درا�شات تعاونية اأو باملقارنة مع طرائق اأخرى ]4[.

ويندر عملياً ت�افر م�اد مرجعية م�ثقة لعقاقري الإدمان. وفيما يتعلق بعقاقري الإدمان يف ال�ش�ائل 

البي�ل�جي������ة، هناك امل�اد املرجعية امل�ثقة التابع������ة للمركز ال�طني للمعايري والتكن�ل�جيا، لكنها ل 

تغطي قائمة وا�شعة من امل�اد. وكبديل عن ذلك، ميكن ا�شتخدام معايري مرجعية من منظمة م�ث�ق 

بها مثل الي�ن�دي�شي اأو اإدارة مكافحة املخدرات اأو م�شدر جتاري ذائع ال�شيت. 

وم������ن املاأل�ف تقدير الدقة بتحليل عين������ات مزادة اإىل ثالث درجات خمتلفة من الرتكيز )منخف�س، 

مت��ش������ط، عال( تغطي نطاق العمل. وينبغي اأن تك�ن درج������ات تركيز هذه املعايري خمتلفًة عن تلك 

امل�شتخَدم������ة يف اإعداد منحنيات املعايرة، كما ينبغ������ي اإعدادها من خمزون حمل�ل معياري خمتلف. 

ومعايري قب�ل الدقة تطابق مثيلتها لالإحكام.

ال�شرتداد

يُق�ش������د با�شرتداد مادة يراد حتليله������ا يف مقاي�شة ا�شتجابة املك�شاف الت������ي يُح�شل عليها من كمية 

م�شاف������ة م������ن تلك املادة وم�شتخرج������ة من امل�شف�فة مقارن������ة با�شتجابة املك�ش������اف لدرجة الرتكيز 

������ق ال�شايف )امل�اد امل�شب�طة(. وميكن اأي�شا اعتب������اره الن�شبة املئ�ية للعقار  احلقيقي������ة للمعيار امل�ثَّ

اأو امل�شتقلَ������ب اأو املعي������ار الداخلي امل�ج�د اأ�شاًل يف العينة الت������ي ت�شل اإىل نهاية الإجراء. ويف حالة 

العين������ات البي�ل�جي������ة، ميكن اإزادة نُ�ش������خ فارغة من امل�شف�فة البي�ل�جي������ة متى مت احل�ش�ل على 

امل�شتخرج������ات النهائي������ة اإىل الرتكيز احلقيقي للمعي������ار امل�ثَّق ال�شايف ثم حتليله������ا. وينبغي اإجراء 

جت������ارب ال�شرتداد مبقارنة النتائج التحليلية للعين������ات امل�شتخَرجة عند ثالث درجات تركيز )عادة 

تلك املناظرة لعينات املراقبة امل�شتخَدمة لتقييم اإحكام طريقة ما ودقتها(. ولي�س من ال�رشوري اأن 

يك�ن ا�شرتداد املادة املراد حتليلها بن�شبة 100 يف املائة، ولكن ينبغي ملدى ال�شرتداد )ا�شرتداد املادة 

املراد حتليلها واملعيار الداخلي( اأن يك�ن ثابتاً )جلميع درجات الرتكيز التي يتم اختبارها(، ودقيقاً 

وقابال لالإعادة )اأف�شل من 20 يف املائة(.
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ريبة القيا�س ]8، 9، 10[

ينبغ������ي للمختربات التي جت������ري الختبارات اأن متتلك وتطبِّق اإج������راءات لتقييم ريبة القيا�س ]1[. 

وي�ف������ر النظر يف الريبة �شمانا باأّن النتائج وال�شتنتاجات امل�شتق������ة من الطرائق والنُّظم التحليلية 

مالئمة للهدف املن�ش�د منها ]11[.

ف الريبة باأنها بارامرت مرتبط بنتيجة القيا�س ي�شف ت�شتت القيم الذي ميكن  ويف علم القيا�ًس، تُعرَّ

اأن يُُعزى منطقياً اإىل الكمية املراد قيا�شها.

وبتعبري عملي، ميكن تعريف الريبة باأنها احتمال الثقة اأو م�شت�ى الثقة. فاأي قيا�س جنريه �شيك�ن 

مرتبطاً ببع�س الريبة، ومدى الريبة الذي نختاره �شيك�ن النطاق الذي تقع داخله القيمة احلقيقية 

مب�شت�ى معني من الثقة. وعادة ما ن�شتخدم مدى ثقة قدره 95 يف املائة ]12[.

وفه������م الريبة اأ�شا�شي لتف�شري النتائج والإبالغ عنه������ا ]11[. فيجدر باملخترب اأن يحاول، على الأقل، 

حتدي������د جميع مك�نات الريبة واإجراء تقييم منطقي لها، واأن ي�شمن اأن �شيغة الإبالغ عن النتيجة 

ل تعطي انطباعاً خاطئاً عن الريبة. 

وت�شم������ل ريبة القيا�������س عم�ماً مك�نات عديدة. وحُت�َشب الريبة بتقيي������م الأخطاء املرتبطة مبراحل 

التحليل املختلفة، مثل الآثار ال�شابقة للتحليل وعمليات املجان�شة وال�زن وا�شتخدام املا�ّشة واحلقن 

وال�شتخ������راج وال�شتقاق وال�شرتداد ومنحنيات املعايرة. وبيان������ات التثبُّت، مثل الدقة والإحكام يف 

ظل ظروف قابلية التكرار و/اأو قابلية الإعادة، حتكم العديد من هذه الع�امل وينبغي ا�شتخدامها. 

 وميك������ن ح�ش������اب تقديرات الريب������ة الإجمالية بن�شبة ثق������ة قدرها 95 يف املائ������ة با�شتخدام املعادلة

التالية: 

 اإلخ، هي مك�نات الريبة الفردية.
2

، ر
1

حيث ر

وملك�نات الريبة الفردية التي تقل عن 20 يف املائة من اأعلى مكّ�نات الريبة اأثر �شئيل على الريبة 

الإجمالية، وميكن حذفها من العملية احل�شابية.

ال�شتقرار

ينبغ������ي للتثبُّت من الطريق������ة اأن ي��شح مدى ا�شتقرار امل�اد املراد حتليله������ا اأثناء الإجراء التحليلي 

باأكمل������ه، مب������ا يف ذلك التخزين قبل التحليل وبعده. وعم�ما، ميكن القيام بذلك عرب مقارنة معايري 

ت حديثا لدرجات تركيز معروفة مع معايري مماثلة مت الحتفاظ بها لفرتات خمتلفة من ال�قت  اأُعدَّ

وتخزينها يف ظروف متن�عة. انظر املرجع 13 ومراجع اأخرى يُ�شار اإليها فيه.

ر
ررر2 *
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2-7- ر�سد اأداء الطريقة وا�ستعرا�سه

بع������د التثبُّ������ت اأو التحقق من طريقة ما وتنفيذها، تن�شاأ حاج������ة م�شتمرة، يف اإطار اأي نظام ل�شمان 

اجل�������دة، اإىل التاأكد م������ن اأن الطريقة ل تزال تعمل وفقاً مل�ا�شفاته������ا. وت�شمل عملية الر�شد هذه 

مراقب������ة جارية جل�دة الطريق������ة با�شتخدام العينات الفارغة وال�ش�اب������ط واأجهزة املعايرة واختبار 

ن������ات النظام )وه������� ما ي�شار اإليه اأحياناً باختبار مالءمة النظ������ام( ]14[، على �شبيل املثال اأداء  مك�ِّ

العم�د بدللة التحليل و�شكل الذروة، وا�شتجابة املك�شاف وم�ا�شفات الك�ا�شف الكيميائية. وينبغي 

تعي������ني ح������دود �شبط وا�شحة للطريقة )مث������ل التفاوت املقب�ل يف ا�شتجاب������ة املك�شاف(، اإىل جانب 

الإج������راءات الت�شحيحية التي ينبغي اتباعها، اإذا مت جتاوز تلك احلدود، مبا يف ذلك اإعادة معايرة 

الطريقة واإعادة التحقق والتثبت منها.

2-8- العمليات التعاونية/اختبارات الكفاءة فيما بني املختربات

هذه الدرا�شات �رشورية للتحقق من م�ث�قية وت�افق البيانات التي يتعني تقا�شمها. وميكن ا�شتخدام 

العملي������ات التعاوني������ة كجزء ل يتجزاأ م������ن التثبت من الطرائق لتقييم الدق������ة والإحكام يف ظروف 

قابلي������ة الإعادة ولتحديد املتان������ة. وي�شتلزم بع�س هذه العمليات ا�شتخ������دام الطريقة نف�شها يف كل 

م�قع. وميك������ن ا�شتخدام العمليات التعاونية ونُُظم اختبار الكف������اءة لر�شد اأداء خمترب ما ومقارنته 

ب������اأداء خمتربات اأخرى تنتج بيانات مكافئة. وهناك عدة نُُظم خارجية ل�شمان مراقبة ج�دة حتليل 

العقاق������ري اخلا�شعة للمراقبة، مبا يف ذلك العمليات التعاونية الدولي������ة التابعة للي�ن�دي�شي. انظر 

اأي�شاً "م�ا�شف������ات املنظمة الدولية لت�حيد املقايي�س/ اللجنة الكهروتقنية الدولية"، الدليل 1-43 

ي نُُظم اختبارات الكفاءة. و43-2 لعتماد معدِّ



1
5

ة 
لي
لي
ح

لت
 ا
ق
ائ
ر
ط

ال
ن 

م
ق 

قُّ
ح

لت
وا

ت 
ثّب

لت
ا

  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

  )اأ( الختبارات الل�نية

الن�عية/

النتقائية

 حلل العينات التالية يف ظل �رشوط الختبار املحددة،

ولحظ الل�ن الناجم عن الختبار يف ال�قت املحدد:

• جميع العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف املجم�عة/ 	

املجم�عات م��شع الهتمام.

بات من م�شادر طبيعية اأو من عملية اإعداد  جميع املركَّ

تركيبية امل�ج�دة عادة يف العينات امل�شب�طة املحت�ية على 

جمم�عة العقاقري م��شع الهتمام.

• اغات	  جميع امل�اد امل�ج�دة عادة على �شكل مذيبات اأو �ش�َّ

اأو �ش�اها يف امل�شف�فة التي يتم �شبط العقار فيها.

• اأمثلة لعقاقري خا�شعة للمراقبة من فئة/فئات اأخرى.	

• جمم�عة من العينات احلقيقية اأو املقلَّدة من م�اد 	

م�شب�طة معروف تركيبها لآثار امل�شف�فة.

 ينبغي اأن يك�ن عدد عينات الختبار كبرياً قدر الإمكان يف

اإطار احلدود العملية، ولكّن العدد الأدنى املقرتح ه� 20 عينة. 

ل بارزاً )تقنيع الختبار( مب�اد �شائعة ال�ج�د. ل تدخُّ

• د ماهية جميع العقاقري يف املجم�عة امل�شتهَدفة التي 	 حتدَّ

تعطي نتائج �شالبة.

• اأقل من 5 يف املائة من عينات احلالت احلقيقية اأو املقلّدة 	

التي حتت�ي على مادة/م�اد يراد حتليلها، باحلد الأدنى من 

ح وج�دها يف عينات احلالت التي ي�اجهها  الرتكيز، واملرجَّ

املخترب، تعطي نتائج �شالبة كاذبة.

• ينبغي اأن تُخَف�س النتائج ال�شالبة الكاذبة اإىل احلد الأدنى 	

)مثالياً اإىل �شفر يف املائة(، لدى ا�شتخدام الختبار الل�ين 

باعتباره اختباراً اأ�شا�شياً للفرز، ول يُجرى اأي اختبار اآخر 

يف اأعقاب اختبار فرز �شالب. 

• اأقل من 10 يف املائة من عينات احلالت احلقيقية اأو 	

املقلّدة، التي ل حتت�ي على امل�اد امل�شتهدفة بالتحليل تعطي 

نتائج م�جبة كاذبة. 

ت من الطرائق 2-9-  مبادئ توجيهية لعملية التثبُّ

2-9-1- املواد امل�سبوطة—التحليل النوعي 
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6 2-9-1- املواد امل�سبوطة—التحليل النوعي  )تابع(

  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

  )اأ( الختبارات الل�نية )تابع(

حلل عينات نقّية من جمم�عة منتقاة من العقاقري يف الفئة حّد ال�شتبانة

م��شع الهتمام، بكميات متناق�شة حتى ي�شبح من غري 

املمكن ا�شتبانتها. 

حّدد اآثار امل�شف�فة على حّد ال�شتبانة باإزادة املادة/ امل�اد 

يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د. 

ينبغي لكمية املادة التي يجري فح�شها اأن تك�ن باملقدار 

املحدد يف الطريقة التحليلي.

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة الهدف 

من التحليل.

قد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء اختبار ل�شتبانة املادة املراد 

حتليلها باحلّد الأدنى من الرتكيز املرّجح وج�ده يف عينات 

احلالت التي ي�اجهها املخترب. 

الإحكام يف 

ظروف قابلية 

التكرار وقابلية 

الإعادة

حلل على الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف 

بكمية ترتاوح بني 1.25 × حد ال�شتبانة و 2× حد 

ال�شتبانة

ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س عينات )20 

يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة. 

)ب( اختبارات البل�رة الدقيقة

 النوعية/

االنتقائية
افح�س كل عقار يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام يف 

جمم�عة من�ذجية من امل�شف�فات يف ظل الظروف املحددة 

ل ال�شمات التي متيِّزه باعتباره  ر و�شجِّ لالختبار، و�ش�ِّ

العقار املحدد اأو اأحد عقاقري فئة معّينة. 

ينبغي أن تكون الطريقة التحليلية بداللة النوعية/االنتقائية مالمئة للهدف 

)أي حّد أدىن من النسب املوجبة الكاذبة مع مصفوفات مختلفة لفرز املواد 

الخاضعة للمراقبة(. 
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حلل عينات من كل عقار حمدد يف الفئة/الفئات م��شع حّد ال�شتبانة

الهتمام يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة 

ال�ج�د عند �شل�شلة من املحاليل من اأجل حتديد اأدنى 

تركيز تبقى معه ال�شتبانة ممكنًة بثقة. 

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة هدف 

التحليل. وقد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء اختبار ل�شتبانة 

املادة املراد حتليلها باحلّد الأدنى من الرتكيز املرّجح وج�ده يف 

عينات احلالت التي ي�اجهها املخترب. 

الدقة يف ظروف 

قابلية التكرار 

وقابلية الإعادة

حلل على الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف 

بكمية ترتاوح بني 1.25 × حد ال�شتبانة و 2× حد 

ال�شتبانة

ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س عينات )20 

يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة.

 )ج(  تقنيات املطياف )الأ�شعة ف�ق البنف�شجية، الأ�شعة حتت احلمراء، الرنني املغنطي�شي الن�وي، مطياف احلركة الأي�نية،

قيا�س الطيف الكتلي( 

الن�عية/

النتقائية

حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة، وحدد خ�شائ�س 

المت�شا�شات اأو الرنينات اأو الأي�نات ملا يلي: 

• عينات من جميع العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف 	

الفئة/الفئات م��شع الهتمام

• بات من م�شادر طبيعية اأو 	 عينات من جميع املركَّ

من عملية اإعداد تركيبية امل�ج�دة عادة يف العينات 

امل�شب�طة املحت�ية على جمم�عة العقاقري م��شع 

الهتمام

• اغات 	 جميع امل�اد امل�ج�دة عادة على �شكل مذيبات اأو �ش�َّ

اأو �ش�اها يف امل�شف�فة التي يتم �شبط العقار فيها.

• اأمثلة لعقاقري خا�شعة للمراقبة من فئات اأخرى.	

ينبغي اأن تك�ن الطريقة التحليلية بدللة الن�عية/النتقائية 

مالئمة للهدف )اأي حّد اأدنى من الن�شب امل�جبة الكاذبة مع 

م�شف�فات خمتلفة لفرز امل�اد اخلا�شعة للمراقبة(
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

 )ج(  تقنيات املطياف )الأ�شعة ف�ق البنف�شجية، الأ�شعة حتت احلمراء، الرنني املغنطي�شي الن�وي، مطياف احلركة الأي�نية،

قيا�س الطيف الكتلي(  )تابع(

•  جمم�عة من العينات من م�اد م�شب�طة معروف تركيبها 	

لآثار امل�شف�فة.

ينبغي اأن يك�ن عدد عينات الختبار كبرياً قدر الإمكان يف اإطار 

احلدود العملية، ولكّن العدد الأدنى املقرتح ه� 20 عينة.

حلل عينات من جمم�عة عقاقري منتقاة يف الفئة/الفئات م��شع حّد ال�شتبانة

الهتمام يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د عند 

 �شل�شلة من املحاليل من اأجل حتديد اأدنى تركيز، تبقى معه

ال�شتبانة ممكنة بثقة. 

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة 

هدف التحليل. وقد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء اختبار 

ل�شتبانة املادة املراد حتليلها باحلّد الأدنى من الرتكيز 

املرّجح وج�ده يف عينات احلالت التي ي�اجهها املخترب.

الدقة يف ظروف 

قابلية التكرار 

وقابلية الإعادة

حلل على الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف بكمية 

ترتاوح بني 1.25 × حد ال�شتبانة و 2× حد ال�شتبانة

ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س عينات 

)20 يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة. 

)د( كرومات�غرافيا الطبقة الرقيقة

الن�عية/

النتقائية

 مراعياً عدم زيادة العبء على ال�شفيحة، حلل يف ظل �رشوط 

ل قيم معامل ال�شتبقاء والل�ن الناجم  الختبار املحددة، و�شجِّ

عن الختبار يف ال�قت املحدد ملا يلي: 

ينبغي اأن يك�ن الطريقة التحليلية بدللة الن�عية/

النتقائية مالئماً للهدف )اأي حّد اأدنى من الن�شب امل�جبة 

الكاذبة مع م�شف�فات خمتلفة لفرز امل�اد اخلا�شعة 

للمراقبة(.

2-9-1- املواد امل�سبوطة—التحليل النوعي  )تابع(
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• جميع العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف الفئة/الفئات م��شع 	

الهتمام. 

• بات من م�شادر طبيعية اأو من عملية اإعداد 	 جميع املركَّ

تركيبية، امل�ج�دة عادة يف العينات امل�شب�طة املحت�ية على 

جمم�عة العقاقري م��شع الهتمام.

