
 

 

 

 
   

 در سرم انسان Free-PSA  گیریاندازهكیت 
Free-PSA ELISA Kit 96t  

Cat. No: 3924-96 / Rev: 10 (1400/08/25)   
 

 مقدمه:

PSAمیزان زیاد در لووومپ پروسوو ا  ، گلیکوپروتئینی است که به

سوور ، بووا سوور ان  PSAسووحوا افووزایف یاف ووه  شووود   افت موویی

شوو ر باشووط، سووح  هر چه حجم تومووور بیپروس ا  ارتباط دارد   

PSA    سر  هم بیش ر خواهط بود  سوونجفPSA    همچنوویپ یوو

در  PSA  باشووطتست حساس برای پایف پاسووب بووه درمووان مووی

-م صل به پووروتئیپو فر     (fPSA)جریان خون به دو شکل آزاد  

 -2αکیموتریپسوویپ و  آن ووی-1αکننووطپ پروتئوواز شووامل  های مهار

 (tPSA)توتووا     PSA  در مجمووو ماکروگلوبولیپ وجود دارد کووه  

 ،(BPH)خوویم پروسوو ا   شونط  در هایپرپالزی خووو نامیطپ می

کووه سوور ان یابووط، در حووالیدر خووون افووزایف مووی  fPSA  سح 

 PSAدرصط  ایپ،  بنابر  پ است همرافر  م صل    با افزایف  پروس ا 

حه حی با سر ان پروس ا  ارتباط معکوس دارد  (fPSA %)آزاد 

 در سوور  انسووان  Free-PSA   حسوو   گیریکاربرد ایپ کیت انطازپ 

 باشط می
 

  :اصول آزمایش

-یرو  ب  پیدر اف االیزای سانطویچ می باشط   اساس ایپ آزمای

ایمنی  کمپلکس   یسازحرکت بتوسط  های    پ یواکنف 

سح     شطپ   تتثبی  نید یاواسترپت   ی بادیآن   و  چاه در 

  با مخلوط  ردیگیصور  مشطپ    لهی نیوتیب  fPSAضط    مونوکلونا  

آنز  یبادی آن  شطن به    له ینیوتیبمنوکلونا     یبادیآن   ،میم صل 

سر     شطپ  واکنف  یآن   یحاوو  آن ژن  یآن    پ یبژن،  ها  یبادیو 

با ها،  چاه   یوپس از شس ش   ردیگیم   صور  یرقاب   چیبطون ه

رنگ  افزودن سپس  (HRP  میآنز  یسوبس را)زا  محلو   محلو     و 

 450در  و  موج    شود کهنهایی تولیط می محصو   کننطپ  م وقف

ب نهانوری  جذب    زانیم  پیش ری نانوم ر  در  دارد   غلظت    تیرا 

fPSA  منحن کم   به  کال  ی سر   )نمودار  (  براتورهایاس انطارد 

  گردد یمحاسبه م
 

 :یات كیتمحتو

  تثبیت شطپ  پیطیاس رپ او حاویتس ی   96پلیت  میکرو  (1

، 0 هووایغلظتدر  ویا  شف: Cal A – F)  (free-PSAکالیبراتور (2

  سر  انساناز تهیه شطپ  ng/mL 10و   5  ،2/ 5،  1،  0/ 5

 :(free-PSA Enzyme Conjugate) کونژوگووه آنزیموویمحلو   (3

و   HRPم صوول بووه آنووزیم    بووادیحاوی آن یلی ری  میلی  11ویا   ی   

  در بافر   بیوتیپبادی م صل به آن ی

-میلووی 20ویووا   ی : (Wash Solution-50X) محلو  شس شو (4

 ی ر لی

