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 ایـانعقادهد ـضه ـود چـش ه نمیـپالسما توصی - دون همولیزـب و شفاف سرم تازه : نمونه مورد آزمایش

EDTA  زیمـ، هپارین، فلوراید و سیترات فعالیت آن  CK ه ـاران مشکوک بـورد بیمـد در مـکن را مهار میAMI  

 .بصورت دو پلیکیت انجام شود 12و  21ساعت  آزمایشات. کرد گیری ساعت میبایست اندازه 12و21 ، 6رم ـه سـنمون  

 .فریز شودبایست  میسرم  طوالنیبه صورت  و  سانتیگراد  درجه 2دمای  سرم یکروز دردر  CKداری ـایـپ  

 :دستی گیریروش اندازه    

  /یکرولیترم03: حجم نمونه/ یک سانت : کووت/ نانومتر 723: طول موج/ سانتیگراد  درجه 73: دما :پارامترها

 افزایشی: نوع واکنش/ مقابل هوا یا آب مقطر : خوانش/ میکرولیتر  2333: معرف حجم

 

 Sample start: تک محلول 

 لیتر میلی 2 محلول کار آماده

 میکرولیتر 03  نمونه 
درجه سانتیگراد جذب اولیه را خوانده و  73دقیقه انکوبه کردن در دمای  0مخلوط نموده پس از 

 min /∆Aیادداشت نمائید ارها خوانده  جذب 7و2،1کرونومتر را زده و در دقایق .(A0)یادداشت نمائید 

 = A/min∆         .ترتیب محاسبه نمائیداین را به 
                        

 
 

 

 Substrate start: محلول دو

 میکرولیتر R1 033معرف 

 میکرولیتر 03  نمونه 

 . درجه سانتیگراد انکوبه نمائید 73دقیقه در دمای  7مخلوط کرده 

 میکرولیتر R2 133معرف 

درجه سانتیگراد جذب اولیه را خوانده و  73دقیقه انکوبه کردن در دمای  7مخلوط نموده پس از 

 min /∆Aیادداشت نمائید ار ها خوانده جذب 7و2،1دقایق  کرونومتر را زده و در. (A0)یادداشت نمائید

 .محاسبه نمائید با الرا به ترتیب 

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 :محاسبه -2

CK-MB (U/L) =  
            

          
  Calib.Conc.   

 A/min∆  ×   6200                              :                                        با استفاده از فاکتور -1

   CK-MB(U/L) <25                :مقادیر طبیعی 

 :کیفی کنترل
 .نمود استفاده شیمی زیست ZC511از کالیبراسیون و جهت  ZT511Bو  ZT511N کنترلهای سرماز میتوان کیت کیفیت کنترل جهت

 :خصوصیات علمی کیت
1000U/L   ماکزیمم حد سنجش: 

4.0 U/L  حساسیت: 

  Y = 0.98×  0.991                                 0.823 - منمونه سر 23و Greinerدر مقایسه با کیت  : صحت

 WITHIN - RUN (n=20)                                                              : دقت

CV % S.D         Mean(U/L)  

0.96 

9.27 

1.33 

0.89 

138 

9.6 

Sample l 

Sample ll 

BETWEEN - DAY (n=20) 

CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  

0.81 

7.9 

1.22 

0.90 

151 

11.3 

Sample l 

Sample ll 
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CK-MB 
Creatine Kinase (CK)MB Isoenzyme 

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF 13-511 

 دستگاهیی و ـدسته روشـدرسرم انسان ب CKMBگیری فعالیت اندازه جهت

 :کلینیکیاهمیت 
های قلبی، خصوصاً  انزیم مقدار، چهارساعت پس از شروع حمله  AMIدرصد بیماران مبتال به  03در  

CK گیری مقدار  در اندازه. یابد افزایش میCK-MB  رود و از آنجا که  درصد فراتر می 50دقت تشخیص از

 AMIد وتوان موارد ع گیری آن می یابد با اندازه ساعت پس از حمله کاهش می 20ظرف  CK-MBمقدار 

وقتی بیماری با . ها از این نظر از اهمیت زیادی برخوردار نیستند یننرا نیز تشخیص داد، در حالیکه تروپو

های  ر از آنزیمت را انجام داد که اختصاصی  یننکند در جایگاه اول تست تروپو درد سینه شدید مراجعه می

بعنوان تائید و بستری شدن شخص تعیین کننده  CK-MBتست  کند و اگر مثبت بود دیگر قلب عمل می

 (اختصاصی قلب را نشان میدهد یها جدول زیر زمان تشکیل و از بین رفتن آنزیم)است 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Immunoinhibition: روش

 . گیرد انجام می CK-Mبادی  آنتی در حضور CK گیری فعالیت در این تست اندازه :اساس روش

را مهار ولی تاثیری در زیر  CK-MBو نیمی از  CK-MMهای ایزوآنزیم  تمام فعالیت بادی این آنتی

و جواب  شدهگیری  اندازه CK-Bبعبارت دیگر با این روش فعالیت . ندارد CK-BBمربوط به  Bواحد 

   .تعیین شود CKMBمیشود تا فعالیت × 2 بدست آمده

 :ها معرف
 

Storage Content Presentation 

2-8°C 2×50 ml R1: CKMB Enzyme Mix. 

2-8°C 1×25 ml R2: CKMB Substrate   

تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار و سانتیگراد درجه  1-0در دمای   هامعرف :شرایط نگهداری

هفته مصرف  7-2و پس از باز شدن ظرف مدت . و آلوده نگردند مشروط براینکه درب آنها بسته .باشندمی

 .از یخ زدن، آلوده نمودن و نیز مجاورت در مقابل نور جلوگیری شود. شود

  .آماده مصرف میباشند R2و  R1های  معرف :ها آماده سازی معرف

مخلوط  R2 قسمت با یکرا  R1قسمت از  2 :مخصوص روش تک محلولی  محلول کار آماده

درجه  20-10ساعت در دمای اتاق  20درجه سانتیگراد و  1-0روز در دمای  13 نمائید این محلول بمدت

ها  محلول را میبایست دور از نور نگاهداری نمود و پس از استفاده سریعاً درب لوله. سانتیگراد پایدار است

نانومتر  723سانت و طول برج  2 کووتآماده اگر در یک محلول کار . دادرا بسته و به یخچال انتقال 

  .داشته باشد ≥ 0.70مقابل آب مقطر خوانده شود میبایست جذبی 

 :یادداشت

 . با هر نوع فتومتر یا آناالیزر قابل خوانش باشد تا تغییرداد تناسبت به را نمونه و کارآماده محلول حجم میتوان -2

 .در این تست بسیار مهم هستند دستگاه و نیز زمان آزمایش بودن سانتیگراد،کالیبره درجه73 دمای ثبات -1

 00mg/dl، هـمـوگـلوبـیـن تا 30mg/dl≥  تا  آسکـوربیک اسـید ،500mg/dl≥تا گلیـسیریـد تری -7

 .در این آزمایش تداخل ندارند 60mg/dl≥و بیلیروبین تا 


