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 مواد و وسایل مورد نیاز: 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 550 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:
 شوند تا نگهداري مستقیم نور از دور به C °25 - 15 دماي در صورتیکه در معرفها •

 اهنداستفاده خو قابل و پایدار کیت برچسب روي بر شده درج انقضاء تاریخ پایان
 . ماند

 نورمستقیم در معرض یا انجماد دماي در آنها نگهداري و معرفها شدن آلوده از •
 .شود خودداري

 
 :روش انجام آزمایش 

/  : یک سانتکووت /  نانومتر 550: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش

 کالیبراتور/نمونه/کنترل                        بالنک                                  
 میکرولیتر 240میکرولیتر                               R1              240معرف 

 میکرولیتر 12                                 ----کالیبراتور / نمونه / کنترل      
درجه سانتی گراد انکوبه کنید ،  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده ، به مدت 

 سپس:را انجام دهید، (A1)خوانش اول 
 میکرولیتر 60میکرولیتر                               R2              60معرف 

درجه سانتی گراد  37ثانیه در دماي  30دقیقه و  6مخلوط کرده، به مدت 
 را انجام دهید. (A2)انکوبه نمایید، خوانش دوم

 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با پارامترهاي این کیت براي آناال
 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

(𝐴𝐴2−𝐴𝐴1)نمونھ 
(𝐴𝐴2−𝐴𝐴1)استاندارد یا کالیبراتور 

  X   استانداردغلظت بیلی روبین نمونھ = غلظت کالیبراتور یا  

 
 مقادیر طبیعی:

 

 mg/dL 1.2 – 0.1روز:  10بزرگساالن و نوزادان بعد از 
* 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

 
 Bilirubin Totalسنجش  کیت

   
                                            (Malloy-Evelyn) 

REF:  PA18001-400    R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL               
REF:  PA18001-200    R1 2 x 80 mL / R2 1 x 40 mL              
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

بیلی روبین سرم، حاصل از نیمه هم در هموگلوبینی است که از گلبول  80-85تقریبا %
هاي رتیکولوائدوتلیال آزاد می شود. بیلی روبین به هاي قرمز پیر و فرسوده در سلول 

آلبومین متصل شده، به کبد انتقال یافته و در آنجا بالفاصله با اسیدگلوکورونیک کونژوگه 
می شود تا قابلیت انحالل آن افزایش یابد، سپس به مجراي صفراوي ریخته و سرانجام در 

 روده هیدرولیز می شود.
گه سرم در صورت افزایش تولید بیلی روبین(در آنمی هاي غلظت بیلی روبین غیرکونژو

همولیتیک حاد و مزمن) اختالل در متابولیسم بیلی روبین و انتقال آن(اشکال در برداشت 
توسط سلولهاي کبدي: سندرم گیلبرت، اختالل در کونژوگه شدن بیلی روبین:سندرم 

به سلول هاي کبدي: نجار) افزایش می یابد. کاهش دفع (در نتیجه آسیب -کریگلر
جانسون و سندرم روتور) و انسداد مجاري صفراوي(که -سندرم دوبین هپاتیت،سیروز و ...،

اغلب به سبب سنگ هاي صفراوي و یا تومورها ایجاد می شود) به میزان قابل توجهی بیلی 
 "روبین کونژوگه و در میزان کمتري بیلی روبین غیر کونژوگه را باال می برد که به آن 

 می گویند. "هایپر بیلی روبینمی کونژوگه 
 Malloy-Evelynروش : 

 
 :اصول آزمایش

می  Diazotized sulfanilic acidاسیدسولفانیلیک در واکنش با نیتریت سدیم تشکیل 
، بیلی روبین کونژوگه و غیر کونژوگه در  (Cetrimide)دهد. در حضور تسریع کننده 

شرکت کرده و تولید آزوبیلی روبین (بیلی  Diazotized sulfanilic acidواکنش با 
) می نمایند. در غیاب تسریع کننده فقط بیلی روبین کونژوگه (بیلی روبین 4+1روبین توتال 

 ) وارد واکنش می شود.4+1دایرکت 
 نانومتر متناسب با غلظت بیلی روبین می باشد. 550افزایش جذب نوري در 

Sulfanilic acid + NaNO2                              Diazotized Sulfanilic acid 
Bilirubin + Diazotized Sulfanilic acid                               Azobilirubin 
 

 محتویات کیت:
Content Description Reagent Bottle 

29 mmol/L Sulphanilic Acid R1 
29 mmol/L Cetrimide 
11 mmol/L Sodium nitrite R2 

 
 نمونه مورد آزمایش:

نمونه ها را در برابر نور . دار EDTA یا و ینهرهپا يپالسما ،همولیز ونبد زهتا مسر
 2 تمد ايبر رفریز در و روز 4 ايبر ادرـسانتیگ هـجدر 2-8 يماد در محافظت کنید.

 .هستند ارپاید هما

 :محصول سازي آماده
 آماده مصرف می باشند.  R2و  R1معرف هاي 
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 نکته:

اوي معرف حممکن است کدورت جزئی داشته باشد. این  "بیلی روبین توتال" 1معرف 
دترجنتی است که می تواند در واحد شوینده بعضی دستگاه ها ایجاد کف نماید. این دو 

 مشخصه اثري در عملکرد محصول ندارد.
 

 ت :خالاتد
و کدورتی  mg/dL 2000، هموگلوبین تا غلظت  mg/dL 20اسیدآسکوربیک تا غلظت 

تري گلیسرید تداخلی در انجام واکنش ایجاد نمی کند.  mg/dL 600معادل غلظت 
 تداخل سایر مواد ممکن است وجود داشته باشد.

 
 :هشدارها و ایمنی نکات

براي جلوگیري از آلودگی معرفها، از وسایل تمیز یا یکبار مصرف استفاده نمائید. از پیپت 
استفاده کنید از تماس کردن معرفها با دهان خودداري کنید. هنگام کار از دستکش 

معرف ها با پوست و چشم خودداري کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو 
بیلی روبین دایرکت براي پوست و چشم و دستگاه تنفسی خاصیت  1دهید. معرف 

سوزانندگی دارد، در صورت تماس با چشم با مقدار زیادي آب شسته و به توصیه هاي 
همچنین حاوي سولفانیلیک اسید می باشد و ممکن است  1پزشکی عمل شود. معرف 

واکنش آلرژیک ایجاد کند. کلیه مواد پس از مصرف باید مطابق الزامات قانونی و محلی 
 دور ریخته شوند.
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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

 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dL 15  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dL 0.05حساسیت:                 
 

 توجه:
درصد  9/0با سرم فیزیولوژي  1+1را به نسبت  mg/dl 15نمونه هاي بیش از  •

Nacl  ضرب کنید. 2رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 

جهت انجام این آزمایش از پیپتهاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  ●
  شود.

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

8899=0.2R                               + 0.01X 007.1y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

1.78 0.02 1.12 Sample I 
2.23 0.12 5.36 Sample II 

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

 

2.97 0.03 1.01 Sample I 
2.27 0.12 5.28 Sample II 

 


