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از  مطلقا .Pleuraو  CSFو  EDTA، پالسما با سدیم هپارین و یا وليزمسرم تازه بدون ه:آزمایش نمونه مورد

 درجه سانتيگراد به مدت یک هفته 2-8در دمای  ADAپایداری . های فلوراید استفاده نشودآمونيوم هپارین و نمک

 .ميبایست عاری از هموليز باشند Pleuraو  CSFسرم، پالسما، : های مورد آزمایش مانندکليه نمونه. باشد می

CSF :درجه سانتيگراد  2-8ساعت و در دمای  2نمونه در دمای اتاق به مدت . نمونه را بالفاصله سانتریفيوژ و جدا نمایيد

 .باشدماه پایدار می 1مدت یک هفته و در دمای فریزر به مدت به 

Pleural :درجه  2-8ساعت و در دمای  2نمونه در دمای اتاق به مدت . نمونه را بالفاصله سانتریفيوژ و جدا نمایيد

 .نمونه ميبایست شفاف باشد. باشدماه پایدار می 1سانتيگراد به مدت یک هفته و در دمای فریزر به مدت 

 :پارامترها

 1233: حجم معرف/ ميکروليتر  233: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر 743: طول موج/ سانتيگراد  درجه 73 :دما

 .کاهشی: نوع واکنش/ مقابل آب مقطر یا هوا : خوانش/ ميکروليتر 

 نمونه کالیبراتور بالنک معرف :دستی گیری اندازه روش

 ميکروليتر 233 ميکروليتر 233 - کالیبراتور/نمونه 

 - - ميکروليتر 233 آب مقطر

 ميکروليتر 1333 ميکروليتر 1333 ميکروليتر R1 1333معرف 

و درجه سانتيگراد انکوبه کرده جذب نوری بالنک، کاليبراتور  73دقيقه در دمای  7به آرامی مخلوط نموده، 

  (A1). ها را مقابل آب مقطر خوانده و یادداشت نمائيد نمونه

 ميکروليتر 233 ميکروليتر 233 ميکروليتر R2 233معرف 

ها را مجدداً خوانده و   جذب  دقیقه 5راس قرار داده و  سانتيگراد درجه 73دقيقه در دمای  5 ، کرده مخلوط

 (A2). یادداشت نمائيد

 فنی پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش

  .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 :محاسبه

                                   (A1-A2)sample-(A1-A2)blank 
ADA (U/L) =    ------------------------------------------------------  Calb.conc. 

                           (A1-A2)Calib.-(A1-A2)blank 

 :طبيعیمقادیر 

  U/L  25-6.8 :سرم یا پالسما

CSF: 0.0-1.5  U/L 

Pleural: 0.0-8.4  U/L 

 :کيفی کنترل
یست شيمی استفاده ز Zitcal ADA و کاليبراسيون دستگاه از  Zitrol ADA Level &جهت کنترل کيفی ميتوان از کنترلهای 

 .نمود، که به صورت جداگانه عرضه ميشود

 

 
 

 

 

 

CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  
2.54 

0.84 
0.28 

6.90 
8.2 

120 
Sample l 

Sample ll 
BETWEEN - Day (n=20)                     

CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  

2.92 

1.02 
0.38 
7.6 

8.3 
121 

Sample l 
Sample ll 
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 :کيتخصوصيات علمی 

  U/L 40 :ماکزیمم حد سنجش

  U/L 3.0 :حساسیت

      r =  0.967   و کنترلهای معتبر مشابه در مقایسه با کيت  : صحت

                                    WITHIN - RUN (n=20):                                                           دقت

ADA Assay kit  
(Adenosine Deaminase) 

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-544 

 دستگاهی و دستی روش به انسان PleuralوCSFدرسرم،پالسما، ADAآنزیم فعالیتگیریاندازهجهت

 
 :کلینیکیاهمیت 

ADA را یک طرفه کاتاليز اینوزین آميناسيون آدنوزین به ـ  دی آنزیمی است که واکنش

. پخش شده است T   لنفوسيت در عمدتاًهای بدن و  این آنزیم بطور گسترده در بافت. کند می

هپاتيت ویرال، ، و فعال مزمن ،هپاتيت حاد : مانندهایی  افزایش فعاليت این آنزیم در بيماری

و نيز بيماریهایی مانند سل، تيفوئيد، آرتریت روماتوئيد،  (تومورکبد)هپاتوم کبدی و  زسيرو

های  همراه با تست ADAگيری  اندازه .گردد میمشاهده  ALL و لوسمیيدوز ئکوربروسلوز، سا

از موارد مهم . ای در تشخيص بيماریهای کبد دارد ارزش ویژه GGTو  ALT: دیگر کبد مانند

و مایع پلور است که با حساسيت بسيار  CSFبررسی فعاليت آن در مایع  ADAری گي اندازه

کودکان در حدود یک چهارم  ADAکاهش . دهد زیاد، اجازه تشخيص بيماری سل را می

  .دیده شده استSCI (Severe combined immunodeficiency )مبتال به بيماری 

 

  KINETIC/UV :روش
 

  :اساس روش

اساس یک روش آنزیمی تهيه شده است که در آن سوبسترای آدنوزین به اینوزین تبدیل شده این کيت بر 

توسط آنزیم  NADPHدر مرحله دوم آمونياك در مجاورت آلفا کتوگلوتارات و . گردد و آمونياك آزاد می

 ADAکاهش جذب متناسب با مقدار . گردد تبدیل می NADPگلوتامات دهيدروژناز به گلوتامات و 

 .گيری ميشود نانومتر اندازه 743باشد و در طول موج  نه مینمو

Adenosine   + H2O  ADA
 Inosine + NH4+  

NH4++-Ketoglutarate+NADPH  GDH
 L-Glutamate + NADP+ 

 :ها معرف

Storage Content Presentation 

2-8°C 1×50 ml R1: ADA  Enzyme reagent 

2-8°C Powder(for 10ml) R2: ADA Substrate reagent 
 

 
 

 :شرایط نگهداری

 باشند، مشروط بردرجه سانتيگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار می 2-8ها در دمای معرف

 .دهيدپس از هر بار استفاده درب ویالها را بسته و به یخچال انتقال . اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند

 . باشند روز پایدار می 73پس از باز نمودن بمدت 
 

ليتر آب  ميلی R2 13جهت آماده سازی  .آماده مصرف ميباشد R1معرف  :ها آماده سازی معرف

 هفته در یخچال و 4پایداری این معرف . مقطر به ریال آن افزوده خوب مخلوط کنيد تا یکنواخت شود

  . توصيه ميشود پس از مصرف بالفاصله درب ویال را بسته و به یخچال انتقال یابد.اتاق است دمایروز در2 

  

 :یادداشت

 .ميتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغيير داد تا با هر نوع فتومتر قابل خوانش باشد  -1

، رقيق نموده 1+1 به نسبت NaClدرصد  9/3با سرم فيزیولوژی را  U/L 40از  يشهای ب نمونه  -2

 .یيدضرب نما 2 عدد در را نتيجهرا تکرار و آزمایش 

 > mg/dl 750گليسرید تا ، تری mg/dl 200>، هموگلوبين تا mg/dl 20>روبين تا بيلی  -7

 .در این آزمایش تداخل ندارند mg/dl 4>آسکوربيک تا  و اسيد

 حجم نمونه را تا  بایست می CSFبه خصوص در  ADAبا توجه به پائين بودن مقدار آنزیم   -4

 .افزایش داد R1یک سوم حجم معرف 


