
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  

 

 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  

ISIRI 

 11132 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران 11132

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. edition  چاپ اول

    

  

 

 

 

  -ميزان اتانلگيري  اندازه - عسل

  روش آنزيمي 

 

 

  

  

Honey- Determination of ethanol content-

Enzymatic method 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

ICS: 67.180.10  
  

  

 

 



  

 

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و ينقـوان  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز ننظرا صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي راكزم كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  نبـدي  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از ،كشور خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و حصـوالت م كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي دارداستان

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( يونكاليبراس مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( يبراسـيون كال يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



ج   

  

 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »روش آنزيمي -زه گيري ميزان اتانلاندا - عسل «

  نمايندگيسمت يا   : رئيس

  عيدهسيف هاشمي، س

  )دامپزشكيي دكترا (

  

 شركت بازرگاني مواد غذايي شكلي

  

    :دبير

  ، فرزانهانصاري

  )علوم بهداشتي در رشته تغذيهفوق ليسانس (

  

 -موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي

     )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  ميا تست فامآزمايشگاه كي  ، محمد صادقبيابانكي

    )ليسانس صنايع غذايي(

    

  آزمايشگاه تخصصي ويرومد  تاج دولتشاهي، فرشيد

   )دامپزشكي يدكترا(

 

 -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي            جمالي، زهره

  اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو            )تغذيهليسانس (

  

  فامآزمايشگاه كيميا تست             ، نادرحاتم بيگي

 )فوق ليسانس  شيمي تجزيه(

 

  -موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران            دستمالچي، فرناز

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي      )فوق ليسانس علوم بهداشتي در رشته تغذيه(

            

 )سهامي عام(شركت صنعتي پارس مينو              شاه حسيني، مهناز

  )فوق ليسانس صنايع غذايي(

  

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي           د حميد مجتبايي، سي

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي-ايران          )ليسانس صنايع غذايي(

  

  موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي   ، منصورهمظاهري

  پژوهشكده غذايي و كشاورزي-ايران  )ي فوق ليسانس بيو تكنولوژ(

  شركت بازرگاني مواد غذايي شكلي  نقدي، ليال

    )دامپزشكي ي دكترا(



د   

 

  پيش گفتار

  

 مربوط هاي كميسيونتوسط  آن نويس پيش كه" روش آنزيمي -اندازه گيري ميزان اتانل -عسل" استاندارد

اسـتانداردخوراك و فـرآورده هـاي غـذايي و      ملي كميتة اجالس هشصد و بيستمين در و شده تدوين و تهيه

 اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به نكاي است، گرفته قرار تصويب مورد 5/12/1387كشاورزي مورخ

 اسـتاندارد  عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شودمنتشر مي ايران ملي

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي اردهاياستاند

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه ماخذي منبع و

  
1-DIN 10762: 2004, Analysis of honey- Determination of ethanol content- Enzymatic 

method. 
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  روش آنزيمي  -اندازه گيري ميزان اتانل -عسل

  

  و دامنه كاربرد هدف   1

اين استاندارد براي انواع  .مي باشد اتانلاندازه گيري ميزان  آنزيمي تعيين روش ،رداستانداهدف از تدوين اين 

  .كاربرد دارد عسل

  

  

  مراجع الزامي  2

بـدين   .مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده اسـت 

اريخ در صورتي كه به مدركي با ذكر ت. محسوب مي شودترتيب آن مقررات جزئي ازاين  استاندارد ملي ايران 

، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر اين ازايـن  اسـتاندارد ملـي    انتشار ارجاع داده شده باشد

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ، همواره آخرين تجديد . ايران نيست

  . يه هاي بعدي آنها مورد نظر است نظر و اصالح

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  

، نمونه برداري فرآورده هاي كشاورزي بسته بندي شده كه مصرف 2836استاندارد ملي ايران شماره  1- 2

  . غذايي دارند

هـا و روش هـاي    ويژگـي  –، آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه1728استاندارد ملي ايران شماره  2- 2

 آزمون

2-3 DIN 12699: 1975, class AS fast delivery enzyme assay pipettes with a waiting time of 

15 seconds, for laboratory use 

2-4 ISO 5725-1: 1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results- Part 1: General principles and definitions 

2-5 ISO 5725-2: 1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility 

of a standard measurement method 
  

  

