 -7محلووول متوقوون ننوود وا وونش :یووک ویووال  12میلووی لیتووری
اتیدتولفوریک یک نرمال
-8محلول رقیق نند  :یک ویال  12میلی لیتری

کیت االیزا برای تعیین غلظت گنادوتروپین جفتی انسانی
( 96تستی)
Human ChorionicGonadotropin (HCG) ELISA Kit
مقدمه :
گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکووپروتیینی اتوک وو توتو
تلول های تروفوبالتک جفک در طوی دروران بوارداری تر وی موی وود
غلظووک گنووادوتروپین جفتووی انسووان ) (HCGدر خووون و ادرار در طووی
بارداری طبیعی بشدت افزایش می یاید بعوالو در بسویاری ات تومورهوای
تروفوبالتتیک و غیرتروفوبالتتیک غلظک این گلیکوپروتیین افزایش موی
یابد لذا تعیین غلظک ترمی  HCGبا تیستم های دقیق و صحیی انودات
گیری ،ر اهی مطلوب برای تشخیص بارداری و اخوتالتت بوارداری تودر
می با د
اساس روش اندازه گیری :
یک اتیزای  HCGموجود ،براتا تنجش ایمونولوژیکی آنزیمی
تاندویچی تهیو د اتک  HCGموجود در نمونو ها بعنوان آنتی ژن بو
دو آنتی بادی توج اختصاصی خود متصل می گردد هر دو آنتی بادی ات
نوع منو لونال مو ی هستند و یکی برروی فات جامد (چاهک ها) پو ش
داد د اتک و دیگری بو آنزیم  HRPمتصل د اتک نمونو مورد
آتمایش و دارای  HCGاتک ،در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد
پس ات تمان انکوباتیون ،چاهک ها تخلیو د و ستشو داد می وند تا
آنتی بادی متصل بو آنزیم  HRPاضافی خارج گردد تپس بو هرچاهک
توبسترای آنزیم اضافو می ود و فعالیک آنزیم بطور مستقیم با غلظک
 HCGدر نمونو ها متناتب اتک اتتانداردهای  HCGبا غلظک
مشخص ،همرا با نمونو های مجهول آتمایش می وند و براتا
منحنی اتتاندارد جذب نور در مقابل غلظک  ،HCGغلظک نمونو های
مجهول بدتک می آید
معرف ها :
 -1میکروپلیک پو ش داد د  :امل  96چاهک جدا دنی و با آنتوی
بادی منو لونال مو ی ضد  HCGپو ش داد د اند
 -2ونژوگو آنزیمی ) : (HRP-Anti-HCGیک ویال  12میلوی لیتوری
آماد مصرف
 -3اتتانداردها  7 :ویال یک میلی لیتری ات اتتاندارد بوا غلظوک هوای ،0
 500, 250 ،100 ،50 ،25و 1000براتا  mIU/mlو در ترم نرموال
انسانی تهیو د و ات تیومرتال بعنوان نگهدارند اتتفاد د اتک
 -4ترم نترل :یک ویال یک میلی لیتری آماد مصرف
 -5محلول ستشو دهند غلوی ) : (20Xیوک ویوال  25میلوی لیتوری
محلول ستشو و برای تهیو محلول ستشوی آماد مصورف تتم اتوک
این محلول بو نسبک  1/20با آب دیونیز رقیق ود
 -6محلول رنگ تا :یک ویال  12میلی لیتری محلول آماد مصرف

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :
 -1تمپلرهای  25و  100میکرولیتری دقیق
 -2آب دیونیز
 -3دتتگا اتیزا ریدر دارای فیلتر  450نانومتری و در صورت امکوان 630
نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس
 -4اغذ جاذب رطوبک
نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان :
د اتک وو ات نظور  HbsAgو

