) GLUCOSE ( Mono Reagent
GOD - PAP Method
محاسبه :

اصول آزمايش:
اندازه گيري گلوكز بروش اكسيداسيون آنزيماتيك توسط گلوكزاكسيداز انجاا

mg/dL

/ ΔA stdandard

C = 100 × ΔA sample

ميشود .پراكسيد حاصل در حضاور  4-Aminophenazoneو فنال باه اناديكاتور
 quinoneimineتبديل ميگردد شدت رنگ حاصل متناسب با غلظات گلاوكز در
خون افزايش مي يابد
.

GOD

gluconic acid + H2O2
quinoneimine + 4 H2O

POD

Glucose + O2 + H2O

2H2O2 + 4-aminophenazone+ phenol

با اين روش ميتوان غلظت گلوكز را تا  400 mg/dLانادازه گياري نماود .
غلظتهاي باال را به نسبت  2+3با آب مقطر رقيا نماوده آزماايش را تكارار و
نتيجه را به  1ضرب كنيد.
حدود طبيعي گلوكز خون  :در سر يا پالسماي ناشتا

معرفها:
 -معرف رنگي

75 – 115 mg/dL

5 × 100 ml
) Phosphate buffer ( pH 7.5
Phenol
4-aminophenazone
Glucose oxidase
peroxidase
Mutarotase
Stabilizers

 -استاندارد

كنترل كيفي :
توصيه ميگردد از سر كنترل هااي  Control serum Nو Control serum P
و  Multicalibrator XLشركت كيمياپژوهان استفاده گردد.

5 ml

100 mg/dl

Glucose

معاارف و اسااتاندارد آماااده مصاارف بااوده)  (Ready to useو در
دماي

محدوديت آزمايش :

اتوماسيون :
پارامتر دستگاههاي مختلف در شركت موجود ميباشد.

 2-8ºCتا انقضاء تااري مصارف و در دمااي  15-25ºCتاا دو هفتاه

پايدار ميباشند .در حين استفاده از آلودگي معرفها و از قراردادن آنها در برابار

هشدارهاي توصيه اي :

نور جلوگيري شود.

اين آزمايش تحت تاثير اسيداوريك  ،اسكوربيك اسيد  ،گلوتاتيون  ،ضادانعقادها ،

بيلي روبين و كراتينين در محدوده فيزيولوژيكي نرمال قرار نميگيرد.

شرايط تهيه و نگهداري نمونه :
در اين روش از سر يا پالسما ميتوان استفاده نمود.
اگر سر يا پالسما در عرض نيم ساعت پاس از خاونگيري تهياه گردناد گلاوكز

Reference:
) - Barham,D.,Trinder.P.,Analyst 97 (1973
- Teuscher,A.,Richterich P.,Schweiz. Med. Wschr. 101,345 and 390

بمدت  24ساعت در دماي يخچال پايدار خواهد ماند.

)( 1971

روش انجام آزمايش :
495 nm , Hg 510 nm

طول موج :

20-25ºC or 37 ºC

دما :

1 cm

قطر كووت :
اندازه گيري  :با استفاده از بالنك معرف انجا ميگيرد.
بالنك

نمونه  /استاندارد

سر  /استاندارد

……

10 µl

معرف

1000 µl

1000 µl

پس از اختالط مدت  21دقيقه در دماي ( اطاق )  20-25ºCياا  31دقيقاه در37ºC
انكوبه نمائيد و سپس افزايش جذب نوري )  ( ΔAنمونه يا استاندارد را در مقابال
بالنك معرف تا حداكثر  51دقيقه اندازه گيري نماييد.

* در صورت مشاهده هرگونه مشكل در محصول لطفاً با شماره تلفن كارخانه ( بخش كنترل كيفي ،داخلي  ) 35تماس حاصل فرمائيد.
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