
 
 

 

 
   

 به روش آنزیمی HbA1c مستقیم سنجش تیك

 Kit (Enzymatic, On-Board Lysis)HbA1c Assay  Direct 
Cat. No: 1255 

Brochure Rev.: 0 6 (1400/02/25)  
 :مقدمه

در خون سیاهرگی  HbA1c گیریاندازه منظوربهاین کیت 

 HbA1c سطحتوسط دستگاه اتوآناالیزر طراحی شده است. 

 خون افراد دیابتیدر گلوکز سطح والنی مدت پایش ط منظوربه
 یزمان HbA1cفوق العاده  تیاهم .گیردمورد بررسی قرار می

 ابتیکنترل عوارض د ینیبال ییمشخص شد که کارآزما

(DCCT) ایتانیبر ابتینگر دندهیو مطالعه آ (UKPDS) ارتباط ،

بر این  را نشان دادند. ابتیو خطر عوارض د HbA1c نیب یقو

باید هر دو سال یک بار در کل  HbA1c سطح امروزه ،اساس
کل پروت بیماران دیابتی و هر سه ماه یک بار در بیمارانی که

ل اهداف درمانی ایده آها تغییر کرده است یا به درمان آن

شی از برنامه مدیریت درمان دیابت، به عنوان بخاند، نرسیده

 می گلوکز بهمحصول اتصال غیر آنزی HbA1c شود. گیریاندازه
ین  یانتهای آمین زنجیره بتادر والین  آمینهاسید  استهموگلوب

عنوان شاخص میانگین سطح گلیسمیک خون و شاخص هبکه 

. باتوجه به شودمی گیریاندازهریسک گسترش عوارض دیابت 

مناسبی نشانگر  HbA1cهای قرمز خون، روزه گلبول 120عمر 

 است.بیمار  اخیرماه  3تا  2در کنترل گلیسمیک برای 

 
  :اصول آزمایش

اس ت ک ه در آن  یم یسنجش آنز کی HbA1c میمستق تست

بیش تر  هض م جه ت تخری و وت ا   شده خون زیل هاینمونه
از گونه یک  درتولید شده )پروتئاز آنزیم در معرض  هاپروتئین

 یس بو رهاس از فراین د نی. ادنرگییقرار م (لوسیباسباکتری 

. گ رددیم نیهموگل وب یبتا رهیاز زنج هکیگل نیوال دیاسنویآم

 وی نوترک میعنوان سوبس ترا در مع رض آن زب ه هک یگل نیوال

 E. coliباکتری  درشده  دی( تولFVO) دازیاکس نیوال لیفروکتوز
 FVO میآن زاز ت ثییر  حاصلهیدروژن  دیپراکس. ردگییقرار م

و ب ا  (POD)توسط آنزیم پراکس یداز  نیوالهای آمینو اسیدبر

. در ای ن ش ودمی گیریاندازه فاده از یک کروموژن مناسواست

و  یس تجداگانه هموگلوبین توت ال ن گیریاندازهروش ، نیاز به 

طور ز ی ک نم ودار ک الیبراتور ب هبا اس تفاده ا HbA1cغلظت 
 . شودمیبیان  %c1HbAصورت بهو مستقیم 

 

 :محتویات كیت

 لیتری.میلی 1/13ویال  1کننده: بافر لیز (1

 لیتری.میلی 5/13ویال  1 :(R1) 1محلول  (2

 .لیتریمیلی 6/6ویال  1: (R2) 2محلول  (3

 

 :باشندیموجود نم تیكه در ك ازیمورد ن لیمواد و وسا

شرکت ایده آل تش خیص  HbA1c هایبراتوریکال مجموعه (1

 آتیه.

دو س طح در  ش رکت ای ده آل تش خیص آتی ه هایکنترل (2

HbA1c. 

 

 :لول هاآماده سازی مح

  باشند.آماده مصرف میصورت موجود در این کیت بههای محلول

 

 :ذخیره سازی و ماندگاری

ت ا زم ان گراد درجه سانتی 8تا  2در دمای ها تمامی معرف (1

 پایدار هستند.ها انقضاء چاپ شده بر روی لیبل ویال

ا  2هفته در دمای  4ها، تا ها پس از باز شدن درب آنمعرف (2 ت

 گراد پایدار هستند.رجه سانتید 8

د و الز  اس ت ک ه هس تنحساس به نور نسبت اجزاء کیت  (3

و در یخچال شود ها بسته بالفاصله پس از انجا  آزمایش درب آن
 .گردندآزمایشگاه نگهداری 

 

 :احتیاط در استفاده از كیت

بر اس اس  یستیبا جینتا ،یصیتشخ های تست ریهمانند سا (1

 گردد. ریتفس ماریب ینیبال معالی و هاتست ریسا جینتا

 .نمایید یخوددار اکیداًگذشته  خیتار هایاز مصرف معرف (2
 یآن بر رو اتیکه محتو دییدقت فرما تیدر هنگا  کار با ک (3

