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Creatine kinase  

CK – NAC , DGKC/IFCC     

      (Automated & Manual)        
 طرز محاسبه :                                                                                                

                                                                                                                 4400×  OD / min        =   activity , U/L  CK                                       

 :اصول متد  

نتیجه  ودر ADPكراتین كیناز انتقال گروه فسفات را از كراتین فسفات به 

ز واكنش كاتالیز می كند . در این متد با استفاده ا ATPایجاد كراتین و 

 شود .اندازه گیری می  CKهای زیر فعالیت 
                                              

Creatine Phosphate  +    ADP    CK       Creatine +   ATP                                                      

  ATP + Glucose      HK       Glucose  6- Phosphate  +ADP                                                             

Glucose  6- Phosphate + NADP +  G6PD     6- Phosphogluconate +NADPH + H+  

 

 د كه غلظتـمی باش CKالیت  ـد شده متناسب با فعـتولی NADPHمیزان 

 تعیین می گردد .  nm 340  ن با اندازه گیری جذب درآ

 معرفها :
                   ml   40                              1معرف شماره : 1 

            ml  10                                 2معرف شماره  : 2

سرم بدون همولیز یا پالسمای هپارینه نمونه :  

 

   ( Working Solution )آماده نمودن معرف آماده به کار : 
 2رف شماره را با یک حجم از مع 1مقدار چهار حجم از معرف شماره 

 درجه سانتی 2-8مخلوط نمائید. این محلول بمدت یک هفته در دمای 

                                                                     روز در دمای اتاق پایدار است. 4گراد و 

   طرز کار :

لف در دفترچه پارامتر های دستگاه های مخت : روش دستگاهی .1

 ود استجداگانه موج

  د .به شرح زیر عمل نمایی روش دستی :. 2
، ، تنظیم صفر دستگاه : مقابل آب مقطرc °37درجه حرارت شرایط : 

 تیمترنیک سا(  :   Light Path)ت و، قطر كوnm 340طول موج 

 

 

 

 

 
را وجذب آن  داده قرارC37°یقه در حرارت دق 3 مدتمخلوط نموده و به  

بخوانیدو سپس كرنومتر را به كار انداخته ودقیقا  nm 340درطول موج 

  دقیقه جذب را بخوانید. تغییرات جذب در دقیقه  3و2و1پس از 
OD/min      را از میانگین سه   OD/min    حاصله بدست آورید 

 

 
 

 :محدوده اندازه گیری

یتر واحد بین المللی در ل 10از غلظت   CKزه گیریا این كیت جهت اند
 واحد بین المللی در لیتر طراحی شده و در مواردی كه800تا غلظت 

م سرم را با سرباید  باشد واحد بین المللی 800از  شتریب  CKمقدار

در وكنید رقیق نموده وآزمایش را تکرار  1:  10به نسبت فیزیولوژی  

 ضرب نمایید .10محاسبه نتیجه را در عدد 

                   
 

 تذکر : 
ناسب با حجم ونمونه را می توان مت  ( Working Solution )حجم معرف -1

 .كووت مورد استفاده  در روش دستی ودستگاهی به نسبت ثابت تغییر داد 

 رم مورد آزمایش باید كامال عاری از همولیز باشد .س-2

با مقدار درجه حرارت نوسان خواهد داشت  CK از آنجایی كه فعالیت-3

ای ت براسپکتروفتومتر مورد استفاده بایددارای سیستم تنظیم درجه حرارت ثاب

 محفظه كووت باشد . بدیهی است در غیر این صورت دقت و صحت آزمایش می

 تواند تحت  تاثیر تغییرات درجه حرارت قرار گیرد .

 

 شرایط نگهداری و پایداری محلولها   

 چالر یخدو تابش مستقیم نور  معرفهای مذكور در صورتی كه دور از آلودگی   

   حلولهان مز نمودمندرج روی آنها پایدارند. از فری نگهداری شوند تا تاریخ   

  خودداری شود.   

 هشدارها:    
 تماس ویدن بدلیل استفاده از سدیم آزید جهت پایدار نمودن محلولها از نوش   

 ن راوافبا پوست خودداری شود و در صورت تماس بالفاصله با آب  محلولها   

 اهایشگهمچنین رعایت كلیه موارد ایمنی معمول در آزم ,شستشو داده شود   

 در هنگام كار با محلولها الزامی است.   

 ایمنی دفع مواد زائد: و بهداشت    
 ون بق قاندر مورد دفع مواد زائد در صورت وجود قوانین تدوین شده ط   

 موجود عمل شود.   
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 حجم  نوع محلول 

 ml 1 محلول آماده به كار

 lµ 40 سرم یا كنترل



 
 

   (:   precisionدقت )

 است. حاصل شده C° 37  تحرار  نتایج زیردر بیمار  با استفاده از سرم
 

Sample3 Sample2 Sample1 Within run, n=20 
317.50 214.05 164.10 Mean (U/L) 

7.57 8.810 6.298 SD (U/L) 

2.3 4.1 3.8 CV% 

 

Sample3 Sample2 Sample1 Between run, n=30 
314.43 207.10 165.96 Mean (U/L) 

2.884 6.299 5.229 SD (U/L) 

0.91 3.0 3.1 CV% 

 

 مقایسه روشها :
با متد ا رم بیمار نمونه  سر 40به منظور مقایسه با متدهای معتبر تعداد  

رار داده مورد آنالیز ق (x)و یک متد معتبر خارجی ) (y كاو  درمان فراز

 بدست آمد.زیر  كه نتیجه 
Y =1.014 (X)-0.679; r =0.999                                        
   

 c°37در درجه حرارت كه فعالیت آنزیم  در صورتی :مقادیر نرمال  

 ل عبارت است از :اندازه گیری شود مقادیر نرما

  U/L                      20 - 150:         زنان   

 - U/L                     190 25   :    مردان
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 تماس حاصل فرمائید.   031 -52374707،  09305322965لطفادر صورت نیاز با شماره تلفن های                                                   

 كت درمان فراز كاو،  شر7آدرس : اصفهان ، شهرک صنعتی سه راه مباركه، فاز چهارم  ، خیابان دهم ، پالک 

  031 -52374254 شماره فاكس : 

info@darmanfarazkave.comE.mail :  
WWW.darmanfarazkave.com 
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In Vitro Diagnostics 

     Conformity European 

  Originality of goods 

  Expiration date 

      Temperature 
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