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 اهمیت بالینی:

بعنوان یکی از  LDL-Cمی نتامن    للتت بای    LDL-C ا  LDLکلستتور م مودود د  

 یست  ااکوو ها  آتتور اتتکلر زی  یبی بیما   یلعی قر یی شتناشوه شت ی اتتر ب و       

د   ر زآتور اتکلقمومی للتت کلسور م تام که بعنوان یکی از ااکوو ها  ش ر بیما یها  

نتر گراوه می شودی د  ت ح  تیعی دهت تشخیص هیپرلیپ یمیا  ا لیه  ابسوه به  زا ت 

  بیما    LDL-Cی آم ی اتت که ا تعاط بین للتت 6891ای ژاپن د  تام به اشتت    ا 

ایسکمس  یلعی با زتر از ا تعاط بین للتت کلسور م تام   این بیما   می باش ر د  ارموم 

  تر  گلیسیری  محاتعه  HDLبر اتاس للتت کلسور م تامی  LDL-Cارای  ال  للتت 

اتوفادی از ا لورا  LDL-Cان ازی گیر  می شتودکه اای  حتحت اتتتر   ر مردر برا     

تتانوریفیوژ می باش ر به دلی  اینکه این   ر نیاز به تههیااتخا    زمان زیاد  دا دی د   

آزمایشتاای ها    تین تستوفادی نمی شتودر به همین دلی  امر زی   ر تتتنهق مسو ی     

LDL-C بصو ت  تیر اتوفادی می شودر 

 آزمایق: اتاس

ا   یبگیها  ایایکی   شیمیایی موفا تی اتت    اکنشها  موفا تی با هر لیپوپر تئین دا 

دتردنوها می ده ر د  این کیتی از همین  یبگی موفا ت لیپوپر تئینها اتوفادی ش ی   د  نوع 

که د   اکنق ا م بکا   6دتردنت بصو ت ترکیعی مو د اتوفادی یرا  گراوه اتتر دتردنت 

 ا  HDL , LDLتاشوا  تایر لیپوپر تئین ها شام  شیلومیکر نی  LDLمی   دی بغیر از 

ی کلسور م اکسی از دهت مصرف لیپوپر تئین ها به لیر 6تغییر می ده ر د  حضو  دتردنت 

که د   اکنق د م بکا  می   دی باقث تسریر  اکنق  2اتوفادی می شودر دتردنت  LDLاز 

 LDLر د  این  اکنقی اااایق  نگ ناشی از آنایماتی  برا  تمو  لیپوپر تئین ها می شود

 باییمان ی از  اکنق ا م اتتر

 

 

 

  ها:للتت معرف

Reagent 1 

Pipes buffer pH 7.0       100.0 mmol/l  

Cholesterol esterase      800 U/l   

Cholesterol oxidase       500 U/l  

Catalase                         300 kU/l  

TOOS                             0.6 mmol/l  

 

Reagent 2  

Goods buffer   pH 7.0    50.0 mmol  

Peroxidase                      4 KU/l  

4-aminoantypirine         4.0 mmol/l 

 

 آمادی تاز    پای ا  :

 محوویات کیت آمادی مصرف می باش ر

 تا پایان م ت ان ضا  کیت پای ا  می باشن ر گراد د ده تانوی 9تا  2معرف ها د  دما  

 یع  از اتوفادی محوویات هر ظرف به آ امی مخلوط گرددر

 

 ها:نمونه

 رEDTA  ترمی پالتما با هپا ین 

 نمونه: پای ا  

   ز 2 گرادد ده تانوی 22تا  22د  دما 

   ز 7گراد د ده تانوی 9تا  4د  دما  

  یهنت:پای ا   

   ز پس از باز کردن محوویات کیت د  شرایط ناه ا   ححیح پای ا  می باشن ر 82محلولها 

 پای ا    یهنت:  ز پس از کالیعر می باش ر 02پای ا   کالیعراتیون 

 لوازم   مواد مو د نیاز:

 ها  کا محلوم-6

 تههیاات معموم مو د اتوفادی د  آزمایشاای-2

پاتوژن    نرمامها  کالیعر کردن   کنورم دهتآزما طب بهان  شرکت  کنورم  کالیعراتو -0

  تهیه گرددربصو ت د اگانه که می بایست شرکت 

   ر انهام آزمایق:

