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 : پارامترها

:  خوانش/ میلی لیتر5: معرفحجم/میکرولیتر11:  حجم نمونـه/سانت 1:  کووت/نانومتر 235 : موج طـول/سانتیگراد درجه52 -73: دما

 .افزايشی:  نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف 

 نمونه کالیبراتور بالنک  :دستی گیری اندازه روش

 میکرولیتر 18 میکرولیتر 18 میکرولیتر R1 18معرف 

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - کالیبراتور/نمونه

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر R2 2888معرف 

درجه سانتیگراد انکوبه  12 –52دقیقه در دماي  11درجه سانتیگراد و يا  73دقیقه در دماي  2کرده مخلوط 

 :تهیه شده را به ترتیب زير اضافه نمايید  R3کرده، سپس معرف 

Working  R3 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 

درجه سانتیگراد انکوبه  12 –52  دقیقه در دماي 51درجه سانتیگراد و يا  73دقیقه در دماي  11کرده مخلوط 

گیري  نانومتر اندازه 235و کالیبراتور را در برابر بالنک معرف در طول موج  نمونه نموده، سپس جذب نوري

 .باشد دقیقه می 01پايداري رنگ . نمايید

    

  : محاسبه  

                                              A Sample 
Urea (mg/dl) =                                        Cal.conc. 

                                       A Calibrator 
                                  

                                   A Sample/ A Calib. Calib.Conc.  Urine Vol. (ml) 

 Urine Urea (g/24h) =    

                                                                                        100000 

    

 Urea (mg/dl)  0.1665 = Urea (mmol/L)  : ضریب تبدیل واحدها
  Urea (mg/dl)  0.467 = BUN (mg/dl) 

  BUN (mg/dl)  2.14 = Urea (mg/dl) 

   :مقادیر طبیعی

   mg/dl (43-17) :یا پالسماسرم 

   g/24h (43-26) :ساعته 11ادرار 

 :کیفی کنترل     

 .زيست شیمی استفاده نمود  Zitrol-N&P  کنترلهايجهت کنترل کیفی میتوان از      
      

 :علمی کیت خصوصیات    

 mg/dl 100 :ماکزیمم حد سنجش   

 mg/dl 5.0 :حساسیت   

 

 
      

 =r =  0.994            -0.295×1.054 Y    نمونه سرمی و مقايسه با کیت معتبر مشابه 22در  :صحت        

                                                    :تدق       
WITHIN - RUN (n=20) 

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

3.4 

2.8 
1.2 

3.3 
35 
118 

Sample l 

Sample ll 
BETWEEN - DAY (n=20)          

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

3.1 1.4 
3.9 

33 
125 

Sample l 
Sample ll 
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Urea-S 
(Berthelot)  

    

 
  IVD ISO 13485:2003  REF  14-521 

 ی  ـرم، پالسما و ادرار انسان به روش دستـری اوره در سـگی جهت اندازه
 : اهمیت کلینیکی

ازت دار غیر پروتئین  ها است و بیشترين میزان آنالیت اوره مهمترين محصول نهايی در متابولیسم پروتئین

گردد، بنابراين مقدار اوره در  اوره در کبد تولید و از طريق کلیه وارد مجاري ادرار می. خون را تشکیل میدهد

تواند مربوط  باال بودن اوره می. ها بستگی دارد خون به میزان مصرف مواد پروتئینی، کاتابولیسم و عملکرد کلیه

 .ها، بیماريهاي کبدي، ديابت و يا عفونت باشد ناشی از نارسايی کلیه اي، بیماريهاي به تغییرات تغذيه

 Colorimetric /Enzymatic  :روش

 :اساس روش

گیري اوره و  برداشته شده است که سالهاي متمادي براي اندازه Berthelotاين روش از واکنش 

دقت و سرعت واکـنـش آن آمونیاك مورد استفاده قرار میگرفت، که با تغییرات داده شده حساسیت، 

آز تـولـید يـون -در اين روش اوره مـوجـود در نمونـه، در مـجـاورت با اوره. بهیـنه گرديـده است

شدت آن  کهسبزمیکندرنگیهیپوکلريت ايجاد کمپلکس که بامخلوط سالیسیالت ـآمونیوم نموده

  .گیري میشود انومتر اندازهن  235-071متناسب با غلظت اوره در نمونه بوده و در طول موج 

Urea +H2O  Urease
 CO2+2NH4+ 

2NH4+ +Salycilate  
ideNitropruss

Indophenol 

 :ها معرف

 ا

 

Storage Content Presentation 
2-8°C 1  8 ml R1: Urea Enzyme Mix. 
2-8°C      2  100 ml R2: Urea Assay reagent  
2-8°C     1  20 ml R3: Urea  Color Developer 

2-8°C    Included    Calibrator 

 :شرایط نگهداری
                      باشند، مشروط براينکه  پايدار می هاسانتیگراد تا تاريخ انقضاء مندرج برروي ويالدرجه  5-5دماي  ها در معرف

 .ها در مقابل نور خودداري شود قرار دادن معرفاز فريز کردن و . درب ويالها بسته و آلوده نگردند

 .آماده مصرف میباشند R2و  R1هاي  معرف: ها سازی معرف  آماده

 :  Working  R3از معرف  قسمت 1به نیاز  بستهR3  لیتر  میلی 5مثال  براي)  قسمت آب مقطر مخلوط نمايید 9را با

درجه  5-5ماه در دماي  0محلول تهیه شده حداقل براي مدت (. لیتر آب مقطر مخلوط نمايید میلی 15را با  R3معرف 

 .باشد سانتیگراد پايدار می

 :یادداشت

هاي تمیز و ترجیحاً يکبار  اين روش شديـداً به آلـودگی امـالح آمـونیـوم حـساس است و الزم است آزمـايش را در لـوله -1

 .مصرف انجام دهید

رقیق نموده، آزمايش را تکرار و نتیجه را  1+  1به نسبت % 9سديم ورررا با محلول کل mg/dl 100هاي بیش از  نمونه -5

 .  ضرب نمايید 5در عدد 

 کاتالوگ اين شرکت به شمارهUV آزمايشگاههائی که مجهز به اتوآنااليزر هستند، میتوانند از کیت اوره  -7

 .نمايند ستفادها13-521 

 .آزمايش تداخل ندارنددر اين< mg/dl 200گلیسیريدتا وتريmg/dl 500>هموگلوبین >،mg/dl 32آسکوربیکاسید -4

 .آز گردند -مواد ضد انعقاد فلورايد و سیترات ممکن است باعث مهار اوره  -2

  :آزمایش نمونه مورد 
 . دار و ادرار EDTAی هپارینه بدون آمونیوم هپارین، پالسمای  پالسما تازه بدون همولیز، سرم

يکسال  درجه سانـتیگراد -51روز و در دماي  3درجـه سانتیگراد  51-52در دمـاي پايداري اوره در سرم يا پالسمـا 

 روز و در دماي 3درجه سانتیگراد  5-5روز، در دماي  5درجه سانتیگراد  5-52پايداري اوره در ادرار در دماي . باشد می

 .باشدماه می درجه سانتیگراد يک -51

لیتر  آب مقطر مخلوط شود و  میلی 2میکرولیتر ادرار را با   111براي مثال . شود با آب مقطر رقیق 1+21ادرار بايد به نسبت 

 .ضرب شود 21عدد بدست آمده در عدد 


