
   شرکت پارس آزمون

          کبا روش فتومتری CSFیا پالسما  در LACTATE کميتشخيص  کيت

 
 عات سفارش : اطال

 1  050  043          سفارش شماره

 1 ميلي ليتري معرف شماره 30ويال  1 محلولها حجم

 2معرف شماره  ليتريميلي  10ويال  1 

 
 ( 2 )مه :  مقد

به عنوان اندازه گيري غلظت آن يکوليز بي هوازي بوده و ي گليالکتات محصول نها

 .به کار مي رودهاي بافت  ن در سلولژوضعيت اکسي ي براي تعيينشاخص

اختالالت ، به علت شوک )خوندر ن ژکاهش اکسي اثردر (افزايش ميزان الکتات  

ت در الکتا تعيين غلظتبنابراين  دهد. مسموميت و کمبود تيامين رخ مي، احتقاني قلب

به عنوان يک متغير همچنين از الکتات  .استه حائز اهميت ژهاي مراقبت وي بخش

ارزيابي وضعيت ورزيدگي ورزشکاران و  تي عضاليتعيين ميزان توانا براي ،متابوليک

 .استفاده مي شود

 
 :  روش
 (LDH)تست با استفاده از الکتات دهيدروژناز  UVآنزيمي 

 
 آزمایش : ساس ا

الکتات دهيدروژناز به مجاورت آنزيم و در  NADالکتات در حضور  در اين آزمايش

صورت ه که باين واکنش توليد شده در  NADH ميزان د.گردپيروات تبديل مي 

 طه مستقيم دارد.برا الکتات با مقدار استقابل انداره گيري  کفتومتري

  +H + NADH + yruvatePLDH
 +NAD +Lactate -L 

 
 : عرفهام

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

 : 1 شماره معرف
400 mmol/l PH 9.0 Buffer 

≥ 24 KU/l    LDH 

 : 2 شماره معرف

≥ 4 mmol/l     NAD 

 
 نگهداري محلولها شرایط

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

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  نههور  مجههاورت  در  ههها محلههو   دادن و قههرار نمههودن  فریهه   از :  توجههه

 شود.  خودداري

 
  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  شمو چ ها با دهان و دست مستقيم محلول

با   کليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام کار شود.داده با آب فراوان شستشو 

 رعايت گردد. ها محلول

 

  زائدایمني دفع مواد  و بهداشت
  صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.     عمل
 

 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.   2 و 1هاي معرف  محلول

 بعالوه 3به نسبت  بايد  2 و 1هاي شماره  محلول ،جهت انجام تست به صورت تک محلول

 (. 2محلول  ميلي ليتر 5 و 1محلول  ميلي ليتر 20براي مثال  ) مخلوط شوند يکديگر با 1

 مي باشد. روز5  درجه سانتيگراد 8 تا 2دماي  مخلوط شدن در ازپس  ها دوام محلول

 .خودداري شود مجاورت نور در ادن آنهاد قرار و ها آلوده شدن محلو  از توجه:

 

 :نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشکي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با   Naclفيزيولوژي ) محلول  سرم

 : کنترلهاکاليبراتور و 
  TruLab Pو  TruLab N ،و جهت کنترل TruCal Uکاليبراتور  اسيون،جهت کاليبر

 شرکت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.

 نمونه ها :
 CSFو ) ضد انعقاد فلوريد/اگزاالت يا فلوريد/هپارين ( پالسما 

 پالسما :در  الکتاتپايداري 

   ساعت 8درجه سانتيگراد  25 تا 20 در دماي

 روز 13درجه سانتيگراد  8 تا 2دماي در 

آلوده شدن نمونه ها  وتوجه : لطفاً از به کار بردن نمونه همولي  و ایکتریک 

 خودداري شود. جداً

 

 روش انجام آزمایش :
  نانومتر 430              طول موج :

               يک سانتيمتر  :          قطر کووت

 درجه سانتيگراد 43                    دما :

  روي صفر تنظيم شود معرففتومتر با بالنک         اندازه گيري :
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 تک محلوله

 نمونه یا استاندارد               بالنک                                                     

             ميکروليتر 10                            -                                 نمونه یا استاندارد

  ميکروليتر 1000           ميکروليتر    1000         2و  1محلو  مخلوط شده 

درجه سانتيگراد انکوبه نموده و حداکثر طي  43دقيقه در دماي  5پس از مخلوط نمودن، 

 يد.يه گيري نمادقيقه جذب نوري استاندارد و نمونه ها را در برابر بالنک انداز 40

 

 

 

 

 دو محلوله

 نمونه یا استاندارد                  بالنک                                                     

             ميکروليتر 15                              -                                نمونه یا استاندارد

