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 :گیری دستی روش اندازه
 

 :پارامتر

حجم / میکرولیتر  16: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر  066: طول موج/ سانتیگراد  درجه 52-73: دما 

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر  1666: معرف

 

 بالنك کالیبراتور نمونه  :دستی اندازه گیری روش

 - میکرولیتر 29 میکرولیتر 29 کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 059 میکرولیتر 059 میکرولیتر R1 059معرف 

و  نمونه A1سانتیگراد انکوبه کنید، جذب درجه  60دمایدقیقه در  5مخلوط کرده، خوب 

 .گیری و یادداشت کنیدنانومتر اندازه 399کالیبراتور را مقابل بالنك در طول موج 

 میکرولیتر 159 میکرولیتر 159 میکرولیتر R2  159معرف 

نمونه و  A2سانتیگراد انکوبه کنید،جذب  درجه 60دمایدقیقه در  5مخلوط کرده، خوب

  A=(A2-A1)∆ .نانومتر اندازه گیری و یادداشت کنید 399موج  در طول کالیبراتور را مقابل بالنك
 

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

 .تماس حاصل فرمائیدشیمی  زیست بخش فنی

 

  :محاسبه

                                  ∆ASample                                       
 LDL(mg/dl)  =                            Cal. Conc. 

                                ∆ACalib.                             
  mg/dl 0.02586= mmol/L  :تبدیل واحد

 :مقادیر طبیعی 
 mg/dl 130 > مطلوب

 mg/dl 160-130 مشکوک

 mg/dl 160< باال

   شیمی زیست   Zitcal Lipidکالیبراسیون ازو جهت  Zitrol Lipidکیفی میتوان از سرم کنترلکنترلجهت :کیفیکنترل 

 .استفاده نمود

 :خصوصیات علمی کیت 
 mg/dl 250 :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 7.0 :حساسیت

 r =0.990    5.35                   +×Y = 0.9634   و کنترلهای معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت   

  : دقت   

WITHIN - RUN (n=20) 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

1.67 
1.50 

1.5 
1.8 

90 
120 

Sample l 

Sample ll 
 

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

2.84 

1.97 
2.5 

2.3 
88 

117 
Sample l 

Sample ll 
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 در سرم و پالسمای انسان به روش دستی و دستگاهیکلسترول   LDLجهت اندازه گیری

 :اهمیت کلینیکی

. لیپو پروتئین ها از جنس پروتئین هستند که عمدتاً کار آنها حمل و نقل چربی  ها در گردش خون می باشد

دانسیته ) LDL، (دانسیته خیلی پایین) VLDL،  یلومیکرونش: بسته به دانسیته، آنها را به گروه های

عموالً مأموریت جابجایی م VLDLو  یلومیکرونش. تقسیم بندی می کنند( دانسیته باال) HDLو ( پایین

انتقال کلسترول به بافت های پریفرال را انجام می دهد که در جریان انتقال   LDLتری گلیسیریدها را دارند،

 HDL. امکان رسوب آن در عروق می رود که منجر به آترواسکلروز و بیماری های قلب و عروق می شود

برگشت حمل کلسترول اضافی از بافت ها به کبد را عهده دار است بنابراین نقش محافظ و چربی خوب را 

 و  اطالعات مفیدی درسالمت قلب LDL وHDL  توتال،  کلسترول  گلیسیرید، تری  گیری اندازه .کند می بازی

 .دهد ما می  به  عروق

 Enzymatic  :روش
 

 :اساس روش

با استفاده از یک  VLDL ،HDL،  یلومیکرونشنظیر   LDLها غیر از لیپوپروتئینتمامی ( 1در مرحله 

انزیمهای کلسترول استراز و اکسیداز تولید آب  با “ها دترجنت+   ”Acceleratorسیستم تسریع کننده یا

باقیمانده توسط یک  LDL( 5در مرحله . اکسیژنه میشود که آنهم توسط کاتاالز کامالً حذف میشود

 "تریندر "دترجنت اختصاصی حل و وارد واکنش آنزیمی گردیده و آب اکسیژنه آزاد میگردد که با سیستم 

 .باشد کلسترول درنمونه می LDL نانومتر متناسب با غلظت 235 -056موج درطولآن جذب.ایجاد میشود رنگ

LDL  DETERGENT
   LDL Solubilized 

LDL Cholesterol   COCE
 4-Cholestenone + H2O2 

H2O2+4-Aminoantipyrine +DAOS POD
 Blue-Complex + 3H2O 

 :معرف ها

Storage Content Presentation 
2-8°C 1×45 ml R1: LDL Assay Buffer 
2-8°C 1×15 ml R2: LDL Enzyme Mix. 

 

 

 

 :شرایط نگهداری

پایدار می باشند، مشروط  هادرجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروی ویال 5-5ها در دمای معرف 

. ها در مقابل نور خودداری شود از فریز کردن و قرار دادن معرف. براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند

 .مشاهده کدورت یا ذرات نشانه تخریب بوده و از آنها استفاده نگردد

 .باشند آماده مصرف می R2و  R1های معرف :ها آماده سازی معرف

 :یادداشت

کمرنگ هستند،گاه ممکن است تغییر رنگ در آنها مشاهده شود ولی تا   R2و R1های  معرف -1

باشد، مصرف آنها بالمانع  0.050> نانومتر  066در طول موج  ـوری مخـلوط آنـهانزمانیکـه جـذب 

 درجه سانتیگراد 5-5در دمای   On Boardبه صورت R2و  R1های پایـداری معرف. میباشد

 .هفته میباشد 4

در این  < mg/dl 400تری گلیسیرید و کلسترول تا >  mg/dl 20تا  دایرکت و توتال بیلیروبین -5

 .آزمایش تداخل ندارند
با آب مقطر رقیق و آزمایش را تکرار کرده و نتیجه را  1 + 5چنانچه سرم کدورت زیاد داشته باشد، سرم را به نسبت  -7

 .ضرب نمایید 7در عدد 

 آزمایش نمونه مورد
پایداری نمونه یک هفته در یخچال و . از ضد انعقاد سیترات استفاده نشود .سرم تازه بدون همولیز یا پالسمای هپارینه

  .یکماه در فریز میباشد