• اغات اأو 	 جميع امل�اد امل�ج�دة عادة على �شكل مذيبات اأو �ش�َّ

�ش�اها يف امل�شف�فة التي يتم �شبط العقار فيها.

• اأمثلة لعقاقري خا�شعة للمراقبة من فئة/فئات اأخرى.	

• حلل مزيجات امل�اد ذات معامالت ال�شتبقاء املتماثلة واأثبت 	

اأيها ميكن حتديد ماهيته يف وج�د الأخريات. 

حلل عينات من جمم�عة عقاقري منتقاة يف الفئة/ الفئات م��شع حّد ال�شتبانة

الهتمام يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د 

عند �شل�شلة من املحاليل من اأجل حتديد اأدنى تركيز تبقى معه 

ال�شتبانة ممكنة بثقة.

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة 

هدف التحليل. وقد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء اختبار 

ل�شتبانة املادة املراد حتليلها باحلّد الأدنى من الرتكيز 

املرّجح وج�ده يف عينات احلالت التي ي�اجهها املخترب.

الإحكام يف 

ظروف قابلية 

التكرار وقابلية 

الإعادة 

حدد التغري داخل املخترب ويف ما بني املختربات يف قيم معامل 

ال�شتبقاء الن�شبية الناجمة عن مقارنة معامل ال�شتبقاء للعينة 

مع مثيلتها من معايري م�ثقة جترى على الت�ازي مع العينات.

 ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س عينات

)20 يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة.
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)ه�( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�شعري

الن�عية/

النتقائية

ل فرتات ال�شتبقاء  حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة، و�شجِّ

الناجمة ملا يلي: 

• جميع العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام. 	

• بات من م�شادر طبيعية اأو من عملية اإعداد تركيبية، 	 جميع املركَّ

امل�ج�دة عادة يف العينات امل�شب�طة املحت�ية على جمم�عة العقاقري 

م��شع الهتمام

• اغات اأو �ش�اها 	 جميع امل�اد امل�ج�دة عادة على �شكل مذيبات اأو �ش�َّ

يف امل�شف�فة التي يتم �شبط العقار فيها.

• اأمثلة لعقاقري خا�شعة للمراقبة من فئة/فئات اأخرى.	

حلل مزيجات امل�اد ذات فرتات ال�شتبقاء املتماثلة واأثبت اأيها ميكن 

حتديد ماهيته يف وج�د الأخريات.

ينبغي اأن تك�ن الطريقة التحليلية بدللة الن�عية/

النتقائية مالئمة للهدف )اأي حّد اأدنى من الن�شب 

امل�جبة الكاذبة مع م�شف�فات خمتلفة لفرز امل�اد 

اخلا�شعة للمراقبة(.

حّد 

ال�شتبانة 

حلل عينات من كل عقار حمدد يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام 

يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د عند �شل�شلة من 

املحاليل من اأجل حتديد اأدنى تركيز تبقى معه ال�شتبانة ممكنة بثقة 

)ن�شبة الإ�شارة اإىل ال�ش��شاء 1:3 على الأقل(. 

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة 

هدف التحليل. وقد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء 

اختبار ل�شتبانة املادة املراد حتليلها باحلّد الأدنى من 

الرتكيز املرّجح وج�ده يف عينات احلالت التي ي�اجهها 

املخترب. 

2-9-1- املواد امل�سبوطة—التحليل النوعي  )تابع(
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الإحكام 

يف ظروف 

قابلية 

التكرار 

وقابلية 

الإعادة 

حلل على الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف بكمية ترتاوح 

بني 1.25 × حد ال�شتبانة و 2× حد ال�شتبانة.

حدد التغريُّ )النحراف املعياري الن�شبي( ]15[ يف فرتات ال�شتبقاء 

بالن�شبة اإىل املعيار الداخلي.

ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س 

عينات )20 يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة.

ينبغي اأن يك�ن النحراف املعياري الن�شبي اأف�شل من 2± 

يف املائة. 

)و( املقاي�شة املناعية )�شبه الكمية(

الن�عية/

النتقائية

حلل ما يلي با�شتخدام عملية ال�شتخراج ما قبل املعاجلة املحددة:

• جميع العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف الفئة/الفئات م��شع 	

الهتمام. 

• بات من م�شادر طبيعية اأو من عملية اإعداد تركيبية، 	 جميع املركَّ

امل�ج�دة عادة يف العينات امل�شب�طة املحت�ية على جمم�عة 

العقاقري م��شع الهتمام.

• اغات اأو �ش�اها يف 	 جميع امل�اد امل�ج�دة على �شكل مذيبات اأو �ش�َّ

امل�شف�فة التي يتم �شبط العقار فيها.

• اأمثلة لعقاقري خا�شعة للمراقبة من فئات اأخرى.	

• جمم�عة من العينات احلقيقية اأو املقلَّدة من م�اد م�شب�طة 	

معروف تركيبها لآثار امل�شف�فة.

ينبغي اأن يك�ن عدد عينات الختبار كبرياً قدر الإمكان يف اإطار احلدود 

العملية، ولكّن العدد الأدنى املقرتح ه� 20 عينة.

ينبغي اأن تك�ن م�ا�شفات املقاي�شة املناعية بدللة 

الن�عية والنتقائية مالئمة للهدف )اأي حّد اأدنى من 

الن�شب امل�جبة الكاذبة مع م�شف�فات خمتلفة لفرز امل�اد 

اخلا�شعة للمراقبة(.
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)و( املقاي�شة املناعية )�شبه الكمية( )تابع(

حلل عينات من جمم�عة عقاقري منتقاة يف الفئة م��شع حّد ال�شتبانة

 الهتمام يف جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة 

 ال�ج�د عند �شل�شلة من املحاليل من اأجل حتديد اأدنى

تركيز تبقى معه ال�شتبانة ممكنة بثقة. 

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة منخف�شاً مبا يكفي خلدمة هدف 

التحليل. وقد يك�ن من املطل�ب عادة اإجراء اختبار ل�شتبانة 

املادة املراد حتليلها باحلّد الأدنى من الرتكيز املرّجح وج�ده يف 

عينات احلالت التي ي�اجهها املخترب.

الإحكام يف 

ظروف قابلية 

التكرار وقابلية 

الإعادة 

د الإحكام يف ظروف قابلية التكرار باأن حتلل على  حدِّ

 الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف 

بكمية ترتاوح بني 1.25 و2 × الرتكيز القاطع.

 ينبغي األ تعطي اأكرث من عينة واحدة من كل خم�س عينات 

)20 يف املائة( نتيجة �شالبة كاذبة. 

2-9-1- املواد امل�سبوطة—التحليل النوعي  )تابع(

  مالحظ������ة: يف كرومات�غرافي������ا الغ������از - قيا�������س الطي������ف الكتل������ي، ميك������ن ت�شغي������ل املطي������ف الكتلي اإم������ا بطريقة امل�ش������ح الكام������ل املتكرر واإم������ا بطريق������ة الر�ش������د الأي�������ين النتقائ������ي. ويف كرومات�غرافيا 

ال�ش�ائل - قيا�س الطيف الكتلي الرتاديف، ميكن ت�شغيل املطياف اإما بطريقة امل�شح الكامل املتكرر واإما بطريقة ر�شد التفاعل املتعدد. 



23 ق من الطرائق التحليلية  التثّبت والتحقُّ

ويُ�شتخ������َدم املطي������اف الكتلي بطريقة امل�شح الكام������ل املتكرر بالقرتان مع ف������رتة ال�شتبقاء اأو فرتة 

ال�شتبق������اء الن�شبي لتحديد ماهية العقار/ العقاقري امل�ج�������دة. ولأغرا�س حتديد املاهية )املتعلقة 

بالن�عي������ة والنتقائية والدقة(، تُقارن ف������رتة ال�شتبقاء والطيف الكتلي لكل عقار يف العينة مبثيلتها 

������ق حملَّل يف ظل �رشوط متطابقة، عادة يف الدفعة نف�شه������ا اأو الي�م نف�شه. وباملقابل،  يف معي������ار م�ثَّ

ميك������ن مقارنة الطيف الكتلي بطيف مكتبي للمعيار با�شتخ������دام روتني بحث مكتبي. وينبغي لفرتة 

ال�شتبق������اء للعق������ار امل�شتَبه به اأن تت�افق ت�افقاً وثيقاً مع مثيلته������ا للمعيار اإذا ُوجد )يف اإطار نافذة 
 

قدره������ا ± 2 يف املائة تقريبا من فرتة ال�شتبق������اء(، وينبغي اأن يك�ن الطيف الكتلي مت�افقا ب�رشيا 

ب�شكل جيد مع مثيله للمعيار، اأو ينبغي اأن يحقق عامل مالءمة قدره 900 اأو اأكرث يف البحث املكتبي 

)على مقيا�س حتقق فيه املالءمة الكاملة عامل مالءمة قدره 000 1(. 

ولدى ا�شتخدام طريقة الر�شد الأي�ين النتقائي/ر�شد التفاعل املتكرر، يتّم اختيار ثالثة اأي�نات/

حت������ّ�لت على الأق������ل لكل مادة م�شتهدفة بالتحلي������ل، مبا يف ذلك عادة ال������ذروة الأ�شا�شية والأي�ن 

اجلزيئ������ي، اإ�شاف������ة اإىل اأي�ن ت�شخي�شي اآخ������ر. ولأغرا�س حتديد املاهية، ينبغ������ي اأن تك�ن ملناطق 

ال������ذروات يف ال�شت�رشابات الأي�ني������ة املنتقاة عند فرتة ا�شتبقاء امل������ادة امل�شتهدفة بالتحليل كثافات 

ن�شبي������ة تت�افق م������ع مثيلتها ملعيار حملَّل يف الدفعة نف�شها يف ظل �������رشوط متطابقة، مع ن�شبة خطاأ 

م�شم�������ح بها قدره������ا نح� ±20 يف املائة. وميك������ن ا�شتخدام معايري مماثل������ة لال�شت�رشابات الكتلية 

ة باحلا�ش�������ب، والناجمة عن بيان������ات مكت�َشبة بطريقة امل�شح الكامل املتك������رر، اإذا كانت هذه  َ املع������دَّ

الطريق������ة ت�ف������ر الدقة الكافية، وعدد كاف )اأكرث من اإثني ع�رش( م������ن الأطياف الكتلية عرب الذروة 

الكرومات�غرافية، لل�شماح بتحديد مناطق الذروة بدقة معق�لة. واإذا جرى ت�شغيل املطياف الكتلي 

بطريق������ة التاأّين الكيميائي، فقد ل يك�ن م�ج�داً �ش�ى اأي�ن واحد، و�شيتحتم حتديد ماهية العقار 

على اأ�شا�س فرتة ال�شتبقاء وحقيقة ك�ن الأي�ن م�ج�داً. 
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)اأ(  تقنيات املطياف )الأ�شعة ف�ق البنف�شجية، الأ�شعة حتت احلمراء، الرنني املغناطي�شي الن�وي، مطياف احلركة الأي�نية، قيا�س الطيف الكتلي(

 الن�عية/

النتقائية

كما يف التحليل الن�عيكما يف التحليل الن�عي

 حد التقدير

الكمي

حلل عينات من كل عقار حمدد يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام يف 

جمم�عة متن�عة من امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د عند �شل�شلة من املحاليل، 

من اأجل حتديد اأدنى تركيز يبقى معه التقدير الكمي ممكناً بثقة. 

ينبغي تلبية متطلبات الدقة والإحكام.

ية   اخلطِّ

*
ونطاق العمل

ة ب�شكل م�شتقل حتت�ي على  حلل عينة فارغة و�شتَّ عينات فارغة ُمعدَّ

العقار/العقاقري م��شع الهتمام، ب�شتِّ درجات خمتلفة من الرتكيز 

متباعدة بالت�شاوي على امتداد النطاق م��شع الهتمام.

ينبغي اأن يك�ن نطاق العمل مالئما للهدف.

ينبغي حتليل العينات الفارغة املزادة بالعقار/العقاقري م��شع الهتمام الدقة

مرارا لثالثة اأيام متتالية بثالثة م�شت�يات )عال ومت��شط ومنخف�س(. 

وينبغي اأن يك�ن عدد مرات التكرار لكل درجة من الرتكيز وكل ي�م ثالثاً 

على الأقل. وينبغي التعبري عن الفرق بني النتيجة ال��شطى والنتيجة 

عة بن�شبة مئ�ية )انظر اجلزء الثاين )واو((.  املت�قَّ

 ينبغي جلميع النتائج اأن تك�ن �شمن

عة عند  اإطار ±20 يف املائة من القيمة املت�قَّ

درجات الرتكيز الدنيا و�شمن اإطار ± 15 يف 

املائة عند درجات الرتكيز العليا. 

قارن النتائج التي يتم احل�ش�ل عليها لكل عينة فارغة مزادة عند كل الإحكام

درجة من درجات الرتكيز لدى حتديد مدى الدقة، وعرب عن التغري 

ب�شيغة النحراف املعياري الن�شب�ي لكل درجة تركيز.

ينبغي اأن يك�ن النحراف املعياري الن�شب�ي 

اأف�شل من 20 يف املائة لدرجات الرتكيز الدنيا 

واأف�شل من 15 يف املائة لدرجات الرتكيز العليا. 

ي  2-9-2- املواد امل�سبوطة—التحليل الكمِّ
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ال�شرتداد )حني يك�ن 

ال�شتخراج مطل�باً(

 اأعدَّ عينات من املادة امل�شتهَدفة بالتحليل بثالث درجات تركيز خمتلفة 

ذ خم�شة ا�شتخراجات م�شتن�شخة من كل   يف م�شف�فة من�ذجية. ونفِّ

 عينة. واأ�شف اإىل كل م�شتخَرج مقداراً معل�ماً من املعيار الداخلي. 

وحلل يف ال�قت نف�شه املحاليل املعيارية من املادة/امل�اد امل�شتهَدفة 

بالتحليل. ثم يُُح�َشب ال�شرتداد مبقارنة ال�شتجابات املطيافية للمادة 

املراد حتليلها، مثل المت�شا�شات، مع مثيالتها للمعايري.

الن�شبة املئ�ية لال�شرتداد= ]األف1/األف2[ × 100

للعينات امل�شتخَرجة: 

األف1= ا�شتجابة املادة املراد حتليلها

األف2= ا�شتجابة املعيار 

 ينبغي اأن يك�ن ال�شرتداد قابال لالإعادة يف

اإطار ± 15 يف املائة.

مالحظة: كما يُ�شار يف الق�شم الثاين )واو(، ل 

يك�ن ا�شرتداد الن�شبة املئ�ية املطلَقة حا�شماً 

ما دام قابال لالإعادة وي�فر حدا اأدنى مالئما 

للتقدير الكمي.

قيِّم الأخطاء يف كل مرحلة من العملية التحليلية با�شتخدام البيانات الريبة

امل�شتقاة من التثبُّت كلما ت�افرت واح�شب الريبة الإجمالية 

)انظر اجلزء الثاين 6-2(

كمبداأ ت�جيهي عام، ينبغي اأن تك�ن الريبة يف 

 حدود ± 15 يف املائة عند حّد التقدير الكمي؛ 

و ± 10 يف املائة عند النطاق املت��شط اأو الأعلى. 

)ب( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�َشعري

 الن�عية/

النتقائية

كما يف التحليل الن�عيكما يف التحليل الن�عي

 حّد التقدير

الكمي

حلّل مرة واحدة كال من ع�رش عينات فارغة، م�شتخَرجة من م�شف�فة 

عقاقري من�ذجية يحت�ي كل منها على العقار بدرجة تركيز تقارب امل�شت�ى 

الأدنى )ُقرب حّد ال�شتبانة(، حيث تالَحظ بالكاد اإ�شارة تبني وج�ده.

عربِّ عن حّد التقدير الكمي باعتباره ±3 اأو ± 10 انحرافات معيارية من 

قيمة العينة الفارغة عند م��شع العقار. 

ينبغي اأن يك�ن حّد التقدير الكمي مالئماً 

للهدف )اأي اأنه لدى امل�شاركة يف مراقبة خارجية 

للج�دة، يجب اأن يالئم اأهداف اجل�دة املطبَّقة(. 
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)ب( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�َشعري )تابع(

 اخلّطية 

*
ونطاق العمل

ة ب�شكل م�شتقل حتت�ي على  حلل عينة فارغة و�شتَّ عينات فارغة ُمعدَّ

العقار/العقاقري م��شع الهتمام ب�شتِّ درجات خمتلفة من الرتكيز متباعدة 

بالت�شاوي على امتداد النطاق م��شع الهتمام.

ينبغي اأن يك�ن نطاق العمل مالئما للهدف.

الإحكام يف ظروف 

قابلية التكرار وقابلية 

الإعادة 

حلل ع�رش عينات فارغة ُمعّدة ب�شكل م�شتقل وُمزادة بالعقار/العقاقري 

م��شع الهتمام عند كل من 6 درجات تركيز عرب نطاق العمل، وعرب عن 

التغري بدللة النحراف املعياري عند كل درجة تركيز. 

يجب اأن يك�ن النحراف املعياري الن�شبي 

لل�ش�ابط الدنيا اأقل من 20 يف املائة، ومل�شت�يات 

ال�شبط الأخرى اأف�شل من 15 يف املائة.

حلل ع�رش عينات فارغة ُمعّدة ب�شكل م�شتقل ومزادة بالعقار/العقاقري الدقة

م��شع الهتمام، عند ثالثة م�شت�يات خمتلفة )عال ومت��شط ومنخف�س( 

وعربِّ عن الفرق بني النتيجة ال��شطى والنتيجة املت�قعة بن�شبة مئ�ية. 

يجب اأن تك�ن الأخطاء يف ال�ش�ابط الدنيا اأقل 

من 20 يف املائة، ويف م�شت�يات ال�شبط الأخرى 

اأف�شل من 15 يف املائة. 

ال�شرتداد )حني يك�ن 

ال�شتخراج مطل�باً(

اأعدَّ عينات من املادة امل�شتهَدفة بالتحليل بثالث درجات تركيز خمتلفة يف 

ذ خم�شة ا�شتخراجات م�شتن�شخة من كل عينة.  م�شف�فة من�ذجية. ونفِّ

واأ�شف اإىل كل م�شتخَرج مقداراً معل�ماً من املعيار الداخلي. وحلل يف 

ال�قت نف�شه املحاليل املعيارية من املادة/امل�اد امل�شتهَدفة بالتحليل التي 

حتت�ي على املقدار نف�شه من املعيار الداخلي. ثم يُُح�َشب ال�شرتداد 

مبقارنة ن�شبة/ن�شب جمالت الذروة للمادة املراد حتليلها اإىل جمال/

جمالت الذروة املعيارية الداخلية للعينات امل�شتخَرجة وغري امل�شتخَرجة.

