کیتهای اندازهگیری Anti-H. pylori IgG/IgM/IgA

در سرم انسان

H.P. IgG ELISA Kit 96t / Cat. No: 1224-96
H.P. IgM ELISA Kit 96t / Cat. No: 3824-96
H.P.IgA ELISA Kit 96t / Cat. No: 3724-96
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مقدمه:
هلیکوباکترپیلوری ) (H. Pyloriيك باسیل مارپیچي گرم منفي است که
اولینبار توسط  Marshallو  Warrenدر بررسي بیوپسي اپيتلیوم معده
بیماران دچار گاستريت مزمن ،مشاهده شد .اين باکتری منجر به ايجاد
گاستريت حاد ميشود که ممکن است به گاستريت مزمن نیز تبديل
شود .حضور  H. pyloriبا تعداد زيادی از بیماریهای دستگاه گوارش از
جمله گاستريت ،زخم معده و دوازدهه ،سوءهاضمه و آدنوکارسینومای
معده در ارتباط است .اين باکتری ،در  91درصد از بیماران مبتال به
گاستريت مزمن 90 ،درصد از بیماران مبتال به زخم دوازدهه و  70درصد
از بیماران مبتال به زخم معده وجود دارد .بر اين اساس ،در بیماراني که
عالئم بالیني مرتبط با دستگاه گوارش دارند ،تشخیص عفونت H.pylori
از اهمیت ويژهای برخوردار است .حیطه کاربرد اين کیت اندازهگیری
کمي سطح آنتيبادیهای ضد  H. pyloriدر نمونه سرم يا پالسمای
انسان به روش االيزا است.
اصول آزمایش:
اساس اين آزمايش االيزای ساندويچ ترتیبي ميباشد .در اين آزمايش،
بيحرکتسازی آنتيژن ،از طريق واکنش بین استرپتاویدین تثبیت
شده در سطح چاهكها و آنتيژن  H. pyloriمتصل به بیوتین صورت
ميگیرد .آنتيبادیهای موجود در نمونه يا کالیبراتورها به آنتيژن
 H. pyloriمتصل ميشوند و کمپلکسهای ايمني تشکیل شده در سطح
چاهكها تثبیت ميگردند .پس از شستشوی اجزاء متصل نشده ،کونژوگه
آنزيمي که حاوی آنتيبادی ضد  IgA / IgM / IgGانساني ميباشد
درون چاهكها ريخته ميشود .پس از شستشوی مجدد چاهكها ،با
اضافه کردن محلول رنگزا (سوبسترای آنزيم  )HRPو سپس محلول
متوقفکننده ،محصول نهايي تولید ميشود که در طولموج  450نانومتر
بیشترين میزان جذب نوری را دارد .میزان رنگ ايجاد شده و شدت
جذب نوری با غلظت آنتيبادی ضد  H. pyloriموجود در نمونه ارتباط
مستقیم دارد .در نهايت غلظت آنتيبادی ضد  H. pyloriنمونه ،به کمك
نمودار کالیبراتورها (منحني استاندارد) محاسبه ميگردد.

محتویات کیت:
 )1میکروپلیت  96تستي حاوی استرپتاويدين تثبیت شده.
 )2کالیبراتورها ) :(H. pylori Cal A-Eپنج ويال با غلظتهای ،10 ،0
 50 ،25و  ،(U/mL) 100تهیه شده از سرم انسان.
 )3کونژوگه آنزيمي ) :(Enzyme Conjugateيك ويال 11
میليلیتری حاوی آنتيبادی ضد  IgA /IgG /IgMانسان ،متصل به
آنزيم  HRPدر بافر.
 )4کونژوگه بیوتیني ) :(Biotin Conjugateيك ويال  11میليلیتری
حاوی آنتيژن  H.pyloriمتصل به بیوتین در بافر.
 )5محلول رقیقکننده سرم ) :(Serum Diluent-10Xيك ويال 11
میليلیتری.
 )6محلول شستشو ) :(Wash Solution-50Xيك ويال 20میليلیتری.
 )7محلووول رنووگزا  :(Substrate Solution A) Aيووك ويووال 6/5
میليلیتری.
 )8محلووول رنووگزا  :(Substrate Solution B) Bيووك ويووال 6/5
میليلیتری.
 )9محل وول متوقفکننووده واکوونش ) :(Stop Solutionيووك وي وال 12
میليلیتری.
 )10محلول کنترل ) :(H.pylori Controlويال(های)  0/5میليلیتووری
با غلظتهای مختلف.
 )11بر چسب مخصوص پلیت يك ورق.
توجه :کلیه محلولها در دمای  2تا  8درجه سانتيگراد نگهداری شوند.
محلول متوقفکننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است.
مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت:
 )1دستگاه خوانشگر پلیت دارای فیلتر  450و  630نانومتر (فیلتر
مرجع).
 )2سمپلر کالیبره.
 )3آب مقطر ديونیزه.
احتیاط در استفاده از کیت:
 )1محتويات اين کیت برای استفاده در همین کیت تعبیه گرديده است؛
لذا از استفاده مشترک با ساير کیتها و يا شمارههای ساخت ديگر جداً
خودداری کنید.
 )2کلیه محلولها تا زمان انقضاء کیت پايدار هستند .از محلولهايي که
تاريخ انقضاء آنها گذشته است استفاده نکنید.