-میلی 6/ 5ویا  ی  : A  (Substrate Solution A)زاگمحلو  رن (5

 لی ری 

-میلی 6/ 5ویا  ی   :B  (Substrate Solution B)زامحلو  رنگ (6

 لی ری 

 12ویووا   یوو : (Stop Solution)کننووطپ واکوونفو  م وقفمحل (7

 لی ری میلی

 ورق   ی:  بر چسب مخصوص پلیت  (8

لیط محابق با مقادیر درج شطپ ر هر سری توغلظت کالیبراتورها دوجه:  ت

آ لیبل  روی  محصو   نبر  آنالیز  گواهی  و    ه یکلباشط   می  (COA)ها 

دما محلو  در  سان   8تا    2  یها   محلو   شونط   ینگهطار  گراد یدرجه 

 است  یقابل نگهطار زیاتاق ن یم وقف کننطپ در دما

 

 باشند:واد و وسایل مورد نیاز كه در كیت موجود نميم

)فیل وور  نووانوم ر 630و  450گر پلیووت دارای فیل وور  دس گاپ خوانف  (1

    مرجع(

 ( سمپلر کالیبرپ 2

 ( آب مقحر دیونیزپ 3
 

 احتیاط در استفاده از كیت: 

هم  یبرا  تیک  پیا  ا یمح و(  1 در    طپیگرد  هیتعب  تیک  پیاس فادپ 

ازاست؛   سا  لذا  با  مش رک  ساخت   یهاشمارپ   ای  و  هاتیک  ریاس فادپ 

  کنیط یخوددار  طاًج رگید

تما  محلو 2 از محلو   ات  ها(  پایطار هس نط   انقضاء کیت  هایی  زمان 

 ها گذش ه است اس فادپ نکنیط که تاریب انقضاء آن 

 ها در معرض نور مس قیم قرار نگیرنط ( توجه فرماییط که محلو 3

منف  یانسان   شاءمنبا    تیکایپ    ا یمح و(  4 نظر  دن بو  یاز 

HIV1/2،HBsAg     وHCV  ر د  تشخیص قحعی  ولی  ؛انطشطپ   بررسی  

 هایبا اس فادپ از رو  زاتما  عوامل عفونی بیماری بودن  یمنف مورد

پذیر   امکان  آزمایشگاهی  بنابراستینم طاو   اح ما     پی   به  توجه  با 

بیماری آلودگی   بایط  زایی  و  آزمایف  مراحل  تما   کیت،  مح ویا  

 ط ن  شوجاان یمنی ا یهادس ورالعمل محابق با

در هنگا  و    است   ی هنگا  کار الزام  رد  ن یاس فادپ از دس کف و ع(  5

نقاط   ریسا  ایصور     ر رویبآن    ا یکه مح و  طییدقت فرما  تیکار با ک

  جلوگیری   مخاط جطاً  ریبا دهان و سامواد  از تماس    ریخ ه نشود بطن  

  کنیط

ب(  6 پ شطپ اداس ف  و سر سمپلرهای  هاچاه    ،هاکن ر   ماران،ینمونه 

پسمانطهابه   طیاب شونط  رد  یعفون  یعنوان  گرف ه  با  و    نظر  محابق 

 گردنط امحاء  یعفون یدفع پسمانطها الزاما 

 

  نمونه: سازیو آماده آوریمعج

 ناشوو ا بووودن فوورد بووه نمونه مناسب برای ایپ آزمایف سوور  اسووت   (1

 ط بود ر خواهدست آمطپ تأثیرگذاگیری در درس ی ن ایج بههنگا  نمونه

گیری سیاهرگی تهیووه نمونه خون با اس فادپ از تکنی  اس انطارد خون

یقووه( از قد 60تووا  30شود و سوور  بعووط از لخ ووه شووطن کاموول خووون )

