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Uricase 
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poD 

 

 جذب نمونه

 جذب استاندارد

 اهمیت بالینی:

منشا  واندتی( است که منیگوانوز ن،ی)آدنوز هانیپور سمیکاتابول یمحصول اصل کیاور دیاس

 باًیتقر .ردیگیعمدتاً در کبد صورت م لیتبد نی( داشته باشد ایی)مواد غذا یخارج ایو  یداخل

وارده روده شده و در آنجا تحت  ماندهیباق شود،یحذف م هاهیتوسط کل کیاور دیدرصد اس 57

در آب ندارد.  یادیز تیحالل کیاور دی. اسردیگیقرار م یاروده یهایباکتر میآنز ریتاث

 نی. ادشویاورات در ادرار م یستالعایکر جادیسبب ا کیاور دیغلظت اس یعیطب ریغ شیافزا

عمدتاً در مفاصل رسوب کرده و  هاستالیحالت کر نی. در ادهدیرخ م زیاتفاث در پالسما ن

 شیسرم به علت افزا کیاور دیاس زانی)نقرس( م شوندیرا سبب م یدیدش یپاسخ التهاب

 ،یاهی( مشکالت تغذNyhan – Lesch)سندرم  یکیاختالالت متابول هاریالنیسنتز پور

 ،یلوسم ،یسرطان یسلولها ریدر هنگام تکث کینوکلئ دیاس Over – Turn شیافزا

 دیاس انزی. کاهش مابدییم شیزااف یویاختالالت کل ک،یتوتوکسیس یداروها س،یازیپسور

 دیاس یویمختلف از جمله اختالل کل لیممکن است به دال یول باشدینم یسرم معمول کیاور

 شود. دهید Hodgkin یماری( و بFanconi)سندرم  کیاور

 آزمایش: اساس

اکسیداسیون اسید اوریک توسط آنزیم اوریکاز انجام می شود، که در این روش تداخالت 

 DHBSA د شده در حضور آنزیم پراکسیداز ومواد شیمیایی حذف می شود.پراکسید تولی

واکنش داده و تولید کمپلکس رنگی می دهد. شدت رنگ قرمز تولید شده با غلظت اسید 

 .استاوریک نمونه متناسب 

       URIC ACID + 2H2O +O2                     Allantoin + CO2 + H2O2 

2H2O2 + H2 +DHBSA                        Quinoneimine + 4H2o 

  ها:غلظت معرف

Reagent 1: 

Phosphate Buffer pH 7.4                      50 mmol/l 

DHBSA                                                   4 mmol/l  

Reagent 2: 

POD                                                        660 U/l  

4-Aminoantipyrine                                1 mmol/l  

Uricase                                                    60 U/l 

 آماده سازی و پایداری:

 محتویات کیت آماده مصرف می باشد.

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

 قبل از استفاده محتویات هر ظرف به آرامی مخلوط گردد.

 ها:نمونه

 و ادرار. EDTAو سرم، پالسما با هپارین 

 نمونه: پایداری

 سرم:

 روز 5گراد درجه سانتی 8تا  2در دمای 

 روز 02 گراد¬یدرجه سانت -22یدر دما

 ادرار:

 روز 4 گراد¬یدرجه سانت 27تا  22یدر دما

 

 .ضرب شود 12با آب مقطر رقیق شود و عدد بدست آمده در  1+9ادرار می بایست به نسبت 

 پایداری ریجنت:

 در شرایط نگهداری صحیح پایدار می باشند. روز پس از باز کردن محتویات کیت 92محلولها 

 پایداری ریجنت:روز پس از کالیبر می باشد. 02پایداری کالیبراسیون 

 لوازم و مواد مورد نیاز:

 های کارمحلول-1

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه-2

پاتوژن  و نرمالهای کالیبر کردن و کنترل جهتآزما طب بهان  شرکتو کنترل  کالیبراتور-0

  تهیه گردد.بصورت جداگانه که می بایست شرکت 

 روش انجام آزمایش:

 نانومتر   745 طول موج :

 گراددرجه سانتی 05یا  27تا  22دما: 

 متریک سانتی  کووت :قطر 

 End pointواکنش: 

 دو محلوله:   

Calibrator Sample  

--- 20 µl Sample 

20 µl --- Calibrator 

800 µl 800 µl Reagent R1 

 :دقیقه مواد زیر اضافه شود 7خوبی مخلوط کرده و بعد از  به

200 µl 200 µl Reagent R2 

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

دقیقه پس از شروع واکنش جذب  0و  2، 1کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً 

 .خوانده شود

 

 محاسبات:

 اسید اوریک غلظت=                                  xاستاندارد غلظت

  ساعته: 24ادرار 

Urine U.A (mg/24h) = Urine U.A (mg/dl) x Urine Volume (ml) / 100 

 حساسیت:

 می باشد. mg/dl 7/2  حساسیت تست از نظر تشخیصی

 :بودن خطی

در مواردی که غلظت نمونه باالتر  .خطی است mg/dl 20 این روش تا مقدار اسید اوریک،

 .ضرب شود 0با سرم فیزیولوژی رقیق و جواب آزمایش درعدد  1+2باشد نمونه، به نسبت 
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 مقادیر رفرانس:

 mg/dl 5 – 5/2زنان          

 mg/dl 2/5 – 7/0مردان        

 mg/24h 572 - 272ادرار          

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

زشکی باید با تاریخچه پ اسید اوریکبرای اهداف تشخیصی نتایج  .تعیین کندش نبیمارا

 بررسی شود.بطور همزمان بیمار، آزمایشات و دیگر یافته ها 

 میزان دقت: 

 اینترا اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 20/2 12/2 7/0 1نمونه 

 08/1 02/2 2/9 2نمونه 

 

 اینتر اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 54/2 14/2 8/4 1نمونه 

 45/1 47/2 4/11 2نمونه 

 

 ها:مقایسه روش

نتایج زیر  ،(x) بازار( با یک کیت معتبر y) طب بهانشرکت  اسید اوریکمقایسه بین کیت  از

 به دست آمد: 
 

                              Y = 0.976 (X) – 1.29 mg/dl; r = 0.998 

  ها:ها و تداخلگرمحدودیت

 1222تا غلظت  لیپیدها دهند.تداخلی در آزمایش نشان نمی ،آنالیت های زیر درمقادیر ذکر شده

گرم میلی 17، بیلی روبین لیتردر دسی گرممیلی 42هموگلوبین تا غلظت ، لیترگرم در دسیمیلی

 .شونددر جواب آزمایش موجب تداخلی نمیلیتر در دسی

 :شرایط نگهداری

قابل استفاده گراد درجه سانتی 8تا  2تا تاریخ انقضا کیت در دمای ،ترکیبات کیت باز نشده

ه، بعد از استفادفریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور مستقیم خودداری شود و  از .باشدمی

 ها را خوب ببندید.درب ویال

 

 : هشدارها و ایمنی نکات

توان استفاده نمود. برای های 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 تماس ها با دست و چشماس مستقیم محلولاستفاده نشود و از تم

ا هبالفاصله با آب فراوان شسته شود. کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول

-( میMSDSهای ایمنی در خصوص هر یک از مواد )رعایت گردد. در صورت نیاز به راهنمایی

 ماییدتوانید با شرکت تماس حاصل فر
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