  

  تعاريفاصطالحات و   3

  

  :طالحات و تعاريف زير به كار مي رود، اصدر اين استاندارد
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3-1    

  ميزان اتانل

و  ر اين استاندارد ملي اندازه گيـري مقدار اتانل موجود در عسل كه به روش شرح داده شده دعبارت است از 

  .گزارش مي شود 1نمونهماده بر اساس ميلي گرم در كيلوگرم 

  

3-2  

  2اختصاصي بودن

، ناخالصي ها و فرآورده هاي مواد مشابه و تشخيص آن از 3ه مورد تجزيهماد آشكارسازيتوانايي عبارت است از 

  .، مي باشدتجزيه شده

  

3-3  

  4حساسيت

 .مي باشد 5آزمونهماده در يك تغييرات اندك غلظت  آشكارسازيتوانايي عبارت است از 

 

3-4    

  6حدآشكارسازي

زمايش كه قابل آشكار سازي است ولي حداقل مقدار ماده مورد تجزيه موجود در نمونه مورد آعبارت است از 

   .قابل اندازه گيري كمي نمي باشد" لزوما

  

 

3-5  

  7خطي بودن

كه در آن نتايج به دست آمده از روش،   ،ماده مورد تجزيه هايي از محدوده غلظت عبارت است از دامنه خطي

  .متناسب با غلظت باشد

  

  آزمون اصول  4

  

                                                
1 Sample material 
2 Specificity 
3 Analyt 
4 Sensitivity 
5 Test material 
6
 Limit of detection  

7 Linearity 



  3

NAD)وتين آميـد آدنـين دي نوكلوتيـد    نيكبر طبق واكنش زير، اتانل به وسيله 
+
كاتـاليزور آنـزيم الكـل    و  (

 :، به استالدئيد اكسيده مي شود(ADH)دهيدروژناز

  

Ethanol + NAD
+     ADH→←

      
acetaldehyde +

 
NADH + H

+ 
 

 يك حد واسط آلكالين مي باشد، در واكنشي با NAD سمت اتانل و بهتعادل و موازنه اين واكنش  كه هرچند

 بـه اسـيد اسـتيك    ،(AL-DH) آلدهيد دهيـدروژناز  كاتاليزور به كمك به صورت كمي، يدهاستالد مي تواند ،

  .به سمت راست جابجا شود اكسيده شده و موازنه واكنش

  

Acetaldehyde + NAD
+
 + H2O    →

−DHAL   acetic acid +
 
NADH + H

+ 
 

 

  

 .و به روش اسپكتروفوتومتري اندازه گيري مي شود استمعادل مقدار اتانل  ،شده يدتول NADHمقدار 

  

  هاواكنشگر يا / مواد و  5

  

  كليات  5-1

و  آب  ، خالص بهره بگيريـد  1فقط از واكنشگرهاي تجزيه اي براي آزمون ،اگر دستور ديگري داده نشده باشد

، آب مـورد  1728استاندارد ملي ايـران شـماره    "بر طبق  3مصرفي براي آزمايش بايد حداقل آب مقطر نوع 

    .باشد "ويژگي ها و روش هاي آزمون –مصرف در آزمايشگاه تجزيه

  

  :واكنشگرهاي زيررا بايد مورد استفاده قرار دهيد

  

  آب مقطر دو بار تقطير  5-2

  

  1شماره  2محلول كارز  5-3

  

  .ميلي ليتر آن را رقيق نماييد 100تا حجم در آب حل كنيد و  را II(3(گرم پتاسيم هگزاسيانوفرات   60/3

  

   2محلول كارز شماره  4- 5

 

                                                
1 Analytical grade    
2  Carrez soulution 
3 Potassium hexacyanoferrate ( ) ( )[ ]( )OHCNFeKII 264 3.  
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1گرم سولفات روي 20/7
  .ميلي ليتر آن را رقيق نماييد 100در آب حل كنيد و تا حجم  را 

 

  

 NaOHمول در ليتر،  1/0محلول هيدروكسيد سديم   5-5

  

 

2محلول بافر دي فسفات  5-6
 

مـول درليتـر    1يك يدر، با كمك اسيد كلرلي ليتر آب حل كنيدمي 60در را  3گرم پتاسيم دي فسفات 33/3

ايـن   در صورتي كـه   .ميلي ليتر برسانيد 100تا حجم تنظيم كنيد و آن را با آب   9محلول را در  pHمقدار 

