غلظت  HbA1cبا اس تفاده ا ز ی ک نم ودار ک الیبراتور ب هطور
مستقیم و بهصورت  %HbA 1cبیان میشود.

 )4کلیه مواد مخ رب ز یس تی براس اس اس تانداردهای مل ی و
منطقهای دور ری خته شوند.

مقدمه:

محتویات كیت:

جمعآوری و آمادهسازی نمونه:

این کیت بهمنظور اندازهگیری  HbA1cدر خون سیاهرگی

 )1بافر لیزکننده 1 :ویال  13 /1میلیلیتری.

این محصول جهت اندازهگیری  HbA1Cدر نمونه خون تا

 )2محلول  1 :(R1) 1ویال  13 /5میلیلیتری.
 )3محلول  1 :(R2) 2ویال  6/6میلیلیتری.

انسان طراحی شده است و از نمونه خون تا وریدی حاوی
 K2EDTAمی توان استفاده کرد .نمونهگیری باید با رعایت کامل
شرایط آسپتیک انجا شو د.

كیت سنجش مستقیم  H bA1cبه روش آنزیمی
Dir ect HbA1c Assay ) Enzymatic, O n-Board Lysis( Kit
C at. No: 1 2 5 5
)Br ochur e Rev.: 0 6 ( 1400/02/25

توسط دستگاه اتوآناالیزر طراحی شده است .سطح HbA1c

بهمنظور پایش ط والنی مدت سطح گلوکز در خون افراد دیابتی
مورد بررسی قرار میگیرد .اهمیت فوق العاده  HbA1cزمانی
مشخص شد که کارآزمایی بالینی کنترل عوارض دیابت

مواد و وسایل مورد نیاز كه در كیت موجود نمیباشند:
 )1مجموعه کالی براتورهای  HbA1cشرکت ایده آل تش خیص

پایداری نمونه:

آتیه.

بر اساس راهنماییهای  CLSIهر آزمایشگاه موظف است تا بر

اساس ،امروزه سطح  HbA1cباید هر دو سال یک بار در کل
بیماران دیابتی و هر سه ماه یک بار در بیمارانی که پروتکل
درمان آن ها تغییر کرده است یا به اهداف درمانی ایده آل

 )2کنترلهای ش رکت ای ده آل تش خیص آتی ه در دو س طح

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

.HbA1c

مورد شرایط پایداری نمونهها تصمیمگیری نماید .توصیه میشو د
که نمونه های نگهداری شده در یخچال آزمایشگاه حداکثر تا دو

) (DCCTو مطالعه آی ندهنگر دیابت بریتانیا ( ،)UKPDSارتباط
قوی بین  HbA1cو خطر عوارض دیابت را نشان دادند .بر این

هفته پس از نمونهگیری مورد سنجش قرار گیرند.

نرسیدهاند ،به عنوان بخ شی از برنامه مدیریت درمان دیابت،

آماده سازی مح لول ها:

اندازهگیری شود HbA1c.محصول اتصال غیر آنزیمی گلوکز به
اسیدآمینه والین در انتهای آمین زنجیره بتای هموگلوب ین است

محلولهای موجود در این کیت بهصورت آماده مصرف میباشند.

که به عنوان شاخص میانگین سطح گلیسمیک خون و شاخص

ذخیره سازی و ماندگاری:

 )1قبل از انجا تست ،جهت یکنواخت شدن اریتروس یتهای

ریسک گسترش عوارض دیابت اندازهگیری میشود .باتوجه به
عمر  120روزه گلبول های قرمز خون HbA1c ،نشانگر مناسبی

 )1تمامی معرفها در دمای  2تا  8درجه سانتیگراد ت ا زم ان
انقضاء چاپ شده بر روی لیبل ویالها پایدار هستند.
 )2معرف ها پس از باز شدن درب آنها ،تا  4هفته در دمای  2تا

تهنشین شده ،باید نمونه خون تا به آرامی و  5مرتبه با سر و ته
کردن (یا توسط اپلیکاتور) همگن گردد .در صورت عد همگن

برای کنترل گلیسمیک در  2تا  3ماه اخیر بیمار است.
اصول آزمایش:

روش انجام آزمایش:

 8درجه سانتیگراد پایدار هستند.
 )3اجزاء کیت نسبت به نور حساس هس تن د و الز اس ت ک ه

تست مستقیم  HbA1cیک سنجش آنزیم ی اس ت ک ه در آن
نمونههای لی ز شده خون ت ا جه ت تخری و و هض م بیش تر
پروتئینها در معرض آنزیم پروتئاز ( تولید شده در یک گونه از

بالفاصله پس از انجا آزمایش درب آنها بسته شود و در یخچال
آزمایشگاه نگهداری گردند.