  ،یوو ک ریا  یهااز نمونووههای خونی جووطا شووود  ح ووی االمکووان  سلو 

   طیاس فادپ نکن زیهمولو   یمیپل

را دریافووت  (mg/day 5˃)( در افرادی کووه دوز بوواالیی از بیوووتیپ 2

ساعت پس از دریافت آخووریپ دوز   8گیری بایط حطاقل  کننط، نمونهمی

 بیوتیپ انجا  شود 

 روز در  5تووا    هانمونووه   بسوو ه باشووط  کووامالً  طیها بانمونه  ظرف  درب  (3

جه رد  -20  یماپ در دما  1اکثر تا  گراد و حطیدرجه سان   8تا    2  دمای

از منجمووط و بوب کووردن   .نطهس دپ   فاقابل نگهطاری و اسگراد  یسان 

 ها خودداری کنیط مکرر نمونه
 

   :هامعرفو نگهداری  سازیآماده

محلو آمادپ (  1 نگهطاری  و  از میلی  20حجم     شو: سش  سازی  لی ر 

لی ر آب مقحر دیونیزپ اضافه و  میلی 980را به  (50X)محلو  شس شو 

ری کنیط  هطانگ  گراددرجه سان ی  8تا    2در دمای    سازیآمادپ پس از  

 37ماری  در بپ  آن رادر صور  مشاهطپ رسوب در محلو  شس شو،  

سان ید دهیطرجه  قرار  شود     گراد  حل  رسوب  مشاهطپ    ورصدر  تا 

 محلو  شس شو، از مصرف آن خودداری کنیط  کطور  در

رنگزا:  آمادپ (  2 رنگزا  محلو سازی محلو   با حجم  Bو    Aهای  های  را 

 لی ر میلی 2عنوان مثا ، برای تهیه هط )بکنی لوط( مخ 1:1مساوی )

لی ر  میلی  1را به    Aلی ر از محلو  رنگزا  میلی  1  ،محلو  آمادپ مصرف

به  Bا  زگنراز محلو    و  کنیط(  و   10مط   اضافه  اتاق  دمای  در  دقیقه 

در کطور   یا  و  آبی  رنگ  مشاهطپ  صور   در  کنیط   انکوبه   تاریکی 

  ماییطفر اریوددمحلو  رنگزا، از مصرف آن خ

 

 :روش انجام آزمایش

کن وور  و   ت،یوو که تمووا  اجووزاء ک  طیمحمئپ شو  فیقبل از شرو  آزما

  انووططپ ی( رسوو گوورادیدرجووه سووان   28  تووا  22اتوواق )  یدمووا  به  هانمونه

 یآراموو  بووه کووردن تووه و سر بار 5 با را هاکن ر   و  هانمونه  ها،براتوریکال

  طیکن  کنواختی

و بقیووه  برداریووط   آزمووایف رای انجابرا  نیازرد  های موچاه   تعطاد  (1

درب   هیووط،مینیومی قوورار دوگیر در کیسه آلهمراپ ر وبترا  ها  چاه 

   نماییط ریگهطان گرادیدرجه سان  2-8ی ادم در را بس ه و آن

در را کن وور  یووا  هووانمونووه ،هوواکووالیبراتور از  ووریکرولیم 50 حجووم (2

به   کالیبراتور  ای  به ر است که از هر نمونه  طیزیمورد نظر بر  یهاچاه 

 شود  خ هیها ر( در چاه دوپلیکیت) ییصور  دوتا

چاهوو   پیوو عنوان بالن  در نظر گرف ه شووود  در اچاه  او  بهتوجه:  

