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 محصول: سازي آماده 
 آماده مصرف می باشند  R2و  R1معرف هاي 

 
 واد و وسایل مورد نیاز:م
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 578 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:
 شوند تا نگهداري مستقیم نور از دور به C °8 - 2 دماي در صورتیکه در معرفها •

 اهنداستفاده خو قابل و پایدار کیت برچسب روي بر شده درج انقضاء تاریخ پایان
 نور در معرض یا انجماد دماي در آنها نگهداري و معرفها شدن آلوده از. ماند

 .شود خودداري مستقیم
 
 :روش انجام آزمایش 

/  : یک سانتکووت /  نانومتر 578: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش

 کالیبراتور/نمونه/کنترل         بالنک                                                     
 میکرولیتر 300                            میکرولیتر   R1              300معرف 

 میکرولیتر 4                                 ----      کالیبراتور / نمونه / کنترل
درجه سانتی گراد انکوبه کنید ،  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده ، به مدت 

 د، سپس:را انجام دهی(A1)خوانش اول 
 میکرولیتر 100                میکرولیتر               R2              100معرف 

درجه سانتی گراد انکوبه نمایید،  37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده، به مدت 
 را انجام دهید. (A2)خوانش دوم

 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:

A1 –A = A2 ∆ 
LDL-C (mg/dL)= ∆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

∆𝐴𝐴 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
  X Calibrator Conc. (mg/dL) 

 تبدیل واحد:ضریب 
LDL-C (mg/dL) X 0.02586 = LDL-C (mmol/L) 

 
 مقادیر طبیعی:

 ≥Mg/dL 130 طبیعی

 Mg/dL-130 160 محدوده هشدار

 ˃Mg/dL 160 غیر طبیعی
 

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

 
 

 
 LDL-Cholesterol سنجش  کیت

   
                                            (Direct Method) 

REF:  PA31001-60    R1 1 x 45 / R2 1 x 15 mL               
              

ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

 ریسک از یکی بعنوان LDL-C باالي غلظت و نامند می LDL-C را LDL در موجود کلسترول
 کلسترول غلظت عمومی بطور. است شده شناخته عروقی قلبی بیماري بویژه ،آترواسکلروز فاکتورهاي

 سطح در ،شود می گرفته نظر در آترواسکلروز هاي بیماري خطر فاکتورهاي از یکی بعنوان که تام
 تحقیقاتی کمیته ساالنه گزارش در حال این با. شود می سنجش هیپرلیپدمیا تشخیص جهت وسیعی

 بین ارتباط که است آمده ،1986 سال در ژاپن رفاه و بهداشت وزارت به وابسته اولیه هیپرلیپدمیاي
 بیماري این و تام کلسترول غلظت بین ارتباط از بارزتر قلبی ایسکمیک بیماري و LDL-C غلظت

 تري و HDL ،تام کلسترول غلظت براساس LDL-C غلظت فرایدوالد فرمول در. باشد می
 استفاده LDL-C گیري اندازه براي مرجع روش. است صحت فاقد که شود می محاسبه گلیسیرید

 ،دارد زیادي زمان و خاص تجهیزات به نیاز روش این اینکه دلیل به. باشد می سانتریفیوژ اولترا از
 LDL-C مستقیم سنجش روش امروزه دلیل به همین. شود نمی استفاده روتین هاي آزمایشگاه در

 .شود می استفاده وسیع بصورت

 Direct Methodروش : 
 

 :اصول آزمایش
 دترجنتها با متفاوتی واکنشهاي و است متفاوتی شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی داراي لیپوپروتئین هر
 دترجنت نوع دو و شده استفاده ها لیپوپروتئین متفاوت ویژگی همین از ،کیت این در. دهد می

 غیر به ،رود می بکار اول واکنش در که 1 دترجنت. است گرفته قرار استفاده مورد ترکیبی بصورت
 در. دهد می تغییر را VLDL و HDL ،شیلومیکرون شامل ها لیپوپروتئین سایر ساختار LDL از

 از غیر به ها لیپوپروتئین مصرف جهت استراز کلسترول و اکسیداز کلسترول ،1 دترجنت حضور
LDL آنزیماتیک واکنش تسریع باعث ،رود می بکار دوم واکنش در که 2 دترجنت. شود می استفاده 
 واکنش از باقیمانده LDL از ناشی رنگ افزایش ،واکنش این در. شود می ها لیپوپروتئین تمام براي
 .است اول

Reaction1: 
Cholesterol + Fatty acids     CHE       Cholesterol esters  

2O2Cholestenone + HCHOD            2 Cholesterol + O 

2O + O22HCatalase           2O22 H 

Reaction 2: 
Cholesterol + Fatty acids     CHE       Cholesterol esters  

2O2Cholestenone + HCHOD            2 Cholesterol + O 

 
O2Quinone Pigment + 4H       POD      AA-+ TOOS + 4 2O22H 

 

 محتویات کیت:

 

PIPES Buffer pH 7,0                               50 mmol/L 
Cholesterol esterase (CHE)                         ≥600 U/L 
Cholesterol oxidase (CHOD)                  ≥500 U/L 
Catalase                                                 ≥600 KU/L 
TOOS                                                     2 mmol/L 

 
 

R1 

PIPE Buffer pH 7,0                              50 mmol/L 
4 – Aminoantipyrine (4-AA)                      4 mmol/L  
Peroxidase (POD)                                  ≥ 4 KU/L 

 
R2 
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 : احتیاط در هنگام کار

سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى احفاظت فر

 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 
 

 :هشدارها و ایمنی نکات
 در. وداستفاده نم میتوان طبی تشخیص آزمایشگاههاي در مصرف براي تنها کیت این از

 )استفادهPreservative(نگهدارنده مادة عنوان به 300 پروکلین از کیت این معرفهاي
 ستقیمم تماس از و نشود پیپت استفاده با کار براي دهان از عنوان هیچ به لذا است، شده

 فراوان آب با بالفاصله تماس صورت و در شود خودداري چشمها و دست با محلولها
. گردد رعایت محلولها با کار هنگام در معمول آزمایشگاه، هشدارهاي کلیه. شود شسته

 با ) میتوانیدMSDS( مواد از یک هر خصوص در ایمنی راهنماییهاي به نیاز صورت در
 .فرمایید تماس حاصل شرکت

 
 :تداخالت

 ، بیلی روبین غیر کونژوگه تا غلظت mg/dl 20بیلی روبین کونژوگه تا غلظت 

 mg/dl 20  اسید آسکوربیک تا غلظت ،mg/dl 50 گلیسیرید تا غلظت  ، تري 

mg/dl 700  و هموگلوبین تا غلظت  %5، اینترالیپید تا غلظتmg/dl 50  تداخلی در
 نتیجه آزمایش نشان نمی دهند.
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 کنترل کیفی:

یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dL 250  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dL 2.0  حساسیت:                
 

 توجه:
درصد  9/0با سرم فیزیولوژي  3 به 1را به نسبت  mg/dl 250نمونه هاي بیش از  •

NaCl  ضرب نمایید. 4رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 
ده سمپلر نو استفا جهت انجام این آزمایش از پیپتهاى شیشه اى تمیز و نوك ●

  شود.

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

992=0.2R                              0.36 -X 95.0y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

0.91 0.63 68.7 Sample I 
0.84 0.84 99.8 Sample II 

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

 

1.20 0.83 69.2 Sample I 
0.98 0.99 101.2 Sample II 

 


