
  

 پارس آزمون شرکت
 کمي کيت تشخيص )GLUCOSE)GOD      کبا روش فتومترییا پالسما سرم  در 

 
 اطال عات سفارش :

  111  055 شماره سفارش         

 ميلي ليتري معرف                                            155ويال  0 حجم محلولها

 

 ( 2 , 1 )مقد مه : 

. استه گيري گلوكز، شناسايي و كنترل درمان بيماران مبتال به ديابت كاربرد اصلي انداز

از ديگر موارد اندازه گيري گلوكز مي توان شناسايي هيپوگلوكمي در نوزادان ، سرطان 

 هاي مختلف را نام برد.       ها در بيماري و ارزيابي متابوليسم كربوهيدرات سغده پانكرا

 

 روش :  
 كبراي اندازه گيري تك نقطه اي با روش فتومتري  (GOD - PAP)آنزيمي، كالريمتري 

 

 ا ساس آزمایش :

 با ،اكسيداز گلوكزدر مجاورت آنزيم  گلوكزآزاد شده از  هاكسيژنآب در اين آزمايش 

مي دهد.  در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين ،آمينو آنتي پيرين - 4و  فنول

 با مقدار  استقابل انداره گيري  كصورت فتومتريه كينونيمين تشكيل شده كه ب ميزان

 طه مستقيم دارد.برا گلوكز

Glucose + O2  GOD
 Gluconic  Acid + H2O2                    

2H2O2 + 4 - Aminoantipyrine   + Phenol  POD
 

                                                                               Quinoneimine + 4H2O  
 

 معرفها :

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

   :معرف 

250 mmol/l PH 7.5 Phosphate buffer 
5 mmol/l  Phenol 

0.5 mmol/l  4 – Aminoantipyrine 

≥ 10 kU/l (GOD) Glucose oxidase 

≥ 1 kU/l (POD) Peroxidase 

   

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

 باشند. ها قابل مصرف مي ويال

 شود.  ها در مجاورت نور خودداري : از فریز نمودن و قرار دادن محلولتوجه 

 

 هشدارها
ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيدن و تماس  براي پايدار نمودن محلول

خودداري شود و در صورت تماس  بالفاصله ها  و چشم ها با دهان و دست مستقيم محلول

 شود.داده با آب فراوان شستشو 

 رعايت گردد.  ها ولمحلبا   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. محلول معرف  بصورت آماده مصرف مي

 لوازم و مواد مورد نياز 
 تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي

  (   گرم در ليتر 9با غلظت    Naclزيولوژي ) محلول سرم في

 
 : کاليبراتور و کنترلها

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

TruLab P  .شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود 

 
 نمونه ها :

 يا هپارين  EDTAسرم، پالسما همراه با

 :  KFيا    NaFلوكز در صورت افزوده شدن پايداري گ

 روز  1 درجه سانتيگراد 20تا  25در دماي 

 روز  1درجه سانتيگراد  8تا  4در دماي 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

یک طي مدت سرم یا پالسما حداکثر  حتماً ،جهت جلوگيري از گليكوليز

 ساعت پس از نمونه برداري از خون تام جدا شود.

 
 روش انجام آزمایش :

   (نانومتر  045تا  055نانومتر )  045              طول موج :

               يك سانتيمتر:           قطر كووت

 درجه سانتيگراد 71درجه يا  20تا   25                  دما : 

  فتومتر با بالنك روي صفر تنظيم شود        اندازه گيري :

 

 نمونه یا استاندارد                 بالنک                                                

             ميكروليتر 15                              -                            نمونه یا استاندارد

  -                       ميكروليتر          15                                آب مقطر

  ميكروليتر 1555          ميكروليتر        1555                                 معرف

دقيقه در  15درجه( يا   20تا  25دقيقه در دماي محيط ) 25پس از مخلوط نمودن، 

دقيقه جذب نوري استاندارد  55درجه سانتيگراد انكوبه نموده و حداكثر طي  71دماي 

 يد.يرا در برابر بالنك اندازه گيري نما و نمونه ها
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 محاسبات :
Glucose (mg/dl) = 

Std/Cal Abs

Sample Abs × Conc.Std/Cal (mg/dl) 

 
 : ضریب تبدیل واحد

Glucose (mg/dl) × 0.05551 = Glucose (mmol/l) 

 
 ویژگيها و کارآیي کيت :

 محدوده اندازه گيري

گرم در دسي ليتر طراحي  ميلي 455تا  0ر محدوده د گلوكزاين كيت جهت اندازه گيري 

لي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به يم 455بيش از  گلوكزشده و در مواردي كه مقدار 

 ضرب شود.     0با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد  4بعالوه  1نسبت 

 
 حساسيت

 باشد. مي ليترر دسي ميلي گرم د 0اندازه گيري  قابل گلوكز مقدار حداقل

 
 عوامل مداخله گر

ميلي گرم در  2555گليسريد تا غلظت تري  گرم در دسي ليتر، ميلي 45 بيليروبين تا غلظت 

اسيد آسكوربيك تا غلظت  و  ميلي گرم در دسي ليتر 255هموگلوبين تا غلظت  ،دسي ليتر

 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند. 10

 
 : درجه سانتيگراد ( 73) در  دقت
CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay 

precision  

n=20 

1.74 

1.28 

1.49 

1.12 

1.57 

4.41 

64.2 

122 

296 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay 

precision  

n=20 

1.19 

0.84 

0.69 

1.10 

1.02 

2.01 

92.5 

121 

292 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : مقایسه روشها
با يكي از   (Y)شركت پارس آزمون  گلوكزدر مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت 

نمونه بيمار نتيجه زير بدست  18بر روي   (X)در جهان  گلوكزهاي  ترين كيت متداول

 .آمد

Y = 1.00 (X) + 1.00 mg/dl ; r = 0.996 

 

 (3) : منه مرجع د ا

 نوزادان :
Cord blood                                              63 – 158  mg/dl              
1h                                                        36 – 99 mg/dl                        
2 h                                                       36 – 89 mg/dl                         
5 – 14 h                                               34 – 77 mg/dl                         
10 – 28 h                                             46 – 81 mg/dl                        
44 – 52 h                                             48 – 79 mg/dl                       

 

 كودكان )ناشتا(

1 – 6  Years                                          74 – 127 mg/dl                        
7 – 19 Years                                       70 – 106 mg/dl                            

 

 بزرگساالن )ناشتا(

Venous plasma                                   70 – 115 mg/dl                            
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