
 

 انسان در سرم  β-hCGگیری هورمون کیت اندازه
 β-hCG ELISA Kit 

 96 Tests: Cat. No: 0124-96 
 192 Tests: Cat. No: 1824-192 

Rev: 15 (1400/09/01) 
 

 مقدمه: 

هورمووو   کیوو ( hCGانسووو    یجفتوو  نیگنوووتروپر هورمووو  

تر خووو  ر   یتر تررا  بورتارسطح  آ   است که    ینیکو پروئیگل

هوی سووولو هورمووو  ا   نیوو . وپشووح ادبوو وییم شیازفوو ااترار 

ی جنووین شووپر  نیگز مو  بو النههم  وًبیر وقپ  یوپرفوبالست ابتدائ

 hCGرظیفووه . وبوودیاتامووه میووسووج جفووت ر سوو    شوووتمی

هوی ار   رت جهت وپشح  پرژستپر  تر هفتووه  محوفظت ا  جسم

 یووسووج وومورهووو نیهورمووو  هن نوو  نیوو ابووورتاری اسووت. 

 زا یوو م. شوووتمی دیوو وولنیووز    کیوپرفوبالسووتپیر غ  کیتسالوپرفوب

hCG    به تلیل افزایش ووته جفت،   ،قلویو چند    تر  هوییبورتارتر

کووه   یموارت  تربوالوپ است.    ،قلووک    ی نپمو هویگنسبت به حومل

نسبت   hCGمقدار    ،بوشدنداشته  رجوت    یووته جفت به مقدار کوف

سووقج  بووو خطووپ دنوو اوومیه ک وپ استنیینپمو   و  یهویبه حوملگ

ایوون کوووربپت  طووهیح .دمپوبج بوش یخورج رحن یحوملگ وی نیجن

تر ننونه سپم انسو  به ررش   hCG  سطح  یکن  یپیگاندا ه   کیت

 است. زایاال

 

 اصول آزمایش: 

  ن یتر ااسوس االیزای سوندرچ طپاحی شده است.  این آ مویش بپ

ایننی،کن لک سو ی  حپکتبی،  وست  نیبش  راکنووسج    هوی 

آنت  چوهک  کفتر    شده   وثبیت  نید یوارپتاست   ی بوتیر 

بمونوکلو بو مخلوط  پتیگیصورت م  hCGشده ضد    لهینیووینو    .

آنت آنت  لهینیوویب    ومونوکلون  یبوتی شد   به   یبوتیشده،  متصل 

ب   ژ ،یآنت  یر سپم حور  HRP  میآنز موجوت    ژ یآنت  نیراکنش 

     ا  به   .شوتیموم  نجا  یرقوبت  چیبدر  ه  هویبوتیتر سپم ر آنت

رس محلو     افزرت   بو  هو،هک چو   شویشست  ر  راکنش  د یوعوت  

متوقفس    ر    (HRP  میآنز  یسوبستپا   رنگزا   ، کننده محلو  

نهوی تر   گپتتمیوولید  ی  محصو   را  نوری  جذب  بیشتپین  که 

تارت.  450موج  طو  ا  مقدار  نونومتپ  نت  جوتیرنگ  تر  ر    جه یشده 

تارت. تر   میم، اروبوط مستقپس  hCG  ظتبو غلنوری  جذب  شدت  

کنسپم    hCGغلظت    تینهو منحنبه  استوندارت  ننوتار    یک 

 گپتت.یهو( محوسبه مبپاووریلکو

 :محتویات کیت

 محتویات کیت تستی 96کیت  تستی 192کیت 

 عدت  یک عدت  تر
  ن یدیاستپ تور حوری  تیکپر ل یم

 وثبیت شده

بو  سپی ریو   یک

 هوی متفورتغلظت
  بویو  ر  سپی یک

 هوی متفورتلظتغ

:  (hCG Cal A-F)بپاوورهویکول

،  25، 5، 0  هویبو غلظتشش ریو  

  mIU/mL  1000 ر  250،  100

 سپم انسو  ا  وهیه شده 

  11عدت ریو   تر

 یلیتپمیلی
  11عدت ریو   1

 یلیتپمیلی
 محلو  کونژرگه آنزینی 

Enzyme Conjugate)hCG ( 
  10عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی

  10ریو  ت عد یک

 یلیتپمیلی
 (10X) بوفپ رقیق کننده سپم

Serum Diluent-10X) ) 

  20عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی
  20عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی
 (50X) محلو  شستشو

50X)-SolutionWash  ) 