و  ختهینقاط بدن ر ریسا ایصورت  ن  نشود و از تماس مواد با دها

 شود. یریمخاط بدن جلوگ ریسا

و  یمل  یاس اس تانداردهابراس  یس تیمواد مخ رب ز هیکل (4
 شوند. ختهیدور ر ایمنطقه

 

  :نمونه سازیو آمادهآوری جمع

نمونه خون تا  در  HbA1C گیریاندازه محصول جهت نیا

 حاویتا  وریدی  از نمونه خون و انسان طراحی شده است

EDTA2K مل  گیری. نمونهکردتوان استفاده می باید با رعایت کا
 . دانجا  شوشرایط آسپتیک 

 

 پایداری نمونه:

هر آزمایشگاه موظف است تا بر  CLSIهای بر اساس راهنمایی

خود در مطالعات نتایج حاصل از اساس منابع علمی موجود و یا 

د گیری نماید. توصیه میها تصمیممورد شرایط پایداری نمونه شو
دو که نمونه ا  ت های نگهداری شده در یخچال آزمایشگاه حداکثر 

 گیری مورد سنجش قرار گیرند.نمونه هفته پس از

 

 :روش انجام آزمایش

های اریتروس یت یکنواخت شدن، جهت از انجا  تستقبل  (1

ه با مرتبه  5و  یبه آرام تا نمونه خون  نشین شده، بایدته ت سر و 
در صورت عد  همگن  .گردد همگن)یا توسط اپلیکاتور( کردن 

 .دریگیقرار م رییثتست تحت ت صحت ،شدن نمونه

 نحویب هتوجه: حداکثر تعداد نمونه در هر مرتبه ک اری، بای د 

ها از ک ل نمون هبرداری دستگاه اتوآنالیزر تعیین شود که نمونه
دقیقه پ س از مخل وط ک ردن  20حداکثر در طی مدت زمان 

 ها انجا  شود. نمونه

از هر نمونه خون ت ا  در وی ال مخص و   µl 250حد اقل  (2

 زر ریخته شود.دستگاه اتوآنالی

د سازی، باید کامالًها پس از آمادهکالیبراتورها و کنترل (3 ن ن  هما
 های خون استفاده شوند.نمونه

 

 :طرح شماتیک

و  باشدمی End-pointیک روش  HbA1c گیریاندازه: توجه

ول  (A1)اولین خوانش جذب  حل  2باید درست قبل از افزودن م

(R2) .انجا  شود 

 

 
 

 :كالیبراسیون

. اس تمتف اوت تولی د  یس ره ا در ه ر غلظ ت کالیبراتور (1

ش ده و  هداد ردر دستگاه قرا ادیز هکم ب ریاز مقاد هابراتوریکال

 وارد شود.سری تولید مربوط به هر  هایغلظت
باشند. بنابراین باید ابتدا بر یلیزه میصورت لیوفتورها بهکالیبرا (2

ه آرام ی مخل وط گردن د. اساس بروشور مربوطه حل شده و ب 

ها محکم صورتی که درب ویال آنکالیبراتورهای حل شده، در 

ر  8تا  2روز در دمای  14بسته باشد، تا  دا ی ا پ درجه سانتی گراد 

 هستند. 

 c1HbAورد انتظاربرای تست مقادیر م

 

 

 

 

 :ل كیفیكنتر

نمایی د و ه ر دو  هی صورت جداگانه تههب راها کنترل مجموعه
در  .بگیری  دمجه  ول در نظ  ر  یهاعنوان نمون  هب  هکنت رل را 

ز که نتایج حاصل از اندازهصورتی ا رج  گیری غلظت کنترل ها، خا

های همحدوده تعیین شده باشد، از انجا  تس ت ب ر روی نمون 

 بیماران خودداری نمایید. 

 

 :جینتا
 نم  ودارر اس  اس ب  و  یص  ورت درص  دبه HbA1c ریمق  اد

 DCCTگزارش شده توسط  ری. مقادشوندگزارش میکالیبراسیون 

ارتباط ب ین گردند. یگزارش م NGSPدر فرمت  شده وتراز هم

 با شبکه (HbA1c%به صورت ) NGSPدر فرمت  HbA1cنتایج 

< 5.7 % Normal 

5.7%-6.4% 
Prediabetes (increased 

risk for diabetes)  

≥ 6.5% Diabetes 
 



 
 

 

 
   

IFCC (ه ص ورت ب(mmol/mol مش خصفرم ول  ب ر اس اس 
  :گرددمی

 
NGSP = (0.09148 × IFCC) + 2.152 

 

 :ها تیمحدود

ز  های. نمونهباشدمی درصد 12 تست تا یمحدوده خط (1 باالتر ا

نتیجه  سازی و مجددا تست شوند بلکه بایدنباید رقیق 12 %

گردد گزارش  درصد 12 باالتر از صورتتست بیمار، به
(>%12). 