 )3توجه فرمايید محلولها در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.
 )4محتويات کیت با منشاء انساني از نظر منفي بودن ،HBs Ag
 HIV1/2و  HCVبررسي شدهاند؛ ولي تشخیص قطعي در مورد منفي
بودن تمام عوامل عفوني بیماریزا با استفاده از روشهای متداول
آزمايشگاهي امکانپذير نیست .بنابراين ،با در نظر گرفتن احتمال آلودگي
و بیماریزايي محتويات کیت ،تمام مراحل آزمايش بايد مطابق با
دستورالعملهای ايمني انجام شود.
 )5استفاده از دستکش و عینك در هنگام کار الزامي است .در هنگام کار
با کیت دقت فرمايید که محتويات آن بر روی صورت يا ساير نقاط بدن
ريخته نشود .از تماس مواد با دهان و ساير مخاط جداً جلوگیری کنید.
 )6نمونه بیماران ،کنترلها ،چاهكها و سر سمپلرهای استفاده شده بايد
بهعنوان پسماندهای عفوني در نظر گرفته شوند و مطابق با الزامات دفع
پسماندهای عفوني امحاء گردند.
جمعآوری ،آمادهسازی و نگهداری نمونه:
 )1نمونههای مناسب برای اين تست شامل سوورم ،پالسوومای هپارينووه يووا
پالسمای حاوی  EDTAميباشد .ناشتا بودن فرد به هنگام نمونهگیری در
درستي نتايج بهدست آمده تأثیرگذار خواهد بود .نمونه خون با استفاده از
تکنیك استاندارد خونگیری سیاهرگي تهیه شووود و سوورم بعوود از لختووه
شدن کامل خون ( 30تا  60دقیقه) از سلولهای خوني جدا شووود .حتووي
االمکان از نمونههای ايکتريك ،لیپمیك و همولیز استفاده نکنید.
 )2در افوورادی کووه دوز بووااليي از بیوووتین ) (˃5 mg/dayرا دريافووت
ميکنند ،نمونهگیری بايد حداقل  8ساعت پووس از دريافووت آخوورين دوز
بیوتین انجام شود.
 )3درب ظروف نمونه بايد کامالً بسته باشد .نمونهها تا  5روز در دمای 2
تا  8درجووه سووانتيگووراد و حووداکثر تووا يووك مواه در دمووای  -20درجووه
سانتيگراد قابل نگهووداری و اسوتفاده هسووتند .از منجموود و ذوب کووردن
مکرر نمونهها خودداری کنید.
 )4رقیقسازی نمونههای سرم :حجم  10میکرولیتر از نمونه سرم را بوه 1
میليلیتر از محلول رقیقکننده آماده مصرف اضافه نموده و بووا سوور و تووه
کردن به خوبي مخلوط نمايید (رقیقسازی به نسبت.)1:100
آمادهسازی و نگهداری معرفها:
 )1آمادهسازی و نگهداری محلول شستشو :حجم  20میليلیتر از محلول
شستشو ) (50Xرا به  980میليلیتر آب مقطر ديونیزه اضافه و پس از