الن�شبة املئ�ية لال�شرتداد= )]األف1/األف2[/]األف3/األف 4[( ×100

ينبغي اأن يك�ن ال�شرتداد قابال لالإعادة يف 

حدود ± 15 يف املائة.

مالحظة: كما يُ�شار يف اجلزء الثاين )واو(، ل 

يك�ن ا�شرتداد الن�شبة املئ�ية املطلَقة حا�شماً 

ما دام قابال لالإعادة وي�فر حدا اأدنى مالئما 

للتقدير الكمي.

ي )تابع( 2-9-2- املواد امل�سبوطة—التحليل الكمِّ
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للعينات امل�شتخَرجة: 

األف1= جمال الذروة للمادة املراد حتليلها

األف2= جمال الذروة للمعيار الداخلي

للمحاليل املعيارية

األف3= جمال الذروة للمادة املراد حتليلها

األف4= جمال الذروة للمعيار الداخلي

قيِّم الأخطاء يف كل مرحلة من العملية التحليلية با�شتخدام البيانات الريبة

امل�شتقاة من التثبُّت حيثما ُوجدت، واح�شب الريبة الإجمالية 
 

)انظر اجلزء الثاين 6-2(

كمبداأ ت�جيهي عام، ينبغي اأن تك�ن الريبة يف 

حدود ± 15 يف املائة عند حّد التقدير الكمي؛ و 

± 10 يف املائة عند النطاق املت��شط اأو الأعلى. 

 مالحظ������ة: يف كرومات�غرافي������ا الغ������از - قيا�������س الطي������ف الكتل������ي، ميك������ن ت�شغي������ل املطي������اف الكتلي اإم������ا بطريق������ة امل�شح الكام������ل املتكرر واإم������ا بطريق������ة الر�ش������د الأي�������ين النتقائ������ي. ويف كرومات�غرافيا 

ال�ش�ائل - قيا�س الطيف الكتلي الرتاديف، ميكن ت�شغيل املطياف اإما بطريقة امل�شح الكامل املتكرر واإما بطريقة ر�شد التفاعل املتعدد. 



ت�جيهات لختبار العقاقري غري امل�رشوعة يف امل�اد امل�شب�طة والعّينات البي�ل�جية  28

ويُ�شتخ������َدم املطي������اف الكتلي بطريقة امل�شح الكام������ل املتكرر بالقرتان مع ف������رتة ال�شتبقاء اأو فرتة 

ال�شتبق������اء الن�شبي لتحديد ماهية العقار/ العقاقري امل�ج�������دة. ولأغرا�س حتديد املاهية )املتعلقة 

بالن�عي������ة والنتقائية والدقة(، تُقارن ف������رتة ال�شتبقاء والطيف الكتلي لكل عقار يف العينة مبثيلتها 

������ق حملَّل يف ظل �رشوط متطابقة، عادة يف الدفعة نف�شه������ا اأو الي�م نف�شه. وباملقابل،  يف معي������ار م�ثَّ

ميكن مقارنة الطيف الكتلي بطيف مكتبي للمعيار الذي ي�شتخدم روتني بحث مكتبي. وينبغي لفرتة 

احتف������اظ املخدر امل�شتَبه ب������ه اأن تت�افق ت�افقاً وثيقاً مع مثيلتها للمعي������ار اإذا ُوجد )يف اإطار نافذة 

تق������ارب ± 2 يف املائة من فرتة ال�شتبقاء(، وينبغ������ي اأن يك�ن للطيف الكتلي ت�افق ب�رشي جيد مع 

مثيله للمعيار، اأو ينبغي اأن يحقق عامل مالءمة قدره 900 اأو اأكرث يف البحث املكتبي )على مقيا�س 

ق فيه املالءمة الكاملة عامل مالءمة قدره 000 1(. حتقِّ

ولدى ا�شتخدام طريقة الر�شد الأي�������ين النتقائي/طريقة ر�شد التفاعل املتكرر، يتّم اختيار ثالثة 

اأي�نات/حتّ�لت، عل������ى الأقل، لكل مادة م�شتهدفة بالتحليل، مبا يف ذلك الذروة الأ�شا�شية والأي�ن 

اجلزيئي عادة، اإ�شافة اإىل اأي�ن ت�شخي�شي اآخر. ولأغرا�س حتديد املاهية، ينبغي اأن تك�ن ملجالت 

ال������ذروات يف ال�شت�رشابات الأي�نية املنتقاة يف فرتات ال�شتبق������اء كثافات ن�شبية تت�افق مع مثيلتها 

ملعيار حملَّل يف املجم�عة نف�شها مب�جب �رشوط متطابقة، مع ن�شبة خطاأ م�شم�ح بها قدرها ± 20 

يف املائ������ة. وميكن ا�شتخدام معايري مماثلة لال�شت�رشابات الكتلي������ة املعّدة باحلا�ش�ب، والناجمة عن 

بيانات مكت�َشبة يف طريقة امل�شح الكامل املتكرر، اإذا كانت هذه الطريقة ت�فر الدقة الكافية، وعدد 

كاف )اأك������رث من اإثني ع�رش( م������ن الأطياف الكتلية عرب ال������ذروة الكرومات�غرافية، لل�شماح بتحديد 

جمالت الذروة باإتقان معق�ل. واإذا جرى ت�شغيل قيا�س الطيف الكتلي يف طريقة التاأّين الكيميائي، 

فق������د ل يك�ن م�ج�داً �ش�ى اأي�ن واح������د، و�شيتحتم اأن يق�م حتديد ماهية املخدر على اأ�شا�س فرتة 

ال�شتبق������اء وحقيق������ة ك�ن الأي�ن م�ج�داً. ولأغرا�������س التقدير الكمي، يتم انتق������اء اأحد الأي�نات/

التح������ّ�لت املختارة ليك�������ن اأي�ن/حتّ�ل التقدير الكمي، وتق�������م الأي�نات/التحّ�لت الأخرى مقام 

الأي�ن������ات امل�ؤِهلة لإثبات ماهية العقار امل�شتبَه ب������ه. وتُ�شتخَدم ال�شت�رشابات املنتَجة للتقدير الكمي 

ت من الطريقة على نح������� مماثل لتلك التي نح�شل عليها با�شتخدام 
ُّ
لالأي�نات/للتّح�������لت يف التثب

ن اللهبي.
ُّ
�شائر مكا�شيف كرومات�غرافيا الغاز، مثل مك�شاف التاأي
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)اأ( كرومات�غرافيا الطبقة الرقيقة

 الن�عية/

النتقائية

ل قيم معامل ال�شتبقاء ملا يلي:  حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة و�شجِّ

• املحاليل املعيارية للعقاقري و/اأو امل�شتقلَبات يف الفئة/ الفئات م��شع الهتمام؛	

• العينات الفارغة املزادة بالعقاقري و/اأو امل�شتقلبات يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام؛	

• حماليل معيارية لعقاقري من فئات اأخرى؛	

ق من غياب امل�اد   حلّل م�شف�فة فارغة من خم�شة م�شادر خمتلفة على الأقل، وحتقَّ

املتدخلة يف قيم معامل ال�شتبقاء للمادة/امل�اد املراد حتليلها م��شع الهتمام.

اإذا كانت للعقاقري اأو اأية م�اد اأخرى قيم ملعامل ال�شتبقاء مماثلة لأي من امل�اد امل�شتهدفة بالتحليل، 

فحلل مزيجاً منها للتاأكد مما اإذا كان ممكناً ف�شلها عن املادة/ امل�اد امل�شتهَدفة بالتحليل.

ق مما اإذا كانت  حتقَّ

الطريقة التحليلية بدللة 

الن�عية والنتقائية مالئمة 

للهدف )اأي احلّد الأدنى 

من الن�شب امل�جبة الكاذبة 

مع م�شف�فات خمتلفة لفرز 

امل�اد اخلا�شعة للمراقبة(

حّد ال�شتبانة والقيمة 

القاطعة

حلل ع�رشة م�شتن�شخات ع�ش�ائية م�شتقلة من م�شتخَرجات فارغة )من م�شف�فة عقاقري 

من�ذجية( مزادة بالعقار م��شع الهتمام بدرجات خمتلفة من الرتكيز.

د امل�شت�ى الأدنى ل�شتبانة العقار ب�شكل ثابت.  حدِّ

ف )قاطع(، فاإنه يتم التحقق من اأداء طريقة كرومات�غرافيا  اإذا كان هناك تركيز عتب�ي معرَّ

الطبقة الرقيقة با�شتخدام عينات خا�شعة للمراقبة مزادة برتكيز يف�ق القيمة العتبية بنح� 

25 يف املائة. 

ينبغي اأن يك�ن حّد 

ال�شتبانة منخف�شاً مبا 

يكفي خلدمة الهدف من 

التحليل.

ينبغي اأن تك�ن الطريقة 

قادرة على ا�شتبانة جميع 

امل�اد املراد حتليلها عند 

القيم القاطعة.

2-9-3- العينات البيولوجية—التحليل النوِعي 
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)اأ( كرومات�غرافيا الطبقة الرقيقة )تابع(

الإحكام يف ظروف 

 قابلية التكرار

وقابلية الإعادة 

حدد التغريية )النحراف املعياري الن�شبي( يف قيم معامل ال�شتبقاء التي يُح�شل عليها من 

عينات ال�شبط. واإذا كانت هناك قيمة عتبية، فينبغي حتديد النحراف املعياري الن�شب�ي من 

العينات املزادة برتكيز يف�ق القيمة العتبية بنح� 25 يف املائة.

ينبغي اأن يك�ن النحراف 

املعياري الن�شب�ي اأف�شل من 

20 يف املائة.

)ب( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�َشعري

 الن�عية/

النتقائية

ل فرتات ال�شتبقاء ملا يلي:  حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة و�شجِّ

• املحاليل املعيارية للعقاقري و/اأو امل�شتقلَبات يف الفئة/ الفئات م��شع الهتمام؛	

• العينات الفارغة املزادة بالعقاقري و/اأو امل�شتقلبات يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام؛	

• حماليل معيارية لعقاقري من فئات اأخرى؛	

ق من غياب امل�اد املتدخلة  حلّل م�شف�فة فارغة من خم�شة م�شادر خمتلفة على الأقل، وحتقَّ

عند فرتات ال�شتبقاء للم�اد املراد حتليلها م��شع الهتمام.

 اإذا كانت للعقاقري اأو اأية م�اد اأخرى فرتات ا�شتبقاء مماثلة لأي من امل�اد امل�شتهدفة

 بالتحليل، فحلل مزيجاً منها للتاأكد مما اإذا كان ممكناً ف�شلها عن امل�اد امل�شتهَدفة

بالتحليل.

حتقق من غياب امل�اد 

املتدخلة عند فرتة 

ال�شتبقاء للمادة/ امل�اد 

املراد حتليلها م��شع 

الهتمام وللمعيار الداخلي.

ق مما اإذا كانت  حتقَّ

الطريقة التحليلية بدللة 

الن�عية والنتقائية مالئمة 

للهدف )اأي احلّد الأدنى 

من الن�شب امل�جبة الكاذبة 

مع م�شف�فات خمتلفة لفرز 

امل�اد اخلا�شعة للمراقبة(

2-9-3- العينات البيولوجية—التحليل النوِعي )تابع(
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حلل عينات من كل عقار حمدد يف الفئة/الفئات م��شع الهتمام يف جمم�عة متن�عة من حدُّ ال�شتبانة

امل�شف�فات ال�شائعة ال�ج�د عند �شل�شلة من املحاليل، من اأجل حتديد اأدنى تركيز تبقى معه 

ال�شتبانة ممكنة بثقة )ن�شبة الإ�شارة اإىل ال�ش��شاء 1:3 على الأقل(. 

ينبغي اأن يك�ن حّد 

ال�شتبانة منخف�شاً مبا 

يكفي خلدمة هدف 

التحليل. وقد يك�ن من 

املطل�ب عادة اإجراء اختبار 

ل�شتبانة املادة املراد حتليلها 

باحلّد الأدنى من الرتكيز 

املرّجح وج�ده يف العينات 

التي ي�اجهها املخترب. 

الإحكام يف ظروف 

 قابلية التكرار 

وقابلية الإعادة 

حلل على الأقل ع�رش عينات تنا�شخية ذات تركيب معروف بكمية ترتاوح بني 1.25 × حد 

ال�شتبانة و 2× حد ال�شتبانة.

حدد التغريية )النحراف املعياري الن�شبي( يف فرتات ال�شتبقاء بالن�شبة للمعيار الداخلي

ينبغي األ تعطي اأكرث من 

عينة واحدة من كل خم�س 

عينات )20 يف املائة( 

نتيجة �شالبة كاذبة.

ينبغي اأن يك�ن النحراف 

املعياري الن�شبي اأف�شل من 

± 2 يف املائة. 
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)ج( املقاي�شة املناعية )�شبه الكمية(

 الن�عية/

النتقائية

 ت�فر املقاي�شات املناعية من امل�شادر التجارية معل�مات ب�شاأن ن�عية الطريقة وانتقائيتها. 

 ول �رشورة للتحقق من هذه املعل�مات اإذا مل تكن املقاي�شة املناعية م�شتخَدمة اإل للهدف

املن�ش�د منها. 

 يتطلب ا�شتخدام املقاي�شة املناعية مع م�شف�فات بي�ل�جية غري تلك التي كان امل�شنِّع 

قد تثبَّت منها، مثل الدم بدل الب�ل، التثّبت منها، ول �شيما بالن�شبة لآثار امل�شف�فة.

للتثبُّت من مقاي�شة مناعية ما، حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة: 

• عينات مزادة بعقاقري و/اأو م�شتقلَبات خا�شعة للمراقبة يف الفئة/الفئات م��شع 	

الهتمام؛

• عينات من عقاقري خا�شعة للمراقبة من فئات اأخرى؛	

• م�اد م�ج�دة عم�ماً يف امل�شف�فة التي جرى حتليل العقار فيها؛	

• 20 عينة على الأقل، معل�م اأنها م�جبة؛ 	

• 20 عينة على الأقل، معل�م اأنها �شالبة، من اأفراد خمتلفني. 	

ينبغي األ يك�ن هناك 

تفاعل متبادل مع عقاقري 

اأو م�اد اأخرى.

ت�فر املقاي�شات املناعية من امل�شادر التجارية عادة معل�مات ب�شاأن حّد ال�شتبانة.  حّد ال�شتبانة

اإذا كان التثبُّت �رشورياً، للتحليل من اأجل م�شتق اأمفيتامني جديد يف امل�شف�فة نف�شها مثال، اأو 

لختبار عقاقري يف م�شف�فة خمتلفة، فحلل ع�رشة م�شتن�شخات ع�ش�ائية م�شتقلة من العينات 

الفارغة املزادة بالعقار م��شع الهتمام، بدرجات تركيز خمتلفة، لتحديد اأدنى تركيز ميكن 

ا�شتبانته بثقة.

ينبغي اأن يك�ن اأقل كثرياً 

من الرتكيز القاطع، بحيث 

ميكن ت�شنيف العينات 

ال�شالبة وامل�جبة على 

ال�ش�اء ب�شكل م�ث�ق. 

2-9-3- العينات البيولوجية—التحليل النوِعي )تابع(
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الإحكام يف ظروف 

 قابلية التكرار 

وقابلية الإعادة 

 فيما يتعلق مبعظم املقاي�شات املناعية، ينبغي اأّل ي�شتند قرار الإبالغ عن وج�د مادة معينة

اأو غيابها اإىل حّد ال�شتبانة، ولكن اإىل تركيز قاطع مطبَّق باعتباره املعيار لنتيجة م�جبة. 

ينبغي التحقق من اأداء مقاي�شة مناعية ذات تركيز عتبي حمدد )قاطع( بفح�س عينات 

 خا�شعة للمراقبة يف دفعات حتليلية مزادة اإىل درجات تركيز قريبة من القاطع

)± 25 يف املائة من الرتكيز القاطع(. 

 ميكن حتديد الإحكام الي�مي )قابلية التكرار( بفح�س عينات خا�شعة للمراقبة مزادة 

برتكيز من املادة املراد حتليلها يف�ق القيمة العتبية بنح� 25 يف املائة. وينبغي ح�شاب 

النحراف املعياري الن�شبي لهذه البيانات.

ميكن احل�ش�ل على الإحكام فيما بني الأيام )الإحكام املت��شط( بتجميع بيانات عينات 

 خا�شعة للمراقبة مزادة برتكيز من املادة املراد حتليلها يف�ق القيمة العتبية بنح� 25 يف

 املائة، وه� ما ينبغي اإجراوؤه روتينياً يف كل دفعة حتليلية. وينبغي ح�شاب النحراف 

املعياري الن�شبي لهذه البيانات.

فيما يتعلق بقابلية التكرار 

)الإحكام الي�مي( والإحكام 

املت��شط )الإحكام فيما بني 

الأيام(، ينبغي اأن تك�ن قيم 

النحراف املعياري الن�شبي 

اأف�شل من ±20 يف املائة.

يجب اأن تُ�شنِّف العينات 

املزادة اخلا�شعة للمراقبة 

ب�ا�شطة املقاي�شة املناعية 

ت�شنيفا �شحيحا باعتبارها 

اإما اأعلى اأو اأدنى من 

م�شت�ى القاطع.

