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 محتویات کیت: 
Content Description Reagent Bottle 

----- Acetate buffer 

R1 
166 µmol/L Chromazorol-B 

735 µmol/L Cetrimide 

16 µmol/L Ferric chloride 

%0/05 Sodium azide 

338 mmol/L Sodium bicarbonate R2 

 
 محصول: سازي آماده

بصورتی  R2و  R1: معرف هاي (Substrate Start)تهیه محلول براي حالت دو محلول جدا  از هم 
 آماده مصرف می باشند. (Substrate Start)که جداگانه مورد استفاده قرار گیرند 

 
 مواد و وسایل مورد نیاز:

 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
پارس پیوند  شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پویش
 

 نگهداري و پایداري:
 تاریخ پایان شوند تا نگهداري مستقیم نور از دور به C°8 - 2 دماي در صورتیکه در معرفها •

 شدن آلوده از. ماند استفاده خواهند قابل و پایدار کیت برچسب روي بر شده درج انقضاء
 .شود خودداري نورمستقیم در معرض یا انجماد دماي در آنها نگهداري و معرفها

 

 :روش انجام آزمایش 
/  : یک سانتکووت /  نانومتر 066: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش
 کالیبراتور/نمونه/کنترل     بالنک                         

 میکرولیتر 225میکرولیتر                               R1              225معرف 
 میکرولیتر 18                                 ----کالیبراتور / نمونه / کنترل      

درجه سانتی گراد انکوبه کنید ،  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده ، به مدت 
 را انجام دهید، سپس:(A1)خوانش اول 

 میکرولیتر 75میکرولیتر                                   R2              75معرف 
درجه سانتی گراد انکوبه نمایید،  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده، به مدت 

 را انجام دهید. (A2)انش دومخو

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

 
 ضریب تبدیل واحد:

µmol/L = µg/dL x 0.179 
 

 مقادیر طبیعی:
 

 µg/dl 450-250 طبیعی

مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین * توصیه می شود هر آزمایشگاه 
 کند.*

 
 TIBCسنجش  کیت

   
                                            (Colorimetric Method) 

REF:  PA36001-65    R1 1 x 50 mL / R2 1 x 15 mL              
              

ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 
انتقال آهن از یک اندام به اندام دیگر به وسیله پروتئین پالسمایی آپوترانسفرین صورت می گیرد. 

است داراي دو جایگاه اتصال به آهن می  kDa 75گلوبین با وزن مولکولی  -β1این پروتئین که یک 
 HCO)3-(     همراه با یک یون بیکربنات Fe+3باشد، هر جایگاه می تواند به یک یون آهن فریک 

فیزیولوژیک داراي میل پیوندي باالیی براي یون آهن فریک  pHمتصل شود. این دو جایگاه در 
)3+(Fe  بوده ولی با کاهشpH  میل پیوندي آنها کاهش می یابد و امکان آزاد شدن آهن در درون

رین می گویند. را ترانسف Fe³+ -اندامک هاي سلولی را فراهم می سازد. کمپلکس آپوترانسفرین 
آهن موجود در سرم به ترانسفرین متصل می شود، اما از آنجایی که در حالت طبیعی تنها یک سوم 

اشغال می  Fe+³تصل شونده به آهن بر روي ترانسفرین به وسیله ) جایگاه هاي م25-%30(حدود 
است ظرفیت اشباع  Fe+³شوند، این پروتئین داراي ظرفیت پرنشده قابل مالحظه اي براي اتصال 

نشان    UIBC (Unsaturated Iron-Binding Capacity)نشده اتصال به آهن ترانسفرین یا
ترس (خالی) در سرم می باشد. ظرفیت اتصال آهن کل دهنده جایگاه هاي اتصال به آهن قابل دس

بیانگر مقدار آهن مورد نیاز براي اشباع کردن  TIBC (Total Iron-Binding Capacity)یا 
حداکثر میزان آهنی است که می تواند به  TIBC) ترانسفرین است، به عبارت دیگر %100کامل (

ت رانسفرین در کبد ساخته می شود و غلظپروتئین هاي سرم بویژه آپوترانسفرین متصل شود. ت
پالسمایی آن به وسیله سطح آهن تنظیم می شود، در کمبود آهن، سطح ترانسفرین افزایش یافته 
ولی درصد اشباع آن کاهش می یابد، برعکس در کم خونی هاي ناشی از بیماري هاي مزمن غلظت 