  .ماه پايدار خواهد بود 2، به مدت حداقل درجه سلسيوس نگهداري كنيد + 4محلول را در دماي 

  

5 -7 β- 4دي نوكلوتيد نيكوتين آميد آدنين  ،β-NAD وزني/ درصد وزني 98 ،، به عنوان اسيد آزاد  

  

ـ 6خشك شده به روش انجمادي،  AL-DH ،5آلدهيد دهيدروژناز 8- 5  ، داراي دسـت آمـده از مخمـر   ه ، ب

+  4اي در دمـ  خشك شـده،  اين ماده را به صورتدر صورتي كه  ،U/mg  15حدود 7آنزيمي فعاليت

  .پايدار خواهد بود ماه 6حداقل مدت ، به درجه سلسيوس نگهداري كنيد

  

داراي فعاليـت  ) 5-8(AL-DH  ميلي گرم 33/3و ) β-NAD )5-7ميلي گرم  114 ،مخلوط واكنش 9- 5

ميلي ليتر محلول بافر دي فسفات در حالي كه آن را هم مـي زنيـد    100را در  U 50آنزيمي حدود 

يـك  ، به مدت نگهداري كنيد درجه سلسيوس+  4اي اين محلول را در دم در صورتي كه .حل كنيد

  .پايدار خواهد بود روز

  

ميلـي     ρADH (  30 (غلظـت   باه دست آمده از مخمر، ب ، ADH، 8سوسپانسيون الكل دهيدروژناز 10- 5

 9 فعاليـت آنزيمـي حـدود   ، و داراي مول در ليتر 2/3 9گرم در ميلي ليتردر محلول سولفات آمونيوم

000 U/ml  .درجه سلسيوس نگهداري كنيد ، +  4در دماي صورتي كه  در محلول الكل دهيدروژنازرا

  .ماه پايدار خواهد بود 4به مدت حداقل 

                                                
1 ZnSO4 . 7 H2O  

2 Diphosphate buffer solution 
3 K4P2O7 
4
 β –nicotinamide adenine dinucleotide 

5 Aldehyde dehydrogenase 
6 Freeze dried 

يك  تبديلمقدار فعاليت آنزيم براي : عبارت است از 1U بيان شده است كه) U(در اين استاندارد فعاليت آنزيمي بر اساس واحد هاي بين المللي  7

  . درجه سلسيوس در يك دقيقه 25سوبستراتحت شرايط مناسب و دماي ) 1µmol(ميكرومول 
8
Alcohol dehydrogenase suspension 

9 Ammonium sulfate solution (NH4)2SO4 
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پت كـردن   در صورت استفاده از آن ها روش پي. واكنشگر هاي آماده مصرف به صورت تجارتي در دسترس مي باشند: يادآوري

  .و حجم تعيين شده توسط سازنده بايد در نظر گرفته شود

  

  

  وسايل   6

  

  كليات  6-1

  :، وسايل ويژه زير نيز مورد نياز استافزون بر وسايل معمولي آزمايشگاه

  

  يميلي متر 5/0روزنه  داراي، استيل الك   6-2

  

  ميلي ليتر 100، با ظرفيت اسمي مخروطي ارلن، يا ميلي ليتر 100ظرفيت اسمي  داراي، بشر  6-3

  

  يلي ليترم 250ظرفيت اسمي  داراي، با درپوش، مخروطي ارلن  6-4

  

ميلـي    3/ 0،ميلـي ليتـر    5/0، ميلـي ليتـر    05/0ظرفيت اسمي داراي، پي پت هاي سنجش آنزيم  6-5

    به طور اختياري1پيستوني پي پت هاي استفاده ازيا  )DIN 12699مطابق : براي مثال(ليتر

  

  2صافي چين دار   6-6

  

  ميلي متر 70با قطر اسمي ، قيف  6-7

  

سل هاي قابل دسـترس بـه صـورت    . ميلي متر 10با طول مسير ، 3ه ايشيش )كووت هاي(سل هاي  6-8

  .تجارتي نيز مناسب مي باشند

  

  براي مخلوط كردن محلول داخل سل ها ،4يزن پالستيك هم  6-9

  

