شرکت بْشاد تجْیس اصفْاى

ELISA KIT
دستَرالعول استفادُ از

آدرس کارخاًِ  :استاى هرکسی کیلَهتر  08اتَباى تْراى-ساٍُ،
شْرک صٌعتی هاهًَیِ خیاباى ّفتن پالک 2
آدرس دفتر :اصفْاى  ،خیاباى شوس آبادی  ،کَچِ کازرًٍی
هجتوع صدف  ،طبقِ دٍم تلفي 820 - 25520258-52 :

کیت االیسا برای تعییي غلظت ّ-52یدرٍکسی
ٍیتاهیي دی در سرم اًساًی بصَرت کوی
25-Hydroxy vitamin-D ELISA Kit in
Human Serum
 69تستی

ٍ -3یظگی

فْرست هطالب
كفحِ

عٌَاى
 -1همذهِ

2

اص هَاد صیش تشای تشسػی هیضاى تذاخل ایي کیت اػتفادُ ؿذ.

 -2اػاع سٍؽ اًذاصُ گیشی

3

ًَع هادُ

دسكذ تذاخل

 -3هعشف ّا

4

25-OH-VitaminD3

100

 -4هَاد ٍ ٍػایل هَسد ًیاص کِ دس کیت هَخَد ًیؼت

5

25-OH-Vitamin D2

100

ً -5کات لاتل تَخِ تشای هلشف کٌٌذگاى

6

Vitamin D3

˂0.04

 -6تْیِ ٍ خوع آٍسی ًوًَِ

7

Vitamin D2

˂0.05

 -7آهادُ ػاصی هعشف ّا

8

 -8سٍؽ اًدام آصهایؾ

10

 -9هحاػثِ ًتایح
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 -10ساٌّوای هحاػثِ
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 -11همادیش عثیعی
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 -12خلَكیات کیت
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-1مقذمٍ

ضشیة تغییشات دس سٍص
ًوًَِ
ػشم

دفعات
تکشاس

هیاًگیي
)(ng/ml

اًحشاف
هعیاس

ضشیة
تغییشات
)(CV

1

20

4.5

0.34

7.5

2

20

35.4

1.88

5.3

3

20

88.4

3.62

4.1

ضشیة تغییشات دس سٍصّای هختلف
ًوًَِ
ػشم

دفعات تکشاس

هیاًگیي
))ng/ml

اًحشاف هعیاس

ضشیة تغییشات

1

10

6.4

0.52

8.1

2

10

42.1

3.00

7.1

3

10

75.2

4.59

6.1

00
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ٍیتاهیي ًَ Dعی ػکَاػتشٍئیذ هی تاؿذ .ایني ٍیتناهیي داسای دٍ
ؿکل ؿیویایی هدضا (ٍیتاهیي  ) D3 ٍ D2هی تاؿنذ کنِ اص ً نش
تیَلَطیکی داسای اثشات یکنؼاى هنی تاؿنٌذٍ .یتناهیي  D2ین
هلکَل  28کشتٌی اػت کِ اص اسگَػتشٍل گیاّی هـتك هی ؿنَد.
دس حالیکِ ٍیتاهیي  D3ی هلکَل  27کشتٌی اػت ٍ اص کلؼتشٍل
هـتك هی گشدد .ؿکل فعال تیَلَطیکنی ٍیتناهیي  Dدس گنشدؽ
خَى ،هـتك ّ 25یذسٍکؼیلِ آى هی تاؿذٍ .لتی ٍیتاهیي ٍ Dاسد
تذى اًؼاى هی ؿَد ،دس کثذ ّیذسٍکؼیلِ ؿذُ ٍ تِ ؿنکل فعنال
آى تثذیل هی ؿَد .هـتك ّ 25یذسٍکنؼیلِ ٍیتناهیي  ،Dؿنکل
عوذُ رخیشُ ٍیتاهیي  Dدس تذى هی تاؿذ .لزا تعییي غل نت 25-
 OH-Vitamin Dدس ػشمً ،ـاًگش اٍلیِ ػنغ ایني ٍیتناهیي دس
تذى هی تاؿذ.

