آنتيبادی ضد  H. pyloriموجود در نمون ارتباط مستقیم دارد .در
نهاي غلظ  H. pylori IgG, IgA, IgMنمون  ،ب کمك نمودار
کالیبراتورها (منحني استاندارد) محاسب ميگردد.

کیت اندازهگیری

Anti-H. pylori IgG, IgM & IgA

در سرم انسان

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
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محتویات کیت:

مقدمه:
 Helicobacter Pyloriيك باسیل مارپیچي گرم منفي است کت
اولینبار توسط  Marshallو  Warrenدر بررسي بیوپسي اپيتلیوم
معده بیماران دچار گاستري مزمن ،مشاهده شد .اين باکتری منجر
ب ايجاد گاستري حاد ميشود ک ممکن اس ب گاستري متزمن
نیز تبديل شود .حضور  H. pyloriبا تعتداد ييتادی اي بیماریهتای
دستگاه گوارش اي جمل گاستتري  ،يمتم معتده و دوايدهت  ،ستو
هاضم و آدنوکارسینومای معده در ارتباط است  .ايتن بتاکتری ،در
 91درصد اي بیماران مبتال ب گاستري مزمن 90 ،درصد اي بیماران
مبتال ب يمم دوايده و  70درصد اي بیماران مبتال ب يمتم معتده
وجود دارد .بر اين اساس ،در بیماراني ک عالئتم بتالیني مترتبط بتا
دستتگاه گتوارش دارنتد ،تشتيی عفونت  H. pyloriاي اهمیت
ويژهای برموردار اس .
اصول آزمایش:
در اين آيمايش ،بيحرک سايی آنتيژن ،اي طريق واکنش بین
استرپتاويدين تثبی شده 1در کف چاهكها و آنتيژن H. pylori
متصل ب بیوتین صورت ميگیرد .آنتيبادیهای موجود در نمون يا
کالیبراتورها ب آنتيژن  H. pyloriمتصل ميشوند و کمپلکسهای
ايمني تشکیل شده در سطح چاهكها تثبی ميگردند .پس اي
شستشوی اجزا متصل نشده ،کونژوگ آنزيمي ک حاوی
آنتيبادیهای ضد  IgM ،IgGيا  IgAانسان ميباشد (Anti -
) human IgG, IgM or IgA Enzyme Conjugateدرون چاهكها
رييت ميشود .پس اي شستشوی مجدد چاهكها و با افزودن
محلول رنگيا (سوبسترای آنزيم  )HRPمحصول آبي رنگي ايجاد
ميشود .با اضاف شدن محلول متوقف کننده رنگ آبي ب يرد
تبديل ميشود ک در طولموج  450نانومتر بیشترين جذب نوری
را دارد .میزان رنگ ايجاد شده و شدت جذب نوری با غلظ
Immobilized

1.

 )1میکروپلی  96تستي حاوی استرپتاويدين تثبی شده.
 )2کالیبراتورهای  H. pyloriدر مقادير  50 ،25 ،10 ،0و 100
) ،(U/mlتهی شده اي سرم انسان.
 )3کونژوگ آنزيمي 1 :ويال  11میليلیتری حاوی آنتيبادی ضد
 IgM ،IgGو يا  IgAانسان ،متصل ب آنزيم  HRPدر بافر.
 )4کونژوگ بیوتیني 1 :ويال  11میليلیتری حاوی آنتيژن H.
 pyloriمتصل ب بیوتین در بافر.
 )5محلول رقیق کننده سرم ) 1 :(10Xويال  11میليلیتری.
 )6محلول شستشو ) 1 :(50Xويال 20میليلیتری.
 )7محلول رنگيا  1 :Aويال  6/5میليلیتری.
 )8محلول رنگيا  1 :Bويال  6/5میليلیتری.
 )9محلول متوقف کننده واکنش 1 :ويال  12میليلیتری.
 )10محلولهای کنترل 2 :ويال  0/5میليلیتری با غلظ های
متفاوت.
 )11بر چسب ميصوص پلی  1ورق.
توج  :کلی محلولها در دمای  2تا  8درجت ستانتيگراد نگهتداری
شوند .محلول متوقف کننده در دمای اتاق نیز قابل نگ داری اس .
مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نميباشند:
 )1دستگاه االيزا ريدر دارای فیلتر  450نانومتر و در صتورت امکتان
 630نانومتر ب عنوان فیلتر رفرانس.
 )2آب مقطر
احتیاط در استفاده از کیت:
 )1محتويات اين کی برای استفاده در همین کی تعبیت گرديتده
اس ؛ لذا اي استفاده مشترک با ساير کی ها و يا شمارههای ستام
ديگر جداً مودداری نمايید.
 )2کلی محلولها تا يمان انقضا کی پايدار هستند .اي محلولهايي
ک تاريخ انقضا آنها گذشت اس استفاده ننمايید.
 )3توج فرمايید محلولها در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.

