
   شرکت پارس آزمون

  کبا روش فتومتري پالسما يا سرم در HDL Precipitant کميتشخيص  کيت

 
 عات سفارش : اطال

 0  001  100          سفارش شماره

  0 ميلي ليتري معرف شماره 011لويا 0 محلولها حجم

 2معرف شماره  ليتريميلي  01لويا 0 

 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

مواد غذايي يکي از اجزاء سازنده ديواره سلولي، پيش ساختي  کلسترول جذب شده از

براي هورمون هاي استروئيدي و اسيد هاي صفراوي ساخته شده در بدن است. کلسترول 

 توسط ليپوپروتئين ها ) ترکيبي از ليپيد و آپوليپوپروتئين ها ( در پالسما حمل مي شود. 

ن با چگالي پايين ( که در انتقال کلسترول ) ليپوپروتئي LDLليپوپروتئين ها به چهار شکل 

) ليپوپروتئين با چگالي باال ( که مسئول بازگرداندن  HDLها نقش دارد،  سلول به

) ليپوپروتئين با چگالي بسيار پايين ( و شيلوميکرونها VLDL کلسترول از سلول ها است، 

 قلبي دارد. ديده مي شوند که غظت آن ها ارتباط واضحي با گرفتگي رگهاي کرونر

غشاي داخلي شريان ها مي شود و  درکلسترول باعث تشکيل پالک  – LDLافزايش 

کلسترول حتي با  – LDL گردد. افزايش گرفتگي رگهاي کرونر قلبي مي نهايتاً منجر به

 نرمال کلسترول بيانگر وجود ريسک باالي گرفتگي رگها است، در حاليکه مقادير وجود

HDL – ظت کننده در برابر تشکيل پالک ها دارد و ارتباط معکوس با اثر محاف کلسترول

 يککلسترول  – HDL در نتيجه کاهشرگهاي کرونر قلبي دارد.  در  بروز گرفتگي

 گرفتگي رگها است.فاکتور مستقل در ريسک 

رگهاي  اندازه گيري کلسترول به تنهايي جهت شناسايي بيماران داراي ريسک گرفتگي

کلسترول در کنار آن  – HDL کلسترول و – LDL زيابي ميزانکافي نيست و ار قلبي

 ضروري است.

روش  تحقيقات سال هاي اخير نشان داده است که استفاده از رژيم غذايي صحيح، تغيير

کلسترول مي شود  –LDL کاهش کلسترول و باعث ،و استفاده از داروهاي مناسب زندگي

 کاهش مي دهد.  به طور مؤثري احتمال گرفتگي رگهاي قلبي را و

 

 : روش
 و شيلوميکرون ها LDL  ، VLDL رسوب

 

 آزمايش : ساس ا

موجود در نمونه توسط اسيد فسفوتنگستيک و يونهاي VLDL و  LDL شيلوميکرون ها،

کلسترول  -HDLها شامل نمحلول رويي تسانتريفيوژ پس از  داده مي شوند.رسوب منيزيم 

 د.گردمي  اندازه گيريآنزيماتيک  به صورتمحلول کلسترول با استفاده که  مي باشد

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 براي کار مي باشد.  بر حسب محلول آماده شده زير مقادير : توجه

 : 0 شماره معرف

50 mmol/l    PH 6.7 Goods buffer 
  5 mmol/l  Phenol 

0.3 mmol/l  4 – Aminoantipyrine 

≥ 200 U/l  Cholesterol esterase 

≥ 50 U/l  Cholesterol oxidase 

≥ 3 kU/l  Peroxidase 

 : 2 شماره معرف

Magnesium chloride          25 mmol/l 

Phosphotungstic acid  0.55 mmol/l 

 نگهداري محلولها شرايط
در  بايدرسوب دهنده  محلولدرجه سانتيگراد و  8تا  2در دماي  بايدکلسترول  محلول

 قابل  ها تاريخ مندرج بر روي ويال د ودرجه سانتيگراد نگهداري شون 20 تا 00دماي 

  باشند. مصرف مي

 ها در مجاورت نور خودداري شود. توجه : از فريز نمودن و قراردادن محلول

 
 هشدارها

ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيدن و تماس  براي پايدار نمودن محلول

خودداري شود و در صورت تماس  بالفاصله ها  و چشم ا دهان و دستها ب مستقيم محلول

 شود.داده با آب فراوان شستشو 

رعايت  ها محلولکلي کليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام کار با  بطور

 گردد. 