 کسانیها چاه  ریمراحل با سا هینشود  بق  خ هیر  ورکالیبرات  اینمونه و  

  باشط یم

هووا چاهوو  به همووه آنزیمی ژوگهمحلو  کون  میکرولی ر 100 حجم  (3

آرامووی تکووان ثانیه روی سح  میز به  30مط   پلیت را به  اضافه کنیط و

  دهیط

با  چاه   (4 را  وبرها  بپوشانیط  پلیت  مخصوص    60مط   به  چسب 

 ق انکوبه نماییط در دمای اتا دقیقه

وارونه کردن  مح ویا  چاه   (5 با  کنیط     تخلیهیا آسپیراسیون  ها را 

چاه  را  سپس  هر   5ها  و  با    مرتبه  محلو     300مرتبه  میکرولی ر 

آمادپ   ،شطپ آمادپ    شس شو معرف)بخف  بفرماییط(  سازی  محالعه  را  ها 

  ان های شس شو  در ،شودصور  دس ی انجا  میشس شو به اگر بشوییط 

به را  بر  پلیت  ر آرامی  دس ما   انجا   به  بزنیط گیر  وبتروی  منظور 

ها، محابق با فیلم قرار دادپ شطپ رد چاه  ی مناسب و اس انطاشس شو

 اقطا  نماییط  1سایت شرکتدر وب

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

 



 

 

 

 
   

-)بخف آمادپ   شطپ ادپ  زا آممیکرولی ر از محلو  رنگ  100  حجم  (6

معرف بفرماییط(  سازی  محالعه  را  چاه ها  تما   و  درون  بریزیط  ها 

انکوب  دقیقه  15   مطا بهپلیت ر تاریکی  اتاق و  از ه کنیط   در دمای 

 تکان دادن پلیت در ایپ مرحله خودداری کنیط 

دست به  2ذب نوری کالیبراتور کم ر از  جاگر باالتریپ میزان    توجه:

دقیقه    10مط   زا را بهیط زمان انکوباسیون محلو  رنگتوان، میآمط

 افزایف دهیط 

هووا چاهوو   تمووا نطپ به  کنوقفحلو  م ممیکرولی ر از    50  حجم  (7

ثانیه به آرامی تکان دهیط تا تما    20مط   پلیت را بهاضافه کنیط و  

 رنگ آبی آن به زرد تبطیل شود 

 ر بووا نووانوم 450مقطار جذب را برای هر چاهوو  در  ووو  موووج   (8

دقیقووه بعووط از  30حووطاکثر تووا  Point to Point رو اسوو فادپ از 

 630تووا  620 رفوورانس موووج  از  و )  خوانیطم وقف کردن واکنف ب

میزان جووذب و نمووودار کالیبراتورهووای ایووپ    (طینانوم ر اس فادپ کن

  کیت به عنوان نمونه در زیر ارائه شطپ است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  fPSA االیزای  برای تست انتظارمقادیر مورد 

تولیط کیتکننطشرکت  را   ،پ  آزمایف  ایپ  برای  ان ظار  مورد  مقادیر 

یر مشخص کردپ است  اگرچه، ایپ مقادیر بایط برای آنالیت ر زقراهب

 مورد نظر توسط آزمایشگاپ مصرف کننطپ تعییپ گردد    

 

 

 

 های كنترل كیفي پارامتر

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

ی ن ووایج حاصوول از سووه نمونووه رارپذیرابی تکبا ارزی  دوردروندقت   

بار تکرار برای هر   20کاری )در ی  نوبتو   م فا  یهاسر  با غلظت

 است  CV˂10%معیار پذیر  در ایپ آزمایف  نمونه( بررسی شط 

 
 

 
 
 
 

 (Between-Run)دور دقت بینآزمون -بررسي دقت( 2

سر   نمونه  با ارزیابی تجطیطپذیری ن ایج حاصل از سه    دوردقت بیپ

)نوبت  4های م فاو  در  غلظت  با ت  5کاری  ی هر نمونه  برارار  کبار 

نوبت هر  شط در  انجا   آزمایف    کاری(  ایپ  در  پذیر   معیار 

CV˂10%  است 
 
 
 
 

 
 

 (Recovery) بازیابي آزمون -يدرست ي( بررس3

دو نمونه سر  به نسووبت مسوواوی ، آزمایف به ازاء هر آزموندر ایپ  

در آن  fPSAنوان یوو  نمونووه، غلظووت عبووه  و  ب شطبا یکطیگر ترکی

نسبت  Bias˂10% ،پذیر  در ایپ آزمایفیار  مع   سنجف گردیط

 به ن یجه مورد ان ظار است 

 

 

 