   ميلي ليتر 100، با ظرفيت اسمي بالن حجمي  6-10

                                                
1 Piston-operated pipett 
2 Fluted filter 
3 Glass cells 
4 Plastic stirrer 
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  خار جيوهمجهز به يك المپ ب specteral line photometerيك  ، يااسپكتروفتومتر  6-11

  

  ترازوي آزمايشگاهي   6-12

  

  

 روش انجام آزمون  7

  

  آماده سازي نمونه 7-1

  

  1عسل صاف شده 7-1-1

  

همگـن و يكنواخـت    هم بزنيـد تـا  ببه شدت  دقيقه 3نمونه آزمايشگاهي را به مدت حداقل  مناسبي از ميزان

  .داقل باشدحوارد شده در نمونه ي مراقب باشيد تا مقدار هوا . شود

  

2صاف نشدهعسل   7-1-2
 

  

بـا اسـتفاده از    هم بزنيد تا نـرم شـده و آن را   بپس از جدا كردن ناخالصي هاي زبر، عسل را در دماي محيط 

  .عبور دهيد) 2-6طبق زير بند (الك از ، )اسپاچول( قاشقك

  

  3)موم دار( شانعسل   7-1-3

  

بـدون گـرم كـردن  بـا      ، سـپس برداريد )وجوددر صورت (را  )حجره ها(سر خانه هاي مومي يا پولك شپوش

  .از شانه ها جدا كنيد "عسل را كامال ) 2-6طبق زير بند (استفاده از الك

  

 محلول نمونه آماده سازي 7-2

 

ميلـي ليتـري يـا     100ميلي گرم در داخل بشـر  1با دقت را  1-7گرم از نمونه آماده شده مطابق زبر بند  20

به  ميلي ليتر آب 60يد و در حال هم زدن حدود وزن كن) 3-6طبق زير بند(ميلي ليتري  100مخروطي ارلن 

ميلـي ليتـري منتقـل     100به بـالن حجمـي    ،مخروطي را به طور كمي ارلنمحتوي بشر يا . اضافه كنيد آن

                                                
1 Pure liquid or set honey 
2 Impure liquid or set honey 
3 Comb honey 
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ميلـي ليتـر    0/1سپس . ظرف با آب به طور كامل انجام دهيد ي، عمل انتقال را به وسيله شست و شونماييد

طبـق زيـر   ( 2ميلي ليتر محلـول كـارز شـماره     0/1و به دنبال آن  )3-5طبق زير بند( 1محلول كارز شماره 

  .تا خط نشانه برسانيدبا آب مخلوط و  "كامالمحتوي بالن را . اضافه كنيد) 4-5بند

  

  .خنثي سازي كنيد ،)5-5طبق زير بند ( در صورت بروز كدورت ، با استفاده از محلول هيدروكسيد سديم: يادآوري

  

صـاف  ) 4-6طبـق زيـر بنـد    ( به داخل ارلن مخروطـي ) 6-6طبق زير بند (صافي چين دار محتوي بالن را با 

  .استفاده كنيد) 3-7اندازه گيري مطابق زير بند ( براي اندازه گيري اتانل  ، صاف شدهمحلول نمونه از . كنيد

  

  آماده سازي محلول هاي آزمون و اندازه گيري 7-3

  

مطابق زير (محلول نمونه و) بالنك( محلول شاهد، 1ده در جدول پت كردن نشان داده شبا استفاده از روش پي

  :  را آماده كنيد و آناليز را تحت شرايط زير انجام دهيد) 2-7بند 

  

  نانومتر جيوه 334يا  365نانومتر،  340  :                  طول موج 

  سانتي متر 00/1طول مسير  با                   ):كووت(سل 

  درجه سلسيوس 25تا درجه سلسيوس  20                    :        دما 

  ميلي ليتر 55/3:                  حجم آزمون

  ، آب يا شاهد)نباشدنور  سل در مسير عبور( اندازه گيري در مجاور هوا 

يتر حجم ميلي ل 5/0تا  1/0در (ميكروگرم اتانل در هر سل  12تا  ميلي ليتر 3/0:                 محلول نمونه

  )نمونه

  

مشكل تشكيل حباب . محكم ببنديد )با فويل آزمايشگاهي: براي مثال( در طي اندازه گيري درپوش سل ها را

بـردن گوشـه سـل در داخـل حمـام       در ديواره داخلي سل را مي توانيد با ضربه زدن به به ديواره سل يا فرو

  .از بين ببريد 1فراصوتي

  

