
  

  

  
  بخش بیوشیمی

  انستیتو پاستور ایران
  (DHPR)  دي هیدروپترین ردوکتاز اندازه گیري فعالیت آنزیم

  

  )DHPR (دي هیدروپترین ردوکتاز فعالیت آنزیمبراي اندازه گیري شرح دستورالعمل روش نمونه گیري 

   . فراهم کنید )S&S 903 -گاتري(کاغذ مخصوص نمونه گیري  عدد 4قبل از شروع نمونه گیري  )1
 .خودداري کنید "قبل و بعد از نمونه گیري جدا نخیس کردن یا مرطوب شدن آ واز تماس دست با کاغذ مخصوص نمونه گیري  )2

                                       .حتما با خودکار آبی در کنار کاغذ مخصوص نمونه گیري بنویسید را نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ نمونه گیري )3
 .در داخل  هر کدام  از دایره ها  قرار دهیدرا از خون بیمار  یک قطره روانبا استفاده از روش خون گیري مویرگی  میزان  )4

قبل از  لخته  در صورتی که از خون وریدي استفاده می شود نمونه خون را داخل لوله پالستیکی بریزید سپس با دقت و خیلی سریع )5       
                                                                  .در هر دایره بچکانید و اجازه دهید خون جذب کاغذ شود را میکرولیتر 50مقدار  ،ن نمونهشد
.                                                                                                                         دایره دارد 5یا 4هر کاغذ  :1یادآوري *
                                   ).                      سانتی متر 1لکه خون با قطر  16-20یعنی معادل (کاغذ تهیه کنید  4از هر بیمار  :2یادآوري *
قرار  مکان تاریکساعت در  3در دماي اتاق به مدت  آن را  ،بعد از نمونه گیري و لکه گذاري روي کاغذ مخصوص نمونه گیري )6

                                                                                                                                      .دهید تا لکه هاي خون کامال خشک شوند
درجه سانتی گراد  4و در یخچال  گذاریددر یک پاکت تمیز برا به صورت جداگانه حاوي لکه خون بیمار  هايساعت، کاغذ 3بعد از  )7

                                                                                                          .      آلومینیوم خودداري کنید فویل از گذاشتن کاغذ حاوي نمونه خون در. قرار دهید
 -تهران: به آدرس) ساعت پس از نمونه گیري 24حداکثر (را در اسرع وقت طه مربوگذارید و پاکت ببراي انتقال، نمونه را داخل پاکت )8

آزمایشگاه تشخیص اختالالت ژنتیکی متابولیسم  بخش بیوشیمی  - انستیتو پاستور ایران -فروردین 12خیابان  - خیابان پاستور شرقی
BHآزمایش  واحد، ٤DHPR ارسال کنید.                                                                                                                                       

از این ، متوترکسات، اسید فولیک، فروس سولفات روي فعالیت آنزیم در شرایط آزمایشگاه اثر مهاري دارد در صورت استفاده  لیبریوم )9
                                                                                                .          داروها به آزمایشگاه گزارش کنید

                                                                                                       .قطع کنید  روز 3به مدت  و شیر خشک رژیمی را قبل از نمونه گیري، داروهاي تقویتی)  10       
ولی رعایت این مسئله سبب  طی انتقال نمونه ضروري نمی باشد) درجه سانتی گراد 4دماي(رعایت زنجیره سرد : یادآوري مهم*

 .انتی گراد بعد از پذیرش در آزمایشگاه می شوددرجه س - 20ماندگاري بیشتر نمونه ها در شرایط 

  