آمادهسازی در دمای  2تا  8درجه سانتيگراد نگهداری کنید .در
صورت مشاهده رسوب در محلول شستشو ،آن را در بنماری
 37درجه سانتيگراد قرار دهید تا رسوب حل شود .در صورت
مشاهده کدورت در محلول شستشو ،از مصرف آن خودداری کنید.
 )2آمادهسازی محلول رنگزا :محلولهای رنگزا  Aو  Bرا با حجمهای
مساوی ( )1:1مخلوط کنید (بهعنوان مثال ،برای تهیه  2میليلیتر
محلول آماده مصرف 1 ،میليلیتر از محلول رنگزا  Aرا به  1میليلیتر
از محلول رنگزا  Bاضافه کنید) و بهمدت  10دقیقه در دمای اتاق و
تاريکي انکوبه کنید .در صورت مشاهده رنگ آبي و يا کدورت در
محلول رنگزا ،از مصرف آن خودداری فرمايید.
 )3آمادهسازی محلول رقیقکننووده سوورم :مقوودار متناسووب بووا نیواز از
محلول رقیقکننده سرم ( )10Xرا به نسووبت  1:9بووا آب مقطوور رقیوق
کنید .بهعنوان مثال ،برای ساختن  1میليلیتر محلووول آموواده مصوورف،
 0/1میليلیتر محلول رقیقکننده سرم ( )10Xرا به  0/9میليلیتوور آب
مقطر اضافه کنید.
روش انجام آزمایش:
قبل از شروع آزمايش مطمئن شويد که تمام اجزاء کیت و نمونهها به
دمای اتاق ( 22تا  28درجه سانتيگراد) رسیدهاند .کالیبراتورها ،نمونه
ها و کنترلها را با  5بار سر و ته کردن بهآرامي يکنواخت کنید.
 )1تعداد چاهكهای مورد نیاز برای انجام آزمايش را برداريد و بقیه
چاهكها را بههمراه رطوبتگیر در کیسه آلومینیومي قرار دهید ،درب
آن را بسته و در دمای  2تا  8درجه سانتيگراد نگهداری نمايید.
 )2برای تست  ،IgGحجم  25میکرولیتر و برای تستهای  IgMو
 IgAحجم  50میکرولیتر از کالیبراتورها يا نمونههای رقیق شده يا
کنترل را در چاهكهای مورد نظر بريزيد .بهتر است که از هر نمونه يا
کالیبراتور بهصورت دوتايي (دوپلیکیت) در چاهكها ريخته شود.
توجه :چاهك اول بهعنوان بالنك در نظر گرفته شود .در اين چاهك
نمونه و يا کالیبراتور ريخته نشود .بقیه مراحل با ساير چاهكها يکسان
ميباشد.
 )3حجم  100میکرولیتر از کونژوگه بیوتیني به هر چاهك اضافه کنید
و پلیت را بهمدت  30ثانیه روی سطح میز به آرامي تکان دهید.
 )4چاهكها را با چسب مخصوص پلیت بپوشانید و بهمدت  60دقیقه
در دمای اتاق انکوبه نمايید.

 )5محتويات چاهكها را با وارونه کردن پلیت يا آسپیراسیون تخلیه
کنید .سپس چاهكها را  5مرتبه و هر مرتبه با  300میکرولیتر
محلول شستشوی آماده شده( ،بخش آمادهسازی معرفها را مطالعه
بفرمايید) بشويید .اگر شستشو بهصورت دستي انجام ميشود در
انتهای شستشو بهآرامي پلیت را بر روی دستمال رطوبتگیر بزنید.
بهمنظور انجام شستشوی مناسب و استاندارد چاهكها ،مطابق با فیلم
قرار داده شده در وبسايت شرکت 1اقدام نمايید.
 )6حجم  100میکرولیتر از کونژوگه آنزيمي به هر چاهك اضافه کنید.
از تکان دادن پلیت در اين مرحله خودداری کنید.
 )7چاهكها را با چسب مخصوص پلیت بپوشانید و به مدت  30دقیقه
در دمای اتاق انکوبه نمايید.
 )8چاهكها را مطابق با بند  5شستشو دهید.
 )9حجم  100میکرولیتر از محلول رنگزا آماده مصرف (بخووش آموواده-
سازی معرفها را مطالعه بفرمايیوود) درون تمووام چاهكهووا بريزيود و
پلیت را بهمدت  15دقیقه در دمای اتاق و تاريکي انکوبه کنید .از تکان
دادن پلیت در اين مرحله خودداری کنید.
توجه :اگر باالترين میزان جذب نوری کالیبراتور کمتوور از  2بووه دسووت
آمد ،مي توانید زمان انکوباسیون محلول رنگزا را بووه موودت  10دقیقووه
افزايش دهید.
 )10حجم  50میکرولیتر محلول متوقفکننده به تمام چاهكها اضافه
کنید و پلیت را به مدت  20ثانیه بهآرامي تکان دهید تا تمام رنگ آبي
آن به زرد تبديل شود.
 )11جذب نوری هر چاهك را در طولموج  450نانومتر با استفاده از
متد  Point to Pointحداکثر تا  15دقیقه بعد از متوقف کردن
واکنش اندازهگیری کنید (از طولموج  620تا  630نانومتر استفاده
کنید) .میزان جذب نوری و نمودار کالیبراتورهای اين کیت بهعنوان
نمونه در زير آورده شده است.
Conc.
)(U/mL

