
          

 
ساعت با صالح دید  12داروى ضد اسید اوریک میباشد قبل از نمونه گیرى به مدت حداقل 

 پزشک معالج باید مصرف دارو قطع شود .
و  pp > 8درجه سانتیگراد با  25تا  15روز در دماى  2ساعته این نمونه مدت  24نمونه ادرار 

هفته پایدار  3درجه سانتیگراد  20روز و در دماى منهاى  4درجه سانتیگراد 8تا  2در دماى
نرمال استفاده نمایید . اگر ادرار پس از جمع آورى،  01/0ادرار از سود  ppمیباشد. براى تنظیم 

 کدورت داشت ، آنرا قبل از آزمایش سانتریفوژ کنید . اگر ادرار، 
درجه سانتیگراد قرار 60دقیقه آنرا در دماى    15کدورت ناشی از اوره از داشته باشد ، به مدت

 دهید تا رسوبات  اوره از و اسید اوریک در ادرار مجدداً حل شود.
 

 محصول: سازي آماده
 R2و   R1:  معرفهاى (Substrate Start) محلول جدا از همتهیه  محلول براى حالت دو 

  .)آماده مصرف میباشند Substrate Startبصورتی که جداگانه مورد استفاده قرار گیرند (

قسمت از   1بسته به نیاز   ):Sample Startتهیه محلول کار آماده براى تک محلول (
 1مخلـوط نماییـد، پایـدارى ایـن محلـول کـار  R2را با یک قسمت از معـرف  R1معرف 

درجه سانتیگراد میباشد.  8-2روز در دماى  7درجـه سانتیگراد و   25-15روز در دمـاى 
 محلول را دور از نور نگهدارى نمـوده و از آلـوده شدن آن خوددارى شود. 

 
 

 مواد و وسایل مورد نیاز:
  رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 550تا  500 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
پارس  شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
اشند، ب ویالها پایدار می انقضاء مندرج برروي سانتیگراد تا تاریخ درجه 2-8 در دماي معرفها ●

 اتوآناالیزرهاي معرف کار بروي و آلوده نگردند. پایداري درب ویالها بسته مشروط بر اینکه
و با  سانتیگراد است درجه 25-15اتاق  روز در دماي1روز و یا  7سردکننده  سیستم مجهز به

  تغییر هر الت کالیبراسیون تجدید شود.
  معرفها پرهیز شود . زدگی از یخ ●
  نمایید . را دور از نور نگهداري R1 )و  (R2 معرفها ●
در  0.10بیشتر از  بالنک جذب نوري افزایش معرف باعث در این ورت یا اجزاء خارجیکد ●

 معرف میباشد. تخریب از عالئم نانومتر میگردند که 520طول موج 
 

 :روش انجام آزمایش
: خوانش/  : یک سانتکووت /  نانومتر 052: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 کاهشینوع واکنش: /  بالنک معرفمقابل 
 Sample Start :محلول تک

 نمونه میکرولیتر 20

 محلول کار آماده میکرولیتر 1000
درجه سانتیگراد انکوبه  52دقیقه در دماى  01درجه سانتیگراد یا  73دقیقه در دماى  5پس از مخلوط نمودن 

نانومتر اندازه گیرى نمائید. پایدارى رنگ  520کرده، سپس جذب نورى نمونه ها را مقابل بالنک معرف در 
  دقیقه دور از نور مستقیم میباشد. 06

 
 Uric Acidسنجش  کیت

 
                                        (Uricase-PAP) 

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

:مقدمه  
 

در بدن  ورینشود . پ در بدن ایجاد می بنام پورین شدن ترکیباتی از شکسته اسید اوریک
آید و  وجود میها ب خصوصا نوکلئوپروتئین مواد پروتئینی از متابولیسم بصورت طبیعی

موتو ،  ها وجود دارد ( مانند جگر ، ماهی و نوشیدنی از مواد غذایی در بعضی همچنین
تولید شده در بدن  اءالشعیر) . اسید اوریکو م ، لوبیا ، نخود فرنگی خال مخالی ماهی

بصورت  دستگاه گوارشی نیز از طریق بخشی و همچنین دستگاه ادراري از طریق بسرعت
 گردد . می دفع روزانه

ها سرم در بیماري میزان اسید اوریک یا افزایش (Hyperuricemia) یوریکمی هایپر
 ا همراه میه نوکلئوپروتئین متابولیسم با افزایش که ، بیماریهایی (Gout)مانند: نقرس 
اشکال در  نو همچنی ) ، هیپوتیروئیدیسم سایتمی و پلی میلوما، لوسمی پل باشد ( مولتی

 شود.دیده می (CKD) کلیوي مزمن ها مانند بیماري کرد کلیه عمل

سرم در اثر سوء مصرف  ریکمیزان اسید او یا کاهش (Hypouricemia) یوریکمی هیپو
 شود.دیده می پروتئین کم و تغذیه ودر سوء تغذیه کنترل کننده اسید اوریک داروهاي

 Uricase-PAPروش : 
 

 :اصول آزمایش
در اثر  هشده ک تبدیل وآب اکسیژنه آالنتوئین اوریکاز به آنزیم بوسیله اسید اوریک

