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 :یادداشت

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

رقیق نموده، آزمايش را تکرار و نتیجه را در  Sample Diluentبايست با را مي mg/L 180هاي بیش از  نمونه -2

 . ضريب رقت ضرب نمايید

 .داري شودددر اين فاصله خو cاز مصر ف و يتا مین  :ساعته 11ادرار :آزمایش نمونه مورد

 لیتیر مللیو    میلیي  1 +ساعته  22لیتر از ادرار  میلي 1در يک لوله تمیز  :Sample Preparation آماده کردن نمونه  

Sample Diluent  ،را مخلوط کردهpH ايین مخلیوط را بیه لولیه     . باشید  5-7کنتر  کنید تیا   راSample Purifier 

از  .کنیید يیا صیاف    سیانتريفیو  مخلوط کیرده و   Rotator mixerدقیقه با سر و ته کردن يا استفاده از  5افزوده سپس 

   .به این مرحله ندارند استاندارد و کنترلها نیاز. مللو  صاف شده جهت آزمايش استفاده شود

حجیم  / میکرولیتیر   55: حجیم نمونیه  / سانت 1:کووت/ نانومتر 575: طو  موج/ سانتیگراد درجه 25-77: دما:پارامترها

 .افزايشي: نوع واکنش/  طرقآب ممقابل : خوانش/ میکرولیتر  1155: معرف

 استاندارد نمونه :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 2444 میکرولیتر R1 2444 معرف

 میکرولیتر 04 میکرولیتر 04 استاندارد/ نمونه 

 میکرولیتر 244 میکرولیتر R2 244 معرف

درجه سانتیگراد انکوبه کرده، سپس جذب  63دقیقه دردمای  24ها را با سر و ته کردن مخلوط و  لوله

 .نمایید  گیری نانومتر اندازه 034نمونه و کالیبراتور را مقابل آب مقطر در طول موج 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 

Oxalate (mmol)/24h = ASample / AStandard 0.52 Urine Vol (L) 
 

   mmol/L 90 = mg/L: ضريب تبديل واحد

 :مقادير طبیعي  
  mg/24h 44 -7 :مردان

 mg/24h 31-4 :زنان
  

 :نسبت اگزاالت بر حسب میلي مو  در لیتر به کراتینین بر حسب مو  در لیتر

 (mol/L)به کراتینین (mmol/L) نسبت اگزاالت  :سن

  51-171 :صفر تا يک ماهه

 7  -567 :يک ماهه تا شش ماهه

 7 -752 :شش ماهه تا پنج ساله

 155کمتر از  :بیش از پنج ساله

 :کیفي کنتر  
   .استفاده نمود Oxalate Urine Controls E&Nجهت کنتر  کیفي میتوان از  

 :خصوصیات علمي کیت 

  180 mg/L ماکزیمم حد سنجش: 
  6  mg/L حساسیت: 

  r = 0.962  + 0.8075×  y = 0.933           کیت معتبر مشابه ,نمونه ادراري 75در مقايسه با  : صلت
 WITHIN - RUN (n=20                                                               : دقت

 

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

3.80 

2.38 

0.36 

2.25 

9.45 

94.32 
Sample l 

Sample ll 

BETWEEN - DAY (n=20)   

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

6.60 

7.06 

0.63 

4.5 

9.54 

93.69 
Sample l 

Sample ll 
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Oxalate Assay kit 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-542 

 ستگاهي د و  دستیي ه روشیب انیدر ادرار انس اگیزاالت کمیي گییريانیدازهجهت 
 

به شکل اسید اگزالیک از طريق غذا و نوشابه وارد بدن انسان میشود، ولي جذب اگزاالت  :اهمیت کلینیکی

اگزاالت % 25اگزاالت ادرار در کبد تولید میشود و تقريباً % 55حدود . آن از طريق روده بسیار ناچیز است

یسم با منشاء داخلي از تبديل آنزيمي يا غیر آنزيمي اسید آسکوربیک به اگزاالت و بقیه حاصل متابول

GLyoxalate  گفته میشود به تنهايي يا  "هیپر اگزالوريک"افزايش اگزاالت ادراري که به آن . است

 :   هاي سنگ ساز حضور دارد، و دو نوع میباشدبیماران با کلیه     در   هاي متابولیکهمراه با ديگر نارسايي

1 )Enteric  يا روده اي : 

اسیت   aminotransferase  GLyoxalateاز کیمبود آنزيیم که منشاء ارثي اتوزوما  دارد و ناشیي

 . موارد را شامل میشود% 5ها میگردد و کیه در صورت عدم درمان منجر به از کار افتادن کلیه

 : نوع ايديوپاتیک( 2

 Cytosolic D-GLycerate dehydrogenaseزياد شايیع نیسیت و نتییجه نارسايي آنیزيم ديیگیر 

بیماراني که از اين نوع میباشند . را کاتالیز میکند  D-GLycerateیپراکسي پیروات بهاست که احیاء ه

باالخره افزايش اگزاالت در مواردي . گلیسیريک نیز مشاهده میشود-ا  در ادرارشان مقدار زيادي اسید

روده کوچک با کاري ها، نارسايي پانکراس، بیماري برفک، انلراف مجاري صفراوي، کمالتهاب روده: مانند

 .    ها، جراحي و برداشت  و نوايلئیت در درمان چاقي مشاهده میگرددرشد باالي باکتري
 

  Enzymatic / Colorimetric :روش
 

  :اساس روش

، الکتروفروزکاپیلر و HPLC: متعددي جهت اندازه گیري اگزاالت بکار گرفته میشوند مانندهاي روش

روش بکار گرفته شده در اين کیت استفاده از واکنش آنزيمي طبق واکنشهاي زير است  که . روش آنزيمي

 . اين امکان را میدهد تا به آساني قابل استفاده براي هر نوع اتوآنااليزر باشد

Oxalate + O2 
  OxidaseOxalate

 2CO2+ H2 O2        

H2O2 + MBTH + DMAB  POD

  Indamine-dye + H2O  

 . یباشدمنمونه  در موجود اگزاالت باغلظت میشود،متناسب گیرينانومتراندازه 575 -655در که نوري جذب افزايش

 :ها معرف

Presentation:  20 tests Content Storage 
R1: Oxalate Assay buffer 120 ml 2-8°C 

R2: Oxalate Enzyme  Mix 12 ml “ 

Oxalate Sample Diluent 120 ml “ 

Standard & Control Level I/Level II Included “ 
Sample Purifier  Tubes 20 tubes  

 

 

 

 

 

 

 

Presentation:  50 tests Content Storage 
R1: Oxalate Assay buffer 150 ml 2-8°C 

R2: Oxalate Enzyme  Mix 15 ml     “ 

Oxalate Sample Diluent 150 ml      “ 
Standard & Control Level I/Level II Included        “ 
Sample Purifier  Tubes  50 tubes     

 

 درجه سانتیگراد تا تاريخ انقضاء مندرج برروي ويالها پايدار  2-5دردماي ها معرف:شرایط نگهداری

ها توصیه میشود پس از باز کردن ويالها، معرف. درب ويالها بسته و آلوده نگردند باشند، مشروط براينکهمي

 . روز مصرف نمايید 75را ظرف مدت

 .باشندو آماده مصرف مي R1 ،R2هاي معرف :ها سازی معرفآماده

مخلوط شود اين مللو  در  R2با يک قسمت  R1قسمت از 15: دستگاهیمحلول کار آماده 

 . هفته پايدار است 1درجه سانتیگراد  2-5دماي 
   

1 

7 

 


