
   شرکت پارس آزمون

          کبا روش فتومتريو ادرار پالسما  ،سرم در Uric Acid  (TBHBA)کميتشخيص  کيت

 
 عات سفارش : اطال

 1  033  305          سفارش شماره

 1 ميلي ليتري معرف شماره  83ويال  0 محلولها حجم

 2معرف شماره  ليتريميلي  83ويال  1 

 
 ( 2 , 1 )مه :  مقد

 اسيد اوريک و نمک هاي آن محصول نهايي متابوليسم پورين هستند. 

مهمترين بيماري که در اثر افزايش اسيد اوريک ايجاد مي شود نقرس است که در اين 

بيماري افزايش اسيد اوريک باعث تشکيل کريستالهاي منوسديم اورات در اطراف مفاصل 

وان يک ريسک فاکتور غير مستقيم همچنين مقادير باالي اسيد اوريک به عن مي گردد.

 براي بيماري هاي کرونر قلبي محسوب مي گردد.

عواملي چون بيماري هاي کليوي، نقص در تصفيه کليوي، استفاده از الکل، گرسنگي و 

 استفاده از بعضي داروها مي توانند باعث افزايش اسيد اوريک شوند.

 ابوليکي ديده مي شود.کاهش مقادير اسيد اوريک به ندرت در نواقص ارثي مت

 

 
 :  روش

هيدروکسي  - 0روموتريب - TBHBA 2، 0، 6 ( روشاستفاده از با آنزيمي، کالريمتري 

 (بنزوئيک اسيد 

 
 آزمايش : ساس ا

Uric acid + H2O +  O2  Uricase
Allantoin + CO2 + H2O2 

 

O23H + QuinoneiminePOD
 2O2Aminoantipyrine + 2H-+ 4 BHBAT 

                                                                                       

 
 : معرفها

 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
Phosphate buffer PH 7.0 100 mmol/l 
TBHBA  1 mmol/l 

 

 : 2 شماره معرف

Phosphate buffer PH 7.0 100 mmol/l 

4-Aminoantipyrine  0.3 mmol/l 
K4[Fe(CN)6]  10 µmol/l 

Peroxidase (POD)   2 kU/l 

Uricase   30 U/l 

 
 نگهداري محلولها شرايط

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

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  خوودداري  نوور  مجاورت در ها محلول دادن فريز نمودن و قرار از:  توجه

 شود.

 

 
  هشدارها

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

ايمني معمول در آزمايشگاه در کليه موارد  شود.داده تماس  بالفاصله با آب فراوان شستشو 

 رعايت گردد. محلولهابا   هنگام کار

 

  زائدايمني 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 0به نسبت  بايد 2 و 1هاي شماره  محلول ،انجام تست به صورت تک محلولجهت 

 (. 2محلول  ميلي ليتر 5 و 1محلول  ميلي ليتر 23براي مثال  مخلوط شوند.) يکديگر با 1

دماي  در و دو هفته درجه سانتيگراد 8 تا 2دماي  مخلوط شدن در پس از ها دوام محلول

 مي باشد.دو روز  درجه سانتي گراد  25 تا 15

 .خودداري شود مجاورت نور در ادن آنهاقرارد و ها ازآلوده شدن محلول : توجه

 

 :نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشکي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با  Naclفيزيولوژي ) محلول  سرم

 : کاليبراتور و کنترلها
 ،و جهت کنترل TruCal Uيا کاليبراتور  وريکاسيد ااستاندارد  ،اسيونجهت کاليبر

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

 

 نمونه ها :
 و ادرار  EDTAبا هپارين يا سرم، پالسما 

 سرم يا پالسما : رد اسيد اوريک پايداري

   روز 0درجه سانتيگراد  25تا  23 دماي در

   روز 7گراد درجه سانتي 8تا  0 دماي در

 ماه 6 درجه سانتيگراد 23در دماي منهاي 

  ادرار : رد اسيد اوريک پايداري

   روز 0درجه سانتيگراد  25تا  23 دماي در

 1ميکرو ليتر ادرار بعالوه  133)براي مثال  با آب مقطر رقيق شود 13 + 1به نسبت ادرار بايد 

 شود. ضرب  11و عدد به دست آمده در  ميلي ليتر آب مقطر(

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 

 روش انجام آزمايش :
  نانومتر ( 553تا  533) نانومتر 506              طول موج :

               يک سانتيمتر  :          قطر کووت

 درجه سانتيگراد 07و يا  25تا  23                   دما :

 نک معرف روي صفر تنظيم شودفتومتر با بال        اندازه گيري :
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 تک محلوله

 نمونه يا استاندارد            بالنک                                                             

             ميکروليتر 23                        -                                    نمونه يا استاندارد

 -                      ميکروليتر 23                                           آب مقطر