مالحظ������ة: يف كرومات�غرافي������ا الغاز - قيا�س الطيف الكتلي، ميكن ت�شغيل املطياف الكتلي اإما بطريقة امل�شح الكامل املتكرر واإما بطريقة الر�شد الأي�ين النتقائي. ويف كرومات�غرافيا ال�ش�ائل - قيا�س الطيف 

الكتلي - الرتاديف، ميكن ت�شغيل املطياف اإما بطريقة امل�شح الكامل املتكرر واإما بطريقة ر�شد التفاعل املتعدد. 
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ويُ�شتخ������َدم املطي������اف الكتلي بطريقة امل�شح الكام������ل املتكرر بالقرتان مع ف������رتة ال�شتبقاء اأو فرتة 

ال�شتبقاء الن�شب������ي لتحديد ماهية العقار/العقاقري امل�ج�دة. ولأغرا�������س حتديد املاهية )املتعلقة 

بالن�عي������ة والنتقائية والدقة(، تُقارن ف������رتة ال�شتبقاء والطيف الكتلي لكل عقار يف العينة مبثيلتها 

������ق حملَّل يف ظل �رشوط متطابقة، عادة يف الدفعة نف�شه������ا اأو الي�م نف�شه. وباملقابل،  يف معي������ار م�ثَّ

ميك������ن مقارنة الطيف الكتلي بطيف مكتبي للمعيار با�شتخ������دام روتني بحث مكتبي. وينبغي لفرتة 

ال�شتبق������اء للعق������ار امل�شتَبه به اأن تت�افق ت�افقاً وثيقاً مع مثيلته������ا للمعيار اإذا ُوجد )يف اإطار نافذة 
 

قدره������ا ±2 يف املائ������ة من فرتة ال�شتبقاء(، وينبغي اأن يك�ن الطي������ف الكتلي مت�افقا ب�رشيا ب�شكل 

جيد مع مثيله للمعيار، اأو ينبغي اأن يحقق عامل مالءمة قدره 900 اأو اأكرث يف البحث املكتبي )على 

ق فيه املالءمة الكاملة عامل مالءمة قدره 000 1(.  مقيا�س حتقِّ

ولدى ا�شتخدام طريقة الر�شد الأي�ين النتقائي/ر�شد التفاعل املتكرر، يتّم اختيار ثالثة اأي�نات/

حت������ّ�لت على الأق������ل لكل مادة م�شتهدفة بالتحلي������ل، مبا يف ذلك عادة ال������ذروة الأ�شا�شية والأي�ن 

اجلزيئ������ي اإ�شاف������ة اإىل اأي�������ن ت�شخي�شي اآخر. ولأغرا�������س حتديد املاهية، ينبغ������ي اأن تك�ن ملناطق 

ال������ذروات يف ال�شت�رشابات الأي�ني������ة املنتقاة عند فرتة ا�شتبقاء امل������ادة امل�شتهدفة بالتحليل كثافات 

ن�شبي������ة تت�افق م������ع مثيلتها ملعيار حملَّل يف الدفعة نف�شها يف ظل �������رشوط متطابقة، مع ن�شبة خطاأ 

م�شم�ح بها قدرها ±20 يف املائة.

ة باحلا�ش�������ب، والناجمة عن بيانات  َ وميك������ن ا�شتخ������دام معايري مماثلة لال�شت�رشاب������ات الكتلية املعدَّ

مكت�َشب������ة بطريق������ة امل�شح الكامل املتكرر، اإذا كانت هذه الطريقة ت�ف������ر الدقة الكافية، وعدد كاف 

)اأك������رث من اإثني ع�رش( من الأطياف الكتلية عرب ال������ذروة الكرومات�غرافية لل�شماح بتحديد جمالت 

ال������ذروة بدقة معق�لة. واإذا جرى ت�شغيل املطياف الكتلي بطريق������ة التاأّين الكيميائي، فقد ل يك�ن 

م�ج�������داً �ش�ى اأي�ن واحد، و�شيتحتم حتديد ماهية العقار على اأ�شا�س فرتة ال�شتبقاء وحقيقة ك�ن 

الأي�ن م�ج�داً. 
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)اأ( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�َشعري

 الن�عية/

النتقائية

ل فرتات ال�شتبقاء ملا يلي:  حلل يف ظل �رشوط الختبار املحددة و�شجِّ

•    املحاليل املعيارية للعقاقري و/اأو امل�شتقلَبات يف الفئة/الفئات 	

م��شع الهتمام؛

•  عينات فارغة املزادة بالعقاقري و/اأو امل�شتقلبات يف الفئة/	

الفئات م��شع الهتمام؛

• حماليل معيارية لعقاقري من فئات اأخرى؛ 	

 حلل م�شف�فة فارغة من ع�رشة م�شادر خمتلفة على الأقل، 

 وحتقق من غياب امل�اد املتدخلة يف فرتات ال�شتبقاء للمادة/امل�اد 

املراد حتليلها م��شع الهتمام. 

 اإذا كانت للعقاقري اأو اأية م�اد اأخرى فرتات ا�شتبقاء مماثلة لأية 

 مادة م�شتهدفة بالتحليل، فحلل مزيجاً منها للتاأكد مما اإذا كان 

من املمكن ف�شلها عن املادة/امل�اد امل�شتهدفة بالتحليل. 

حتقق من غياب اأي م�شت�ى بارز من امل�اد 

املتدخلة يف فرتة ال�شتبقاء للمادة/امل�اد املراد 

حتليلها م��شع الهتمام وللمعيار الداخلي. 

ويك�ن امل�شت�ى البارز مكافئاً حلّد التقدير 

الكمي اأو اأكرب منه. 

ي  2-9-4- العينات البيولوجية—التحليل الكمِّ
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  معايري القبولمتطلبات التثّبت  البارامرت

)اأ( كرومات�غرافيا الغاز/كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء/ال�شت�رشاد ال�َشعري )تابع(

 اخلطية 

*
ونطاق العمل

حلل عينة فارغة حتت�ي على العقار/العقاقري م��شع الهتمام بخم�س 

درجات تركيز خمتلفة تغطي نطاق الهتمام. ويجب اأن تك�ن درجات 

الرتكيز متباعدة بالت�شاوي.

�س اخلطية اأن يثبت اأن الطريقة  ينبغي لتفحُّ

ية، فينبغي، مثال، ملُعامل الرتاجع اأن يك�ن  خطِّ

اأف�شل من 0.99 على مدى نطاق العمل الذي 

ينبغي اأن يك�ن مالئماً للهدف.

ينبغي حتليل �شت عينات تنا�شخية على الأقل، يف كل درجة تركيز، بهدف 

حتديد القيم البعيدة وا�شتبعادها. واختبارات جروب اأو ديك�ش�ن مالئمة 

لهذا الغر�س. 

اأر�شم منحنى املعايرة م�شتخدماً القيم ال��شطى لكل درجة تركيز، 

�س اخلطية م�شتخدماً، مثال، حتليل الرتاجع اخلطي، للح�ش�ل  وتفحَّ

.r2
على ُمعامل الرتاجع 

ميكن تقييم بارامرتات مثل حد ال�شتبانة وحّد التقدير الكمي من 

الدرا�شات اخلطية. وميكن اإجراء تقييم مب�شاعفة الن�شبة بني النحراف 

املعياري املالَحظ لأدنى م�شت�ى معايرة وانحدار الرتاجع اخلطي ثالث 

مرات )حلّد ال�شتبانة( اأو ع�رش مرات )حلّد التقدير الكمي(.

ينبغي اأن يك�ن حّد ال�شتبانة وحّد التقدير 

الكمي اأقل بكثري من اأدنى نقطة معايرة.

ينبغي حتليل العينات الفارغة املزادة بالعقار/العقاقري م��شع الهتمام الدقة

تكراراً، لثالثة اأيام متتالية، بثالثة م�شت�يات )عال ومت��شط ومنخف�س(. 

وينبغي اأن يك�ن عدد مرات التكرار لكل درجة من الرتكيز وكل ي�م ثالثاً 

على الأقل. وينبغي التعبري عن الفرق بني النتيجة ال��شطى والنتيجة 

عة بن�شبة مئ�ية. )انظر اجلزء الثاين )واو((  املت�قَّ

ينبغي جلميع النتائج اأن تك�ن يف حدود 20± 

عة يف درجات الرتكيز  يف املائة من القيمة املت�قَّ

الدنيا ويف حدود ±15 يف املائة يف درجات 

الرتكيز العليا. 

ي )تابع( 2-9-4- العينات البيولوجية—التحليل الكمِّ
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الإحكام يف ظروف 

قابلية التكرار وقابلية 

الإعادة 

قارن النتائج التي يتم احل�ش�ل عليها لكل عينة فارغة مزادة عند كل 

درجة من درجات الرتكيز لدى حتديد مدى الدقة، وعرب عن التغري بدللة 

النحراف املعياري الن�شبي لكل درجة. 

ينبغي اأن يك�ن النحراف املعياري الن�شبي اأف�شل 

من 20 يف املائة لدرجات الرتكيز الدنيا واأف�شل 

من 15 يف املائة لدرجات الرتكيز العليا. 

ال�شرتداد )حني يك�ن 

ال�شتخراج مطل�باً(

اأعدَّ عينات من املادة امل�شتهَدفة بالتحليل بثالث درجات تركيز خمتلفة يف م�شف�فة 

ذ خم�شة ا�شتخراجات م�شتن�شخة من كل عينة. واأ�شف اإىل كل م�شتخَرج  فارغة. ونفِّ

مقداراً معل�ماً من املعيار الداخلي. وحلل يف ال�قت نف�شه املحاليل املعيارية من 

املادة/امل�اد امل�شتهَدفة بالتحليل التي حتت�ي على املقدار نف�شه من املعيار الداخلي. 

)مالحظة: اإذا كانت هناك اآثار م�شف�فة معروفة، فينبغي ا�شتخراج مقادير مكافئة 

من م�شف�فة فارغة واإ�شافتها اإىل املحاليل املعيارية اإىل جانب املعيار الداخلي(.

ثم يُُح�َشب ال�شرتداد مبقارنة ن�شبة/ن�شب جمالت الذروة للمادة املراد 

حتليلها اإىل جمال/جمالت الذروة املعيارية الداخلية للعينات امل�شتخَرجة 

وغري امل�شتخَرجة.

الن�شبة املئ�ية لال�شرتداد= )]األف 1/األف 2[/ ]األف 3/ األف4[( × 100

للعينات امل�شتخَرجة: 

األف 1= جمال الذروة للمادة املراد حتليلها

األف 2= جمال الذروة للمعيار الداخلي

للمحاليل املعيارية

األف3= جمال الذروة للمادة املراد حتليلها

األف4= جمال الذروة للمعيار الداخلي 

ينبغي اأن يك�ن ال�شرتداد قابال لالإعادة يف 

حدود ± 15 يف املائة.

مالحظة: كما اأ�شري يف اجلزء الثاين )واو(، ل 

يك�ن ا�شرتداد الن�شبة املئ�ية املطلَقة حا�شماً 

ما دام قابال لالإعادة وي�فر حدا اأدنى مالئما 

للتقدير الكمي.

قيِّم الأخطاء يف كل مرحلة من العملية التحليلية با�شتخدام البيانات الريبة

امل�شتقاة من التثبُّت حيثما ُوجدت، واح�شب الريبة الإجمالية )انظر 

اجلزء الثاين 6-2.(

كمبداأ ت�جيهي عام، ينبغي اأن تك�ن الريبة يف حدود 

± 25 يف املائة عند النطاق الأدنى للتقدير الكمي؛ 
و± 20 يف املائة عند النطاق املت��شط اأو الأعلى. 

مالحظ������ة: يف كرومات�غرافي������ا الغاز - قيا�س الطيف الكتلي، ميكن ت�شغيل املطياف الكتلي اإما بطريقة امل�ش������ح الكامل املتكرر واإما بطريقة الر�شد الأي�ين النتقائي. ويف كرومات�غرافيا ال�ش�ائل - قيا�س الطيف 

الكتلي الرتاديف، ميكن ت�شغيل املطياف اإما بطريقة امل�شح الكامل املتكرر واإما بطريقة ر�شد التفاعل املتعدد.
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ويُ�شتخ������َدم املطي������اف الكتلي بطريقة امل�شح الكام������ل املتكرر بالقرتان مع ف������رتة ال�شتبقاء اأو فرتة 

ال�شتبقاء الن�شب������ي لتحديد ماهية العقار/ العقاقري امل�ج�دة واإثباته������ا. ولأغرا�س حتديد املاهية 

)املتعلق������ة بالن�عية والنتقائية والدقة(، تُقارن فرتة ال�شتبقاء والطيف الكتلي لكل عقار يف العينة 

مبثيلته������ا يف معي������ار م�ثَّق حملَّل يف ظل �������رشوط متطابقة، عادة يف الدفعة نف�شه������ا اأو الي�م نف�شه. 

وباملقابل، ميكن مقارنة الطيف الكتلي بطيف مكتبي للمعيار با�شتخدام روتني بحث مكتبي. وينبغي 

لف������رتة ال�شتبق������اء للعقار امل�شتَبه به اأن تت�افق ت�افقاً وثيقاً مع مثيلته������ا للمعيار اإذا ُوجد )يف اإطار 

ناف������ذة قدره������ا ± 2 يف املائة تقريبا من فرتة ال�شتبقاء(، وينبغ������ي اأن يك�ن الطيف الكتلي مت�افقا 

ب�رشيا ب�شكل جيد مع مثيله للمعيار، اأو ينبغي اأن يحقق عامل مالءمة قدره 900 اأو اأكرث يف البحث 

ق فيه املالءمة الكاملة عامل مالءمة قدره 000 1(.  املكتبي )على مقيا�س حتقِّ

ولدى ا�شتخدام طريقة الر�شد الأي�ين النتقائي/ر�شد التفاعل املتكرر، يتّم اختيار ثالثة اأي�نات/

حت������ّ�لت على الأق������ل لكل مادة م�شتهدفة بالتحلي������ل، مبا يف ذلك عادة ال������ذروة الأ�شا�شية والأي�ن 

اجلزيئي اإ�شافة اإىل اأي�ن ت�شخي�شي اآخر. ولأغرا�س حتديد املاهية، ينبغي اأن تك�ن ملناطق الذروات 

يف ال�شت�رشابات الأي�نية املنتقاة عند فرتة ا�شتبقاء املادة امل�شتهدفة بالتحليل كثافات ن�شبية تت�افق 

 م������ع مثيلتها ملعي������ار حملَّل يف الدفعة نف�شها يف ظ������ل �رشوط متطابقة، مع ن�شب������ة خطاأ م�شم�ح بها 

قدره������ا ±20 يف املائة. وميك������ن ا�شتخدام معايري مماثلة لال�شت�رشاب������ات الكتلية املعدة باحلا�ش�ب، 

والناجم������ة عن بيانات مكت�َشبة بطريقة امل�شح الكامل املتك������رر، اإذا كانت هذه الطريقة ت�فر الدقة 

الكافي������ة، وع������دد كاف )اأكرث من اإثني ع�رش( م������ن الأطياف الكتلية عرب ال������ذروة الكرومات�غرافية، 

لل�شم������اح بتحديد مناط������ق الذروة بدقة معق�لة. واإذا جرى ت�شغيل املطي������اف الكتلي بطريقة التاأّين 

الكيميائي، فقد ل يك�ن م�ج�داً �ش�ى اأي�ن واحد، و�شيتحتم حتديد ماهية العقار على اأ�شا�س فرتة 

ال�شتبقاء وحقيقة ك�ن الأي�ن م�ج�داً. 

ولأغرا�������س التقدير الكمي، يتم انتقاء اأحد الأي�نات/التحّ�لت املختارة ليك�ن اأي�ن/حتّ�ل التقدير 

الكمي وتق�م الأي�نات/التح������ّ�لت الأخرى مقام الأي�نات امل�ؤِهلة لإثبات ماهية العقار امل�شتَبه به. 

وتُ�شتخ������َدم ال�شت�رشابات املنتَجة للتقدير الكم������ي لالأي�نات/للتّح�لت يف التثبُّت من الطريقة على 

نح������� مماثل لتلك التي نح�شل عليها با�شتخدام �شائر مكا�شيف كرومات�غرافيا الغاز، مثل مك�شاف 

التاأيُّن اللهبي. 



39

 اجلزء الثالث-  املعايرة/التحقق من اأداء

التجهيزات واملعّدات

3-1- مقّدمـة

ق������د يتغري اأداء جتهيزات املخت������رب ومعّداته مع ال�قت، اإما على امل������دى الق�شري ب�شبب التقلبات يف 

البيئة، واإما على املدى البعيد ب�شبب تقادم املكّ�نات امليكانيكية اأو الب�رشية اأو الإلكرتونية. وقد ل 

تك�ن التغيريات البطيئة وا�شحة، وميكن اأن ت�ؤدي اإىل اأخطاء يف النتائج احلا�شلة. ي�شاف اإىل ذلك 

اأن������ه ميكن ل������الأداء اأن يتاأثر نتيجة لإ�شالح النمائط اأو املكّ�نات اأو ا�شتبدالها. ومن املمكن اأي�شاً األ 

تك�ن املعّدات اجلديدة قد اخترُبت اأو ُفح�شت للتحقق من م�ا�شفاتها قبل ت�شليمها.

ويف خمت������رب يحتفظ بنظ������ام ن�عي �شامل، تخ�شع جمي������ع ج�انب العمل التحليل������ي للمراقبة، ويتم 

التحك������م يف الأخط������اء التجهيزية املحتَملة بتنفي������ذ اإجراءات �شيانة وقائي������ة ومعايرة منتظمة. اأما 

 طريق������ة ر�شد اأداء التجهيزات واملع������دات )تُ�شتخَدم م�شطلحات التحقق م������ن الأداء ]4[ اأو اأهلية

الأداء ]16[ لالإ�ش������ارة اإىل ذل������ك(، وت�اتر اختبارات املعايرة )فا�ش������ل املعايرة( فتُحددها الإجراءات 

الت�شغيلية امل�ّحدة. 

وينبغ������ي اأن يق�م التحقق من الأداء على اأ�شا�������س اختبارات غري خم�ش�شة لطرائق معّينة وت�شتخدم 

معايرات ومعايري ميكن تعّقبها، مّما ي�شمح مبقارنة املعدات بني املختربات. فالتحقق من الأداء غري 

مرتبط حتدي������داً بطرائق فرز اأو طرائق اإثبات. ومعايرة التجهيزات واملعدات )مثال معايرة الط�ل 

امل�جي ملطياف الأ�شعة حتت احلمراء، واملعايرة الكتلية جلهاز كرومات�غراف غازي/مطياف كتلي( 

م�شتقلة عن ن�ع العينة.

وهناك نهجان مفاهيميان لعملية املعايرة:

• النهج التقليدي، حيث تتم معايرة جميع التجهيزات واملعدات، 	

•  والنهج الذي ل تنطبق فيه املعايرة اإل على التجهيزات التي تقدم قيا�شات مادية، وحيث 	

تك�������ن النتيجة قيا�شا مبا�������رشا لبارامرت مادي قابل للتعّقب. فم������ن املمكن، مثاًل، معايرة 

امل�ازي������ن واأجهزة قيا�س الطيف والرتم�مرتات واأجه������زة الطرد املركزي والكرون�مرتات، 
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لأن هن������اك معايري قابلة للتعّقب لتحديد مدى الريب������ة يف املقايي�س. ويف جميع احلالت 

الأخ������رى، ل ميكن التحق������ق من اأداء املعدات/التجهي������زات اإل يف املخترب؛ ولي�شت هناك 

معايرة دون تقييم للريبة.

