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 مواد و وسایل مورد نیاز:  

 سانتيمتر  يك قطر  با مناسب كووت-١

 نانومتر 340 دامنه  در گيرى  اندازه قابليت با   كالريمتر  يا  اسپكتروفتومتر  -٢

 ( سانتيگراد  درجه ٠/ ١)  سانتيگراد  درجه  ٣٧ مارى بن -٣ 

   شده  كاليبره و دقيق  سمپلر -٤ 

   آبي و زرد  تميز  و نو سمپلر   نوك -٥

 آزمايشگاه عمومي  دستگاههاى  -٦

  شركت  توسط  شده عرضه كاليبراتور مولتي از ميتوان)  معتبر  كاليبراتور يا استاندارد -7

 .( نمود استفاده پارس پيوند پويش 

 

 نگهداری و پایداری: 

 شوند تا  نگهداری  مستقيم  نور  از دور  به ٢ - ٨°Cدمای  در  صورتيكه در معرفها  •

 استفاده خواهند  قابل و پايدار كيت  برچسب  روی بر  شده درج انقضاء تاريخ پايان

  در معرض  يا  انجماد دمای  در  آنها  نگهداری و معرفها  شدن آلوده از. ماند

 . شود  خودداری نورمستقيم 

 

 : روش انجام آزمایش 

  /  : يك سانت کووت   / نانومتر 340: طول موج   /  سانتيگراد درجه ٧3: دما: پارامترها

 افزايشي نوع واکنش: /  بالنك معرف : مقابل  خوانش

 كاليبراتور/نمونه/كنترل         بالنك                                                   

 ميكروليتر 800ميكروليتر                               R1              800معرف 

 ميكروليتر  40                                 ----كاليبراتور / نمونه / كنترل      

درجه سانتي گراد انكوبه كنيد ،   37دقيقه در دمای  5مخلوط كرده ، به مدت 

 : را انجام دهيد، سپس(A1)خوانش اول 

 ميكروليتر 200ميكروليتر                               R2              200معرف 

درجه سانتي گراد انكوبه نماييد،   37دقيقه در دمای  5مخلوط كرده، به مدت 

 را انجام دهيد.  (A2)خوانش دوم 

يزرهای مختلف موجود است لطفاٌ جهت دريافت با  پارامترهای اين كيت برای آناال ✓

 تماس حاصل فرمائيد.  پارس پيوند پويش بخش فني شركت 

 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور: 

∆A = A2 – A1 
∆A x 825 = U/L of CK-M 

∆A x 1651 = U/L of CK-MB 

 

 مقادیر طبیعی: 
 

Co37  U/L 24 > 
 

مقادير طبيعي مربوط به محدوده جمعيتي خود را تعيين  * توصيه مي شود هر آزمايشگاه 

 كند.*

 
𝑪𝑲−𝑴𝑩  فعالیت

𝑪𝑲 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  فعالیت
 x  25% - 6%  =100    

 

 :  احتیاط در هنگام کار

موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلولها رعايت گردد و از وسايل   كليه

 حفاظت فردى استفاده شود. 

 

 CK-MBسنجش  كيت 

   

                                            (Immunoinhibition ،Kinetic) 

REF:  PA22001-50    R1 1 x 40 mL / R2 1 x 10 mL              
             

ISO:  13485:2016                         

 

: مقدمه  
 

، اين آنتي بادی  CK-MBدر مجاورت آنتي بادی عليه مونومر    CKاندازه گيری فعاليت  

) بدون تاثير روی فعاليت جزء    CK-MBو نصف فعاليت    CK-MMجلو فعاليت كامل  

B    ازCK-MB    وCK-BB    را مي گيرد. جهت اندازه گيری كمي فعاليت )CK-B    از

در    CK-Bبا ضرب كردن فعاليت   CK-MBاستفاده مي شود. ميزان فعاليت    CKروش  

 بدست مي آيد.  2

 Immunoinhibition ،Kineticروش : 
 