Mean
OD

0

0.045

10

0.385

25

0.824

50

1.416

100

2.472

OD

Well
Number

0.043
0.047
0.374
0.396
0.808
0.839
1.388
1.444
2.431
2.513

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
A2
B2

Calibrator

پارامتر های کنترل کیفی برای تست IgM
بررسی دقت-آزمون دقت دروندور )(Within Run

اين آزمايش با روش و معیار پذيرش مشابه با آنچووه در مووورد ارزيووابي
دقت دروندور  IgGتوضیح داده شده است انجام پذيرفت.

مقادیر مورد نظر برای تست االیزای آنتیبادیهای ضد H. pylori

شرکت تولیدکننده کیت ،مقادير مورد انتظار برای افراد بیمار را به قرار زير
مشخص کرده است .اگرچه ،اين مقادير برای آنالیت مورد نظر بايد توسط
آزمايشگاه مصرفکننده تعیین گردد.
Concentration
> 20 U/mL
> 20 U/mL
> 40 U/mL

Anti H. pylori Antibodies
IgG
IgA
IgM

پارامترهای کنترل کیفی برای تست IgG
بررسی دقت-آزمون دقت دروندور )(Within Run

دقت دروندور با ارزيابي تکرارپذيری نتايج حاصل از دو نمونه مثبت و منفي
در يك نوبتکاری ( 20بار تکرار برای هر نمونه) بررسي شد .معیار پووذيرش
در اين آزمايش  CV˂10%است.
Positive
20
37.11
1.66
4.5

Negative
20
4.23
0.22
5.2

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgG (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

بررسی دقت-آزمون دقت بیندور )(Between Run

دقت بیندور با ارزيابي تجديدپذيری نتايج حاصل از دو نمونه مثبت و منفي
در  4نوبتکاری ( 5بار تکرار برای هر نمونه در هر نوبتکاری) بررسووي شود.
معیار پذيرش در اين آزمايش  CV˂10%است.

Cal. A
Positive
20
39.23
1.79
4.9

Cal. B
Cal. C
Cal. D

بررسی دقت-آزمون دقت بیندور )(Between Run

اين آزمايش با روش و معیار پذيرش مشابه با آنچووه در مووورد ارزيووابي
دقت بیندور  IgGتوضیح داده شده است انجام پذيرفت.
Positive
20
52.02
2.64
5.0

Negative
20
3.63
0.31
8.5

1.

LOB = Meanb + 1.645 SDb
)(s: Diluted sample & b: Blank

حساسیت کیت برای  IgM ،IgGو  IgAبه شرح زير ميباشد:
0.15 U/mL

IgG:

IgM: 0.08 U/mL
0.32 U/mL

IgA:

عالئم استفاده شده در برچسب کاالها

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgM (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

پارامترهای کنترل کیفی برای تست IgA
بررسی دقت-آزمون دقت دروندور )(Within Run

اين آزمايش با روش و معیار پذيرش مشابه با آنچووه در مووورد ارزيووابي
دقت دروندور  IgGتوضیح داده شده است انجام پذيرفت.
Positive
20
35.00
1.55
4.4

Negative
20
5.11
0.24
4.7

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgA (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

بررسی دقت-آزمون دقت بیندور )(Between Run

اين آزمايش با روش و معیار پذيرش مشابه با آنچووه در مووورد ارزيووابي
دقت بیندور  IgGتوضیح داده شده است انجام پذيرفت.
Positive
20
36.04
1.65
4.5

Negative
20
3.23
0.19
5.8

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgA (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

بررسی حساسیت ()Sensitivity
حساسیت کیت بر اساس  (LOD) Limit of Detectionو Limit of

 (LOB) Blankبا استفاده از فرمول زير محاسبه شد.

Cal. E
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Negative
20
4.12
0.23
5.6

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgG (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

Positive
20
42.07
1.97
4.8

Negative
20
5.31
0.29
5.7

Serum Sample
No. of Repeats
)Mean Anti H. pylori IgM (U/mL
)SD (U/mL
)CV (%

LOD = LOB + 1.645 SDs
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در صورت بروز هرگونه مشکل خواهشمند است با شمارههای
مندرج بر روی جعبه (بخش پشتیباني) تماس بگیريد.

