سطح چاهكها میصه مهيشهود پهس اا شسیشهوم اجهزام میصه

احتیاط در استفاده از کیت:

توج  :در صورت مشاهار ری

یشار ،کویژوگ آیزي ي ک حاوم آییيبادمهام ها IgM ،IgG

 9محیويات اين کیت برام اسیفادر در ه ین کیهت تبییه گرديهار

و رشا باکیرم ،اا اين محلو اسیفادر یشود

در سرم انسان

يا  IgAایسا ميباشها (enzyme anti - human IgG, IgM or

نبا اا اسیفادر مشیرک با ساير کیتها و يا ش اررهام ساعت ديگر

محلو رقی کررار سرد :ک محیويات ويها محلهو رقیه کررهار

H.P.G ELISA Kit 96t Cat. No: 1224-96
H.P.M ELISA Kit 96t Cat. No: 3824-96
H.P.A ELISA Kit 96t Cat. No: 3724-96
)Brochure Rev: 09 (1399/03/19

) ،IgA conjugateدر چاهكها ريخی ميشود پس اا شسیشهوم

جاا عوددارم ی ايیا

سرد ( )99xرا با  11میلينییر آ مقطر مخلوط کریا

م اد چاهكها ،محلو ریگزا درو چاههكهها ريخیه شهار که

 2کلی محلو ها تا اما ایقضام کیت پاياار هسیرا اا محلو هايي

ی وی هام سرد 99 :میکهرونییهر اا ی ویه سهرد را به  9میلهينییهر اا

ک تاريخ ایقضام آیها گبشی است ،اسیفادر یر ايیا

محلو رقی کررار آمهادر شهار ( )9xا هاف ی هودر و بها سهر و ته

 3توج فرمايیا محلو ها در م اورت یور و گرما قرار یگیریا

کرد ب عوبي مخلوط ی ايیا (رقی ساام ب یسیت )9/999

کیت اندازهگیری
Anti-H.Pylori IgG, IgM & IgA

سوبسیرام آیزيو  HRPاست و محصو آبي ریگي اي اد ميکرها

مقدمه:

در یهايت ،افزود محلو میوق

 Helicobacter Pyloriيك باسیلوس مارپیچي است که توسه
 Marshallو  Warrenدر بررسهي بیوپسههي اپییلیههود مبههار بی ههارا
دچار گاسیريت مزمن ،مشاهار شها ايهن بهاکیرم مر هر به اي هاد
گاسیريت حاد شار ک م کن است ب گاسیريت مهزمن ییهز تیهاي
شود حضور  H.Pyloriبها تبهااد ايهادم اا بی هارمههام مبهار اا
ج لهه گاسههیريت ،اعهههو مبههار و ا رههيعشهههر ،سههوم ها هه و
آدیوکارسیرومام مبار در ارتیاط است اين باکیرم ،در  19درصها
اا بی ارا مییال ب گاسیريت مزمن 19 ،درصها اا بی هارا میهیال به
اعو ا ريعشر و  09درصا اا بی ارا میهیال به اعهو مبهار وجهود
دارد در بی ارایي ک عالئهو بهانیري مهرتی بها دسهیگار گهوار
داریا ،تشخیص عفویت  H.Pyloriب دو رو

را

صورت ميگیرد:

 9تکریكهام سريع یظیر بیوپسي که به دییها کشهت يها بررسهي
بافت و يا تشخیص مسیقیو فبانیت آیزيو اوررآا صورت ميگیرد
 2تکریكهام غیر سريع ک شام تست ترفسهي اورر و رو ههام
سرونوژيکي ميباشا
ت اد تستهام ای هاد شهار بهر روم ی ویه ههام بیوپسهي ،به دنیه
ی وی بردارم و دعانت باکیرمهام آنودر کررار دارام عطا هسیرا