ويع�د اإىل املخترب اأن يقرر اأي نهج يّتبع.

3-2- متطلبات علم القيا�ض

ينبغي تزويد املخترب بجميع ال��شائل الالزمة لقيا�س العينات واأدوات اختبار معدات الختبارات من 

اأجل اأداء الختبارات واملعايرات بال�شكل ال�شليم. وقبل ا�شتخدام املعدات، ينبغي فح�شها ومعايرتها 

بحيث تلّبي متطلبات املختربات ومتتثل للم�ا�شفات املعيارية. وينبغي اأن يك�ن لدى املخترب برنامج 

واإجراء را�شخان ملعايرة معداته. ]17[

م بع�س م�رِّدي التجهيزات واملعدات �شهادات معاي������رة، باعتبارها جزءاً من عقد �شيانة   وق������د يقدِّ

روتيني������ة. وتتمّثل املتطلبات الراهنة ل�شمان اجل�دة واملمار�شات املختربية اجليدة يف �رشورة حفظ 

بيان������ات يف �شجل الأداء اخلا�س بكل جهاز عن جميع اإج������راءات املعايرة وفح��شها، وعن الإجراء 

العالجي اإذا اأظهر فح�س اأن اجلهاز خارج املعايرة، كما يتبني باإيجاز يف اجلدول التايل:

فظ يف �سجل االأداء اخلا�ض ب�سيانة اجلهاز [4] قائمة مرجعية باملعلومات التي حتحُ

ا�شم اجلهاز

ا�شم �شانعه، وطرازه و/اأو ن�عه

رقمه الت�شل�شلي

تاريخ ت�شلمه يف املخترب

حالته لدى ت�شلمه )جديد، م�شتعَمل(

  تفا�شيل الفح��س التي اأجريت للتحقق من امتثاله للم�ا�شفات املعيارية للمعايرة

اأو الختبار ذات ال�شلة

تاريخ و�شع املخترب للجهاز يف اخلدمة

م�قعه احلايل يف املخترب، ح�شب القت�شاء

ن�شخة من تعليمات ال�شانع لت�شغيله

معايري الأداء حمددة وفقاً ملتطلبات ن�ع التحاليل املراد اإجراوؤها بهذا اجلهاز

تفا�شيل ال�شيانة التي اأُجريت له ومعل�مات عن فح�س اأدائه بعدها

تاريخ اأية اأ�رشار اأو اختاللت اأو تعديالت اأو اإ�شالحات، ومعل�مات عن فح�س اأدائه بعدها

ت�اتر فح�س معايري اأدائه



41 املعايرة/التحقق من اأداء التجهيزات واملعّدات 

3-3-  اإجراءات معايرة التجهيزات واملعدات والتحقق من اأدائها

ي�فر ال�شانع غالباً اإجراءات املعايرة لالأجهزة امل�شتخَدمة يف الكيمياء التحليلية، اإىل جانب معل�مات 

ب�شاأن ال�شيانة الروتينية والت�اتر الذي جُترى به. وتعر�س الفقرات التالية مبادئ ت�جيهية لتدوين 

وتنفيذ اإجراءات معايرة م�ّحدة للتجهيزات واملعدات امل�شتخَدمة عم�ماً ]13، 15[.

ات الذاتية املا�شَّ

اإىل جان������ب املعايرة، ت�شتلزم ال�شيانة الروتينية فح��شا منتظم������ة لتجميع املحقنة، وذلك بتفكيكها 

وتنظيفها اإذا دعت احلاجة. 

البارامرت املراد معايرته: احلجم املنق�ل.

ر اإىل وع������اء حمدد ال�زن للتحقق من احلجم  ������ات الثابتة احلجم، يُنَقل املاء املقطَّ الطريق������ة: للما�شَّ

املنق�������ل فعلي������اً. وميكن حتقيق املزيد من الدقة اإذا كان للميزان امل�شتخَدم للتحقق من ال�زن غرفة 

وزن م�شَبع������ة ببخار املاء، وهي غالباً مت�افرة كجزء كمايل يف امل�ازين الإلكرتونية احلديثة. وينبغي 

معاي������رة املا�ّشات املتغرية احلجم يف اأربعة اأو�شاع على الأق������ل: و�شع احلجم الأكرب، وو�شع احلجم 

ة الذاتية، وو�شع������ان اأو اأكرث من اأو�شاع احلجم  الأ�شغ������ر الذي يحدده امل�ظف امل�ش�������ؤول عن املا�شَّ

املت��ش������ط، والتي ينبغي اأن يك�������ن اأحدها اأدنى من نقطة منت�شف النطاق. ول ميكن معايرة املا�ّشة 

املتغ������رية احلج������م امل�شتخَدمة لت�زيع حجم ثاب������ت اإل عند ذلك احلجم الثاب������ت. وينبغي اأن جتري 

تعديالت اآلية و�شع احلجم، اإذا دعت احلاجة اإليها، وفقاً لتعليمات ال�شانع. 

فا�شل املعايرة: ينبغي حتديد معدل النحراف عن املعايرة بتنفيذ فح��س مت�اترة )ي�مية( للمعايرة. 

وعندئٍذ ميكن اإطالة فا�شل املعايرة اإىل مدة زمنية مالئمة لظروف املخترب )كل ثالثة اأ�شهر عادة(.

جهاز درجة الذوبان

ة الرتم�مرت البارامرت املرادة معايرته: دقَّ

الطريقة: تقا�س درجات الذوبان للم�اد املرجعية مرتني على الأقل.

فا�شل املعايرة: ن�شف �شن�ي. 

مقايي�س الرقم الهيدروجين�ي

البارامرت املراد معايرته: دّقة الرقم الهيدروجيني وخطيته.

ة جتارياً اأو املحاليل املنظمة املعيارية )كما هي حمددة يف  الطريقة: تُ�شتخَدم املحاليل املنظمة املُعدَّ

د�شت�ر الأدوية( وفقاً لتعليمات ال�شانع. 

فا�شل املعايرة: ي�مياً اأثناء ال�شتعمال.
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الأفران وم�اقد الت�شخني

البارامرت املراد معايرته: احلرارة

الطريق������ة: يُفح�س ببريومرت مرجعي حمم�ل اأو ترم�مرت دقيق، والذي ينبغي و�شعه اأقرب ما ميكن 

اإىل جم�ّس حرارة الفرن.

فا�شل املعايرة: �شن�ي، وبعد اأي ت�شليحات قد ت�ؤثر على اأداء الفرن/م�قد الت�شخني. 

امات املائية احلمَّ

البارامرت املراد معايرته: احلرارة.

الطريقة: ترم�مرت دقيق/مرجعي.

ام املائي  ام املائي، اأو عندما يك�ن احلمَّ فا�ش������ل املعايرة: ف�شلي، وعند ا�شتبدال ميزان حرارة احلمَّ

غري م�شتخَدم لفرتة ط�يلة )اأ�شابيع اأو ا�شهر(.

امل�ازين

ينبغي فح�س امل�ازين قبل ا�شتخدامها ل�شمان ك�نها نظيفة وم�شت�ية على املن�شدة. ومن ال�رشوري 

اأن يق�م مهند�س �شيانة م�ؤهل بزيارة تفّقدية �شن�ية لها. وعلى اأقل تقدير، ينبغي يف عمليات ال�زن 

الدقيق������ة )اأي حي������ث ت�ؤثر ع�امل الريبة جمتمعة يف عملية ال�زن تاأث������رياً بارزاً، مبا يعادل مثال 10 

املائة من اخلطاأ الإجمايل، يف دقة النتيجة النهائية( اأن يك�ن للم�ازين امل�شتخَدمة �شهادات معايرة. 

ب�ن تدريباً كافيا.  وينبغي اأن تُ�شدر هذه ال�شهادات اإما هيئة خارجية معتَمدة اأو م�ظف� خمترب مدرَّ

وينبغي جتديد تلك ال�شهادات �شن�ياً. 

البارامرت املراد معايرته: الدقة

الطريقة: تُ�شتخَدم الأوزان املرجعية وفقاً لت��شيات ال�شانع. وميكن مل�شتخِدم امل�ازين اأن يقرر، مبا 

يت������الءم مع اله������دف، ا�شتخدام معايري وزن معّدة ملعايري اأكرث ت�شدداً م������ن تلك التي يذكرها ال�شانع. 

ته اأي �شيء، ثم  د امليزان وو�شعه عند نقطة ال�شفر بدون اأن يك�ن يف كفَّ والت�شل�ش������ل العادي ه������� تفقُّ

ل القراءة لتعطي القيمة ال�شحيحة. ويُرجى النتباه اإىل اأنه يجب  ة وزناً مرجعياً ونعدِّ ن�شع يف الكفَّ

التعامل مع الأوزان املرجعية بعناية فائقة، با�شتخدام ُكاّلبات ذات روؤو�س مل�شاء، لأّن الروؤو�س امل�شنَّنة 

ميك������ن اأن ت�ؤدي اإىل اإت������الف تلك الأوزان. ولدى امل�ازين الإلكرتوني������ة احلديثة اأوزان معايرة داخلية 

غالباً، ويُجرى تفّقد املعايرة تلقائيا، وفقاً لت�شل�شل اأعّده ال�شانع م�شبقاً اأو بناء على طلب امل�شتخِدم. 

د امل�ازين ال�شغرية امل�شتخَدمة لإعداد املعايري املرجعية ي�مياً، اأو لدى كل  فا�شل املعايرة: ينبغي تفقُّ

ة العليا للك�ا�شف والأوزان الأقل دقة  د م�ازين الكفَّ ا�شتخدام لها، اإذا مل تُ�شتخَدم كل ي�م. وميكن تفقُّ

بت�ات������ر اأقل، اأي اأ�شب�عياً اأو �شهرياً مث������اًل، لكن من املهم ر�شد معدل النحراف يف البداية لتحديد 

فا�شل املعايرة ال�شحيح. وينبغي اإجراء فح�س املعايرة اأي�شاً كلما مت حتريك امليزان. 
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دات الثاّلجات واملجمِّ

البارامرت املراد معايرته: احلرارة.

الطريق������ة: ترم�مرت دقي������ق. ينبغي احلفاظ على احلرارة �شمن ح������دٍّ اأق�شى قدره ±5 درجات من 

احلرارة املطل�بة.

فا�شل املعايرة: با�شتمرار.

جتهيزات الطرائق املناعية

هناك طرائق مناعية خمتلفة عديدة يعتمد معظمها على مقارنة مبا�رشة مع معايري املعايرة امل�شم�لة 

يف كل دفع������ة من عينات الختبارات. وم������ا يت�شم باأهمية خا�شة ه� الرتكي������ز القاطع للمادة املراد 

حتليله������ا امل�شتخَدمة، كما ينبغي للمحلل اأن يدرك اأي تركيز قاط������ع اعتمده �شانع اأجهزة املقاي�شة 

املناعية امل�شتخَدمة. واإجراءات املعايرة التي ينبغي اعتمادها هي تلك التي يحددها ال�شانع. 

وال�شتثن������اءات البارزة من هذا الإجراء العام هي جمم�عة ل�ازم املقاي�شة املناعية املنفردة الختبار 

)ي�ش������ار اإليه������ا اأحياناً باختبارات "ق�شيب الغم�س"(، التي قد تت�شّم������ن �ش�ابط داخلية، ولكن لي�س 

دائم������ا. وهي تعط������ي من حيث املبداأ نتيجة "م�جب������ة" اأو "�شالبة" اإذا كانت درج������ة الرتكيز للمادة 

امل�شتهَدف������ة بالتحليل اأعلى اأو اأدنى من تركيز القطع. وجتدر مالحظة اأن هناك غالبا درجة ما من 

ل املدرَّب وذا اخلربة �شيعطي، كما هي احلال دائماً، نتائج اأكرث  ل، واأّن امل�شغِّ التف�شري من جانب امل�شغِّ

دقة وثباتاً من النتائج التي يعطيها م�شغِّل قليل اخلربة بالطريقة.

مقايي�س طيف الأ�شعة املرئية وف�ق البنف�شجية

البارامرت املراد معايرته: دقة ط�ل امل�جة وقابلية تكرار قيا�شه، ودقة القيا�س ال�ش�ئي.

الطريق������ة: يتم فح�س الأط�������ال امل�جية لالأ�شعة ف�������ق البنف�شجية املمت�ش������ة مبر�شحات اله�ملي�م 

والديدميي�م، التي ينبغي اأن ي�فرها ال�شانع. ويجري فح�س دقة ط�ل امل�جة وقابلية تكرار قيا�شه 

على امتداد النطاق املرئي - ف�ق البنف�شجي باأكمله. ويُ�شتخَدم يف ذلك طيفان على الأقل. واأق�شى 

انحراف ه� ±1.0 نان�مرت.

فا�شل املعايرة: �شن�ي.

مقايي�س طيف الأ�شعة حتت احلمراء

اإن الإجراءات املذك�رة اأدناه هي ملقايي�س الطيف القائمة بذاتها. وينبغي معايرة التجهيزات املرّكبة، 

مثل كرومات�غرافيا الغاز- مقيا�������س الطيف الأ�شعة حتت احلمراء بتح�يل ف�رييه، وفقاً لتعليمات 

ال�شانع.

البارامرت املراد معايرته: التحليل
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الطريق������ة: يتم م�شح النطاق الإجم������ايل للجهاز با�شتخدام رقيقة ب�لي�شتريي������ن. وينبغي ف�شل ذروة 

المت�شا�س عند 3095 نان�مرت عنها عند 3080 نان�مرت، كما ينبغي ف�شل المت�شا�س عند 3020 

نان�مرت عنه عند 3015 نان�مرت. 

فا�شل املعايرة: ف�شلي.

البارامرت املراد معايرته: دقة ط�ل امل�جة. 

 الطريقة: يتم م�شح رقيقة ب�لي�شتريين وفح�س دقة الذرى عند 2852 و1602 و1028 نان�مرت ]18[. 

 وينبغ������ي اأن تك�������ن درج������ة الدق������ة يف ح������دود ± 3-5 نان�م������رت يف النط������اق 4000-2000 نان�م������رت 

و ± 1.5-2.5 نان�مرت يف نطاق ما دون 2000 نان�مرت. 

فا�شل املعايرة: ف�شلي. 

كرومات�غرافيا الغاز

ت�شمل عمليات ال�شيانة الروتينية امل�شتخَدمة فح�س الغ�شاء الفا�شل وبطانة املحقن، و�شغ�ط الغاز 

ومر�شح������ات املدخل )مثل جه������از تنقية الأوك�شجني وجهاز جتميع الرط�ب������ة وجهاز جتميع الفحم( 

وم�شت�������ى اإ�شارة خط الأ�شا�س و�ش��شاء اخللفية. وعلى ح�شب درجة ا�شتخدام اجلهاز، من املعق�ل 

اعتماد برنامج �شيانة روتينية ي�شمل تغيري الغ�شاء الفا�شل وبطانة املحقن اأ�شب�عياً )ويف فرتة اأق�رش 

اإذا مت حتليل اأعداد كبرية من العينات(.

البارامرت املراد معايرته: حرارة الفرن.

الطريق������ة: يجري فح�س ببريومرت مرجعي حمم�ل اأو برتم�مرت دقيق، ينبغي و�شعه اأقرب ما ميكن 

من جم�ّس حرارة الفرن. 

فا�شل املعايرة: �شن�ي.

البارامرتات املراد التحقق منها: اأداء العم�د )الكفاءة، التحليل، �شكل الذروة، فرتات ال�شتبقاء(. 

الطريق������ة: يجري حتليل جمم�عة من املعايري امل�شتخَدم������ة بانتظام. وميكن قيا�س دقة فرتة/فرتات 

ال�شتبق������اء بحقن املعي������ار ثالث مرات اأو اأكرث. وميكن اأي�شاً قيا�س مناطق الذروة )انظر اأدناه حتت 

عن�������ان "املكامالت"(. ومن املفيد تعيني م�اقع بارامرتات مثل ف������رتات ال�شتبقاء/اأرقام ال�شتبقاء 

القيا�شية على خريطة �شبط.

فا�شل التحقق: �شهري.

املعيار املراد التحقق منه: ح�شا�شية املك�شاف واإ�شارة خط الأ�شا�س و�ش��شاء اخللفية. 

الطريقة: يجري حتليل جمم�عة من املعايري امل�شتخَدمة بانتظام ومقارنتها بعمليات �شابقة. 

فا�شل التحقق: �شهري.
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ق غازات املكا�شيف. املعايري املراد معايرتها: معدلت تدفُّ

ق الفقاعي اأو مقيا�س التدف������ق الإلكرتوين املعايَر وفقاً لتعليمات  الطريق������ة: يُ�شتخَدم مقيا�س التدفُّ

ال�شانع. 

������اف اأو �شيانته، اأو لدى تغيري العم�د التحليلي، اأو عندما ي�ش�ء  فا�ش������ل املعايرة: عند تنظيف املك�شَّ

الأداء. وال�شع�بة يف اإ�شعال مك�شاف تاأيُّن لهبي تعني غالباً اأّن معّدلت التدفق غري �شحيحة. 

كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالية الأداء

ت�شم������ل ال�شيانة الروتيني������ة لنظم كرومات�غرافيا ال�ش�ائل العالي������ة الأداء التغيري املنتظم ملر�شحات 

املدخ������ل واملر�شح������ات املبا�رشة واأعمدة احلرا�ش������ة، التي يتم تغيريها عادة عندم������ا يتجاوز ال�شغط 

اخللف������ي احل������دود املقب�لة )اأي ف�ق احلد الأق�شى لل�شغط العم�������دي(. واإذا جرى تناقل الطرائق 

بني جتهيزات خمتلفة، فق������د يك�ن من ال�رشوري فح�س دقة بع�س البارامرتات مثل معدل التدفق 

وحرارة العم�د وتركيبة التدرج، التي �شت�ؤثر يف فرتات ال�شتبقاء وفرتات ال�شتبقاء الن�شبي.

البارامرت املراد معايرته: دقة التدفق.

الطريقة: جُتمع انبعاثات العم�د يف ا�شط�انة قيا�س اأو قارورة لقيا�س الأحجام ط�ال فرتة مالئمة. 

