)Alkaline Phosphatase (ALP
اندازه گيري فسفاتاز قليايي
اصول آزمايش:

ب ) روش دو معرفه )  : ( reagent startقبل از شرو بكار معارف
ها و كووت را تا دما مورد نظر گرم كنيد  .دما در حاين آزماايش باياد
در محدوده ( ) ± 0.5 ºcحفظ شود.

37ºC

دما
نمونه
معرفR1

در اين روش كه بر اساس پيشنهاد فدراسيون بين المللي بيوشيميست ها
) ( IFCCتهيه گرديده است فعاليت آنزيم بصورت كينتيك و طبق رابطه

20 µl
1000 µl

پس از اختالط بمدت  6دقيقه در دما مورد نظر انكوبه نمائيد

زير انجام ميگيرد.
4 – nitrophenol + Pi

ALP

4 -Nitrophenyl phosphate

معرفها:
4 × 80 ml

 -معرف R1

) 2-Amino-2-methyl-1-propanol ( pH 10.4
Magnesium acetat
Zinc sulfate

Sodium azide

1 × 80 ml

 -معرف R2

250 µl
معرفR2
پس از اختالط بمدت  6دقيقه در دما مورد نظر انكوبه نمائيد سپس جذب نور
را در دقايق  2 ، 6قرائت كرده و ميانگين آنها را محاسبه كنيد.

محاسبه :
متوسط افزايش جذب در دقيقه  ΔA / minرا محاسبه و در فاكتور ضرب
نماييد.
× U/L = ΔA / min
Sample start
Reagent start

405 nm
2757
3433

p-Nitrophenyl phosphate

Sodium azide

آماده سازي معرفها و پايداري :
معرفهااا در روش دو معرفااه ) ( Reagent startآماااده مصاارف

محدوديت آزمايش :

ميباشند ولي در روش تك معرفه )  ( Sample startمحلول آماده بكار با

در صورتيكه افزايش  ΔA/minباالتر از  0.250ياا فعاليات آنازيم بااالتر از

مخلوط كردن چهار قسمت معارف  R1باا ياك قسامت معارف  R2تهياه

 700 IU/Lباشاد  0.1 mlاز نموناه را باا  0.5 mlاز سارم فيزيولاو

ميگردد  .بطور مثال  4ميلي ليتر  R1با  2ميلي ليتار  R2مخلاوط ميشاود

) (0.9%مخلوط نموده آزمايش را تكرار  ،ونتيجه را در شش ضرب كنيد

محلول آماده بكار بمدت دو هفته در دماا

.

 2…8ºcو  6روز در دماا

 15…25ºCپايدار ميباشد .از قرار دادن محلول آماده بكار در برابر ناور
ممانعت گردد.
معرف ها بعد از باز كردن درب ويال ها تا  24روز در دما  2-8ºCپايدار
ميباشند.از قرار دادن معارف  R2در برابار ناور و آلاوده شادن معرفهاا
جلوگير گردد.

شرايط تهيه و نگهداري نمونه :
از سرم يا پالسما هپارينه ميتوان استفاده نمود.
فعاليت آنزيم در دما  2-8ºCپس از  7روز بدون تغيير و در دما 20-
 25ºCتا  10 %كاهش مي يابد

37 ºC

دما

up to 535 U/L
up to 375 U/L
40 - 140 U/L

)Children (5 to 10 years
)Adolescents (11 to 16 years
Adult

كنترل كيفي :
جهت كنترل ميتوان از سرم كنترل ها كه در آنها فعاليت آنزيم باا روش
 IFCCتعيين شده استفاده نماود توصايه ميگاردد از سارم كنتارل هاا
 Control serum Nو  Control serum Pو Multicalibrator XL

روش انجام آزمايش :
405 nm , 400-420 nm

طول موج :

حدود طبيعي :

شركت كيمياپژوهان استفاده گردد.

37 ºC

دما :

1 cm

قطر كووت :

اتوماسيون :

اندازه گير  :در مقابل هوا ( افزايش جذب نور )

پارامتر دستگاهها مختلف در شركت موجود ميباشد.

الف ) روش تك معرفه )  :( sample startقبل از شارو بكاار محلاول

هشدارهاي توصيه اي :

آماده بكار و كاووت را تاا دماا ماورد نظار گارم كنياد  .دماا در حاين
آزمايش بايد در محدوده ( ) ± 0.5 ºCحفظ شود.

دما
نمونه
محلول آماده بكار

37ºC
20 µl
1000 µl

پس از اختالط بمدت  6دقيقه در دما مورد نظر انكوبه نمائيد سپس جاذب
نور را در دقايق  2 ، 6قرائت كرده و ميانگين آنها را محاسبه كنيد.

 معرف ها حاو سديم آزايد ميباشند بنابراين از تماس آن باا پوسات وچشم يا دهان خوددار گردد.
 -هنگام كار با محصول حتماً از دستكش استفاده شود

Reference:
Tietz ,NW et al,Clin Chem (1983) 29;75
Bowers GN ,Jr.et al,Clin Chem (1980)26 ;969
Selected Methods of Clinical chemistry ,AACC pub.;1983
Tietz, NW ,Texbook of Clinical , Saunderes Pub .Co.1986

* در صورت مشاهده هرگونه مشكل در محصول لطفاً با شماره تلفن كارخانه ( بخش كنترل كيفي ،داخلي  ) 61تماس حاصل فرمائيد.
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