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از  قسـمت 4نیـاز  بـه بسـته Sample Start) :محلـول( تـک محلول کار آماده بـراي تهیه
 (R1)لیتر معـرف میلی 8مثال  مخلوط نمایید، (براي R2از معرف  قسمت را با یک R1معرف 

 روز در دماي 2محلـول کـار   این مخلوط کنید). پایداري آرامی به (R2)لیتر معرف میلی 2را با 
نموده و از آلوده شدن آن باشـد. محلـول را دور از نـور نگهداريسانتیگراد می درجه 8-2

 شود. خودداري

 مواد و وسایل مورد نیاز:
رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
نانومتر 340 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 شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش

 نگهداري و پایداري:
درجه سانتیگراد  تا تاریخ انقضاء مندرج برروى ویالها پایدار می  2-8معرف ها در دماى  ●

باشند، مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. پایدارى معرف کار بروى 
اتوآناالیزرهاى مجهز به سیستم سردکننده یا یخچال 20 روز و یا 7 روز در دماى 

.درجه سانتیگراد است 15-25اتاق 
از یخ زدگی معرفها پرهیز شود .  ●
 ) را دور از نور نگهدارى نمایید . R2معرفها  ( ●
در  1کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف باعث افزایش جذب نورى بالنـک بیشـتر از  ●

 نانومتر میگردند که از عالئم تخریب معرف میباشد. 340طـول موج 
 

 :روش انجام آزمایش
: خوانش/  : یک سانتکووت /  نانومتر 340: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها

 کاهشینوع واکنش: /  هوا یا آب مقطرمقابل 
 Sample Start :محلول تک

 نمونه ( کالیبراتور یا سرم بیمار یا ادرار رقیق شده )  میکرولیتر 10

 محلول کار آماده میکرولیتر 1000

ثانیه اندازه گیرى نمایید،  30نانومتر بعد از  340پس از مخلوط نمودن مقدار جذب نورى را در 

تعیین ثانیه اختالف جذب نورى را از خوانش قبل  90کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 

 نمایید.
A/min∆ 

 Substrate Startدو محلول:   

 نمونه میکرولیتر  10

 R1معرف  میکرولیتر 1000

 شود: اضافه R2انکوبه نمایید سپس معرف  C° 37دقیقه در دماى 5مخلوط کرده، براى مدت 

 R2معرف  میکرولیتر 250

درجه  37ثانیه در دماى  30نانومتر پس از  340ازمخلوط نمودن،جذب نورى را در  پس
ثانیه اختالف جذب  90سانتیگراد اندازه گیرى نمایید، کرنومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از 

  ∆A/minنورى را از خوانش قبل تعیین شود. 

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

 Ureaسنجش  کیت

       (Urease-GLDH/Kinetic/UV) 

REF:  PA39001-400    R1 4 x 80 mL / R1 1 x 80 mL 
REF:  PA39001-300    R1 3 x 80 mL / R2 1 x 60 mL 
ISO:  13485:2016

:مقدمه  

اوره مهمترین محصول نهایی در متابولیسم پروتئین ها است و بیشترین میزان آنالیت 
ازت دار غیر پروتئین خون را تشکیل میدهد. اوره در کبد تولید و از طریق کلیه وارد 
مجارى ادرار می گردد، بنابراین مقدار اوره در خون به میزان مصرف مواد پروتئینی، 

ها بستگی دارد. باال بودن اوره می تواند مربوط به تغییرات کاتابولیسم و عملکرد کلیه 
فونت عتغذیه اى، بیماریهاى ناشی از  نارسایی کلیه ها، بیماریهاى کبدى، دیابت و یا 

 باشد.
 Urease-GLDH/Kinetic/UVروش : 

 :اصول آزمایش
وره اول ااین کیت براساس روش غیر مستقیم طراحی شده است، بدین ترتیـب کـه در مرحلـه 

آز به یون آمونیوم و دى اکسـید کـربن تبـدیل میشـود و در  -موجود در نمونه تحت تأثیر اوره
در حضـور آنـزیم  NADHمرحله دوم آمونیوم تولیـد شـده بـا آلفاکتوگلوتـارات و کوفـاکتور 

