
 

 

 

 
   

 سرم انسان در Ferritinگیری اندازهکیت 

Ferritin ELISA Kit 
 96 Tests: Cat. No: 0824-96 

192 Tests: Cat. No:  7624-192  
 Rev: 12 (1400/08/05)  

 مقدمه: 

دالتون شامل  کيلو  470معادل    يبيرقجرم مولكولي تبا  فريتين انسان،  

حدود    ست کهازير واحد    24بخش پروتئيني به نام آپوفريتين با  يك  

  گيري فريتين در سرم اندازه .  کندرا در خود ذخيره مياتم آهن    4500

براي آنمي  صيتشخ  معموالً  هنگام  از  زود  در   ناشي  آهن،  کمبود 

مي انجام  سالم،  ظاهر  به  در شود.  بيماران  آزمايش  اين  همچنين، 

خون  بررسي اهداکنندگان  باردار،  زنان  آهن  آنمي   ،وضعيت  موارد 

آ از  بيماري   رينظ  نهمستقل  و  کبدالتهاب  مزمن  بيماران   و   هاي 

دارد  دياليزي آسيب  .  اهميت  و  ويروسي  هپاتيت  دچار  بيماران  در 

شدن   رها  دليل  به  کبد  سلول  فريتينتوکسيك  ديده،  از  آسيب  هاي 

افزايش مي  فريتين   سطح  Ferritin ELISA حيطه کاربرديابد.  سرم 

Kit    نم اندازه در  فريتين  سطح  کمي  روش  وگيري  به  انسان  سرم  نه 

 االيزا است.  

 

 اصول آزمایش:

االيزا براساس  آزمايش  است.    ياين  شده  طراحي  ترتيبي  با  ساندويچ 

شدن حاو  لهينيوتيب  يبادي آنت  اضافه  سرم  چاهك،   ژني آنت  يو    به 

ب  ي منيا  يها کمپلكسسازي  حرکتبي واکنش    ن يتوسط 

  له ينيوتيبي  دابي و آنت  هاشده در سطح چاهك   تيتثب  نید یاسترپتاو

مفريتين    ضد از  .  رديگي صورت  آنتي چاهك   شويشستپس  بادي ها، 

آنزيم   به  کمپلكس  HRPمتصل  و  تشكيل اضافه  ساندويچ  هاي 

بهشوندمي از  پس  رس  .  مجدد   شويشست  و  واکنش  دنيتعادل 

سپس  و    (HRP  ميآنز  يسوبسترا )  رنگزامحلول    افزودنبا    ها،چاهك 

که بيشترين جذب   شودتوليد ميي  ينهامحصول    ،کننده محلول متوقف

در طول را  دارد.  450موج  نوري  ا  مقدار  نانومتر  در    جاديرنگ  و  شده 

دارد.   م يسرم، ارتباط مستق  فريتين با غلظت  نوري  جذب    شدت   جهينت

نها منحن  فريتينغلظت    تيدر  کمك  به  )نمودار   يسرم  استاندارد 

 .گردديم سبه( محابراتورهايکال

 

 

 محتویات کیت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

کلتوجه دمامحلول  هي:  در  سانت  8تا    2  يها    ي نگهدار  گراديدرجه 

  است. يقابل نگهدار  زياتاق ن يکننده در دماشوند. محلول متوقف

 

 مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت: 

خوانش1 دستگاه  فيلتر  (  داراي  پليت  )فيلتر    نانومتر   630و    450گر 

 .  مرجع(

 سمپلر کاليبره. (2

 ( آب مقطر ديونيزه.3

 

 احتیاط در استفاده از کیت: 

