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 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.   2و  1های معرف  محلول

بعالوه  4بايد به نسبت  2و  1های  شماره  محلولجهت انجام تست به صورت تک محلول، 

 (. 2ميلي ليتر محلول  5و  1ميلي ليتر محلول  22با يكديگر مخلوط شوند ) برای مثال  1

 دقيقه در دمای محيط انكوبه شود. 02ده به مدت قبل از مصرف، محلول آماده ش

 مي باشد. دو روزدرجه سانتيگراد   8تا  2ها پس از مخلوط شدن در دمای  دوام محلول

 .ها و قراردادن آنها در مجاورت نور خودداري شود توجه: از آلوده شدن محلول

 هشدارها 
ت. لذا از بلعيدن و تماس مستقيم ها از سديم آزايد استفاده شده اس برای پايدار نمودن محلول

ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس  بالفاصله با آب  محلول

 ها محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.

 نمونه ها :
 ر سرم، پالسما ) بدون آمونيوم هپارين ( و ادرا

 سرم يا پالسما : راوره د پايداری

   روز 7درجه سانتيگراد  25تا  4 دمای  در 

 سال 1درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

  ادرار : رد اوره پايداری

   روز 2درجه سانتيگراد  25تا  22 دمای  در

   روز 7درجه سانتيگراد  8تا  4 دمای  در

  هما 1درجه سانتيگراد   22در دمای منهای 

 5ميكرو ليتر ادرار بعالوه  122با آب مقطر رقيق شود.)برای مثال  52 + 1ادرار بايد به نسبت 

 ضرب شود.  51و عدد به دست آمده در  ميلي ليتر آب مقطر(

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 : محاسبات

 در ادرار

Urine Urea (mg/dl) = 

Std/CalΔA 

SampleΔA × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 51 

 ساعته  24 در ادرار

Urine Urea (g/24h) = 

100000

(ml) Volume  Urine× (mg/dl)  UreaUrine 

 ضريب تبديل واحد :
Urea (mg/dl) × 0.1665 = Urea (mmol/l) 

Urea (mg/dl) × 0.467 = BUN (mg/dl) 

BUN (mg/dl) × 2.14 = Urea (mg/dl) 

 
 
 
 
 
 

 

 BT 3500تست  دتعدا 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

129 400 BT 8 x 40 ml 8 x 10 ml 1600 

 
 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
 

 :  روش
   Urease - GLDH    آنزيمي بر اساس روش

 

 ( 2 , 1 )مه :  مقد

اوره محصول نهايي نيتروژن دار كاتابوليسم پروتئين است. افزايش اوره در خون مربوط به 

كراتينين به طور همزمان برای تفكيک ازتمي ازتمي يا هايپراورمي است. تعيين ميزان اوره و 

 پيش كليوی و پس كليوی انجام مي شود.

ازتمي پيش كليوی در نتيجه افزايش كاتابوليسم پروتئين، دهيدراتاسيون، درمان با كورتيزول 

و كاهش فيلتراسيون كليوی ايجاد و باعث افزايش ميزان اوره مي گردد، در حالي كه ميزان 

 ده مرجع باقي مي ماند.كراتينين در محدو

در ازتمي پس كليوی كه در نتيجه انسداد دستگاه ادراری ايجاد مي گردد، مقادير اوره و 

 كراتينين هر دو افزايش مي يابد. البته كراتينين به ميزان كمتری افزايش دارد.

