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 4ز اـه نیـته بـبس Sample Start) :ل(وـک محلـتاى رـبده مار آکال محلو تهیه
 8ل مثااى (بر، نماییدط مخلو R2ف معراز با یک قسمت را  R1ف معراز  متـقس

ارى کنید . پایدط می مخلوآرابه  (R2)ف میلیلیتر معر 2با را  (R1)ف رـمیلیلیتر مع
ل را دور از وـد. محلـمیباشاد جه سانتیگردر 15-25ى اـمروز در د 1ر اـکل وـین محلا
 د.شوددارى خون آن دـشده وـلده و از آوـنمارى دـنگهر وـن

 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:
 یدارپا ویالها برروى مندرج انقضاء تاریخ تا  سانتیگراد درجه 15-25 دماى در معرفها •

نگردند آلوده و بسته ویالها درب اینکه بر مشروط باشند، می

 :روش انجام آزمایش
/  : یک سانتکووت /  نانومتر 051: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 افزایشینوع واکنش: /  آب مقطر: مقابل خوانش
 Sample Start :لمحلو تک

 نمونه ( کالیبراتور یا سرم بیمار یا ادرار رقیق شده ) میکرولیتر 100

 محلول کار آماده میکرولیتر 1000

ثانیه اندازه گیرى نمایید،  60نانومتر بعد از  510پس از مخلوط نمودن مقدار جذب نورى را در 

ثانیه اختالف جذب نورى را از خوانش قبل تعیین  120کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 

 ∆A/min نمایید.

 Substrate Startل: محلودو 
 R1معرف  میکرولیتر 800
 R2معرف  میکرولیتر 200

 انکوبه نمایید سپس نمونه اضافه شود: C° 37دقیقه در دماى 5مخلوط کرده، براى مدت 

 میکرولیتر 100 نمونه
درجه  37ثانیه در دماى  60نانومتر پس از  510ازمخلوط نمودن،جذب نورى را در  پس

ثانیه اختالف  120سانتیگراد اندازه گیرى نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 
 ∆A/minجذب نورى را از خوانش قبل تعیین شود. 

 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:
Sample) 1A - 2(A 

×  Calib. Conc. Creatinine (mg/dl) = 
Calibrator) 1A - 2(A 

(ml)Urine Vol.51xxCalib.Value Calib.xA ∆/SampleA∆ 
 Creatinine (mg/L/24h) = 

100

 Creatinineسنجش کیت

(Colorimetric ( Jaffe’ Method )) 

REF:  PA25001-400    R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL 

ISO:  13485:2016 

:مقدمه  

کراتی نین بر خالف اوره با یک نسبت تقریباً ثابت وارد گردش خون شده و تمامی آن 
عبور و از طریق ادرار دفع میگردد. سطح کراتی نین کمتر  )GFR(از تصفیه گلومرولی 

تحت تأثیر رژیم غذایی، سن، جنس و تمرینات قرار میگیرد. روى این اصل در مقایسه 
با تست اوره آزمایش بهترى است. اندازه گیرى کراتی نین براى ارزیابی کارکرد کلیه 

فعالیت خود را از  %50ها  هها مفید است و تنها زمانی مقدار آن باال میرود که کلی
 صفیهت میزان دست داده باشند. کلیرانس کراتی نین فاکتور خوبی براى تخمین

 همچنین عملکرد کلیه ها است و براى این منظور کراتی نین سرم و ادرار گلومرولی،
 .بطور همزمان مورد بررسی قرار میگیرند  ساعته 24

 Colorimetric ( Jaffe’ Method )روش : 

 :اصول آزمایش
، د ـکیل میدهـی تشـنگرپلکس ـایی کمـیک محیط قلیدر سید اتینین با پیکریک اکر
ت ـساین ـتی ناکرار متناسب با مقدات پیکرو نگی بین نمونه ررعت تشکیل کمپلکس ـس
م ماتریس سرد در موجواد خل مواتدف (حذد. میشوه نداخو 500-520ج مول وـطدر ه ـک

 ست).امناسبتر  Kineticده از روش ستفاابا 
Creatinine+Picric acid      Alkali Medium        Creatinine-Picrate (Complex) 