 )4محتويات اين کی با منشا انساني اي نظر منفي بودن
 HBsAg ،HIV1/2و  HCVبررسي شدهاند؛ ولي تشيی قطعي
در مورد منفي بودن تمام عوامل عفوني بیماریيا با استفاده اي
روشهای متداول آيمايشگاهي امکان پذير نیس  .بنابراين با توج
ب احتمال آلودگي محتويات کی  ،تمام مراحل آيمايش بايد مطابق
با دستورالعملهای ايمني انجام شوند.
 )5استفاده اي دستکش و عینك در هنگام کار الزامي اس  .در
هنگام کار با کی دق فرمايید ک محتويات آن بر روی صورت يا
ساير نقاط بدن رييت نشود .اي تماس مواد با دهان و ساير مياط
جداً جلوگیری نمايید.

ب  1میليلیتر اي محلول رنتگيا  Bاضتاف نمايیتد) و بت متدت 10
دقیق در دمای اتاق و تاريکي انکوب کنید .در صورت مشاهده رنتگ
آبي و يا کدورت در محلول رنگيا ،اي مصرف آن مودداری فرمايید.
 )3تهی محلول رقیق کننده سرم (آمتاده مصترف) :کتل محتويتات
ويال محلول رقیق کننده سرم ( )10Xرا با  99میليلیتر آب مقطتر
ميلوط کنید.
 )4رقیق سايی نمون های سرم 10 :میکرولیتر اي نمون سرم را بت 1
میليلیتر اي محلول رقیق کننده آماده مصرف اضاف نموده و با سر و
ت کردن ب موبي ميلوط نمايید (رقیقسايی ب نسب .)1:100
روش انجام آزمایش:

جمعآوری  ،آمادهسازی و نگهداری نمونه:
 )1نمون های مناسب برای اين تس شامل سرم ،پالسمای هپارينت
يا پالسمای حاوی  EDTAهستند .گرفتن مون بايد بتا استتفاده اي
تکنیك استاندارد مونگیری سیاهرگي انجام شود و سرم ب سترع
اي سلولهای موني جدا گتردد .اي انجتام تست بتر روی نمونت های
لیپمیك همراه باکدورت و همولیز مودداری نمايید.
 )2در افرادی ک دوي بااليي اي بیوتین ) (˃5 mg/dayرا دريافت
ميکنند ،نمون گیری بايد حداقل  8ساع پس اي دريافت آمترين
دوي بیوتین انجام شود.
 )3درب ظروف نمون بايد کامال بستت باشتد .نمونت ها تتا  5روي در
دمای  2تا  8درج سانتيگراد و حد اکثر تتا  1متاه در دمتای -20
درج سانتيگراد قابل نگهداری هستتند .اي منجمتد و ووب کتردن
مکرر نمون ها مودداری نمايید.
آمادهسازی و نگهداری معرفها:
 )1تهی محلول شستشتو (آمتاده مصترف) :کتل محتويتات محلتول
شستشو ( )50Xرا با 980میليلیتر آب مقطر ميلوط کنید و پس اي
آمادهسايی در ييچال نگهداری نمايید .در صورت مشتاهده رستوب
در محلول شستشو آنرا در بن ماری با دمای  37درج ستانتيگراد
قرار دهید تا رسوب حل شود .در صورت مشاهده کدورت در محلول
شستشو اي مصرف آن مودداری نمايید.
 )2تهی محلول رنگيا (آماده مصرف) :محلولهای رنتگيا  Aو  Bرا
با حجمهای مساوی ( )1:1ميلوط کنید (ب عنوان مثال ،برای تهی
 2میليلیتر محلول آماده مصرف  1میليلیتر اي محلول رنتگيا  Aرا