 NADHتشکیل میشود. کاهش غلظـت کـوآنزیم NAD گلوتامات دهیدروژناز کاتالیز شده و 
 نانومتر اندازه گیري می شود. 340سبت مستقیم با میزان اوره در نمونه دارد که در طول موج ن

Urea + H2O   Urease   (NH4+)2+CO2 

 NH4
++ α-Ketoglutarate + NADH GLDH    H2O+NAD++L-Glutamate 

 محتویات کیت:
Reagent Bottle  Description  Content 

R1 

TRIS Buffer pH 7.8 80 mmol/L 
α-Ketoglutarate 6 mmol/L 
Urease  75000 mmol/L 

R2 
Glutamate Dehydrogenase(GLDH)  60000 mmol/L 
NADH 0.32 mmol/L 

 مونه مورد آزمایش:ن
 دار و ادرار. EDTAبدون آمونیوم یا  هپارینه سرم یا پالسماي •

-2 و دماي روز 7سانتیگراد  درجه 25- 15 اوره در سرم و پالسما، دماي اريپاید •
 ماه میباشد . 12سانتیگراد  درجه 20 منهاي روز و در دماي 15سانتیگراد درجه 8

 درجه 8-2 و دماي روز 7سانتیگراد  درجه 25-15 اوره در ادرار، دماي اريپاید •
 ماه میباشد . 12سانتیگراد  درجه -20 منهاي در دماي ،روز 15 سانتیگراد

میکرولیتر ادرار  100مثال  شود. براي با آب مقطر رقیق 1+50 نسبت ادرار باید به ●
 ضرب شود. 51آمده در عدد  مخلوط شود و عدد بدست مقطر لیتر آبمیلی 5را با 

محصول: سازي آماده
 و R1 معرفهاي Substrate Start) :(دو محلول جدا از هم حالت محلول براي تهیه
R2 مورد استفاده قرار گیرند  جداگانه که رتیبصوSubstrate Start)  آماده مصرف(
 باشند.می
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 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

 
(A2 - A1) Sample  

Urea (mg/dl) =       ×   Calib. Conc.  
(A2 - A1) Calibrator  

    ∆ASample/∆A Calib.× Calib.Value ×51× Urine Vol.(ml) 
Urine (mg/24h) = 

 100  

 :دیر طبیعیمقا
  
  

 م یا پالسما:سر
 

(15-45) mg/dl  
   g/24h (43-26)  :ساعته 24ادرار 

 
 * 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
 اگلیسرید تى تر،  mg/dl 500هموگلوبین تا  mg/dl 30، بین تا روبیلی 

1000 mg/dll  30 و اسد آسکوربیک تا غلظت mg/dlند.ارمایش ندآز نتیجهبر  تاثیري 
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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

) و  SI) به واحد بین المللی(conventionalضریب تبدیل واحد معمول (
 بلعکس :

6.006 mg/dl mmol/L = 1    mmol/L 0.1665 mg/dl = 1 
= Urea mg/dl 2.14 =BUN (mg/dl)  BUN (mg/dl)×  Urea mg/dl× 0.467  

 Conventional Test BUN  Conventional unit mg/dl 
 

    
 

 SI Test UREA  SI unit mmol/L 
 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 گیري:محدوده اندازه  -1
 mg/dL 250  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dL  ( 0.00180  ΔmA ) 1.0حساسیت:                 
 

 توجه:

درصد  9/0با سرم فیزیولوژى  2+ 1را به نسبت mg/dL 250هاى بیش از  نمونه •

NaCl ضرب نمایید. 3راتکرار و نتیجه را در عدد  رقیق نموده  ، آزمایـش 
هاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  پیپتجهت انجام این آزمایش از  •

 شود.
 

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

529=0.92R                               9341.1 -X 4180.1y= 
 

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

 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

  

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

 

3.29 1.68 51 Sample I 
3.89 6.20 159 Sample II 

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

 

3.8 1.9 50 Sample I 
4.39 6.99 158 Sample II 