 نانومور   122 طوم موج :

 گرادد ده تانوی 07یا  22تا  22دما: 

 موری  تانوی  کو ت :ی ر 

 Two point end اکنق: 

 د  محلوله:   

Calibrator Sample  

 10 µl Sample 

10 µl  Calibrator 

900 µl 900 µl Reagent R1 

 :دیی ه مواد زیر اضااه شود 2شوبی مخلوط کردی   بع  از  به

300 µl 300 µl Reagent R2 

دیی ه یرائت نمودیی  6ی م  ا  دذب نو    ا بع  از پس از مخلوط نمودن

دیی ه پس از شر ع  اکنق دذب  0   2ی 6کر نومور  ابه کا  ان اشوه   دیی اً 

 .شوان ی شود

دیی ه یرائت نمودیی  6ی م  ا  دذب نو    ا بع  از پس از مخلوط نمودن

دیی ه پس از شر ع  اکنق دذب  0   2ی 6کر نومور  ابه کا  ان اشوه   دیی اً 

 .شوان ی شود

 محاتعات:
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 حساتیت:

 می باش ر mg/dl 2  حساتیت تست از نتر تشخیصی

 :بودن ش ی

د  موا د  که اعالیت نمونه ت ش ی ات mg/dl422 – 2ی  LDL-C این   ر تا اعالیت

 .ضرب شود 0با ترم ایایولوژ   ییق   د  ق د  6+2بایتر باش ی نمونه به نسعت 

 م ادیر  ارانس:

mg/dl 629 ≥  ترم   پالتما 

با توده به اطالقات آما   هرآزمایشاای موظف اتت دامنه مردر مخوص به شود  ا 

بای  با تا یخچه پاشکی بیما ی   LDL-Cبرا  اه اف تشخیصی نوایج  رتعیین کن ق نبیما ا

 بر تی شودرب و  همامان آزمایشات   دیار یااوه ها 

 میاان دیت: 

 اینورا اتی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیاناین  نمونه

 41/2 19/2 24/647 6نمونه 

 07/2 89/0 22/262 2نمونه 

 

 اینور اتی 

 %mg/dl SD mg/dl CVمیاناین  نمونه

 92/2 47/0 20/647 6نمونه 

 12/0 19/2 41/262 2نمونه 

 

 ها:م ایسه   ر

نوایج زیر  ی(x) بازا ( با ی  کیت معوعر y) طب بهانشرکت  LDL-Cم ایسه بین کیت  از

 به دتت آم : 
 

                              ; n=20 y = 1.007 x - 0.78; r= 0.999 

  ها:ها   ت اشلارمح  دیت

 6222تا للتت  لیپی ها دهن رت اشلی د  آزمایق نشان نمی یآنالیت ها  زیر د م ادیر ذکر ش ی

گرم میلی 02ی بیلی   بین لیورگرم د  دتیمیلی 222هموگلوبین تا للتت ی لیورگرم د  دتیمیلی

 رشون مودب ت اشلی نمید  دواب آزمایق لیور د  دتی

 

 

 :شرایط ناه ا  

یاب  اتوفادی گراد د ده تانوی 9تا  2تا تا یخ ان ضا کیت د  دما  یترکیعات کیت باز نش ی

اریا کردن   یرا  دادن کیت د معرض نو  مسو ی  شوددا   شود   بع  از اتوفادیی  از رباش می

 ها  ا شوب بعن ی رد ب  یام

 : هش ا ها   ایمنی نکات

توان اتوفادی نمودر برا  ها  تشخیص طعی میاز این کیت تنها برا  مصرف د  آزمایشاای

ها از ت ی  آزای  اتوفادی ش ی اتتی لذا به هیچ قنوان از دهان برا  کا  با پیپت پای ا   معرف

ماس تها شوددا   شود   د  حو ت ها با دتت   چش اتوفادی نشود   از تماس مسو ی  محلوم

ا هبالااحله با آب ارا ان شسوه شودر کلیه هش ا ها  معموم آزمایشاایی د  هناام کا  با محلوم

-( میMSDSها  ایمنی د  شصو  هر ی  از مواد ) قایت گرددر د  حو ت نیاز به  اهنمایی

 توانی  با شرکت تماس حاح  ارمایی 
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