 محتویات کیت:
Content Description Reagent Bottle 

0.29 mmol/L Sodium Hydroxide R1 
17.5  mmol/L Picric Acid R2 

 نمونه مورد آزمایش:
 .دار و ادرار EDTAیا م مونیوون آینه بدرهپاى یا پالسمام سر

و  روز 2اد انتیگرـه سـجدر 15-25ى اـم، دماـپالسم و رـسدر تنین ارـکارى پاید •
ه ما 3اد جه سانتیگردر 20ى منهاى ماروز و در د 7اده سانتیگرـجدر 2-8ى اـمد

 میباشد .
 2-8ى ماو د روز 2اد سانتیگرجه در 15-25ى مادر ادرار، دتینین اکرارى پاید •

 میباشد .ه ما 6اد جه سانتیگردر -20ى منهاى مادر د روز 7ادجه سانتیگردر

ر ـلیتومیکر 10ل اـمثاى برد. قیق شورمقطر آب با  50به  1به نسبت ان میتوادرار را  ●
 51د عده در مدآبدست د عدد و شوط مقطر مخلوآب لیتر ومیکر 500ا ـبادرار را 

 101ه را در مدآبدست د عدو قیق رمقطر آب ا ـب 100به  1ا به نسبت ید. شوب ضر
ار قر 101د باید عد 51د عدى محاسباتی به حال فرمودر ین ترتیب انمایید به ب ضر

 هید .د

:محصول سازي آماده
 و R1 ىهافمعر  Substrate Start) :هم(ا از جدل محلودو حالت اى برل محلو تهیه
R2 گیرند ار قرده ستفارد اگانه مواتی که جدربصوSubstrate Start) ف مصرده ما)آ

 میباشند.
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  Urine Cr  × 24 -hour Urine Volume 

        Clearance (ml/min) = 
        
   Serum Cr × 24 × 60 

 Clearance (ml/min) × 1.73 
       Corrected Clearance (ml/min) = 
       

Body Surface Area (  BSA ) 
 

      یر طبیعی:دمقا
 

 تینین :انس کراکلیر یا پالسما:م سردر 
 

 ml/min 139 - 90دان: مر mg/dl 4. 1- 0.6 دان:مر
 

 ml/min 125- 80ن:  ناز mg/dl 1. 1- 0.6 ن:ناز
 

      ساعته: 24در ادرار 
 

 mg/24h  or  0.8 - 2   g/day 2000 - 800 دان:مر
 

 mg/24h  or  0.6 - 1.8 g/day 1800 - 600 ن:ناز
 

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین 
 کند.*
  نسبتBUN  به کراتینین(BUN/Creatinine Ratio) : 

 بندى کرد : با محاسبه این نسبت میتوان بیماریهاى کلیوى را دسته

BUN:Cr ratio mg/dl مکانیسم موقعیت بیمارى در کلیه 

>20:1 
Pre-renal disease 
کاھش جریان فیلتراسیون  ( قبل از گلومرولھا )

 گلومرولی و افزایش باز جذب اوره

10-20:1 

Normal or Post-renal      
disease 

 ( حالت طبیعی یا بودن مشكل
 دریوریتر)

بودن سنگ نسبت طبیعی ویا 
 و انسداد در درون یوریتر

<10:1 
Inter-renal disease 
آسیب دیدگی کلیھ و عدم  ( اختالالت درون کلیوی )

 توانایی بازجذب اوره

 
 : 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
 ، ترى گلیسرید تاmg/dl 200 هموگلوبین تا  mg/dl 4 ،   بیلی روبین تا 

800 mg/dl  آزمایش ندارند . تاثیرى بر نتیجه 

 

 
 

 کنترل کیفی:
یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 ) و بلعکس : SI) به واحد بین المللی(conventionalضریب تبدیل واحد معمول (
1 mg/dl = 88.4 µmol/L         1 µmol/L = 0.0113mg/dl 

Conventional unit  mg/dl  SI unit  µmol/L 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dL 8  کزیمم حد سنجش:  ام

 )ΔmA) 0.01 mg/dl    0.00180     حساسیت:              
 

 توجه:
رقیق NaClدرصد  9/0با سرم فیزیولوژى  1+1را به نسبت   mg/dl 8 هاى بیش از نمونه ●

 ضرب نمایید. 2نموده آزمایـش 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

2399=0.2R                               0.0075 -X 0076.1y= 
 

 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) 

 

1.63 0.03 1.84 Sample I 
0.99 0.07 7.04 Sample II 

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

 

2.06 0.06 2.9 Sample I 
1.9 0.12 6.3 Sample II 

 