 به (DCPS)سولفونات  کلرو فنل و دي پیرین پراکسـیداز در مجـاورت آمینوآنتی
 اسید اوریک با غلظت متناسب حاصـل میشـود. رنـگ تبـدیل کینون قرمز رنـگ

 میباشد .
                                                                                    

2O2+ H 2Allantoine + CO 
 Uricase 

2O +O2Uric Acid +2H 
 

7.8 Phosphate Buffer pH           
 

O2Red Quinone +4H 
  Peroxidas      

Aminoantipyrine + DCPS-+ 4 2O22H 
 

  
 

 

 

 
 کیت:محتویات 

Reagent Bottle  Description  Content  

R1  Phosphate Buffer pH 7.4  50 mmol/L  
DCPS*  4.0 mmol/L  

 R2 

4-Aminoantipyrine  1 mmol/L 
Uricase  60 U/L 
Peroxidase(POD)  660 U/L 
Ascorbate Oxidase  200 U/L  

*2-4 DichloroPhenol Sulfonate 

 آزمایش:مونه مورد ن
 درجه15- 25 ها در دماينمونه pppp .یا  هپارینه م تازه بدون همولیز، پالسمايسر

روز و  مدت پنج سانتیگـراد براي درجـه 2-8 روز و در دماي مدت سه سانتیگراد براي
 ماه پایدار هستند. اگر بیمار تحت درمان با  6 مدت براي درجه 20 در فریزر در منهاي

 



          

 mg/Lبھ  mg/dlساده شده نسبت ضریب تبدیل طل
 غلظت كلسیم در ادرار و ضریب تبدیل میلی لیتر

 بھ لیتر حجم ادرار
 

 
 Substrate Startدو محلول: 

 نمونه میکرولیتر 20

 R1معرف  میکرولیتر 500

 شود: اضافه R2معرف  نمایید سپس انکوبه C 37°در دماي دقیقه 5مدت  ط کرده، برايمخلو
 R2معرف  میکرولیتر 500

 سانتیگراد انکوبه درجه 25 در دماي دقیقه 10سانتیگراد یا  درجه 37 در دماي دقیقه 5از مخلوط نمودن  پس
 نمائید.  نانومتر اندازهگیري 520معرف در  بالنک ها را مقابلنمونه جذب نوري ده، سپسکر

 میباشد. دور از نور مستقیم دقیقه 60 رنگ پایداري

           
 

  پارامترهاي این کیت براي آنالیزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با بخش
 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشفنی شرکت 

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:
                                  SampleA                           

 Conc. St. ⋅ ------------------ = In Serum (mg/dl)Serum Uric Acid 
AStandard  

با آب مقطر  10 به 1 نسبت ادرار را به باید نمونه ساعته 24در ادرار راندم یا در ادرار  اسید اوریک اندازه گیري جهت
 . بصورت زیر براي فرمول محاسبه ضرب نمایید پس 11آمده را در  نموده و مقدار بدست رقیق

  فاكتور رقت             :راندمادرار 
 ASample      

 

Conc. St. ⋅ 11⋅ ----------------------=  In random UrineUrine Uric Acid (mg/dl) 
 

 : ساعته 24ادرار 
  AStandard         

 

       
 

Urine UA (mg/dl) x Urine Volume (ml)      
 

  = In 24hr UrineUrine 24hr Uric Acid (mg/24hr) 
 

100                                    
         mg/Lبھ  mg/dlساده شده نسبت ضریب تبدیل 

 در ادرار و ضریب تبدیل میلی لیتر  اسید اوریکغلظت 
 بھ لیتر حجم ادرار  

 مقادیر طبیعی:
ساعتھ ۲٤دامنھ مرجع معمول بزرگسال درادرار   بزرگساالن:    

 250-800 mg/24hr  (7.2-3.5)  مردان mg/dl مردان 
 250-750 mg/24hr  (6.0-2.6)  زنان mg/dl 

 (2.0-5.5) mg/dl 
 زنان
 Free-Purine diet Low-Purine diet High-Purine diet کودکان

<420 mg/24h  <480 mg/24h <1000 mg/24h   
 * توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

 
 : 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
 گلیسرید تاى تر،  mg/dl 100هموگلوبین تا  mg/dl 40، بین تا روبیلی 

1000 mg/dll  5 و اسید آسکوربیک تا mg/dlند.ارمایش ندآز نتیجهبر  تاثیري 
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 کنترل کیفی:
یوند پارس 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 = 16.811 mg/dL        mg/dL = 0.0595 mmol/L 1 

  Conventional unit mg/dl 
SI unit mmol/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dL 20.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dL 0.05حساسیت:                 
 

 توجه:

درصد  9/0با سرم فیزیولوژى  1+ 1 را به نسبت mg/dL 20هاى بیش از  نمونه •

NaCl ضرب نمایید. 2راتکرار و نتیجه را در عدد  رقیق نموده  ، آزمایـش 
هاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  جهت انجام این آزمایش از پیپت •

 شود.
 

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

909=0.92R                               01280. -X 0240.1y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 
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CV% S.D. (mg/dL) Mean 
(mg/dL) 

 

1.65 0.07 4.21 Sample I 
1.12 0.09 8.84 Sample II 

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

 

2.45 0.21 4.16 Sample I 
2.31 0.38 8.81 Sample II 



          

 
 
 
 
 
 
 
 

 