2

2

 -2اساس ريش اوذازٌ گیری

 -12خصًصیات کیت

کیت االیضای 25-Hydroxyvitamin Dهَخَد تش اػاع ػٌدؾ
ایوًََلَطیکی سلاتتی تْیِ ؿذُ اػت .دس ایي کیت اص سٍؽ پَؿؾ
آًتی تادی اػتفادُ ؿذُ اػت 25-OH-Vitamin D .هَخَد دس
ًوًَِ ّا تشای اتلال تِ آًتی تادی هٌَکلًَال ضذ 25-OH-
 Vitamin Dکِ تشسٍی پلیت پَؿؾ دادُ ؿذُ اػت ،تا 25-OH-
 Vitamin D-Biotinسلاتت هی کٌذ .پغ اص صهاى اًکَتاػیَى،
پلیت ّا تخلیِ هی ؿًَذ .ػپغ کًَظٍگِ HRP-Streptavidin
تِ چاّ ّا اضافِ هی ؿَد .پغ اص صهاى اًکَتاػیَى ،چاّ ّا
تخلیِ ؿذُ ٍ ؿؼتـَ دادُ هی ؿًَذ .ػپغ تِ ّش چاّ
ػَتؼتشای آًضین اضافِ هی ؿَد کِ فعالیت آًضین تغَس هعکَع تا
غل ت  25-OH-Vitamin Dدس ًوًَِ ّا هتٌاػة اػت.
اػتاًذاسدّای  25-OH-Vitamin Dتا غل ت هـخقّ ،وشاُ
تا ًوًَِ ّای هدَْل آصهایؾ هی ؿًَذ کِ تش اػاع هٌحٌی
اػتاًذاسد خزب ًَس دس هماتل غل ت،25-OH-Vitamin D3
غل ت ًوًَِ ّای هدَْل تذػت هی آیذ.

 -1حؼاػیت
تا سلیك ػاصی هتَالی اػتاًذاسد  4تا ػشم كفش ،حؼاػیت ایي کیت
تشای تعییي همذاس َّسهَى  25-OH-VitaminDتشاتش 1 ng/ml
تذػت آهذ.
 -2دلت
تشای هحاػثِ هیضاى دلت دس ی سٍص ٍ سٍصّای هختلف ،آصهایؾ تش
سٍی ً 3وًَِ ػشم  20تاس تکشاس ؿذ کِ ضشیة تغییشات تِ ؿشح
ریل اػت.
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 -11مقادیر طبیعی

 -3معرف َا

تذلیل اختالفات ػٌیً ،ظادی ٍ سطین تغزیًِ ،وی تَاى تشای
توام خوعیت ّا هحذٍدُ هشخع تعییي کشد .تٌاتشایي ّش
آصهایـگاُ تایذ هحذٍدُ هشخع خَد سا گضاسؽ ًوایذ .همادیش
عثیعی دس ػشم افشاد ًشهال کِ تَػظ آصهایـات هکشس تا ایي
سٍؽ تذػت آهذُ اػت تِ لشاس صیش هی تاؿذ:

 -1پلیت ّای پَؿؾ دادُ ؿذُ :ؿاهل  96چاّ خذاؿذًی کنِ
تا آًتی تادی ضذ 25-OH-Vitamin Dتْینِ ؿنذُ دس گَػنفٌذ
پَؿؾ دادُ ؿذُ اًذ.

غلظت ٍیتاهیي (ng/ml) D

سطح دریافت

کوتش اص 10

کوثَد

10 - 30

ًاکافی

30 - 70

کافی

70-100

تیؾ اص حذ ًشهال

تیـتش اص 100

ػوی

تشای تثذیل تِ ٍاحذ تِ ؿشح ریل هی تَاى عول کشد:

ng/ml × 2.5 = nmol/L
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 -2اػتاًذاسدّا ٍ 6 :یال  0/5هیلی لیتشی اص اػتاًذاسد تنا غل نت
ّای  100 ٍ 75 ، 50,25 ،10 ،0تشاػاع  ng/mlکنِ دس ػنشم
ًشهال اًؼاًی تْیِ ؿذُ ٍ اص تیَهشػال تعٌَاى ًگْذاسًذُ اػنتفادُ
ؿذُ اػت.
 -3تافش اػتخشاج  :ی

ٍیال  35هیلی لیتشی.
)(Biotin-25-OH-Vitamni D

 -4کًَظٍگننِ تیَتیٌننِ غلینن
) : (50Xی ٍینال  0/75هیلنی لینتشی کنِ تنشای تْینِ تافنش
اػتخشاج آهادُ هلشف الصم اػت ایي هحلَل تِ ًؼثت ین تنِ
 50تا تافش اػتخشاج سلیك ؿَد.
 -5ػشم کٌتشل :دٍ ٍیال  0/5هیلی لیتشی آهادُ هلشف.