یابد.  اشباع ترانسفرین افزایش میترانسفرین ممکن است طبیعی بوده و یا کاهش یابد ولی درصد 
ترانسفرین جزء پروتئین هاي واکنشی منفی فاز حاد است به این معنی که در واکنش هاي التهابی 

سرم در اختالالت مربوط به متابولیسم آهن  TIBCحاد مختلف، سطح آن کاهش می یابد. میزان 
ت التهابی مزمن، بدخیمی ها و متغیر است و غالباٌ در کمبود آهن افزایش یافته و در اختالال

 هموکروماتوز کاهش می یابد.
 Colorimetric Methodروش : 

 
 :اصول آزمایش

 مرحله اول: اتصال آهن به رنگ
که یک بافر اسیدي حاوي یک رنگ متصل شونده به آهن و همچنین  R1در این مرحله معرف 

باعث جدا شدن  R1اسیدي معرف  pHاست به نمونه سرمی افزوده می شود.  (III)کلرید آهن 
آهن از ترانسفرین می شود. آهن جدا شده با رنگ موجود در بافر یک کمپلکس رنگی تشکیل می 
دهد. کمپلکس رنگی تشکیل شده در انتهاي این مرحله نشان دهنده آهن سرمی (آهن متصل به 

 است. R1ترانسفرین) بعالوه مقدار آهن اضافی موجود در معرف 
 اتصال آهن به ترانسفرین مرحله دوم:

که یک بافر خنثی است به مخلوط واکنش افزوده می شود که این امر  R2در این مرحله معرف 
باعث افزایش شدید میل پیوندي ترانسفرین  pHمحیط واکنش می شود. این تغییر  pHباعث تغییر 

 رنگ به سرعت به آن –نسبت به آهن می شود. ترانسفرین با جدا کردن آهن از کمپلکس آهن 
رنگ به طور مستقیم متناسب با  –متصل می شود. میزان کاهش شده در جذب کمپلکس آهن 

 سرم دارد. (TIBC)ظرفیت تام اتصال آهن 
Step1: 
                                                              Acid buffer 
Sample + Fecl3 + Iron – binding dye                   Dye – Iron complex , pH 4.5 
 
Step 2: 
                                   NaHCO3 
Dye – Iron Complex                    Iron bound to transferrin, pH 7.0  
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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 .عمل شوپزشکی زش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 :هشدارها و ایمنی نکات
 در. وداستفاده نم میتوان طبی تشخیص آزمایشگاههاي در مصرف براي تنها کیت این از

استفاده  (preservative)سدیم آزاید به عنوان ماده نگهدارنده  از کیت این معرفهاي
شده است. لذا به هیچ عنوان از دهان براي کار با پیپت استفاده نشود و از تماس مستقیم 
محلول ها با دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس بالفاصله با آب فراوان 
 شسته شود. کلیه هشدارهاي معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول ها رعایت گردد.

 
 ت :خالاتد

و هموگلوبین  mg/dl 1000، تري گلیسیرید تا غلظت mg/dl 25بیلی روبین تا غلظت 
 ، موجب تداخلی در نتیجه آزمایش نمی شوند.mg/dl 500تا غلظت 

( یک قسمت نمونه و دو  2+  1توجه: نمونه هاي لیپمیک را با سرم فیزیولوژي به نسبت 
 رب نمایید.ض 3قسمت سرم فیزیولوژي ) رقیق نموده و جواب را در 
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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
 µg/dL 600  کزیمم حد سنجش:  ام

 µg/dL 70.0حساسیت:                 
 

 توجه:
 نمونه هایی که غلظت از حد خطی بیشتر باشد نمونه را با سرم فیزیولوژي  •

NaCL g/L0,9 1+10  کنید.ضرب  11رقیق نموده و نتیجه را در 

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

889=0.2R                               1870. +X 969.0y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (µg/dL) Mean (µg/dL)  
1.34 5.1 380 Sample I 
1.08 6.2 570 Sample II 

CV% S.D. (µg/dL) Mean (µg/dL)  
1.48 5.6 376 Sample I 
1.13 6.4 565 Sample II 

 