هم  يبرا  تيک  نيا  اتيمحتو  (1 در    دهيگرد  هيتعب  تيک  نياستفاده 

ازاست   سا  لذا  با  مشترک  ساخت   يها شماره   اي  و  هاتيک  رياستفاده 

 .کنيد يخوددار  جداً گريد

ازکليه محلول  (2 پايدار هستند.  انقضاء کيت  تا زمان  هايي  محلول  ها 

 .كنيدها گذشته است استفاده نکه تاريخ انقضاء آن 

 ها در معرض نور مستقيم قرار نگيرند.توجه فرماييد محلول (3

منف  يانسان  شاءمن با    تيکاين    اتيمحتو  (4 نظر   ،HIV1/2  دنبو  ياز 

HBsAg     وHCV  مورد  ولي  ؛اندشده   بررسي در  قطعي    ي منف  تشخيص 

بيتمام  بودن   عفوني  روش  زااري معوامل  از  استفاده  متداول با  هاي 

پذير   امكان  بنابراستينآزمايشگاهي  به  ني.  توجه  آلودگي    با  و  احتمال 

بازايي  بيماري  مطابق  بايد  آزمايش  مراحل  تمام  کيت،    محتويات 

 د.نانجام شو يمنيا يها دستورالعمل

در هنگام کار    .است  يدر هنگام کار الزام  نكياستفاده از دستكش و ع  (5

نقاط بدن    ريسا  ايصورت    ر رويبآن    اتيکه محتو  دييدقت فرما  ت يا کب

 .کنيد جلوگيري مخاط جداً ريبا دهان و سامواد و از تماس  ريخته نشود

 دياستفاده شده با  و سر سمپلرهاي  هاچاهك  ،هاکنترل  ماران،ينمونه ب(  6

فااع د الزاماااتمطابق با و  در نظر گرفته شوند  يعفون  يعنوان پسماندهابه

 گردند.امحاء  يعفون يپسماندها

 

 :  سازی و نگهداری نمونهآوری، آماده جمع

نمونه خون با استفاده از    .نمونه مناسب براي اين آزمايش سرم است(  1

خون  استاندارد  لخته  تكنيك  از  بعد  سرم  و  شود  تهيه  سياهرگي  گيري 

  هاي خوني جدا شود. حتي دقيقه( از سلول  60تا    30شدن کامل خون )

   .دياستفاده نكن زيهمولو  كيميپل ك،يكتريا يهااز نمونهاالمكان 

بيوتين  2 از  بااليي  دوز  که  افرادي  در   )(˃5 mg/day)   دريافت را 

نمونهمي حداقل  کنند،  بايد  دوز   8گيري  آخرين  دريافت  از  پس  ساعت 

 بيوتين انجام شود.  

  2  دماي  روز در  5تا  ها  نمونه  .بسته باشد  کامالً  ديدرب ظروف نمونه با   (3

گراد  يدرجه سانت  -20  يماه در دما  1گراد و حداکثر تا  يدرجه سانت  8تا  

نمونه  از منجمد  .هستند  ينگهدارقابل   ها خودداري  و ذوب کردن مكرر 

 . کنيد

 

 ها:سازی و نگهداری معرف آماده

ليتر از محلول  ميلي 20حجم  ( آماده سازي و نگهداري محلول شستشو: 1

به    (50X)شستشو   از  ميلي  980را  اضافه و پس  ليتر آب مقطر ديونيزه 

گراد نگهداري کنيد. در صورت  درجه سانتي  8تا    2سازي در دماي  آماده 

شستشو،   محلول  در  رسوب  بن  را آنمشاهده  درجه    37ماري  در 

گراد قرار دهيد تا رسوب حل شود. در صورت مشاهده کدورت در  سانتي

 ري کنيد.دامحلول شستشو، از مصرف آن خود

رنگزا:  2 محلول  سازي  آماده  رنگزا  محلول(  حجم  Bو    Aهاي  با  هاي را 

 ليتر  ميلي 2عنوان مثال، براي تهيه ( مخلوط کنيد )به1:1مساوي )

ليتر  ميلي  1را به    Aليتر از محلول رنگزا  ميلي  1  ،محلول آماده مصرف

رنگزا    از به  Bمحلول  و  کنيد(  دماي  10مدت  اضافه  در  و ا  دقيقه  تاق 

در   کدورت  يا  و  آبي  رنگ  مشاهده  صورت  در  کنيد.  انكوبه  تاريكي 

 محلول رنگزا، از مصرف آن خودداري فرماييد.
  

