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 :دستیگیری روش اندازه

/ میکرولیتار  00: حجا  نووناه  / یک ساان   : کووت/ نانومتر 504: طول موج/ سانتیگراد  درجه 73: دما:پارامترها

 افزایشی: نوع واکنش/ مقابل هوا یا آب مقطر : خوانش/ میکرولیتر  0000: معرف  حج 

 Sample Start :تک محلول

 میکرولیتر 0000 محلول کار آماده

 میکرولیتر 00 نوونه

دقیقه اندازه گیری نوایید، کرونومتر را بکار  0وط نوودن مقدار جذب نوری را بعد از لپس از مخ

  A/min∆ .دقیقه اختالف جذب نوری را از دقیقه قبل تعیین نوایید 7و 0و 0انداخته و دقیقاً پس از

 Substrate Start: دو محلول

 میکرولیتر  00 نوونه

 میکرولیتر R1 0000معرف 

 :اضافه شود R2دقیقه انکوبه نوایید سپس معرف  4مخلوط کرده، برای مدت 

 میکرولیتر R2 040معرف 

درجه سانتیگراد اندازه گیری  73دقیقه در دمای  0ازمخلوط نوودن،جذب نوری را پس از پس

دقیقه اختالف جذب نوری را از دقیقه قبل  7و0و0نوایید، کرونومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 

                        A/min∆                                                                                             .تعیین شود
 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 : با استفاده از کالیبراتور  محاسبه

                   ∆ASample/min. 

ALP(U/L) =                           × Calib. Conc.  

                    ∆ACailb./min. 
 

   ALP (U/L) = ∆A/min ×2764                                           فاکتور به روش تک محلول   :محاسبه 

 ALP (U/L) = ∆A/min × 3433                                           فاکتور به روش دو محلول                

 :مقادیر طبیعی

 U/L ( 306 - 80) :مردان 

 U/L (306 - 64) :زنان 

 U/L (1200 - 180) :سال  21کودکان تا 
 

 :کیفی کنترل
 .زیس  شیوی استفاده نوود Zitcal Uو جه  کالیبراسیون از  Zitrol N&P سرم کنترلهایجه  کنترل کیفی میتوان از 

 

 :خصوصیات علمی کیت

1600 U/L ماکزیمم حد سنجش: 

9  U/L حساسیت: 

 r =  0.999     8.299                           + × Y = 1.016معتبر مشابهدر مقایسه با کی  و کنترلهای  : صحت

 WITHIN - RUN (n=20        (                                                 :      دقت

CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  

1.92 

1.38 

3.2 

6.8 

167 

490 

Sample l 

Sample ll 

BETWEEN - DAY (n=20) 

CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  

2.44 

1.51 

3.9 

7.3 

160 

482 

Sample l 

Sample ll 
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Alkaline Phosphatase 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-503 

 پالسوای انسان به روش دستی و دستگاهیگیری فعالی  آلکالین فسفاتاز درسرم و اندازهجه 
 

 :اهمیت کلینیکی

شود ولی این آنزی  عودتاً در استخوان، کبد یا روده ها یاف  میآلکالین فسفاتاز تقریباً در بیشتر باف 

ی و استخوان دارای اهوی  اس ، وهای کبدی، صفراگیری این آنزی  در بیواریاندازه. کوچک وجود دارد

افزایش فعالی  آنزی  نشانگر بیواریهای کبد و استخوان . های کبدی هوراه با انسدادبیواریمخصوصاً در 

 .رودهای باکتریال باال میها و نیز عفون های غدد تیروئید و رودهاس  و مقدار آن در بعضی از بیواری

 

 DGKC/Colorimetric :روش
 

 :اساس روش

طراحای شاده    DEAو باافر    p-Nitrophenylphosphateاین کی  براساس اساتفاده از سوبساترای  

 . شاود زرد رنا  مای    p-Nitrophenolهیادرولیز سوبساترا را باه    باعا   آنزی  موجاود در نووناه   .اس 

 .نانومتر رابطه مستقی  با فعالی  آنزی  دارد 504 -500افزایش جذب در طول موج

 

p-Nitrophenylphosphate+DEA ALP  Phosphate+p-Nitrophenol 

 

 :ها معرف

Storage Content Presentation 

2-8°C 4×80 ml R1: ALP Assay Buffer 

2-8°C 1×80 ml R2: ALP Substrate 
 

 

 :شرایط نگهداری

مشاروط   .باشاند تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار میو سانتیگراد درجه  0-8در دمای   هامعرف

وجود کدورت و خاوانش جاذب ناوری بالناک     . و آلوده نگردند دور از نور مستقی  براینکه درب آنها بسته

 .نشانگر خرابی معرف اس  >700/0

 

 .باشندآماده مصرف می R2و  R1های معرف :ها سازی معرفآماده

قساو  از    5بساته باه نیااز     : (Sample Start) برای تک محلول محلول کار آمادهتهیه 

 را باا   (R1)لیتار معارف   میلای  8بارای مااال   )شاود،   مخلوط R2 معرفقسو  از  یکرا با   R1 معرف

درجاه   0-8دماای  در  یک هفتاه  این محلولپایداری  (.به آرامی مخلوط کنید (R2)لیتر معرف  میلی 0

 .خودداری شودمحلول را دور از نور نگهداری نووده و از آلوده شدن آن . باشدسانتیگراد می

 

 :یادداشت

 .میتوان حج  نوونه و معرف را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع فتومتر قابل خوانش باشد -0

 و   mg/dl 100>، هووگلوبین تا  mg/dl 25>روبین تا، بیلی  mg/dl 30>آسکوربیک تا اسید -0

 .در این آزمایش تداخل ندارند  mg/dl 800>گلیسیرید تاتری

 .استفاده نوود g/L 1بایس  از سود می Endpointگیری به روش جه  اندازه -7

 

 :آزمایش نمونه مورد
باع  مهار  EDTAاالت، فالوراید یا گزا: مواد ضد انعقاد .بدون هوولیز یا پالسوای هپارینه تازه رمس

درجه سانتیگراد  0-8در سرم در دمای  ALPپایداری . شوند و نباید مورد استفاده قرار بگیرندآنزی  می

 .باشدماه می 0درجه سانتیگراد برای مدت  -00هفته و در دمای  0بودت 

 

 

 


