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 :آزمایش نمونه مورد
. ميگردد ACEاستفاده نشود، زیرا باعث مهار  EDTAاز  مطلقا .CSFو یا پالسمای هپارینه و  وليزمسرم تازه بدون ه

 . ميباشد ماه2مدتبه سانتيگراددرجه -22ودر دمایهفتهیک مدتبه سانتيگراددرجه2-8دردمای  در سرم ACEپایداری 

 :پارامترها

 1222: حجم معرف/ ميکروليتر  122: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر 742: طول موج/ سانتيگراد  درجه 73: دما

 .کاهشی: نوع واکنش/ مقابل آب مقطر یا هوا : خوانش/ ميکروليتر 
 

 کالیبراتور نمونه :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 2444 میکرولیتر ACE  2444 محلول کار آماده

 - میکرولیتر 244 نمونه

 میکرولیتر 244 - کالیبراتور

دقیقه بعد جذب  5دقیقاً پس از  (.A1)گیری نمایید دقیقه جذب اولیه را اندازه 5مخلوط نموده، پس از 

 (.A2)گیری نمایید را اندازه ثانویه

شیمی  پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی زیست

 . تماس حاصل فرمائید

 :محاسبه

                                      A1(Sample) - A2(Sample) 

ACE activity (U/L) =   ----------------------------------  Calibrator Conc. 

                                      A1(Calib.) - A2 (Calib.) 

 :فاکتوراستفاده از محاسبه با 
ACE activity (U/L) = (A1-A2)  863    

 :یمقادیر طبیع

 years (18-90) U/L 6-0 :سرم

 7-14 years (24-121) U/L 

 15-17 years (18-101) U/L 

 > 18 years (9-64) U/L 

CSF: (0.0-2.5) U/L  

 :کیفی کنترل

   Zitcal ACEو جهتتت کاليبراستتيون از  Zitrol ACE N&E هتتای جهتتت کنتتترل کيفتتی ميتتتوان از کنتتترل

 .زیست شيمی که جداگانه عرضه ميگردد، استفاده نمود

 :خصوصیات علمی کیت
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 U/L 150 :ماکزیمم حد سنجش

 U/L 4.0 :حساسیت

 r =  0.966   و کنترلهای معتبر مشابه در مقایسه با کيت  : صحت
 WITHIN - RUN (n=20)                                                               : دقت

ACE Assay kit 
(Angiotensin Converting Enzyme) 
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 و دستگاهیدستیروشبهانسان CSFوپالسما و   درسرم  ACE آنزیم  فعالیت  گیری اندازه جهت

 

 :اهمیت کلینیکی

ACE ، یک آنزیم اگزوپپتيداز از جنس هيدروالز ميباشد که انژیوتانسينI (غيرفعال ) را به انژیوتانسينII 

یک آنزیم  ACE. کندکننده قوی عروق است، تبدیل کرده و فشار خون را کنترل میکه یک تنگ( فعال)

های بدن دامهایدر شریان بسياری از ان ACE. باشدالدوسترون می -انژیوتانسين -مهم در چرخه رنين

گيری اندازه. باشدهای ریه میهای اندوتليال مویرگشود، ولی بيشترین تجمع آن در سلولیافت می

ACE کاربرد دیگر آن مشاهده اثر . سرم کمک موثری در تشخيص افتراقی سارکوئيدوز ریوی دارد

  ACEمقدار . و پيشرفت درمان استACE inhibitors داروهای ضد فشار خون از نوع 

 .یابدو هایپرتانسيون افزایش می Hodgkin'sو بيماری ، سيروز الکلی، فيبروز ریهHistoplasmosisدر 
 

 UV / KINETIC :روش
 

  :اساس روش

 شده و موجب تشکيل FAPGGموجود در نمونه باعث هيدروليز سوبسترای  ACEاین روش در 

 " FAP "  یاFurylacrlophenylalanyl glycylglycine  کاهش مقدار جذب متناسب با . ميشود

 . شودگيری مینانومتر اندازه 742باشد که در طول موج موجود در نمونه می ACEمقدار 

FAPGG ACE

 FAP + Glycylglycine  
 :ها معرف

 

 
 

Storage Content Presentation 

2-8°C 1×30 ml R1: ACE Assay buffer 

2-8°C 3×10 ml(powder) R2: ACE Substrate reagent 
 
 

 
 

 :شرایط نگهداری

باشند، مشروط درجه سانتيگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار می 2 -8ها در دمای معرف

 .پس از هر بار استفاده درب ویالها را بسته و به یخچال انتقال دهيد.و آلوده نگردنددرب ویالها بستهبراینکه

  :ها آماده سازی معرف

را به یک ویال از  R1ليتر از معرف ميلی ACE ،12گيری جهت اندازه: ACEمحلول کار آماده 

دقيقه مورد  5-12این معرف را پس از . افزوده و به آرامی مخلوط کنيد تا کامالً حل شود R2سوبسترای 

ماه می باشد، مشروط براینکه سانتيگراد سهدرجه  2-8پایداری این معرف در دمای . آزمایش قرار دهيد

 . درب ویالها بسته و آلوده نگردند

 

 :یادداشت

 .می شود ACEباعث مهار  EDTAو Captopril ، Teprotides: مصرف داروهایی مانند -1

 .ميتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغيير داد تا با هر نوع فتومتر قابل خوانش باشد -2

 نتيجهرا تکرار و آزمایش ، با آب مقطر رقيق نموده 1+1 را به نسبت U/L 120از  بيشهای نمونه -7

 .یيدضرب نما 2 عدد در را

 mg/dl 1000>تا  گليسریدو تری>  mg/dl 725، هموگلوبين تا mg/dl 13>بيلی روبين تا -4

  .در این آزمایش تداخل ندارند

CSF :ساعت و در دمای 4در دمای آزمایشگاه تا نمونه . نمونه را بالفاصله سانتریفيوژ و جدا نمایيد 

 . باشدماه می 6به مدت   درجه سانتيگراد -22درجه سانتيگراد به مدت یک هفته و در دمای  8-2
 


