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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type DBIL Ser/Pl  

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

Wave (2nd/Primary) 660 A 546 A  

S. Vol (Normal) 7 0 0   

S. Vol (Decrease) 3 0 0   

S. Vol (Increase) 15 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 294 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 294 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 294 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 294 0   

Abs. Limit 12000 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   Lot 2POINT   

Span   Bottle BLANK   

2Point     

Full     

SD Limit  0.1   

Duplicate limit  10 % 200 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  294 Unit mg/dl A  

Report Name  Direct Bili   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  0 10   

Repeat Limit  0 10   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    0.0 0.2 (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 7 7      

Diluent S.Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 

 
 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

106 395 H917 5 x 62 ml 5 x 17 ml 1,900 

 
 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 

 

 : روش
   ( DCA ) دی كلرو آنيلين 4و  2فتومتريک با استفاده از 

 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

لوبين، بيلي روبين است. بيلي روبين غير كونژوگه آزاد يکي از محصوالت تجزيه هموگ

شديداً غير قطبي و نامحلول در آب است. بنابراين برای انتقال از طحال به پانکراس از طريق 

با آلبومين تشکيل يک كمپلکس مي دهد. بيلي روبين در كبد به اسيد گلوكرونيک   خون،

ديل مي شود و به صورت محلول در آب از متصل شده و به بيلي روبين گلوكورونيک اسيد تب

 طريق مجاری صفراوی دفع مي گردد.

افزايش بيلي روبين در نتيجه افزايش توليد آن در اثر هموليز ) يرقاان پايش كبادی   ، آساي      

پارانشيم كبدی ) يرقان ميان كبدی   و انسداد مجاری صفراوی ) يرقان پس كبادی   مشااهده   

ي روبين به صورت مزمن و ارثي، سندرم گيلبرت ناميده مي شود مي شود. همچنين افزايش بيل

 كه نسبتاً رايج است.

درصد نوزادان به دليل تخري  گلبول های قرمز و تأخير عملکارد آنازيم هاا در     06تا  06در 

 تجزيه بيلي روبين حاصل از آن، سطح بيلي روبين افزايش مي يابد.

قدار بيلي روبين توتال و بيلي روبين مستقيم را روش های معمول اندازه گيری بيلي روبين، م

نشان مي دهد كه بيلي روبين مستقيم در واقع اندازه گيری ميزان بيلي روبين كونژوگه و 

محلول در آب است. ميزان بيلي روبين غيركونژوگه را مي توان از تفاوت ميزان بيلي روبين 

 نمود. توتال و مستقيم تعيين

 

 آزمايش : ساس ا

دی كلرو آنيلين تشکيل يک  4و  2آزمايش بيلي روبين مستقيم در حضور ديازو  در اين

قرمز رنگ در محيط اسيدی مي دهد. شدت رنگ ايجاد شده كه به صورت  تركي  ازتي

 فتومتريک قابل انداره گيری است  با مقدار بيلي روبين رابطه مستقيم دارد.

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
0.07 mmol/l     EDTA-Na

2
 

         6.6 g/l  NaCl 

   70 mmol/l  Sulfamic acid 

 : 2 شماره معرف
0.09 mmol/l  2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 

 130 mmol/l  HCl  

0.02 mmol/l  EDTA-Na
2
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 رجه سانتيگراد (د 61) در  دقت

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 
n=20  

3.12 

1.46 

1.30 

0.01 

0.01 

0.03 

0.36 

0.76 

2.07 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision 

n= 20 

3.34 

1.00 

0.71 

0.01 

0.01 

0.02 

0.35 

0.75 

2.13 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

     

 

 

 ( 1 ):  ا منه مرجع د
                                                            mg/dl   0.3 ≥كودكان و بزرگساالن
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 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

 نسبت به نور بسيار حساس است. 2محلول شماره  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 مودن و قراردادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.توجه : از فريز ن

 

 محلولها يساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند.  2و  1ی معرف محلول ها

 

 هشدارها

از بلعيدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت 

 تماس  بالفاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.  ها محلولكلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با  طورب

 

 : ها نمونه
  ، پالسما همراه با هپارينسرم

 سرم يا پالسما : رد بيلي روبين مستقيم پايداری

   روز 2درجه سانتيگراد  21تا  11 دمای در

 روز 0درجه سانتيگراد  8تا  2در دمای 

 ماه )در صورتيکه بال فاصله فريز گردد  3درجه سانتيگراد  26ی در دمای منها

 شود. و قرار گرفتن آنها در مقابل نور جداً خود داريآلوده شدن نمونه ها از 

 

 ضريب تبديل واحد :
Bilirubin (mg/dl) × 17.1 = Bilirubin (µmol/l) 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
ميلي گرم در دسي  16تا  1/6زه گيری بيلي روبين مستقيم در محدوده اين كيت جهت اندا

ميلي گرم در دسي  16ليتر طراحي شده و در مواردی كه مقدار بيلي روبين مستقيم بيش از 

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

 ضرب شود.    

 

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  44تا غلظت  هموگلوبين ميلي گرم در دسي ليتر، 36آسکوربيک تا غلظت  اسيد

تداخل در  باعثميلي گرم در دسي ليتر  1666و تری گليسيريد تا غلظت  در دسي ليتر

 آزمايش نمي شوند.

 


