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 Sample Start  :تک محلول

 میکرولیتر 2888 محلول کار آماده

 میکرولیتر 288 نمونه

و نمونه را کالیبراتور و جذب اولیه انکوبه درجه سانتیگراد  63دقیقه در دمای  2 نموده، مخلوط

سپس کرونومتر را زده و دقیقاً جذبها را در . خوانده و یادداشت نمائید مقابل بالنک معرف

  ΔA/min  .             دقیقه را محاسبه کنید 2تغییرات جذب در . دقیقه بخوانید 6و2،1دقایق 

   Substrate Start     :دو محلول

 میکرولیتر R1 2888معرف 

 میکرولیتر 288 نمونه

 :اضافه کنید را R2معرف  سپس. کنید انکوبه سانتیگراد درجه 63در دقیقه 5 نموده، رامخلوط لوله

 میکرولیتر  R2 158معرف 

و نمونه  کالیبراتورانکوبه و جذب اولیه درجه سانتیگراد  63دقیقه در دمای  2  نموده، مخلوط

سپس کرونومتر را زده و دقیقاً جذبها را در . خوانده و یادداشت نمائید را مقابل بالنک معرف

 ΔA/min  .           دقیقه را محاسبه کنید 2تغییرات جذب در . دقیقه بخوانید 6و2،1دقایق 

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

 . شیمی تماس حاصل فرمائید فنی زیست
 

 : با استفاده از کالیبراتور  محاسبه

                                ∆A Sample/min. 

AST/GOT(U/L) =                             × Calib. Conc.  

                                ∆A Cailb./min. 
 :با استفاده از فاکتور   محاسبه

 AST (U/L) = ΔA/min × 1768 :روش تک محلول

  AST (U/L) = ΔA/min × 2170 :روش دو محلول

 :مقادیر طبیعی

 < U/L 31         :زنان

 < U/L 35           :مردان

 :کیفی کنترل
  .نمود استفاده شيمي زيستZitcalUاز كاليبراسيون وجهتZitrolN&Pكنترلهاي سرم ازميتوانكيفيكنترلجهت

 :خصوصیات علمی کیت

300 U/L   ماکزیمم حد سنجش: 

2.0 U/L  حساسیت: 

 r =  0. 996  3.96                     +× Y = 0.941   و كنترلهاي معتبر مشابه در مقايسه با كيت : صحت

 WITHIN - RUN ( n=20 )                                          :دقت   
      

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

2.9 

2.2 
1.2 

4.2 
41 

190 
Sample I 

Sample ll 
BETWEEN - Day ( n=20 ) 

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

3.1 
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39 
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AST/GOT 
(Aspartate Aminotransferase Activity Assay Kit) 

 
 

IVD ISO 13485:2003   REF  10-537   

 و دستگاهیدستیروشبهانسانپالسمایوآمینوترانسفرازدرسرماسپارتات آنزیم فعالیتگیریاندازهجهت

بنابراين . شودها، كليه و اريتروسيتها يافت ميدر غلظت باال در قلب، كبد، ماهيچه AST: اهمیت کلینیکی 

ها سطح آنرا صدمات قلب، هپاتيت ويرال، سيروز و آتروفي ماهيچه: ها مانندآسيب يا بيماري در هريک از اين اندام

هاي كبدي  اي از آسيب هاي قلبي و ماهيچهبراي تشخيص آسيب  ALTو ASTگيري همزمان اندازه. باال ميبرد

در تشخيص افتراقي بيماريهاي كبدي مهم است، اگر نسبت آنها  AST/ALTنسبت . گيرد استفاده قرار ميمورد 

 .ميکند باشد، آسيب شديد را تأييد یکباشد، نشان دهنده آسيب خفيف كبد و اگر بيشتر از  یکكمتراز 

  IFCC Method: وشر

 :اساس روش
 :انجام ميشودطبق مراحل زير كه  شده تهيه فسفات پيريدوكسالاز استفاده بدون ولي IFCC پيشنهادات اساسبر كيت اين

L-Aspartate +2-Oxoglutarate AST L-Glutamate + Oxaloacetate 

Oxaloacetate + NADH + H
+

 MDH  L-Malate + NAD
+
  

 . بافعاليت آنزيم دارد مستقيمنسبت ،ميشود گيري نانومتراندازه 043موج طولدر كه NADH كوآنزيم غلظت كاهش
 

 :هامعرف

Presentation:   400 test Content Storage 
R1: GOT Enzyme Mix. 4×80 ml 2-8°C 

R2: GOT Substrate 1×80 ml “ 
 

 

Presentation:   200 test Content Storage 
R1: GOT Enzyme Mix. 2×80 ml 2-8°C 

R2: GOT Substrate 1×40 ml “ 
 

 

 

باشند،  پايدار مي هاتا تاريخ انقضاء مندرج برروي ويال سانتيگراد درجه 2-8 دمايها در  معرف :شرایط نگهداری

هفته مورد استفاده  0-4هاي باز شده را ترجيحاً ظرف مدت  معرف. مشروط براينکه درب ويالها بسته و آلوده نگردند

 (.شود ترجيحاًدرتاريکي نگهداري).شود و نيز قرار دادن آنها مقابل نور مستقيم خودداريها  معرف از يخ زدن.قرار دهيد

 :هامعرفسازیآماده
 را با R1قسمت  4ولي جهت انجام تست بصورت تک محلول، بسته به نياز  باشند،مصرف میآماده R2 و  R1های  معرف

پايداري اين .( مخلوط نماييد R2 ليتر  ميلي 5را با  R1ميلي ليتر 23براي مثال . )مخلوط نمائيد R2قسمت  1

 .باشد ساعت مي 24درجه سانتيگراد  2-8محلول در دماي 
 

 :یادداشت

برداشت درب ويال  از آلوده كردن محلول و نيز قرار دادن آن مقابل نور مستقيم جداً خودداري شود و پس از هر -1

 . را بالفاصله بسته و به يخچال انتقال دهيد

 به در اين موارد ميتوان سرم را ،نانومتر دارند 043 طول موجليپميک يا ايکتريک جذب شديدي در هاينمونه -2

 .دماييضرب ن 0 ر عدددتکرار و نتيجه را آزمايش را  ،دهنمويا بيشتر رقيق  1+2نسبت 

 .تداخل ندارند اين آزمايش درg/dl 2>تا گليسيريد وتريmg/dl 20> تا بيليروبين ،mg/dl 180>تا هموگلوبين -0

 .باشد، نبايد از آن استفاده كرد 1.1 >  چنانچه جذب بالنک معرف كمتر از -4

 

 :آزمایش نمونه مورد
در نمونه و در  پايداري آنزيم .دار EDTAیا  هپارینه یپالسما یا و غیر لیپمیک سرم تازه بدون همولیز

 . درجه سانتيگراد يک هفته ميباشد 2-8  دماي
 

 : روش آزمایش دستی
/ ميکروليتمر   133: حجمم نمونمه  / سانت 1:كووت/ نانومتر 043: طول موج/ سانتيگراد  درجه 03: دما :پارامترها

 .كاهشي: نوع واكنش/ بالنک معرفمقابل : خوانش/ ميکروليتر  1333: حجم معرف


