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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type TRF Ser/Pl  

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

Wave (2nd/Primary) 0 A 570 A  

S. Vol (Normal) 2 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 5 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 250 0 216 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 216 0 R2  

Reagent (R3) T3 50 0 216 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 216 0   

Abs. Limit 12000 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Logt-Log-4P A  A   

                   Point 6 Span Point 6   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  999   

Duplicate limit  15 % 300 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  216 Unit mg/dl A  

Report Name  Transferrin   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  3 800   

Repeat Limit  3 800   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    # # (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 2 2 2 2 2 2  

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

514 051 H917 1x42 ml 1x9 ml 160 

 
 TruCal Protein کالیبراتور 

TruLab N & P TruLab Protein کنترل ها 
 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتريک 

 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

كيلو دالتون  97های مختلف و وزن مولکولي حدود  ترانسفرين يک گليکوپروتئين با ايزوفرم

 +Fe3است كه مي تواند به دو يون 
ترانسفرين آهن پالسما را بين دستگاه . متصل شود 

گوارش، اندام های ذخيره كننده آهن ) مانند كبد، طحال و مغز استخوان ( و اندام های 

سنتز ترانسفرين در كبد به  مصرف كننده آهن ) مانند بافت های خون ساز ( منتقل مي كند.

ميزان نياز آهن و  ذخيره آن در بدن بستگي دارد. بنابراين غلظت ترانسفرين مي تواند كمبود 

و يا افزايش غلظت آهن را نشان دهد. تعيين غلظت ترانسفرين اشباع شده در تشخيص 

آهن  هموكروماتوسيس و ممانعت از افزايش غلظت آهن در نارسايي های مربوط به توزيع

مثل بيماری های كبدی و بررسي درمان اريتروپوئتين در بيماران با نقص كليوی استفاده مي 

 شده است. TIBCشود. اندازه گيری غلظت ترانسفرين اشباع شده جايگزين اندازه گيری 

 

 آزمايش : ساس ا

ی ها توسط اندازه گيری فتومتريک واكنش بين آنتي بادی ترانسفريندر اين آزمايش غلظت 

موجود در سرم  ترانسفرينانساني موجود در كيت و آنتي ژن  ترانسفرينحساس شده بر عليه 

 تعيين مي گردد. 
 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
TRIS  PH 7.5 100 mmol/l 

NaCl  180 mmol/l 

Polyethylenglycol (PEG),detergents, 

stabilizers 
 

 : 2 شماره معرف
TRIS  PH 8.0 100 mmol/l 

NaCl  180 mmol/l 

Anti-human Trf antibody (goat) 

with stabilizers 

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

  باشند. مصرف مي ابلق  ويالها

ها در مجاورت نور خودداری  توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول

 شود.
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 پديده منطقه ای
 ميلي گرم در دسي ليتر پديده منطقه ای مشاهده نشد. 2222در اين آزمايش تا غلظت 

 

 مداخله گر عوامل
 در دسي ليترميلي گرم   02تا  ، بيليروبينميلي گرم در دسي ليتر 1222تا غلظت  هموگلوبين

واحد بين  1922تا غلظت  RFميلي گرم در دسي ليتر و  2222و تری گليسيريد تا غلظت 

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثالمللي در ميلي ليتر 

  درجه سانتیگراد ( 61) در  دقت

تشخيص كميته بين المللي استاندارد های آزمايشگاه های  EP-5دقت بر اساس پروتوكل 

 ( (NCCLSطبي

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 

n=40 

2.38 

1.84 

1.67 

5.29 

7.25 

9.08 

222 

394 

543 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision  n=40 

0.41 

0.24 

1.37 

0.91 

0.93 

7.45 

222 

394 

543 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

   ( 3 ):  ا منه مرجع د

Transferrin                                                               200 – 360    mg/dl          

250 – 450   µg/dl                                                                      TIBC 

20 – 50   %                                                     Transferrin Saturation 
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 محلولها یساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند.  2و  1ی معرف ها محلول

 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

 د.فراوان شستشو داده شو

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

 

 روش آماده سازی کالیبراتور
 lµ122 TruCal Protein  قرار دهيد 0رقيق نشده را در جايگاه شماره 

 lµ122 TruCal Protein با سرم فيزيولوژی رقيق  1+1نسبت را به  رقیق نشده

  قرار دهيد . 5نمائيد و در جايگاه 

 lµ122 TruCal Protein نسبت و به برداشته  5از جايگاه شماره  رقیق شده

 قرار دهيد. 4نمائيد و در جايگاه با سرم فيزيولوژی رقيق  1+1

 lµ122 TruCal Protein نسبت و به برداشته  4از جايگاه شماره  رقیق شده

 هيد.قرار د 3نمائيد و در جايگاه با سرم فيزيولوژی رقيق  1+1

 lµ122 TruCal Protein نسبت و به برداشته  3از جايگاه شماره  رقیق شده

 قرار دهيد. 2نمائيد و در جايگاه با سرم فيزيولوژی رقيق  1+1

  فقط سرم فيزيولوژی قرار دهيد . 1در جايگاه شماره 

 IgG,IgA,IgM,C3,C4با يکبار آماده سازی كاليبراتور به طريق فوق مي توانيد همزمان 

را همزمان كاليبر نمائيد . )توجه : پايداری كالبراتور پس از رقت سازی  Transferrin و

 ساعت ميباشد( 2فوق 
 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

 : Transferrinپايداری 

 روز 8درجه سانتيگراد  25تا  2در دمای 

 ماه 0درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 شود. و فريز مجدد نمونه ها خود دارین نمونه ها آلوده شداز 

 

 ضريب تبديل واحد :

 

(mg/dl)nTransferri

70.9)dl/μg(Iron
(%)SaturationnTransferri


 

 

TIBC (µg/dl) = Transferrin (mg/dl) × 1.25 

 کیت : کارآيي  و ويژگیها

 اندازه گیری محدوده
ميلي گرم در دسي ليتر  088تا  6در محدوده  ترانسفريناين كيت جهت اندازه گيری 

ميلي گرم در دسي ليتر باشد   088 بيش از  ترانسفرينده و در مواردی كه مقدار طراحي ش

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

 شود.    

 