باکتری باسیلوس) قرار میگی رند .این فراین د س بو رهاس ازی
آمینواسید والین گلیکه از زنجی ره بتای هموگل وبین میگ ردد.
والین گلیک ه ب هعنوان سوبس ترا در مع رض آن زیم نوترکی و
فروکتوزیل والین اکسی داز ( )FVOتولید شده در باکتری E. coli
قرار میگی رد .پراکسید هیدروژن حاصل از ت ثییر آن ز یم FVO

برآمینو اسیدهای والین توسط آنزیم پراکس یداز ) (PODو ب ا
استفاده از یک کروموژن مناسو اندازهگیری میش ود .در ای ن
روش  ،نیاز به اندازهگیری جداگانه هموگلوبین توت ال نیس ت و

شدن نمونه ،صحت تست تحت تث یی ر قرار میگی ر د.
توجه :حداکثر تعداد نمونه در هر مرتبه ک اری ،بای د ب هنحوی
تعیین شود که نمونه برداری دستگاه اتوآنالیزر از ک ل نمون هها
حداکثر در طی مدت زمان  20دقیقه پ س از مخل وط ک ردن
نمونه ها انجا شود.
 )2حد اقل  250 µlاز هر نمونه خون ت ا در وی ال مخص و

احتیاط در استفاده از كیت:

دستگاه اتوآنالی زر ریخته شود.

 )1همانند سای ر تست های تشخیصی ،نتایج بایستی بر اس اس
نتایج سا ی ر تستها و عالیم بالینی بیمار تفسی ر گردد.

 )3کالیبراتورها و کنترل ها پس از آمادهسازی ،باید کامالً همان ن د
نمونه های خون استفاده شوند.

 )2از مصرف معرفهای تاریخ گذشته اکیداً خودداری نمایید.
 )3در هنگا کار با کیت دقت فرمایید که محتویات آن بر روی
صورت یا سای ر نقاط بدن ری خته نشود و از تماس مواد با د ها ن و

طرح شماتیک:
توجه :اندازهگیری  HbA1cیک روش  End-pointمیباشد و

سای ر مخاط بدن جلوگی ری شود.

اولین خوانش جذب ) (A1باید درست قبل از افزودن م ح ل ول 2
) (R2انجا شود.

كالیبراسیون:
 )1غلظ ت کالیبراتور ه ا در ه ر س ری تولی د متف اوت اس ت.
کالی براتورها از مقادی ر کم به زیاد در دستگاه قرار داده ش ده و
غلظتهای مربوط به هر سری تولید وارد شود.
 )2کالیبرا تورها به صورت لیوف یلیزه میباشند .بنابراین باید ابتدا بر
اساس بروشور مربوطه حل شده و ب ه آرام ی مخل وط گردن د.
کالیبراتورهای حل شده ،در صورتی که درب ویال آنها محکم
بسته باشد ،تا  14روز در دمای  2تا  8درجه سانتی گراد پا ی د ار
هستند.
مقادیر مورد انتظاربرای تست HbA 1c
< 5.7 %
5.7%-6.4%
≥ 6.5%

Normal
Prediabetes (increased
)risk for diabetes
Diabetes

كنترل كیفی:
مجموعه کنترلها را به صورت جداگانه تهی ه نمایی د و ه ر دو
کنت رل را ب هعنوان نمون ههای مجه ول در نظ ر بگیری د .در
صورتیکه نتایج حاصل از اندازهگیری غلظت کنترل ها ،خارج از
محدوده تعیین شده باشد ،از انجا تس ت ب ر روی نمون ههای
بیماران خودداری نمایید.
نتایج:
مق ادی ر  HbA1cبه ص ورت درص دی و ب ر اس اس نم ودار
کالیبراسیون گزارش میشوند .مقاد ی ر گزارش شده توسط DCCT

هم تراز شده و در فرمت  NGSPگزارش میگردند .ارتباط ب ین
نتایج  HbA1cدر فرمت ( NGSPبه صورت  )%HbA1cبا شبکه

( IFCCبه ص ورت  (mmol/molب ر اس اس فرم ول مش خص
میگردد:
NGSP = (0.09148 × IFCC) + 2.152

