تک محلول:

Urea UV

محلول کار آماده

1000میکرولیتر

)Urease UV/Fixed -Rate Method (Cat No: BP-330

نمونه  /کالیبراتور

10میکرولیتر

جهت اندازه گیری اوره در سرم ،پالسما و ادرار انسان
به روش دستی و دستگاهی

اهمیت کلینیکی:
اوره مهمترین محصول نهایی در متابولیسم پروتئینها است و بیشترین میزان آنالیت ازت دار غیر
پروتئین خون را تشکیل می دهد .اوره در کبد تولید و از طریق کلیه وارد مجاری ادرار میگردد.
بنابراین مقدار اوره درخون به میزان مصرف مواد پروتئینی ،کاتابولیسم و عملکرد کلیه ها ،بیماری-
های کبدی ،دیابت و یا عفونت مربوط میباشد.

معرف ها را به دمای اتاق رسانده و با نمونه و کالیبراتور با نسبت های معین مخلوط کرده،
پس از  03ثانیه در دمای  07درجه سانتیگراد جذب نوری اول را بخوانید ( )A1دقیقاً 03
ثانیه بعد مجدداً جذب دوم را بخوانید (. )A2

دو محلول:
معرف R1

1000میکرولیتر

نمونه  /کالیبراتور

10میکرولیتر

اساس روش:

پس از  0دقیقه انکوبه کردن در دمای  07درجه سانتی گراد معرف  R2را اضافه کنید

این کیت بر اساس روش غیر مستقیم طراحی شده است ،بدین ترتیب که در مرحله اول یون
آمونیوم تحت تاثیر اوره آز تولید میشود و در مرحله دوم آمونیوم تولید شده با آلفاکتوگلوتارات
و کوفاکتور  NADHدر حضور آنزیم گلوتامات دهیدروژناز کاتالیز شده و  NADتشکیل میشود
کاهش غلظت کوآنزیم  NADHنسبت مستقیم با فعالیت آنزیم دارد که در طول موج 043
نانومتر اندازهگیری میشود.

معرف R2

Urease
→ Urea + H2O
CO2+2NH4 +
GLDH
→2NH4 + +𝛼-Ketoglutarate+NADH
NAD++LGlutamate+2H2O

معرفها:
Storage
2 -8 o C
2 -8 o C

پس از مخلوط کردن ،پس از  03ثانیه جذب نوری اول را بخوانید ( )A1و دقیقاً  03ثانیه
بعد مجدداً جذب دوم را بخوانید.)A2( .

محاسبه :
درسرم:

𝐞𝐥𝐩𝐦𝐚𝐒)𝟐𝐀 (𝐀𝟏 −
= )𝐥𝐝𝐔𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐯 (𝐦𝐠⁄
𝐜𝐧𝐨𝐜 × 𝐂𝐚𝐥.
𝐫𝐨𝐭𝐚𝐫𝐛𝐢𝐥𝐚𝐂)𝟐𝐀 (𝐀𝟏 −

در ادرار:
Content
4x80ml
1x80ml

Presentation
R1 Urea Reagent
R2 Urea Reagent

𝐞𝐥𝐩𝐦𝐚𝐒)𝟐𝐀 (𝐀𝟏 −
𝟏𝟓 × 𝐜𝐧𝐨𝐜 × 𝐂𝐚𝐥.
𝐫𝐨𝐭𝐚𝐫𝐛𝐢𝐥𝐚𝐂)𝟐𝐀 (𝐀𝟏 −

در ادرار  24ساعته:

ضریب تبدیل واحدها:
)Urea (mg/dl) x 0.1665=Urea (mmol/L
)Urea (mg/dl) X 0.467=BUN (mg/dl
)BUN (mg/dl) X 2.14=Urea (mg/dl

آماده سازی معرف:
محلول کار آماده :معرفهای  R1و  R2آماده مصرف هستند .جهت انجام تست بصورت تک
محلول ،بسته به نیاز  4قسمت  R1را با یک قسمت  R2مخلوط نمایید( .برای مثال  23میلی
لیتر  R1با  5میلی لیتر . )R2
پایداری این محلول در دمای  2-8درجه سانتیگراد یک هفته میباشد .مشروط بر اینکه محلول
کار آماده آلوده نگردد و از قرار دادن آن مقابل نور مستقیم خودداری شود.

نکات ضروری :
 -1میتوان حجم معرف و نمونه را به نسبت ثابت تغییر داد تا با هر گونه فتومتر و یا آنالیزر قابل
خوانش باشد.
 -2نمونههای بیش از  153میلیگرم در دسی لیتر را به نسبت  1:2با سرم فیزیولوژی 3/9درصد
 NaClرقیق نموده و جواب آزمایش را در عدد  0ضرب نمایید.
 -0آلودگی با امالح آمونیوم موجب افزایش کاذب اوره خواهد شد.
 -4اسید آسکوربیک تا  03میلیگرم در دسیلیتر ،هموگلوبین تا  533میلیگرم در دسیلیتر ،
بیلیروبینها تا  43میلیگرم در دسیلیتر و تریگلیسیرید تا  2333میلیگرم در دسیلیتر تداخل
ندارند.

نمونه مورد آزمایش :
سرم یا پالسمای هپارینه بدون آمونیوم یا EDTAدار و ادرار
پایداری اوره در سرم یا پالسما در دمای  2-25درجه سانتیگراد  7روز و در دمای  -23درجه
سانتیگراد یک سال میباشد .پایداری اوره در ادرار در دمای  2-25درجه سانتیگراد  2روز ،در
دمای  2-8درجه سانتیگراد  7روز در دمای  -23درجه سانتیگراد یک ماه می باشد.
ادرار باید به نسبت  1:53با آب مقطر رقیق شود ،برای مثال  133میکرولیتر ادرار با  5میلی لیتر
آب مقطر مخلوط شود و عدد بدست آمده در عدد  51ضرب شود.

روش اندازهگیری:
پارامترها
حرارت  07 :درجه
طول موج  043 :نانومتر
حجم نمونه  133 :میکرولیتر
حجم معرف  1253میکرولیتر
خوانش  :مقابل آب مقطر یا هوا
نوع واکنش  :کاهشی

= )𝐥𝐝𝐔𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐔𝐫𝐞𝐚 (𝐦𝐠⁄

)𝐥𝐦( 𝐔𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐔𝐫𝐞𝐚 (𝐦𝐠⁄𝐝𝐥) × 𝐔𝐫𝐢𝐧𝐞𝐕𝐨𝐥.
= )𝐡𝟒𝟐𝐔𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐔𝐫𝐞𝐚 (𝐠⁄
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏

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

 253میکرولیتر

مقادیر طبیعی:
mg/dl
mg/dl

سرم یا پالسما:
ادرار  24ساعته :

)(17-43
)(26-43

کنترل کیفی:
جهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترلهای معتبر و جهت کالیبراسیون از کالیبراتور معتبر
استفاده نمود.

خصوصیات علمی کیت:
ماکزیمم حد سنجش:
حساسیت:
صحت :در مقایسه با کیت و کنترلهای معتبر مشابه

150
5.0
r=0.990

mg/dl
mg/dl

دقت :
)Within-Run (n=20
CV%
3.4
2.8

)S.D(mg/dl
1.2
3.3

CV%
4.2
3.1

)S.D(mg/dl
1.4
3.9

)Mean(mg/dl
35
118

Sample1
Sample2

)Between–Day (n=20
)Mean(mg/dl
33
125

Sample1
Sample2
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