 

 

 

 

 (Linearity) آزمون خطي بودن-يتسدر( بررسي 4

های مخ لف نمونه سر  برای تعییپ  در رقت  fPSAدر ایپ تست غلظت  

انط کیت  بودن  شطگیازپ خحی  ا  ر یپذ  ار یمع   ری    ف یآزما   پیدر 

Bias˂10 %  است 

 

 

 

 

 (Cross Reactivity) آزمون واكنش متقاطع-ویژگي سيبرر( 5

غلظت  ویژگی کردن  اضافه  کم   به  آزمایف  مواد  ایپ  از  مخ لفی  های 

زیرمنطر جطو   در  استسر ،  های  نمونهبه    ج  شطپ  واکنف  ارزیابی    

 fPSA  به مقطار  اضافه شطپ ار مادپ  مقط  پسبت بیگیری نم قا ع با انطازپ 

معیار پذیر     پ استشطبررسی  قطار جذب،  مهمان    برای ایجاد  مورد نیاز

واکنف م قا ع )بس ه به نو  آنالیت و مادپ اضافه شطپ( برای آنالیت در  

درصط   25درصط و برای مادپ اضافه شطپ حطاکثر تا    100±10محطودپ  

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Sensitivity) اسیت( بررسي حس6

 Limit ofو Limit of Detection (LOD)حساسیت کیت بر اساس 

Blank  (LOB)  محا زیر  فرمو   از  اس فادپ  با با  برابر  و  شط      سبه 

ng/mL 01 /0 تعییپ گردیط  

 
 

LOD = LOB + 1.645 SDs 

LOB = Meanb + 1.645 SDb 
 

(s: Diluted sample & b: Blank) 
 

 عالئم استفاده شده در برچسب كاالها
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های  ا شمارپ بهرگونه مشکل خواهشمنط است در صور  بروز 

 تماس بگیریط  (بخف پش یبانی)منطرج بر روی جعبه 

Calibrators 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(ng/mL) 

Cal. A 
A1 0.018 

0.019 0 
B1 0.021 

Cal. B 
C1 0.165 

0.162 0.5 
D1 0.160 

Cal. C 
E1 0.290 

0.295 1 
F1 0.301 

Cal. D 
G1 0.695 

0.699 2.5 
H1 0.703 

Cal. E 
A2 1.295 

1.308 5 
B2 1.321 

Cal. F 
C2 2.186 

2.200 10 
D2 2.214 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

Added 
(ng/mL) 

Exp. 
(ng/mL) 

Obs. 
(ng/mL) 

% Rec. 

1 1.3 10.2 5.75 5.63 97.9 

2 12.11 1.2 6.65 6.52 98 

3 0.5 9.51 5 5.15 103 

 

No. 
  

Sample 
(ng/mL) 

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

% Bias  

1 2.3 -1.1 -2.6 -2.3 -3.3 

2 5.8 0 0.8 -2.4 1.7 

3 9.3 -1.8 -1.5 1.2 -2.1 

 

Expected value (ng/mL) 

 1.3 ≥ مردان سالم 

 

Analyte Concentration 

AFP 
Atropine 

Acetylsalicylic acid 
Ascorbic acid 

Caffeine 
Dexamethasone 

Flutamide 
hCG 
hLH 

Methotrexate 
Prolactin 

TSH 

10 µg/mL 

100 µg/mL 

100 µg/mL 

100 µg/mL 

100 µg/mL 

10 µg/mL 

100 µg/mL 

100 IU/mL 

100 IU/mL 

100 µg /mL 

100 µg /mL 

100 mIU /mL 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean fPSA (ng/mL) 0.68 3.7 9.85 

SD (ng/mL) 0.04 0.19 0.46 

CV (%) 5.9 5.1 4.7 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean fPSA (ng/mL) 0.76 4.5 8.4 

SD (ng/mL) 0.05 0.26 0.47 

CV (%) 6.6 5.8 5.6 

 


