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 ( 3 )مه :  مقد

هاي كولين  استر عمل جدا سازي كه عمدتاً مي باشندها  ا گروهي از آنزيمكولين استرازه

سرم يا پالسما در كبد در  كولين استرازها قابل اندازه گيريعهده دارند. ه و تيوكولين را ب

 .مي شودسنتز 

روده اي همراه از  بيماري هاي، هاي كبدي بيماريتشخيص كولين استراز در  تعيين غلظت

سموم از آنجا كه همچنين  .استحائز اهميت سندروم نفروتيک  ئين ودست دادن پروت

ها مهار كننده هاي قوي كولين استرازها هستند، كاهش  حشره كشنباتي ارگانوفسفره و 

 باشد.   كولين استراز شاخص حساسي براي تماس بيش از حد با اين مواد مي

در هنگام  ين كه معموالًداروهاي شل كننده عضالت مانند سوكسينيل كولاز آنجا كه 

تعيين  مي شوند، فعالشوند توسط آنزيم كولين استراز غير  اعمال جراحي تجويز مي

  يکي از تست هاي تشخيصي پيش از عمل است.  غلظت اين آنزيم

 

 :  روش
 ( استاندارد انجمن بيوشيمي آلمان ) DGKCبر طبق روش آنزيمي

 

 آزمايش : ساس ا
تيوكولين و  كرده وهيدروليز بوتيريل تيوكولين را  ،ن استرازآنزيم كوليدر اين آزمايش 

سيانوفرات سه ظرفيتي را گزااسيد بوتيريک آزاد مي گردد. تيوكولين آزاد شده پتاسيم ه

 است، كاهش مي دهد.سيانوفرات دو ظرفيتي كه بي رنگ گزابه پتاسيم ه رازرد رنگ 

قابل اندازه گيري است ومتر نان 045 طول موج رنگ زرد محلول معرف در كاهشسرعت 

 رابطه مستقيم با ميزان فعاليت آنزيم كولين استراز دارد. و 

 

Butyrylthiocholin + H2O   raseCholineste
Thiocholin + Butyrat   

 

2Thiocholin + 2(Fe(CN)6)
3- + H2O  Cholin + 2(Fe(CN)6)

4- +H2O 

 
 : معرفها

 مقادير  و محتويات
 بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد. زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره معرف
75   mmol/l PH 7.6 Pyrophosphate 

2   mmol/l  Potassium hexacyanoferrate(III) 

 

 : 2 شماره معرف

15   mmol/l  Butyrylthiocholine 

 

 
 نگهداري محلولها شرايط

درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي  8تا  2 در دماي بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  نههور  مجههاورت  در  ههها محلههو   دادن و قههرار نمههودن  فريهه   از :  توجههه

 شود.  خودداري

  هشدارها
خودداري شود و در ها  و چشم ها با دهان و دست از بلعيدن و تماس مستقيم محلول

كليه موارد ايمني معمول در  شود.داده اس  بالفاصله با آب فراوان شستشو صورت تم

 رعايت گردد. ها محلولبا   آزمايشگاه در هنگام كار

 

  زائدايمني دفع مواد  و بهداشت
  صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.     عمل
 

 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.   2 و 1هاي معرف  حلولم

 .خودداري شود مجاورت نور در ادن آنهاد قرار و ها آلوده شدن محلو  از توجه:

 

 :نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشکي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با   Naclفيزيولوژي ) محلول  سرم

 

 :    کنتر 
 راپارس آزمون  شركت TruLab P و TruLab Nهاي  كيفيت، سرم كنترل لكنتر جهت

 نماييد.جداگانه تهيه  بطور

 

 نمونه ها :
 يا هپارين  EDTAسرم، پالسما همراه با

 سرم يا پالسما :در  كولين استرازپايداري 

 هفته   1درجه سانتيگراد  25 تا 15 در دماي

 هفته   2درجه سانتيگراد  8 تا 2 در دماي

 ماه  6 درجه سانتيگراد 24دماي منهاي در 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 
 

 روش انجام آزمايش :
  نانومتر 045              طول موج :

               يک سانتيمتر  :          قطر كووت

 درجه سانتيگراد 73                    دما :

 فتومتر با بالنک روي صفر تنظيم شود        اندازه گيري :
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 نمونه                بالنک                                                              

          -                     ميکروليتر 24                                   آب مقطر

      ميکروليتر 24                               -                        نمونه يا کاليبراتور

       ميکروليتر 1444                  ميکروليتر 1444                 1شماره محلو  

 را 2سپس معرف شماره  درجه انکوبه نموده و 73 دقيقه در 7 نمودنمخلوط  پس از

 اضافه نماييد.

       ميکروليتر  254                    ميکروليتر 254                 2شماره محلو  

بالفاصله  دقيقه قرائت نموده و 2 از جذب نوري را بعد مخلوط كردن، مقدار پس از

را از  دقيقه اختالف  جذب نوري 7 و 2، 1ومتر را به كار انداخته و دقيقاً پس از كرون

 تعيين نماييد. دقيقه قبل

 

 : محاسبات
  7 عدد بر  هم جمع نموده و با را 7 و 2، 1دقايق  فات جذب نوري پس ازاختال مقدار

 ضرب نماييد.  68544عدد  در ميانگين بدست آمده را تقسيم كرده و
 

 کيت : کارآيي  و ويژگيها
 اندازه گيري محدوده

 واحد بين المللي در ليتر 24444كولين استراز تا غلظت اين كيت جهت اندازه گيري 

 واحد بين المللي در ليتر 24444بيش از  كولين استرازو در مواردي كه مقدار طراحي شده 

 6با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد  5بعالوه  1باشد بايد نمونه به نسبت 

 ضرب شود.    
 

 مداخله گر عوامل
 1044غلظت  تا تري گليسيريدميلي گرم در دسي ليتر،  74آسکوربيک تا غلظت  اسيد

بيلي روبين تا و  ميلي گرم در دسي ليتر 1444هموگلوبين تا غلظت ، دسي ليتر لي گرم درمي

  تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  05 غلظت
 

 حساسيت
 باشد.  مي واحد بين المللي در ليتر 54اندازه گيري  قابل  كولين استراز مقدار حداقل

 

 ( درجه سانتيگراد 73) در  دقت
CV 
(%) 
 

SD  

(U/l) 

Mean 

(U/l) 

Intra-assay 

precision 
n=20  

0.95 

0.50 

0.50 

39.8 

27.4 

44.3 

4188 

5518 

8808 
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CV 
(%) 
 

SD 

(U/l) 

Mean 

(U/l) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

1.21 

1.50 

2.45 

49.4 

82.1 

216 

4082 

5474 

8821 
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Sample 2 
Sample 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 روشها مقايسه
يکي  با  (Y)پارس آزمون شركت كولين استراز مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت در

زير  نتيجهنمونه بيمار  146روي   بر (X)جهان  در كولين استراز هاي ترين كيت از متداول

 .بدست آمد

Y = 1.013 (X) - 56 U/l ; r = 0.992 
 
 ( 1 ):  ا منه مرجع د

 

 U/L    10800 – 3930 زنان

 U/L    11500 – 4620 مردان
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