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 اهمیت بالینی:

 نیموگلوبه ی هیرنگ صفرا است که عمدتاً در اثر تجز یبه نارنجل یزرد ما یرنگدانه  نیروب یلیب

به طور . دیآ یآن ها به وجود م یعیعمر طب یقرمز خون، پس از خاتمه  یموجود در گلبول ها

آنجا  رسد و در یخون به کبد م انیجر قیکُنژوگه( از طر رینامحلول در آب )غ نیروب یلیمعمول، ب

رد هر فبدن شود. در  یصفرا دفع م از طریقو  لیمحلول در آب تبد یکُنژوگه  نیروب یلیبه ب

شود و قسمت اعظم آن توسط  مدفوع دفع  یم دیتول نیروب یلیگرم ب یلیم 052سالم روزانه 

مبود ک نیدهد. ا یم یرو یمیآنزخون نوزادان اغلب در اثر کمبود  نیروب یلیب شیافزا شود. یم

در اثر  هژی(، به وزیقرمز )هِمول یگلبول ها بیتخر شیاست. افزا کیولوژیزیاز عدم بلوغ ف یناش

 یلیب شیو افزا رقانیشود.  یماریب نیتواند باعث ا یهم م ،یخون یگروه ها یعدم سازگار

وجود  هجیهفته تولد، در نت نیخورند ممکن است در اول یمادر م ریکه ش یخون در نوزادان نیروب

 یدفع آن م یالزم برا دیبه فرم گلوکورون نیروب یلیب لیمادر که مانع از تبد ریدر ش یتیمتابول

ه دوم هفت یشود و در انتها یروز تولد ظاهر م نیاز پنجم رقانینوع  نی. معموالً ادیشود بروز نما

 ترشیب تریل یلیم گرم در صد یلیم 5سرم از  نیروب یلیرسد. معموالً مقدار ب یبه حداکثر م ومس ای

برسد که  تریل یلیگرم در صد م یلیم 02خطرناک  ریبه ندرت ممکن است به مقاد یشود ول یم

 یحالت (kernicterusشود ) کتروسیخطرناک کِرن ا یماریتواند موجب ب یصورت م نیدر ا

 دوس،یگلوبوس پال ،یقاعده ا یهسته ها دیشد یاست که با زردشدگ دیشد یعصب میتوأم با عال

 یمخچه مشخص م یخاکستر یو بولبار و ماده  یمخچه ا یدُم دار، هسته ها یپوتامن، هسته 

 شود.

 

 روش آزمایش:   

 می باشد. dichloroaniline (DCA)-2,4ه روش فتومتری و با استفاده از این آزمایش ب

 اساس آزمایش:   

آزو  بیترک کی،  زهیازوتید نیلیکلروآن ید-0،2حضور یط اسیدی بامحدر  میمستق نیروب یلیب

 .دهد یم لیقرمز رنگ تشک بیترک

  ها:غلظت معرف

Reagent 1  

EDTA-Na2 0.07 mmol/L NaCl 6.6 g/L Sulfamine Acid 70 mmol/L 

 

 Reagent 2  

2.4-Dichlorphenyldiazoniumsalt 0.09 mmol/L HCl 130 mmol/L 

EDTA-Na2 0.02 mmol/L 

 آماده سازی و پایداری:   

 تا پایان مدت انقضای کیت پایدار می باشند. گراد درجه سانتی 05تا  0معرف ها در دمای 

 بصورت تک محلوله:

پایداری این  مخلوط کنید. 0 را با یک قسمت از معرف شماره 1رف شماره چهار قسمت از مع

می باشد و باید دور از نور  روز یکگراد، درجه سانتی 8تا  0در دمای بصورت تک ریجنت معرف

 نگهداری شود.

 ها:نمونه   

 .EDTAو سرم، پالسما با هپارین 

 پایداری:   

 سرم :

 روز 0گراددرجه سانتی 05تا  02در دمای

 روز 7گراد درجه سانتی 8تا  2در دمای 

 ماه 3گراد درجه سانتی -02در دمای

 

 

 

 لوازم و مواد مورد نیاز:    

 های کارمحلول-1

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه-0

 ن وکالیبر کرد جهت آزما طببهان  شرکتاستاندارد بیلی روبین  -و کنترل کالیبراتور-3

  تهیه گردد.بصورت جداگانه که میبایست شرکت پاتوژن این  و نرمالهای کنترل

 روش انجام آزمایش:    

