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 اهمیت بالینی:

 موگلوبینه ی تجزیه اثر در عمدتاً که است صفرا رنگ نارنجی بهمایل  زرد ی رنگدانه روبین بیلی

 طور به. آید می وجود به ها آن طبیعی عمر ی خاتمه از پس خون، قرمز های گلبول در موجود

 آنجا رد و رسد می کبد به خون جریان طریق از( کُنژوگه غیر) آب در نامحلول روبین بیلی معمول،

 ردف هر بدن در. شود می دفع صفرا طریق از و تبدیل آب در محلول ی کُنژوگه روبین بیلی به

 فعد مدفوع  توسط آن اعظم قسمت و شود می تولید روبین بیلی گرم میلی 052 روزانه سالم

 مبودک این. دهد می روی آنزیمی کمبود اثر در اغلب نوزادان خون روبین بیلی افزایش. شود می

 اثر در هویژ به ،(هِمولیز) قرمز های گلبول تخریب افزایش. است فیزیولوژیک بلوغ عدم از ناشی

 بیلی افزایش و یرقان. شود بیماری این باعث تواند می هم خونی، های گروه سازگاری عدم

 جودو نتیجه در تولد، هفته اولین در است ممکن خورند می مادر شیر که نوزادانی در خون روبین

 می آن دفع برای الزم گلوکورونید فرم به روبین بیلی تبدیل از مانع که مادر شیر در متابولیتی

 دوم هفته انتهای در و شود می ظاهر تولد روز پنجمین از یرقان نوع این معموالً. نماید بروز شود

 ربیشت لیتر میلی صد در گرم میلی 5 از سرم روبین بیلی مقدار معموالً. رسد می حداکثر به سوم یا

 که برسد لیتر میلی صد در گرم میلی 02 خطرناک مقادیر به است ممکن ندرت به ولی شود می

 حالتی( kernicterus) شود ایکتروس کِرن خطرناک بیماری موجب تواند می صورت این در

 الیدوس،پ گلوبوس ای، قاعده های هسته شدید زردشدگی با که است شدید عصبی عالیم با توأم

 می مشخص مخچه خاکستری ی ماده و بولبار و ای مخچه های هسته دار، دُم ی هسته پوتامن،

 .شود

 روش آزمایش:

 dichlorophenyldiazonium salt (DPD)ه روش فتومتری و با استفاده از این آزمایش ب

 باشد.می

 اساس آزمایش:    

دهد ،  یواکنش م  DPDمیازونید لدیکلروفن یحضور نمک دیط اسیدی بامحدر  تام نیروب یلیب

 .دهد یم لیآزو قرمز رنگ تشک بیترک کی

  ها:غلظت معرف

Reagent 1  

Phosphoric acid 50 mM, sulfamic acid 100 mmol/L, NaCl 154 mM, 
Stabilizers. 

 

Reagent 2 

2, 4-DPD 0.5 mM, HCl 0.9 M, stabilizers 

 

 آماده سازی و پایداری:

 تا پایان مدت انقضای کیت پایدار می باشند. گراد درجه سانتی 8تا  0معرف ها در دمای 

 بصورت تک محلوله:

پایداری این  مخلوط کنید. 0را با یک قسمت از معرف شماره 1قسمت از معرف شماره  سه

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

 نور نگهداری شود.

 ها:نمونه

 .EDTAو سرم، پالسما با هپارین 

 پایداری:

 سرم :

 روز 0 گراددرجه سانتی 05تا  02در دمای

 روز 7گراد درجه سانتی 8تا  4در دمای 

 ماه 3گراد درجه سانتی -02در دمای

 لوازم و مواد مورد نیاز:

 های کارمحلول-1

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه-0

 دن وکالیبر کر آزما جهتطب بهان  شرکتاستاندارد بیلی روبین  -و کنترل کالیبراتور -3

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

 روش انجام آزمایش:

 نانومتر  545  :موجطول 

 گراددرجه سانتی 37یا  05تا  02دما: 

