
 

                   ZiestChem Diagnostics. Tehran, Iran  
                             Tel: 88964604-88964141    Fax: 88968238     Email:info@Ziestchem.com  

                           2123366441: کد پستی     12تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان بهرام نادری، شماره : زیست شیمی

             44434164: فکس     44431381 -44431212:  تلفن

 

 :پارامترها

 1555: حجم معرف/میکرولیتر15: حجم نمونه/ سانت  1: کووت/ نانومتر 255: طول موج/ سانتیگراد درجه 52 -73: دما

 .افزایشی: نوع واکنش /مقابل بالنک معرف: خوانش/ میکرولیتر 

 نمونه کالیبراتور بالنک :دستی روش اندازه گیری

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 معرف

را  سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نمونه و کالیبراتور درجه 63دقیقه در بن ماری 28مخلوط کرده، ها را لوله

دور از نور  دقیقه 38 رنگ پایداری. گیری نماییدنانومتر اندازه 080موج در مقابل بالنک معرف در طول 

 .مستقیم میباشد

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 

 :محاسبه
 

                                              ASample                              

Cholesterol (mg/dl) =                             Cal. Conc.  

                                         ACalibrator     

 :مقادیر طبیعی
 mg/dl 200> :   مطلوب

 mg/dl (240-200) :  مشکوک

 mg/dl 240< :      بــاال

 

 :کیفی کنترل
  Zitcal Uو جهت کالیبراسیون از  Zitrol N&Pجهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترلهاي 

     .زیست شیمی استفاده نمود

 :علمی کیت خصوصیات

 
2WITHIN - RUN (n=20) 

CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

1.85 
1.55 
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BETWEEN - Day (n=20) 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

2.32 

2.04 
2.20 

4.30 
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 mg/dl 700 :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 20 :حساسیت

 r = 1.000            4.59       - × Y = 0.995   و کنترلهاي معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت

 : دقت

CHOLESTEROL  
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-508 

 

 پالسماي انسان به روش دستی و دستگاهیتوتال در سرم و  کلسترولگیري  جهت اندازه
 

تواند اطالعات مفیدي در چگونگی عملکرد  کبد، صفرا، جذب گیري کلسترول میاندازه :اهمیت کلینیکی

مقدار کلسترول در تشخیص و گروه بندي عوارض . ها، تیروئید و نیز پیشرفت آترواسکلرز به ما بدهدروده

ها و حاملگی مقدار کلسترول را تغییر جنس، تعادل هورموناسترس، سن، . هیپرلیپیدي مهم است

 .دهند می

 

   Enzymatic PAP  :روش
 

 :اساس روش

در این روش پراکسید هیدروژن تولید شده در نتیجه هیدرولیز و اکسیداسـیون اسـترهاي کلسـترول بـه     

شـدت رنـ    . میدهـد آمینوآنتی پیرین در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کینـونیمین   -4همراه فنل و

شود که متناسب بـا مقـدار کلسـترول موجـود در     گیري مینانومتر اندازه 495-215حاصل در طول موج 

 .نمونه است
 

Cholesterol Ester CE
Cholesterol + Fatty acids 

Cholesterol + O2 

CO

 Cholesten - 3-one+ H2O2 

H2O2 +4-Aminoantipyrine + phenol  
POD

 Quinoneimine +4H2O 
 

 :ها معرف

Presentation:   500 test Content Storage 
Cholesterol Assay reagent 5  100 ml 2-8°C 

 
 

Presentation:   300 test Content Storage 
Cholesterol Assay reagent 3  100 ml 2-8°C 

 
 

 

 
 

 :شرایط نگهداری

 باشد، مشروط بر اینکهدرجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار می 5-8در دماي  معرف

 . آلوده نشوند ها بسته وویال درب
 

 .باشدآماده مصرف می معرف : آماده سازي معرف

 :یادداشت

یق نموده، رق NaClدرصد  9/5 سرم فیزیولوژي محلول با 1+5را به نسبت  mg/dl 700هاي بیش از نمونه -1

 .ضرب نمایید 7آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 

 .هاي کدر را میتوان با حذف بالنک سرم با سرم فیزیولوژي تصحیح نمودتداخل سرم -5

 و  > mg/dl 200، هموگلوبین تا  mg/dl 2000>گلیسیرید تا ، تريmg/dl 20>بیلی روبین تا  -7
 .در این آزمایش تداخل ندارند mg/dl 5>ربیک تا اسید آسکو 

ها، آسپرین، فنیتوئین و ها، برومورها، سولفونامیدهاي ضد حاملـگی، فنوتیازینمصـرف داروهاي استـروئیدي، قرص -4

، نئومایسین، تتراسایکلین، هپارین، مواد پائین آورنده چربی، کانامایسین و Cافدرین جوابهاي کاذب باال و ویتامین 

 . سین جوابهاي کاذب پائین میدهندکلشی

 :آزمایش نمونه مورد
ممکن است  EDTAضـد انعقـادهاي سیـترات، اگزاالت و ).دارEDTAیا پالسمـای هپاریـنه یا  رم ـس

 درجه 55-52روز در دماي  5پایداري کلسترول در سرم یا پالسما، .(باعث جوابهاي کاذب پائین شوند

 .باشددرجه سانتیگراد می  -55ماه در دماي  7درجه سانتیگراد و  5-8دماي سانتیگراد و یک هفته در 


