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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type LPA Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 19 34 0 0  

Wave (2nd/Primary)  A 700 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 120 0 242 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 242 0 R2  

Reagent (R3) T3 60 0 242 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 242 0   

Abs. Limit 32000 Increase A   

Prozone Limit -32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Spline A  A   

                   Point 6 Span Point 6   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  50.0   

Duplicate limit  30 % 32000 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  242 Unit # A  

Report Name  Lpa   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

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

Technical Limit  # #   

Repeat Limit  # #   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    0.0 30 (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 3 3 3 3 3 3  

Diluent S. Vol 0 0 0 0 0 0  

Diluent Volume 0 0 0 0 0 0  

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 

 

Technical limits (measuring range) depend on chosen unit 
 

 

 
 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

511 051 H917 1x21 ml 1x11 ml 166 

 
 TruCal Lp(a) کالیبراتور 

 TruLab Lp(a) کنترل ها 
 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتريک

 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

( از دو نيمه پروتئيني تشکيل شده كه توسط يک پيوند دی سولفيدی به aئين )ليپو پروت

پروتئيني است و از لحاظ ساختاری مشابه  –يک نيمه آن ليپيدی  يکديگر متصل شده اند.

LDL  جزء پروتئيني آن ( استAPO B و نيمه ديگر يک پروتئين خاص سرشار  مي باشد ، )

( دارای تشابه ساختاری با aست. از آنجا كه ليپو پروتئين )ا aاز كربوهيدرات به نام پروتئين 

پالسمينوژن مي باشد، قادر است با باند شدن به فيبرين و اشغال گيرنده های مخصوص 

پالسمينوژن بر روی فيبرين، باعث اختالل در فرايند انحالل و شکستن فيبرين شود كه اين امر 

( مستقل از پارامتر aم آنکه ليپو پروتئين )باعث ايجاد ضايعات آترومي مي گردد. علي رغ

تحقيقات اپيدميولوژيک نشان داده های ليپيدی و عوامل خارجي مانند رژيم غذايي مي باشد، 

از يکسو و  LDLو ( aليپو پروتئين ) است كه ارتباط مستقيمي بين افزايش همزمان مقادير

د. در حاليکه تعيين مقادير شيوع بيماری های رگهای كرونر قلبي از سوی ديگر وجود دار

كلسترول و تری گليسريد برای بررسي احتمال گرفتگي رگهای كرونر قلبي استفاده مي شود، 

نيز مي تواند به عنوان عامل  LP(a)و  APOB , APOA1, LDL , HDL اندازه گيری

رار تشخيصي مهمي در تعيين ميزان خطر ابتالء به گرفتگي رگهای كرونر قلبي مورد استفاده ق

 گيرد.

 

 آزمايش : ساس ا

های  توسط اندازه گيری فتومتريک واكنش بين آنتي بادی LP(a)در اين آزمايش غلظت 

 LP(a)انساني متصل به ذرات التکس موجود در كيت و آنتي ژن  LP(a)حساس شده بر عليه 

 موجود در سرم تعيين مي گردد. 

انساني حساس شده اند و هيچ  LP(a)های موجود در اين كيت تنها بر عليه  آنتي بادی

 پالسمينوژن ندارند.و  APOBواكنش تقاطعي با 

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

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

 : 1 شماره معرف
Buffer                                                          
Glycine                                                                           <1.5% 

 : 2 شماره معرف
Glycine                                                                           <1.5% 
 Latex particles coated with anti-human   

 lipoprotein (a) antibody (rabbit).                              
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 نمونه 02 درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 

2.00 

1.69 

1.01 

0.540 

0.557 

0.528 

26.9 

32.9 

52.3 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision 
(single calibration) 

3.06 

2.24 

2.06 

0.803 

0.720 

1.08 

26.2 

32.2 

52.2 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 mg/dl 30 >                                                                            ( 4 ):  ا منه مرجع د
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 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

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

 

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

 

 هشدارها

ها از سديم آزايد استفاده شده است. از بلعيدن و تماس مستقيم  برای پايدار نمودن محلول

ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس  بالفاصله با آب  محلول

 فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.  ها ولمحلبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار

 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

  ( 3 )  سرم يا پالسما : رد LP(a) پايداری

   روز 2درجه سانتيگراد  22تا  22 دمای در

 هفته 2درجه سانتيگراد   8تا  4در دمای 

 ماه  3درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 شود. جدد نمونه ها خود داريو فريز مآلوده شدن نمونه ها از 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
ميلي گرم در دسي ليتر طراحي  122تا  3در محدوده  LP(a)اين كيت جهت اندازه گيری 

ميلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به  122بيش از  LP(a)شده و در مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.     2ولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد با سرم فيزي 1بعالوه  1نسبت 

 

 پديده منطقه اي :
 ميلي گرم در دسي ليتر پديده منطقه ای مشاهده نشد. 422در اين آزمايش تا غلظت 

 
 مداخله گر عوامل

ميلي گرم  2222، تری گليسيريد تا غلظت ميلي گرم در دسي ليتر 222تا غلظت  هموگلوبين

واحد بين  222تا  RFو  در دسي ليترميلي گرم   42ين تا غلظت بيلي روب ،در دسي ليتر

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثالمللي در ميلي ليتر 

 ديده نمي شود. APOBدر انجام اين آزمايش هيچگونه واكنش تقاطعي با پالسمينوژن و 

 

 

 

 

 


