
          

 مواد و وسایل مورد نیاز: 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 510 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3 
  هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4 
  بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
 شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پارس پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
ویالهـا پایـدار  انقضاء مندرج بـرروي سانتیگراد تا تاریخ درجه 2-8 فها در دمايمعر
و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قـرار دادن  درب ویالها بسته باشـند، مشروط براینکهمی

ان کنترلها نش در خوانش شود. وجود کدورت و یا ناتوانی نور خودداري معرفهـا در مقابـل
 معرفها دارد. از خرابی

 نانومتر ) 510در  26/0بیشتر از  ریجنت بالنک نوري(جذب 
 
 :روش انجام آزمایش 

: یک کووت /  نانومتر 510: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش/  سانت

       
                  
  نمونه  اردستاندا   بالنک       
                 
  لیترومیکر1000  لیترومیکر 1000  لیترومیکر 1000  فمعر  
  لیترومیکر 10  لیترومیکر 10   -  اردستاندا / نمونه  

  

در ه ـقیقد 10ا ـیاد جه سانتیگردر 37ى مادر دقیقه د 5دن نموط مخلواز  پس
 راهها ـنمونرى وـنب ذـپس جـسده، رـنکوبه کاد اسانتیگر هـجدر 25ى اـمد

  نمائید.ى گیرازهندا انومترـن 510ف در رـک معـل بالنـمقاب
  میباشد.مستقیم ر نودور از قیقه د 60نگ ارى رپاید     
      
 
  پارامترهاي این کیت براي آنالیزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 
 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

  ASample 
 

 ⋅ St. Conc. Triglycerides (mg/dl) = ---------------- 
 

 :دیر طبیعیمقا
 AStandard 

 

  
 

  mg/dl 200> ب:مطلو
 

  mg/dl 200-40 دان:مر
 

  mg/dl 195-35 زنان :
 

  mg/dl (400-200) ك:مشکو
 

  mg/dl 400< ــاال:ب
 

 
* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین 

 کند.*

 
 Triglyceridesسنجش  کیت

   
                                            (ENZYMATIC/ GPO-PAP) 

REF:  PA17001-500    R 5 x 100               
REF:  PA17001-200    R 2 x 100              
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

نیز  بدن غذا جذب و در داخل از طریق ها میباشد کهگلیسیرید از خانواده چربیيتر
 و مدیریت گلیسیرید در تشخیصتري کربوهیدراتها تولید میشود. اندازهگیري توسط

 LDL گلیسیرید همراه با افزایشتري سطح دارد. افزایش درمان هیپرلیپمیا اهمیت
 مختلف در بیماریهاي ، همچنیناست قلبی بیماریهاي فاکتور ریسک در پالسما یک

 رود.مقدار آن باال می و پانکراتیک ، کلیويکبدي

 ENZYMATIC/ GPO-PAPروش : 
 

 :اصول آزمایش
و لیز رودـه هیـنتیجه در دـد شـتولیروژن دـید هیـکساپرروش ن ـیدر ا

ورت مجادر نتی پیرین آمینوآ -4وفنل اه به همرول کلسترى ترهاـسن ایوـساکسیدا
-500ج مول طودر نگ حاصل ت رونیمین میدهد. شدـکیل کینـتشاز کسیدانزیم پرآ

نمونه د در موجوول کلسترار ا مقدـب بـه متناسـکد میشوى گیرازه ندانانومتر  550
 ست.ا

Free Fatty Acids +Glycerol    LPLO  2Triglycerides + H  
Glycerol + ATP    GK Glycerol-3-Phosphate + ADP  

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

 
O2H+Quinone  PODChlorophenol   -p+Amino antipyrine -4+2O2H 

 

 
 محتویات کیت:

 

 نمونه مورد آزمایش:
 ، در دمايگلیسیرید در نمونهتري . پایداريدار EDTAیا  هپارینه م و پالسمايسر
 روز و در دماي 7سانتیگراد  درجه 2-8 روز، در دماي 2سانتیگراد  درجه25 تا15
 باشد.میسانتیگراد یکسال  درجه -20

 
 :محصول سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

Reagent Bottle  Description  Content  

R  

 PIPE pH 6.3 50 mmol/L  
p-Chlorophenol 2 mmol/L  
Lipoprotein Lipase  (LPL)  150000 U/L  
Peroxidase (POD)  440 U/L  
4 - Amino antipyrine  .01 mmol/L  
Glycerol-3-Oxidase (GPO)  3500 U/L  
Glycerol Kinase (GK)  500 U/L  
ATP  0.1 mmol/L  



          

 
 : احتیاط در هنگام کار

سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى احفاظت فر

 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خالاتد
 اسید آسکوریبک تا ، mg/dl 250هموگلوبین تا  mg/dl 40، بین تا روبیلی 

6 mg/dl ند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
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 کنترل کیفی:
ارس پیوند پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 :بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
   1 mmol/L = 88.5 mg/dL                mg/dL = 0.0113 mmol/L 1 

     
Conventional unit mg/dl 
SI unit mmol/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dl 700.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dl 5.0حساسیت:                 
 

 توجه:
 9/0ژى فیزیولوم با سر 4+1به نسبت را  mg/dl 700از بیش ى نمونهها ●
ب ضر 5د عدرا در نتیجه ار و تکررا ش ـمایده، آزقیق نمور NaClصد در

 نمایید.

ده ستفااسمپلر نو ك نوو تمیز اى شیشه ى پیپتهااز مایش آزین م انجااجهت  •
 د.شو

 

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه  صحت: -2

25=0.992R                               9341.1X + 0418.1y= 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

1.58 1.47 92.80 Sample I 
1.09 2.50 228.50 Sample II 

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

 

1.76 1.60 90.50 Sample I 
1.26 2.90 228.60 Sample II 

 


