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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type CHE Ser/Pl  

Assay/Time/Point Rate A A 10 A 22 29 0 0  

Wave (2nd/Primary) 0 A 415 A  

S. Vol (Normal) 3 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 6 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 434 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 434 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 434 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 434 0   

Abs. Limit 5400 Decrease A   

Prozone Limit 32000 0 Upper 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  434 Unit U/l A  

Report Name  CHE   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  0 20000   

Repeat Limit  0 20000   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    3930 10800 (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

    4620 11500 (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

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

Calib. Code 501 #      

Concentration 0 *      

Position        

        

Sample Volume 3 3      

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

114 052 H917 1 x 41 ml 1 x 11 ml 250 
 

 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
 

 :  روش
Butyrylthiocholine 

 

 ( 3 )مه :  مقد

كولين و استر های  كه عمدتاً عمل جدا سازی مي باشندها  كولين استرازها گروهي از آنزيم

كولين استرازها قابل اندازه گيری در سرم يا پالسما در كبد سنتز تيوكولين را به عهده دارند. 

 مي شود.

تعيين غلظت كولين استراز در تشخيص بيماری های كبدی، بيماری های روده ای همراه از 

باتي دست دادن پروتئين و سندروم نفروتيک حائز اهميت است. همچنين از آنجا كه سموم ن

ارگانوفسفره و حشره كش ها مهار كننده های قوی كولين استرازها هستند، كاهش كولين 

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

از آنجا كه داروهای شل كننده عضالت مانند سوكسينيل كولين كه معموالً در هنگام اعمال 

ولين استراز غير فعال مي شوند، تعيين غلظت اين جراحي تجويز مي شوند توسط آنزيم ك

 آنزيم يکي از تست های تشخيصي پيش از عمل است.  
 

 آزمايش : ساس ا
در اين آزمايش آنزيم كولين استراز، بوتيريل تيوكولين را هيدروليز كرده و تيوكولين و اسيد 

ظرفيتي را زرد رنگ  بوتيريک آزاد مي گردد. تيوكولين آزاد شده پتاسيم هگزاسيانوفرات سه

را به پتاسيم هگزاسيانوفرات دو ظرفيتي كه بي رنگ است، كاهش مي دهد. سرعت كاهش 

نانومتر قابل اندازه گيری است و رابطه مستقيم با  504رنگ زرد محلول معرف در طول موج 

 ميزان فعاليت آنزيم كولين استراز دارد. 

Butyrylthiocholin + H2O   raseCholineste
Thiocholin + Butyrat   

 

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

4- +H2O 
 

 : معرفها

 و مقادير  محتويات
 بر حسب محلول آماده شده برای 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 نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابلها  ويال

  خودداري  نور  مجاورت  در  ها حلولم  دادن و قرار نمودن  فريز  از :  توجه

 شود.
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 درجه سانتيگراد ( 61) 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 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

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 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 

 ( 1 ):  ا منه مرجع د

 

 U/L    10800 – 3930 زنان

 U/L    11500 – 4620 مردان

 

 : مآخذ

1. Recommendations of the German Society for Clinical 

Chemistry. Standardization of methods for the estimation of 

enzyme activities in biological fluids: Standard method for the 

determination of Cholinesterase activity. J Clin Chem Clin 

Biochem 1992;30:163-70. 

2. Thomas L, Clinical laboratory diagnostics. 1st ed Frankfurt: 

TH-Books Verlagsgesellschaft;1998. p.65-71. 

3. Hallbach J, Klinische Chemie für den Einstieg. 1st ed 

Stuttgart: Thieme;2001. p. 143-4. 

 
TS.M 2015.11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.   2و  1های معرف  محلول

 .ورت نور خودداري شوددادن آنها در مجا ها و قرار آلوده شدن محلول توجه: از

 

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

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در  تماس  بالفاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد. ها محلولبا   هنگام كار

 

 نمونه ها :
 يا هپارين  EDTAبا سرم، پالسما همراه

 در سرم يا پالسما : كولين استرازپايداری 

 هفته   1درجه سانتيگراد  24تا  14 در دمای

 هفته   2درجه سانتيگراد  8تا  2 در دمای

 ماه  6درجه سانتيگراد  20در دمای منهای 

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 
 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها
 رياندازه گي محدوده

واحد بين المللي در ليتر  20000اين كيت جهت اندازه گيری كولين استراز تا غلظت 

واحد بين المللي در ليتر  20000طراحي شده و در مواردی كه مقدار كولين استراز بيش از 

 6با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  4بعالوه  1باشد بايد نمونه به نسبت 

 ضرب شود.    

 مداخله گر لعوام
ميلي  1500غلظت  تا تری گليسيريدميلي گرم در دسي ليتر،  30آسکوربيک تا غلظت  اسيد

 غلظتبيلي روبين تا و  ميلي گرم در دسي ليتر 1000هموگلوبين تا غلظت گرم در دسي ليتر، 

  تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر  54
 

 حساسيت
 باشد.  ميواحد بين المللي در ليتر  40اندازه گيری  قابل  ترازكولين اس مقدار حداقل

 

 
 

 