، آماده سازي رقت ها و زماني كه محلول نمونه جابجايي نمونه هنگام، مي باشد كه اتانل بسيار فرار از آنجايي

   :انجام پذيردزيربايد  اقدامات ،پت مي شود به داخل سل پي

  

 يداما مي توان كنيدمنتقل  آوريجمع  ظرف داخل به ه قطرهنبايد به صورت قطر را صاف شدهمحلول  )   الف

  .يايد انتقال پايين هظرف ب هاي از ديواره تا دهيداجازه 

                                                
1 Ultrasonic bath 
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هنگام آماده (در سطح زيرين آب پت  بايد آن ها را به وسيله پيالكل  دارايمحلول هاي  هنگام انتقال    )ب

  .منتقل كنيد) در مورد مخلوط مورد استفاده براي آناليز(يا بافر ) سازي رقت ها

  

مـي  منتقـل  پـت   پـي  به وسيله مونهنگامي كه محلول هاي خيلي رقيق نمونه را به داخل محلول آز )   پ

پـت   پـي   1پـت  پيسـر حـداقل شـش بـار و     را)5-6طبق زير بنـد  (پت سنجش آنزيم  پيبايد از قبل كنيد، 

  .دهيد شست و شوحداقل سه بار را) 5-6طبق زير بند ( پيستوني

  

مـي شـود    اسـتفاده  براي رقيق كردن نمونه هاي حاوي الكل  پيستوني كهپت  همان پي از هرگز نبايد)    ت

  .كنيداستفاده  نيز افزودن واكنشگر هابراي 

  

  .دنبايد فاقد الكل باش، هم آب مورد استفادهو  هم هواي محل آزمون)    س

  

  پت انتقال به وسيله پيروش  -1جدول 

  محلول آزمون به ميلي ليتر  شاهد به ميلي ليتر  به داخل سل ها كردن  پت پي

  00/3  00/3  )9-5طبق زير بند (مخلوط واكنش

  -  50/0  )2-5طبق زير بند (آب 

  50/0  -  )2-7طبق زير بند(محلول نمونه

  .مخلوط كنيد ن را با قاشقك هم زن يا به وسيله حركت چرخشيآ بعد از بستن با فويل آزمايشگاهي،

  

  .دهيد شست و شورا با محلول نمونه  پيستوني پت پيسرپت سنجش آنزيم يا  پي ،افزودن محلول نمونه از قبل

  

  :آغاز كنيدبا افزودن محلول زير را اندازه بگيريد و سپس واكنش را  (E1)بعد از حدود سه دقيقه جذب 
  05/0  05/0  )10-5طبق زير بند (محلول الكل دهيدروژناز

  .اندازه بگيريد (E2)جذب محلول ها را يكي بعد از ديگري  "فورا دقيقه 10تا  5محلول را مخلوط كنيد و بعد از حدود 

  

يـا  ) نانومتر 365براي اندازه گيري در طول موج (ميكروگرم  12و  5/0ميزان اتانل در محلول نمونه بايد بين 

بـراي رسـيدن بـه اخـتالف     . باشد )نانومتر 334يا  340براي اندازه گيري در طول موج (ميكرو گرم  6و  3/0

گـرم در   12/0و  02/0ترتيـب بـين    رقيق كنيد تا غلظت اتانل بـه  به نحوي ، محلول نمونه راجذب بيشتر در

  .گرم در ليتر شود 06/0و  01/0ليتر يا 

  

  

                                                
1 Pipett tip 
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  محاسبهروش  8

  

و شاهد محاسبه ) محلول آزمون(از اختالف جذب بين نمونه ) 1( فرمولرا با استفاده از ،  E∆، اختالف جذب

  :كنيد

  

∆E = (E2 – E1) test solution – (E2 –E1) blank                                                                                       1( فرمول(  

  

واحـد   100/0بايد حداقل  "معموال،  E∆، اختالف جذب اندازه گيري شده براي به دست آوردن نتايج صحيح

  .جذب باشد

  

مـي   NADHمقـدار   براي مقدار سوبسترايي كه معادل دوبرابـر را  اتانل وزني ، غلظت)2( فرمولبا استفاده از 

  :باشد محاسبه كنيد

  

E
Vd

MV

p

T ∆×
××××

××
=

10002

1000

ε
ρ )2(فرمول                                                                            

 

  :كه در آن

  

