
  
Uric Acid LS 

Uricase-PAP/Endpoint Method (Cat No: BP-331) 

 جهت اندازه گیری اسید اوریک در سرم و پالسما و ادرار

 اهمیت کلینیکی 

لید طبیعی نیمی از اسیداوریک تواسیداوریک یک محصول نهایی از متابولیسم پورین است. بطور 

رود. افزایش اسید اوریک ای از بین میروزانه از طریق دفع ادراری و توسط میکروارگانیسم روده

غالباً بعلت احتباس ازت و باال رفتن سطح اوره و کراتینین است و این شرایط مشخصه کارکرد 

یش کند، همچنین افزاس میهاست. تعیین مقدار اسیداوریک کمک به تشخیص نقرضعیف کلیه

های ناشی از متابولیسم نوکلئوپروتئین مانند: لوسمی، افزایش غیرعادی اسیداوریک در بیماری

 باشد.های قرمز و نیز خوردن غذاهایی مانند دل و قلوه و گوشت قرمز میگلبول

 اساس روش :
و تبدیل آن به آالنتوئین،  Uricaseاین کیت بر اساس اکسیداسیون اسید اوریک توسط آنزیم 

آمینوآنتی پیرین با  4گاز کربنیک وآب اکسیژنه است که ماده آخر در مجاورت پراکسیداز، 

TBHBA نانومتر اندازه  055کند. افزایش رنگ که در تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین می

 شود متناسب با مقدار اسید اوریک موجود در نمونه است.گیری می

Uric acid + 2H2O
Uricase
→    Allantion + CO2+ H2O2  

                      

 H2O2 +  4 − AAP +  DHBS 
Peroxidase
→       Quinoneimine + 2H2O  

 ها :معرف
Presentation Content Storage 

Reagent 5 x 100ml 2-8°C 
 

 :شرایط نگهداری

ه مشروط بر اینکباشد گراد تا تاریخ انقضاء روی ویال پایدار میدرجه سانتی 2-8معرف دردمای 
 در ویال بسته باشد و آلوده نگردد.

 آماده سازی معرف :

 معرف آماده مصرف می باشد.

 نکات ضروری :

با آب مقطر رقیق نموده و  1+2لیتر را به نسبت گرم در دسیمیلی 10های بیش از نمونه -1

 ضرب نمائید. 3جواب آزمایش را در عدد 
لیتر، تری گرم در دسیمیلی 05لیتر، هموگلوبین تا دسیگرم در میلی 25روبین تا بیلی -2

لیتر تداخل گرم در دسیمیلی 35لیتر و اسید آسکوربیک تا گرم در دسیمیلی 1855گلیسیرید تا 
 در آزمایش ندارند.

 نمونه مورد آزمایش :
چنین دار و هم EDTAتوان از سرم بدون همولیز یا پالسمای هپارینه یا جهت انجام آزمایش می

با آب مقطر رقیق نمود. )برای مثال  1:15ادرار استفاده نمود. در نمونه ادرار باید ادرار را به نسبت 
 2-8لیتر آب مقطر مخلوط نمایید(. اسید اوریک سرم در دمای میلی 9لیتر ادرار را با میلی 1

 ماه پایدار است. 6درجه برای مدت  -25روز و در دمای  3درجه برای مدت 

 اندازه گیری:روش 
 پارامترها 
 درجه  33/20حرارت: 

 ( نانومتر 495-015طول موج: )
 متر سانتی 1کووت: 

 میکرولیتر  20حجم نمونه: 
 میکرولیتر1555حجم معرف : 

 خوانش: مقابل بالنک معرف 
 واکنش: افزایشی.

  بالنک  کالیبراتور نمونه 

 نمونه/کالیبراتور - میکرولیتر20 میکرولیتر 20

 معرف میکرولیتر 1555 میکرولیتر 1555 میکرولیتر 1555

 33دقیقه در  15معرف را به دمای اتاق رسانده و آنرا با نمونه و کالیبراتور مخلوط کرده، 

( و کالیبراتور A sampleدقیقه در دمای اتاق انکوبه کرده و جذب نوری نمونه ) 25درجه و یا 

(A calibrator را در طول موج )ومتر مقابل بالنک معرف بخوانید.نان 050 

  باشد.دقیقه می 35پایداری رنگ 

 محاسبه :
 در سرم پالسما 

Uric acid (mg ∕ dl) =
A Sample

A Calibrator
× Cal. conc 

 در ادرار:

Urine Uric acid (mg ∕ dl) =
A Sample

A Calibrator
× Cal. conc × 10 

 ساعته : 24در ادرار 

Urine Uric acid (mg ∕ 24h) =
Urine Uric acid (mg ∕ dl) × Urine Vol (ml)

100
 

 

 مقادیر طبیعی:
 mg/dl              (7.3-3.5)مردان:                              

              mg/dl   (3.6-6.1)زنان:                              

 mg/24h         (750-250)ساعته:                   24ادرار 

 

 کنترل کیفی : 
و جهت کالیبراسیون از کالیبراتور شرکت معتبر   های معتبرجهت کنترل کیفی از سرم کنترل

 توان استفاده نمود.می

 خصوصیات علمی کیت: 

 mg/dl    15ماکزیمم حد سنجش:                                            

 r=0.982              صحت: در مقایسه با کیت مشابه                      

  mg/dl   0.3                                                          حساسیت:

 دقت :
Within-Run(n=20) 

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

2.5 0.12 4.8 Sample1 
2.3 0.20 8.7 Sample2 

Between –Day (n=20) 

CV% S.D (mg/dl) Mean  

3.4 0.15 4.4 Sample1 
3.1 0.26 8.3 Sample2 
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