فا�ش������ل املعايرة: غالباً م������ا يك�ن معدل التدفق املطل������ق اأقل اأهمية من تغ������ريه خالل جمم�عة من 

د اأو ر�شمي اأو م��شى به. التحاليل، ولكن ينبغي فح�شه لدى تنفيذ طريقة م�حَّ

البارامرتات املراد معايرتها: قابلية تكرار التدفق ودقة حجم املحقن. 

الطريقة: حُتَقن جمم�عة من املعايري امل�شتخَدمة بانتظام ثالث مرات اأو اأكرث، ويقا�س اإحكام فرتات 

ال�شتبقاء ومناطق الذروة.

ل هذا الختبار جزءاً من اختبار ي�مي ملالءمة النظام. فا�شل املعايرة: �شهري، اأو قد ي�شكِّ

البارامرت املراد معايرته: اإ�شارة املك�شاف: ن�شبة ال�ش��شاء.

الطريق������ة: يجري حتليل جمم�عة من املعايري امل�شتخَدمة بانتظ������ام، ومقارنتها مع عمليات �شابقة. 

ويُقا�س �ش��شاء خط الأ�شا�س على فرتات مدتها 0.5 دقيقة اإىل دقيقة، ويُح�َشب املت��شط. ويُح�َشب 

ال�ش��ش������اء با�شتخدام برنامج حا�ش�بي )اإذا وفره ال�شانع( اأو بيانياً، بر�شم خطني اأفقيني يح�رشان 

جمي������ع التغريات امللح�ظة وقيا�������س امل�شافة العم�دية بينهما. وميكن قيا�������س م�شت�ى ال�ش��شاء مع 

تدفق املذيب وبدونه، لتحديد م�شاهمة نظام اإي�شال املذيب. 

فا�شل املعايرة: �شهري.
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البارام������رت املراد معايرته: دقة الط�ل امل�جي/الأط�ال امل�جية للمك�شاف )مكا�شيف الأ�شعة املرئية 

وف�ق البنف�شجية ومكا�شيف التَّفلُْ�ر(.

الطريق������ة: تُفح�س الأط�������ال امل�جية لالأ�شعة ف�ق البنف�شجية املمت�ش������ة مبر�شح اأوك�شيد اله�ملي�م، 

م������ه ال�شانع، )وميكن تعقُّبه اإىل معيار اأويّل( ويك�ن ح������ّده الأق�شى للط�ل امل�جي املمّيز  ال������ذي يقدِّ

لالمت�شا�س 361 نان�مرت. ويجري فح�س دقة الط�ل امل�جي وقابليته لالإعادة على امتداد النطاق 

املرئي - ف�ق البنف�شجي. واحلّد الأق�شى لالنحراف )امل�شم�ح به( ه� ± 1.0 نان�مرت. كما يجري 

عادة فح�س الأط�������ال امل�جية لنبعاث التفل�ر با�شتخدام معيار، مثل كربيتات الكينيني التي لديها 

ذروتا ا�شتثارة عند 255 و355 نان�مرت وذروة انبعاث عند 455 نان�مرت.

فا�شل املعايرة: �شن�ياً. 

مقايي�س الطيف الكتلي

يت������م �شبط مقايي�س الطي������ف الكتلي ومعايرتها بطريقة مماثلة، �ش�اء كان������ت جتهيزات قائمة بذاتها 

اأو مركب������ة من خالل اأ�شطح بيني������ة كرومات�غرافية )كرومات�غرافيا الغ������از - مقيا�س الطيف الكتلي 

وكرومات�غرافيا ال�ش�ائل- مقيا�س الطيف الكتلي وا�شتقاقاتها املتعددة القطاعات(. وتن�شاأ اختالفات 

ب������ني جتهيزات القطاع الرباعي الأقطاب والقط������اع املغنطي�شي، ل �شيما اإذا كانت الأخرية ذات قدرة 

حتليلي������ة عالية. وجتري مراقبة معظم جتهيزات املن�شدة ب�ش������كل مبا�رش عرب نظام بيانات حا�ش�بي، 

ويتم تنفيذ ال�شبط واملعايرة تلقائياً. ويُ�شدر نظام البيانات حتذيرات اإذا مل يتمّكن اجلهاز من حتقيق 

ل، لتنظيف امل�شدر مثاًل.  ل امل�شغِّ م�ا�شفات الأداء املخطط لها م�شبقاً، مما يفر�س غالباً تدخُّ

البارامرتات املراد معايرتها: �شبط امل�شدر ومعايرة الكتلة.

الطريق������ة: يجري اإدخال مركَّب معايرة مثل البريفل�روكريو�ش������ني اأو الهيبتاك�زافل�روتريبي�تيالمني 

)البريفل�روتريبي�تيالم������ني( يف مقيا�������س الطي������ف با�شتخ������دام اأداة اإدخ������ال مبا�������رش. ويت������م �شبط 

امل�ش������در با�شتخدام �شظايا اأي�ن������ات منتقاة لإعطاء اأف�شل ح�شا�شية و�ش������كل ذروة، وللح�ش�ل على 

ن�ش������ب ال������ذروة )على �شبيل املثال، ن�شب كتل������ة اإىل �شحنة قدره������ا 69 و219 و264 و502 يف طيف 

البريوفل�روتريبي�تيالم������ني( التي يحددها ال�شانع عادة. ويتم ت�شجيل الأطياف ومقارنتها بالطيف 

املرجعي فيما يتعلق بتعيني الكتل وكثافات الذروة الن�شبية. 

فا�شل املعايرة: ي�مياً اأو ُقبيل ال�شتخدام مبا�رشة. 

املكامالت الكرومات�غرافية ونُُُظم البيانات

اإن التثبُّت من النُُظم والرباجميات احلا�ش�بية ممار�شة ذات اأهمية خا�شة ينبغي لل�شانع اأن ي�شطلع 

بها. لكّن امل�ش�ؤولية تبقى على امل�شتخِدم ل�شمان التثبت من الرباجمية. وميكن للم�رِّد تنفيذ التثبت 

الر�شمي من الرباجمية بالنيابة عن امل�شتخِدم، ولكن ينبغي للم�شتخِدم اأن يُجري اختبار قب�ل ر�شمياً 
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عل������ى اأ�شا�س معايري قب�ل الرباجمية. وي�شّمن ال�شانع�������ن، حاليا يف منتجاتهم ب�شكل روتيني، مهامَّ 

اختبارية وت�شخي�شية للتثبُّت من النُُظم.

البارامرت املراد معايرته: دقة جمالت الذروة املتكاملة.

ة اختبارية داخلي������ة يف الكرومات�غراف اأو يُ�شتخ������َدم معيار روتيني،  الطريق������ة: تُ�شتخ������َدم اإما مهمَّ

ويُقاَرن مع عمليات �شابقة. 

فا�ش������ل املعايرة: يجري عادة تطبيق املعايري الروتينية على اأ�شا�������س ي�مي. وميكن تنفيذ اختبارات 

ات بف�ا�شل زمنية اأط�ل، �شهرياً مثاًل. مهمة املعدَّ
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 اجلزء الرابع-  اإجراءات ت�سغيل قيا�سية 

ت من   منوذجية للتثبُّ

طريقة حتليلية جديدة

يل������زم اإجراءٌ ت�شغيلي قيا�شي مكت�������ب ب��ش�ح لإجناز التثبت من الطريقة. وق������د نُ�رشت عّدة اأمثلة 

لإجراءات ت�شغيلي������ة قيا�شية للطرائق الكرومات�غرافية ]19[. والنم�������ذج التايل غري قابل للتطبيق 

دائم������اً، لأنه من غري املمكن و�شع بروت�ك�ل وحيد اأو اإجراء ت�شغيلي قيا�شي يغطي جميع احلالت. 

واملبادئ الت�جيهية املعطاة هنا هي للحالت الأكرث �شي�عاً.

 ال�شفحةاملراجعةا�شم املخترب

1/�س

التاريخاملراجعة ال�شابقةاملُِقراملُراجعامل�ؤلف

الرمزامللف

عنوان االإجراء الت�سغيلي القيا�سي

على �شبيل املثال التثبُّت من طرائق كرومات�غرافيا الغاز

هدف االإجراء الت�سغيلي القيا�سي

ينبغي اأن ي�شمل هذا الق�شم تعليمات م�جزة عن الطريقة املراد التثبُّت منه، مبا يف ذلك التخطيط 

والأداء والت�ثيق.

اأداء التثبت

اأدخل تعليمات تف�شيلية ب�شاأن العمل املراد تنفيذه لتحديد بارامرتات التثبت. 



ة
جي

�
�ل

بي
ال
ت 

نا
عّي

ال
و
ة 

ط
�
شب

�
مل
 ا
د
�ا

مل
 ا
يف

ة 
ع
و
رش

�
مل
 ا
ري

غ
ري 

ق
قا

ع
ال
ر 

با
خت

ل
ت 

ها
جي

�
ت

 5
0

اخلطية، الدقةالدفعة

36-48 عينة )6 م�شت�يات تركيز، 6-8 حتاليل تنا�شخية يف كل م�شت�ى، اإ�شافة اإىل 20 عينة للتحاليل اخلا�شة بالتداخل(�شفر

48-36املجم�ع

يعر�س اجلدول التايل درا�شة �شابقة للتثبُّت من اأجل حتديد مدى فائدة هذه الطريقة.

الدفعة

معايري

املعايرة

عينات التثّبت

 احلد الأدنى

للتقدير الكمي

 احلد الأعلىامل�شت�ى املت��شط

للتقدير الكمي

جمم�ع العيناتالنتقائيةالدقةال�شتقرارال�شرتدادالدقةالدقة6 م�شت�يات + عينات فارغة

27-63331229-8 عينات تنا�شخية1

27-63312329-8 عينات تنا�شخية2

23-6338325-8 عينات تنا�شخية3

15-633317-8 عينات تنا�شخية4

15-633317-8 عينات تنا�شخية5

139-175 عينةاملجموع

وميكن اأن يك�ن ذلك يف �شيغة خطة عمل اأو جدول اأو ما �شابههما كما يلي:
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ح�ساب النتائج والتف�سري

�ش������ف اإجراءات كيفية ح�ش������اب البارامرتات با�شتخدام النتائج التجريبي������ة ومعايري القب�ل—انظر 

اجلزء الثاين 2-9 من هذا الدليل.

االإبالغ عن النتائج

اأبل������غ عن نتائج التثبت. وينبغي و�ش������ف الطريقة، كما ينبغي ت�ثيق نتائج كل بارامرت تثبُّت وا�شتنتاج 

ما اإذا كانت الطريقة مالئمة للهدف.

حفظ بيانات درا�سة التثبت

عاً وم�ؤرَّخاً وم�رشحاً به( اإىل جانب خطة التثبت وجميع بيانات  ينبغي الحتفاظ بتقرير التثبت )م�قَّ

التثبت التجريبية يف خمزن اآمن وجاهزة لال�شرتجاع.

املَراجع

وفيما يلي املراجع امل�شار اإليها يف هذا الإجراء الت�شغيلي القيا�شي، مثل املراجع التي تتناول نظرية 

التثبت.
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 املحُرفق-  م�رشد امل�سطلحات

 امل�ستخَدمة يف دليل 

ت واملعايرة التثبُّ

ه������ذه التعريفات ماأخ�ذة من م�������رشد الي�ن�دي�ش������ي (ST/NAR/26)، ف�شاًل ع������ن م�شطلحات اأو 

تعريف������ات اإ�شافي������ة )م��ش�مة بنجمة(. وميكن اإيجاد م�شادر التعريف������ات يف ST/NAR/26، اإذا مل 

تكن مذك�رة اأدناه. 

 اأو التداّخ������ل املبا�������رش اأو غري املبا�������رش يف ا�شتجابة جهاز م������ا، مثل جهاز 
ّ

: التغ������ري
*
اأثـــر امل�سفوفـــة

كرومات�غرافي������ا ال�ش�ائل - قيا�س الطي������ف الكتلي/الرتاديف ب�شبب وج�د م�اد حتليل غري مق�ش�دة 

)بالتحليل( اأو م�اد اأخرى متداخلة يف العينات.

االإجـــراء: طريق������ة حمددة لتنفيذ ن�شاط ما. ولأغرا�س �شمان اجل�������دة، ينبغي اأن تك�ن الإجراءات 

مكت�بة. طريقة حمددة لتنفيذ ن�شاط اأو عملية ما.

اإجراءات الت�سغيل القيا�سية: اإجراءات مكت�بة ت�شف كيفية اأداء اأن�شطة خمتربية معينة.

: الإح������كام املُقا�س بني �������رشوط قابلية التكرار وقابلية الإع������ادة: ومن الأمثلة 
*
االإحـــكام )املتو�ســـط(

عل������ى ذلك الإح������كام املقا�س بني حمللني خمتلف������ني، على مدى زمني ط�ي������ل يف خمترب منفرد. وه� 

 املختربي ع������ن: اأيام خمتلف������ة اأو حمللني خمتلف������ني اأو مع������ّدات خمتلفة وما 
ّ

 يف اإط������ار التغ������ري
ِّ

يع������رب

 
اإىل ذلك.

االإحكام: اقرتاب التفاق )درجة الت�شتت( بني نتائج اختبار م�شتقلة يتم احل�ش�ل عليها يف الظروف 

املق������ررة. وه� ع������ادة يعتمد على تركيز املادة هدف التحليل، وينبغ������ي حتديد درجة هذا العتماد 

وت�ثيقه. ويعرب عن قيا�س الإحكام مبدى عدم الإحكام ويُح�شب كانحراف معياري لنتائج الختبار. 

د ارتفاع قيمة عدم الإحكام يف كرب قيمة النحراف املعياري. وتعني نتائج الختبار امل�شتقلة  ويتج�شَّ

نتائ������ج يت������م احل�ش�ل عليها على نح� ل يتاأثر باأي نتائج �شابق������ة اأُجريت على املادة نف�شها اأو مادة 

�شبيه������ة بها. وي�شمل الإحكام اإمكانية التكرار )التثبيت(، واإمكاني������ة الإعادة بنتائج متطابقة. وه� 

مقيا�������س ملدى قابلية اإعادة القيا�ش������ات �شمن جمم�عة ما، اأي تناث������ر اأو ت�شتيت جمم�عة ما ح�ل 

قيمتها املركزية.



احتمــــال: قيا�������س ريا�ش������ي لأرجحية حدوث �شيء، ويعرب عن������ه كجزء اأو ن�شبة مئ�ي������ة. وترتاوح قيم 

الحتمال الإح�شائي من 1 اأو 100 يف املائة )دائما( اإىل �شفر اأو �شفر يف املائة )ل يحدث مطلقا(. 

والتك������رار الن�شب������ي الذي يح�شل عليه بعد اإجراء القيا�ش������ات اأو النتائج لفرتة ط�يلة يعطي تقريبات 

جيدة لالحتمال ال�شحيح. ويفهم الحتمال اأي�شاً مبعنى اآخر على اأنه يعرب ب��شيلة ل ميكن حتديدها 

د للحدوث يف مت�شل�شلة ع�ش�ائية ل متناهية. عن "درجة اعتقاد"، اأو باعتباره التكرار املحدِّ

: خطة جتريبية ملخترب ما، تُ�شتخَدم قبل اإج������راء درا�شة بني املختربات، للتدقيق يف 
*
اختبـــار املتانـــة

�شل�������ك عملية حتليلية ما لدى حدوث تغي������ريات �شغرية يف ال�رشوط البيئية و/اأو الت�شغيلية، مماثلة 

لتلك التي يرجح اأنه تن�شاأ يف خمتربات خمتلفة. 

ـــم: التثبُّ������ت من نظام حتليلي م������ا )اختبار مالءمة النُظ������م( يخترب نظاماً ما  اختبـــار مالءمـــة النظحُ

بالقيا�س اإىل م�ا�شفات اأداء م�ثَّقة، لطريقة حتليلية ]12[ حمددة.

االختبـــار: عملي������ة تقنية لتحديد خا�شية اأو اأكرث ملنتَج، اأو مادة اأو معّدة اأو كائن اأو ظاهرة مادية اأو 

عملية اأو خدمة ما اأو تقييم اأدائها وفقاً لإجراء حمدد.

اال�ســـرتداد: الن�شبة املئ�ية من العقار اأو امل�شتقلَ������ب اأو املعيار الداخلي امل�ج�د اأ�شاًل يف العينة التي 

ت�ش������ل اإىل نهاي������ة الإجراء. ويُ�شتخدم امل�شطل������ح يف الكيمياء التحليلي������ة والتح�شريية لبيان اجلزء 

ال������ذي ميكن ا�شرتداده من الكمية الإجمالية ملادة ما يف اأعقاب اإجراء كيميائي. وه� يُقا�س باإ�شافة 

ي�س   مق������دار معل�م من املادة املراد حتليلها اإىل م�شف�ف������ة عينات فارغة، ومقارنتها باملقدار الذي ِقِ

وج�ده بالتحليل. 

ا�ستقرار )العّينة اأثناء التحليل(: مقاومة النحالل اأو اأي تغرّيات كيميائية اأخرى، اأو التحلل املادي. 

: وثيقة تفيد اأنه قد مّت التثّبت من �شالحية طريقة حتليلية ما لتحقيق 
*
ا�ستمارة ت�رشيح بالطريقة

ع  هدفه املر�ش�م له يف املخترب، واأنه �رُشِّح با�شتخدامه من جانب مدير املخترب الذي ينبغي له اأن ي�قِّ

ال�شتمارة.

االنتقائية )اأو النوعية(: مدى قدرة طريقة ما على تعيني مادة )اأو م�اد( حتليل م�شتهدفة م�ج�دة 

يف خلي������ط معقد بدون تداخ������ل مك�نات اخلليط الأخرى. والطريق������ة النتقائية متاما ملادة حتليل 

م�شتهدفة اأو جمم�ع م�اد حتليل م�شتهدفة ت�شمى طريقة ن�عية. وتعترب عبارة "ن�عي" )يف التحليل( 

مبثابة النتقائية الق�ش�ى.

االنحـــدار اخلّطـــي: طريقة ل�رشح العالقة بني متغريين اأو اأك������رث عن طريق ح�شاب خط م�شتقيم اأو 

خمطط يت�شم باأف�شل ت�افق.

االنحـــراف املعيـــاري: قيمة اإح�شائية، تبني انت�شار اأو ت�شتت القراءات يف ت�زيع القراءات. ويح�شب 

النح������راف املعياري بح�شاب اجلذر الرتبيعي للتباين. وينطبق على جميع اأن�اع القيا�شات املتكررة، 

على �شبيل املثال بني الدفعات املختلفة، ويف داخل الدفعة ال�احدة، وقابلية التكرار وقابلية الإعادة 

وما اإىل ذلك.
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: انظر" التحقق من الأداء".
*
اأهلية االأداء

اإيجابي: تعني اأن املادة املراد حتليلها م�ج�دة مب�شت�ى اأعلى من تركيز قاطع معنّي.

