CREATININE
KINETIC ALKALINE PICRATE METHOD
اصول آزمايش:

م استه :
لييرايك كمرسيكن ر رك

 – 3سرم

mg/dL

C = 2.0 × ΔA sample / ΔA stdandard

آن با غيظت كراتينين سرتت مسريميد دارد در ايرن

 – 2ادرار

mg/dL

C = 100 × ΔA sample / ΔA stdandard

در اين آزمايش كراتينين سرم يا پالسما با پيكررا
ايجاد ميكند كه شد

ر گ بين كراتينين و مرواد غيرر كراتينينرك در م ري

روش از تفاو

شد

لييايك پيكرا

اسيفاده شرده اسرت و در ييجره دتامرت مرواد مررا د در

آزمايش به

و لابل توجهك كد شده است.

Creatinine concentration in 24 h urine:
C = mg/dl × ml urine/24 h × 0.01

mg/ 24 h

معرفها:
 -معرف يك ( سديم هيدروكسايد )

4 × 80 ml

 -معرف دو ( پيكريك اسيد )

1 × 80 ml

 -استاندارد

1 × 4 ml

mg creatinine/dl urine × ml urine/24h
) ( ml/min

NaOH
Picric Acid
Creatinine

2 mg/dl

م يول آماده بكار  :با مخلوط شدن يك قسمت معرف دو ( پيكريك اسيد ) با چهار
قسمت معرف يك ( سديم هيدروكسايد ) تهيهه ميرهردد برهور م ها

 2ميله ييتهر

معرف دو ( پيكريك اسيد ) با  4ميل ييتر معرف يك ( سديم هيدروكسايد ) مخلوط
ميرردد.معرفها تا زمان انقضاء تهاري مصهرف و در دمها  15…25ºcپايهدار بهوده
آماده مصرف ميباشند .محلو آمهاده بكهار تها  7روز در دمها  15…25ºcپايهدار

ميباشد .از قرار دادن محلو آماده بكار در برابر نور ممانعت گردد.

شراي

mg creatinine/dl serum × 1440

م دوديت آزمايش :
با اين روش م توان غلظت كراتينين را تا  15 mg/dLدر سرم يا 500 mg/dL
در ادرار اندازه گير نمود  .در غلظت ها باالتر سرم يا ادرار رقيق شده را به
نسبت يك با پنچ سرم فيزيويهوي ) ( 0.9%مخلهوط نمهوده آزمهاي

 24ساعت پايدار ميباشد.از نمونه ها هموييز استفاده نرردد .برا انجهام آزمهاي

دود طتيعك :
Mg / dl
0.7 – 1.4
1000 – 1500 mg / 24 h

كراتينين در ادرار  ،بايد ادرار را به نسبت  3 + 44با آب مقرر رقيق نماييد.

روش ا جام آزمايش :

توصيه ميرردد از سرم كنتر هها

طو موج :
دما :

37 ºC

قرر كووت :

1 cm

اندازه گير  :در مقابل هوا ( افزاي

جذب نور )

سرم  /استاندارد
محلو آماده بكار

Macro
200 µl
2000 µl

پس از اختالط بمدت  11ثانيه در دما  17درجهه انكوبهه نماديهد و سهپس جهذب
نور را )  ( A1قرادت نماييد و  2دقيقهه بعهد مجهددا" جهذب نهور را ) ( A2
A2 – A1 = ΔA sample or ΔA standard
قرادت كنيد.

دو م يومه :
سرم  /استاندارد

 Control serum Nو Control serum P

و  Multicalibrator XLشركت كيمياپژوهان استفاده گردد.

اتوماسيون :
پارامتر دستراهها مختلف در شركت موجود ميباشد.

به دما بسيار حساس ميباشد بنابراين در ط واكن

 - 3واكن

مراقب

باشيد دما ثابت باشد.
 - 2از تماس محلو شماره دو ( پيكريك اسيد ) با پوست  ،چشم يا دهان
خوددار گردد و در صورت تماس با آب فراوان شستشو گردد..
 - 1اين روش تحت تاثير مواد احياء گننده قرار ميريهرد بنهابراين بهرا
حذف اين تداخل بهتر است ادرار برا زمان خيله كوتهاه جوشهيده

نمونه  /استاندارد

بالنك

100 µl

...........

آب مقرر

...........

100 µl

معرف يك

1000 µl

1000 µl

پس از مخلوط نمودن 6 ،دقيقه در دما  17درجه انكوبه نماديد .سهپس محلهو
شماره دو را به ترتيب زير اضافه نماييد .
معرف دو

Men
Women

هشدارهاي توصيه اي :

تك م يومه :
Semi-micro
100 µl
1000 µl

Serum
Normal adult range
Urine
Creatinine clearance

98 – 156 ml / min
95 – 160 ml / min

كنيرل كيفك :

) Hg 492 nm , ( 490 – 510 nm

را تكهرار

كرده و نتيجه را در  5ضرب كنيد.

تهيه و هداري مو ه :

از سرم يا پالسما هپارينه يا ادرار ميتوان استفاده نمود.كراتينين سرم در يخچها تها

= Creatinine clearance

250 µl

250 µl

شود.
 - 4هنرام كار با محصو حتماً از دستك

استفاده شود.

Reference:
) - Mod. Method of Bartels. et al ., Clin. Chem , Acta 32 , 81 ( 1971
) - Mod. Method of Bartels. et al., Biochem 291 , 354 ( 1937

پس از مخلوط نمودن بمدت  11ثانيه در دما  17درجه انكوبه نماديهد و سهپس
جذب نور را )  ( A1قرادهت نماييهد و  2دقيقهه بعهد مجهددا" جهذب نهور را
A2 – A1 = ΔA sample or ΔA standard
)  ( A2قرادت كنيد.
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* در صورت مشاهده هرگونه مشكل در محصو يرفاً با شماره تلفن كارخانه ( بخ

كنتر كيف  ،داخل  ) 35تماس حاصل فرماديد.
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