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HDL
ΦΩΣΦΟΒΟΛΦΡΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

Ο διαχωρισμός  των HDL απο το σύνολο των λιποπρωτεϊνών,
πραγματοποιείται με καταβύθιση των LDL, των VLDL και των
χυλομικρών (CM) σε ορό ή πλάσμα. Παρουσία
φωσφοβολφραμικού οξέος (PTA) και ιόντων μαγνησίου οι
LDL, οι VLDL και τα χυλομικρά καθιζάνουν και
απομακρύνονται με διήθηση, ενώ το υπερκείμενο το οποίο
περιέχει τις HDL χρησιμοποιείται, με την χρήση του κιτ
προσδιορισμου χοληστερόλης biosis , για την εύρεση της
περιεκτικότητας τους σε  χοληστερόλη

Λιποπρωτείνες  + PTA + Mg++ καταβ υπερκείμενο + ίζημα
(HDL+LDL+VLDL+CM)                       ( HDL) (LDL+VLDL+CM)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

     Τιμές HDL-χολ.  Αθηρ. Δείκτης

                Ευνοϊκές     > 55 mg/dl   < 3,8
Ανδρες    Συνήθεις    35-55 mg/dl           3,9 - 5,9
                Δυσμενείς   < 35 mg/dl             > 5,9

                Ευνοϊκές     > 65 mg/dl             < 3,1
Γυναίκες  Συνήθεις    45-65 mg/dl           3,1 - 4,6

Δυσμενείς   < 45 mg/dl             > 4,6

Αθηρωματικός δείκτης = Oλική χοληστερόλη
HDL- χοληστερόλη

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

R1. Διάλυμα φωσφοβολφραμικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντιδραστήριο χρησιμοποιείται ως έχει

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Πολυφωσφοβολφραμικά ιόντα 0.56 mM,   ιόντα Mg
++

 25 mM.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αναγράφεται στο set, σε θερμοκρασία 15-30
ο
C.

Να μη φυλάσσεται σε ψυγείο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ

Ορός.
Σταθερότητα HDL - χοληστερόλης  στον   ορό,  6 ημέρες σε
θερμοκρασία 2-10

ο
C.

ΜΕΘΟΔΟΣ (Ολοι οι όγκοι δηλώνουν ml)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ HDL

Αντιδραστήριο R1                     1.00
Ορός                                         0.50
Εντονη ανάδευση σε Vortex,
Παραμονή 10 λεπτά.
Φυγοκέντρηση 10 λεπτά στις μέγιστες στροφές.
Μεταφορά του διαυγούς υπερκείμενου στα cups του αναλυτή
για την εκτέλεση του προσδιορισμού με την χρήση του κιτ
προσδιορισμού χοληστερόλης biosis και το πρόγραμμα HDL

ή χρησιμοποίηση του υπερκείμενου στο φωτόμετρο ως εξής:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΤΩΝ HDL

Μήκος κύματος    :  510 nm (500-550nm)
Θερμοκρασία       :    37

ο
C

Κυψελίδα             :      1 cm
Σταθερότητα χρώματος : 1 ώρα
όπου Τ: τυφλό, Δ:δείγμα, S: πρότυπο

Τ Δ S
Αντιδρ. Χοληστερόλης            1.0           1.0             1.0
Χοληστερόλη 200 mg/dl - -              0.01
Απεσταγμένο H2O                   0.1 - -
Δείγμα (Υπερκείμενο) -             0.1 -

Επώαση 5 ή 15 min στους 37οC ανάλογα με το
χρησιμοποιούμενο set χοληστερόλης.

Ανάδευση
Φωτομέτρηση έναντι τυφλού, σε μήκος κύματος 510 nm.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

HDL χοληστερόλη

HDL-CH (mg/dl) = (ΑΔ/ΑS) x 65.4

LDL χοληστερόλη

LDL-CH(mg/dl)=Ολική-CH(mg/dl)-TG/5(mg/dl)-HDL-CH(mg/dl)

όπου CH: χοληστερόλη, TG: τριγλυκερίδια

ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι 250 mg/dl
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CALIBRATOR/ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δεν παρέχονται με το κιτ)

Biomultical, Bionorm, Biopath

Αραίωση του calibrator με φυσιολογικό ορό σε αναλογία (1:2)
π.χ. 0.2 ml calibrator με 0.4 ml φυσιολογικό ορό. Στο
πρόγραμμα τίθεται η τιμή της χοληστερόλης  όπως
αναγράφεται στο prospectus του calibrator.
Στους αναλυτές Cobas Mira το αραιωμένο calibrator
τοποθετείται στη θέση 3 του rack των calibrators.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εάν το φωτόμετρο απαιτεί μεγαλύτερο όγκο φωτομέτρησης
ή εάν δεν διαθέτετε κατάλληλη πιπέτα για την λήψη του
απαιτούμενου όγκου, αυξήστε τους χρησιμοποιούμενους
όγκους αναλογικά.
2. Εάν η περιεκτικότητα του ορού σε τριγλυκερίδια είναι
υψηλή, δεν πραγματοποιείται ικανοποιητικός διαχωρισμός του
κλάσματος των HDL. Στην περίπτωση αυτή αραιώστε το
δείγμα με ίση ποσότητα φυσιολογικού ορού, επαναλάβετε την
καταβύθιση και πολλαπλασιάστε τα αποτελέσματα επί 2.
3. Οι τιμές των LDL που λαμβάνονται από τον τύπο που
αναφέρεται στους υπολογισμούς, είναι αξιόπιστες όταν οι τιμές
της ολικής χοληστερόλης είναι 150-300 mg/dl. Για υψηλότερες
ή χαμηλότερες τιμές ο τύπος δεν ισχύει.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 x 100 ml
4 x 100 ml