ρ          به ميلي گرم در ليتراتانل وزنيغلظت ،  

VT        به ميلي ليترحجم آزمون ،  

Vp         ه ميلي ليتر، بحجم نمونه  

 M       گرم 07/46(مقدار موالر اتانل(  

d         سانتي متر 00/1: در اينجا (طول مسير سل، به سانتي متر( 

ε          جذب  عبارت است ازNADH:   
 (6.31. mmol

-1
. cm

-1
 at 340 nm, 6.181. mmol

-1
 .cm

-1
 at Hg 334 nm and 3.41. mmol

-1. 
cm

-1
 at 

Hg 365 nm)  
 

  :در محلول نمونه محاسبه كنيدرا اتانل  وزني، غلظت )3( فرمولستفاده از با ا

  

  

EE ∆×=∆×
××××

××
=

εε
ρ

5.163

10002500.000.1

100007.4655.3
)3( فرمول                                                                   

  

 :كه در آن
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ρ      به ميلي گرم در ليترونهاتانل در محلول نم وزنيغلظت ،  

 ε     جذب  زعبارت است اNADH )مراجعه كنيد 3به فرمول(  

∆E    1( فرمول به دست آمده ازاختالف جذب(  

  

، ضـرب   F، ست نتايج را در فاكتور رقيق سـازي در صورتي كه محلول نمونه در طي آماده سازي رقيق شده ا

  .كنيد

  

  :نيدرا محاسبه ك ، به ميلي گرم در كيلوگرم w، وزني اتانل، نسبت )4( فرمولبا استفاده از 

  

1000×=
m

w
ρ

)4( فرمول                                                                                                              

  

  :كه در آن

  

ρ       اتانل در محلول نمونه، به ميلي گرم در ليتر وزنيغلظت  

  m     ،به گرم مقدار نمونه  

  

  .، نتيجه را با سه رقم اعشار گزارش كنيدميلي گرم در كيلوگرم 10ر بيش از يبراي مقاد

  

1روش بخشياطمينان   9
  

  

 اختصاصي بودن 9-1

 

متانل به دليل . به وسيله افزودن واكنشگر ها حذف مي شوند ها و كتون هاهرگونه تداخل ناشي ازآلدهيد

 KMانديس 
2
به طور كمي تحت  بوتانل- nپروپانل و -n .نمي شود تبديل ،آنزيم مورداستفاده مناسبنا   

تبديل  3واكنش خزش هاي سنگين تر نوع اول وابسته به نمونه، به دليل  اما الكل آزمون تبديل مي شوند

باال  "واكنش نمي دهند و گليسرول حتي با غلظت نسبتا آروماتيك و سوم ،الكل هاي درجه دوم. نمي شوند

  . مزاحمت در واكنش ايجاد نمي كند

  

  .درصد خواهد بود صدنتايج مورد انتظار حدود  ،قرار گيرد آزموندر صورتي كه اتانل خالص مورد 

  

                                                
1 Reliability oh method 

 .مي رسد (Vmax 12) 12غلظت سوبسترايي كه در آن سرعت واكنش به حداكثر : عبارت است از (Michaelis constant, KM)ثابت ميكائيليس 2
3 Creep reaction 
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 نشان دهنده، اما بيشتر نمي باشد قصبه معناي تبديل نا "درصد لزوما صدبازيافت كمتر از در اندازه گيري آنزيمي : يادآوري

كردن محلول رقيق اتانل به داخل محلول  پي پتحلول اتانل و ، آماده سازي مدر طي حمل و نقل ماده مورد تجزيهاتالف 

  .استآزمون 

 

 )آشكارسازي حد(تشخيص حساسيت و حد 9-2

  

براي حداكثر حجم . شود شناسايي 005/0كوچكترين اختالف جذب مي تواند در واحد جذب در اين روش 

نانومتر،  340طول موج ري در اندازه گيميلي ليتر و VT ،550/3، ميلي ليتر، حجم آزمون VP ،500/0نمونه، 

ز محلول ميلي گرم در ليتر ا 6/0يا ( به دست مي آيد ميلي گرم در ليتر 1/0تانل در حدود اغلظت  مقدار

  ).ميلي ليتر VT ،15/3 ميلي ليتر و حجم نمونه VP ،100/0  ،نمونه براي يك حجم نمونه

در ميلي ليتر VT ،550/3، حجم آزمون وميلي ليتر  VP،500/0، حداكثر حجم نمونه، 020/0اختالف جذب 

