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 اهمیت بالینی:

عامل پیش آگهی دهنده از خطر بروز بیماریهای قبلی و عروقی ن ها به عنوان یک لیپوپروتئی

(CHD)   مانند آترواسککولوزه هنکک ندت کنکک رود مو ود در (HDL  راHDL-C  می نامندت

یا  HDL-Cیا  HDLمطالعات بالینی و اپیدمیوکولوژیوی نشان میدهند که میزان کلن رود 

و  HDLرابطه معووس داردتسککن ش همزمان  (CAD)خطر بروز بیماریهای عروق کرونر 

 CADکلن رود تام و ارائه آن بصورت ننبت، باعث افزایش دقت در پیش بینی بیماریهای 

 باشدت 1به  3و به طور ایده آد  1به  5باید حداکثر  HDLد به می شودت ننبت کلن رو

عروقی، هایپرلیپدیمی، سیگار کشیدن، چاقی،  –با بیماریهای قلبی  HDL-Cکاهش غلظت 

دیابت و بیماریهای کبدی مرتبط اسکت و ورز  مداوم و مصکرم مومل های نیاس ی باعث   

 نس و ویژگیهای وراث ی بر روی  می شود بعالوه، فاک ورهایی مانند سن، HDL-Cافزایش 

 آن موثر هن ندت

پالسککما با عنوان هیپرآللالیپوپروتئینمی نامیده می شککود و به   HDL-Cباال بودن سککط  

مقدار  % 09پالسکما بیش ر از   HDL-Cحال هایی گل ه می شکود که میزان افزایش سکط    

 آن باشدتطبیعی 

)آللالیپوپروتئینه را اصطالحاً هیپرآللالیپوپروتئینمی می گویندت  HDL-Cپایین بودن سکط   

مقدار طبیعی  %19پالسما به کم ر از  HDL-Cهیپرآللالیپوپروتئینمی از روی کاهش سکط   

 آن شناخ ه می شودت

 آزمایش: اساس

بصکورت ان اکابی بصکورت مللکود در مکی آیکد تکا         HDL-Cدر این سینک   سکن ش،   

ایکن ویژگکی از طریک      شکده واککنش دهکدت    یمکی اسک لاده    آنزب واند بنرعت با سینک  

واککنش مکی دهکد و بکا     HDL اس لاده از یک دتر نت خکا  ککه بطکور اخ صاصکی بکا      

واکککنش نمککی دهککد، اعمککاد مککی  HDL, VLDL))شککیلومیورون،  سککایر لیپوپروتئینهککا

 به گونه ای اخ صاصی اندازه گیری می شودت HDL-Cگرددت بنابراین، 

 

 

  ها:غلظت معرم

Reagent 1 

Goods buffer pH 6.6      100.0 mmol/l  

Cholesterol esterase       800 U/l   

Cholesterol oxidase        500 U/l  

Catalase                          300 kU/l  

HDAOS                           0.7 mmol/l  

Reagent 2 

Goods buffer   pH 7.0    100.0 mmol/l  

Peroxidase                      4 kU/l  

4-aminoantypirine         4.0 mmol/l 

 

 

 آماده سازی و پایداری:

 مل ویات کیت آماده مصرم می باشدت

 تا پایان مدت انقضای کیت پایدار می باشندت گراد در ه سان ی 8تا  2معرم ها در دمای 

 از اس لاده مل ویات هر ظرم به آرامی مالوط گرددت قبل

 

 ها:نمونه

 تEDTAو سرم، پالسما با هپارین 

 نمونه: پایداری

 روز 2 گراددر ه سان ی 25تا  29در دمای

 روز 7گراد در ه سان ی 8تا  4در دمای 

 پایداری ری نت:

 صلی  پایدار می باشندتروز پس از باز کردن مل ویات کیت در شرایط نگهداری  09مللولها 

 پایداری ری نت:روز پس از کالیبر می باشدت 39پایداری کالیبراسیون 

 لوازم و مواد مورد نیاز:

 های کارمللود-1

 ت هیزات معمود مورد اس لاده در آزمایشگاه-2

پاتوژن  و نرمادهای کالیبر کردن و کن رد  هتآزما طب بهان  شرکتو کن رد  کالیبراتور-3

  تهیه گرددتبصورت  داگانه که می باینت شرکت 

 رو  ان ام آزمایش:

