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  :پارامترها

میکرولیتر 1111: حجم معرف/ سانت 1:کووت/ نانومتر  245: طول موج/ سانتیگراد  درجه 52 - 73: دما

 . افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر  11: حجم سرم/ 
 

 نمونه استاندارد بالنک :گیریاندازهروش

 میکرولیتر2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 معرف 

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - استاندارد/ نمونه 

دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه کرده، سپس جذب نوری  5پس از مخلوط نمودن 

پایداری . گیری نمائید نانومتر اندازه 513گیری در  ها را مقابل بالنک معرف اندازه نمونه

 . دقیقه دور از نور مستقیم میباشد 38رنگ 

 پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با

 . شیمی تماس حاصل فرمائید بخش فنی زیست

  :محاسبه

                                     ASample                               

Albumin (g/dl) = ------------------  St. Conc. 

                                   AStandard 

 :مقادیر طبیعی
 g/dl (5.2-3.5)                     :بزرگساالن

0-4 d (2.9-4.4) g/dl 
4 d-14 y (3.8-5.4) g/dl 

14-18 y (3.2-4.5) g/dl 

 :کیفی کنترل

 از دستگاهی و جهت کالیبراسیون Zitrol N&Pسرم کنترلهاي از میتوان کنترل کیفی  جهت

Zitcal U زیست شیمی استفاده نمود. 

 

 :خصوصیات علمی کیت

   g/dl 6.0 :سنجش ماکزیمم حد

   g/dl 0.1 : حساسیت

 r =  0.977                   0.065 +×    Y= 1.000  ت و کنترلهای معتبر مشابهدر مقایسه با کی  :صحت

  :دقت

 
WITHIN - RUN (n=20) 

CV % S.D.( g/dl) Mean(g/dl)  

2.42 

1.85 
0.08 

0.10 
3.3 

5.4 
Sample l 

Sample ll 
 

Between - Day (n=20)       
CV % S.D.( g/dl) Mean(g/dl)  

3.53 

2.73 
0.12 

0.15 
3.4 

5.5 
Sample l 

Sample ll 
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ALBUMIN 
   IVD ISO 13485:2003  REF  10-502 

 آلبومین درسرم و پالسماي انسان به روش دستی و دستگاهی گیري جهت اندازه

هاي خون را پروتئیندرصد کل  22-52و  پروتئین پالسما است  فراوانترین  آلبومین: اهمیت کلینیکی

شماري دخالت داشته دهد، نقش آن حفظ فشار اسمزي بوده و در حمل و نگهداري لیگاندهاي بیمی تشکیل

روبین، کلسیم و  عالوه بر این، آلبومین مواد متعددي همچون بیلی. و منبع اسیدهاي آمینه بدن میباشد

آلبومین قادر است فلزات سنگین سمی و  .اسیدهاي چرب با زنجیر بلند را به خود گرفته و حمل میکند

ها هیپوآلبومینیمیا در بسیاري از بیماري. داروها را به خود بگیرد و با این عمل اثرات سمی آنها را خنثی کند

افزایش کاتابولیسم آلبومین در التهابات بافتی، سوء تغذیه، سوء جذب، بیماري  کبدي، بیماري :مانند

Crohn`s شودها و دستگاه گوارش دیده مییهو دفع زیاد آب از کل. 

 

    BCG:  روش

 

 :اساس روش

کند که در طول آبی رنگ می -آلبومین موجود در سرم، در محیط اسیدي ایجاد کمپلکس سبز 

گیري بوده و شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار آلبومین نانومتر قابل اندازه 241-571موج 

 .موجود در نمونه میباشد

 

 Albumin + BCG     Albumin - BCG(complex)  

 :ها معرف  
 

 

 

STORAGE CONTENT   PRESENTATION 
15-30°C 3×100 ml   R: Albumin Reagent 

 :شرایط نگهداری 

تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار می باشند،  سانتیگراد  درجه 12-71ر دماي دها معرف

وجود  کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف . اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردندمشروط بر 

نانومتر میگردند که از عالئم تخریب معرف  571باعث افزایش جذب نوري بالنک در طول موج 

 . روز پایدارند 51ویالها پس از باز شدن  .میباشد
 

 .باشدآماده مصرف می معرف :معرف سازیآماده
 

 :یادداشت

رقیق  NaClدرصد  9/1با سرم فیزیولوژي  1+1را به نسبت  6g/dlهاي بیش از نمونه  -1

 . ضرب نمایید 5نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 

  .هاي شیشه اي تمیز و نوک سمپلر نو استفاده شودجهت انجام این آزمایش از پیپت  -1

 

 :آزمایش نمونه مورد
بستن تورنیکه به مدت طوالنی باعث . دار EDTAسرم تازه بدون همولیز، پالسماي هپارینه و یا 

درجه سانتیگراد 12-52ها در دماي نمونه .گرددخروج آب از عروق و افزایش غلظت آلبومین می

درجـه سانتیگـراد براي مدت یک ماه و در فریزر براي  5-8براي مدت یک هفته و در دماي 

 .اه پایدار هستندم 7مدت 
 


