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 :آزمایش نمونه مورد
درجه 52-52نمونه سرم براي مدت یک هفته در دماي  (.استفاده نشود پالسمااز ). سرم تازه بدون هموليز

ماه  6درجه سانتيگراد براي مدت  -52درجه سانتيگراد و در دماي  5-8هفته در دماي  4سانتيگراد و براي مدت 

بيشتر براي پيشگيري و درمان فقر آهن است و در بيشتر موارد چنين بيماراني  TIBCآزمایش . باشد پایدار مي

توصيه مـيشود چـنين بـيمـاراني پيـش از آزمـایـش ( 3)هستند، با توجه به یادداشـت شمـاره تحت رژیم آهن 

 .هاي آهن خودداري نمایند روز از خـوردن فرآورده 3حداقل 
PROCEDURE PARAMETERS دستگاهی گیری روش اندازه:  
Mode………………………………………………. 2 PointEnd* 

Wavelength………………………………………...  600/700 
Temperature ……………………………………….  37°c 
Direction ………………………………….……….. Decrease 
Reaction Time step 1……………………….………  5 min 
Reaction Time step 2………………………….....….  10 min 
Sample/ R1/R2 ratio……………………..………… 4/50R1/15R2 
                    e.g. Sample Vol………………………. 16 µl                                  
                           R1Vol…………………………….  200 µl 
                           R2 Vol ……..…………………….. 60 µl 
* fixed time  

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 : مقادیر طبیعی
    :سرم

 µg/dl 46.8-82.7 µmol/L 462-261 مردان

 µg/dl 47.4-89.0 µmol/L 497-265 زنان

 g/dl  0.179 = mol/L  :ضریب تبدیل واحد

 . هر آزمایشگاه خود نسبت به تعيين مقادیر طبيعي اقدام نماید شود ميتوصيه 

  :كيفي كنترل

 .شيمي استفاده نمود زیست Zitcal TIBCو جهت كاليبراسيون از كاليبراتور  Zitrol TIBCسرم كنترلميتوان از كيفي كنترل جهت

. 
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   BETWEEN - DAY (n=20)  
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 : خصوصيات علمي كيت 

 g/dl 700 :ماکزیمم حد سنجش
 g/dl 70 :حساسیت

 r =  0.991     11.3       + × Y = 1.02ميکروليتر 522-222هاي  نمونه انساني با غلظت 62در  : صحت

                                                               : دقت

TIBC Direct Assay Kit 
(Total Iron Binding Capacity) 

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF  12-515 

 گيري ظرفيت آهن در سرم انسان به روش دستگاهي  جهت اندازه
 

 :کلینیکیاهمیت 

 .گيري حداكثر غلظت آهني كه ميتواند به پروتئين ترانسفرین متصل گردد ظرفيت آهن، یعني اندازه

آهن  -و استفاده از دكستران( هيپراستروژنيسم)ها  در فقر آهن، بارداري، درمان با استروژن TIBCمقدار 

هاي مزمن، التهاب حاد كبد، كمبود  در بيماري کدر موارد آنمي هيپوكروم، مایکروسيتي. یابد افزایش مي

 .یابد هاي مزمن، نفروز سوء تغذیه و نارسایي كبد و كليه كاهش مي پروتئين در سوختگي، عفونت
 

  COLORIMETRIC :روش
 

  :اساس روش

اسيدي دارد باعث آزاد شدن آهن از  pHكه  R1كند، در مرحله اول  مرحله عمل مي 5این كيت در 

هاي محيطي با كرموژن اختصاصي تشکيل رنگ  به همراه اضافه آهن و آلودگيشود كه  ترانسفرین مي

شرایط اپتيما در ترانسفرین  R2شود در مرحله دوم با افزودن  دقيقه خوانش مي 2دهد كه پس از  مي

افتد كه  با این عمل كاهش جذب اتفاق مي شود تا به اندازه ظرفيتش آهن جذب نماید و نمونه ایجاد مي

 .باشد كاهش متناسب با ظرفيت آهن نمونه مياین شود، مي گيري نانومتراندازه 662موجدرطولقهدقي2ازپس

 

Sample+Fecl+3+Iron-binding-dye                      Dye-Iron Complex 
 

Dye-Iron Complex                       Fe-Transferrine 

 :ها معرف 

Presentation: 180 test Content Storage 
R1: TIBC  Assay Reagent 1×40 ml 2-8°C 

R2: TIBC Assay Buffer 1×12 ml “ 
 
 

Presentation: 360 test Content Storage 
R1: TIBC  Assay Reagent 1×80 ml 2-8°C 

R2: TIBC Assay Buffer 1×25 ml “ 
 

 :شرایط نگهداری

باشند، مشروط  درجه سانتيگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار مي 5 – 8در دماي  ها معرف

 جلوگيري شودها  از فریز كردن معرف .براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند
 

  on board ها پایداري معرف.باشند آماده مصرف مي R2و  R1هاي  معرف :ها آماده سازی معرف

    .باشد روز مي<  58درجه سانتيگراد  5-8دستگاه در دماي 

 :یادداشت

 .ها با دهان و نيز تماس با بدن و چشم خودداري شود معرفاز پيپت كردن  -5

 .دیگر خودداري نمایيد Lotبا  Lotاز مخلوط نمودن باقي مانده معرف یک  -5

 Fefolیا  Imferon , Desferal: هاي دارویي حاوي شالت آهن هستند، مانند برخي فرآورده -3

 (مراجعه به بخش نمونه مورد آزمایش. )كه ميتوانند جواب غلط بسيار پائين ایجاد كنند

درصد در  2ـ 52حدود  BIASموارد زیر وقتي به یک سرم طبيعي افزوده شوند، ميتوانند یک  -4

، <mg/dl 1600، تري گليسرید تا <mg/dl 25بيلي روبين تا : حد لينریتي ایجاد كنند

 و نيکل تا < g/dl 250، روي تا <mg/dl 3، مس تا <mg/dl 500هموگلوبين تا 

500 g/dl> . 

 .باشد فقط از سرم استفاده شود، پالسما مناسب این آزمایش نمي -2

 . توانند جواب منفي كاذب ایجاد كنند اسيد آسکوربيک یا تركيبات داراي آسکوربات مي -6

رقيق نموده و مجدداً تست را  مانند سالينكننده  هاي بيش از حدسنجش را با یک رقيق نمونه -7

 .ضریب رقت ضرب نمائيددر و جواب را  انجام

Acid buffer   

 

NaHCO3     

 


