تری گلیسیرید

REF: 524001 IS1024

)Triglycerides – (GPO-PAP

R: 3 X 100 mL

روش انجام آزمایش:

اهمیت بالینی:
تری گلیسریدها  59درصد چربی ذخیره در بافت را تشکیل میدهند و نقش اصلی آنها تهیه
انرژی برای سلولها است .تری گلیسرید به دو صورت از چربی مواد غذایی در رورده و
کربوهیدرات موادغذایی در کبد ساخته شده سپس به وسیله شیلومیکرونها و  VLDLدر خون

طول موج  945 :نانومتر
دما 22 :تا  29یا  37درجه سانتیگراد
قطر کووت  :یک سانتیمتر
واکنشEnd point :

حمل میشوند .میزان باالی تری گلیسرید با خطر ابتال به آترواسکلروزیس در ارتباط بوده و
Calibrator

میتواند ناشی از بیماریهای مختلف مربوط به اختالل متابولیسم چربیها نظیر افزایش

Sample

لیپوپروتئینهای خون ،کمبود فعالیت آنزیم لیپاز ،کمبود آپولیپوپروتئین  c-I Iو همچنین دیابت

10 µl

و اختالالت کلیوی و غدد درون ریز باشد.

Sample

10 µl
1000 µl

روش آزمایش:

Calibrator
1000 µl

Working Reagent

این آزمایش به روش فتومتری و با استفاده از روش آنزیمی ،کالریمتری ( )GPO-PAPمی-

پس از مخلوط نمودن  ،مقدار جذب نوری را بعد از  1دقیقه قرائت نموده،

باشد.

کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً  2، 1و  3دقیقه پس از شروع واکنش جذب
خوانده شود.

اساس آزمایش:
محاسبات:
Glycerol + Fatty acids

LPL

Glycerol-3-Phosphate + ADP

Triglycerides + 3H2o
GK
Mg²+

DAP + H2O2

غلظت استاندارد x

Glycerol + ATP
G-3-P + O2

جذب نمونه
جذب استاندارد

= غلظت تری گلیسیرید

)Triglycerides (mg/dl) x 0.011 = Triglycerides (mmol/l

میزان دقت:

غلظت معرف:
50 mmol/L
2 mmol/l
150000 U/l
800 U/l
4000 U/l
440 U/l
0.7 mmol/l
0.3 mmol/l
40 mmol/l
0.20 mmol/l
1 μmol/l

)Pipes buffer (pH: 6.7
P-Chlorophenole
Lipoprotein Lipase
Glycerolkinase
Glycerol-3-P-Oxidase
Peroxidase
4-Aminoantipyrine
ATP
Mg2+
Na-cholate
)Potassium-Hexacyanoferrate (II

اینترا اسی
میانگین mg/dl

SD mg/dl

CV%

نمونه 1

117

1/28

2/59

نمونه 2

128

1/52

1/38

نمونه 3

225

1/84

1/58

نمونه

اینتر اسی

آماده سازی و پایداری:

میانگین mg/dl

SD mg/dl

CV%

معرف ها در دمای  2تا  8درجه سانتیگراد تا پایان مدت انقضای کیت پایدار می باشند.

نمونه 1

132

1/59

1/44

قبل از استفاده محتویات هر ظرف به آرامی مخلوط گردد.

نمونه 2

159

1/38

1/52

نمونهها:

نمونه 3

218

1/85

2/29

محتویات کیت آماده مصرف می باشد.

نمونه

سرم ،پالسما با هپارین و .EDTA
مقایسه روشها:
پایداری نمونه:

از مقایسه بین کیت تری گلیسیرید شرکت بهان طب ( )yبا یک کیت معتبر بازار ( ،)xنتایج
زیر به دست آمد:

در دمای  2تا  8درجه سانتیگراد  7روز

y = 1.0028 x + 0.95 mg/dl; r= 0.995 ; n=60

در دمای -22درجه سانتیگراد  3ماه
پایداری ریجنت:

خطی بودن:

محلولها  52روز پس از باز کردن محتویات کیت در شرایط نگهداری صحیح پایدار می باشند.

این روش تا فعالیت کلسترول  057 mg/dl ،خطی است در مواردی که فعالیت نمونه باالتر
باشد ،نمونه به نسبت  1+4با سرم فیزیولوژی رقیق و در عدد  5ضرب شود.
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تری گلیسیرید

REF: 524001 IS1024

Triglycerides – (GPO-PAP)

R: 3 X 100 mL

-) میMSDS(  در صورت نیاز به راهنماییهای ایمنی در خصوص هر یک از مواد.رعایت گردد
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> 222 mg/dl

:طبیعی

222 – 235 mg/dl

:محدوده مرزی

< 242 mg/dl

:غیر طبیعی

هر آزمایشگاه موظف است دامنه مرجع مختص به خود را با توجه به اطالعات آماری
 برای اهداف تشخیصی نتایج تری گلیسیرید باید با تاریخچه پزشکی.بیمارانش تعیین کند
. آزمایشات و دیگر یافته ها بطور همزمان بررسی شود،بیمار
:کنترل کیفیت
کالیبراتور و کنترل شرکت بهان طب آزما جهت کالیبر کردن و کنترلهای نرمال و پاتوژن
.شرکت که می بایست بصورت جداگانه تهیه گردد
:محدودیتها و تداخلگرها
 هموگلوبین تا غلظت. تداخلی در آزمایش نشان نمیدهند،آنالیت های زیر درمقادیر ذکر شده
 میلیگرم در دسیلیتر در جواب آزمایش موجب29  بیلی روبین، میلیگرم در دسیلیتر322
.تداخلی نمیشوند
:شرایط نگهداری
 درجه سانتیگراد قابل استفاده8  تا2 تا تاریخ انقضا کیت در دمای،ترکیبات کیت باز نشده
، از فریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور مستقیم خودداری شود و بعد از استفاده.میباشد
.درب ویالها را خوب ببندید
: نکات ایمنی و هشدارها
 برای.از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاههای تشخیص طبی میتوان استفاده نمود
 لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار با پیپت،پایداری معرفها از سدیم آزاید استفاده شده است
استفاده نشود و از تماس مستقیم محلولها با دست و چشمها خودداری شود و در صورت تماس
 در هنگام کار با محلولها، کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه.بالفاصله با آب فراوان شسته شود
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