 : اصول آزمایش

مي باشد.    CK-MBمعرف اين كيت حاوی آنتي بادی اختصاصي بر عليه ساب يونيت  

  CK-MB% فعاليت ايزو آنزيم  50و    CK-MM% فعاليت ايزوآنزيم  100اين آنتي بادی  

ندارد. سپس ميزان    CK-Bرا مهار مي كند. در صورتيكه تاثيری بر فعاليت ساب يونيت  

اندازه گيری مي شود كه اين فعاليت مربوط   IFCCسرم با استفاده از روش   CKفعاليت  

از دو برابر كردن فعاليت   CK-MBمي باشد. در نهايت ميزان فعاليت   CK-Bبه پخش 

CK-B  .بدست مي آيد 

 

 محتویات کیت: 
Content Description Reagent Bottle 

100 mmol/L Imidazol pH 6.7 

R1 20 mmol/L D-Glucose 

10 mmol/L Magnesium acetate 

2 mmol/L EDTA 

2000 U/L Anti CK-M 

R2 

2 mmol/L ADP 

5 mmol/L 
AMP 

10 mmol/L 
di-Adenosine-5- 

pentaphosphate 

2 mmol/L 
NADP+ 

2500 U/L 
Hexokinase (HK) 

1500 U/L 
Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 

20 mmol/L 
N-acetylcysteine 

30 mmol/L 
Creatine phosphate 

 

 نمونه مورد آزمایش: 

نور  .  دارEDTA  يا  و  هپارينه  پالسمای  هموليز،  بدون   تازه  سرم برابر  در  را  ها  نمونه 

پس    CK-MBفعاليت      روز    برای  سانتيگـراد   درجـه  -  دمای  در  محافظت كنيد.

%  درجه سانتيگراد    -ساعت در دمای    درجه و    -ساعت در دمای    از  

 كاهش مي يابد. 

 : محصول سازی آماده

 آماده مصرف مي باشند.   R2و  R1معرف های  

 

 در نمونه   CK-MBمیزان فعالیت 
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 دفع پسماند : 

 اساس دستورالعمل هاى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عمل شود .بر 

 

 :هشدارها و ایمنی نکات

  لذا . استفاده نمود  ميتوان طبي  تشخيص آزمايشگاههای در  مصرف برای  تنها كيت اين از

  با محلولها مستقيم تماس از و  نشود پيپت استفاده  با  كار  برای دهان   از عنوان  هيچ  به

.  شود شسته  فراوان  آب با  بالفاصله تماس صورت  و در شود   خودداری چشمها  و دست

  صورت  در. گردد رعايت محلولها با  كار هنگام  در معمول آزمايشگاه،  هشدارهای كليه

  شركت  با   ( ميتوانيدMSDS) مواد از يك هر  خصوص در ايمني  راهنماييهای به  نياز

 .فرماييد  تماس حاصل

 

 تداخالت : 

تداخلي با تست  mmol/L  8 و تری گليسريد تا  g/L 6 و هموگلوبين تا  g/L  7گلوكز تا  

 مشاهده نشد. هموليز ايجاد تداخل مي نمايد.

 گزارش شده است. CK-MBبرخي داروها و ساير مواد تداخل كننده با تست  
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 کنترل کیفی: 

پارس پيوند   شركت توسط  كه معتبر  های كنترل سرم از  ميتوان كيفي كنترل جهت 

 نمود.  استفاده شود  مي عرضه  پويش

 

 خصوصیات علمی کیت: 

 محدوده اندازه گیری:  -1

 U/L 600  كزيمم حد سنجش:  ام

 U/L 3.11حساسيت:                 

 

 توجه: 

 نمونه هايي كه غلظت از حد خطي بيشتر باشد نمونه را با سرم فيزيولوژی   •

NaCL g/L0.9  ،1+10   ضرب كنيد.   11رقيق نموده و نتيجه را در 

جهت انجام اين آزمايش از پيپتهاى شيشه اى تميز و نوك سمپلر نو استفاده  ●

  شود.

 در مقايسه با كيت و كنترلهای معتبر مشابه   صحت: -2

699=0.2R                               0420.1 -X 9919.0y= 
 

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

 

 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 

 

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

1.38 1.0 72.0 Sample I 
1.0 1.88 188.0 Sample II 

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

3.89 2.61 67.0 Sample I 
2.59 4.75 183.0 Sample II 

 


