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 :روش انجام آزمایش  
/  : یک سانتکووت /  نانومتر 580: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش
 

 بالنک                              کالیبراتور/نمونه/کنترل                                 

 میکرولیتر  1000میکرولیتر                               1R              1000معرف 

 میکرولیتر 200               میکرولیتر  2R        200 معرف

 میکرولیتر  10                                     ----کالیبراتور / نمونه / کنترل      

معرف ها ، نمونه ها و کالیبراتور را طبق جدول درکوت بریزید،  پس از مخلوط کردن به مدت 
را خوانده و  (A)درجه سانتی گراد انکوبه کنید ، میزان جذب اولیه نمونه  37دقیقه در دماى  1

  دقیقه بخوانید. 2و 1با زدن کرنومتر جذب را در فواصل 
  )ΔA/min(اختالف بین جذب ها و میانگین اختالف جذب را در دقیقه محاسبه نمائید.

 
 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:
(∆A/min) جذب اولیه نمونه − (∆𝐴𝐴/min) بالنک = (∆𝐴𝐴/min) نمونه 

(∆A/min) جذب اولیه کالیبراتور − (∆𝐴𝐴/min) بالنک = (∆𝐴𝐴/min) کالیبراتور 
 

  x در نمونه = میزان غلظت کالیبراتور Lipase (U/L)غلظت 
(∆𝐴𝐴/min) نمونه

(∆𝐴𝐴/min) کالیبراتور
 

 
 مقادیر طبیعی:

 

 ≥ U/L 38  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
 کاهش می دهد. 6میزان فعالیت آنزیم را % mg/dL 300تري گلیسرید 
 با تست تداخلی ندارد. mg/dL 20و بیلیروبین تا  mg/dL 150هموگلوبین تا 

 برخی دارو ها و سایر مواد تداخل کننده با تست گزارش شده است.
 

 :هشدارها و ایمنی نکات
این فرآورده جهت استفاده مطابق شرح روي برچسب و روش کار ذکر شده در این بروشور 

گونه مسئولیت ناشی از مصرف و فروش نادرست را از طراحی شده است. تولید کننده هر 
 خود سلب می نماید.

 

 
 Lipaseسنجش  کیت

   
                                            (Kinetic.colorimetric) 

REF:  PA28001-60    R1 1 x 50 mL / R2 1 x 10 mL              
              

ISO:  13485:2016                         
  

:مقدمه  
 

یسرول هیدرولیز استرهاي گلآنزیم پانکراسی لیپاز براي هضم و جذب موادي که کاتالیزور 
اسیدهاي چرب ضروري است. اندازه گیري لیپاز براي تشخیص بیماریهاي پانکراس مثل 

 التهاب حاد و مزمن پانکراس و انسداد مجراي پانکراس به کار می رود.
 Kinetic.colorimetricروش : 

 

 :اصول آزمایش
Reaction: 
1-2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric-(6-methylresorufin) – 
ester  Lipase    1-2-O-dilauryl-rac-glycerol+Glutaric-6-
methylresorufin-ester (not stable)  OH-     Glutaric acid + 
Methylresorufin 
 

 محتویات کیت:
Content Description Reagent Bottle 

40 mmol/L TRIS pH 8.3 

R1 
> 1 mg/L Colipase 

1,8 mmol/L Deoxycholate 

7,2 mmol/L Taurodeoxycholate 

15 mmol/L 
Tartrate pH 4,0 

R2 > 0,7 mmol/L 
Lipase Substrate 

0,1 mmol/L 
Calcium chloride 

(CaCl2) 
 

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

 

 و وسایل مورد نیاز: مواد
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 580 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 °8 - 2 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
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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

 

 کیت: خصوصیات علمی
 محدوده اندازه گیري: -1
 U/L 250  کزیمم حد سنجش:  ام

 U/L 5.0حساسیت:                 
 

 توجه:
درصد  9/0با سرم فیزیولوژي  1 به 1را به نسبت  U/L 250نمونه هاي بیش از  ●

NaCl  ضرب نمایید. 2رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 

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

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

799=0.2R                               + 3.9443X 50054.0y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
1.59 1.90 119 Sample I 
1.20 2.60 215 Sample II 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
1.76 2.10 119 Sample I 
1.11 2.40 215 Sample II 

 


