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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type RF Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 15 33 0 0  

Wave (2
nd

/Primary) 700 A 340 A  

S. Vol (Normal) 12 0 0   

S. Vol (Decrease) 6 0 0   

S. Vol (Increase) 20 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 200 0 017 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 017 0 R2  

Reagent (R3) T3 20 0 017 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 017 0   

Abs. Limit 0 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Linear A  A   

                   Point 2 Span 

Point 

2   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank    A   

Span    A   

2Point     

Full     

SD Limit  999   

Duplicate limit  15 % 300 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  017 Unit IU/ml A  

Report Name  RF   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

Instrument Factor (Y=aX+b) a= 1.0 b= 0.0   

Technical Limit  3 60   

Repeat Limit  3 60   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    0.0 15 (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

      (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

<Standard> (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Calib. Code 501 #      

Concentration 0.0 *      

Position        

        

Sample Volume 12 12 0 0 0 0  

Diluent S. Vol 0 0 0 0 0 0  

Diluent Volume 0 0 0 0 0 0  

        

#) Data entry by the user 
*) Enter calibration or standard value 

 

 
 

 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

513 047 H917 1x42 ml 1x5 ml 200 

 
 TruCal RF کالیبراتور 

 TruLab Protein کنترل ها 

 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتری 

 

 مه : مقد

 ها های مختلف ايمونوگلوبولين توآنتي باديها از كالسافاكتورهای روماتوئيد گروهي از 

 IgGايمونوگلوبولين   FCهای خود ايمن برعليه ناحيه ر بدن افراد مبتال به بيماریهستند كه د

را كه در   IgMاز كالس  RFهای تشخيصي موجود اساساً كيت (1)ساخته مي شوند. 

 (2).تشخيص مي دهندبيماريهای مختلف التهابي روماتوئيدی قابل اندازه گيری هستند، 

 است. باالتر از حد طبيعي RFه آرتريت روماتوئيد مقدار درصد بيماران مبتال ب 07تا  07 در

سالم نيز  جمعيت مسندرصد  07در تقريباً های عفوني ديگر و  در برخي از بيماریهمچنين 

دليل قطعي  RFبنابراين باال بودن غلظت  (3) .شاهده مي گرددباالتر از حد طبيعي م RFمقدار 

و  بيمار با عالئم باليني حتماً ه آزمايش بايدنتيجنيست و  آرتريت روماتوئيدبرای تشخيص 

، آرتريت روماتوئيدبيماری . ولي در صورت تشخيص ييد گرددها تأ آزمايشساير نتايج 

 همراه با پيشرفت اين بيماری است. RFافزايش 

های  ابزار مناسبي برای تشخيص و دسته بندی بيماری   RFبطور كلي اندازه گيری مقدار

 شد.با روماتوئيدی مي

 
 آزمايش : ساس ا

تشكيل  ،موجود در معرفانساني IgG موجود در نمونه بيمار با  RF در اين آزمايش

موجود در  RFنمايد. مقدار كدورت ايجاد شده با مقدار  كمپلكس داده و ايجاد كدورت مي

 نمونه بيمار رابطه مستقيم دارد.

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 برای كار مي باشد.  حلول آماده شدهبر حسب م زير مقادير:  توجه

 : 0 شماره معرف
Phosphate buffer                                  PH 7.4                               25 mmol/l        

 : 2 شماره معرف
Glycine buffer                                      PH 7.4                              25 mmol/l   
Heat aggregated human IgG                                                 0.17 mg/ml        

 

 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  0تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 ها در مجاورت نور خودداري شود. ن و قراردادن محلولتوجه : از فريز نمود
 

 محلولها يساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند. 2و  0ی معرف ها محلول
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 ( 5 ):  ا منه مرجع د

                                                                     IU/ml 15 >                                                                         بزرگساالن  
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 هشدارها

ها از سديم آزايد استفاده شده است. از بلعيدن و تماس مستقيم  برای پايدار نمودن محلول

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

 فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد. ها محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار

 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

 سرم يا پالسما : رد RF پايداری

 روز 0درجه سانتيگراد  22 تا 27دمای  در

 روز 3درجه سانتيگراد   8 تا 2دمای  در

 هفته 4 درجه سانتيگراد 27دمای منهای  در

 شود. جداً خود داريآلوده شدن نمونه ها از 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
طراحي واحد بين المللي در ميلي ليتر  60تا  3در محدوده  RF اين كيت جهت اندازه گيری

باشد بايد ن المللي در ميلي ليتر  واحد بي 60بيش از  RFشده است. در مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.  3با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  2بعالوه  0نمونه به نسبت 

بوده و چون اين واحد بين المللي در ميلي ليتر   3كمتر از  RFدر بسياری از موارد مقدار 

واحد بين  3كمتر از  ، بايد نتيجه به صورتاستميزان خارج از محدوده اندازه گيری كيت 

       IU/ml 3 >) (.گزارش شودالمللي در ميلي ليتر 

 

 پديده منطقه اي :
 پديده منطقه ای مشاهده نشد. واحد بين المللي در ميلي ليتر 0277در اين آزمايش تا غلظت 

 

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  27ميلي گرم در دسي ليتر، بيلي روبين تا غلظت  02اسيد آسكوربيک تا غلظت 

ميلي گرم در دسي ليتر و تری گليسريد تا غلظت  377در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت 

 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شود. 077

 

 حساسيت
 باشد. ميواحد بين المللي در ميلي ليتر  3اندازه گيری  قابل  RF مقدار حداقل

 

  درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت
 

CV 
(%) 

SD  

(IU/ml ) 
Mean 

(IU/ml ) 
Inter-assay precision 

n=20 

4.00 

3.90 

2.00 

0.35 

0.57 

0.62 

8.51 

14.56 

30.70 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 


