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 :نمونه مورد آزمایش

درجه  4تا  2ساعت در دمای  84توان  نمونه را می.بدون محافظ و تازه توصیه میشود ساعته 11نمونه ادرار 

 . سانتیگراد نگهداری نمود

در صورت مشاهده گلبولهای قرمز یا هر جسم خارجی در آن،  .باشدو تازه بایست عاری از همولیز  می CSFنمونه 

 .درجه سانتیگراد نگهداری کرد 4تا  2ساعت در دمای  22توان تا  نمونه را می .آنرا را سانتریفیوژ نمود

  :پارامترها
 1666: حجم معرف/ میکرولیتر  26:هـونـم نمـحج/ ت ـانـس1:ووت ـک/ ومترـانـن 066: وجـول مـط/ راد ـانتیگـس هـدرج 22 -72: اـدم

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید فنی زیست

 :محاسبه     

                                A Sample 
Protein (mg/dl) =                                 Cal. Conc. 

                                        A Calibrator            
   

                                       Protein (mg/dl)  Urine Vol. (ml) 

Protein / mg24h =  

                                                             100 
 

  :مقادیر طبیعی

    150mg/24h-10 :در حالت استراحت ساعته 28ادرار 

    255mg/24h-10 ماهگی 7-9ساعته زنان باردار  28ادرار 

 mg/dl 45-15 : بزرگساالن( CSF)مایع نخاع 

 mg/dl  100-30 : نوزادان( CSF)مایع نخاع 
 

های غذایی و منطقه جغرافیایی تغییر کند، هر آزمایشگاه الزم است مقادیر  مقادیر طبیعی ممکن است نسبت به سن، جنس، رژیم

 . طبیعی را خود تعیین نماید

 .جهت کنترل کیفی میتوان از کنترلهای زیست شیمی استفاده نمود :کیفی کنترل
 

 :کیتخصوصیات علمی 

:ماکزیمم حد سنجش  200 mg/dl 

:حساسیت  10 mg/dl 
 

    Y= 1.07- 0.90                       r = 0.999        :نمونه سرمی و یک کنترل معتبر 02با استفاده از   :تصح 

                                  :تدق 

                                                    WITHIN - RUN  (n=20) 

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

2.80 
2.10 

0.50 
0.95 

17.8 
45 

Sample l 
Sample ll 

BETWEEN - DAY (n=20) 
CV% S.D. (mg/dl) Mean (mg/dl)  

4.35 
3.20 

0.74 
1.40 

17 
43.8 

Sample l 

Sample ll 
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 نمونه کالیبراتور بالنک :دستیروش 

 میکرولیتر 08 میکرولیتر 08 - کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 معرف

سپس جذب کالیبراتور و نمونه را مقابل . قرار دهید درجه 63دقیقه در دمای  28مخلوط کرده، 

 .دقیقه میباشد 38پایداری رنگ . گیری نمایید نانومتر اندازه 388 بالنک معرف در طول موج

 

MICROPROTEIN 
(Total Protein in Urine &CSF) 

 
 

IVD ISO 13485:2003 545-10  REF 

 انسان به روش دستی و دستگاهی مایع نخاعجهت اندازه گیری پروتئین در ادرار و 

 :اهمیت کلینیکی
وجود . گیری پروتئین ادرار در تشخیص و درمان بیماریهای مرتبط با عملکرد کلیه، قلب و تیروئید مهم میباشد اندازه

قابلیت نفوذ دیواره مویرگی گلومرولی ( 1:افتد اتفاق می چهار طریقگفته میشود به  Proteinuriaپروتئین در ادرار که بدان 

 ها با وزن مولکولی پایین در پالسما رفتن غلظت غیر طبیعی پروتئین باال( 7 نقص در جذب مجدد توبوالر( 2 باال میرود

مونوکلونال،  : پروتئین در ادرار ممکن است در شرایطی مانند باال بودن.مجاری ادراری ترشح غیر طبیعی پروتئین در( 8 

 . گامو پاتی، نفریت، نفروپاتی دیابتی و عفونتهای مجاری ادرار مشاهده شود

پروتئینهای پالسما باال رفته یا اینکه  مغزی/ کند که قابلیت نفوذ سد خونی مشخص می (CSF) مایع نخاعی گیری اندازه

ناشی  التهابتومور مغزی، آنسفالوپاتی یا : ها بیشتر شده است که ممکن است در شرایطی مانند ایمونوگلوبولینتولید داخلی 

