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AST 

MDH + + 

 اهمیت بالینی:

نیز نامیده  (GOT) که گلوتامات اگزالوستات ترانس آمیناز  (AST) سپارتات آمینوترانسفرازآ

 α-آسپارتات به  L– انتقال گروه آمین از. AST باشدشود، از گروه ترانس آمینازها میمی

به طور وسیعی در بدن . AST کندگلوتامات را کاتالیز می L– کتوگلوتارات و تیدیل آن به

اسکلتی و کلیه ها یافت  ماهیچه هایانتشار دارد ولی باالترین میزان آنزیم در قلب، کبد، 

یابد. در برخی اشکال ها افزایش میدر صورت آسیب به این بافتAST   غلظت شود.می

وس یابد. در آنفارکتتوجهی افزایش میهپاتیت به هپاتیت ویروسی، آنزیم به میزان قابل 

رسد ساعت به باالترین میزان خود می 81-42افزایش یافته و پس از  AST میوکارد فعالیت

-2و در صورتیکه مجدداً آنفارکتوس پیش نیاید، فعالیت آنزیم به تدریج پایین آمده و پس از 

 .گرددمیروز به میزان طبیعی بر 5

 های کبدیتولوژیک از جمله نکروز یا هرگونه صدمه به سلولهای پادر پی برخی وضعیت 

های ناشی از در حد متوسط و در هپاتیت AST مانند مصرف الکل و برخی داروها، میزان

مصرف الکل، دیستروفی عضالنی قانقاریا، منونوکلئوز عفونی، پانکراتیت حاد، ابتال به بیماری 

. یابدیم افزایش آنزیم فعالیت …مبولی ریوی و های قلبی مانند میوکاردیت و پریکاردیت، آ

 .یابدکاهش می B6 در سرم هنگام کمبود ویتامین AST سطح مقایل در

 روش آزمایش:

( بدون پریدوکسال فسفات) IFCCه روش فتومتری و با استفاده از روش این آزمایش ب

 باشد.می

 اساس آزمایش:

2-Oxoglutarate + L-Aspartate                   Glutamate + Oxaloacetate 

Oxaloacetate + NADH + H                     Malate + NAD  

  ها:غلظت معرف

Reagent 1 

Tris Buffer pH 7.8            80 mmol/l 

L-Aspartate                       200 mmol/l 

LDH                                   ≥ 800 U/l 

MDH                                  ≥ 600 U/l 

Reagent 2 

NADH                                0.18 mmol/l 

Oxoglutarate                     12 mmol/l 

 آماده سازی و پایداری:

 محتویات کیت آماده مصرف می باشد.

 تا پایان مدت انقضای کیت پایدار می باشند.  گراددرجه سانتی 1تا  4معرف ها در دمای 

 قبل از استفاده محتویات هر ظرف به آرامی مخلوط گردد.

 ها:نمونه

 .EDTAو سرم، پالسما با هپارین 

 نمونه: پایداری

 روز 4 گراددرجه سانتی 45تا  42در دمای

 روز 7گراد درجه سانتی 1تا  2در دمای 

 پایداری ریجنت:

 از باز کردن محتویات کیت در شرایط نگهداری صحیح پایدار می باشند. روز پس 02محلولها 

 پایداری ریجنت:روز پس از کالیبر می باشد. 02پایداری کالیبراسیون 

 لوازم و مواد مورد نیاز:

 های کارمحلول-8

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه-4

پاتوژن  و نرمالهای کالیبر کردن و کنترل جهتآزما طب بهان  شرکتو کنترل  کالیبراتور-0

  تهیه گردد.بصورت جداگانه که می بایست شرکت 

 روش انجام آزمایش:

 نانومتر   022 طول موج :

 گراددرجه سانتی 07یا  45تا  42دما: 

 متریک سانتی  کووت :قطر 

 Kineticواکنش: 

 دو محلوله:   

