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 مواد و وسایل مورد نیاز: 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 510 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3 
  هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4 
  بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
 شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پارس پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
ار یالها پایدروى وبررج مندء نقضاایخ رتا تااد سانتیگرجه در 2-8ى مادر دها فمعر

ار دادن قردن و فریز نمواز ند. دنگرده لوو آیالها بسته درب وینکه ابروط مشر، میباشند
ها لنش کنتراخودر نی ایا ناتوورت و کدد جود. وشوددارى خور مقابل نودر ها فمعر
  دارد.ها فبی معراخرن از نشا

 نانومتر ) 510در  26/0از بیشتر یجنت ربالنک رى نوب (جذ
 
 :روش انجام آزمایش 

: یک کووت /  نانومتر 510: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش/  سانت

       
                  
  نمونه  اردستاندا   بالنک       
                 
  لیترومیکر1000  لیترومیکر 1000  لیترومیکر 1000  فمعر  
  لیترومیکر 10  لیترومیکر 10   -  اردستاندا / نمونه  

  

در ه ـقیقد 10ا ـیاد جه سانتیگردر 37ى مادر دقیقه د 5دن نموط مخلواز  پس
 راهها ـنمونرى وـنب ذـپس جـسده، رـنکوبه کاد اسانتیگر هـجدر 25ى اـمد

  نمائید.ى گیرازهندا انومترـن 510ف در رـک معـل بالنـمقاب
  میباشد.مستقیم ر نودور از قیقه د 60نگ ارى رپاید     
      
 
 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با پارامترهاي این کیت براي آناال

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 
 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

  ASample 
 

 ⋅ St. Conc. Cholesterol (mg/dl) = ------------- 
 

 یر طبیعی:دمقا
 AStandard 

 

  
 

  mg/dl 200> ب:مطلو
 

  mg/dl (240-200) ك:مشکو
 

  mg/dl 240< اال:ــب
 

 
* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را 

 تعیین کند.*
 
 

 
 Cholesterolسنجش  کیت

   
                                            (ENZYMATIC/CHOD-POD) 

REF:  PA21001-500    R 5 x 100 mL               
REF:  PA21001-300    R 3 x 100 mL              
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

ب جذا، صفر، کبدد چگونگی عملکرى در مفیدت طالعااند امیتوول کلسترى گیرازهندا
تشخیص ول در کلسترار به ما بدهد. مقدز سکلرواترآنیز پیشرفت و ئید وتیر، اـهروده

ا ـهنوـمرهودل تعا، جنس، سنس، ستراست.امهم ى هیپرلیپیدارض عوى بندوه گرو 
 .هند دتغییر می ول را ترـکلسار دـاملگی مقـحو 

 ENZYMATIC/CHOD-PODروش : 
 

 :اصول آزمایش
ن سیواکسیدو الیز رودـه هیـیجنته در دـد شـتولیروژن دـید هیکساپرروش ن ـیدر ا

از کسیدانزیم پرورت آمجادر نتی پیرین آمینوآ -4وفنل اه به همرول کلسترى ترهاسا
ازه ندامتر نانو 550-500ج مول طودر نگ حاصل ت رونیمین میدهد. شدـکیل کینـتش

 ست.انمونه د در موجوول کلسترار ا مقدـب به متناسـکد میشوى گیر
 

Cholesterol + Fatty Acids CHEO  2Cholesterol Ester + H 
 

     Chod   
 

2O2H +Cholestenona -4 
C 

2Cholesterol + O 
 

 
 

O2Quinone + H 
POD 

Aminoantipyrine-4+Phenol+2O2H 
 

 
 

 
 محتویات کیت:

 
Reagent Bottle  Description  Content  

R  

PIPES pH 6.9    90 mmol/L  
Phenol    26 mmol/L  
Cholesterol Esterase (CHE)       1000 U/L  
Peroxidase (POD)         650 U/L  
4 - Amino antipyrine  0.4 mmol/L  
Cholesterol Oxidase (CHOD)         300 U/L  

 
 نمونه مورد آزمایش:

ت و الاگزات، اترـسیى هاداـنعقاد ـض( دار. EDTAنه یاـیرهپاى اـیا پالسمم رـس
EDTA  م سرول در کلسترارى پاید. )پائین شوندذب کاى بهااست باعث جواممکن
جه در 2-8ى مادر دیک هفته اد و جه سانتیگردر 15-25ى ماد روز در 2، یا پالسما
 میباشد.اد جه سانتیگردر -20 ىماه در دما 3اد و سانتیگر

 
 :محصول سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر
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 : احتیاط در هنگام کار

دد و از عایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى اسایل حفاظت فرو
 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خالاتد
 اگلیسرید تى تر،  mg/dl 200هموگلوبین تا  mg/dl 10، بین تا روبیلی 

mg/dl 800 ند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
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 کنترل کیفی:
س پیوند پار شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 : بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
    1 mmol/L = 38.665 mg/dL                mg/dL = 0.0259 mmol/L 1 

     
Conventional unit mg/dl 
SI unit mmol/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dl 400.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dl 29.0حساسیت:                 
 

 توجه:
 9/0ژى فیزیولوم با سر 4+1به نسبت را  mg/dl 400از بیش ى نمونهها ●
ب ضر 5د عدرا در نتیجه ار و تکررا ش ـمایده، آزقیق نمور NaClصد در

 نمایید.

 د.شوده ستفااسمپلر نو ك نوو تمیز اى شیشه ى پیپتهااز مایش آزین م انجااجهت  •

 

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه  صحت: -2

=0.99422R                               y=0.9846X + 0.678 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

1.29 2.35 181.0 Sample I 
1.39 3.96 283.0 Sample II 

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

 

3.8 7.41 195.0 Sample I 
3.9 11.58 297.0 Sample II 

 


