روش اندازهگیری:

Citrate Biochemistry Kit
)UV / Enzymatic / Endpoint method (Cat No.: BP-301
کیت سیترات جهت اندازهگیری سیترات در ادرار ،سرم ،پالسما ،مایع منی و مواد غذایی به روشی
دستی و دستگاهی می باشد.

اهمیت کلینیکی
 سیترات یک واسطه مهم در متابولیسم محسوب میشود که توسط کلیهها متابولیزه و دفعمیگردد .وجود سیترات در ادرار نقش جلوگیریکنده از تشکیل سنگهای مجاری ادرار را دارد
و این نقش را به دو صورت ایفا میکند )1 :با استفاده از مکانیسم کنترل سطحی که مانع از بزرگ
شدن و چسبیدن کریستالها به همدیگر میگردد )2 .با تشکیل کمپلکسهای محلول بایون
کلسیم مانع از تشکیل امالح نامحلول کلسیم اگزاالت و فسفات میشود .بنابراین اندازهگیری
سیترات بصورت ابزار خیلی مهمی در برآورد درجه اشباع ادرار از امالح کلسیم اگزاالت و فسفات
در آمده است.

اساس آزمایش:
در تولید این کیت از آنزیم "سیترات لیاز" استفاده شده است که طبق واکنش نیز عمل می-
کند.
Citrare Lyase

→ Citrate + H2 o
Oxaloacetate + Acetate
در این واکنش اگزالواستات با یک کروموفر اختصاصی واکنش داده به طوری که موجب افزایش
جذب نوری در طول موج  043نانومتر میگردد .افزایش جذب نوری متناسب با مقدار سیترات
موجود در نمونه میباشد.

معرفها:
Storage
℃2 − 8
℃2 − 8
℃2 − 8
℃2 − 8
℃2 − 8

Content
1×1ml
1x 20ml
1 Vial
1×1ml
1×1ml

Presentation
R1: Chromophore Reagent
R2: Buffer Reagent
)R3: Enzyme Reagent (Lyophilized
)Standard (200 mg/L
Citrate Control

شرایط نگهداری:
معرفها در صورت نگهداری در دمای  2-8درجه سانتیگراد و مشروط بر اینکه درب ویالها بسته
و آلوده نگردند تا تاریخ انقضاء روی ویالها پایدار هستند.

آماده کردن معرفها:
معرفهای  R1و  R2آماده مصرف میباشند
طرز تهیه محلول کار  :R3جهت تهیه محلول  0.5 ،R3میلیلیتر آب مقطر به ویال افزوده و
به آرامی تکان دهید تا کامالً حل شود این محلول در دمای  2-8درجه سانتیگراد به مدت 1
هفته و در دمای  -23درجه سانتیگراد به مدت  6ماه پایدار است .توصیه میشود پس از تهیه
معرف  R3آن را تقسیم نموده و در دمای  -23درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.

تهیه محلول آماده بکار:
 23میکرولیتر معرف  R1و  1میلیلیتر معرف  R2و  03میکرولیتر معرف  R3را مخلوط نمایید.
این محلول باید تازه تهیه گردد.
 -1الکتات ،پیروات ،بیلی روبین و نیز داروهایی نظیر سیکلوسبورین  Aدر این واکنش تداخلی
ندارند.
 -2ماکزیمم حد سنجش این کیت  1500 mg/Lمیباشد مقادیر باالتر را به نسبت  1+1با آب
مقطر رقیق نموده و جواب را در عدد  2ضرب نمائید.

نمونه مورد آزمایش:
ادرار :جهت نمونه ادرار  24ساعته  10میلیلیتر اسیدکلریدریک غلیظ را در یک ظرف ریخته و
نمونه ادرار را در آن جمعآوری کنید .پایداری نمونه  1هفته در دمای  2-8درجه سانتیگراد و یا
 4هفته در دمای  -23درجه سانتیگراد میباشد.
سرم یا پالسمای هپارینه :پایداری این نمونه یک هفته در دمای  4درجه سانتیگراد و 1ماه در
دمای  -23درجه سانتیگراد میباشد.
مایع منی :مایع منی را سانتریفوژ نموده سپس محلول رویی را به نسبت  1+9با آب مقطر رقیق
نمائید و در انتها جواب آزمایش را در عدد  13ضرب نمائید.
تذکر :جهت اندازهگیری سیترات نمونههای  Randomمیبایست  pHنمونهها را بین 1-0
تنظیم نمود.

پارامترها:
حرارت 20/03 :درجه سانتیگراد  /طول موج 043 :نانومتر  /کووت 1 :سانت  /حجم نمونه23 :

میکرولیتر  /حجم معرف 1333 :میکرولیتر  /خوانش :مقابل آب مقطر  /نوع واکنش :افزایشی.
بالنک

استاندارد

نمونه

 23میکرولیتر

 23میکرولیتر
 1333میکرولیتر

نمونه  /استاندارد

-

آب مقطر

 1333میکرولیتر

-

محلول آماده بکار

 1333میکرولیتر

 1333میکرولیتر

نمونهها را مخلوط نموده و برای مدت  13دقیقه در دمای  03درجه سانتیگراد انکویه نمایید
سپس جذب نمونهها و استاندارد را در مقابل آب مقطر در طول موج  043نانومتر بخوانید.
ASample

محاسبه× St. Conc. :

AStandard

= )𝐿Citric acid (𝑚𝑔/

جهت محاسبه سیترات در ادرار  24ساعته مقدار سیترات نمونه را در حجم ادرار  24ساعته بر
حسب لیتر ضرب نمائید.
تبدیل واحد :برای تبدیل واحد میلی مول در لیتر به میلیگرم در لیتر آن را در عدد  192ضرب
نمائیدmmol/L × 192 = mg/L.

مقادیر طبیعی:
ادرار  24ساعته (288-903) mg/24h :و یا (1.5 – 4.7) mmol/L
سرم و پالسما (8.6 – 25) mg/L :و یا (0.045 – 0.130) mmol/L
مایع منی (4.0 – 6.9) g/L :و یا (21-36) mmol/L

نسبت سیترات برحسب میلیمول در لیتر به کراتینین برحسب مول در لیتر:
سن

نسبت سیترات ( )mmol/Lبه کراتینین ()mol/L

صفر تا یک ماهه

کمتر از 1346

یک ماهه تا شش ماهه

134 – 268

شش ماهه تا پنج ساله

3 – 606

بیش از پنج ساله

83 – 609

خصوصیات علمی کیت:

محدوده گزارش دهی کیت  (2-1500)mg/Lو یا )0.01-7.8) mmol/L
حساسیت 2 mg/L :و یا 0.01 mmol/L
صحت :در مقایسه با  100نمونه ادراری با کیت مشابه تجارتی r = 0.995
دقت (در ادرار  24ساعته))0.01-7.8)mmol/L:
CV %
2. 6
2. 1
CV %

)WITHIN – RUN (n=20
)Mean (mg/L
)S.D. (mg/L
518
13.5
950
19.9
)Between – Day (n=20
)Mean (mg/L
)S.D. (mg/L
17.7
31.2

3.4
3.3

510
948

Sample 1
Sample 2

Sample 1
Sample 2
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