 -1در این یک ات ترم انسانی اتتفاد
 HIVمنفی بود اند
-2ات تما محلول متوقن نند وا نش ) (1N H2SO4خودداری نید
در صورت تما  ،با آب فراوان آنرا بشوئید
-3ات اتتفاد ات مواد پس ات تاریخ انقضاء خودداری نید و ات مخلوط ردن
یا اتتفاد ات یک ها با مار بچ مختلن پرهیز نمائید
 -4درب ظووروف را پووس ات اتووتفاد ببندیوود و ات تعووویه درب هووا جوودا
خودداری نید
 -5محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارند مثل تدیم آتاید نبایود
در وا نش آنزیمی وارد وند
 -6چنانچو جذب نوری غلظک اتتاندارد  1000بیش ات  2/5خوانود ود،
مجددا جذب نور هر چاهک را در طول موج  405نانومتر قرائک نمائید
تهیه و جمع آوری نمونه :
 -1آتمایش را باید بر روی نمونو های ترمی انجام داد نمونو های ودیدا
همولیز و دارای چربی باید حذف وند
 -2نمونو ها را می توان برای هفک روت در دمای  2تا  8درجو تانتیگراد و
برای تمان های طوتنی تر (تا توی روت) در دموای  -20درجوو توانتیگراد
نگهداری نمود
 -3ات انجماد و ذوب مکرر نمونو ها باید خودداری رد
 -4در مواردی و مقدار  HCGنمونوو بویش ات  1000 mIU/mlبا ود،
نمونو را با محلول رقیق نند بصورت  0/01 ،0/1و  0/001رقیوق تواتی
نمود و تپس آتمایش را تکرار نمائید
آماده سازی معرف ها :
 -1لیو معرف ها را بو دمای اتاق برتانید قبل ات اتتفاد آنها را بو آرامی
تر و تو نمائید
 -2برای تهیو محلول ستشوی آماد مصرف ،یک حجم ات بوافر ستشوو
غلی ) (20Xرا با  19حجم آب دیونیز رقیق نمائید
روش انجام آزمایش :
 -1تعداد چاهک های وت د برای اتتانداردها ،نتورل و نمونوو هوای
بیمار را بصورت  2تایی انتخاب نید و موابقی چاهوک هوا را همورا مواد
آبگیر درون یسو مخصوص قرار داد و درب آنرا ببندید

 25 -2میکرولیتر ات اتتانداردها ،نترل و نمونو های بیمار را بو داخل هر
چاهک بریزید
 100 -3میکرولیتر ات ونژوگو آنزیمی ) (HRP-Anti-HCGرا بو تموام
چاهک ها اضافو نید
 -4پلیک را بمدت  30 - 60ثانیو بو آرامی تکان دهید تا محتویات چاهوک
ها خوب مخلوط وند تپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیک
پو اند  ،آنرا بمدت تی دقیقوو در درجوو حورارت اتواق ( 22 - 28درجوو
تانتیگراد) و تاریکی انکوبو نید
 -5محتویوات چاهوک هوا را خوالی وورد و چاهوک هوا را  5بوار بووا 300
میکرولیتر بافر ستشوی آماد مصرف بشوئید برای ستشوی چاهک ها،
ابتدا  300میکرولیتر بافر ستشو را داخل چاهک بریزید ،تپس چاهک ها
را وارونو رد و همرا با تکان دادن خالی نید و در انتهوای ستشوو ،بوا
ضربات مالیم بر روی اغذ جاذب تموامی موایم موجوود در چاهوک هوا را
تخلیو نمائید
 100 -6میکرولیتر ات توبسترای آماد مصرف بو تمامی چاهک هوا اضوافو
نید و آنها را بمدت  15دقیقو در دمای اتاق و تاریکی انکوبو نمائید
 100 -7میکرولیتر ات محلول متوقن نند وا نش بوو هموو چاهوک هوا
اضافو نید تپس جذب نور هر چاهک را در طول مووج  450نوانومتر بوا
دتتگا اتیزا ریدر قرائک نمائید (در صوورت امکوان ات طوول  630نوانومتر
بعنوان فیلتر رفرانس اتتفاد نید) تنجش جذب نوری باید حودا ثر توا
 30دقیقو پس ات اتمام آتمایش انجام ود
محاسبه نتایج
 -1با اتتفاد ات میانگین جوذب نووری اتوتانداردها (محوور  )Yو غلظوک
مشخص آنها (محور  )Xبرروی اغذ میلی متری ،منحنی اتتانداردی رتم
نید
 -2میانگین جذب نوری برای هر نمونوو را بدتوک آورد و روی محوور Y
جای آنرا پیدا نید تپس نقطو مذ ور را توت خطی بوو منحنوی وصول
نید ات نقطو بدتک آمد خطی عمود بور محوور  Xوارد نیود توا نقطوو
تالقی و نشان دهند غلظک نمونو اتک ،بدتک آید
راهنمای محاسبه
مقادیر جذب نوری ارائو د در جدول ذیل تنها بعنووان راهنموایی آورد
د اتک و هر آتمایشوگاهی بایود بورای هور بوار آتموایش یوک منحنوی
اتتاندارد جدید بدتک آورد
ردین
1
2
3
4
5
6
7

