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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type IGG Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 15 28 0 0  

Wave (2nd/Primary) 0 A 570 A  

S. Vol (Normal) 2 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 4 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 270 0 779 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 779 0 R2  

Reagent (R3) T3 55 0 779 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 779 0   

Abs. Limit 12000 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Higher 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 % 1000 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  739 Unit mg/dl A  

Report Name  IgG   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  157 3500   

Repeat Limit  157 3500   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male) 100 Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    # # (2) 0   

(Female) 100 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 * * * * *  

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

509 051 H917 1x42 ml 1x9 ml 150 

 

 TruCal Protein کالیبراتور 

TruLab N & P TruLab Protein کنترل ها 
 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتريک 

 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

 گروهي ( IgDو  IgE , IgM , IgA , IgG) های انسانيكالس های مختلف ايمونوگلوبولين 

 دارای وزن مولکولي حدود انسانIgG  از گليکوپروتئين های ساختاری و عملکردی هستند.

كيلو دالتون مي باشد و شامل دو زنجيره سبک يکسان و دو زنجيره سنگين يکسان است  171

  صل شده اند.به يکديگر مت γكه توسط پيوندهای دی سولفيدی و به شکل 

IgG توسط  سرميB-Cell    از ايمونوگلوبولين های 57های پالسما توليد مي شود و حدود %

سرم، اتصال به آنتي ژن، وارد كردن مکمل های  IgGمحلول را تشکيل مي دهد. عمل اصلي 

 فعال سازی و آزاد سازی مواد حاصل از كاتابوليسم آنتي ژن مي باشد. 

سندروم های اوليه و ثانويه نقص سيستم ايمني ديده مي شود. سرم در  IgGكاهش غلظت 

 IgGهچنين افزايش دفع پروتئن به دليل بيماری های كليوی مي تواند سبب كاهش غلظت 

 شود. 

افزايش يکي از كالس های ايمونوگلوبولين ها كه در اثر تومورهای بدخيم مغز استخوان به 

ايمونوگلوبولين های كالس های ديگر از  وجود آمده باشد، نيز ممکن است باعث كاهش

در عفونت های شديد و بيماری های اتوايمن نيز ديده  IgGشود. افزايش غلظت  IgGجمله 

مونوكلونال و پلي كلونال را  IgGمي شود. همچنين اشکال مختلف ميلوما مقادير زيادی از 

 توليد مي كند ) مانند ديگر كالس های ايمونوگلوبولين ها(. 

 سرم برای تشخيص افتراقي اين بيماری ها ضرورت دارد.  IgGن مقدار كمي تعيي
 

 آزمايش : ساس ا

های  توسط اندازه گيری فتومتريک واكنش بين آنتي بادی IgGدر اين آزمايش غلظت 

موجود در سرم تعيين  IgGانساني موجود در كيت و آنتي ژن  IgGحساس شده بر عليه 

 ميگردد. 
 

 : 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 IgG antibody (goat) 

with stabilizers 
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 پديده منطقه ای
 ميلي گرم در دسي ليتر پديده منطقه ای مشاهده نشد. 0111در اين آزمايش تا غلظت 

 مداخله گر عوامل
 در دسي ليترميلي گرم   01، بيليروبين تا ميلي گرم در دسي ليتر 1111تا غلظت  هموگلوبين

واحد بين  1511تا غلظت  RFدر دسي ليتر و ميلي گرم  2111و تری گليسيريد تا غلظت 

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثالمللي در ميلي ليتر 

 مشاهده نشد. IgM و IgAهيچگونه واكنش تقاطعي با 

  درجه سانتیگراد ( 61) در  دقت

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

 ( (NCCLSطبي

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 

n=40 

1.20 

1.57 

1.62 

14.1 

29.1 

36 

1173 

1854 

2217 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision  n=40 

0.81 

1.15 

1.54 

9.49 

21.4 

34.1 

1173 

1854 

2217 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

   ( 4,5 ):  ا منه مرجع د

     mg/dl   1600 – 700                   ماهه                                         1 كمتر ازنوزاد 

   mg/dl   750 – 250              ماهه                                                             3تا  1نوزاد 

  mg/dl   800 – 180                                                                      ماهه   0تا  4كودک 

                  mg/dl   1000 – 300                      ماهه                                         12تا  5كودک 

                                                                mg/dl   1000 – 350ساله 2تا  1كودک 

                                                              mg/dl   1300 – 500ساله   7تا  3كودک 

                                                            mg/dl   1300 – 600ساله     9تا  0كودک 

                                                      mg/dl   1400 – 700   ساله    13تا  11كودک 

  mg/dl    700 – 1600                                                                                                بزرگساالن
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 نگهداری محلولها شرايط
تيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی درجه سان 0تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

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

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

 هشدارها

آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيدن و تماس مستقيم ها از سديم  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.

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

 روش آماده سازی کالیبراتور
 lµ111 TruCal Protein  قرار دهيد 0رقيق نشده را در جايگاه شماره 

 lµ111 TruCal Protein با سرم فيزيولوژی رقيق  1+1نسبت را به  رقیق نشده

  قرار دهيد . 7و در جايگاه  نمائيد

 lµ111 TruCal Protein نسبت و به برداشته  7از جايگاه شماره  رقیق شده

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

 lµ111 TruCal Protein نسبت و به برداشته  4از جايگاه شماره  رقیق شده

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

 lµ111 TruCal Protein نسبت و به برداشته  3از جايگاه شماره  رقیق شده

 قرار دهيد. 2گاه نمائيد و در جايبا 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  Transferrinو 

 ساعت ميباشد( 2فوق 
 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با رمس

 : IgGپايداری 

 روز   5درجه سانتيگراد  27تا  17در دمای 

 ماه   3درجه سانتيگراد  0تا  2در دمای 

 ماه 0درجه سانتيگراد  21در دمای منهای 

 شود. و فريز مجدد نمونه ها خود داریآلوده شدن نمونه ها از 
 

 کیت : کارآيي  و ويژگیها

 ندازه گیریا محدوده
ميلي گرم در دسي ليتر طراحي  3011تا  157در محدوده  IgGاين كيت جهت اندازه گيری 

ميلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به  3011بيش از  IgGشده و در مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.     2با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  1بعالوه  1نسبت 
 

 