3
20
11.2
0.35
3.1

1
20
5.1
0.1
1.9

2
20
7.8
0.25
3.2

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean (%
)SD (%
)CV (%

( Recoveryبررسی درستی

محدودیت ها:
 )1محدوده خطی تست تا  12درصد میباشد .نمونههای باالتر از
 12 %نباید رقیق سازی و مجددا تست شوند بلکه باید نتیجه
تست بیمار ،بهصورت باالتر از  12درصد گزارش گردد
).(>%12
 )2ا ین تست برای نمونه خون تا انسان حاوی K2-EDTA

طراحی شده است.
مقدار هموگلوبین توتال نمونه خون باید بین  8 - 21 g/dlباشد.
 )3هموگلوبینوپاتیها و مقادی ر  HbFبیش از  10درصد در نتا ی ج
تداخل ای جاد میکند.

Concentration
12 mg/dl
15 mg/dl
13 mg/dl

)1

در این تست دو نمونه خون به نسبت مساوی با یکدیگر ت رک یو
شد و به عنوان یک نمونه ،میزان  HbA1cدر آن اندازهگیری شد.
معیار پذیرش در این آزمایش تغییر کمتر از  10درصد در ن تا ی ج

Obs.

Exp.

Added

Sample

No.

7.1
7.2
9.4

7.3
7
9.6

10.1
8.9
11.3

4.5
5.1
7.9

1
2
3

( Sensitivityبررسی حساسیت)
حداقل غلظت قابل تشخیص ) (LODدر این کیت بر اساس
مجموع  LOBو د و برابر انحراف معیار حاصل از  20بار تکرار یک
نمونه با غلظت کم برابر با  0 /54درصد میباشد.

( Linearityبررسی درستی)
نتایج  HbA1cحاصل از آنالیز نمونه های مختلف با اس تفاده از
کیت حاضر نشان داد که این کیت در مح دوده  4 - 12درص د

خصوصیات انجام آزمایش:
کلیه مراحل انجا این تست با اس تفاده از آن االی زر بی وش یمی
 Hitachi 912انجا شده است .نتایج هر تست ممکن است در
هر آزمایشگاهی متفاوت باشد.
پارامترهای كنترل كیفی
( Intra- Assayبررسی دقت)
دقت داخلی با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه متفاوت
در یک نوبتکاری (  20بار تکرار برای هر نمونه) بررسی شد .مع یار

عالئم استفاده شده در برچسب كاالها

تست به صورت خطی عمل میکند .معیار پذی رش در این آزمای ش
 Bias˂10%است.
( Comparison of Methodsبررسی درستی)
 40نمونه خون در سطوح مختلف تصمیمگیری بالینی انتخاب شد و
نتایج حاصل از کیت حاضر با روش مرجع (  )HPLCمقایسه گردید.
نتایج ،همبستگی قابل قبول  97 /9درصد بین دو روش مذکور را نشا ن
داد .معیار پذیرش برای این آزما یش به صورت زیر تعریف شده است:
0.9≤Pearson Correlation Coefficint≥1.0

پذیرش در این آزمایش  CV˂10%است.
3
20
9.32
0.27
2.9

2
20
7.41
0.22
3.0

1
20
5.54
0.20
3.6

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean (%
)SD (%
)CV (%

( Inter- Assayبررسی دقت)
ارزیابی دق ت بین تس تی ب ا س ه نمون ه متف اوت خ ون در 4
نوبتکاری (هر نوبت  5تکرار) انجا پذیرفت .معیار پذیرش در
این آزمایش  CV˂10%است.

4000 mg/dl
4000 mg/dl
30 mg/dl
80 mg/dl

به دست آمده است.
Rec.
)(%
97.2
102.8
97.9

21 g/dl
21 g/dl

( Interferencesبررسی تداخالت)
هموگلوبین استیله ،کاربامیله و  Labile HbA1cدر این تس ت
تداخلی ایجاد نمیکنند .همچنین واریتههای هموگلوبین  C ،Sو
 Eبا واکنش آنزیم ی س نجش  HbA1cت داخل ندارن د .م واد
مداخلهگر زی ر نیز با واکنش آنزیمی اندازهگیری  HbA1cتداخلی
ندارند.
Trueness

Compound
Ascorbic Acid
Total Bilirubin
)Bilirubin (Conj ugate
Hemoglobin
Total Protein
Glucose
Triglyceride
Uric Acid
Urea

1.
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در صورت بروز ه رگونه مشکل خواهشمند است با تلفنهای
مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