ب ارد ميشود ک در طو موج  059یایومیر بیشیرين میزا جهب

 0با وجود ايرک مواد مهورد اسهیفادر در ايهن کیهت اا یظهر مرفهي
بود  HBsAg ،HIV1/2و  HCVتست شارایا ،وني الاد اسهت

روش انجام آزمایش:

آییيبادم ا  H.Pyloriموجود در سرد ارتیاط مسهیقیو دارد در

ب صورت بهانقور آنهودر در یظهر گرفیه شهود و کهار بها آیهها طیه

قی اا شروع آامايب اط یرا حاص کریا کلی مبرفها و ی وی ها

یهايهت غلظهت  H.Pylori IgG, IgA, IgMدر سهرد ،به ک هك

دسیورانب هام اي ري ای اد شود

ب ه دمههام اتههاق ( 29تهها  25درج ه سههاییيگههراد) رسههیارایهها کلی ه

ی ودار کانییراتورها (مرحري اسیایاارد) محاسی ميگردد

 5در هرگاد کار ،اسیفادر اا دسیکب و عیرك انزامي اسهت دقهت

کانییراتورها را با سر و ت کرد ب آرامي مخلوط ی ائیا

فرمائیا ک محیويات ب صورت يا ساير یقاط با یپاشا و اا ت هاس

 9تبااد چاهكهام مورد ییاا برام ای اد تست را برداشهی و بقیه

با دها و ساير مخاط جاا عوددارم گردد

چاهكها را ه رار رطوبتگیر در کیس آنومیریومي قرار دادر در

اي اد شار و در ییی

را دارد شات ری

مقاار جب بها غلظهت

محتویات کیت:
 9میکرو پلیت  Coatشار با اسیرپیاوياين  19تسیي بسی برام

آ را بسی و در دمام  2تا  8درج ساییيگراد یگ داريا

شار در کیس آنومیریومي ه رار با رطوبتگیر

جمعآوری و آمادهسازی نمونه:

 2برام تست  25 ،IgGمیکرونییر و برام تستهام IgM & IgA

 2کانییراتورهام  H.Pyloriدر مقادير  59 ،25 ،99 ،9و 999

 9گرفین عو بايا بها اسهیفادر اا تکریهك اسهیایاارد عهو گیهرم

 59میکرونییر اا کانییراتورها و ی وی هام رقی شار در چاهكهام

) ،(U/mlتهی شار در سرد ایسا

سیاهرگي ای اد شود و ب سهرعت سهرد اا سهلو ههام عهویي جهاا

مورد یظر بريزيا بهیر است ک اا هر ی وی يا کانییراتور ب صورت

 3کویژوگ آیزي ي 9 :ويا  99میلينییرم حاوم آییيبادم ا

گردد اا ای اد تست بر روم ی وی هام نیپ یك ه رار باکاورت و

( )Duplicateدر چاهكها ريخی شود

 IgM ،IgGو يا  IgAایسا  ،میص ب آیزيو  HRPدر بافر

ه ونیز عوددارم ی ائیا ی وی هام پالس ا جهت ای هاد ايهن تسهت

توج  :حی اً چاهك او ب عروا بالیك در یظر گرفی شود در اين

 0مبرف بیوتیري 9 :ويا  99میلينییرم ک حاوم آییيژ

مراسب ی يباشرا

چاهك ی ویه و يها اسهیایاارد ريخیه یشهود بقیه مراحه بها سهاير

 H.Pyloriمیص ب بیوتین در بافر است

 2در ظروف ی وی بايا کامال بسی باشا و تا  5روا مي توا آیها

چاهكها يکسا ميباشا

 5محلو رقی کررار سرد ) 9 : (10xويا  99میلينییرم

را در دمام  2تا  8درج ساییيگراد و برام مهات طهوالیيتهر حها

 999 3میکرونییر اا محلو بیوتین کویژوگه

 9محلو شسیشو ) 9 :(50 xويا  29میلينییرم

اکثر تا  9مار در دمام  -29درج ساییيگراد یگهاارم کرد

ب هر چاهك ا اف کریا و پلیت را به مهات  39اییه روم سهطح

 0محلو ریگزا  9 :Aويا  9/5میلينییرم

اصول آزمایش:

