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BILIRUBIN ( TOTAL )  
       Automated And Manual       

 

 :مهمقد
موجوو     اوامتناه هنوولووبین  (Heme)بیلیروبین متابولیت نهایی هم 

و بانووو دووو  بوو   (Direct) موی بادووو  و      موووه بوووو فوورن ولو و ونووا 
( وجووو   ا  ا افوو ایی  بیلیووروبین هووا م  Indirectآلبووومین هووام اوورن )

 hepatic ، )هنولیتیک (  Pre-hepatic  ب   ا    ات  ًارن  معنوال

توموووو ( تمسووویم موووی ,  لسوووتاز,) انسووووا   Post-hepatic  وم (  و)  بووو

 ت نوزا اه ا ثرا از وورو  او  ااو دو : هیپربیلیروبیننی فی یولوژیکی
جور بو   واهی بیلیوروبین مووه وور   تا نوه درایط پواتولوژیکی  و  من

 نشو  اات ا و ا ش 

   بیلیروبین با ننک  م آزونیون اایو اولفانیلیک  :اصول متد
ب  وا نی  ا   و ایجا   نگ آزو می ننایو    و   ترجنت حض

 اقابل انواز  ویرم می بادو  وش ااپکتروفتومترم
  معرفها: 

    ml   2×80                 ( TA )         توتا  I یازو(   1دنا   

    ml   1×40                ( TB )     توتا    II یازو  (   2دنا   

 :ها و پایداری محلول شرایط نگهداری
از آلو وی  معرفهام مذ و  آما   مصرف بو   و    صو تی     و 

 گهوا م دونو تا تا یخ منو جحرا   اتاق نو تابی مستمیم نو    

شاهو   اوب افیو  نگ    معرف م   صو   . وم آنها پایوا نو

 قرا   هیو تا  C° 37 حرا  آه  ا    , ( TA )توتا   I یازو 1دنا  
  امال حل ور  ا

 هشدارها:
 یوه ومحلولها از نود بولیل ااتفا   از اویم آزیو جهت پایوا  ننو ه

تناس محلولها با پوات مو  ا م دو  و    صو   تناس بالفاصل  
 هنچنین  عایت  لی  موا   ایننی ,با آب فراواه دستشو  ا   دو 

 تا  با محلولها ال امی ااا  نمعنو     آزمایشگا     هنگا

 ایمنی دفع مواد زائد:و  بهداشت 
   مو    فع موا  زائو    صو   وجو  قوانین تووین دو  طبق 

 قانوه موجو  عنل دو ا

 ها: آماده سازی محلول
تا یخ منو ج     وم  تنامی معرف ها آما   مصرف بو   و تا 

 آنهاپایوا  می بادنوا

براتو ها جهت  الیبراایوه از  الی :هال کالیبراتورها و کنتر
ویا  نتر  در ت وجهت  نتر  از ارن  نترلهام معتبر تجا م 

 ااتفا   ور  ا  ماه فراز  او
 فاقو هنولی  ارن تاز  و  نمونه ها : 

 طرز کار :  
پا امترهام  اتگا  هام مختلف     فترچ  روش دستگاهی: ( 1   

 جواوان  موجو  می بادوا 

 : دستی روش   2 )    

 دازه گیری بیلیروبین توتال روش انالف :    

 مطابق جوو  زیر عنل  نیو: ٬چها  لول  آزمایی انتخاب ننو        
 Sample معرف

Blank 
Sample Calibrator Blank Calib. 

      I یازو   
     

800 µl 800 µl 800 µl 800 µl 

 II    یازو     
         - 200 µl 200 µl - 

  امال مخلوط ننو  
Sample 100 µl 100 µl - - 

Calibrator  - - 100 µl 100 µl 

Distilled Water 200 µl - - 200 µl 

 

س قرا  ا   واپ  37Ċ قیم     حرا   6 امال مخلوط ننو   و  ب  مو  
 بخوانیو nm 540لول  ها ا    ممابل آب ممطر    طو  موج  جذب 

  

 محاسبات :  

   از فرمو  زیر ااتفا   نناییوا بیلیروبین توتا  محااب  غلظت  تجه 

   Sample Blank A – Sample A =  elSamp A      

ratorCalib Blank A – ratorCalib A =  ratorCalib A       

    (mg/dl)Sample  C  =  ratorCalib C×       elSamp A         

     A Calibrator 

 : ویژگی های آنالیتیک کیت    
 محدوده اندازه گیری:

حی طرا 15mg/dlتوتا   تا حوا ثر  این  یت جهت انواز  ویرم بیلیروبین

ایو ببادو ننون   مموا مذ و بیی از بیلیروبیندو  و    موا  م    مموا  

با ارن فی یولوژم ب  نسبت متنااب  قیق و آزمایی تکرا  ور یو  

 ونتیج     ضریب  قت  ضرب ور  ا

 حساسیت :

 می بادوا mg/dl  0.03قابل انواز  ویرم بیلیرویبن توتا  حواقل

 عوامل مداخله گر:

 میم ب ننون  ارن  برام انواز  ویرم بیلیروبین  ا حتنا از نو  مست 1-

  و   نگهوا یوا 
 ر    پااخهام حاصل  توامل جوم نوا  اهنولی  مختص -2

ظت  و اایو آاکو بیک تا غل  mg/dl  20هنوولوبین تا غلظت  3-

10mg/dl ننی دونوا بیلیروبین باعث توامل    آزمایی 

 

 )  precisionدقت )

 .دو  اات لحاصC  37°حرا    با ااتفا   از ارن بینا  نتایج زیر  

 

Sample3 Sample2 Sample1 Within run, n=20 

11.0 6.78 0.6 Mean (mg/dl) 

0.121 0.088 0.017 SD (mg/dl) 

 %CV 9ا2 3ا1 1ا1

 

 

Sample3 Sample2 Sample1 Between run, n=18 

10.9 6.78 0.6 Mean (mg/dl) 

0.334 0.223 0.021 SD (mg/dl) 

3.1 3.3 3.6 CV% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ها : مقایسه روش

ا با  ن بینا  ننون   ار 50ب  منظو  ممایس  با متوهام معتبر تعوا   

  مو   آنالی (X)ر ما جیو یک متو معتب ) (Y  او  متو   ماه فراز

 قرا   ا      نتیج   زیر بوات آموا

 

  0.998 Y =  1.033(X) - 0.082    ; r = 

 

 
 

 مقادیر نرمال:

 

 mg/dl 1.2ز  نتر ا                                     بیلیروبین توتا        
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 تناس حاصل فرمائیوا   031 -52374707و52374132لطفا   صو   نیاز با دنا   تلفن  

 ,  در ت   ماه فراز  او7ا ن  , میاباه  هم , پالک مبا   , فاز چها   ا  آ  س : اصفهاه , دهرک صنعتی 

    031 -52374254 دنا   فا س :

WWW.darmanfarazkave.com 

Info@darmanfarazkave.comE.mail :   

Darman Faraz Kave 

In Vitro Diagnostics 

     Conformity European 

  Originality of goods 

  Expiration date 

      Temperature 
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