CK - NAC

ب ) روش دو معرفهه )  : ( reagent startقبتل از شترو بكتار معترف و

( محلول پايدار )

كووت را تا دماا مورد ن ر گرم كنيد  .دما در حين ززماشش باشتد در محتدوده

NAC activated UV test

( ) ± 0.5 ºcحفظ شود.

دما
نمونه
زنمش

اصول آزمايش:
بر اساس روش سفارش شده از طرف كميته استتاندارد ززماششتهاهياا اروپتا
)  (ECCLSو فدراسيون بين المللي شيمي باليني )  ( IFCCانجام ميهردد.
CK

Creatine + ATP

HK

Glucose-6-phosphate + ADP
Gluconate-6-p + NADPH + H+

Creatine phosphate + ADP
Glucose + ATP

G6P-DH

 -معرف

 -معرف

R2 : 20 ml

1000 µl

1000 µl

پس از اختال بمدت  1دقيقه در دماا مورد ن ر انكوبه نمائيد

سوبسترا

250 µl

250 µl

نتورا را در دقتاشق

پس از اختال بمدت  1دقيقه در دماا مورد ن تر انكوبته نمائيتد ستپس جتي
 2 ، 6قرائت كرده و ميانهين زنيا را محاسبه كنيد.

محاسبه :
Imidazol buffer
Glucose
Magnesium acetate
N-acetylcysteine
AMP
Diadnosine pentaphosphate
NADP
HK
EDTA
SH-stabilizer
Sodium azide

ADP
G6P-DH
Creatine phosphate
Sodium azide

آماده سازي معرفها :
معرفيا در روش دو معرفه ) ( Reagent startزماده مصرف ميباشتند
ولي در روش تك معرفته )  ( Sample startمحلتول زمتاده بكتار بتا مخلتو
كردن چيار قسمت معرف  R1با شك قسمت معرف  R2تييته ميهتردد  .بطتور
مثال

50 µl

25 µl

Glucose-6-phosphate + NADP

معرفها:

R1 : 80 ml

25 ºC , 30ºC

37ºC

 4ميلي ليتر  R1با  2ميلي ليتر  R2مخلو ميشود . .معرفيا در دماا

 2-8ºCتا انقضاء تارشخ مصرف پاشدار ميباشند .محلول زماده بكار تا  61روز در
دماا  2-8ºCو  6روز در دماا  15-25ºCپاشدار خواهد ماند.

متوسط افزايش جذب در دقيقه  ΔA/minرا محاسبه و در فاكتور مربوطه
ضرب نماييد.
Reagent start

Sample start

37ºC

25 ºC , 30ºC

37ºC

25 ºC , 30ºC

8252
8095
14572

4207
4127
7429

6634
6508
11714

3398
3333
6000
60 U/L

Hg 334 nm
340 nm
Hg 365 nm
1 µKat
=

محدوديت آزمايش :
در صورتيكه افماشش  ΔA/minدر طول موج  334/340نانومترو  365نانومتر بته
ترتيب باالتر از  0.200و شا  0.110باشد  0.1 mlاز نمونته را بتا  1.0 mlاز سترم
فيمشولوژا ) (0.9%مخلو نموده ززماشش را تكرار  ،نتيجه را در شتازده رتر
كنيد .

حدود طبيعي :
IFCC

37ºc

30ºc

25ºc

≥171 U/L

24-190 U/L

15-125 U/L

10-80 U/L

≥145 U/L

24-170 U/L

15-110 U/L

10-70 U/L

دما
men
women

شرايط تهيه و نگهداري نمونه :
از سرم و پالسماا هپارشنه و  EDTAدار ميتوان استفاده نمود .فعاليتت زنتمش
سرم دردماا  2-8ºCپس از  7روز و در دماا  25ºCبمدت  24ساعت تنيا %2
كاهش مييابد.

روش انجام آزمايش :
Hg 365 nm,340 nm or Hg 334 nm

طتول متوج :

25 ºC , 30ºC or 37ºC

دما :

كنترل كيفي :
توصيه ميهردد از سرم كنترل هتاا  Control serum Nو  Control serum Pو
 Multicalibrator XLشركت كيمياپژوهان استفاده گردد.

اتوماسيون :
پارامتر دستهاهياا مختلف در شركت موجود ميباشد.

اندازه گيرا :
الف ) روش تك معرفهه )  :( sample startقبتل از شترو بكتار معترف و
كووت را تا دمتاا متورد ن تر گترم كنيتد  .دمتا در حتين ززمتاشش باشتد در
محدوده

( ) ± 0.5 ºCحفظ شود.

هشدارهاي توصيه اي :
 - 6از نمونه هاا هموليم شده خوددارا فرماشيد.
 - 2معرف حاوا سدش ززاشد ميباشد بنابراشن از تماس زن با پوست و چش شتا

دما

25 ºC , 30ºC

37ºC

نمونه

50 µl

25 µl

محلول زماده بكار

1000 µl

1000 µl

پس از اختال بمدت  1دقيقه در دماا متورد ن تر انكوبته نمائيتد ستپس جتي
دقاشق  2 ، 6قرائت كرده و ميانهين زنيا را محاسبه كنيد.

نتورا را در

دهان خوددارا گردد.
 - 1هنهام كار با محصول حتماً از دستكش استفاده شود.
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