: التاأكيد بالختبار وتقدمي الأدلة امل��ش�عي������ة على ا�شتيفاء ]8[ 
*
التثّبـــت مـــن �سالحيـــة الطريقـــة

املتطلب������ات اخلا�شة لال�شتخدام املحدد املق�ش�د لطريقة ما. ويُع������رِّف د�شت�ر الأدوية يف ال�ليات 

املتح������دة التثّب������ت من �شالحية طريقة حتليلية ما باأنه العملية التي تُثبت، عرب درا�شات خمتربية، اأن 

خ�شائ�������س اأداء الطريقة تلّبي متطلبات التطبي������ق التحليلي املن�ش�د. وقد يت�شمن التعريف العملي 

اأن الطريقة ال�شاحلة:

- مالئمة )م�ث�ق بها( لهدفها؛ 

م بيانات حتليلية مفيدة يف حالة حمددة؛  - تقدِّ

- تلّبي املتطلبات )امل�ا�شفات( املحددة م�شبقا للم�شكلة التحليلية؛

- لديها م�شت�ى اأداء را�شخ )دقة، ثبات، م�ث�قية(؛

- تق�م مبا يُفرَت�س اأن تق�م بها.

ـــت: التاأك������د عن طريق الفح�س وت�فري الدليل امل��ش�عي من اأن املتطلبات املقررة لال�شتخدام  التثبُّ

املزمع م�شت�فاة. انظر "التثبُّت من �شالحية الطريقة" اأي�شاً.

حتديد املوا�سفات: بيان باملتطلبات، يف �شيغة مكت�بة عادة. 

: اخلط�ة النهائية يف �شل�شل������ة من املراحل، تت�شمن 
*
التحديـــد النهائـــي )حتديد خطـــوة النهايـــة(

طريق������ة حتليلية، وت�شمل ع������ادة تطبيق تقنية ما على ُم�شتخرج اأو م�شتح�������رشات اأخرى من العينة 

لإنتاج بيانات ب�شاأن تركيب العينة.

: طريقة ر�شمية وقابل������ة للتعّقب وطنياً لتقييم اأداء جهاز ما 
*
التحقـــق مـــن االأداء )اأو اأهليـــة االأداء(

بالقيا�������س اإىل اإجراءات وم�ا�شفات حمددة م�شبقاً. وينبغ������ي اأن ي�شمل التحقق من الأداء ا�شتخدام 

اختبارات ل تخ�س طريقة حمددة وت�شتخدم اأجهزة معايرة ومعايري قابلة للتعقُُّب وطنياً.

التحقق: التاأكد بالفح�س وت�فري الأدلة امل��ش�عية من اأنه قد مت ا�شتيفاء املتطلبات املقررة.  

ه� التاأكد بت�فري الأدلة امل��ش�عية من اأنه مت ا�شتيفاء املتطلبات املقررة.

التحليـــل التنا�سخـــي: اإج������راء حتالي������ل متعددة على اأج������زاء منف�شلة من م������ادة خا�شعة لالختبار 

با�شتخ������دام طريقة التحليل نف�شه������ا وحتت الظروف نف�شها، على �شبيل املثال: القائم بالعمل نف�شه، 

وا�شتخدام اجلهاز نف�شه، واملخترب نف�شه.

الرتكيز القاطع )اأو العتبة(: تركيز خمدر ما يف عينة بي�ل�جية اأو عينة اأخرى، ي�شتخدم لتحديد ما 

اإذا كان������ت العينة اأو العينة البي�ل�جية تعترب اإيجابية اأو �شلبية. ويف بع�س احلالت ي��شى باأن يك�ن 

الرتكيز القاطع م�شاوياً حلد الك�شف. انظر اأي�شا "عتبة".
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الرتكيز: كمية مادة ما، معربا عنها ب�حدات كتلة اأو وحدات جزيئية، يف وحدة حجمية من �شائل.

ت�سديق: اإجراء تعرتف هيئة ت�شديق مب�جبه ر�شمياً با�شتيفاء هيئة اأو �شخ�س اأو منت�ج مل�ا�شفات 

معينة.

: غالبا ما تك�ن ن�شبة ا�شرتداد امل�اد املراد حتليلها يف طريقة ما اأقل من 100 
*
الت�سويب لال�سرتداد

يف املائ������ة. واإذا مل يكن هناك معيار داخل������ي )يعّ��س تلقائياً عن ال�شرتداد الناق�س(، فيجب عندئٍذ 

م�شاعفة النتائج بعامل ت�ش�يب للح�ش�ل على القيم التي كانت �شتنتج ل� كان ال�شرتداد بن�شبة 100 

يف املائة. وهذا يعني اأن ا�شرتداد الطريقة معروف، وه� ما يك�ن �شحيحاً ل� كان قد جرى التثّبت 

من الطريقة، لأن ال�شرتداد اأحد خ�شائ�س الأداء التي تُقا�س. 

التغرّييـــة )اأو االنحـــراف املعياري الن�سبي(: قيا�������س يُ�شتخدم ملقارنة الت�شتت اأو التغري يف جمم�عات 

م������ن القيا�شات. وه� ن�شبة النحراف املعياري اإىل ال��شط، م�رشوبة يف 100 لتح�يلها اإىل ن�شبة من 

املت��شط.

التقديـــر النوعـــي: مدى تداخل م�اد اأخرى يف حتديد مادة ما وفقاً لإجراء معنّي؛ التقدير الكمي: 

م�شطلح يُ�شتخَدم بالرتباط مع كلمة اأو جمم�عة كلمات اأخرى )مثل املُعامل الثابت، امل�ؤ�رش، العامل، 

العدد( من اأجل ال��شف الكمي للتداخالت.

: التقنية مبداأ علمي، مثل كرومات�غرافيا الغاز اأو القيا�س الطيفي ف�ق البنف�شجي، ميكن 
*
التقنية

ا�شتخدامه لإعطاء بيانات ب�شاأن تركيب مادة ما. ومن غري املعتاد تطبيق تقنية ما ب�شكل مبا�رش على 

عّينة اختبار، لأّن ال�شتخراج وخط�ات اأخرى كثرياً ما تك�ن مطل�بة. لذا، فاإن التقنية تُ�شتخَدم يف 

اخلط�ة الأخرية من طريقة حتليلية ما وهي عادة التحديد النهائي اأو حتديد اخلط�ة النهائية.

التكراريـــة )قابليـــة التكرار(: وثاقة التفاق بني نتائ������ج القيا�شات املتتابعة ملادة التحليل نف�شها عند 

اإجرائها يف ظروف قابلة للتكرار، على �شبيل املثال: الطريقة نف�شها، واملادة نف�شها، والقائم بالعمل 

نف�شه، واملخترب نف�شه، وعند تكرار اإجرائها خالل فرتة زمنية �شيقة. ويجب اأن تك�ن النتائج معرباً 

عنها من حيث تكرارية النحراف املعياري، اأو تكرارية معامل التغرّي، اأو جمال الثقة املتعلقة بقيمة 

ال��ش������ط احل�شاب������ي. وهي وثاقة التفاق بني نتائج القيا�شات املتتابع������ة ملادة التحليل نف�شها يف ظل 

نف�س ظروف القيا�س.

: ك�شب املادة املراد حتليلها اأثن������اء عملية ال�شتخراج، خالفاً للخ�شائر الناجمة عادة والتي 
*
ث التلـــوُّ

يجري تقييمها بال�شرتداد.

: انظر التحليل التنا�شخي.
*
التنا�سخية

ع حتقيق عدد معنّي من النجاحات  التوزيـــع االحتمايل النظري: ع������دد املّرات التي ميكن فيها ت�قُّ

 t يف ع������دد كبري من املحاولت. والت�زيعات الحتمالية النظرية الهامة هي الت�زيع الطبيعي وت�زيع

.F وت�زيع كاي تربيع وت�زيع
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: اأداة يُراد بها اإجراء قيا�س ما، منفردة اأو مرتبطة مبعّدات اأخرى.
*
اجلهاز )التجهيز، جهاز القيا�ض(

: انظر "اجلهاز".
*
جهاز القيا�ض

جودة التوفيق: ج�دة ت�افق من�ذج اأو ت�زيع نظري اأو معادلة مع البيانات الفعلية.

احلـــّد االأق�ســـى للتقدير الكمـــي: اأكرب مقدار من املادة املراد حتليلها يف عينة ميكن حتديدها كّمياً 

باإحكام ودقة.

حـــّد اال�ستبانـــة: اأقّل قدر ُمقا�س من املحت�ى ميكن من������ه ا�شتنباط وج�د املادة املراد حتليلها بتيّقن 

اإح�شائ������ي معق�ل. وه� اأدنى تركيز للمادة املراد حتليلها ميك������ن لالإجراء التحليلي اأن ميّيزها عن 

�ش��شاء اخللفية ب�ش�رة م�ث�قة. وه� اأقل قدر من املحت�ى ميكن قيا�شه بتيّقن اإح�شائي معق�ل.

حـــّد التقديـــر الكمي/احلـــّد االأدنى للتقدير الكمـــي: اأقّل قدر ُمقا�س من املحت�ى ميكن منه اإجراء 

تقدي������ر كمي للمادة املراد حتليلها مب�شت�ى مقب�ل من الإتقان والدقة. ويف بع�س املختربات، يُ�شّمى 

احل������ّد الأدنى للتقدير الكم������ي اأدنى تركيز معايرة يف نطاق العمل، لأن������ه يتم التحقق من دقة هذا 

الرتكي������ز واإحكامه يف كل م�شاق حتليلي/دفعة حتليلية. واملحت�ى اأكرب من درجة الرتكيز الدنيا على 

منحنى املعايرة.

احل�سا�سيـــة: )اأ( اخت������الف يف تركي������ز مادة حتليل، يناظر اأ�شغر اختالف ميك������ن ك�شفه يف ا�شتجابة 

طريق������ة الختبار. ومُتثل احل�شا�شية مبيل منحنى املعايرة. وهي تعادل ثالثة اأ�شعاف معّدل القراءة 

 اخللفي������ة التي تُنتجه������ا عينات فارغة من اأكرب ع������دد ممكن من امل�شادر املختلف������ة )5 على الأقل، 

ولكن 20 م�شدراً خمتلفاً عدد مثايل(. وتُ�شتخدم احل�شا�شية خطاأ، اأحياناً مبعنى حد ال�شتبانة.

وق�������ع النتائج امل�جب������ة احلقيقية الناجمة عن تطبي������ق اختبار ما على عينات  )ب(   

معل�م اأنها حتت�ي على املادة املراد حتليلها ]11[. 

التغريُّ يف ا�شتجابة جهاز قيا�س ما مق�ش�ماً على التغريُّ املقابل يف احلافز. )ج(   

: هي ج�انب اأ�شا�شي������ة لطريقة حتليلية يجري تقييمها لأغرا�س تط�ير الطريقة 
*
خ�سائ�ـــض االأداء

والتثّبت منه، مبا يف ذلك الدقة واخلّطية وحّد ال�شتبانة وحد التقدير الكمي والنطاق وال�شرتداد 

والتكرارية، وقابلية الإعادة واملتانة والن�عية )النتقائية(.

اخلطاأ: �شيء حدث ويعترب خطاأ اأو غري �شحيح.

اخلطـــاأ الع�سوائـــي: عن�رش من عنا�رش اخلط������اأ الإجمايل يف قيا�س ما يتغري بطريقة ل ميكن 

التنب�ؤ به. وهذا ي�شبب وج�د النتائج املفردة على كال جانبي القيمة املت��شطة.

اخلطـــاأ املنهجي: عن�رش من اخلط������اأ الإجمايل يتغري بطريقة ثابت. وهذا ي�شبب وج�د خطاأ 

يف جميع النتائج بنف�س الطريقة.

اخلطاأ الكلي: جمم�ع الأخطاء الع�ش�ائية والأخطاء املنهجية.
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اخلطاأ املنهجي: انظر"اخلطاأ".

اخلطاأ الع�سوائي: انظر"اخلطاأ".

: خّطية طريقة حتليلية ما هي قدرته عل������ى ت��شيح نتائج اختبارات تتنا�شب مبا�رشة، اأو 
*
اخلّطيـــة

ب��شاطة حت�يالت ريا�شية حمددة ب��ش�ح، مع درجات تركيز امل�اد املراد حتليلها يف العينات �شمن 

نط������اق معنّي. )انظر اأي�شاً النحدار اخلّطي(. فاخلطية حت������ّدد مَتّكن الطريقة من احل�ش�ل على 

نتائج اختبارات تتنا�شب مع درجة تركيز املادة املراد حتليلها. 

درا�ســـات تعاونيـــة اأو مقارنـــات اختبـــارات فيما بـــني املختربات: تنظي������م واأداء وتقييم اختبارات على 

اأ�شن������اف اأو م�������اد متطابقة اأو مت�شابهة يف خمتربين خمتلفني اأو اأك������رث وفقا ل�رشوط حمددة م�شبقا. 

والهدف الرئي�شي ه� اإثبات �شحة طرائق التحليل اأو و�شع طرائق مرجعية.

: هي درا�شة لفح�س انتقائي������ة )اأو ن�عية( طريقة ما باإ�شافة م�اد قد جندها يف 
*
درا�ســـة التداّخـــل

العينات ويُ�شتبه باأنها قد ت�شّبب تداخاًل.

دفعـــة )اأو دفعـــة حتليلية(: جمم�عة م������ن واحدة اأو اأكرث من العينات التي يجرى حتليلها يف ظروف 

تقرتب من التكرارية. وعادة تت�شمن الدفعة التحليلية م�اد - عيار وعينات خا�شة باأغرا�س مراقبة 

اجل�دة بالإ�شافة اإىل العينات املطل�ب حتليلها.

الدقـــة )االنحيـــاز، املطابقـــة(: القدرة على احل�ش�������ل على النتيجة ال�شحيح������ة ]1[. وتعرب الدقة 

يف الختب������ارات الكمي������ة عن وثاقة التف������اق بني القيمة احلقيقي������ة والقيمة امل�شتق������اة عن طريق 

 تطبي������ق طريق������ة الختب������ار يف عدد من امل������رات. وتتاأثر الدقة ب������كل من اخلط������اأ املنهجي واخلطاأ 

الع�ش�ائي.

دقـــة )جهـــاز قيا�ـــض مـــا(: "هي قدرة اجلهاز عل������ى اإعطاء ا�شتجاب������ات قريبة من القيمة   

احلقيقية.

مالحظة: الدقة يف هذا ال�شياق مفه�م ن�عي" ]2[.  

دليل اجلودة: وثيقة تتعر�س ال�شيا�شات العامة للج�دة ملنظمة ما]10[ واإجراءاتها وممار�شاتها. وه� 

وثيقة حتدد نظام اإدارة اجل�دة ملنظمة ما.

الريبـــة: بارامرت، يرتبط بنتيجة قيا�س، مييز ت�شتت القيم الذي ميكن على نح� معق�ل اإرجاعه اإىل 

مادة التحليل امل�شتهدفة. وهي تقييم ملحق بنتيجة اختبار مُتيز نطاق القيم الذي ت�شتقر يف اإطاره 

القيمة احلقيقية.

 �سلبـــي زائـــف: نتيج������ة اختب������ار تبني عدم وج�������د خمدر اأو ن������اجت اأي�شي ما، بينم������ا يف ال�اقع يك�ن 

ه������ذا املخدر اأو الناجت الأي�شي م�ج�داً بكمية تزيد عل������ى عتبة الرتكيز املحددة اأو الرتكيز القاطع 

املحدد.
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�سلبي: تدل على عدم وج�د املادة امل�شتهدفة بالتحليل اأو وج�دها برتكيز اأدنى من الرتكيز القاطع. 

وي�شتخدم تعبري "مل تك�شف" اأحياناً كمرادف للم�شطلح �شلبي، على الرغم من اأن ذلك ل ي��شى به.

�سمان اجلودة: جميع الأن�شطة املخططة واملنهجية التي يتم تنفيذها يف اإطار نظام الن�عية، لت�فري 

الثق������ة الكافية باأن خمترباً ما �شيلبي متطلبات اجل�دة. وه� جزء من اإدارة الن�عية يركِّز على ت�فري 

الثقة باأن متطلبات اجل�دة �شتُلبَّى.

الطريقة )اأو الطريقة التحليلية(: الإجراء التف�شيلي )املحدد( لعملية تقنية ما لتنفيذ حتليلة ما.

الطريقـــة املرجعية: طريق������ة و�شعتها منظمات اأو جمم�عات ت�شتخدم الدرا�شات التعاونية اأو نُهجاً 

مماثلة لإثبات �شحتها. وتعتمد قيمة الطريقة املرجعية على م�ث�قية وخربة املنظمات التي ترعاها.

: طريق������ة حتليلية يتّم اختيارها وتط�يرها مل�شكلة حتليلية معّينة، ويجب التثّبت 
*
الطريقـــة املر�ّسحة

منها لبيان مالءمتها للهدف التحليلي املن�ش�د قبل ا�شتخدامها. 

، يبداأ عنده �شيء ما باحل������دوث اأو التاأثري. انظر 
ّ

العتبـــة: مق������دار اأو م�شت�������ى اأو حّد معن�ي مع������ني

"الرتكيز القاطع" اأي�شاً.

عينات �سابطة اأو مقارنة: عينات ت�شتخدم لتحديد �شالحية املعايرة، اأي انتظام وثبات اختبار كمي 

اأو حتدي������د كمي عل������ى مدى الزمن. ويتم حت�شري العينات ال�شابطة م������ن مادة مرجعية )بعيدا عن 

امل�اد-العي������ار، اأي ت�زن اأو تقا�س ب�ش�������رة منف�شلة(، اأو يتم �رشاوؤها اأو احل�ش�ل عليها من جتميعة 

م������ن عينات بي�ل�جية اأو عينات اأخرى مت حتليلها من قب������ل. وينبغي حيثما اأمكن اأن تك�ن العينات 

ال�شابطة متماثلة، من حيث م�شف�فاتها، مع العينات الأخرى اأو امل�اد العيار.

العّينة املزادة: مادة اختبارية حتت�ي على اإ�شافة معل�مة من مادة يُراد حتليلها. 