 نانوم ر   099 طود موج :

 گراددر ه سان ی 37یا  25تا  29دما: 

 م ریک سان ی  کووت :قطر 

 Two point endواکنش: 

 دو مللوله:   

Calibrator Sample  

 10 µl Sample 

10 µl  Calibrator 

900 µl 900 µl Reagent R1 

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

300 µl 300 µl Reagent R2 

دقیقه قرائت نموده،  1پس از مالوط نمودن ، مقدار  ذب نوری را بعد از 

دقیقه پس از شروع واکنش  ذب  3و  2، 1کرونوم ر رابه کار انداخ ه و دقیقاً 

 .خوانده شود

دقیقه قرائت نموده،  1مقدار  ذب نوری را بعد از پس از مالوط نمودن ، 

دقیقه پس از شروع واکنش  ذب  3و  2، 1کرونوم ر رابه کار انداخ ه و دقیقاً 

 .خوانده شود

 ملاسبات:

     

 



      HDL – Cholesterol                                                                                    REF: 519001   IS1005 

R1:3x60 mL, R2:3x20 mL                                                                                                   Direct method                   

 

 

 شرکت بهان طب آزما
 www.behanteb.com      828-00008888فکس:     828-00888088 تلفن:   تهران، بزرگراه یادگار امام )ره( ، جنب باشگاه ورزشی میالد، مجتمع قدس، ساختمان سرو  

 

 

 حناسیت:

 می باشدت mg/dl 2  حناسیت تنت از نظر تشایصی

 :بودن خطی

در مواردی که فعالیت نمونه ت خطی اس HDL-C  ،mg/dl139 – 5 این رو  تا فعالیت

 .ضرب شود 3با سرم فیزیولوژی رقی  و در عدد  1+2باالتر باشد، نمونه به ننبت 

 مقادیر رفرانس:

 سرم و پالسما   ≥  35

هرآزمایشگاه موظف است دامنه مر ع ما ص به خود را با تو ه به اطالعات آماری 

باید با تاریاچه پزشوی بیمار،  HDL-Cبرای اهدام تشایصی ن ایج  تتعیین کندش نبیمارا

 بررسی شودتبطور همزمان آزمایشات و دیگر یاف ه ها 

 میزان دقت: 

 این را اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 27/1 48/1 31/49 1نمونه 

 58/2 00/3 20/85 2نمونه 

 

 این ر اسی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیانگین  نمونه

 02/1 47/1 83/41 1نمونه 

 42/2 18/2 41/85 2نمونه 

 

 ها:مقاینه رو 

ن ایج زیر  ،هx) بازاره با یک کیت مع بر y) طب بهانشرکت  HDL-Cمقاینه بین کیت  از

 به دست آمد: 
 

                              ; n=20 y = 0.948 x + 1.73; r= 0.999 

  ها:ها و تداخلگرملدودیت

 1999تا غلظت  لیپیدها دهندتتداخلی در آزمایش نشان نمی ،ذکر شدهآنالیت های زیر درمقادیر 

گرم میلی 39، بیلی روبین لی رگرم در دسیمیلی 599هموگلوبین تا غلظت ، لی رگرم در دسیمیلی

 تشونددر  واب آزمایش مو ب تداخلی نمیلی ر در دسی

 

 

 :شرایط نگهداری

قابل اس لاده گراد در ه سان ی 8تا  2تا تاریخ انقضا کیت در دمای ،ترکیبات کیت باز نشده

فریز کردن و قرار دادن کیت درمعرض نور من قی  خودداری شود و بعد از اس لاده،  از تباشدمی

 ها را خوب ببندیدتدرب ویاد

 : هشدارها و ایمنی نوات

وان اس لاده نمودت برای تهای تشایص طبی میاز این کیت تنها برای مصرم در آزمایشگاه

ها از سدی  آزاید اس لاده شده است، لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار با پیپت پایداری معرم

ها خودداری شود و در صورت تماس ها با دست و چش اس لاده نشود و از تماس من قی  مللود

ها ددر هنگام کار با مللو بالفاصله با آب فراوان شن ه شودت کلیه هشدارهای معمود آزمایشگاه،

-ه میMSDSهای ایمنی در خصو  هر یک از مواد )رعایت گرددت در صورت نیاز به راهنمایی

 توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید
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