)UREA (Double Reagent
GLDH – U.V
اصول آزمايش:

محاسبه:
mg/dl

اوره موجود در سرم تحت تاثيرآنزيم اورئاز به آمونياك تبديل ميشود.آمونياك بوجود
آمده نيز  NADHرا در مجاورت آنزيم گلوتامات دهيددرونناز (  ( GLDHبده NAD
ندور

تبديل ميكند شدت اين فعل و انفعال  ،متناسب با غلظت اوره سرم ميباشد.جدب
معرف در طول موج  141نانومتر  ،متناسب با مصرف  NADHكاهش مييابد.
Urease

2NH4+ + CO3 2GLDH

L- glutamate + NAD+ H2O

* برا اندازه گير اوره ادرار ،جوا

C = 50 × ΔA sample / ΔA stdandard
را در عدد  313ضر

نمائيد.

فاكتور تبديل  BUNبه : UREA
) C ( BUN ) = 0.466 × C ( Urea

Urea +2 H2O

2-Oxoglutarate + NADH + NH4+

) C ( UREA ) = 2.14 × C ( BUN

محدوديت آزمايش :

معرفها :

با اين روش ميتوان غلظت اوره را تا  300mg/dlاندازه گير نمدود  .در غلظتهدا

 -معرف

R1 : 4 × 80 ml

 -معرف

R2 : 1 × 80 ml

باالتر سرم را به نسبت  3+3با آ
) Tris buffer ( PH 7.8
ADP
Urease
GLDH
2-Oxoglutarate

ضر

مقطر رقيق نموده آزمايش را تكرار وجدوا

كنيد .

دقت ( در  73درجه سانتيگراد ) :
Intra - assay precision
CV
)(%

NADH

0.7
0.5
0.4

 استاندارد 4 ml50 mg/dl

را در 2

Urea

SD
) ( mg/dl

Mean
) ( mg/dl
35
121
210

0.25
0.63
0.83

N = 40
Sample 1
Sample 2
Sample 3

آماده سازي معرفها :
Inter - assay precision

معرفها در روش دو معرفه ) ( Reagent startآماده مصرف ميباشند ولي در روش
تك معرفه )  ( Sample startمحلول آماده بكار با اختالط يك قسمت معرف  R2با چهدار
قسمت معرف R1تهيه ميگردد بطور مثال  2ميلي ليتر معرف  R2با  4ميلي ليتدر معدرف
 R1مخلوط ميگردد .از قرار دادن معرف ها در برابر ندور ممانعدت گدردد .معرفهدا در
دما  2-8ºCتا انقضاء تاريخ مصرف پايدار ميباشند . .محلول آماده بكار تدا  1هفتده در
دما  2-8ºCو  1روز در دما

CV
)(%

SD
) ( mg/dl

Mean
) ( mg/dl

N = 40

0.81
0.55
0.53

0.29
0.67
1.11

35
121
211

Sample 1
Sample 2
Sample 3

 15-25ºCپايدار خواهدد ماندد .از قدرار دادن محلدول

آماده بكار در برابر نور ممانعت گردد

مقايسه روش ها :

شرايط تهيه و نگهداري نمونه :

در مقايسه انجام شده كيت شركت كيمياپژوهان با يكي از متداول ترين كيت ها فسفر

از سرم يا پالسما ( به استثناء پالسما آمونيوم هپارينه ) و ادرار ميتوان استفاده نمدود .در

بر رو  41نمونه بيمار  ،نتيجه زير بدست آمد :

آزمايش ادرار  ،نمونه را بايد به نسبت ( ) 311 + 3با آ
روش انجام آزمايش :

مقطر رقيق نمود.

حدود طبيعي :

Hg 365 nm,340 nm or Hg 334 nm

طول موج :

Y = 0.993X + 0.002
R² = 0.999
10-50 mg/dl
20-35 g/24h

دما :
37 ºC
اندازه گير  :با استفاده از بالنك معرف انجام ميگيرد .
الف ) روش تك معرفه )  : ( sample startمعرف و كووت را تدا دمدا مدورد نظدر
گرم كنيد  .دما در حين آزمايش بايد در محدوده ( ) ± 0.5 ºcحفظ شود.
دما
نمونه

25ºC, 30ºC
20 µl

كنترل كيفي :
توصيه ميگردد از سرم كنترل ها

 Multicalibratorشركت كيمياپژوهان استفاده گردد.
پارامتر دستگاهها مختلف در شركت موجود ميباشد.

توجه :
در

-

آسكوربيك اسيد تا  30 mg/dlهيچگونه تداخلي ندارد.

ب ) روش دو معرفه )  : ( reagent startمعرف و كووت را تا دما مورد نظر گدرم
-

كنيد  .دما در حين آزمايش بايد در محدوده ( ) ± 0.5 ºcحفظ شود.
دما

در اين آزمايش هموگلوبين تا غلظدت  500 mg/dlو تدر گليسدريدها تدا
 2000 mg/dlو بيلددي روبددين تددا , 60 mg/dlگلددوكز تددا  500 mg/dlو

دقيقه دوم را از دقيقه اول كم كنيد.

نمونه

 Control serum Nو  Control serum Pو

اتوماسيون :

37 ºC
10 µl

1000 µl
1000 µl
محلول آماده بكار
پس از اختالط,جب نور را بعد از  3دقيقه قرائت نمائيد سپس جب نور

Serum :
Urine :

25ºC, 30ºC
20 µl

1000 µl
معرف R1
پس از اختالط بمدت  6دقيقه در دما مورد نظر انكوبه نمائيد

37 ºC
10 µl

معرف ها حاو سديم آزايد ميباشدند بندابراين از تمداس آن بدا پوسدت و
چشم و يا دهان خوددار گردد.

1000 µl1

250 µl
250 µl
معرف R2
 .پس از اختالط,جب نور را بعد از  3دقيقه قرائت نمائيد سپس جدب ندور

Reference:
) - Kassirer ,J.P.,New Eng.J.Med. 285,385 (1971
) - Talke,H.,Schubert,G.E.,Klin.wochenschr. 43,174 (1965

در دقيقه دوم را از دقيقه اول كم كنيد
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