قبل اي شروع آيمايش اطمینان حاصل کنید ک تمام محلولهتا (بتا
حجمهای متفاوت) ،پلی و نمون ها ب دمای اتاق ( 22تا  28درجت
سانتيگراد) رسیدهاند .کالیبراتورها را با سر و تت کتردن بت آرامتي
يکنوام نمايید.
 )1تعداد چاهكهای مورد نیاي برای انجام تست را برداريتد و بقیت
چاهكها را همراه رطوب گیر در کیس آلومینیومي قرار دهید ،درب
آنرا بست و در دمای  2تا  8درج سانتيگراد نگهداری نمايید.
 )2برای تس  25 ،IgGمیکرولیتر و برای تست هایIgM & IgA
 50میکرولیتر اي کالیبراتورها يا نمون های رقیق شده در چاهكهای
مورد نظر بريزيد .بهتر اس ک اي هر نمون يتا کتالیبراتور ب صتورت
دوتايي 2در چاهكها رييت شود.
توج  :چاهك اول ب عنوان بالنك در نظر گرفت شود .در اين چاهك
نمون و يا استاندارد رييت نشود .بقیت مراحتل بتا ستاير چاهكهتا
يکسان ميباشد.
 100 )3میکرولیتر اي کونژوگ بیوتیني ب هر چاهك اضاف کنیتد و
پلی را ب مدت  30ثانی روی سطح میز ب آرامي تکان دهید.
 )4چاهكهتا را بتا چستب ميصتوص پلیت بپوشتانید و بت متتدت
 60±10دقیق در دمای اتاق انکوب نمايید.
 )5محتويات چاهكها را با وارونت کتردن يتا آسپیراستیون تيلیت
کنید .سپس چاهكها را  5مرتب و هتر مرتبت بتا  300میکرولیتتر
محلول شستشو بشويید .اگرشستشو بت صتورت دستتي انجتام متي
شتتود در انتهتتای شستشتتو ب ت آرام تي پلی ت را بتتر روی دستتتمال
رطوب گیر بزنید.
Duplicate
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 100 )6میکرولیتر اي کونژوگ آنزيمي ب هر چاهك اضاف کنید.
اي تکان دادن پلی در اين مرحل مودداری کنید.
 )7چاهكهتا را بتا چستب ميصتوص پلیت بپوشتانید و بت متتدت
 30±10دقیق در دمای اتاق انکوب نمايید.
 )8چاهكها را مطابق با بند  5شستشو دهید.
 100 )9میکرولیتر اي محلول رنگيا درون تمام چاهكهتا بريزيتد و
پلی را ب مدت  15دقیق در دمای اتاق و تاريکي انکوبت کنیتد .اي
تکان دادن پلی در اين مرحل مودداری کنید.
توج  :اگر باالترين میزان جذب نوری کالیبراتور کمتر اي  2ب دس
آمد ،مي توانید يمتان انکوباستیون محلتول رنتگيا را بت متدت 10
دقیق افزايش دهید.
 50 )10میکرولیتر محلول متوقف کننده ب تمتام چاهكهتا اضتاف
کنید و پلی را ب مدت  20ثانی ب آرامي تکان دهید تا تمام رنتگ
آبي آن ب يرد تبديل شود.
 )11جذب نوری هر چاهك را در طولموج  450نانومتر با استفاده
اي متد  Point to Pointحداکثر تا  15دقیق بعد اي متوقف کردن
واکنش اندايهگیری کنید (اي طولموج  620تا  630نانومتر استفاده
کنید) .میزان جذب نوری و نمودار کالیبراتورهای اين کی ب عنوان
نمون در يير آورده شده اس .
Conc.
)(U/ml