  .اهمیت بسزایی دارد MSباالخره  پولیو ژیت، خون ریزی مغزی، ناز عفونت باکتریال، من

  Pyrogallol-Red/ Colorimetric: روش

 :اساس روش
و ایمینولوژی  زمتری، الکتروفوردیبیریمتری،توالرپروتئین ادرار وجود دارد که پایه آنها ک گیری جهت اندازه متعددی های روش

حد سنجش  Coomassie Brilliant Blueکافی ندارد،روش  حساسیت BIURETروش  کالریمتری درروشهای.باشد می

 توربیدیمتریروشهای . رساندن معرف بر روی کووت آناالیزرها قابلیت اتومات شدن را ندارد و بعلت آسیب  داشته محدودیت

درصد  22روش انتخابی زیست شیمی که در بیش از . نسبت به نوع رسوب دهنده آنها و نوع پروتئین متغیر هستند

با استفاده از پیروگالول ـ رد میباشد که همراه با مولیبدات یک  کالریمتریآزمایشگاههای جهان مورد استفاده است روش 

های  کمپلکس با اسیدآمینه پس از اتصال این. نومتر استنا 826کند که جذب آن در  نگ قرمز ایجاد میرکمپلکس 

با مقدار شدت رنگ متناب . نانومتر است 066ارغوانی شیفت کرده که حداکثر جذب آن / طرف آبیپروتئین رنگ به 

 .پروتئین موجود در نمونه است

 :هامعرف
 

 

 

Storage Content Presentation 

2-8°C 2×50 ml UTP Assay Reagent 

2-8°C Included UTP Calibrator 

2-8°C Included UTP Control 2 Levels 
 

سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها  درجه 2-4دمای در  و کنترلها کالیبراتور،معرف:شرایط نگهداری

روز در یخچال آناالیزرها  96ها پس از باز شدن  معرف باشند، مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند ایدار میپ

 .داری نمائیددآن خو مصرفتغییر رنگ معرف، مشاهده کدورت و یا رشد میکروب معرف خرابی آن بوده و از . پایدارند

 .باشدمصرف میآماده  معرف :ها معرف سازیآماده 

 :یادداشت
کلریدریک، بنزوئیک و تیمول می توانند در جواب تداخل ایجاد اسید : بعضی از مواد افزودنی مانند -1

در . نمایید سانتریفیوژدر صورت وجود کریستال یا کدورت، ادرار را . بدهندپائین کرده و جوابهای غلط 

 از جذب بالنک با سرم فیزیولوژی کسر ،سانتریفیوژپس از  پایدار کدورت وجود یا و بودن صورت رنگی

 .الزامیستتست  جذب

 .بعلت حساسیت زیاد کیت توصیه میشود از فتومترهای دیجیتال استفاده گردد -2

های خیلی باال بطور مستقیم طراحی نشده است، توصیه میشود  گیری پروتئین این کیت برای اندازه -7

از کم بودن غلظت  یا روش سولفوسالیسیلیک ادراری نوارتست با استفاده از   قبل از انجام

  .شود پروتئین اطمینان حاصل

 .ضرب نمائید 7عددو نتیجه را دررا تکرار آزمایشرقیق، 1+2مقطر  آببا  200mg/dl از  بیش  های نمونه -8

کننده کاتیونی باشند، زیرا که رنگی معادل  وت میبایست عاری از مواد پاکوهای آزمایش و ک لوله -2

ها و  تمام لوله .مانع تشکیل رنگ میشوندکننده آتیونی نیز  مواد پاکهمچنین کنند،  پروتئین ایجاد می

 .کنیدخشک  شستشو داده و کامالً  مقطر را قبل از هر آزمایش چندین بار با آبوت وک

درصورت وجود خون در ادرار جواب غلط  رنگ ایجاد می کندآلبومین  رنگ      اندازه  هموگلوبین به -0

 . باال مشاهده خواهد شد

  .منتقل شود تیره ظروف لذا میبایست به هستند ور حساسن به نسبتکه  ی استکیت حاوی مواد این معرف -2

 توصیه میشود از ،.تولید کندغلط باال  جوابتواند می وتوکچسبیده به جدارمقدار بسیار کم پروتئین  -4

 . باشند استفاده نمود شده آبکشی که خوب سپس آب ژاول مخلوط قلیائییا شسته شده باتازه وهای  وتوک

1 
2 