در اين رو  ،بيحرکهت سهاام آییهيژ در که

کررار مر ر ب تغییر ریه

آبهي

چاههكهها ،اا

طريهه واکههرب بههین اسههیرپیاوياين ) (Streptavidinو آییههيژ
 H.Pyloriمیص ب بیوتین صورت ميگیرد آییيبادمهام موجود
در سههرد و کانییراتورههها بهها آییههيژ  H.Pyloriمیص ه ب ه بیههوتین
واکرب دادر و ک پلکس اي ري تشکی ميشود ه زما  ،ک پلکس
اي ري ب دنی ت اي بسیار اياد بیوتین و اسیرپیاوياين ب سرعت به

آبي در محلو ریگزا و يا کاورت

(Conjugate

)Biotin

میز ب آرامي تکا دهیا
آمادهسازی معرفها:

 0چاهكها را با چسب مخصوص پلیهت بپوشهاییا و به مهات 99

محلو شسیشو :ک محیويهات ويها محلهو شسیشهو ) )59xرا بها

دقیق ( 99 ±دقیق ) در دمام اتاق ایکوب ی ايیا

 99محلو کریر  9 :ويا  9/5میلينییرم

 189میلينییر آ مقطر مخلوط کریا

 5محیويات چاهك-ها را با واروی کرد پلیت تخلی کریا سپس

 99بر چسب مخصوص پلیت  9ورق

محلو ریگزا 9 :میلينییر اا محلو ریگهزا  Aرا بها  9میلهينییهر اا

چاهكها را  5مرتی و هر مرتی با  399میکرونییر محلهو شسیشهو

توج  :کلی محلو ها در دمام  2تا  8درج سهاییيگهراد یگههاارم

محلو ریگزا  Bمخلوط ی ايیا محلو فوق ببا اا  99دقیقه قابه

بشويیا اگرشسیشو به صهورت دسهیي ای هاد مهي شهود در اییههام

 8محلو ریگزا  9 :Bويا  9/5میلينییرم
 1محلو میوق

کررار واکرب 9 :ويا  92میلينییرم

شویا محلو میوق

کررار در دمام اتاق ییز قاب یگهاارم است

اسیفادر و برام  2ردي

کافي ميباشا

شسیشو ب آرامي پلیت را بر روم دسی ا رطوبتگیر بزییا

 999 9میکرونییر اا محلو آیزيو کویژوگ

()Enzyme Conjugate

ب هر چاهك ا اف کریا
 0چاهكها را با چسب مخصوص پلیهت بپوشهاییا و به مهات 39
 8محیويات چاهكها را با واروی کرد پلیت تخلی کریها سهپس
چاهكها را  5مرتی و هر مرتی با  399میکرونییر محلهو شسیشهو
بشويیا اگرشسیشو به صهورت دسهیي ای هاد مهي شهود در اییههام
شسیشو ب آرامي پلیت را بر روم دسی ا رطوبتگیر بزییا
 999 1میکرونییر اا محلو ریگزا درو ت اد چاهكهها بريزيها و
پلیت را ب مات  95دقیق در دمام اتاق و تاريکي ایکوب کریها اا

 99دقیق افزايب دهیا
 59 99میکرونییر محلو میوق

کررار ب کلیه چاههكهها ا هاف

کریا و پلیت را ب مات  29ایی ب آرامي تکا دهیا تا ت اد ریه
آبي آ ب ارد تیاي شود
را برام هر چاهك در طو موج  059یایومیر با

