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 مواد و وسایل مورد نیاز: 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 540 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:
 ویالها پایـدار مـی انقضاء مندرج برروي سانتیگراد تا تاریخ درجه 2-8 فها در دمايمعر

 و آلوده نگردند. وجود کدورت یا اجزاء خارجی درب ویالها بسته باشـند، مشروط بر اینکه
 نانومتر میگردند که 540در طول موج  بالنک جذب نوري افزایش معـرف باعث در این

 معـرف میباشد.  تخریـب از عالئم
 نانومتر ). 540در  22/0بیشتر از  ریجنت بالنک (جذب نوري

 
 :روش انجام آزمایش 

: یک کووت /  نانومتر 045: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش/  سانت

       
                  
  نمونه  اردستاندا   بالنک       
                 
  لیترومیکر1000  لیترومیکر 1000  لیترومیکر 1000  فمعر  
  لیترومیکر 20  لیترومیکر 20   -  اردستاندا / نمونه  

  

در ه ـقیقد 10ا ـیاد جه سانتیگردر 37ى مادر دقیقه د 5دن نموط مخلواز  پس
 راهها ـنمونرى وـنب ذـپس جـسده، رـنکوبه کاد اسانتیگر هـجدر 25ى اـمد

  نمائید.ى گیرازهندا انومترـن 540ف در رـک معـل بالنـمقاب
  میباشد.مستقیم ر نودور از قیقه د 30نگ ارى رپاید     
      
 
 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:

 ASample  
 

 ------------------ ⋅ St. Conc. Total Protein (g/dl) = 
 

 :دیر طبیعیمقا
AStandard  

 

  
 

  g/dl (9.1- 5.2) : ساله 1زادان تازه متولد شده تا نو
 

  g/dl (8.0- 5.7) : ساله 2-8دکان کو
 

  g/dl (8.3- 6.4) رگساالن :بز
 

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

 کند.*

 
 

 
 Total proteinسنجش  کیت

   
                                            (BIURET METHOD) 

REF:  PA37001-500    R 5 x 100 mL               
REF:  PA37001-300    R 3 x 100 mL              
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

اکثر آنها  اند که شده انسان شناسایی در پالسماي نوع پروتئین 300ن حدود تاکنو
 روتئینپ تغییرات در سطح شاخص توتال پروتئین گیري شوند. اندازهدر کبد تولید می

 توتال پروتئین گیري باشد. اندازه مختلفی هاياز بیماري میتوانـد ناشـی که است
وفـورز یا الکتر کبدي هايستسرم، ت دیگـر ماننـد: آلبومین هـايمعموالً همراه تست

، بدي، سیروز کا در سندرم نفروتیکانجـام مــیشود. هیپـو پروتئینمی روتئینپ
دیده  و سـوء تغذیـه ، اختالالت گوارشـی، سوختگیداخلی خونریزي

، تنیس رایج Hyperproteinemiaانـدازه  بـه Hyperproteinemiaشـود.می
دید و شاز اسهال و استفراغ  آب پالسما ناشی رفتن دنبال از دست تواند بهمی ولـی
 ود.یده شها دسرم مانند ایمونو گلوبولین اختصاصی هايروتئینپ افزایش علت یا به

 BIURET METHODروش : 
 

 :آزمایشاصول 
 دو ظرفیتی مس با یونهاي قلیایی ها در شرایطپروتئین پپتیدي روش پیوندهاي در این

 نانومتر  530-550در طول موج  کند کهمی ارغوانی -آبی ایجاد کمپلکس

جود در مو با مقدار توتال پروتئین متناسب حاصل میشود. شدت رنگ گیري اندازه
 باشد.می نمونه

)complex( blue-CobaltAlkaline pH     +2Protein + Cu 
 

 محتویات کیت:

 

 نمونه مورد آزمایش:
در سرم  توتال پروتئین دار: پایداريEDTAیا  هپارینه م تازه بدون همولیز و پالسمايسر

 سانتیگراد درجه 2-8 روز، در دماي 6سانتیگراد  درجه 15 -25 یا پالسما در دماي

 باشد.سال می سانتیگراد یک درجه -20 و در دماي هفته 4 
 

 :محصول سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

 
 
 
 
 
 

Reagent Bottle  Description  Content  

R  

Sodium Potassium Tartrate  15 mmol/L 
Sodium Iodide  100 mmol/L 
Potassium Iodide  5 mmol/L 
Copper(II) Sulphate  5 mmol/L 
Sodium Hydroxide  1000 mmol/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
 گلیسرید تا تري ، mg/dl 500هموگلوبین تا  mg/dl 40بین تا روبیلی 

1000 mg/dl 40 اسید آسکوریبک تا mg/dl  ند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
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 کنترل کیفی:

ارس پیوند پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 :بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
   1 g/L = 0.1 g/dL                g/dL = 10 g/L 1 

     
Conventional unit g/dl 
SI unit g/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 g/dl 12.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 g/dl 0.1حساسیت:                 
 

 توجه:
 9/0ژى فیزیولوم با سر 1+1به نسبت را  g/dl 12.0از بیش ى نمونهها ●
ب ضر 2د عدرا در نتیجه ار و تکررا ش ـمایده، آزقیق نمور NaClصد در

 نمایید.

ده ستفااسمپلر نو ك نوو تمیز اى شیشه ى پیپتهااز مایش آزین م انجااجهت  •
 د.شو

 

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

816=0.92R                               2875.0X + 5350.1y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (g/dL) Mean (g/dL)  
1.27 0.06 4.69 Sample I 
1.52 0.11 7.16 Sample II 

CV% S.D. (g/dL) Mean (g/dL)  
1.97 0.09 4.55 Sample I 
1.65 0.12 7.26 Sample II 

 


