
   شرکت پارس آزمون

     کروش فتومتریبا یا پالسما سرم  در GPO–PAP TRIGLYCERIDES)) کيت تشخيص

 

 اطال عات سفارش :

 1  022  230 شماره سفارش         

 ميلي ليتري معرف                                            122ويال  0 حجم محلولها

 
 ( 2 , 1 )مقد مه : 

ها تركيبات استري از گليسرول و اسيدهاي چرب هستند كه در تشخيص و  دتري گليسري

 اب در اتصالدر پالسما  دارند. زياديها اهميت  پيگيري اختالالت مربوط به ليپو پروتئين

شوند و اندازه گيري آنها  ها حمل مي و شيلوميكرون  VLDLبه شكل ،ها ليپوپروتئينآپو

ها، بررسي درمان و  اسكلروز، كنترل سطح چربي آرترو در پيش بيني خطر ابتال به بيماري

 ها حائز اهميت است.  عملكرد داروهاي پايين آورنده سطح چربي

در   LDLمطالعات اخير نشان مي دهد كه افزايش سطح تري گليسريد همراه با افزايش 

ن باال هاي كرونر قلبي رابطه مستقيم دارد. همچني پالسما با افزايش خطر ابتال به بيماري

ديده نيز  تيکهاي  مختلف كبدي، كليوي و پانكرا بيماري دربودن سطح تري گليسريد 

 .مي شود

 

 روش : 
 کي اندازه گيري تک نقطه اي با روش فتومتريبرا (GPO - PAP)آنزيمي، كالريمتري 

 
 ا ساس آزمایش :

 شدهچرب جدا در اين آزمايش ابتدا گليسرول توسط آنزيم ليپوپروتئين ليپاز از اسيدهاي 

آمينو آنتي پيرين  - 4آزاد شده از گليسرول با  ، پراكسيد هيدروژنو سپس طي مراحل زير

كينونيمين تشكيل  ميزان و فنول در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين مي دهد.

طه مستقيم برا تري گليسريد با مقدار  استقابل انداره گيري  کصورت فتومتريه شده كه ب

 دارد.

Triglycerides LPL
 Glycerol + Fatty acid                    

Glycerol + ATP GK
 Glycerol-3-Phosphate  + ADP 

                                                                                    

Glycerol-3-Phosphate  + O2 GPO
  

                                                            Dihydroxyaceton phosphate + H2O2 
 

2H2O2 + Aminoantipyrine + 4 - Chlorophenol POD
                                                                        

                                                                      Quinoneimine  + HCl + 4H2O 
   

 معرفها :

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

 معرف :

50 mmol/l PH 7.2 Goods buffer 
4 mmol/l  4 - Chlorophenol 

2 mmol/l  ATP 
15 mmol/l  Mg2+ 

≥ 0.4  kU/l       (GK) Glycerokinase 

≥ 2  kU/l (POD) Peroxidase 
≥ 2  kU/l        (LPL) Lipoprotein lipase 

0.5 mmol/l  4 - Aminoantipyrine 

≥ 0.5 kU/l (GPO) Glycerol-3-phosphate-oxidase 

 

 
 شرایط نگهداري و پایداري محلولها

درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي  8تا  0ها بايد در دماي  لولمح

 باشند. ها قابل مصرف مي ويال

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

 

 هشدارها
ن و تماس ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيد 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 محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار

 

 زائدایمني دفع مواد  و بهداشت
  جود قوانين تدوين شده طبق قانون موجودصورت و 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    Naclسرم فيزيولوژي ) محلول

 

 کاليبراتور و کنترلها
و جهت كنترل  TruCal Uيا كاليبراتور تري گليسريد استاندارد  ،جهت كاليبراسيون

TruLab N  وTruLab P  .شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود 

 

 نمونه ها :
 يا هپارين  EDTAسرم، پالسما همراه با

 : نمونه گليسريد در پايداري تري

 روز   0درجه سانتيگراد  00تا  02در دماي 

  روز  7ه سانتيگراد درج 8تا  4در دماي 

 سال   1درجه  02در دماي منهاي 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 

 روش انجام آزمایش :
  (  نانومتر 045تا  022نانومتر )  045              طول موج :

               يک سانتيمتر :           قطر كووت

 درجه سانتيگراد 37درجه يا  00تا   02                   دما :

  روي صفر تنظيم شودمعرف فتومتر با بالنک         اندازه گيري :
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 بالنک                       نمونه یا استاندارد                                              

 ميكروليتر             12                                     -                          نمونه یا استاندارد

  -                ميكروليتر                      12                                آب مقطر

 ميكروليتر  1222                 ميكروليتر       1222                                  معرف  

دقيقه در  12يا و (  درجه 00تا  02قيقه در دماي محيط )د 02پس از مخلوط نمودن، 

دقيقه جذب نوري استاندارد و  52درجه سانتيگراد انكوبه نموده و حداكثر طي  37دماي 

 يد.ينمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما

 

 محاسبات :

TRIG (mg/dl) = 
Std/Cal Abs

Sample Abs
 × Conc.Std/Cal (mg/dl) 

 

 تبدیل واحد ضریب
TRIG (mg/dl) × 0.01126 = TRIG (mmol/l) 

 

 ویژگيها و کارآیي کيت :
 محدوده اندازه گيري

ميلي گرم در دسي ليتر  722تا  0اين كيت جهت اندازه گيري تري گليسريد در محدوده 

لي گرم در دسي ليتر يم 722طراحي شده و در مواردي كه مقدار تري گليسريد بيش از 

 0با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد  4بعالوه  1نمونه به نسبت بايد  ،باشد
 ضرب شود.    

 

 عوامل مداخله گر
ميلي گرم   42ميلي گرم در دسي ليتر، بيلي روبين تا غلظت   5اسيد آسكوربيک تا غلظت 

 تداخل درايجاد ميلي گرم در دسي ليتر  باعث  002هموگلوبين تا غلظت  و ر دسي ليترد

 آزمايش نمي شوند.نتايج 
 

 درجه سانتيگراد ( 73دقت ) در 
CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision  

n=20 

1.53 

1.82 

1.47 

1.23 

1.94 

3.14 

80.4 

106 

213 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision  

n=20 

1.60 

1.04 

1.06 

1.60 

1.84 

2.16 

100 

177 

203 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقایسه روشها
با يكي  (Y) گليسريد شركت پارس آزمون در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت تري

نمونه بيمار نتيجه زير  77بر روي  (X)هاي تري گليسريد در جهان  ترين كيت از متداول

 .بدست آمد

Y = 0.98 (X) + 1.28 mg/dl ; r = 0.993 

 
 ( 2 ) :  )ناشتا(د ا منه مرجع

   

          mg/dl 200 >     طبيعي

 mg/dl 400 – 200  گهيآ پيش

       mg/dl 400 <  غير طبيعي
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