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)Point, End Colorimetric-Enzymatic( STRIGLYCERIDE -*SL 

 

 آماده سازی:
 مصرف می باشد محلول ها به صورت آماده برای

 نگهداری و پایداری:
روی شده  جردکیت تا تاریخ انقضای  نور،حافظت از درجه سانتی گراد و م 8-2در دمای  در صورت نگهداری

 جعبه پایدار است.

 :بهداشت، ایمنی و دفع مواد زائد
از پیپت کردن با دهان خودداری  عمل شود. الزامات قانونی و محلیجهت حذف و دور ریز تمام پسماندها طبق 

نمایید. هنگام کار از دستکش  ز یا یکبار مصرف استفادهاز آلودگی معرفها، از وسایل تمی برای جلوگیری کنید.

داری کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو از تماس معرفها با پوست و چشم خود استفاده کنید.

 دهید.

 

  :(4)نمونه ها

 ساعت ناشتایی. 62با  EDTAپالسمای هپارینه یا  و (و ایکتریک )عاری از همولیز نمونه سرم

 پایداری
 نمونه

 )روز( یخچال ر )روز(فریز

 سرم 7 90

 

 :آزمایش وش انجامر
  nm 505 طول موج:

  C037 دما:

 cm 1 قطر کووت:

 111به  1 نسبت سمپل به معرف

 دستگاه را در مقابل بالنک صفر کنید

 نمونه استاندارد بالنک 

 - - 11 (Lµآب مقطر )

 - 11 - (Lµ)استاندارد 

 11 - - (Lµنمونه )

 1000 1000 1000 (Lµمعرف کاری )

جذب نوری نمونه و استاندارد را در  ، درجه سانتی گراد 73دقیقه انکوباسیون در  5مخلوط کنید و پس از 

 د.دقیقه انجام شو 61خوانش قبل از  نک اندازه گیری کنید.مقابل بال

 محاسبات:
 در سرم و پالسما:

  Conc.Std/Cal (mg/dL) = Conc. Triglycerides (mg/dL)× 
 

abs Sample 

abs Standard 

 ضریب تبدیل واحد:

Triglycerides [mg/dL] x 0.0113 = Triglycerides [mmol/L] 
 

 

 

  

 

 اطالعات سفارش:
 محتویات و بسته بندی:

  

 نام کیت شماره سفارش محتویات دستگاه

MPR* 2 × 125 mL 613018 SL-TRIGLYCERIDES 

MPR 4× 125 mL 613019 SL-TRIGLYCERIDES 

SELECTRA 

Pro M/Pro XL 
5 × 25 mL 613119 SL-TRIGLYCERIDES FOR 

SELECTRA 

HITACHI  
911/912 5 × 50 mL 613159 SL-TRIGLYCERIDES FOR 

HITACHI 
B.T 
1500/3000/3500 4 × 50 mL 613192 SL-TRIGLYCERIDES FOR  

B.T 
 *MPR: Multi-Purpose Reagent 

 

ر می باشد و تی و انواع دستگاه های اتوآناالیزبا روش دس تری گلیسریداین کیت جهت اندازه گیری کمی غلظت 

 گیرد. ( مورد استفاده قرارIVDاهی )قط برای فعالیت های تشخیص آزمایشگف باید محتویات آن
 

 :(2 ,1)مقدمه
چربی ذخیره در بافت را تشکیل می دهند و نقش اصلی آنها تهیه انرژی برای سلول هاست. تری  %95تری گلیسرید ها 

گلیسرید به دو صورت از چربی مواد غذایی در روده و کربوهیدرات مواد غذایی در کبد ساخته شده سپس به وسیله 

ی گلیسرید با خطر ابتال به آترواسکلروزیس در ارتباط در خون حمل می شوند. میزان باالی تر VLDLشیلومیکرونها و 

بوده و می تواند ناشی از بیماری های مختلف مربوط به اختالل متابولیسم چربی ها نظیر افزایش لیپوپروتئین های خون، 

 باشد. و همچنین دیابت و اختالالت کلیوی و غدد درون ریز C-IIکمبود فعالیت آنزیم لیپاز، کمبود آپولیپوپروتئین 

  : (3)اصول
( طبق Colorimetric, Enzymatic, End Point) رنگ سنجیبه روش آنزیمی،  تری گلیسریداندازه گیری غلظت 