Mean
OD

0

0.045

10

0.385

25

0.824

50

1.416

100

2.472

OD
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

Calibrator
Cal. A
Cal. B
Cal. C
Cal. D

تأیید حضور آنتيبادیهای  H. pyloriبرای تست االیزا
Concentration
> 20 U/ml
> 20 U/ml
> 40 U/ml

H. pylori Antibodies
IgG
IgA
IgM

پارامترهای کنترل کیفي برای تست IgG

( Intra - Assayبررسي دقت)
دق داملي بتا ارييتابي تکرارپتذيری نتتايص حاصتل اي ست نمونت
متفاوت سرم در يك نوب کتاری ( 20بتار تکترار بترای هتر نمونت )
بررسي شد .معیار پذيرش در اين آيمايش  CV˂10%اس .
Positive
20
37.11
1.14
3.1

Negative
20
4.23
0.18
4.2

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

( Inter - Assayبررسي دقت)
اين آيمايش با روش و معیار پذيرش مشاب با آنچ در مورد ارييتابي
دق بین تستي  IgGتوضیح داده شده اس انجام پذيرف .
Positive
20
52.02
2.34
4.5

Positive
20
41.26
1.75
4.2

Negative
20
4.12
0.20
4.8

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

Cal. E

پارامتر های کنترل کیفي برای تست IgM

( Intra - Assayبررسي دقت)
اين آيمايش با روش و معیار پذيرش مشاب با آنچ در مورد ارييتابي
دق داملي  IgGتوضیح داده شده اس انجام پذيرف .
Positive
20
49.07
1.87
3.8

Negative
20
5.31
0.23
4.3

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

Negative
20
4.63
0.22
4.7

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

پارامترهای کنترل کیفي برای تست IgA

( Intra - Assayبررسي دقت)
اين آيمايش با روش و معیار پذيرش مشاب با آنچ در مورد ارييتابي
دق داملي  IgGتوضیح داده شده اس انجام پذيرف .
Positive
20
35.00
1.15
3.3

( Inter - Assayبررسي دقت)
دق بینتستي با ارييابي تجديدپذيری نتايص حاصتل اي ست نمونت
متفاوت سرم در  4نوب کاری ( 5بار تکرار بترای هتر نمونت در هتر
نوب کاری) انجام شد .معیار پتذيرش در ايتن آيمتايش CV˂10%
اس .

عالئم استفاده شده در برچسب کاالها

Negative
20
5.11
0.24
4.7

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

( Inter - Assayبررسي دقت)
اين آيمايش با روش و معیار پذيرش مشاب با آنچ در مورد ارييتابي
دق بین تستي  IgGتوضیح داده شده اس انجام پذيرف .
Positive
20
36.04
1.45
4.0

Negative
20
3.23
0.15
4.6

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

( Sensitivityبررسي حساسیت)
بر اساس جمع میانگین جذب نوری کالیبراتور صفر و س برابر
انحراف معیار ،حداقل غلظ قابل تشيی در اين کی برای ،IgG
 IgMو  IgAب شرح يير ميباشد:
0.15 U/ml

IgG:

IgM: 0.08 U/ml
0.32 U/ml

IgA:
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در صورت بروي هرگون مشکل مواهشمند اس با شمارههای
مندرج بر روی جعب (بيش پشتیباني) تماس بگیريد.