ل )فارغة(: عينة ل حتت�ي على املادة املق�ش�دة بالتحليل. فحُ عينة غحُ

العّينة: اأية مادة للفح�س اأو الدرا�شة اأو التحليل. 

: ت�اتر اختب������ارات الأداء املحددة التي جُترى على كل جهاز اأو بند من املعّدات، يف 
*
فا�ســـل املعايـــرة

اإطار برنامج ال�شيانة ال�قائية للمخترب.

فـــرتة الثقـــة: نطاق من القيم ي�شمل القيم������ة ال�شحيحة عند م�شت�ى احتمال معني. ويُ�شّمى م�شت�ى 

الحتمال هذا م�شت�ى الثقة.

ب: انظر قابلية التعقُّب. قابل للتعقُّ

قابليـــة االإعـــادة )داخل املخترب(: وثاقة التفاق بني نتائج القيا�شات املتتابعة ملادة التحليل نف�شها يف 

مادة اأ�شا�شية حا�شنة متطابقة. وبنف�س الطريقة ولكن حتت ظروف خمتلفة، على �شبيل املثال قيام 

اأ�شخا�س خمتلف������ني بعمليات القيا�س، واإجراء القيا�شات يف خمت������ربات خمتلفة ويف اأوقات متباعدة 

زمني������ا بدرج������ة كبرية. وينبغي اأن يعربَّ ع������ن النتائج من حيث اإمكانية ا�شتع������ادة النحراف املعياري 
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واإمكاني������ة ا�شتع������ادة معامل التغري اأو جمال الثق������ة لقيمة ال��شط احل�شابي. وه������ي متثل اأي�شاً دقة 

الطريقة يف ظل �رشوط الت�شغيل نف�شها على مدى فرتة ق�شرية من ال�قت. وهي وثائقة التفاق بني 

نتائج القيا�شات املتتابعة ملادة التحليل نف�شها يف ظل ظروف قيا�س خمتلفة.

: الق������درة على و�شع �شيء م������ا م��شع التطبيق. وهذا يعن������ي، يف املخترب، غياب 
*
قابليـــة التطبيـــق

دة بال �رشورة، بحيث يك�ن  املع������ّدات اأو الك�ا�شف الكيميائية اأو التجهيزات اأو ال�رشوط البيئية املعقَّ

طريقة ما مالئمة لال�شتخدام الروتيني ]9[.

ب: قابلية تعقُّب تاريخ كيان ما اأو تطبيقه اأو م�قعه ب��شاطة معل�مات حتديد م�شجلة  قابلية التعقُّ

وه������ي خا�شية نتيجة قيا�س ما ميك������ن من خالله ربطه مبعايري مالئمة، هي معايري دولية اأو وطنية 

عم�م������اً، ع������رب �شل�شلة غري منقطعة من املقارنات. هي خا�شية نتيج������ة قيا�س ما اأو قيمة معيار ما، 

ميكن بها ربطه، مع ريبة مذك�رة، مبرجعيات مذك�رة، هي معايري وطنية اأو دولية عم�ما )اأي عرب 

�شل�شل������ة غري منقطعة من املقارنات(. هي القدرة على تعقب تاريخ ما ه� قيد البحث اأو تطبيقه اأو 

م�قعه.

: ق������درة طريقة ما على ع������دم التاأثر بالتغريات ال�شغرية واإن تك������ن متعمدة، يف البارامرتات 
*
القـــوة

الأ�شا�شي������ة للطريقة. وق�ة اإجراء حتليلي ما، هي قيا�س قدرته على عدم التاأثر بالتغريات ال�شغرية 

ر م�ؤ�رشاً على م�ث�قيته اأثناء ال�شتخدام الطبيعي. دة يف بارامرتات الطريقة، وت�فِّ واإن تكن متعمَّ

: جمم�عة العمليات الهادفة اإىل حتديد قيمة كمية ما.
*
القيا�ض

القيمة احلقيقية: انظر "القيمة".

قيمـــة �سحيحـــة: قيم������ة متيز كمية حمددة متام������ا يف الظروف القائمة عند درا�ش������ة تلك الكمية. 

والقيمة ال�شحيحة للكمية هي مفه�م مثايل ول ميكن، ب�شفة عامة، معرفتها بال�شبط. هي القيمة 

املت�افقة مع تعريف كمية معّينة خا�شة. 

القيمة: التعبري عن كمية ما بدللة عدد ووحدة قيا�س مالئمة. 

: اإج������راء يتم في������ه تق�شيم املحل�ل الختباري النق������ي اإىل جزءين قبل 
*
الكروماتوغرافيـــا امل�ساحبـــة

اخلط�ة/اخلط�ات الكرومات�غرافية، ومن ثم:

- يخ�شع جزء واحد للكرومات�غرافيا كما ه�؛

-  تُ�ش������اف املادة املعياري������ة املراد حتليلها واملزمع حتديد ماهيته������ا اإىل اجلزء الآخر، ثم 

يخ�ش������ع هذا املحل�ل املم������زوج من املحل�ل الختباري وامل������ادة املعيارية املراد حتليلها 
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للكروماتوغرافيا. وينبغي ملقدار املادة املعيارية املراد حتليلها اأن يكون مماثاًل للمقدار 

التقديري من املادة املراد حتليلها يف املحلول االختباري [5].

مادة التحليل )اأو املادة امل�ستهَدفة بالتحليل(: مادة مطلوب تعيينها اأو قيا�سها.

  م���ادة حتلي���ل بديل���ة: م������ادة حم������ددة اخل�سائ�������ص متام������ا، توؤخذ كم������ادة ممثلة مل������ادة م�ستهدفة 

بالتحليل [3].

: مادة حمددة جيداً يف اأعلى درجة ممكنة من النقاء يُراد ا�ستخدامها كمادة 
*
املادة املعيارية للتحليل

مرجعية يف التحليل.

مادة عيارية داخلية: اإ�سافة كمية حمددة من مادة معلومة لي�ست موجودة اأ�ساًل بني مكونات العينة 

بهدف تعيني هوية اأو كمية مكونات اأخرى. وينبغي اأن تكون اخلوا�ص الكيميائية والفيزيائية للمادة 

العياري������ة الداخلية اأقرب ما ميكن خل�سائ�ص م������ادة التحليل امل�ستهدفة. ويُ�ساف املركب/املركبات 

االختباري������ة )مثل النظري املماث������ل تركيبياً، واملركب املو�سوم امل�ستق������ر( اإىل معايري املعايرة والعينات 

كلتيهما بدرجة تركيز معروفة وثابتة لتي�سري التقدير الكمي للمادة/املواد امل�ستهدفة بالتحليل.

ق���ة )معتمدة(: مادة مرجعية )اإ�سنادي������ة( مت الت�سديق على واحدة اأو اأكرث من  م���ادة مرجعي���ة ُم�سدَّ

قي������م اإحدى خ�سائ�سها بطريقة تقنية، م�سفوع������ة ب�سهادة اأو وثائق اأخرى ميكن تتبع هويتها وتكون 

�سادرة عن هيئة ت�سديق.

مادة معيار: مادة التحليل يف �سورة نقية وموجودة يف حملول اأو م�سفوفة ت�ستخدم يف اإعداد منحنى 

املعايرة. ومواد املعيار مماثلة يف الرتكيب لل�سوابط، ولكن يجب اإعدادها ب�سكل منف�سل عنها، الأن 

ال�سوابط تُ�ستخدم لفح�ص دقة منحنى املعايرة.

ات �سغرية خارجة ع������ن ال�سيطرة اأو غري  : ق������درة عملية قيا�ص ما عل������ى ال�سمود اأمام تغريرّ
*
املتان���ة

مق�سودة يف �رشوطها الت�سغيلية. ومتانة طريقة حتليلية ما، هي درجة قابلية اإعادة نتائج االختبارات 

الناجم������ة عن حتلي������ل العينات نف�سها يف ظل ظ������روف متنوعة، مثل اخت������الف املختربات واملحللني 

والتجهي������زات ومقادير الكوا�س������ف الكيميائية وفرتات االختبار ال�سابق������ة، ودرجات حرارة التحليل 

واأوقات������ه. ويُعربرَّ عن املتانة عادة باأنه������ا عدم تاأثر نتائج االختبارات باملتغ������ريات الت�سغيلية والبيئية 

ع عادة يف  للطريقة التحليلي������ة. واملتانة مقيا�ص لقابلية اإعادة نتائج االختبارات يف ظل التغريرّ املتوقرَّ

الظروف بني خمترب واآخر وبني حملل واآخر.

املتو�سط: انظر "الو�سط احل�سابي".

املخترب: مرافق يجري فيها موظفون موؤهلون التحاليل با�ستخدام املعدات واالأجهزة املالئمة.

خمط���ط مراجع���ة )مراقب���ة(: خمطط لنتائج االختبار فيما يتعلق بزمن اأو تعاقب القيا�سات، وتوقع 

علي������ه ح������دود يتوقع اأن تقع النتائ������ج يف نطاقها عندما يكون خمطط التحلي������ل يف مرحلة الفح�ص 

االإح�سائي [6].
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: ال�شخ�س امل�ؤهل الذي يت�ىّل امل�ش�ؤولية الفّنية والتنظيمية والتعليمية والإدارية عن 
*
مديـــر املختـــرب

الفح�س املختربي للعقاقري.

مراقبـــة اجلـــودة: النظام ال�شامل لإجراءات املخترب وعمليات������ه الذي يراقب ج�دة النتائج التحليلية 

للمخترب.

: جمم�عة كاملة من العينات التحليلية مع عدد مالئم من 
*
امل�ســـاق التحليلـــي اأو الدفعة التحليليـــة

املعايري وعينات �شبط الن�عية للتثّبت منها. قد تُنَجز عدة م�شاقات )اأو دفعات( يف ي�م واحد، وقد 

ي�شتغرق اإجناز م�شاق واحد )اأو دفعة واحدة( عدة اأيام.

عامـــل الثقة(: قيا�س الحتمال، املرتب������ط بنطاق ثقة معني، ويعرب عن احتمال  م�ستـــوى الثقـــة )اأو محُ

�شدق بيان باأن النطاق �ش�ف يت�شمن القيمة البارامرتية.

: مادة منف�شلة ذات من�شاأ بي�ل�جي ميكن اأخذ عّينة منها وجتهيزها بطريقة 
*
امل�سفوفة البيولوجية

قابل������ة لالإعادة. ومن الأمثلة على ذل������ك الدم وامل�شل والبالزما والب�ل وال������رباز واللعاب والب�شاق 

واأن�شجة منف�شلة متن�عة.

امل�سفوفة: املادة التي حتت�ي على املادة املراد حتليلها، مثل الب�ل اأو الدم.

معاِمل الرتابط: عدد يبني درجة ترابط متغريين. وترتاوح قيم معامل الرتابط بني �شفر )ل ي�جد 

ترابط( اإىل -1 اأو +1 )ترابط كامل(.

معايـــري القبـــول: ال�رشوط التي يجب ا�شتيفاوؤها قبل اعتبار عملية اأو جتهيز اأو بند، مثل معدة من 

املعّدات، مقب�لة اأو م�شت�فاة ب�ش�رة مقب�لة. وفيما يلي اأمثلة حمددة.

: املعايري التي يجب اأن ي�شت�فيها منتَج براجمي ما ليكمل 
*
معايري القبول )للرباجميات(

مرحلة اختبار بنجاح اأو يلّبي متطلبات الأداء.

معايري قبول العّينات: اإجراءات لقب�ل اأو رف�س العينات التي ت�شل اإىل خمترب التحليل. 

وتركِّز هذه الإجراءات على تقييم مالءمة �شل�شلة اإجراءات حرا�شة العينات.

معايرة: جمم�عة عمليات تعني، حتت ظروف حمددة، العالقة بني القيم التي يبينها جهاز اأو نظام 

قيا�س اأو القيم التي ميثلها قيا�س مادة ما والقيم املعروفة املناظرة ملادة مقي�شة.

: ب�شكل ع������ام، الأجهزة املطل�بة لأية عملي������ة ]7[. وبعبارة اأكرث حتدي������داً، اأجهزة القيا�س 
*
املعـــّدات

التحليلي، ككرومات�غراف الغاز مثاًل.

: معيار يت�شم باأعلى خ�شائ�س علم القيا�س يف جمال حمدد.
*
املعيار االأويّل

: معي������ار يجري اإعداده مبا�رشة م������ن مادة مرجعية، كمحل�ل عي������اري اأو حماليل 
*
املعيـــار اخلارجـــي

ت�شل�شلي������ة لذل������ك املحل�ل عل������ى �شبيل املثال. ول يج������ري اإعداده يف ن�ع امل�شف�ف������ة نف�شه كعينات 

التحليل، ولهذا لي�شت هناك حاجة اإىل خط�ة ا�شتخراج قبل التحليل.
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: معي������ار اأقّرته اتفاقية دولية لي�ش������ّكل دولياً الأ�شا�س لتحدي������د قيمة جميع املعايري 
*
املعيـــار الـــدويل

الأخرى للكمية املعنية. 

: معيار مرجع������ي يتَّ�شم اأي�شاً بالقابلية للتعقُّب. ول������ه، عادة، �شهادة حتليل 
*
ب املعيـــار القابـــل للتعقُّ

تعطي تفا�شيل املعايري ال�طنية اأو الدولية امل�شتخَدمة يف حتديد تركيبه. 

املعيـــار املرجعـــي: معيار، يت�شم عادة باأعلى ج�������دة متاحة يف مكان بعينه، ت�شتق منه القيا�شات التي 

جترى يف ذلك املكان.

: امل�شف�فة البي�ل�جية التي يُ�شاف اإليها اأو يُزاد بها مقدار من املادة املراد حتليلها. 
*
معيار املعايرة

وتُ�شتخ������َدم معاي������ري املعايرة لر�شم منحنيات املعاي������رة التي حُتدد منها درج������ات تركيز امل�اد املراد 

حتليلها يف �شبط الن�عية ويف العينات غري املعروفة. 

: معي������ار يعتربه قرار وطني ر�شم������ي مبثابة الأ�شا�س لتحدي������د قيمة جميع املعايري 
*
املعيـــار الوطنـــي

الأخرى للكمية املعنية يف بلد ما.

مقارنات االختبارات بني املختربات: انظر "الدرا�شات التعاونية".

منحـــى املعايـــرة: العالقة بني ا�شتجابة اجلهاز يف �ش�رة اإ�شارات وخمتلف تركيزات املادة املق�ش�دة 

بالتحليل امل�ج�دة يف حمل�ل اأو يف م�شف�فة منا�شبة.

منظمـــة: �رشك������ة اأو معهد )اأو ق�شم من اأي منهم������ا، خمترب مثال(، خا�س اأو عام، له وظائفه واإداراته 

اخلا�ش������ة به. ومن بني املنظمات الدولية التي تتعامل مع م�شاأل������ة �شمان اجل�دة: الرابطة الدولية 

لأخ�شائي������ي ال�شم�ميات ال�رشعيني (TIAFT)، والحتاد الدويل للكيمياء الطبية (IFCC)، واللجنة 

الأوملبية الدولي������ة (IOC)، واملنظمة الدولية لت�حيد املقايي�������س (ISO)، والربنامج الدويل لل�شالمة 

الكيميائي������ة (IPCS)، والحتاد ال������دويل للكيمياء البحتة والتطبيقي������ة (IUPAC) ومنظمة التعاون 

.(OECD) والتنمية يف امليدان القت�شادي

املوثوقيـــة: امل������دى الذي تذهب اإليه جتربة اأو اختب������ار اأو اإجراءات قيا�س يف اإعطاء نتائج دقيقة يف 

الختبارات اأو املحاولت املتكررة.

النطـــاق )نطـــاق العمـــل، نطـــاق املعايـــرة(: جمال تركي������زات ميكن يف نطاقه حتقي������ق دقة واإحكام 

مقب�لني. ويف املجال الإح�شائي ه� الفرق بني القيمتني الدنيا والق�ش�ى ملجم�عة من القيا�شات.

: ه� نطاق درجات الرتكيز، مبا يف ذلك احلّد الأق�شى 
*
نطـــاق التقديـــر الكمي )التحديد الكمـــي(

واحلد الأدنى للتقدير الكمي، التي ميكن تقديرها كمياً ب�شكل م�ث�ق وقابل لالإعادة بدقة واإحكام 

با�شتخدام العالقة بني ال�شتجابة والرتكيز )انظر النطاق اأي�شا(.

: انظر "النطاق".
*
نطاق العمل

: انظر "النطاق".
*
نطاق املعايرة
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: جمم�عة كاملة من اأجهزة القيا�س واملعّدات الأخرى املجّمعة 
*
النظـــام التحليلـــي )نظام القيا�ـــض(

لتنفيذ مهمة قيا�س حمددة ]4[. ويف �شياق حتليل العقاقري اخلا�شعة للمراقبة يف امل�اد امل�شب�طة اأو 

العينات البي�ل�جية، يتكّ�ن النظام التحليلي من ميزان/م�ازين املخترب ومقيا�س للرقم الهيدروجيني 

وكرومات�غ������راف ومع������ّدات كرومات�غرافيا الطبقة الرقيقة وما اإىل ذل������ك، مما ي�شتخدمها املحلل 

لتنفيذ التحليل.

: انظر "النظام التحليلي".
*
نظام القيا�ض

انظر "النتقائية". النوعية:  )اأ( 

وق�������ع النتائج ال�شالبة احلقيقية الناجمة عن تطبيق اختبار ما على عينات معل�م اأنها ل   )ب( 

حتت�ي على املادة املراد حتليلها.

ق������درة طريقة ما على قيا�س م������ا يُطبَّق على العينات دون �ش�������اه. "وحتديد الن�عية ه�   )ج( 

ع وج�دها. وقد  نات التي ميكن ت�قُّ القدرة على تقييم املادة املراد حتليلها دون لب�س يف وج�د املك�ِّ

ت�شمل هذه عادة ال�ش�ائب ون�اجت التحلل وامل�شف�فة وما اإىل ذلك."

هيئـــة الت�سديـــق: منظمة م�شتقلة ذات اأ�شا�س علمي، وخمت�شة مبنح �شهادات الت�شديق. وقد تك�ن 

هيئة الت�شديق معتمدة وقد ل تك�ن كذلك.

و�سط ح�سابي اأو متو�سط: جمم�ع قيم مفردة يف جمم�عة ما مق�ش�ماً على عدد القيم.

الو�سط: يُق�شد به ال��شط احل�شابي اإذا مل يُحدد بخالف ذلك.
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