اسیفادر اا میا  Point to Pointحااکثر تا  95دقیق ببا اا

Concentration

H.Pylori Antibodies

> 20 U/ml
> 20 U/ml
> 40 U/ml

IgG
IgA
IgM

پارامترهای کنترل کیفی برای تست IgG

تست ای اد گرديا
Pos
20
37
0.814
2.2

اسیفادر کریا
اير آوردر شار است
Value
)(U/ml
0

Mean
Abs
0.045

10

0.385

25

0.824

50

1.416

100

2.472

Inter - Assay

یوبت  5بار ای اد شا
Pos
15
52
2.34
4.3

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgM (U/ml
)S.D (U/ml
)C.V (%

Neg
15
4.6
0.197
4.3

)Brochure Rev: 09 (1399/03/19

Neg
20
4.2
0.147
3.5

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgG (U/ml
)S.D (U/ml
)C.V (%

Intra - Assay

دقت داعلي با ارايابي تکرارپبيرم دو ی وی سرمي در يك یوبت

در صورت بروا هرگوی مشک عواهش را است با ش اررهام

تست ای اد گرديا

مرارج بر روم جبی (بخب پشیییایي) ت اس بگیريا

Pos
20
35
1.05
3

Neg
20
5.1
0.183
3.5

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgA (U/ml
)S.D (U/ml
)C.V (%

یوبت  5بار ای اد شا
Abs
0.043
0.047
0.374
0.396
0.808
0.839
1.388
1.444
2.431
2.513

Well
Number
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
A2
B2

Inter - Assay
Calibrators

Cal
A
Cal
B
Cal
C
Cal
D
Cal
E
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پارامترهای کنترل کیفی برای تست IgA

Inter - Assay
ارايابي دقت بینتسیي بها دو ی ویه میفهاوت سهرد در  3یوبهت ههر

Pos
15
41
1.45
3.5

IgG 0.15 U/ml
IgM 0.08 U/ml
IgA 0.32 U/ml
References:

Intra - Assay
دقت داعلي با ارايابي تکرارپبيرم دو ی وی سرد در يهك یوبهت

کرد واکرب بخواییا اا طو موج  929تا  939یایومیر
و ی ودار کانییراتورهام اين کیت ب عروا ی وی در

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgM (U/ml
)S.D (U/ml
)C.V (%

ارايابي دقت بینتسیي بها دو ی ویه میفهاوت سهرد در  3یوبهت ههر

توج  :اگر باالترين میهزا جهب یهورم کهانییراتور ک یهر اا  2به
دست آما ،مي تواییا اما ایکوباسیو محلهو ریگهزا را به مهات

Neg
20
5.3
0.153
2.9

تایید حضور آنتیبادیهای  H.Pyloriبرای تست االیزا

تکا داد پلیت در اين مرحل عوددارم کریا

میزا جب

تست ای اد گرديا

 IgG ،IgMو  IgAب ترتیب ب شرح اير ميباشا:

Pos
20
49
1.25
2.5

دقیق ( 5 ±دقیق ) در دمام اتاق ایکوب ی ايیا

میوق

دقت داعلي با ارايابي تکرارپبيرم دو ی وی سرمي در يك یوبت

ایحراف مبیار ،حااق غلظت قاب تشخیص در اين کیت برام

Intra - Assay

توج  :اا تکا داد پلیت در اين مرحل عوددارم کریا

 99مقاار جب

پارامتر های کنترل کیفی برای تست IgM

Sensitivity
بر اساس ج ع میایگین جب یورم کانییراتور صفر و س برابر

Neg
15
4
0.184
4.6

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgG (U/ml
)S.D. (U/ml
)C.V (%

ارايابي دقت بینتسیي بها دو ی ویه میفهاوت سهرد در  3یوبهت ههر
یوبت  5بار ای اد شا
Pos
15
36
1.45
4

Neg
15
3.2
0.153
4.8

Serum sample
No.of Repeats
)Mean H.pylori IgA (U/ml
)S.D (U/ml
)C.V (%

