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 معرف: سازي آماده 

 آماده مصرف می باشند.  R2و  R1معرف هاي 
 تهیه نمونه ها جهت انجام آزمایش:

 در تیوب پالستیکی یا شیشه اي بریزید. Reagent 3از  mlیک 
µL20  ) کالیبراتور ، کنترل یا نمونه بیمار) به آن ازنمونه خونی که خوب مخلوط شده

 اضافه کنید.
 دقیقه صبر کنید تا لیز شده تکمیل شود. 15به مدت

 پایدار می باشند. C°8-2روز در دماي  7نمونه هاي همولیزه شده به مدت 
 تعریف نمود. on-boardدر برخی از دستگاه هاي اتوآناالیزر همولیز را می توان بصورت 

 
 ل مورد نیاز:واد و وسایم
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 660 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

 
 نگهداري و پایداري:

 پایان شوند تا نگهداري مستقیم نور از دور به C°8 - 2 دماي در صورتیکه در معرفها •
 .ندما استفاده خواهند قابل و پایدار کیت برچسب روي بر شده درج انقضاء تاریخ

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

 
 :روش انجام آزمایش 

/  : یک سانتکووت /  نانومتر 660: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش

 بالنک                              کالیبراتور/نمونه/کنترل                                
 میکرولیتر 225میکرولیتر                               R1              225معرف 

 میکرولیتر 6                                 ----کالیبراتور / نمونه / کنترل      
را (A1)درجه سانتی گراد انکوبه کنید ، خوانش اول  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده ، به مدت 

 انجام دهید، سپس:
 میکرولیتر 75میکرولیتر                                   R2               75معرف 

 (A2)درجه سانتی گراد انکوبه نمایید، خوانش دوم 37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده، به مدت 
 را انجام دهید.

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

 

 کالیبراسیون:
 استفاده می شود. HbA1c Calibrator Setبه منظور کالیبراسیون از 

 است. NaCl   ،gr/L 9نقطه صفر محلول 
کالیبراتور ها بایستی قبل از کالیبراسیون همولیز گردند (مگر اینکه همولیز به طور اتومات 

انجام شود). توصیه می شود که کالیبراسیون مجدد زمانیکه شماره سري  on-boardو 
معرف ها تغییر می کند و یا پاسخ هاي کنترل کیفی خارج از محدوده انتظار است 

 .صورت پذیرد

 
 HbA1cسنجش  کیت

   
                                            (Immuno-turbidimetry) 

REF:  PA27001-132   R1 1 x 24 mL / R2 1 x 8 mL / R3 2 x 50 mL               
             

ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

HbA1c  ٌحالت اصلی شکل هموگلوبین گلیکوزیله در خون می باشد.سنتز آن ضرورتا
برگشت ناپذیر بوده و غلظت آن عمدتاٌ وابسته به غلظت گلوکزي است که اریتروسیت ها 
در معرض آن هستند و به نیمه عمر اریتروسیت ها نیز بستگی دارد. در نتیجه میزان 

HbA1c  هفته از آزمایش می باشد.  8تا  6در طول نشان دهنده غلظت میانگین قند خون
مستقل از تغییراتی ناشی از رژیم غذایی و ورزش  HbA1cبرخالف میزان گلوکز ، میزان 

 می باشد. انجام منظم تست به منظور پایش قند در بیماران دیابتی توصیه می شود.
 Immuno-turbidimetryروش : 

 
 :اصول آزمایش

 واکنش اول:
که داراي پارتیکل هاي التکس کوت نشده می باشد مخلوط می شود. چون  R1نمونه با 

داراي تمایل جذب یکسانی براي این پارتیکل ها می باشند،  HbA1cهموگلوبین توتال و 
 متصل به التکس می باشد. HbA1cدر نمونه متناسب با  HbA1cدرصد 

 واکنش دوم:
انسانی و آنتی بادي پلی  HbA1cداراي آنتی بادي مونوکلونال موشی  R2معرف دوم 

 HbA1cکلونال بزي موش می باشد. آگلوتیناسیون کمپلکس ها در اثر میانکنش بین 
 متصل به التکس و آنتی بادي هاي متناظرش به وجود می آید.

متصل به التکس و بنابراین  HbA1cکدورت ناشی از این تجمعات متناسب است با مقدار 
خواهد بود. منحنی کالیبراسیون غیر خطی براي بدست نمونه متناسب  HbA1cبا درصد 

 استفاده می شود. HbA1cآوردن درصد 
 

 محتویات کیت:
Reagent 1: R1 
Suspended latex particles                                      0.13% 
Buffer , stabilizers 
Reagent 2: R2 
Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0.05 mg/mL 
Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody            0.08 mg/dl 
Buffer, stabilizer 
Reagent 3 : R3 (hemolysis ragent) 
Water, stabilizer 

 مواردیکه مورد نیاز می باشد و بایستی به طور جداگانه تهیه گردد:
HbA1c CALIBRATOR SET                                  
HbA1c CONTROL SET                                     
 

 نمونه مورد آزمایش:
 دار. EDTAخون کامل جمع آوري شده  

 روز قابل نگهداري هستند.  C °8 -2  ،7 نمونه ها در دماي
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 :مقادیر طبیعی

 

 %6.0 - %4.0 طبیعی
 %7.0 - %6.0 محدوده هشدار

 <%7.0 غیر طبیعی

* 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
ت هاي مطالعات زیر جهت بررسی میزان تداخل در غلظ SFBCبر اساس توصیه هاي 

 مختلف صورت گرفته است:
 ایجاد نمی کند. mg/dL60بیلی روبین غیر کونژوگه: اثر تداخلی تا 

 ایجاد نمی کند. mg/dL 60بیلی روبین کونژوگه: اثر تداخلی تا 
 ایجاد نمی کند. mg/dL 2000کدورت: تري گلیسرید اثر تداخلی تا 

 نمی شود:هموگلوبین: در محدوده تغییرات زیر اثر تداخلی ایجاد 
Carbamylated hemoglobin (up to 7.5 mmol/L) 

Acetylated hemoglobin ( up to 5.0 mmol/L) 
HbC , HbS , HbE , HbD 

 سایر ترکیبات ممکن است تداخل ایجاد کند.
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 کنترل کیفی:

 پارس پیوند پویش شرکت توسط که معتبر Control Set از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه

 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 % 16.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 % 2.5حساسیت:                 
 

 توجه:
گزارش کنید و نمونه را رقیق  <%16درصد بود به صورت  16اگر پاسخی باالتر از  •

 نکنید.

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

599=0.2R                               0.047 -X 989.0y= 
 

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

 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 
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CV% S.D. (%) Mean (%)  
3.20 0.19 5.95 Sample I 
1.47 0.18 12.15 Sample II 

CV% S.D. (%) Mean (%)  
2.31 0.14 5.97 Sample I 
1.24 0.15 12.21 Sample II 

 


