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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type HDL Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 15 33 0 0  

Wave (2nd/Primary) 700 A 600 A  

S. Vol (Normal) 2 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 5 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 035 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 035 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 035 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 035 0   

Abs. Limit 12000 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Linear A  A   

                   Point 2 Span Point 2   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  0.1   

Duplicate limit  10 % 200 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  035 Unit mg/dl A  

Report Name  HDL C   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

Instrument Factor (Y=aX+b) a= 1.0 b= 0.0   

Technical Limit  0 180   

Repeat Limit  0 180   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    35 80 (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

      (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

<Standard> (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Calib. Code 501 #      

Concentration 0.0 *      

Position        

        

Sample Volume 2 2      

Diluent S. Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 

 

 
 

 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

112 052 H917 1 x 41 ml 1 x 11 ml 250 

 
 TruCal HDL/LDL کالیبراتور 

 TruLab Lipid کنترل ها 

 

  Immunoinhibition روش :
و LDL ،  VLDL در اين روش آنتي بادی های بر عليه ليپوپروتئين های انساني كليه  

 بصورتكلسترول به صورت اختصاصي،  -HDL سپس بلوک كرده و شيلوميکرون ها را 

 مي شود.اندازه گيری آنزيماتيک 
 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

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

هورمون های استروئيدی و اسيد های صفراوی ساخته شده در بدن است. كلسترول توسط 

 يپوپروتئين ها ) تركيبي از ليپيد و آپوليپوپروتئين ها ( در پالسما حمل مي شود. ل

) ليپوپروتئين با چگالي پايين ( كه در انتقال كلسترول به  LDLليپوپروتئين ها به چهار شکل 

) ليپوپروتئين با چگالي باال ( كه مسئول بازگرداندن كلسترول از  HDLسلول ها نقش دارد، 

) ليپوپروتئين با چگالي بسيار پايين ( و شيلوميکرونها ديده مي شوند VLDL ت، سلول ها اس

 كه غظت آن ها ارتباط واضحي با گرفتگي رگهای كرونر قلبي دارد.

كلسترول باعث تشکيل پالک در غشای داخلي شريان ها مي شود كه نهايتاً  – LDLافزايش 

 كلسترول حتي با وجود – LDLش گرفتگي رگهای كرونر قلبي مي گردد. افزاي منجر به

 – HDL نرمال كلسترول بيانگر وجود ريسک باالی گرفتگي رگها است، در حاليکه مقادير

اثر محافظت كننده در برابر تشکيل پالک ها دارد و ارتباطي معکوس با بروز  كلسترول

ر ريسک فاكتو كلسترول يک – HDLرگهای كرونر قلبي دارد. در نتيجه كاهش در  گرفتگي

 مستقل در گرفتگي رگها است.

 رگهای قلبي اندازه گيری كلسترول به تنهايي جهت شناسايي بيماران دارای ريسک گرفتگي

كلسترول در كنار آن ضروری  – HDL كلسترول و – LDL كافي نيست و ارزيابي ميزان

 است.

روش  تحقيقات سال های اخير نشان داده است كه استفاده از رژيم غذايي صحيح، تغيير

 كلسترول مي شود و –LDLو استفاده از داروهای مناسب، باعث كاهش كلسترول و  زندگي

 به طور مؤثری احتمال گرفتگي رگهای قلبي را كاهش مي دهد.

 

 آزمايش : ساس ا

 

LDL, VLDL, Chylomicrons   
 antibodiesn lipoprotei-human  -Anti 

 

 
Antigen-antibody complexes + HDL 

 

HDL-Cholesterol + H2O + O2    CHO & CHE
 

 
Cholesterol-3-one  + fatty acid + H2O2  

 

H2O2 + F-DAOS + 4-Aminoantipyrine  POD
 Blue complex + H2O 
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 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
دسي ليتر طراحي  ميلي گرم در 151تا  1در محدوده  HDL-Cاين كيت جهت اندازه گيری 

ميلي گرم در دسي ليتر، كلسترول بيش  151بيش از  HDL-Cشده و در مواردی كه مقدار 

ميلي گرم در دسي ليتر باشد،  011تری گليسريد بيش از  يا ميلي گرم در دسي ليتر و 511از 

ضرب  4با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد   3بعالوه  1بايد نمونه به نسبت 

 ود.    ش

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم  51آسکوربيک تا غلظت  اسيدميلي گرم در دسي ليتر،   41بيلي روبين تا غلظت 

، و تری گليسيريد تا غلظت ميلي گرم در دسي ليتر 511تا غلظت  هموگلوبين در دسي ليتر،

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  011

 حساسيت
 باشد. مي ليتردسي  گرم در ميلي 1اندازه گيری  قابل  HDL-C رمقدا حداقل

 درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 
n=20  

0.81 

0.73 

0.82 

0.17 

0.41 

1.03 

20.4 

56.0 

125 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision 

n= 20 

1.8 0.83 44.0 Sample 

 ( 5 ):  ا منه مرجع د
                                                                 mg/dl   35 ≤كودكان و بزرگساالن
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 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 برای كار مي باشد.  بر حسب محلول آماده شده زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره معرف

26 mmol/l PH 7.0            Good’s buffer 

0.6 mmol/l  4-Aminoantipyrine 

1600 U/l 

1800 U/l 

(POD) Peroxidase 

Ascorbate oxidase 

Anti-human  - lipoprotein 

antibody (sheep) 

 : 2 شماره معرف

26 mmol/l PH 7.0  Good’s buffer   

800 U/l     (CHE)    Cholesterol esterase 

4000 U/l 

0.16 mmol/l 

    (CHO)    

 

 

 

    )F-DAOS) 

Cholesterol oxidase 

N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfo-

propyl)-3,5-dimethoxy-4-

fluoroaniline, sodium 

Salt                                                     

 

 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ها ويال

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

 

 محلولها يساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند.  2و  1ی معرف امحلول ه

 

 هشدارها

ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت  از بلعيدن و تماس مستقيم محلول

 تماس  بالفاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

 . رعايت گردد ها محلولكلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با  بطور

 

 : ها نمونه
  ، پالسما همراه با هپارينسرم

 سرم يا پالسما : رد HDL-C پايداری

 روز 4درجه سانتيگراد  6تا  4در دمای 

 هفته  2درجه سانتيگراد   21در دمای منهای 

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

 