2

4

 -6کًَظٍگننِ آًضیوننی ) : (HRP-Streptavidineی ن
هیلی لیتشی آهادُ هلشف.

ٍیننال 12

 -7هحلَل ؿؼتـَ دٌّذُ غلی ) : (20Xین ٍینال  25هیلنی
لیتشی هحلَل ؿؼتـَ کِ تشای تْینِ هحلنَل ؿؼتنـَی آهنادُ
هلشف الصم اػت ایي هحلَل تِ ًؼثت  1/20تا آب دیًَیضُ سلینك
ؿَد.
 -8هحلَل سًگ صا :ی

ٍیال  12هیلی لیتشی هحلَل آهادُ هلشف

 -9هحلَل هتَلف کٌٌذُ ٍاکٌنؾ :ین
اػیذػَلفَسی ی ًشهال.

ٍینال  12هیلنی لینتشی

 -4مًاد ي يسایل مًرد ویاز کٍ در کیت مًجًد ویست

 -11راَىمای محاسبٍ
همادیش خزب ًَسی اسائِ ؿذُ دس خذٍل ریل تٌْا تعٌَاى ساٌّونایی آٍسدُ
ؿذُ اػت ٍ ّش آصهایـگاّی تایذ تنشای ّنش تناس آصهنایؾ ین هٌحٌنی
اػتاًذاسد خذیذ تذػت آٍسد.
OD

)Vit D Con. (ng/ml

No.

2.95

0

1

2.22

10

2

1.53

25

3

1.02

50

4

0.74

75

5

0.51

120

6

 -1ػوپلش  200 ٍ 100 25هیکشٍلیتشی دلیك
 -2آب دیًَیضُ
 -3کاغز خارب سعَتت

9

5
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 -9محاسبٍ وتایج

 -5وکات قابل تًجٍ برای مصرف کىىذگان

 -1تا اػتفادُ اص هیاًگیي خنزب ًنَسی اػنتاًذاسدّا (هحنَس ٍ )Y

 -1دس ایي کیت اص ػشم اًؼاًی اػتفادُ ؿذُ اػت کِ اص ً ش
 HIV ٍ HBs.Agهٌفی تَدُ اًذ  .تا ایي ٍخَد تا تَخِ تِ ایٌکِ
ّیچ سٍؽ آصهایـی ًوی تَاًذ فمذاى عَاهل عفًَی دس ًوًَِ سا تضویي
ًوایذ  ،لزا تا حذ اهکاى احتیاعات الصم سا ٌّگام کاس تا ایي کیت هشاعات
ًوائیذ .

غل ت هـخق آًْا (هحَس  ) Xتشسٍی کاغز هیلی هنتشی ،هٌحٌنی
اػتاًذاسدی سػن کٌیذ.
 -2هیاًگیي خزب ًَسی تشای ّنش ًوًَنِ سا تذػنت آٍسدُ ٍ سٍی
هحَس  Yخای آًشا پیذا کٌیذ .ػپغ ًمغِ هزکَس سا تَػظ خغی تِ
هٌحٌی ٍكل کٌیذ .اص ًمغِ تذػت آهذُ خغی عوَد تنش هحنَس X

 -2اص تواع هحلَل هتَلف کٌٌذُ ٍاکٌؾ ) (1N H2SO4تا
پَػت خَدداسی کٌیذ .دس كَست تواع ،تا آب فشاٍاى آًشا تـَئیذ.

ٍاسد کٌیذ تا ًمغِ تاللی کِ ًنـاى دٌّنذُ غل نت ًوًَنِ اػنت،

 -3اص اػتفادُ هعشفات کیت پغ اص تاسیخ اًمضاء خَدداسی کٌیذ

تذػت آیذ.

ٍ اص هخلَط کشدى یا اػتفادُ اص کیت ّا تا ؿواسُ تچ هختلف

 -3تا اػتفادُ اص کاهپیَتش ایي هحاػثات ػادُ خَاّذ ؿذ.

پشّیض ًوائیذ.
 -4دسب ظشٍف سا پغ اص اػتفادُ تثٌذیذ ٍ اص تعَیض دسب ّا خذا
خَدداسی کٌیذ.
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 -4هحلَل ّای هحتَی هَاد افضٍدًی یا ًگْذاسًذُ هثل ػذین

ًوائیذ.

