
  
Bilirubin-Direct LS 

Diazotized Sulfanilic acid method (Cat No: 326) 
 گیری بیلی روبین دایرکت در سرم انسانجهت اندازه

 اهمیت کلینیکی
ای ههموگلوبین دارد که از شکستن گلبولدرصد بیلی روبین تولید شده روزانه منشا  58-58

مانند میوگلوبین،  "هم"های دارای درصد از شکستن پروتئین 58-08شود و قرمز پیر حاصل می

ود. شهای قرمز نارس مغز استخوان وارد جریان خون میسسیتوکروم، کاتاالز و کاتابولیسم گلبول

ال پیدا روبین غیر کونژوگه( به کبد انتق بیلی روبین به محض تولید با اتصال به آلبومین )بیلی

کند که در آنجا توسط هپاتوسیت و آنزیم یوریدیل دی فسفات گلوکرونیل ترانسفراز با می

شود. )بیلی روبین دایرکت( و بصورت محلول در آب از طریق مجاری اسیدگلوکرونیک کونژوگه می

ش تولید آن در اثر همولیز )یرقان پیشود. افزایش بیلی روبین در نتیجه افزایش صفراوی دفع می

ص گیری بیلی روبین دایرکت برای تشخیباشد. اندازهکبدی( که عمدتا از نوع غیرکونژوگه است می

شود که در رابطه با نوع کونژوگه است. های به اصطالح میان کبدی و پس کبدی انجام مییرقان

 هایمزمن، سیروز کبدی و سرطان سلول توان از هپاتیت ویرال وکبدی، میهای میاناز بیماری

توان پس زدن کبد و انسداد مجاری صفراوی کبدی میهای یرقان پسکبدی نام برد و از بیماری

تواند منشا ارثی و مزمن داشته باشد که به آن سندروم است. عالوه بر افزایش بیلی روبین می

اوت بیلی ان بیلی روبین غیرکونژوگه تفشود و نسبتا رایج است. برای دانستن میزگیلبرت گفته می

 کنند.روبین توتال و دایرکت را محاسبه می

 اساس روش:
در این کیت از روش دی ازته شدن توسط اسید سولفانیلیک و آزوبیلی روبین استفاده شده است 

گیری بوده و شدت رنگ حاصل نانومتر قابل اندازه 845شود و در طول موج که تولید رنگ می

 ب با مقدار بیلی روبین دایرکت موجود در نمونه است.متناس

 ها:معرف
Storage Content Presentation 
15-25°C 4×80 ml R1: D-Bilirubin Reagent 
15-25°C 1×80 ml R2: Sodium Nitrite 
15-25°C 1x 5 ml Calibrator 

 شرایط نگهداری:
ها ها و جعبهانقضاء موجود بر روی ویالگراد تا تاریخ درجه سانتی 58-08ها در دمای معرف

 .ها دربسته و آلوده نشوندپایدارند مشروط بر اینکه ویال

 ها:آماده سازی معرف
 ی مصرف هستند.آماده 0و  5های معرف

 نکات ضروری:
با آب  5:5های بیشتر را به نسبت باشد، نمونهمی mg/dl 15محدوده خطی این کیت  .5

 ضرب نمایید. 0جواب آزمایش را در مقطر رقیق کرده، سپس 

لیتر و گرم در دسیمیلی 88گرم در دسی لیتر، هموگلوبین تا میلی 08اسیدآسکوربیک تا  .0

 لیتر در آزمایش تداخل ندارند.گرم در دسیمیلی 5888تری گلیسیرید تا 

 نمونه مورد آزمایش:
 همان روز مورد آزمایش قرار دهید.سرم تازه و بدون همولیز: سرم را دور از نور نگهداری کرده و 

 گیری:روش اندازه
 پارامترها:

 گراددرجه سانتی 08-03دما: 

 نانومتر 845طول موج: 

 مترسانتی 5کووت: 

 میکرولیتر 588حجم نمونه: 

 میکرولیتر 5088حجم معرف: 

 خوانش: مقابل بالنک معرف

 نوع واکنش: افزایشی.

 نمونه کالیبراتور بالنک 

 میکرولیتر 588 میکرولیتر 588 - نمونه/کالیبراتور

 میکرولیتر 5888 میکرولیتر 5888 میکرولیتر R1 5888معرف 

دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه نموده و جذب نوری اولیه  8پس از مخلوط نمودن به مدت 

 (.A1ها را بخوانید )کالیبراتور و نمونه

 میکرولیتر 088 میکرولیتر 088 میکرولیتر R2 088معرف 

دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه  8پس از مخلوط نمودن به مدت 

 (.A2ها را بخوانید)کالیبراتور و نمونه

 محاسبه:

Bilirubin (mg/dl) =
(A2 − A1)Sample

(A2 − A1)Cal.
 × Cal. Conc. 

 ضریب تبدیل واحد:
Bilirubin (mg/dl)×17.1 = Bilirubin (µmol/L) 

 مقادیر طبیعی:
 mg/dl        0.4-0.1                            کودکان و بزرگساالن:    

 کنترل کیفی:
ز توان اهای معتبر و جهت کالیبراسیون میهای شرکتتوان از کنترلجهت کنترل کیفی می

 های معتبر استفاده نمود.کالیبراتورهای شرکت

 محدوده گزارش دهی کیت:
 mg/dl          10ماکزیمم حد سنجش:                                 

 mg/dl     0.015           حساسیت:                                    

     r=0.986صحت: درمقایسه با کیت معتبر تجاری مشابه           

 دقت:
WITHIN-RUN (n=20) 

 Mean (mg/dl) S.D.(mg/dl) CV% 

Sample I 

Sample II 

0.78 

2.3 

0.02 

0.05 

2.56 

2.17 

 

Between-Day (n=20) 

 Mean (mg/dl) S.D. (mg/dl) CV% 

Sample I 

Sample II 

0.72 

2.35 

0.03 

0.06 

4.16 

2.55 
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