آلکالین فسفاتاز

REF: 516001 IS1016

ALP – DEA

R1:2x100 mL, R2:1x50 mL

پایداري ریجنت:

اهمیت بالینی:

محلولها  02روز پس از باز کردن محتویات کیت در شرایط نگهداري صحیح پایدار می باشند.
فسفاتازهاي خون گروهی از آنزیم ها هستند که با هیدرولیز پیوندهاي فسفومنواستري در
ترکیبات در تمامی بافت هاي بدن و  ALPآلی فسفریله ،تولید الکل و فسفات معدنی می کنند .

جهت انجام تست به صورت تک محلوله:

توبول پیچیده نزدیک  ALPکلیه ،کبد ،استخوان( استئوبالست ها )و جفت یافت می شود .

یک حجم از معرف  R2با  4حجم از معرف  R1مخلوط و سپس مصرف می شود .این محلول

فعالیت باالي به خصوص در غشاءهاي سلولی و سطوح سلولی موجود در مخاط روده باریک،
فعالیت عمده آنزیم که مربوط به نوع کبدي و استخوانی است به طور قابل مالحظه اي وابسته
به سن می باشد .این آنزیم در کودکان در حال رشد ،زنان باردار و افراد باالي  50سال افزایش

 7روز در دماي  2تا  8درجه سانتیگراد پایدار است.
روش انجام آزمایش:

می یابد .سطوح باالي این آنزیم در سیروز اولیه ،انسداد مجاري صفراوي ،شکستگی هاي در
حال بهبود و مواردیکه فعالیت استئوبالست ها افزایش می یابد مانند بیماري پاژت و
راشیتیسم دیده می شود .در بیشتر بافت ها وجود دارد ولی بیشترین مقادیر آن در کبد ،اپی
تلیوم مجاري  ALPگرچه صفراوي و استخوان وجود دارد .آلکالینفسفاتاز به عنوان شاخص

طول موج  424 :نانومتر
دما 22 :تا  24یا  37درجه سانتیگراد
قطر کووت  :یک سانتیمتر
واکنشKinetic :

مناسبی براي بیماریهاي مختلف استخوانی ،کلیوي و برخی بیماري هاي کبدي استفاده میشود.
دو محلوله:
روش آزمایش:

Calibrator

Sample

....

20 µl

Sample

20 µl

....

Calibrator

1000 µl

1000 µl

Reagent R1

این آزمایش به روش فتومتري و با استفاده از روش ) DEA (DGKCمیباشد.
اساس آزمایش:

به خوبی مخلوط کرده و بعد از  4دقیقه مواد زیر اضافه شود:

غلظت معرف ها:

250 µl
Reagent 1:
1.0 mol/l

Diethanolamine

0.6 mmol/l

Magnesium Sulfate

> 0.1%

Preservative
Reagent 2:

2 mmol/l

پس از مخلوط نمودن  ،مقدار جذب نوري را بعد از  1دقیقه قرائت نموده،
کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً  2، 1و  3دقیقه پس از شروع واکنش جذب
خوانده شود.

تک محلوله:

P-nitrophenyl phosphate

Calibrator

Sample

....

20 µl

Sample

20 µl

....

Calibrator

1000 µl

1000 µl

Working Reagent

آماده سازي و پایداري:
محتویات کیت آماده مصرف می باشد.
معرف ها در دماي  2تا  8درجه سانتیگراد تا پایان مدت انقضاي کیت پایدار می باشند.
قبل از استفاده محتویات هر ظرف به آرامی مخلوط گردد.

250 µl

Reagent R2

پس از مخلوط نمودن  ،مقدار جذب نوري را بعد از  1دقیقه قرائت نموده،
کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً  2، 1و  3دقیقه پس از شروع واکنش جذب

نمونهها:

خوانده شود.

سرم ،پالسما با هپارین و .EDTA
پایداري نمونه:

محاسبات:

در دماي  2تا  8درجه سانتیگراد  7روز
در دماي -22درجه سانتیگراد  3ماه

شرکت بهان طب آزما
تهران ،بزرگراه یادگار امام (ره)  ،جنب باشگاه ورزشی میالد ،مجتمع قدس ،ساختمان سرو

دومحلوله:

405 nm ΔA/min x 3298

تک محلوله:

405 nm ΔA/min x 3298
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آلکالین فسفاتاز

REF: 516001 IS1016

ALP – DEA

R1:2x100 mL, R2:1x50 mL

میزان دقت:

محدودیتها و تداخلگرها:

اینترا اسی

آنالیت هاي زیر درمقادیر ذکر شده ،تداخلی در آزمایش نشان نمیدهند .هموگلوبین تا غلظت

میانگین U/L

SD U/L

CV%

 222میلیگرم در دسیلیتر ،بیلی روبین  32میلیگرم در دسیلیتر در جواب آزمایش موجب

نمونه 1

114

1/84

1/44

تداخلی نمیشوند.

نمونه 2

244

1/68

1/27

نمونه 3

202

1/34

2/18

نمونه

شرایط نگهداري:
ترکیبات کیت باز نشده ،تا تاریخ انقضا کیت در دماي 2تا  8درجه سانتیگراد قابل استفاده
میباشد .از فریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور مستقیم خودداري شود و بعد از استفاده،
درب ویالها را خوب ببندید.

اینتر اسی

نکات ایمنی و هشدارها :

میانگین U/L

SD U/L

CV%

نمونه 1

124

1/60

1/64

نمونه 2

238

1/47

1/84

استفاده نشود و از تماس مستقیم محلولها با دست و چشمها خودداري شود و در صورت تماس

نمونه 3

322

1/38

1/04

بالفاصله با آب فراوان شسته شود .کلیه هشدارهاي معمول آزمایشگاه ،در هنگام کار با محلولها

نمونه

از این کیت تنها براي مصرف در آزمایشگاههاي تشخیص طبی میتوان استفاده نمود .براي
پایداري معرفها از سدیم آزاید استفاده شده است ،لذا به هیچ عنوان از دهان براي کار با پیپت

رعایت گردد .در صورت نیاز به راهنماییهاي ایمنی در خصوص هر یک از مواد ( )MSDSمی-
توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

مقایسه روشها:
از مقایسه بین کیت  ALPشرکت بهان طب ( )yبا یک کیت معتبر بازار ( ،)xنتایج زیر به
دست آمد:
y = 1.098 x + 0.048 mg/dl; r= 0.998 ; n=60
خطی بودن:
این روش تا فعالیت  0111 U/L ، ALPخطی است در مواردي که فعالیت نمونه باالتر باشد،
نمونه به نسبت  1+2با سرم فیزیولوژي رقیق و در عدد  3ضرب شود.
حساسیت:
حداقل مقدار قابل اندازه گیري  3 U/Lمی باشد.
مقادیر نرمال:
مردان:

> 272 U/L

زنان:

< 242 U/L

هر آزمایشگاه موظف است دامنه مرجع مختص به خود را با توجه به اطالعات آماري
بیمارانش تعیین کند .براي اهداف تشخیصی نتایج  ALPباید با تاریخچه پزشکی بیمار،
آزمایشات و دیگر یافته ها بطور همزمان بررسی شود.
کنترل کیفیت:
کالیبراتور و کنترل شرکت بهان طب آزما جهت کالیبر کردن و کنترلهاي نرمال و پاتوژن
شرکت که می بایست بصورت جداگانه تهیه گردد.

شرکت بهان طب آزما
تهران ،بزرگراه یادگار امام (ره)  ،جنب باشگاه ورزشی میالد ،مجتمع قدس ،ساختمان سرو
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