محاسبه:

Cholesterol LS
)CHOD-PAP (Cat No.: BP-315
اندازه گیری فعالیت کلسترول توتال در سرم و پالسمای انسان
به روش دستی و دستگاهی
اهمیت کلینیکی
اندازه گیری کلسترول می تواند اطالعات مفیدی در چگونگی عملکرد کبد ،صفرا ،جذب
روده ها ها تیروئید و نیز پیشرفت آترواسکلروز بدست بدهد .مقدار کلسترول در تشخیص و
گروه بندی عوارض هیپرلیپیدی مهم است .استرس ،سن ،جنس ،تعادل هورمون ها و حاملگی
مقدار کلسترول را تغییر میدهند.
اساس روش:
دراین روش پراکسید هیدروژن تولید شده در نتیجه هیدرولیز و اکسیداسیون استرهای
کلسترول به همراه فنل و -4آمینوآنتی پیرین در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل
کینونیمین میدهد .شدت رنگ حاصل در طول موج  495-015نانومتر خوانده می شود که
متناسب با مقدار کلسترول موجود در نمونه است:
CE

Choleterol Esteres → Cholesterol + Fatty acids
CO

Choleterol + O2 → Cholesten-3-one+H2O2
Quinoneimine + 4H2O

معرفها:
Storage
℃2 − 8

POD

→ H2O2 + 4 − Aminoantipyrine + phenol

Content
5×100ml

Presentation
R: Cholesterol Reagent

شرایط نگهداری :
معرف در دمای  2-8درجه تا تاریخ انقضاء روی ویالها پایدار میباشد ،مشروط بر اینکه درب
ویالها بسته و آلوده نشوند .از فریز نمودن و قرار دادن محلول در مقابل نور خودداری شود.
وجود کدورت و یا ناتوانی در خواندن کنترلها نشان از خرابی معرف دارد.
آماده سازی معرف:
معرف آماده مصرف میباشد.
نکات ضروری :

A Sample
× Cal. conc
A Calibrator

= )Cholestero𝐥 (mg/dl

مقادیر طبیعی:

<200
mg/dl
(200-240) mg/dl
> 240
mg/dl

مطلوب :
مشکوک :
باال :
کنترل کیفیت:

جهت کنترل کیفی از سرم کنترلهای معتبر و جهت کالیبراسیون از کالیبراتور معتبر می-
توان استفاده کرد

خصوصیات علمی کیت:
محدوده گزارش دهی:
حساسیت:
صحت :درمقایسه با کیت مشابه و معتبر تجارتی
دقت:
CV%
1.85
1.55

)S.D (mg/dl
1.85
3.20

CV%
2.32
2.04

)S.D (mg/dl
2.20
4.30

)(5-500
mg/dl
5.0
mg/dl
r=0.990

)Within=Run (n=20
)Mean (mg/dl
Sample1
100
Sample2
206
)Between –Day (n=20
)Mean (mg/dl
Sample1
95
Sample2
210
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 -1سرمهای بیش از  055میلیگرم درصد را به نسبت  1:2با محلول سرم فیزیولوژی 5/9
درصد  NaClرقیق نموده  ،آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد  3ضرب نمایید.
 -2تداخل سرمهای کدر را میتوان با حذف بالنک سرم فیزیولوژی تصحیح نمود.
 -3بیلیروبین تا  20mg/dlتری گلیسیرید تا  2000mg/dlهموگلوبین تا 200mg/dl
و اسید آسکوروبیک تا  5mg/dlباعث تداخل در آزمایش نمیشوند.
نمونه مورد آزمایش:
ازسرم یا پالسمای هپارینه یا  EDTAدار میتوان استفاده نمود.
پایداری کلسترول در سرم یا پالسما 2 :روز در دمای  25-20درجه و  1هفته در دمای 2
درجه و  3ماه در دمای  -25درجه سانتیگراد پایدار می باشد.
روش اندازه گیری:
پارامترها :دما 20-33 :درجه سانتیگراد ،طول موج 050 :نانومتر ،کووت 1:سانت ،حجم
نمونه 15 :میکرولیتر ،حجم معرف 1 :میلی لیتر ،خوانش :مقابل بالنک معرف ،نوع واکنش:
افزایشی.
بالنک

کالیبراتور

نمونه

معرف

-

 15میکرولیتر

 15میکرولیتر

نمونه /کنترل

 1555میکرولیتر

 1555میکرولیتر

 1555میکرولیتر

لوله ها را مخلوط کرده  15 ،دقیقه در بن ماری  33درجه یا  25دقیقه در دمای 20
درجه انکوبه کرده و جذب نمونه ( )A Sampleو کالیبراتور ( )A Calibratorرا
در مقابل بالنک معرف در طول موج  050بخوانید پایداری رنگ  05دقیقه دور از نور
مستقیم .
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