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 :آزمایش نمونه مورد
 

. دار EDTAفلوراید،اگزاالت فلوراید، لیتیم هپارین، یدو استات و یاسدیم فلوراید،پتاسیمحاویپالسمای

گیری را با مالیمت و با های خونلوله. خون از مریض ناشتا و در حالت استراحت کامل و بدون تورنیکت گرفته شود

الکتات در خون تام ناپایدار . گیری نماییددقیقه پالسما 51سر و ته کردن مخلوط کرده روی یخ بگذارید و در فاصله 

ماه پایدار  5درجه سانتیگراد تا  -22ساعت و در دمای  88درجه سانتیگراد تا  2-8اما در پالسما در دمای  است،

 . رودمقدار آن باال می% 51ساعت  2و بعد از % 52پالسماسریع انجام نگیرد در ساعت اول یاگر جداساز.میباشد

CSF :مایعCSFروز میباشد5درجه سانتیگراد  2-8این نمونه دردمای پایداری. نماییدآوریجمع های استریلرادرلوله.  
 .میلیگرم پودر سدیم فلوراید اضافه نمایید 52از خون حدود لیتر میلی 2پالسما، به  تهیه و گلیکولیز از جلوگیری جهت :تذکر

 :پارامترها

/ میکرولیتر  5222: حجم معرف/  میکرولیتر  52: حجم نمونه/ سانت 5:کووت/ نانومتر 185: طول موج/ سانتیگراد  درجه 21 -73: دما

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش

 نمونه کالیبراتور/استاندارد معرف  بالنک :گیریاندازهروش

 میکرولیتر2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888  معرف 

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - استاندارد/ نمونه 

دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه کرده، سپس جذب  28ها را برای مدت پس از مخلوط کردن، نمونه

 .گیری نماییددقیقه  اندازه 68را مقابل بالنک معرف ظرف مدت  ها نوری نمونه

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

  :محاسبه

                                    A (Sample) 

 Lactate (mg/dl) =                      Standard Conc.           
                                    A (Standard)                              

 mg/dl 0.111= mmol/L  : ضریب تبدیل واحد

 :مقادیر طبیعی
CSF  : (10-60) mg/dl 

 mg/dl (40-10) :             روزه 6-28نوزاد 

 mg/dl (25-10)         :روز 28از نوزاد بیش 

 mg/dl (22-10)                     :بزرگساالن

 :کیفی کنترل
 .زیست شیمی استفاده نمود ZitcalU از وجهت کالیبراسیونZitrol N&Pکنترلهای سرم از میتوان کیفی کنترلجهت

 :خصوصیات علمی کیت
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                                  BETWEEN - Day (n=20) 
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 mg/dl 110  :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 2.0  :حساسیت

 r =  0. 998  0.1                        + × Y = 0.97   و کنترلهای معتبر مشابه در مقایسه با کیت : صحت
               WITHIN - RUN (n=20)                                    :دقت 

 

Lactate Assay Kit    
   IVD ISO 13485:2003  REF  10-512 

 انسان به روش دستی و دستگاهی CSFگیری الکتات درپالسما و جهت اندازه
 

  : اهمیت کلینیکی

ها تشکیل شده و و اریتروسیت کربوهیدراتهاست که درعضالتالکتات یک محصول جانبی از متابولیسم 

دیوگرام الکتروکار هایکه در بخش اورژانس باال بودن الکتات توام با یافته گزارش شده.میگردد دفع کبد توسط

ارزش بسیار باالیی در تشخیص سکته قلبی دارد و نیز باال ماندن آن پس از یک سکته میتواند اندیکاتور 

نارسایی ریوی و : افزایش الکتات در خون در شرایطی مانند. باشد "کما  "وک و رفتن به حالت پیدایش ش

و یا  Aکلیوی، خونریزی، شوک، لوسمی، دیابت، مسمومیت، تخریب بافت عصبی، کمبود شدید ویتامین 

باکتریال، در شرایط مننژیت  CSFدر . کاهش برداشت کبدی مشاهده میشود و سبب بروز اسیدوز میگردد

 .کتوس مغز مقدار آن باال میرودرایسکمی، آبسه یا تومور مغزی و باالخره تشنج و انفا

 

  ENZYMATIC/COLORIMETRIC:  روش

 

 :اساس روش

. در این روش الکتات موجود در نمونه در اثر آنزیم الکتات اکسیداز به پیروات و آب اکسیژنه تبدیل میگردد

آمینوآنتی پیرین و یک کروموژن اختصاصی ایجاد  -8مجاورت پراکسیداز و آب اکسیژنه ایجاد شده در 

افزایش مقدار جذب نوری متناسب با مقدار الکتات موجود در نمونه میباشد . کمپلکس بنفش رنگ مینماید

 . شودگیری مینانومتر اندازه 182-552که در طول موج 
 

L-Lactete + O2 + H2O  
Oxidase Lactate

Pyruvate + H2O2  

H2O2 +4-APP +TOPS  
Peroxidase

 Color Product +4H2O
 

 

  

 :ها معرف 
 

 

 

STORAGE CONTENT PRESENTATION 
2-8°C  1  50 ml Lac.Assay reagent  
2-8°C Included Lactate Standard 

 

 

 

 

 :شرایط نگهداری 

باشند، سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار میدرجه  2 -8ها و کالیبراتور در دمای معرف

 . مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند
 

  .باشد آماده مصرف می معرف :ها معرف سازیآماده
 

 :یادداشت
 مواد. فعال نمیباشد (-) Lactic  Dبوده و تیپ L(+) Lacticالکتات اکسیداز بکار رفته در این روش مخصوص   -5

در  بوتیراتکتو آلفا  بتا هیدروکسی بوتیرات، ماالت،استو استات و: دیگری که از نظر ساختمانی مشابه هستند مانند

 .این آزمایش تداخل ندارند

 .تداخل ندارند در این آزمایش  mg/dl 2و استامینوفن تا   mg/dl 30آسپرین تا : مانند داروهایی  -2

از طریق ادرار  ساعت از هضم غذا 8د آسکوربیک وجود دارد، اما از آنجائیکه بیشتر آن پس از امکان تداخل اسی  -7

 .را نادیده گرفت میگردد، میتوان آن دفع

 .دهندمی غلط باال جواب  همولیزشده هاینمونه اما ندارند، تداخل آزمایش این در   mg/dl 200حدود همولیزکم  -8

 2 عدد در را نتیجهرا تکرار و آزمایش ، با آب مقطر رقیق نموده 5+5 را به نسبت  mg/dl 110از  یشهای بنمونه  -1

 .ییدضرب نما

شدید را باید با استفاده از  کدرهای های با کدورت ناچیز تاثیر زیادی در نتیجه آزمایش ندارند، اما نمونهنمونه  -5

 .دبعنوان بالنک تصحیح نمو  (0.9g/L)محلول سرم فیزیولوژی 

 


