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 :پارامترها

 1222 :حجم معرف/ میکرولیتر  52: حجم نمونه/سانت 1: کووت/ نانومتر  245: طول موج/ سانتیگراد  درجه 52 -73 :دما

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف: خوانش/ میکرولیتر 

 

 .یال معرف خوب مخلوط و استفاده شودوتوصیه میشود قبل از استفاده  ***

 

 نمونه کالیبراتور/استاندارد معرف بالنک :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 14 میکرولیتر 14 - استاندارد/ نمونه 

 میکرولیتر 2444 میکرولیتر 2444 میکرولیتر 2444  معرف

 نمونهجذب انکوبه نمایید، سپس  کیو در تاری درجـه سانتیگراد 63دقیقه در دمای  24 مخلوط کرده،

 (A Sample )و کالیبراتور (A Calibrator )گیری  اندازهنانومتر  413 طول موج را مقابل بالنک معرف در

   .باشد می دقیقه 34پایداری رنگ . نمایید

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 : محاسبه 

                                               ASample                               

  Total Protein (g/dL) =                               Cal. /STD )Value( 

                                                     ACal./STD 

   

 :مقادیر طبیعی 
 g/dl (7.9-4.1) :ساله  2نوزادان تازه متولد شده تا 

 g/dl (8.0-5.7) :ساله  1-24کودکان 

 g/dl (8.3-6.4) :بزرگساالن 

 

 :کیفی کنترل 
و یا  Zitcal Uو جهت کالیبراسیون از  Zitrol N&Pکنتـرل کیفـی میتـوان از سـرم کـنترلـهـاي جهت  

 .شیمی استفاده نموداستاندارد توتال پروتئین زیست

  

 :خصوصیات علمی کیت

 10  g/dl ماکزیمم حد سنجش: 
0.3  g/dl حساسیت: 

 r =  0. 997  0.163                  + × Y = 0.986   معتبر مشابهو کنترلهاي  در مقایسه با کیت : صحت
                                                             : دقت

 

 

WITHIN - RUN (n=20) 

 

CV % S.D.(g/dl) Mean (g/dl)  

1.4 
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      BETWEEN - DAY (n=20)        

CV % S.D.(g/dl) Mean(g/dl)  

2.2 
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  روش دستی و دستگاهیتوتال درسرم و پالسماي انسان به پروتئین گیرياندازهجهت 

 

 :اهمیت کلینیکی

. شوند در کبد تولید میاند که اکثر آنها  نوع پروتئین در پالسماي انسان شناسایی شده 722تاکنون حدود 

هاي  گیري توتال پروتئین شاخص تغییرات در سطح پروتئین است که میتواند ناشی از بیماري اندازه

هاي  آلبومین سرم، تست: هاي دیگر مانند گیري توتال پروتئین معموالً همراه تست اندازه. مختلفی باشد

ا در سندرم نفروتیک، سیروز کبدي، میئینپروت هیپو. مـیشود کبدي یا الکـتروفـورز پروتئین انجام

  Hyperproteinemia. شود خونریزي داخلی، سوختگی، اختالالت گوارشی و سوء تغذیه دیده می

تواند به دنبال از دست رفتن آب پالسما ناشی از  رایج نیست، ولی می Hyperproteinemiaبه اندازه 

 ها  هاي اختصاصی سرم مانند ایمونو گلوبولین اسهال و استفراغ شدید و یا به علت افزایش پروتئین

 .دیده شود

 

  BIURET METHOD :روش
 

  :اساس روش

 .قرار میگیردگیـري توتال پروتئـین مورد استفاده  براي اندازه  Biuretروشسال است که  122بیش از 

را بهینه نموده تا  آزمایشاین  ،و تغییرات فرموالسیون روش تک معرفهزیست شیمی با استفاده از 

این روش پیوندهاي پپتیدي در . هاي کالسیک باال برود تی آن در مقایسه با روشیپایداري و لینر

کند که در طول  ارغوانی می -هاي مس دو ظرفیتی ایجاد کمپلکس آبی ها در شرایط قلیایی با یون پروتئین

سب با مقدار توتال پروتئین موجود در شدت رنگ حاصل متنا .گیري میشود نانومتر اندازه 252-252موج 

 .باشد نمونه می

 

 :ها معرف

Storage Content Presentation 

15-30°C 3×100 ml Protein Assay Reagent 
 

 

 :شرایط نگهداری

 باشند، مشروط بر سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار میدرجه  12 -72ر دماي د معرف

 .ویالها بسته و آلوده نگردنداینکه درب 

 

 .باشدآماده مصرف می  معرف :ها سازی معرفآماده

 

 :یادداشت

 .دباش خوانشفتومتر قابل  نوعتناسب تغییر داد تا با  هر  به میتوان حجم معرف و نمونه را -1

 .ددر صورت مشاهده کدورت از آن استفاده نشو ،رنگ آبی روشن استه معرف توتال پروتین ب -5

نتیجه را با آب مقطر رقیق نموده، آزمایش را تکرار و  1+1را به نسبت  g/dl 10هاي بیش از  نمونه -7

 .دییضرب نما 5در عدد 

و از آن براي آزمایش پروتئین ادرار و  باشد نمیساس ح g/dl 1هاي کمتر از  این تست براي غلظت -4

 .نشوده مایع نخاع استفاد

 

 :آزمایش نمونه مورد
پایداري توتال پروتئین در سرم یا پالسما  :دارEDTAو پالسمای هپارینه یا  بدون همولیز تازهسرم 

درجه  -52هفته و در دماي  4درجه سانتیگراد  5-8روز، در دماي  5درجه سانتیگراد  12 -52در دماي 

 .باشد سانتیگراد یک سال می


