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 و وسایل مورد نیاز: مواد 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 550تا  530 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 از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
، ندـمی باشار یالها پایدروى وبررج مندء نقضاایخ رتا تااد سانتیگرجه در 2-8ى مادر دها فمعر ●

ى اـهرناالیزآتووى ابرر کاف معرارى ند. پایددنگرده لوو آیالها بسته درب وینکه ابر وط مشر
اد انتیگرـجه سدر 25-15ق تاى اماروز در د 1یا روز و  7ل یا یخچاه کننددز به سیستم سرـمجه

  د.تجدید شون سیوالیبرکات با تغییر هر الو ت ـسا
  د .گی معرفها پرهیز شوزدیخ از  ●
  نمایید .ارى نگهدر نورا دور از  R1 )و  (R2 معرفها ●
 1از تر ـک بیشـبالنرى وـنب ذـیش جافزایا و جی رخاائ جزایا و حد از بیش ورت کدد جوو ●

 میباشد.ف عالئم تخریب معراز نانومتر  546ج مول طودر 
 

 :روش انجام آزمایش
/  : یک سانتکووت /  نانومتر 546: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 افزایشینوع واکنش: /  هوا یا آب مقطر: مقابل خوانش

 R1معرف  میکرولیتر 800

 R2معرف  میکرولیتر 200

 نمونه میکرولیتر 10

نانومتر بالفاصله اندازه گیرى نمایید، کرونومتر را بکار  546پسازمخلوط نمودن،جذب نورى را در 
          ∆A/minدقیقه اختالف جذب نورى را از دقیقه قبل تعیین شود.  2انداخته و دقیقاً پس از 

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

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

∆ASample/min.  
 CRP (mg/L)=      × Calib. Conc.  

∆ACailb/min. 
ه ستگادسیستمیک ى خطاار مقده و مایشگاآزهردر فتومتر وسپکتره استگادتوجه به  با

 تغییر کند.ر فاکتوار ست مقداممکن 

 مقادیر طبیعی:
 

 mg/L 6مقادیر تا 

می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین * توصیه 
 کند.*
 (Prozone effect) :اى منطقه ه پدید

 . سته انشده مشاهداى منطقه ه لیتر پدیدم در میلی گر 250مایش تا غلظت آزین در ا
 
 
 

 
 CRP Turbilatexسنجش  کیت

 
(CRP-Latex Immunoturbidimetric Assay Kit) 
( Quantitative Test For C-Reactive Protein) 

REF:  PA41001-40    R1 1 x 32 mL / R2 1 x 8 mL 
 

ISO:  13485:2016 
 

:مقدمه  
 

CRP د حاز فاى تئین هاوپروه گره در تئین شناخته شدومهمترین پر(Acute Phase - 

Protein) 2از غلظت پایین کمتر در تئین وین پرد. است که توسط کبد ساخته میشوا 

mg/L غلظت د دارد . جووسالم اد فرم اسرل در نرمارت بصوCRP و مشخص رت بصو
ل باکتریاى شامل عفونت هاد حاى هاب لتهال ) در انرماار بر مقداحتی تا صد بردار ( معنی 

بافتی وز همچنین نکره اى و معدى روده اى و هاب لتهاو ا دماتیسم حا، رولوسمی ال ، یر، و
یش افزابا سرعت  CRPیش میباید. غلظت افزار آن اکشن مقدرینفال ایاردمانند مایوکا

 به سرعت کاهش می یابد .د بهبواز بعد و یافته 

 CRP-Latex Immunoturbidimetric Assay (LIA)روش : 
 

 :اصول آزمایش
 CRPه ـر علیـبه شدس حسادى نتی باآبا ر نمونه بیماد در موجو CRPروش ین در ا

کیل ـت تشـسه ادـشت وـالتکس کروى ذرات نی ( بز) که بر احیوء ا منشاـانی بـنسا
 CRPار با مقده شدد یجاورت اکدار می نماید . مقدورت کدد اـیجداده و اپلکس ـکم

 د:میشوم نجاایر ز حلاکه طبق مردارد بطه مستقیم ر رانمونه بیماد در موجو
Patient Serum+Latex Coated with Anti-CRP IgG(goat origin) 

Complex of Antigen and Antibody 
 محتویات کیت:

 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه مورد آزمایش:
جه در 2-8ى ماو در دنمونه در  CRPارى غیر لیپمیک . پایدو همولیز ون بدزه تا سرم

 میباشد.ه ما 3ت مداى براد جه سانتیگردر -20ى ماو در دمیباشد  هفتهکـیاد سانتیگر

 .دشوددارى لیپیمیک خوم سرو همولیز م داراى سر، پالسما دن برر بکااز :  نکته

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

 4ان وــــمیتز اــــه نیــــته بــــبسده : اــــمر آاــــکل وــــه محلــــتهی
 8ل مثااى (بر، نماییدط مخلو R2ف معراز با یک قسمت را  R1ف معراز  متــــقس

ین ارى اکنید). پایدط می مخلوآرابه  (R2)ف میلیلیتر معر 2با را  (R1)ف میلیلیتر معر
جه در 8-2ى ماروز در د 7اد و جه سانتیگردر 25-15ى اـمروز در د 1ر کال محلو

ددارى خون آن شدده لوده و از آنموارى نگهدر نول را دور از میباشد. محلواد سانتیگر
 بهه گانه به نسبت گفته شداجدرت به صورا  R2و  R1ل محلوان همچنین میتود ، شو

 د .ضافه نمووت اترتیب به کو

Reagent Bottle Description Content 
R1 TRIS Buffer pH 8.2 20 mmol/L 

R2 Latex Particles Coated with Goat IgG 
antihuman CRP pH 7.3 with Preservative 100 mmol/L 

CRP-St 
Not Installed 

in kit 
Standard(Calibrator).C-Reactive Protein 
Concentration is stated on the vial lable 56 mg/L 
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 : 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
رید ــگلیسى رــت،  mg/dl 500ا ــوبین تــهموگل،  mg/dl 20ا ــین تــبروی ــبیل
بر نتیجه ى تاثیر IU/L 300تا  Rheumatoid Factors (RF)و  mg/dl 1000ا ــت

 ند.ارمایش ندآز
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 کنترل کیفی:

 Control ASO/CRP/RF Levelىکنترلهام رـسان از ی میتوـفـیـکل رـتـنـهت کـج

L  وControl ASO/CRP/RF Level H  د . نموده ستفاارس پیوند پویش پاشرکت 

و  ) SI(به واحد بین المللی )conventional(ضریب تبدیل واحد معمول 
 بلعکس :

 1 mg/L = 9.5238 mmol/L         1 mmol/L = 0.105 mg/L  
 

Conventional unit  mg/L 
SI unit  mmol/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/L 70  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/L 1.00حساسیت:                 
 

 توجه:
 به نسبتاى تک نقطه ن سیواکالیبرحالت را در  mg/L 70 از بیش ى هانمونه  ●

ژى فیزیولوم قسمت سر 4ده ( قیق نمورصد در 9/0 (NaCl)ژى فیزیولوم با سر 4 + 1 
 نمایید .ب ضر 5د عدرا در نتیجه ار و تکررا مایش آزقسمت نمونه )  1و 

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

 مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابهدر  صحت: -2

0299=0.2R                              + 2.518X 101.1y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

2.84 0.27 9.5 Sample I 
2.96 1.69 57 Sample II 

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

 

4.67 0.43 9.2 Sample I 
3.98 2.21 55.5 Sample II 

 


