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  :دستگاهی روش اندازه گیری
 

 PROCEDURE PARAMETERS 

Wavelength………………………………………………………...….340nm 
Reaction Temperature…………………………………………………. 37°C 
Mode ……………………………………………………………….  Increase 
Reaction Type ……………………………………………………  End point 
Reaction Time …………………………………...………………...  600 Sec. 
Sample Volume ………………………………………………………...  5L 
Reagent Volume ……………………………………………………..  250L 

 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید فنی زیست

 

 mmol/L192= mg/L :واحدتبدیل   

 

 :مقادير طبيعي  
 mg/24h (1.5-4.7) mmol/L (903-288) :ساعته 42ادرار 

 mg/L (0.045-0.130) mmol/L (25-8.6) : و پالسما رمـس

 g/L (21-36) mmol/L (6.9-4.0) :يــع منــايــم

 

 :كيفي كنترل
   .زيست شيمي استفاده نمود Zitrol Citrate LI & LIIجهت كنترل كيفي ميتوان از كنترلهاي   

 

 :خصوصيات علمي كيت

 mg/L 1400 :ماكزيمم حد سنجش

 mg/L 10 :حساسيت

 

 r = 0.997 مشابه نمونه ادراري و كيت معتبر 56در مقايسه با   :تصح   

 (:ساعته 42در ادرار )ت دق 
WITHIN - RUN (n=20) 

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

2.41 

2.08 
12.5 

19.8 
518 

950 
Sample l 

Sample ll 
BETWEEN - DAY (n=20) 

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

3.11 

2.89 
15.9 

27.2 
510 

938 
Sample l 

Sample ll 
 

 

 

REFERENCES: 

1- Marty et al. Clin.chem. 30/7 , 1231 (1984). 

2- Milan A, Conte A, Gatcia-Raso A, Garases F (1987). Determination of citrate in urine by         

Clin Chem 33:1259-1260. simple direct photometry.     

3- Top S, Yucel D Determination of citrate in urine by simple direct photometry. Clin chem. 

34:1658. (1988)   

 

 

 

 

Ver.07/2016 

  CITRATE 
 (Citric acid,lyase-method)   

 
 

IVD ISO 13485:2003 574-11  REF 

 دستگاهیگیری سیترات در ادرار، سرم، پالسما و مایع منی انسان به روش جهت اندازه

 :اهمیت کلینیکی
سيترات در ادرار . گرددسيترات يك واسطه مهم در متابوليسم محسوب ميشود كه توسط كليه ها متابوليزه و دفع مي

 :كند هاي مجاري ادرار را دارد و اين نقش را به دو صورت ايفا مي جلوگيري كننده از تشكيل سنگنقش 

 مانع از بزرگ شدن و چسبيدن كريستالها به همديگر ميگردد،كنترل سطحي كهبا استفاده از مكانيسم( 1

. وفسفات ميشودكلسيم، اگزاالتامالح نامحلولكه مانع از تشكيلهاي محلول با يون كلسيمبا تشكيل كمپلكس( 4

ابزار خيلي مهمي در برآورد درجه اشباع ادرار از امالح كلسيم، اگزاالت و فسفات گيري سيترات بصورتبنابراين اندازه

 .از اهميت بااليي برخوردار است

 UV/Enzymatic: روش

:اساس روش  

 :كندبق واكنش زير عمل مياستفاده شده است،كه ط "سيترات لياز"در توليد اين كيت از آنزيم 

 Citrate Lyase  MDH/LDH  
Citrate + H2O  Oxaloacetate + NADH  NAD+ 

 

در اين واكنش اگزالواستات با يك كروموفر اختصاصي واكنش داده و ايجاد جذب نوري ميكند كه افزايش جذب نوري 

 .گيري ميشودنانومتر اندازه 023متناسب با مقدار سيترات موجود در نمونه ميباشد و در طول موج 

 :ها معرف

 

 

 

 :شرایط نگهداری

سانتيگراد تا تاريخ انقضاء مندرج برروي ويالها پايدار مي باشند، مشروط براينكه درب درجه  4-8دماي  ها درمعرف

 .دور از نور مستقيم قرار دهيدو محلول آماده بكار را به ها  معرف. ويالها بسته و آلوده نگردند

 :معرف ها سازیآماده 

: Working Solution Preparation 9 معرف ميلي ليتر ازR2a  به يك ويال  دقترا باR2b انتقال داده و 

در ويال را بسته و با سر و ته كردن چندين بار و به طور ماليم آنرا مخلوط . را به آن اضافه كنيد R1ميلي ليتر  4/3

 توصيه ميشود باقيمانده محلول. ستساعت پايدار ا 42درجه سانتيگراد به مدت  4-8اين معرف در دماي . كنيد

 ..شوداز چندين بار ذوب كردن محلول خودداري . هفته پايدار ميباشد 2محلول به مدت  دراين صورت نماييدفريز را 

 :یادداشت

 .در اين  آزمايش تداخل ندارند  Aالكتات، پيروات، بيلي روبين و نيز داروهايي نظير سيكلوسپورين -1

با آب مقطر رقيق نموده، آزمايش را تكرار و نتيجه را در  1+1را به نسبت  mg/L 1400هاي بيش از  نمونه -4

 .ضرب نماييد 4عدد 

 :نمونه مورد آزمایش
ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ را در يك ظرف ريخته و نمونه ادرار را  16ساعته،  42جهت تهيه نمونه ادرار  :ادرار

 درجه سانتيگراد تا يك هفته و در دماي 4-8ساعت، در دماي  8تا نمونه در دماي اتاق . آوري كنيد در آن جمع

 . درجه سانتي گراد به صورت نا محدود پايدار ميباشد -43

درجه  -43درجـه سانتيگراد تا يك هفته و در دماي  2پايداري اين نمونه در دماي : سرم يا پالسماي هپارينه

 .سانتيگراد تا يك ماه مي باشد

با آب مقطر رقيق نماييد و در انتها  1:9ني را سانتريفيوژ نموده، سپس محلول رويي را به نسبت مايع م :مایع منی 

 .ضرب نماييد 13جواب آزمايش را در عدد 

  .دشونتنظيم  1 -0نمونه را بين  pHبايست  مي Randomهاي  گيري سيترات نمونه جهت اندازه :تذکر

Storage Content Presentation 
2-8°C 12 ml R1: Citrate Chromophore Reagent 

2-8°C 130 ml R2a:Citrate Assay  Buffer   

2-8°C 3 vial (powder) R2b: Citrate Enzyme Mix. 

2-8°C Included Calibrator & control Level I/Level II 