 : روش انجام آزمایش

ها به دماي اتاق  قبل از شروع آزمايش مطمئن شويد که تمام اجزاء کيت و نمونه 

با      را   هاکنترل  ها ونمونه  ،ورها کاليبرات اند.  گراد( رسيده درجه سانتي   28تا    22) 

 بار سر و ته کردن به آرامي يكنواخت کنيد.  5

  بقيه   و  برداريد  را  آزمايش  انجام  براي  نياز  مورد  هايچاهك   تعداد  (1

رطوبت  را  هاچاهك   درب  دهيد،  قرار  آلومينيومي  کيسه  در  گيرهمراه 

  . کنيدنگهداري  گرادسانتي درجه 8 تا 2 دماي در و بسته را آن

 هايچاهك   در  ها و کنترلنمونه   ،ورها کاليبرات   از  ميكروليتر  25  حجم  (2

 دوتايي  صورتبهکاليبراتور    يا نمونه  هر از که است  بهتر . بريزيد نظر مورد

 .شود ريخته هاچاهك در)دوپليكيت( 

 چاهك   اين   در .  شود  گرفته   نظر   در   بالنك   عنوان به   اول   چاهك :  توجه 

 يكسان  ها چاهك   ساير   با   مراحل  هبقي .  نشود   ريخته کاليبراتور    يا   و   نمونه 

 .باشد مي 
ب   تريكروليم  100  حجم  (3 کونژوگه  چاهك   ينيوتي محلول  همه   ها به 

تكان   يبه آرام  زيسطح م  يرو  هيثان  30مدت  را به  تيو پل  دکني  اضافه

 .ديده

با  چاهك   (4 را  پلبرها  مخصوص  به  ديبپوشان  ت يچسب    30مدت  و 

 .کنيداتاق انكوبه  يدر دما قهيدق

وا  پليت  اتيمحتو  (5 با  کردنرا  تخليه   رونه  آسپيراسيون  .  ديکن  يا 

چاهك  را  سپس  با    5ها  مرتبه  هر  و  محلول    تر يكروليم  300مرتبه 

رماييد(  ها را مطالعه بفي معرفآماده مصرف )بخش آماده سازشستشو  

شستشو   يشود در انتهاانجام مي  يصورت دستشستشو به  . اگردييبشو

ب  تيپل  يآرامبه ررا  رطوبت  يور  انجام  به  .ديبزن  ريگدستمال  منظور 

ها، مطابق با فيلم قرار داده شده رد چاهك شستشوي مناسب و استاندا

 اقدام نماييد. 1سايت شرکتدر وب

کونژوگه  تريكروليم  100  حجم  (6   ها چاهك   همهبه  آنزيمي    محلول 

  از تكان دادن پليت در اين مرحله خودداري کنيد. .دياضافه کن

   30مدت و به ديبپوشان ت يچسب مخصوص پلبرها را با ك چاه (7

 
1. http://www.idealdiag.com/Training.aspx 
 

 محتويات کيت تستي 96کيت  تستي  192کيت 

 يك عدد  دو عدد
  يحاو يتست 96  تيكروپليم

 شده   تياسترپتاويدين تثب

يك سري ويال با  

 هاي مختلف غلظت

يك سري ويال با  

 هاي مختلف غلظت

:  (Ferritin Cal A-F)براتورهايکال

،  50،  10، 0 هايلظتغبا ل شش ويا

  800ng/mLو  400، 150

  11 اليو دو

  يحاو  يتريليليم

  فريتينضد  ي باديآنت

 HRP ميمتصل به آنز

  11 اليو يك

  يحاو  يتريليليم

  فريتينضد  ي باديآنت

 HRP ميمتصل به آنز

  يميکونژوگه آنزمحلول 

(Ferritin Enzyme 

Conjugate) 

  11 اليو دو

  يحاو  يتريليليم

  فريتينضد  ي دابينتآ

 ن يوتيمتصل به ب

  11 اليو يك

  يحاو  يتريليليم

  فريتينضد  ي باديآنت

 ن يوتيمتصل به ب

  ينيوتيکونژوگه بمحلول 

(Ferritin Biotin Conjugate) 

  20 اليويك 

 ي ليترميلي

  20 اليويك 

 ي ليترميلي
 محلول شستشو

 Wash Solution-50X) ) 
  5/6 اليو دو

 ي تريليليم

  5/6 اليو يك

 ي تريليليم
 A رنگزامحلول 

(Substrate Solution A) 

