) CHOLESTEROL ( Mono Reagent
CHOD –PAP Method
محاسبه :

اصول آزمايش:
اندازه گيرر كلترتروب برروي هيردروويا و اكتيداسريون جن انيراد ميشرود.
پراكتررريد حادرررض در ح رررور  4-Aminophenazoneو فنرررض بررره انرررد كاتور

mg/dL

C = 200 × ΔA sample / ΔA stdandard

 quinoneimineتبد ض ميگردد شدت رنگ حادض متناسب با غلظرت كلترتروب
در خون  ،افاا ش مي ابد
.

CHE

Cholesterol + fatty acids

Cholesterolester + H2O

CHO

Cholestene-3-one + H2O2
quinoneimine + 4 H2O

محدوديت آزمايش :

POD

Cholesterol + O2

2H2O2 + 4-aminophenazone+ phenol

با ا ن روي ميتوان غلظت كلتتروب را تا  750 mg/dLاندازه گير نمود .
غلظتها باال را به نتبت  2+3با سرد فيا وووژ ) (0.9%رقيق نموده جزما ش
را تكرار و نتييه را به  1ضر كنيد.

معرفها:
 -معرف رنگي

5 × 100 ml
) Phosphate buffer ( pH 6.5
Phenol
4-aminophenazone
peroxidase
Cholesterolesterase
Cholesteroloxidase
Sodium azide

 -استاندارد

حدود ريسك پذيري :
suspect :
> 220 mg/dL
Elevated :
> 260 mg/dL
كميته جترواسكلروز س اروپا غلظت كلتتروب را برا افراد تا  11ساب كمترر از
 180 mg/dLو افراد باال  11ساب تا  200 mg/dLپيشنهاد كرده است.

5 ml
Cholesterol

200 mg/dl

كنترل كيفي :
توديه ميگردد از سرد كنترب هرا

 #معرف و استاندارد جماده مصرف بوده ) (Ready to useو در دما
 2-8ºCتا انق اء تار خ مصرف و در دما  15-25ºCتا دو هفته پا دار ميباشرند.

 Control serum Nو Control serum P

و  Multicalibrator XLشركت كيمياپژوهان استفاده گردد.

در حين استفاده از جوودگي معرفها و از قراردادن جنها در برابرر نرور جلروگير
شود.

اتوماسيون :

شرايط تهيه و نگهداري نمونه :

پارامتر دستگاهها مختلف در شركت موجود ميباشد.

از سرد ا پالسما هپار نه ا  EDTAدار ميتوان استفاده نمود.
توجه  :ا ن معرف حاو مراده پراك كننرده يربري lipid clearing factor
ميباشدكه اثرر كردورت سررد ناشري از يربري هرا را در افراا ش كرا

جروا

كلتتروب حذف مينما د.

روش انجام آزمايش :
Hg 495 nm , 510 nm

طوب موج :

هشدارهاي توصيه اي :
 - 3غلظت هموگلوبين تا  200 mg/dLو بيلي روبرين ترا  5 mg/dLاثرر
تداخلي در جزما ش ندارد.
 - 2معرف حاو سد م جزا د ميباشد بنابرا ن از تماس جن برا پوسرت و
يشم ا دهان خوددار گردد.
 - 1هنگاد كار با محصوب حتماً از دستكش استفاده شود.

20-25ºC or 37 ºC

دما :

1 cm

قطر كووت :
اندازه گير  :با استفاده از بالنك معرف انياد ميگيرد.
بالنك

نمونه  /استاندارد

سرد  /استاندارد

……

10 µl

معرف

1000 µl

1000 µl

پس از اختالط مدت  31دقيقه در دمرا ( اطرا )  20-25ºCرا  6دقيقره در37ºC
انكوبه نمائيد و سپس افاا ش جذ

نور )  ( ΔAنمونه و استاندارد را در مقابرض

بالنك تا حداكثر  51دقيقه اندازه گير نما يد.

Reference:
) - Richmond,W.,Clin.Chem. 19, 1350 (1973
) - Roschlau,P.et al.,G.Clin.Chem.Clin.Biochem 12,403 ( 1974
) - Trinder,P.,Ann.Clin.Biochem.6,24 ( 1969

* در دورت مشاهده هرگونه مشكض در محصوب وطفاً با شماره تلفن كارخانه ( بخش كنترب كيفي ،داخلي  ) 35تماس حادض فرمائيد.
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