Calibrator Sample   

 100 µl Sample  

100 µl  Calibrator  

800 µl 800 µl Reagent R1 

 :دقیقه مواد زیر اضافه شود 5خوبی مخلوط کرده و بعد از  به

200 µl 200 µl Reagent R2 

دقیقه قرائت نموده،  8پس از مخلوط نمودن ، مقدار جذب نوری را بعد از 

واکنش جذب دقیقه پس از شروع  0و  4، 8کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً 

 .خوانده شود

 تک محلوله:

Calibrator Sample   

 100 µl Sample  

100 µl  Calibrator  

1000 µl 1000 µl Working Reagent 

دقیقه قرائت نموده،  8پس از مخلوط نمودن ، مقدار جذب نوری را بعد از 

واکنش جذب دقیقه پس از شروع  0و  4، 8کرونومتر رابه کار انداخته و دقیقاً 

 .خوانده شود

 محاسبات:

: دو محلوله     340 nm   ∆A / min x 1746  

: تک محلوله    340 nm   ∆A / min x 1908  
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 حساسیت:

 می باشد. U\l 5/4  حساسیت تست از نظر تشخیصی

 :بودن خطی

در مواردی که فعالیت نمونه باالتر ت خطی اس AST  ،U\l222 – 5/4 روش تا فعالیتاین 

 .ضرب شود 0با سرم فیزیولوژی رقیق و در عدد  8+4باشد، نمونه به نسبت 

 مقادیر رفرانس:

 ≤ U/l07  مردها:              

 ≤ U/l08  :             خانمها

خود را با توجه به اطالعات آماری هرآزمایشگاه موظف است دامنه مرجع مختص به 

باید با تاریخچه پزشکی بیمار،  ASTبرای اهداف تشخیصی نتایج  .تعیین کندش نبیمارا

 بررسی شود.بطور همزمان آزمایشات و دیگر یافته ها 

 میزان دقت: 

 اینترا اسی 

 %U/l SD U/l CVمیانگین  نمونه

 6/8 17/2 2/50 8نمونه 

 5/2 70/2 2/854 4نمونه 

 7/2 61/2 7/822 0نمونه 

 

 اینتر اسی 

 %U/l SD U/l CVمیانگین  نمونه

 6/4 70/2 7/40 8نمونه 

 0/2 12/2 8/05 4نمونه 

 6/2 02/2 6/821 0نمونه 

 

 ها:مقایسه روش
 نتایج زیر به دست آمد:  ،(x) بازار( با یک کیت معتبر y) طب بهانشرکت  ASTمقایسه بین کیت  از
 

                              ; n=60 y = 0.94 x + 3.76 U/l; r= 0.999 

  ها:ها و تداخلگرمحدودیت

، لیترگرم در دسیمیلی 8588تا غلظت  لیپیدها دهند.تداخلی در آزمایش نشان نمی ،آنالیت هاي زیر درمقادیر ذکر شده

در جواب آزمایش موجب لیتر گرم در دسیمیلی 58روبین ، بیلی لیترگرم در دسیمیلی 8888هموگلوبین تا غلظت 

 .شوندتداخلی نمی

 

 

 :شرایط نگهداری

قابل استفاده گراد درجه سانتی 1تا  4تا تاریخ انقضا کیت در دمای ،ترکیبات کیت باز نشده

فریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور مستقیم خودداری شود و بعد از استفاده،  از .باشدمی

 ها را خوب ببندید.درب ویال

 : هشدارها و ایمنی نکات

توان استفاده نمود. برای های تشخیص طبی میاز این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه

ها از سدیم آزاید استفاده شده است، لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار با پیپت پایداری معرف

ها خودداری شود و در صورت تماس ها با دست و چشماستفاده نشود و از تماس مستقیم محلول

ا هبالفاصله با آب فراوان شسته شود. کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول

-( میMSDSهای ایمنی در خصوص هر یک از مواد )رعایت گردد. در صورت نیاز به راهنمایی

 توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید
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