  5/6 اليو دو

 ي تريليليم

  5/6 اليو يك

 ي تريليليم
 B رنگزامحلول 

(Substrate Solution B) 

  12 اليويك 

 ي تريليليم

  12 اليويك 

 ي تريليليم
 کننده واکنش محلول متوقف

(Stop Solution) 
 )هاي(ويال

 ليتري  ميلي 5/0 

 اي()هويال

 ليتري  ميلي 5/0 
 محلول کنترل

(Ferritin Control) 
 برچسب مخصوص پليت  ورق  يك ورق  دو

 



 

 

 

 
   

 .کنيداتاق انكوبه  يدر دما قهيدق

 شستشو دهيد. 5ها را مطابق با بند چاهك  (8

محلول    تريكرول يم  100  حجم  (9 مصرمآ  رنگزااز  )بخش ف  اده 

معرفساز آماده  بفي  مطالعه  را  چاهك يد(  رمايها  تمام  ها درون 

انكوبه   يكياتاق و تار يدر دما قهيدق 15مدت يد و پليت را بهزيبر

  در اين مرحله خودداري کنيد. از تكان دادن پليت .ديکن

باالترتوجه:   نور  زانيم  نياگر  از    براتوريکال  يجذب  به   2کمتر 

انكوباس زمان  آمد،  به  رنگزا محلول    ونيدست    قه يدق  10مدت  را 

 .ديده شيزااف

متوقف  تريكروليم  50  حجم  (10 به  محلول  واکنش   تمامکننده 

تكان    يآرام  به   هيثان  20مدت  بهو پليت را    دياضافه کن  هاك چاه

 شود. ليآن به زرد تبد يتا تمام رنگ آب ديده

نااانومتر بااا   450مااوج  در طولرا  هاار چاهااك  جااذب    شدت  (11

بعااد از  قااهيدق 15حااداکثر تااا  Point to Pointاستفاده از متد 

 رفاارانس مااوجاز طول) گيري کنيااداناادازه متوقف کردن واکاانش 

و نمااودار مياازان جااذب  .(دياا نااانومتر اسااتفاده کن 630تااا  620

 .ه شده استارائ ريعنوان نمونه در زبه تيک نيا کاليبراتورهاي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 فریتیناالیزای  برای تست مقادیر مورد انتظار

مقادير مورد انتظار براي اين تست را    ،ننده کيت شرکت توليد ک

است.   کرده  مشخص  زير  قرار  مقادير  اگرچهبه  اين  براي  بايد  ؛ 

 توسط آزمايشگاه مصرف کننده تعيين گردد. نظر  موردآناليت 

 
 

Normal Range (ng/mL) 

16 – 220 Males 
10 – 124 Females 
22 – 220 Newborn 
190 – 610 1 – 2 Months 
50 – 220 2 – 5 Months 
10 – 160 6 Months - 16 Years 

 

 های کنترل کیفی پارامتر

 (Within-Run)دور دقت درونآزمون -برسی دقت ( 1

نمونااه  سااهنتايج حاصاال از ي پذيربا ارزيابي تكرار دوردروندقت  

بار تكرار بااراي  20کاري )نوبت در يكهاي متفاوت با غلظت  سرم

 CV˂10%معيار پذيرش در اين آزمايش   .بررسي شد  هر نمونه(

 است.

 
                          
 

 
 

 

 (Between-Run)دور دقت بین آزمون-برسی دقت ( 2

سااه نمونااه پذيري نتايج حاصاال از ارزيابي تجديدبا    دوردقت بين

بار تكرار براي هاار  5)  کارينوبت  4  در  هاي متفاوتبا غلظتسرم  

معيار پذيرش در اين آزمايش .  ام شدانجکاري(  در هر نوبت  نمونه

CV˂10% .است 

 
 
 
 
 
 
 

 (Recovery)بازیابی آزمون   - یدرست ی( بررس3

مساوي با يكديگر    به نسبت   دو نمونه سرم،  زاء هر آزمونبه ا  تستدر اين  

 اريمع  .در آن سنجش شد  فريتينغلظت    ،عنوان يك نمونهترکيب شده و به

 است.نسبت به نتيجه مورد انتظار  Bias˂10% ،شيآزما  نيدر ا رشيپذ

 

