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 :پارامترها

: حجم معرف/ میکرولیتر 15 :حجم نمـونه/ سانت  1: کووت/ نانومـتر 255: طول مـوج/ سانتیـگراد  درجه 52-73: دما

 افزایشی: نوع واکنش /مقابل بالنک معرف: خوانش/ میکرولیتر 1555

 

 نمونه کالیبراتور بالنک :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 معرف

درجه سانتیگراد  12دقیقه در دمای  18سانتیگراد یا  درجه 63دقیقه در بن ماری  28مخلوط کرده، ها را  لوله

را در مقابل بالنک معرف در طول  (A Calibrator)و کالیبراتور  (A Sample)انکوبه کرده و جذب نمونه 

 .دور از نور مستقیم میباشد دقیقه 38 رنگ پایداری. گیری نمایید نانومتر اندازه 288موج 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 

  :محاسبه

                                                         A Sample 
Triglycerides (mg/dl)  =                              × Cal.Conc. 

                                                    A Calibrator     
 

 :مقادیر طبیعی
 mg/dl 200> :   مطلوب

 mg/dl (400-200)  :  مشکوک

 mg/dl 400< :      بــاال

 

 :کیفی کنترل
 زیست شیمی Zitcal Uو جهت کالیبراسیون از  Zitrol N&Pجهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترلهاي 

 .استفاده نمود

 

 :خصوصیات علمی کیت

 

 
 

 

 

 
 

WITHIN - RUN (n=20) 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

1.89 
1.71 

1.85 
2.80 

98 
164 

Sample l 

Sample ll 
 

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

2.40 

2.10 
2.50 

3.30 
104 

160 
Sample l 

Sample ll 
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 mg/dl 1000 :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 5.0 :حساسیت

 r =  0.999       - 1.15                ×Y = 1.022   و کنترلهاي معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت

  : دقت

Triglycerides-Monoreagent 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-525 

ستگاهی دروش دستی و گلیسیرید درسرم و پالسماي انسان بهگیري ترياندازه جهت
  

 : اهمیت کلینیکی

ها میباشد که از طریق غذا جذب و در داخل بدن نیز توسط کربوهیدراتها  چربیگلیسیرید از خانواده  تري

افزایش . گلیسیرید در تشخیص و مدیریت درمان هیپرلیپمیا اهمیت دارد گیري تري اندازه .تولید میشود

در پالسما یک فاکتور ریسک بیماریهاي قلبی است،  LDLگلیسیرید همراه با افزایش  سطح تري

 .رود ماریهاي مختلف کبدي، کلیوي و پانکراتیک مقدار آن باال میهمچنین در بی
 

 GPO-PAP /COLRIMETRIC  :روش
 

 :اساس روش

گلیسرید  توسط آنزیم لیپاز هیدرولیز شده و اسیدهاي چـرب و گلیسـرول آزاد میکنـد،     در این روش تري

پیـرین و فنـل و در مجـاورت    آمینـوآنتی   -4سپس طی مراحل زیر پراکسید هیدروژن آزاد میشود که با  

 495-215شدت رنگ حاصل در طول مـوج  . آنزیم پراکسیداز تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین میدهد

 .گلیسیرید موجود در نمونه است گیري میشود که متناسب با مقدار تري نانومتر اندازه

Triglycerides LPL
 Glycerol + Fatty Acids 

Glycerol +ATP GK
 Glycerol-3-phosphate + ADP 

Glycerol-3-phosphate +O2 GPO
 Dihydroxyaceton phosphate +H2O2 

H2O2+4-Aminoantipyrine+ 4-Chlorophenol POD
 Quinoneimine +4H2O   

 

 :ها معرف
 

 
 

Storage Content Presentation  

2-8°C 5  100 ml Triglycerides Assay Reagent 10-525-1 

2-8°C 3  100 ml Triglycerides Assay Reagent 10-525-2 
 

 

 

 

 :شرایط نگهداری

 باشند، مشروط بر پایدار می هادرجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویال 5-8ها در دماي  معرف

نمودن و قراردادن محلول در مقابل نور خودداري از فریز کردن . اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند

پس از اولین باز کردن . ها نشان از خرابی معرف دارد کنترل وجود کدورت و یا ناتوانی در خوانش. شود

 .پایدار است درجه سانتیگراد 5-8ماه در دماي  7یال حداقل و
 

 .باشد آماده مصرف می  معرف :ها معرفآماده سازي 
 

 :یادداشت

 .بالنک گلیسرول میباشدنیازبهآنتعیینغلط باال بدهدوبرايتواندجوابگلیسرول میهرگونه آلودگی به -1

در  mg/dl 250>و هموگلوبین تا mg/dl 6>، اسید آسکوربیک تا mg/dl 40>بیلی روبین تا  -5

 .تداخل ندارند این آزمایش

 سرم فیزیولوژي محلول شدیدرا قبل از آزمایش بالیپمیکهايسرمیاوmg/dl 1000ازبیشهاي نمونه -7

 . ضرب نمایید 2نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد  رقیق1+ 4به نسبت  NaClدرصد  9/5

 

 :آزمایش نمونه مورد
درجه 12-52دماي گلیسیرید در نمونه، در  پایداري تري. دار EDTAسرم و پالسمای هپارینه یا 

 .باشددرجه سانتیگراد یکسال می -55روز و در دماي  3درجه سانتیگراد  5-8روز، در دماي  5سانتیگراد 