 نانومتر  525  :طول موج

 گراددرجه سانتی 37یا  05تا  02دما: 

 متریک سانتی  :کووتقطر 

 روی صفر تنظیم گردد معرف با بالنک فتومتر :تنظیم صفر

 استانداردبالنک/  بالنک/نمونه روش تک محلوله:

 محلول کار تهیه شده
میکرولیتر 8888 میکرولیتر 8888  

 --- میکرولیتر 888 آب مقطر

 نمونه
 میکرولیتر 888 ---

  نماییدقرائت ها را نوری استاندارد و نمونه جذب ،دقیقه 12تا  5از  نموده، بعدمخلوط 

 

 بالنک/استاندارد بالنک/نمونه محلوله: دو روش

 R1محلول 
میکرولیتر 8888 میکرولیتر 8888   

 --- میکرولیتر 888 آب مقطر

 نمونه
 میکرولیتر 888 ---

 دقیقه قرائت نمایید سپس: 32-5را پس از  A1مخلوط کرده و جذب نوری 

 R2محلول 
میکرولیتر 258 میکرولیتر 258   

  نماییدقرائت را A2نوری  جذب ،دقیقه 32تا  5از  نموده، بعدمخلوط 

 محاسبات:      

 در سرم یا پالسما

al(mg/dl)Conc.Std/C
Std/CalΔA 

SampleΔA 
(mg/dl)Bilirubin Direct 

 

 گیری:دامنه اندازه   

 لیتردسی گرم درمیلی 12تا  21/2از  را میمستق نیروب یلیگیری باین کیت توانایی اندازه

رقیق نموده و  1+1های باالتر نمونه را با سرم فیزیولوژی به نسبت . در غلظتاستدارا 

 نمایید.ضرب  0جواب را در 

 دامنه مرجع:   

 .Direct bilirubin  : <0.4 mg/dl                                        پالسما/سرم
 

هرآزمایشگاه موظف است دامنه مرجع مختص به خود را با توجه به اطالعات آماری 

ی بیمار، باید با تاریخچه پزشک کلسیمبرای اهداف تشخیصی نتایج  .تعیین کندش نبیمارا

 بررسی شود. بطور همزمان آزمایشات و دیگر یافته ها 

 حساسیت:   

 . است لیترگرم در دسیمیلی 21/2، قابل اندازه گیری بیلی روبین مستقیم حداقل 
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 میزان دقت:

 اینترا اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 22/1 21/1 81/2 1نمونه 

 2/2 21/1 02/0 0نمونه 

 2/2 21/1 23/1 3نمونه 

 

 اینتر اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 27/1 20/2 81/2 1نمونه 

 58/1 22/2 23/1 0نمونه 

 05/1 25/2 08/0 3نمونه 

 

 ها:مقایسه روش     

 ،(x) بازار( با یک کیت معتبر y) طب بهانشرکت  میمستق نیروب یلیبمقایسه بین کیت  از

 نتایج زیر به دست آمد: 

                               y = 0.80 x + 0.13 mg/dl; r= 0.998 

 

 :هاها و تداخلگرمحدودیت    

 دهند.تداخلی در آزمایش نشان نمی ،آنالیت های زیر درمقادیر ذکر شده

گرم میلی 22 2هموگلوبین تا غلظت ، لیترگرم در دسیمیلی 1222گلیسرید تا غلظت تری

 .شوندلیتر در جواب آزمایش موجب تداخلی نمیدسی در

 :شرایط نگهداری   

قابل استفاده گراد درجه سانتی 05تا  0تا تاریخ انقضا کیت در دمای ،ترکیبات کیت باز نشده

فریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور مستقیم خودداری شود و بعد از استفاده،  باشد. ازمی

 ها را خوب ببندید.درب ویال

 

 

 

 

 

 

 

 نکات ایمنی و هشدارها :   

 توان استفاده نمود. برایهای تشخیص طبی میاز این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه

ها از سدیم آزاید استفاده شده است، لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار با پیپت پایداری معرف

ها خودداری شود و در صورت ها با دست و چشماستفاده نشود و از تماس مستقیم محلول

تماس بالفاصله با آب فراوان شسته شود. کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با 

های ایمنی در خصوص هر یک از مواد ها رعایت گردد. در صورت نیاز به راهنماییمحلول

(MSDSمی ).توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید 
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