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 هشدارها

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

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

 فراوان شستشو داده شود.

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

 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

 سرم يا پالسما : رد CRP پايداری

 روز 8درجه سانتيگراد   8تا  2در دمای 

 ماه  3درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
لي گرم در ليتر طراحي شده است. مي 32تا  2در محدوده  CRPاين كيت جهت اندازه گيری 

بعالوه  1ميلي گرم در  ليتر باشد بايد نمونه به نسبت  32بيش از  CRPدر مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.  3با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  2

ميلي گرم در ليتر بوده و چون اين ميزان خارج از  2كمتر از  CRPدر بسياری از موارد مقدار 

ميلي گرم در ليتر  2محدوده اندازه گيری كيت مي باشد، بايد نتيجه به صورت كمتر از 

           mg/L (< 2 (گزارش شود.

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  42 غلظتبيلي روبين تا  ميلي گرم در دسي ليتر، 32اسيد آسكوربيک تا غلظت 

و تری گليسيريد تا غلظت  يترميلي گرم در دسي ل 522 در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  1422

 

 پديده منطقه اي :
 ميلي گرم در ليتر پديده منطقه ای مشاهده نشد. 522در اين آزمايش تا غلظت 

 

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  32ميلي گرم در دسي ليتر، بيلي روبين تا غلظت  22اسيد آسكوربيک تا غلظت 

ميلي گرم در دسي ليتر و تری گليسريد تا غلظت  322در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت 

 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شود. 1222

 

  درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت
 

CV 
(%) 

SD  

(mg/L) 

Mean 

(mg/L) 

Inter-assay precision 

n=20 

4.00 

5.00 

4.00 

0.25 

1.21 

1.48 

5.49 

21.86 

31.1 
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Sample 3 

 

 

 
 

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

504 055 BT 1 x 50 ml 1 x 5 ml 277 

 
 TruCal CRP کالیبراتور 

 TruLab Protein کنترل ها 

 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتری 

 

 ( 4 , 1 )مه : مقد

CRP  پروتئين هايي كه  است. های فاز حاد پروتئين شناخته شده در گروه پروتئينمهمترين(

 د(. بغلظت آنها در پاسخ به ناهنجاری های التهابي افزايش مي يا

CRP های  سرم افراد سالم به طور طبيعي به مقدار كم وجود دارد و غلظت آن در التهاب در

و عفونت های پس از عمل به سرعت بافتي   حاد شامل عفونت های باكتريايي، آسيب های

پارامتر مناسبي جهت شناسايي و كنترل درمان CRP افزايش مي يابد. اندازه گيری غلظت 

 های روده ای و معده ای مي باشد.   روماتيسم حاد، التهاب ،های عفوني بيماری

پس از شروع  ،های سفيد و شمارش گلبول  (ESR)زمان سديمنتاسيوننسبت به  CRP غلظت

افزايش يافته و بعد از بهبود، به سرعت كاهش مي يابد. به همين  بيشتری سرعت بايماری ب

به مراتب حساس تر و اختصاصي تر از اندازه گيری زمان   CRPاندازه گيری غلظتجهت  

  های سفيد است. و شمارش گلبول   (ESR)سديمنتاسيون
 

 آزمايش : ساس ا

انساني،  CRPار با آنتي بادی حساس شده بر عليه موجود در نمونه بيم CRPدر اين آزمايش 

 CRPتشكيل كمپلكس داده و ايجاد كدورت مي نمايد. مقدار كدورت ايجاد شده با مقدار 

 موجود در نمونه بيمار رابطه مستقيم دارد.

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
TRIS buffer                                    PH 7.5                                   100 mmol/l        
Polyethlenglycol , detergents and stabilizers 

 : 2 شماره معرف
TRIS buffer                                    PH 8.0                                   100 mmol/l        
Anti–human CRP antibodies (goat) with stabilizers 

 

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

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 اورت نور خودداري شود.ها در مج توجه : از فريز نمودن و قراردادن محلول
 

 محلولها يساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند. 2و  1ی معرف ها محلول
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                                                                             ( 5 ):  ا منه مرجع د

                                                                      mg/L 10 >                                                                              بزرگساالن   

 mg/L 15 >    هفته                                                                               3نوزادان تا سن 
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method Sample Blank(A)

Kind of process linear

filter 340/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 180

Reagent2 18

SAMPLE

sample  vol 12

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 10

Incubation time(sec) 300/300

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 30

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 0 - 10

female 0 - 10

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum mg/L

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 everyrun

Decimals 1

BT 3500/1500

CRP
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method Sample Blank(A)

Kind of process linear

filter 340/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 300

Reagent2 30

SAMPLE

sample  vol 20

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 10

Incubation time(sec) 300/300

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 30

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 0 - 10

female 0 - 10

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum mg/L

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 everyrun

Decimals 1

BT 3000/2000/1000

CRP
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