آصایذ ًثایذ دس ٍاکٌؾ آًضیوی ٍاسد ؿًَذ.

ر
 100 -9میکرریتر زا مح مل ررقف منقدررا نششررهم تم ر
چا ک ا مضراه نشیره ت ره  51ثانیر ارامم مو رقو رق
خیررم م ررت ماررط ئررا میر گن ررکاه ًنر نگ اررام ر ًنر حً
ئغ را پیهم نی م ماط

 -5کیت ّای تاص ًـذُ پغ اص تحَیل تایذ دس دهنای  2-8دسخنِ
ػاًتی گشاد (یخچال) ًگِ داسی ؿًَذ .هیکشٍپلیت تاینذ دس کینؼِ
دس تؼتِ تِ ّوشاُ هادُ خارب سعَتت ًگِ داسی ؿَد.
 -6کیت تایذ تا تاسیخ اًمضا اػتفادُ ؿَد (یکؼال اص صهاى تَلینذ).
تشای اعالع اص تاسیخ اًمضا تِ تشچؼة کیت هشاخعِ ؿَد.
 -7کیت ّای تاص ؿذُ حذاکثش تِ هذت  2هاُ پایذاس خَاّنذ هاًنذ،
اگش دس ؿشایظ تَكیِ ؿذُ دس تاال ًگْذاسی ؿَد.

ر

 -51جرب ًَس ّش چاّ سا دس عَل هَج ً 450اًَهتش تا دػنتگاُ
االیضا سیذس لشائت ًوائیذ (دس كَست اهکناى اص عنَل ً 630اًَهتنش
تعٌَاى فیلتش سفشاًغ اػتفادُ کٌیذ) .ػنٌدؾ خنزب ًنَسی تاینذ
حذاکثش تا  15دلیمِ پغ اص اتوام آصهایؾ اًدام ؿَد.

 -8فشایٌذ ؿؼتـَ خیلی هْنن اػنت .ؿؼتنـَی ًاکنافی تاعن
کاّؾ دلت ٍ افضایؾ کارب خزب هی ؿَد.
 -6تُیٍ ي جمع آيری ومًوٍ
 -1آصهایؾ سا تایذ تش سٍی ًوًَِ ّای ػشهی اًدام دادً .وًَِ ّای
ؿذیذا ّوَلیضُ ٍ داسای چشتی تایذ حزف ؿًَذ.
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تشای ؿؼتـَی چاّ ّا ،اتتذا  300هیکشٍلیتش تافش ؿؼتـَ سا داخل
چاّ تشیضیذ ،ػپغ چاّ ّا سا ٍاسًٍِ کشدُ ٍ ّوشاُ تا تکاى دادى
خالی کٌیذ ٍ دس اًتْای ؿؼتـَ ،تا ضشتات هالین تش سٍی کاغز خارب
تواهی هایع هَخَد دس چاّ ّا سا تخلیِ ًوائیذ.
 100 –6هیکشٍلیتش اص کًَظٍگِ آًضیوی آهادُ هلشف تِ تواهی چاّن
ّا اضافِ کٌیذ .ػپغ دسب چاّ ّا سا تا تشچنؼة هخنلَف پلینت
پَؿاًذُ ٍ چاّ ّا سا توذت  30دلیمِ دس دسخنِ اتناق ( 22تنا 28
دسخِ ػاًتیگشاد) ٍ تاسیکی اًکَتِ کٌیذ.
 -7هحتَیات چاّ ّا سا خالی کشدُ ٍ چاّ ّنا سا  5تناس تنا 300
هیکشٍلیتش تافش ؿؼتنـَی آهنادُ هنلشف تنـَئیذ .تنشای ؿؼتنـَی
چاّ ّا ،اتتذا  300هیکشٍلیتش تافش ؿؼتـَ سا داخل چاّ تشیضینذ،
ػپغ چاّ ّا سا ٍاسًٍِ کشدُ ٍ ّوشاُ تا تکاى د ادى خنالی کٌینذ ٍ
دس اًتْای ؿؼتـَ ،تا ضشتات هالین تش سٍی کاغز خارب توناهی هاینع
هَخَد دس چاّ ّا سا تخلیِ ًوائیذ.
 100 –8هیکشٍلیتش اص ػَتؼتشای آهادُ هلشف تِ توناهی چاّن ّنا
اضافِ کٌیذ ٍ آًْا سا توذت  15دلیمِ دس دهای اتاق ٍ تاسیکی اًکَتِ
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ً -2وًَِ ّا سا هی تَاى تشای دٍ سٍص دس دهای  2تا  8دسخِ ػناًتیگشاد
ٍ تشای صهاى ّای عَالًنی تنش (تنا ػنی سٍص) دس دهنای  -20دسخنِ
ػاًتیگشاد ًگْذاسی ًوَد.
 -3اص اًدواد ٍ رٍب هکشس ًوًَِ ّا تایذ خَداسی کشد.
 -7آمادٌ سازی معرف َا
 -1تا تَخِ تِ ایٌکِ خذاػاصی ٍیتاهیي -دی اص پنشٍتییي ّنای ػنشم
تشای تعییي همذاس اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس اػت ٍ ایي هَضَع تنِ
دها ٍاتؼتِ اػت  ،لزا هی تایؼتی کلیِ هعشف ّا سا لثل اص اػتفادُ تنِ
دهای اتاق تشػاًیذ  .بىابرایه تًصیٍ می ضًد حذاقل یک سااتت
قبل ضريع آزمایص  ،کیت را در حرارت اتاق قرار دَیذ .
 -2لثل اص اػتفادُ کلیِ هعشف ّای کیت سا تِ آساهی تکاى دّیذ ( ػش
ٍ تِ ًواییذ ) .
 -3تشای تْیِ تافش اػتخشاج آهادُ هلشف  ،دس ین ظنشف ؿینـِ ای
تویض  ،ی حدن اص کًَظٍگِ تیَتیٌِ غلی ) (50Xسا تا  49حدن تافش
اػتخشاج سلیك ًوَدُ ٍ کاهال هخلَط ًواییذ  .تشای ّش تاس آصهایؾ ایي
هحلَل تایذ تاصُ تْیِ ؿَد .
6
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 -8ريش اوجام آزمایص