 

 زائدايمني دفع مواد  و بهداشت
  ده طبق قانون موجودصورت وجود قوانين تدوين ش درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.     عمل
 

 محلولها يساز آماده
 مي باشند.به  صورت آماده مصرف   2و  0ي معرف ها محلول

 

 نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشکي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با  Naclفيزيولوژي ) محلول  سرم

 : کاليبراتور و کنترلها
 TruLab Lipid ،و جهت کنترل TruCal HDL/LDLاليبراتور ک اسيونجهت کاليبر

 شرکت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.
 : ها نمونه

 EDTAيا  ، پالسما همراه با هپارينسرم

 سرم يا پالسما : رد HDL-C پايداري

 روز 2درجه سانتيگراد  20 تا 21دماي  در

 روز 7درجه سانتيگراد  8 تا 4دماي  در

  ماه 3 درجه سانتيگراد 21اي دماي منه در

 و قرار گرفتن آنها در مقابل نور جداً خود داريآلوده شدن نمونه ها از 

 شود.

 عمل جدا کردن سرم از لخته بايد در کوتاه ترين زمان انجام شود.

 
 آزمايش : انجام روش

تر محلول ميکرو لي 011بيمار را با  از کاليبراتور، کنترل و يا نمونهليتر وميکر 211مقدار 

درجه  20تا  21دقيقه در دماي  01رسوب دهنده به  خوبي مخلوط نموده و به مدت 

 سانتريفوژ نماييد. پس از  دقيقه 01به مدت   g 4111سپس در   و قرار دهيد  سانتيگراد
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 نماييد.ظرف يک ساعت از رسوبات جدا  نهايتاً راسانتريفوژ محلول فوقاني عمل 

زير  رابطهرا براي هر سانتريفوژ مي توان از طريق  (u/min)دقيقه  درتوجه: تعداد دور 

 محاسبه نمود:

× 11.18 2) 

1000

U/min× ( g = r  

 

 gنيروي ايجاد شده توسط سانتريفوژ =  

r شعاع چرخش از محور تا انتهاي لوله آزمايش به سانتيمتر = 

u/min تعداد دور در دقيقه = 

 

 نانومتر 045             موج : طول

               سانتيمتر يک        کووت :   قطر

 درجه سانتيگراد 37                  :  دما

 فتومتر با بالنک معرف روي صفر تنظيم شود      گيري :  اندازه

 

 کاليبراتورنمونه يا                 بالنک                                          

 ميکروليتر             011                            -                         ول فوقانيمحل

  -                   ميکروليتر         011                         آب مقطر

 ميکروليتر  0111            ميکروليتر      0111                             معرف

دقيقه در  01درجه( يا   20تا  21دقيقه در دماي محيط ) 21وط نمودن، پس از مخل

دقيقه جذب نوري  51درجه سانتيگراد انکوبه نموده و حداکثر طي  37دماي 

 يد.يو نمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما کاليبراتور

 
 : محاسبات

HDL-C (mg/dl) = 
Cal Abs

Sample Abs ×  Conc. Cal (mg/dl) 

 

LDL-C (mg/dl) = Cholesterol – ( 
5

desTriglyceri +  HDL-C )  

 

در صورت استفاده از اسپکتروفتومتر و يا فتومتر جهت انجام تست، مي توان از فاکتور 

 ) به جاي کاليبر دستگاه ( استفاده نمود.  321تقريبي 

 

 : ضريب تبديل واحد
HDL-C (mg/dl) × 0.02586 = HDL-C (mmol/l) 

 
 درجه سانتيگراد ( 52دقت ) در 

CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision  

n=20 

2.1 

3.7 

 

1.0 

0.82 

 

21.5 

48.2 

 

Sample 1 

Sample 2 

 

 

CV 
(%) 

 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision  

n=20 

0.4 

5.4 

 

2.023 

7.0 

 

45.00 

019.90 

 

Sample 1 

Sample 2 

 

 

 
 کيت : کارآيي  و ويژگيها

کدر بودن محلول فوقاني و يا شناور بودن قسمتي از رسوب بر روي محلول فوقاني پس از 

بايد نمونه عمل سانتريفوژ دليل بر باال بودن غلظت تري گليسريد مي باشد که در اين حالت 

 جدداً تکرار گردد ومرحله سانتريفوژ م با سرم فيزيولوژي رقيق و 0بعالوه  0به نسبت 

 ضرب شود.     2جواب آزمايش در عدد 

 : محدوده اندازه گيري
ي باشد .دامنه اندازه گيري و خطي بودن اين کيت تابعي از عملکرد محلول کلسترول م  

 حساسيت :
 مي باشد . mg / dl 1.5قابل اندازه گيري   HDLحداقل مقدار  

 
 

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  01بيلي روبين تا غلظت  ميلي گرم در دسي ليتر، 0/2 آسکوربيک تا غلظت اسيد

غلظت  گليسيريد تاتري  و ميلي گرم در دسي ليتر 011تا غلظت  هموگلوبيندر دسي ليتر، 

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعث ميلي گرم در دسي ليتر 0111

 ( 5 ):  ا منه مرجع د
HDL – کلسترول 

                                                        mg/dl   35 ≤کودکان و بزرگساالن

       

 LDL– کلسترول 

                                                                           130  mg/dlطبيعي     

  mg/dl 160 – 130                                                                  گهيآ پيش

  mg/dl 160 <                                                               غير طبيعي            
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