 EDTA-2K یانسان حاو تا نمونه خون  یتست برا نیا (2

 شده است.  یطراح

 باشد. g/dl 21- 8 نیبید با توتال نمونه خون نیمقدار هموگلوب
 جیدر نتا درصد 10از  شیب HbF ریمقاد ها وهموگلوبینوپاتی (3

 .کندیم جادیتداخل ا

 

 :شیانجام آزما اتیخصوص

 یمیوش یب زریبا اس تفاده از آن اال این تستمراحل انجا   هیکل

Hitachi 912   هر تست ممکن است در  جینتا شده است.انجا
 متفاوت باشد. یشگاهیهر آزما

 

 های كنترل كیفیپارامتر

 Intra- Assay )بررسی دقت(

دقت داخلی با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه متفاوت 

ر  بار تکرار برای هر نمونه( بررسی شد. 20کاری )در یک نوبت ا ی مع

 است. CV˂10%پذیرش در این آزمایش 

 

 

 

 
 

 Inter- Assay )بررسی دقت(

 4در  خ وننمون ه متف اوت   س هتس تی ب ا ارزیابی دق ت بین

معیار پذیرش در انجا  پذیرفت.  (تکرار 5 نوبتکاری )هر نوبت

 است. CV˂10%این آزمایش 

 
 

 

 

 Recovery )بررسی درستی 1( 

رکیو  به نسبت مساوی با خوندر این تست دو نمونه  ت یکدیگر 

. شد گیریاندازهدر آن  HbA1cمیزان  ،شد و به عنوان یک نمونه
ج درصد  10کمتر از تغییر معیار پذیرش در این آزمایش  ی ا ت ن در 

 است.دست آمده به

 

 

 
 

Linearity  (درستی)بررسی 

اس تفاده از های مختلف با آنالیز نمونهحاصل از  HbA1cنتایج 

درص د  4 -12 مح دودهدر این کیت نشان داد که کیت حاضر 

 شیآزما نیدر ا رشیپذ اریمع کند.صورت خطی عمل میتست به
Bias˂10% .است 

 

 sMethodof  Comparison  (درستی)بررسی 

گیری بالینی انتخاب شد و لف تصمیمخون در سطوح مختنمونه  40

 .مقایسه گردید (HPLC)با روش مرجع نتایج حاصل از کیت حاضر 

ن درصد  9/97 نتایج، همبستگی قابل قبول بین دو روش مذکور را نشا
 یش به صورت زیر تعریف شده است: معیار پذیرش برای این آزما داد.

0.9≤Pearson Correlation Coefficint≥1.0 
 

 

 Interferences )بررسی تداخالت(

در این تس ت   Labile HbA1cکاربامیله و ،تیلههموگلوبین اس

و  S ،C نیهموگلوب هایتهیوار نیهمچن کنند.تداخلی ایجاد نمی

E س نجش یم یبا واکنش آنز HbA1c م واد  .دن ت داخل ندار

تداخلی  HbA1c گیریاندازه یمیواکنش آنز بانیز  ریگر زمداخله
 .ندارند

 
1. Trueness 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity )بررسی حساسیت( 
در این کیت بر اساس  (LOD)حداقل غلظت قابل تشخیص 

یک  20و برابر انحراف معیار حاصل از و د LOBمجموع  بار تکرار 

  باشد.میدرصد  54/0 برابر با نمونه با غلظت کم

 

 عالئم استفاده شده در برچسب كاالها
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های رگونه مشکل خواهشمند است با تلفنبروز هدر صورت 

 مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean (%) 5.54 7.41 9.32 

SD (%) 0.20 0.22 0.27 

CV (%) 3.6 3.0 2.9 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean (%) 5.1 7.8 11.2 

SD (%) 0.1 0.25 0.35 

CV (%) 1.9 3.2 3.1 

 

No. Sample Added Exp. Obs. 
Rec. 
(%) 

1 4.5 10.1 7.3 7.1 97.2 

2 5.1 8.9 7 7.2 102.8 

3 7.9 11.3 9.6 9.4 97.9 

 

Compound Concentration 

Ascorbic Acid 12 mg/dl 

Total Bilirubin 15 mg/dl 

Bilirubin (Conjugate)  13 mg/dl 

Hemoglobin 21 g/dl 

 Total Protein 21 g/dl 

Glucose  4000 mg/dl 

Triglyceride 4000 mg/dl 

Uric Acid  30 mg/dl 

Urea  80 mg/dl 

 