  ميکروليتر 1333           ميکروليتر   1333         2و  1محلول مخلوط شده 

 درجهه سهانتيگراد   07دقيقه در  13و يا درجه  25تا  23دقيقه در 23 نمودنمخلوط  پس از

جهبب نهوري اسهتاندارد و نمونهه هها را در برابهر        قيقهه د 63حداکثر طهي   انکوبه نموده و

 .بالنک اندازه گيري نماييد

 
 دو محلوله

 نمونه يا استاندارد                 بالنک                                                    

             ميکروليتر 23                             -                                 نمونه يا استاندارد

 -                          ميکروليتر 23                                       آب مقطر

  ميکروليتر 1333              ميکروليتر   1333             1محلول معرف شماره 

 درجهه سهانتيگراد   07دقيقهه در   5و يا درجه  25تا  23دقيقه در 13 نمودنمخلوط  پس از

 اضافه نماييد. را 2سپس معرف شماره  انکوبه نموده و

   ميکروليتر 253                  ميکروليتر   253             2محلول معرف شماره 

 درجهه سهانتيگراد   07دقيقه در  13و يا درجه  25تا  23دقيقه در 23 نمودنمخلوط  پس از

برابهر  نمونهه هها را در   اسهتاندارد و  جهبب نهوري    قهه دقي 63حداکثر طهي   انکوبه نموده و

 .نماييدبالنک اندازه گيري 

 
 : محاسبات

 در سرم يا پالسما

Uric Acid (mg/dl) = 
STD/Cal Abs

 Sample Abs × Conc.Std/Cal (mg/dl) 

 

 در ادرار

Urine Uric Acid (mg/dl) = 

STD/Cal Abs

 Sample Abs × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 11 

 

 ساعته  20 ادرار در

100

(ml) Volume  Urine× (mg/dl) U.A Urine=  )24hUrine U. A (mg/ 

 
 : ضريب تبديل واحد

Uric Acid (mg/dl) × 59.48 = Uric Acid (µmol/l) 

 
 کيت : کارآيي  و ويژگيها

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  133 غلظتبين تا هموگلو ،دسي ليتر ميلي گرم در 2333غلظت  تا تريگليسيريد

تداخل در آزمايش  باعثميلي گرم در دسي ليتر   13 غلظتبيلي روبين تا و يتر در دسي ل

  نمي شوند.

براي  حتي با غلظت هاي پايين نيز باعث تداخل در آزمايش مي شود.سکوربيک آ اسيد

 ، از کيت اسيد اوريک با روش    آسکوربيک اسيد اندازه گيري اسيد اوريک بدون تداخل

TOOS   استفاده نماييد.شرکت پارس آزمون  

 

 اندازه گيري محدوده

ميلي گرم در دسي ليتر   15 تا 37/3در محدوده  اسيد اوريک کيت جهت اندازه گيري اين

 باشدميلي گرم در دسي ليتر  15اسيد اوريک بيش از  رادر مواردي که مقدطراحي شده و 

 ضرب 2ايش در عدد با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزم  1بعالوه  1بايد نمونه به نسبت 

 .    شود

 درجه سانتيگراد ( 73) در  دقت

CV 
(%) 

 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay 

precision 
n=20  

1.55 

0.74 
0.77 

0.04 

0.04 
0.08 

2.75 

5.35 
10.1 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

1.52 

1.63 

1.06 

0.04 

0.09 

0.11 

2.68 

5.23 

9.98 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 روشها مقايسه
 آزمون پارس شرکت TBHBA اسيد اوريک مقايسه انجام شده جهت ارزيابي کيت در

(Y) جهان  در اسيد اوريک هاي ترين کيت يکي از متداول با(X) نمونه بيمار  73روي  بر

 .زير بدست آمد نتيجه

Y = 1.02 (X)  - 0.44 mg/dl ; r = 0.997 
 

 ( 1 ):  )ناشتا( ا منه مرجع د

  mg/dl  1.9 – 7.9                                                                   روزه 5تا کودک 

                                                       mg/dl  5.7 – 2.2  هسال 0تا  1پسر 

   mg/dl  5.1 – 1.7                                                      هسال 0تا  1دختر 

  mg/dl                                               3.0 – 6.4     هسال 11تا  5کودک 

    mg/dl   7.4 – 3.2                                                             هسال 10تا   12پسر 

 mg/dl  6.1 – 3.2         ه                                                         سال 10تا   12دختر 

                           mg/dl  8.1 – 4.5                                                                      هسال 17تا  15پسر 

 mg/dl  6.4 – 3.2ه                                                                 سال 17تا  15دختر 

                                                                  mg/dl  6.1 – 2.3     زنان :

                                                                 mg/dl  8.2 – 3.6    مردان :

 24h/250 – 750  mg                                                         : ساعته  20 ادراردر 
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