نمونه مورد آزمایش:
سرم بدون همولیز ،به عنوان ضد انعقاد فقط از امالح هپارین استفاده شود.

Ceruloplasmin
)Colorimetric/Endpoint (Cat No.: 344
جهت اندازهگیری سروپالسمین در سرم انسان

اهمیت کلینیکی
سروپالسمین یا  CPیک  -2-glycoproteinاست که در کبد تولید می شود.
هر مولکول آن متصل به  8اتم "مس" می باشد و بدین ترتیب  %59مس پالسما را
مدیریت می کند تا این اواخر تصور بر این بود که  CPفقط در حمل مس نقش
دارد ولی اخیرا نشان داده شده است که  CPدر واقع نقش یک آنزیم فروکسیداز را
داشته و اکسیداسیون آهن  2ظرفیتی به  3ظرفیتی در سطح سلولی را تنظیم می
کند .کمبود  CPباعث باقی ماندن و تجمع آهن در سطح سلولی اندام هایی مانند
پانکراس ،کبد،شبکیه چشم و عقده های بازال مغزی می شود که منجر به بیماری و
پالک سلولی می گردد کاهش سرولوپالسمین در بیماری ویلسون Menkes ،و
هموکروماتوز اتفا ق می افتد  .همچنین میزان سروپالسمین در دوره دوم حاملگی،
عفونت ها ،سکته های قلبی ،سرطان ها ،لوسمی ،تیروتوکسیکوز و سیروز کبدی
افزایش می یابد.

روش اندازه گیری:
پارامترها:
حرارت  29/37درجه /طول موج  981نانومتر /کووت 0 :سانتیمتر /حجم نمونه91 :
میکرولیتر /حجم معرف  0111میکرو لیتر /خوانش :مقابل بالنک معرف /نوع
واکنش :افزایشی.
بالنک
 0111میکرولیتر

معرف

-

نمونه/استاندارد

محاسبه:
×59

اساس روش:
روشهای معمول در اندازه گیری  CPعبارتند از  ELISA, IRA,SRIDو
روشهای کلریمتریک هستند .سه روش اول به علت محدودیت های زمانی ،کمبود
حساسیت ،قیمت باال و نیز مشکالت روش مناسب اتوماسیون نیستند .بایرپل کیت
موجود را به روش کلر یمتریک که بسیار ساده و قابل پیاده کردن بر روی تمامی
اتوآناالیزرها می باشدطراحی نموده است که در آن از یک سوبسترای حساس که از
 N,N-Dimethylaminoethyl ferroceneدر حضور یک
مشتقات
سورفاکتانت و  pHاسیدی استفاده نموده که زمان آزمایش را به  9-01دقیقه
کاهش داده است که در طول موج  978-011نانومتر قابل اندازه گیری بوده
بطوریکه شدت رنگ حاصل با غلظت سرولوپالسمین رابطه مستقیم خواهد داشت.

مقادیر طبیعی:

Storage

Content

Presesentation

2-8°C
2-8°C
2-8°C

3×15 ml
1×1 ml
1×5 ml

Reagent 1
)Reagent 2 (Accelerator
)Calibrator (59 mg/dl

شرایط نگهداری:
معرف در صورت نگهداری در دمای  2-8درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضا روی ویال
پایدار می باشد مشروط بر اینکه آلوده نگردد و پس از هر بار برداشت درب ویال
بالفاصله بسته و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

استاندارد
 0111میکرولیتر

 0111میکرولیتر

 91میکرولیتر

 91میکرولیتر

مخلوط کرده  01،دقیقه در دمای اتاق و یا  9دقیقه در  37درجه سانتی گراد
انکوبه کرده و جذب نوری نمونه ( (A sampleو استاندارد یا کالیبراتور ( (A
 standardرا مقابل بالنک بخوانید .پایداری رنگ 01دقیقه می باشد.

ضریب تبدیل واحد:

معرف ها:

نمونه

A sample
A Calibrate

= )Ceruloplasmin (mg/dl
(mg/dl) x 10 = µmol/dl
(5-18) mg/dl
(24-56) mg/dl
(18-45) mg/dl

نوزادان تازه متولد شده:
کودکان:
بزرگساالن:

کنترل کیفی:
جهت کنترل کیفی از کنترلهای معتبر و جهت کالیبراسیون از کالیبراتور موجود
در کیت استفاده شود.

خصوصیات علمی کیت:
ماکزیمم حد سنجش:
حساسیت:
صحت :در مقایسه با کیت مشابه
دقت:
CV%
3.97
3.42

)SD (mg/dl
0.7
1.8

CV%
4.94
3.69

)SD (mg/dl
0.9
2.0

150 mg/dl
2.0 mg/ml
r = 0.975
)Within-Run (n=20
)Mean (mg/dl
17.64
Sample1
52.6
Sample2
)Between-Run (n=20
)Mean (mg/dl
18.22
Sample 1
54.1
Sample 2

آماده سازی معرفها:
 011میکرولیتر معرف  R2را وارد یک ویال معرف  R1میکنیم .این محلول برای
مدت  0هفته در دمای  2-8درجه سانتیگراد پایدار میباشد.

یادداشت:
 -0برای انجام آزمایش از لوله های یکبار مصرف پالستیکی یا شیشه ای استفاده
شود که قبال با اسید کلریدریک  %01شسته شده باشند.
 -2تری گلیسرید تا  ،500 mg/dlبیلی روبین تا  ،10mg/dlهموگلوبین
تا 500mg/dlو روی تا  ،1000µg/dlآهن تا  1000µg/dlو کبالت تا
 500µg/dlتداخل ایجاد نمی کنند.
 -3از نمونه های لیپمیک ،همولیز شده و ایکتریک استفاده نشود.
 -4می توان حجم نمونه و معرف را متناسب تغییر داد تا با هر گونه فتومتر قابل
خوانش باشد.
 -9نمونه های با غلظت بیش از  150mg/dlرا به نسبت  0به  2با سرم فیزیولوژی
1/5گرم درصد  NaClرقیق کرده ،آزمایش را تکرار و در ضریب رقت ضرب نمایید.
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