مقدار اتتاندارد
)(mIU/ml
0
25
50
100
250
500
1000

جذب
0.018
0.164
0.238
0.310
1.264
2.141
2.841

مقادیر طبیعی
هر آتمایشگاهی تتم اتک تا براتا بافک جمعیتی ،محدود طبیعی
مقادیر این هورمون را بدتک آورد مقادیر طبیعی در ترم افراد نرمال و

توت
با د:

آتمایشات مکرر بو روش اتیزا بدتک آمد اتک بو قرار تیر می

محدود طبیعی 0.0 – 6.0 mIU/ml
در افراد باردار طبیعی مقادیر در دوران مختلن (برحسب )mIU/ml
بشرح ذیل اتک:
10 – 30
هفتو اول
30 – 100
هفتو دوم
100 – 1000
هفتو توم
1000 – 10000
هفتو چهارم
30000 – 100000
ما دوم و توم
10000 – 30000
تو ماهو دوم
5000 – 15000
تو ماهو توم
خصوصیات کیت
 -1حساسیت
با رقیق تاتی متوالی اتتاندارد  25با ترم صفر ،حساتیک این یک برای
تعیین مقدار  HCGبرابر  1 mIU/mlبدتک آمد
 -2دقت
برای محاتبو میزان دقک در یک روت و روتهای مختلن ،آتمایش بر روی 3
نمونو ترم  20بار تکرار د و ضریب تغییرات بو رح ذیل اتک
ضریب تغییرات در روت
نمونه سرم

دفعات

میانگین
)(mIU/ml

معیار

20
20
20

214
574
745

16.05
35.01
42.47

تکرار
1
2
3

انحراف

ضریب تغییرات
)(CV
7.5
6.1
5.7

ضریب تغییرات در روتهای مختلن
نمونه سرم

دفعات

میانگین
)(mIU/ml

معیار

10
10
10

332
475
824

27.22
35.63
56.03

تکرار
1
2
3

انحراف

ضریب تغییرات
)(CV
8.2
7.5
6.8

 -3ویژگی
آنتی بادی های منو لونال مورد اتتفاد در این یک اتیزا اختصاصی
 HCGانسانی می با ند هیچگونو تداخلی با  FSH ، LHو TSH
انسانی در غلظک های طبیعی دید نشد اتک
 -4خطی بودن
تو نمونو مختلن ترمی با اتتاندارد صفر بو نسبک های  1:4 ،1:2و 1:8
رقیق دند تپس غلظک  HCGدر آنها با اتتفاد ات یک محاتبو د
و نتایج ذیل بدتک آمد
سرمی

غلظت اولیه
)(mIU/ml

نمونه

1
2
3

154
453
887

درصد بازیابی

1:2
109
107
103

1:4
108
106
104

1:8
108
107
106

 -5اثر هوک
در این یک ،پدید اثر هوک تا غلظک  200/000 mIU/mlدید نشد