  ميکروليتر 1000               ميکروليتر   1000             1محلو  معرف شماره 

 .بگيريداستاندارد و نمونه ها را اندازه  اوليه مخلوط نمودن جذب نوري پس ازدقيقه  5

   ميکروليتر 250                 ميکروليتر   250             2محلو  معرف شماره 

رجه سانتيگراد انکوبه نموده و حداکثر طي د 43دقيقه در دماي  5پس از مخلوط نمودن، 

 يد.يدقيقه جذب نوري استاندارد و نمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما 40

 

 : محاسبات
 با کاليبراتور

Lactate (mg/dl) = 
CalΔA 

SampleΔA ×  Conc.Cal (mg/dl) 

 

 با فاکتور
 دومحلوله نانومتر 430 6/120

 تک محوله مترنانو 430 3/133

 

فاکتورهاي فوق در فتومترها و اين فاکتورها بر اساس فتومتر استاندارد بوده و  توجه : 

 اتوآناليزرهاي مختلف متفاوت ميباشد .

 

 : ضریب تبدیل واحد
Lactate (mg/dl) × 0.1109 = Lactate (mmol/l) 

 

 کيت : کارآیي  و ویژگيها
 اندازه گيري محدوده

در  وگرم در دسي ليتر طراحي شده ميلي  120 تا الکتات ه گيريکيت جهت انداز اين

 1بايد نمونه به نسبت  باشدگرم در دسي ليتر ميلي  120از  بيش الکتاتمواردي که مقدار 

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

 مداخله گر عوامل
 2000غلظت  تا تري گليسيريدسي ليتر، ميلي گرم در د 40آسکوربيک تا غلظت  اسيد

بيلي روبين تا  ،ميلي گرم در دسي ليتر 1000هموگلوبين تا غلظت ، دسي ليتر ميلي گرم در

تا دوپامين  – L، ميلي گرم در ليتر 10، دوپامين تا غلظت ميلي گرم در دسي ليتر 60 غلظت

و اسيد  در ليتر ميلي گرم 10تا غلظت  ، متيل دوپامينميلي گرم در ليتر 20غلظت 

  تداخل در آزمايش نمي شوند. باعث ميلي گرم در ليتر 1200وليک تا کگلي
 

 حساسيت
 باشد.  مي ليتر ميلي گرم در دسي 1اندازه گيري  قابل  الکتات مقدار حداقل

 

 

 

 درجه سانتيگراد ( 73) در  دقت

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay 

precision 
n=20  

2.22 

1.62 

1.15 

0.26 

0.31 

0.31 

11.9 

19.0 

26.5 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

1.91 

1.45 

1.16 

0.23 

0.28 

0.31 

12.0 

19.0 

26.7 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 روشها مقایسه
يکي از  با  (Y)پارس آزمون شرکت الکتات مقايسه انجام شده جهت ارزيابي کيت در

زير بدست  نتيجهنمونه بيمار  113روي  بر (X)جهان  در الکتات هاي ترين کيت متداول

 .آمد

Y = 0.984 (X) – 0.742 mg/dl; r = 0.999 

 
 ( 1 ):   ا منه مرجع د

 : در پالسما
 mg/dl 4.5 – 19.8                                                                   خون سياهرگي

 mg/dl       4.5 – 14.4                                                                      رگيرخخون س

                                                                                       :  CSFدر

 mg/dl 10 – 22                                                                   بزرگساالن                 

 mg/dl 10 – 60                                                                     روز 4نوزادان کمتر از 

                                                      mg/dl       40 – 10روز 10تا  4نوزادان 

   mg/dl       25 – 10                                                              روز 10نوزادان بيشتر از 

 

 : مآخذ

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. 

Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 160-

166. 

2. David B. Sacks, M.B., Ch.B., F.A.C.P. Carbohydrates In: 

Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of 

Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders 

Company; 1999. p. 787-790. 

3. Westgard JO, Lahmeyer BL, Birnbaum ML. Use of the Du 

Pont “Automatic Clinical Analyzer” in Direct 

Determination of Lactic Acid in Plasma Stabilized with 

Sodium Fluoride. Clin Chem 1972;18:1334-8. 

 

 

 هاي با شماره تلفنبه اطالعات بيشتر   در صورت نياز لطفاً

 تماس حاصل فرماييد. 117و  116 داخلي 026-43360260الي  63 

 (صسهامي خا) پارس آزمون شرکت

 64 پالک ـ 3گلستان  ـشهرک صنعتي بهارستان ـ  کرج
www.parsazmun.ir 

TS.M.91.33.4 

 
33.1 

WWW.VANDIDAZ.COM