در بيماری های كليوی، غلظت اوره بر اثر كاهش فيلتراسيون گلومرولي و يا جذب بيش از 

 گرم پروتئين در روز، افزايش مي يابد.  222

 

 آزمايش : ساس ا

Urea + 2 H2O  Urease
2 NH4

+   +  2 HCO3
- 

 

2-Oxoglutarate +  NH4
+  + NADH  GLDH

L-Glutamate  +       

                                                                        NAD+ + H2O 

 

GLDH: Glutamate dehydrogenase 
 

 : معرفها

 و مقادير  محتويات
 .بر حسب محلول آماده شده برای كار مي باشد زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره معرف
TRIS PH 7.8 120 mmol/l 

2-Oxoglutarate  7 mmol/l 

ADP  0.6 mmol/l 

Urease   6 kU/l 

GLDH (Glutamate dehydrogenase)  1 kU/l 

 : 2 شماره معرف

NADH                                                                0.25 mmol/l 

 
 نگهداري محلولها شرايط

درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  نههور  مجههاورت  در  ههها محلههول  دادن و قههرار نمههودن  فريهه   از  :   توجههه

 شود.  خودداري
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 كيت : كارآيي  و ويژگيها
 اندازه گيري محدوده

اوره  ادرار تا   وميلي گرم در دسي ليتر   130تا  2از  اوره سرمي كيت جهت اندازه گيری اين

بايد  باشد ادير فوققاوره بيش از م ريدادر مواردی كه مقسي ليتر طراحي شده و گرم در د 02

 .    شود ضرب 0با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد   2بعالوه  1نمونه به نسبت 

 مداخله گر عوامل
ميلي  2222غلظت  تا تری گليسيريدميلي گرم در دسي ليتر،  02آسكوربيک تا غلظت  اسيد

 غلظتبيلي روبين تا و ميلي گرم در دسي ليتر   522 غلظتبين تا ر دسي ليتر، هموگلوگرم د

  تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر   42

                             Hitachi 917درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 
n=20  

5.41 

3.13 

1.27 

1.61 

1.65 

1.48 

29.8 

52.7 

117 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision 

n= 20 

5.79 

3.87 

2.86 

1.82 

2.04 

3.35 

31.4 

52.7 

117 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 ( 2 , 1 ): )ناشتا(  ا منه مرجع د

 mg/dl 43 – 17            جع عمومي در سرم يا پالسما :                            دامنه مر

 كودكان :

 mg/dl 36 – 11سال                                                                                 0تا  1

 mg/dl 36 – 15                                                            سال    10تا  4

 mg/dl 45 – 18                                                         سال     11تا  14

 زنان :

 mg/dl 40 – 15                                                          سال    52تا  22

 mg/dl 43 – 21                                                         سال به باال     52

 مردان :

 mg/dl 44 – 19                                                        سال      52تا  22

 mg/dl 55 – 18                                                          سال به باال    52

 /24h 13 – 36 g                                                 ساعته :              24 در ادرار

 : مآخذ    

1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: 

TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 374-7. 

2. Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical 

Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 

1999. p. 1838. 

3. Talke H, Schubert GE. Enzymatische Harnstoffbestimmung in 

Blut und Serum im optischen Test nach Warburg (Enzymatic 

determination of urea in blood and serum  with the optical test 

according to Warburg). Klin Wschr 1965;43:174-5. 
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Method         kinetic

Kind of process linear

filter 340/-

Reaction direction decrease

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 200

Reagent2 50

SAMPLE

sample  vol 2.5

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter active

Incubation time(sec) 60

Reading time(sec) 60

Delay time(sec) 0/20

Reagent limit(M ABS) 1000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 130

Initial ABS(M ABS) 1900

Final ABS(M ABS) 500

Max ABS delta (M ABS) 350

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 17 – 43

female 17 – 43

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum Mg/dl

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyday

Decimals 1

BT 3500/1500
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Method         kinetic

Kind of process linear

Filter 340/-

Reaction direction decrease

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 240

Reagent2 60

SAMPLE

sample  vol 3

Pre dilution 1

Dilution 5

TIME

Sample starter active

Incubation time(sec) 60

Reading time(sec) 60

Delay time(sec) 0/20

Reagent limit(M ABS) 1000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 130

Initial ABS(M ABS) 1900

Final ABS(M ABS) 500

Max ABS delta (M ABS) 350

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 17 – 43

Female 17 – 43

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum Mg/dl

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyday

Decimals 1

BT 3000/2000/1000
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