  .ميلي گرم در ليتر حاصل مي شود 5/0حد آشكارسازي 

  

 خطي بودن 9-3

 

، با رم اتانل در ليتر از محلول نمونهميلي گ 5/0(ميكروگرم اتانل  3/0از حدود در اين آزمون محدوده غلظت 

گرم  12/0(اتانل ميكرو گرم  12تا ) ميلي ليتر VT ،550/3حجم آزمون،  وميلي ليتر  VP،5/0، حجم نمونه

 )ميلي ليتر VT ،150/3، حجم آزمون وميلي ليتر  VP،100/0، يتر از محلول نمونه با حجم نمونهاتانل در ل

  .خطي مي باشد

  

  دقت 10

  

  كليات  10-1

بـين   هـاي  استاندارد مطابق ،نه عسل داراي مقدار اتانل متفاوتبر روي سه نمو آزمون بين آزمايشگاهي دقت

شده  آورده الف در پيوست  نتايج .تاندازه گيري شده اس ISO 5725-2 و ISO 5725-1 به شماره هاي المللي

  . است

  

  1تكرارپذيري 2- 10

 )به وسيله يك آزمايشگر، با به كارگيري همان تجهيزات(

 

                                                
1 Repeatability 
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، نبايـد در  كه تحت شرايط تكرارپذيري به دست آمده باشـد يك آزمايش موفق بين دو نتيجه اختالف مطلق 

در ،  sr ، و انحـراف معيارتكرارپـذيري   rمقـادير   .باشـد بيشـتر  r  موارد از حد تكرار پذيري  1درصد5 از  بيشتر

  . ورده شده استآپيوست 

  

2تجديدپذيري  10-3
 

 )به وسيله آزمايشگرهاي متفاوت، با به كارگيري تجهيزات متفاوت(

  

 نبايـد در بيشـتر از   ، آمـده باشـد  تجديدپذيري بـه دسـت    فرد كه تحت شرايط اختالف مطلق بين نتايج دو

در پيوست آورده ،  sR و انحراف معيارتكرارپذيري، Rمقادير . بيشتر باشد Rدرصد موارد از حد تجديد پذيري 5

  . شده است

  

  

  

 گزارش آزمون 9

 

 :زير باشد داراي آگاهي هايگزارش آزمون بايد 

  

 نوع، منشاء و شرح نمونه: براي مثال كليه آگاهي هاي مورد نياز براي شناسايي كامل نمونه     8-1

  1388سال  11132بق استاندارد ملي ايران شماره روش انجام آزمون ط    8-2

  مقدار الكل، به ميلي گرم در كيلوگرم       8-3

  )اطالعدر صورت (تاريخ و روش نمونه برداري     8-4

  تاريخ دريافت نمونه توسط آزمايشگاه     8-5

  ام خانوادگي و امضاي آزمون كنندهنام و ن    8-6

  تاريخ انجام آزمون     8-7

  هرگونه نكته ويژه مشاهده شده در جريان آزمون      8-8
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 .درصد نباشد 5در اين استاندارد تكرار پذيري زماني قابل قبول است كه اختالف تكرار آزمايش ، بيشتر از  1

2
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  يوست الفپ

  )اطالعاتي(

  نتايج آزمون بين آزمايشگاهي

  

  

به  بين المللي هاياستاندارد از سويانجام و   1آزمون بين آزمايشگاهي توسط كميته فني آزمايش عسل

نشان داده  1–نتايج آماري در جدول الف. مورد ارزيابي قرار گرفت ISO 5725-2و  ISO 5725-1 شماره هاي

  .شده است

  

  )اتانل مقادير به ميلي گرم در كيلو گرم(نتايج آزمون بين آزمايشگاهي :  1 –جدول الف 

  3نمونه شماره   2نمونه شماره   1نمونه شماره  پارامتر

 ،مقدار ميانگين
_

x  62/4 4/35  7/150  

  r   40/1 37/2  97/7  ،حد تكرارپذيري

  sr  50/0 84/0  82/2 ،  تكرارپذيريانحراف معيار 

  R   73/1 81/5  28/33  ،تجديد پذيريحد 

  sR  61/0 05/2  76/11  ،تجديد پذيريانحراف معيار 

 

    

                                                
1 Technical Committee Honiguntersuchung 