راَىمای رقیق سازی ي تُیٍ بافر استخراج آمادٌ مصرف
حجت اهی مانویمج

حجت نقنژتگ ب قئیش
(دیمز ًن )

ئعهم
ز
ماااپ
مقً
مانفا م

)(mL

1

دٍ

4

80

2

چْاس

8

160

3

ؿؾ

12

240

4

ّـت

14

280

5

دُ

18

360

6

دٍاصدُ

22

440

ً یا

(حً ًن )

)(µL

 -4تشای تْیِ هحلَل ؿؼتـَی آهادُ هنلشف  ،ین حدنن اص تافنش
ؿؼتـَ غلی ) (20Xسا تا  19حدن آب دیًَثضُ سلیك ًواییذ .
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 -1تعذاد چاّ ّای کَت ؿذُ تشای اػتاًذاسدّا ،ػشم کٌتشل ٍ
ًوًَِ ّای تیواس سا اًتخاب کٌیذ .
 25 –2هیکشٍلیتش اص اػتاًذاسدّا ،ػشم کٌتشل ٍ ًوًَِ ّای تیواس سا تِ داخل
ّش چاّ تشیضیذ.
 200 -3هیکشٍلیتش اص تافش اػتخشاج آهادُ هلشف ؿذُ ( عثك دػتَس العول
ؿواسُ  3سٍؽ آهادُ ػاصی هعشف ّا ) سا تِ توام چاّ

ّا اضافِ کٌیذ .

 -4پلیت سا حذالل توذت ی دلیمِ تِ آساهی تکاى دّیذ تا هحتَیات
چاّ ّا خَب هخلَط ؿًَذ (دس ایي هشحلِ هخلَط کشدى کاهل
تؼیاس هْن اػت) .ػپغ دسب چاّ ّا سا تا تشچؼة هخلَف
پَؿاًذُ ٍ پلیت سا توذت ی ػاعت دس دسخِ حشاست اتاق ( 22تا 28
دسخِ ػاًتیگشاد) ٍ تاسیکی اًکَتِ کٌیذ.
 -5هحتَیات چاّ ّا سا خالی کشدُ ٍ چاّ
هیکشٍلیتش تافش ؿؼتـَی آهادُ هلشف تـَئیذ.
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ّا سا  5تاس تا 300