 
 
 
 

 

 (Linearity) آزمون خطی بودن - درستی( بررسی  4

اين تست   نمرقتدر    ريتينفغلظت  در  يين  تع  جهت  نه سرموهاي مختلف 

کيت بودن  اندازه خطي  ش،  آزمايش    د.گيري  اين  در  پذيرش  معيار 

Bias˂10% .است 
 

 

 

 

 
 

 (Hook Effect) ( بررسی اثر هوک5

ترتيبي طراحي  االيزاي ساندويچ  بنابراين،    .  شده است   اين کيت بر اساس 

آنتيغلظت باالي  نخژن  هاي  هوک  اثر  به  رابطه، شدد  واهمنجر  اين  در   .  

توسط   ng/mL  50000  باالتر از  غلظتفريتين با    هاي حاويبررسي نمونه

     کيت حاضر، مقادير بااليي از جذب نوري را نشان داده است. 
 

 

 (Sensitivity)  ( بررسی حساسیت6

اساس   بر  کيت   Limit ofو  Limit of Detection  (LOD)حساسيت 

Blank   (LOB)  از استفاده  با  با  برابر  و  زير محاسبه شد    ng/mL  فرمول 

 .تعيين گرديد 0/ 2
LOD = LOB + 1.645 SDs 

LOB = Meanb + 1.645 SDb 

 

(s: Diluted sample & b: Blank) 
 

 (Cross Reactivity) آزمون واکنش متقاطع -ژگی ی( بررسی و7

مندرج در هاي مختلفي از مواد  ن تست توسط اضافه کردن غلظتاي  ويژگي

   گيري نسبتاندازه با اطع متق  واکنش .بررسي شد  ،سرمنمونه  به  زير جدول

 

ماده    بين ايجاد   فريتين   مقدار  به  اضافه شدهمقدار  براي  نياز  مورد 

جذب،   مقدار  متقاطع   .گرديد  يرزياباهمان  واکنش  پذيرش  معيار 

محدوده   در  آناليت  براي  شده(  اضافه  ماده  و  آناليت  نوع  به  )بسته 

 درصد است. 25ي ماده اضافه شده حداکثر تا درصد و برا 10±100
 

Analyte Cross Reactivity 

Liver Ferritin 100% 

Spleen Ferritin 100% 

Heart Ferritin <1.0% 

Hemoglobin <0.1% 

 
 عالئم استفاده شده در برچسب کاالها
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هاي  رگونه مشكل خواهشمند است با شماره در صورت بروز ه

 تماس بگيريد. (انيبپشتي بخش)مندرج بر روي جعبه 

Calibrator 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(ng/mL) 

Cal. A 
A1 0.042 

0.046 0 
B1 0.051 

Cal. B 
C1 0.211 

0.204 10 
D1 0.197 

Cal. C 
E1 0.574 

0.591 50 
F1 0.609 

Cal. D 
G1 1.063 

1.09 150 
H1 1.117 

Cal. E 
A2 1.831 

1.84 400 
B2 1.849 

Cal. F 
C2 2.233 

2.272 800 
D2 2.311 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean Ferritin (ng/mL) 9.56 42.17 204.62 

SD (ng/mL) 0.67 2.19 9.27 

CV (%) 7 5.2 4.5 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

Added 
(ng/mL) 

Exp. 
(ng/mL) 

Obs. 
(ng/mL ( 

% Rec. 

1 10.73 198.67 104.7 98.56 94.1 

2 9.28 33.58 21.43 22.26 103.9 

3 196.55 28.19 112.37 119.33 106.2 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

1/2 1/4 1/8 1/16 

% Bias  

1 8.11 -0.8 1.2 2.6 -3.7 

2 21.58 1.1 -1.4 -3 3.2 

3 87.34 0.9 1.3 1.8 -2.9 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean Ferritin (ng/mL) 10.12 54.04 186.48 

SD (ng/mL) 0.66 2.72 7.45 

CV (%) 6.5 5 4 

 


