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 :استانداردروش ترسیم منحنی با استفاده از 
عدد لوله به  5هموگلوبين را از يخچال خارج و به حرارت اتاق برسانيد، سپـس با استفاده از  استاندارد

 :ترتيب زير عمل نماييد
 

 (درصد گرم) استاندارد  ارزش درابکین محلول استاندارد لوله  شماره

 0 ميلی ليتر 5 - 1

 8 ميلی ليتر 3 ميلی ليتر 2 2

 12 ميلی ليتر 2 ميلی ليتر 3 3

 11 ميلی ليتر 1 ميلی ليتر 4 4

 20 - ميلی ليتر 5 5

. گيری نماييد نانومتر اندازه 541در طول موج ( 1لوله شماره  )مخلوط كرده، جذب آنها را مقابل بالنك 

 .و بر محور عمودی جذب نوری را ثبت نماييد استا نداردروی كاغذ ميليمتری بر محور افقی ارزش 

 :گیری روش اندازه
  :پارامترها

حجم / ميکروليتر  10: حجم نمونه/ سانت 1:كووت/ نانومتر 540-541: طول موج/ ه سانتيگراد درج 15-25: دما

 .افزايشی: نوع واكنش/ مقابل بالنك معرف : خوانش/ ميلی ليتر  2.5 :معرف

 :روش آزمایش

 ميلی ليتر 2.5 محلول درابکين

 ميکروليتر 10 خون تام

 در طول  درابکين  محلول  آنرا مقابل جذب( درجه 15تا  25)دقيقه در دمای اتاق  5كرده،  مخلوطخوب 

 .نماييد  گيری نانومتر اندازه 541موج  

 .با استفاده از منحنی كاليبراتور :محاسبه

 .نانومتر 541سانت و طول موج  1با استفاده از فاكتوردرصورت استفاده از كووت مکعبی  -1

Hb(g/dl) = AbsSample ×  36.8                                                                      :    مقادیر طبیعی

Hb(mmol/L) = AbsSample ×  22.83 
 g/dl (18-13)                    : مردان

 g/dl (16-11) : زنان

 g/dl (23-14) : نوزادان

 :کیفی کنترل
 .اند استفاده نمود خونی كه با اين روش تيتر شدهتوان از كنترلهای  می يفیكل كنترجهت

 :خصوصیات علمی کیت

 g/d 20 :ماکزیمم حد سنجش

 g/dl 0.2 : حساسیت

       r =  0.986  ت و کنترلهای معتبر مشابهمقایسه با کی در  :صحت

                                            WITHIN - RUN (n=20) :دقت
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Between - Day (n=20)       

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

5.1 
4.5 

0.5 
0.6 

9.9 
13.3 

Sample l 

Sample ll 
REFERENCES: 
1- Van Kampen & Zijlstra Clin. Chem., Acta. 6 (1961)536 

2- Jalandhar P.S. & T.T.Ho., Clin. Chem., 30 (1984)976 

3- Recommended method by WHO/LAB/84 ،10 

 

Ver.11/2016 

Total Hemoglobin Assay Kit 

   IVD ISO 13485:2003  REF 10-532 

     اندازه گيری هموگلوبين در خونجهت 
 

  : اهمیت کلینیکی

هموگلوبين يك پروتئين پورفيرين با آهن دو ظرفيتی است كه در انتقال اكسيژن از ريه به 

گيری اندازه. گردد می ها نقش داشته، كه در آنجا اكسيژن تبديل به انرژی متابوليکیبافت  تمامی

های زيادی  روش. كم خونی و يا پلی سيتمی است: هموگلوبين كمك به تشخيص شرايطی مانند

مت هموگلوبين بيشترين كاربرد را نشان داده و  گيری آن وجود دارند ولی روش سيانوبرای اندازه

 .المللی است كه در اين كيت از آن استفاده شده استمورد تأييد مجامع بين
 

 Using Drabkin’s solution Colorimetric / Cyanmethemoglobin : روش

 :اساس روش

 توسط كه شوددر نمونه اليز شده و هموگلوبين آزاد می موجود گلبولهای قرمزروش اين در

به سيانومت  تبديلKCN و در ادامه فرايند توسط  تبديل هموگلوبين سيانايد به متفری 

 گيریاندازه نانومتر 541جذب آن درطول موج . با دوامی استتركيب  شود كههموگلوبين می

 .موجود در نمونه است هموگلوبين مقدار متناسب با آن شدت شود كهمی

 :ها معرف  

STORAGE CONTENT Presentation:        200 tests 
2-8°C   1  10 ml R1a: Hemoglobin Reagent (50) 
2-8°C   1  10 ml R1b: Hemoglobin Reagent (50) 
2-8°C   1  15 ml Hb Standard (HiCN) 

 

 

 

 :شرایط نگهداری 

باشـند،  تا تاريخ انقضاء مندرج برروی ويالهـا پايـدار مـی    سانتيگراد درجه 2-8 دمایدر ها معرف

 .مشروط براينکه درب ويالها بسته و آلوده نگردند
 

  :هامعرف سازیآماده 

 ml R1a+1ml R1b+48ml H2O 1 :جهت تهيه محول درابکين نسبت به نياز :درابکینمحلول 

 pH(ماه پايدار است 3  درجه سانتيگراد 15-25دمای دور از نور  اين محلول)باشد  0.2±7.2ميبايست نآ. 
 

 :یادداشت

 541جذب آن در طول موج . محلول آماده درابکين شفاف و به رنگ زرد روشن است -1

 .ميشود، در صورت مشاهده كدورت و يا بيرنگ شدن آنرا دور بريزيدنانومتر صفر خوانده 

پوست و  و محلول آماده درابکين حاوی سيانور بوده و سمی هستند، از تماس با R1b معرف -2

 .دهان خودداری شود

منحنی را  رسم جديد استفاده ميشود، فتومتر يا بار كه از كيت هر و وقت يکبار  چند هر -3

 .جديد توصيه ميشود

های مورد استفاده را از خون پاك كنيد و داخل آنرا چند بار با محـلول سر سمپلر يا پيـپت -4

 .دهـيد درابکـين شستشو

 :آزمایش نمونه مورد
الزم به ذكر است كه .( توان استفاده كرداز هر نوع ضد انعقاد جهت انجام آزمايش می)خون تام 

 .محاسـبه منظور گردد اينصورت ضريب رقت دردرغير ازضدانعقادها بصورت خشك استفاده شود،


