
   شرکت پارس آزمون

 کروش فتومتریبا یا پالسما سرم  در ALBUMIN کيت تشخيص

 

 

 اطال عات سفارش :

 151 055 شماره سفارش         

 ميلي ليتري معرف                                            155ويال  0 حجم محلولها

 
 ( 2 , 1 )مقد مه : 

 گوناگوني را ست كه موادا پالسمادر دهنده  ي انتقالمهمترين پروتئين ها آلبومين يكي از

 دارد. پالسما اسمزي فشار در اصلي ترين نقش را و حمل مي كند

 كبدي، سيروز مانندي هاي كبد بيماري بررسياندازه گيري آلبومين سرم براي تشخيص و 

 سهت و وضعيت تغذيهه ا  بعالوه ميزان آلبومين مالكي براي تعيين سالمت و انجام مي شود.

 . مي گردداستفاده ن وضعيت تغذيه بيماران تعيي وتغذيه  سوء تشخيصبراي 

 
 روش : 

BROMOCRESOL GREEN 

 
 ا ساس آزمایش :

 PH در ) BROMOCRESOL GREEN باموجود در سرم اين آزمايش آلبومين  در

 شده متناسب با شدت رنگ ايجاد مي كند. ايجاد آبي-سبز رنگي يك كمپلكس ( اسيدي

 نمونه مي باشد. آلبومين در مقدار

 
 معرفها :

 محتویات و مقادیر 
 بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد. زير مقادير:  توجه

 : معرف
   30 mmol/l PH 4.2 Citrate buffer 

0.26 mmol/l  Bromocresol green 

 

 
 شرایط نگهداري و پایداري محلولها

سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي  درجه 8تا  2ها بايد در دماي  محلول

 باشند. ها قابل مصرف مي ويال

 ها در مجاورت نور خودداري شود.  دادن محلول : از فریز نمودن و قرارتوجه 

 
 هشدارها

خودداري شود و در ها  و چشم ها با دهان و دست از بلعيدن و تماس مستقيم محلول 

 شود.داده اوان شستشو صورت تماس بالفاصله با آب فر

 رعايت گردد.  ها محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار

 

 
 زائدایمني دفع مواد  و بهداشت

  صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.     عمل

 
 آماده سازي محلولها

 باشد. ده مصرف ميمحلول معرف  بصورت آما

 
 لوازم و مواد  مورد نياز 

 تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي

  (   گرم در ليتر 9با غلظت    Naclسرم فيزيولوژي ) محلول 

 
 : کاليبراتور و کنترلها

و  TruLab N ،و جهت كنترل TruCal Uيا كاليبراتور  آلبوميناستاندارد  ،جهت كاليبر

TruLab P   بطور جداگانه تهيه شود.شركت پارس آزمون 

 
 نمونه ها :

 يا هپارين  EDTAسرم، پالسما همراه با

 : نمونه درآلبومين  پايداري

 هفته 1درجه سانتيگراد  20 تا 10دماي  در

 ماه 1 سانتيگراد درجه 8 تا 2دماي  در

  ماه 3 درجه سانتيگراد 25منهاي دماي  در

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 
 ام آزمایش :روش انج

   انومتر(ن 555 تا 045)نانومتر  045              طول موج :

               يك سانتيمتر :           قطر كووت

 درجه سانتيگراد 33و يا  20تا  25                     دما :

  روي صفر تنظيم شودمعرف فتومتر با بالنك           اندازه گيري :

 

 نمونه یا استاندارد                 بالنک                                             

             ميكروليتر 15                              -                 نمونه یا استاندارد

  -ميكروليتر                               15                       آب مقطر

  ميكروليتر 1555   ميكروليتر             1555                         معرف

درجه سانتيگراد انكوبه نموده و  33دقيقه در دماي  15پس از مخلوط نمودن، 

دقيقه جذب نوري استاندارد و نمونه ها را در برابر بالنك اندازه  55حداكثر طي 

 يد.يگيري نما
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 محاسبات :
 ا كاليبراتوربر اساس غلظت استاندارد ي

Albumin (g/dl) = 
Std/Cal Abs

Sample Abs
 × Conc.Std/Cal (g/dl) 

 
 ضریب تبدیل واحد

Albumin (g/dl) × 144.9 = Albumin (μmol/l) 

 
 ویژگيها و کارآیي کيت :

 محدوده اندازه گيري

گرم در دسي ليتر طراحي شده  5 تا 2/5محدوده  در آلبومين كيت جهت اندازه گيري اين

 1بايد نمونه به نسبت  باشدگرم در دسي ليتر  5از  بيش آلبوميندر مواردي كه مقدار  و

 . شود ضرب 2با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد  1بعالوه 

 

 عوامل مداخله گر
ميلي گرم  45 غلظتبيلي روبين تا  ،دسي ليتر ميلي گرم در 055غلظت  تا گليسيريدتري 

هموگلوبين تا  وميلي گرم در دسي ليتر  35آسكوربيك تا غلظت  اسيد ،در دسي ليتر

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  455غلظت 

 
 درجه سانتيگراد ( 52دقت ) در 

CV 
(%) 
 

SD  

(g/dl) 

Mean 

(g/dl) 

Intra-assay 

precision  
n=20 

0.91 

1.12 

1.79 

0.03 

0.05 

0.12 

3.52 

4.50 

6.89 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

CV 
(%) 
 

SD  
(g/dl) 

Mean 

(g/dl) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

1.58 

1.44 

1.60 

0.05 

0.06 

0.11 

3.35 

4.32 

6.73 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقایسه روشها
ي از با يك  (Y)شركت پارس آزمون آلبوميندر مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت 

نمونه بيمار نتيجه زير بدست  09بر روي  (X)در جهان  آلبومينهاي  ترين كيت متداول

 .آمد

Y = 1.00 (X) - 0.11 g/dl ; r = 0.998 

 
 ( 3 ) ا منه مرجع:د

 g/dl 3.5 – 5.2                                                                             بزرگساالن
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