  واکنش زیر انجام می شود:

 

Glycerol + Glycerol Fatty acids                        O2Triglycerides + H 

 

 

Glycerol + ATP                         Glycerol-3-Phosphate + ADP 

 

 

2O2P + H-DHA                                         2 Phosphate + O-3-Glycerol 

 

 

Quinoneimine                         Chlorophenol -AA + p-+ 4 2O22H 

 

LPL: Lipoprotein Lipase 

GK: Glycerol Kinase 

DHA-P: Dihydroxyacetone Phosphate  

GPO: Glycerol-3-phosphate Oxidase 

POD: Peroxidase 

4-AA: Amino-4-antipyrine 

 می باشد. تری گلیسریدشدت رنگ تولید شده متناسب با غلظت 

 :معرفمحتویات 

  Goods buffer, pH:7.00 

mmol/L 2.7 p-Chlorophenol 

mmol/L 3.15 ATP 

mmol/L 0.31 4-AA 

U/L ≤ 2000 LPL 

U/L ≥ 500 GK 

U/L ≥ 4000 GPO 

U/L ≥ 500 POD 

% <0.1 Sodium Azide 

LPL 

GK 

GPO 

POD 
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Catalogue number 

 
 

Temperature limitation 
 

Expiration date 

 
 

Manufacture address 

 
 

Date of manufacture 

 
 

Batch code 

  

Reagent 1 

  
In vitro diagnostic medical device 

 
 

  
Consult instruction for use 

 
 

 

  Tietz, N.W., Clinical guide to laboratory tests (5)برگرفته از کتاب  دامنه مرجع:

 

 واحد دامنه مرجع  نمونه

 /پالسماسرم
Normal: 

Borderline high: 

High: 

Very high: 

<150 

150-199 

200-499 

≥ 500 

mg/dL 

 یشگاه دامنه مرجع خود را تعیین کند.اوصیه میگردد هر آزمت

 

 کنترل کیفی:
 جهت انجام کنترل کیفی داخلی توصیه می گردد از کنترل های

MAN NORM (ELITROL I), REF: 613046 
MAN PATH (ELITROL II), REF: 613047  و برای انجام کالیبراسیون از 

MAN CAL (ELICAL2), REF: 613048 تری گلیسریداستاندارد  یا REF: 613077  که توسط شرکت

 من تامین می گردد استفاده شود.

 ها و کارآیی کیت: ویژگی
 محدوده اندازه گیری:

 
Measuring Range: 15-1000 mg/dL 
Limit Of Blank (LOB): 0.7 mg/dL 

Limit Of Detection (LOD): 1.33 mg/dL 

Limit Of Quantification (LOQ): 15 mg/dL 

 

 

و (1/5)سرم فیزیولوژی رقیق نموده  قسمت از 4 +قسمت از نمونه  6را به نسبت  mg/dL 1000غلظت های باالتر از 

 ضرب شود. 5جواب آزمایش در عدد 

 

 می باشد( SELECTRA PROMبراساس دستگاه حاصله   )نتایج 

 

  دقت:
 انجام شده است.  C037آزمایشها با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر در دمای 

Between Run CV% Within Run CV% Mean (mg/dL) n Level 
3.8 2.0 44 80 Low 
2.3 0.9 131 80 Medium 
2.4 1.2 267 80 High 

 مقایسه روش ها:
روش ( X) ( با کیت تجاری تری گلیسریدYشرکت من )تری گلیسرید در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت 

Enzymatic colorimetric ،957-30نمونه بیمار با محدوده غلظت  99  بر روی mg/dL زیر به دست آمده  نتایج

 است:
Correlation Coefficient: (r)= 0.999 

Linear regression: Y= 1.019 (x) + 1.0 mg/dL 

 مداخله گر: لعوام
 

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 24.2تا غلظت  اسید اوریک اسید اوریک

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 15تا غلظت  Indirect بیلی روبین :Indirectبیلی روبین 

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 5.9تا غلظت  Directبیلی روبین  :Directبیلی روبین 

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 125تا غلظت  هموگلوبین هموگلوبین:

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 2.0د اسکوربیک تا غلظت یسا :اسید آسکوربیک

 باعث تداخل نمی شود. mg/dL 1.0متیل دوپا تا غلظت  متیل دوپا:
 

R1 
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