 متریک سانتی  :کووتقطر 

 روی صفر تنظیم گردد معرف با بالنک فتومتر :تنظیم صفر

 بالنک/نمونه روش تک محلوله:
بالنک/ 

 استاندارد

 محلول کار تهیه شده

2888 

 میکرولیتر
میکرولیتر 2888  

 --- میکرولیتر 08 آب مقطر

 نمونه
 میکرولیتر 08 ---

نوری  جذب ،دقیقه 12تا  5از  نموده، بعدمخلوط 

  نماییدقرائت ها را استاندارد و نمونه
 

 بالنک/استاندارد بالنک/نمونه محلوله: دو روش

 R1محلول 

8088 

 میکرولیتر
میکرولیتر 8088  

 --- میکرولیتر 08 آب مقطر

 نمونه
 میکرولیتر 08 ---

 32-5را پس از  A1مخلوط کرده و جذب نوری 

 دقیقه قرائت نمایید سپس:

 R2محلول 
میکرولیتر 088 میکرولیتر 088   

نوری  جذب ،دقیقه 32تا  5از  نموده، بعدمخلوط 

A2 نماییدقرائت را  

 محاسبات:

 در سرم یا پالسما

(mg/dl) alConc.Std/C
Std/CalΔA 

SampleΔA 
(mg/dl)Bilirubin  Total 

 

 گیری:دامنه اندازه  

. در استدارا  لیترگرم دردسیمیلی 02تا  1/2از  راتام  نیروب یلیگیری باندازهاین کیت توانایی 

ضرب  0رقیق نموده و جواب را در  1+1های باالتر نمونه را با سرم فیزیولوژی به نسبت غلظت

 نمایید.

 :دامنه مرجع   

 .Total  bilirubin: <1.2 mg/dl                                                     پالسما/سرم
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 شنآزمایشگاه موظف است دامنه مرجع مختص به خود را با توجه به اطالعات آماری بیمارا هر

و دیگر  باید با تاریخچه پزشکی بیمار، آزمایشات کلسیمبرای اهداف تشخیصی نتایج  .تعیین کند

  بررسی شود.بطور همزمان یافته ها 

 

 حساسیت: 

 .است لیترگرم در دسیمیلی 1/2، قابل اندازه گیری تامبیلی روبین  حداقل 

   

 میزان دقت:  

 اینترا اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 2.6 3.96 1.29 1نمونه 

 0.2 0.01 0.01 0نمونه 

 0.7 0.4 1.1 3نمونه 

 

 اینتر اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 3.6 0.06 1.6 1نمونه 

 0.4 0.13 3.25 0نمونه 

 4.1 0.2 4.97 3نمونه 

 

 ها:مقایسه روش   

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

 نتایج زیر به دست آمد: 

                               y = 0.978 x + 0.252 mg/dl; r= 0.989 

 

 ها:ها و تداخلگرمحدودیت   

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

گرم در میلی 422هموگلوبین تا غلظت ، لیترگرم در دسیمیلی 1222گلیسرید تا غلظت تری

 .شوندلیتر در جواب آزمایش موجب تداخلی نمیدسی

 :شرایط نگهداری    

قابل استفاده گراد درجه سانتی 8تا  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،  از .باشدمی

 ها را خوب ببندید.درب ویال

   

 

 

 

 : هشدارها و ایمنی نکات

توان استفاده نمود. برای طبی میهای تشخیص از این کیت تنها برای مصررف در آزمایشرگاه  

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 دسرت و ششم اسرتفاده نشرود و از تماس مسرتقیم محلول   

ا مایشگاه، در هنگام کار بتماس بالفاصرله با آب فراوان شسته شود. کلیه هشدارهای معمول آز 

های ایمنی در خصرروه هر یک از مواد هرا رعرایت گردد. در صررورت نیاز به راهنمایی  محلول

(MSDSمی ).توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید 
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