  5/6عدت ریو   تر

 یلیتپمیلی
  5/6عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی
 Aزا محلو  رنگ 

(Substrate Solution A) 
  5/6ریو  ت عد تر

 یلیتپمیلی
  5/6عدت ریو   یک

 یپلیتمیلی
 Bزا گ محلو  رن

B) Substrate Solution( 
  12عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی
  12عدت ریو   یک

 یلیتپمیلی
 کننده راکنش محلو  متوقف

(Stop Solution) 
  5/0   هوی(ریو 

 یلیتپمیلی
  5/0   هوی(ریو 

 یتپیلمیلی
 کنتپ   محلو 

Control)hCG ( 

 بپچسب مخصوص  لیت ررق یک ررق تر

کل  تموی  حلو م  یهووجه:  تر  سونتی  8وو    2هو  نگهداری  ترجه  گپات 

 کننده تر تموی اووق نیز قوبل نگهداری است.شوند. محلو  متوقف

 

 باشند:مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی

خوانش1 تستگوه  فیلتپ  (  تارای    لتپ  فی  پ نونومت  630ر    450گپ  لیت 

 .  مپجع(

 سن لپ کولیبپه.( 2

 زه.یونیت طپ( آب مق3

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

تر هنووین کیووت وعبیووه گپتیووده محتویوت این کیت بپای استفوته    (1

 سوووخت  هووویسووپیو  هو ر یوو است؛ لذا ا  استفوته مشتپک بو سویپ کیت

 تیگپ جداً خوتتاری کنید.

هووویی ویدار هسووتند. ا  محلو    یتهو وو  مو  انقضوء ک( کلیه محلو 2

 هو گذشته است استفوته نکنید.آ  وءقضنکه ووریخ ا

 ر مستقیم قپار نگیپند.هو تر معپض نو( ووجه فپمویید محلو 3

بوت 4 منفی  نظپ  ا   انسونی  منشوء  بو  کیت  محتویوت   )  HBs Ag ،

HIV1/2    رHCV   اند؛ رلی وشخیص قطعی تر مورت منفی  بپرسی شده

  تدار م ویه ا بو استفوته ا  ررشمل عفونی بینوری واع بوت  ونوم

آلوتگی  ذیپ نیست. بنوبپاین، بو تر نظپ گپفتن احتنو   آ مویشگوهی امکو  

بینوری  بو ر  مطوبق  بوید  آ مویش  مپاحل  ونوم  کیت،  محتویوت   ایی 

 هوی ایننی انجوم شوت.ورالعنلتست

ست. تر هنگوم کور  ا  می( استفوته ا  تستکش ر عینک تر هنگوم کور الزا5

تویوت آ  بپ رری صورت یو سویپ نقوط بد   حم  بو کیت تقت فپمویید که

   ر سویپ مخوط جداً جلوگیپی کنید. ریخته نشوت. ا  ونوس موات بو تهو

 دیاستفوته شده بو  ر سپ سن لپهوی  هوچوهک  ،هوکنتپ   نورا ،یننونه ب(  6

تفع    الزاموتمطوبق بو  ر    دتر نظپ گپفته شون  یعفون  یعنوا   سنوندهوبه

 گپتند. ءوحما یعفون ی سنوندهو
 

 سازی و نگهداری نمونه:  آوری، آماده معج

جهت     السنو  یهوننونهننونه منوسب بپای این آ مویش سپم است ر    (1

گیپی هنگوم ننونه  نوشتو بوت  فپت به  بوشند.یمنوسب ننوست    نیاجوم  نا

به نتویج  ترستی  وأثیپگتر  آمده  بوت.ذاتست  خواهد  بو  ن  ر  خو   نونه 

پگی وهیه شوت ر سپم بعد  گیپی سیوهیک استوندارت خو  استفوته ا  وکن

خو    کومل  شد   لخته  سلو ا  ه(تقیق   60وو    30ا   جدا     خونی  هوی 

حتی ننونهاالمکو     شوت.  استفوته   زیهنولر    کینی ل  ک،یکتپیا  یهوا  

 .دینکن

 2موی ت رر  تر 5هو وو وشد. ننونهب هو بوید کومالً بستهونهنن ظپف ترب (2

سونتیت  8وو   حدگپرجه  ر  وو  ات  تموی  اکثپ  تر  موه  ترجه    -20یک 

هستنسونتی استفوته  ر  نگهداری  قوبل  کپت   ا  د.گپات  ذرب  ر  منجند    

 .هو خوتتاری کنیدنهمکپر ننو
بیووین  3 ا   بوالیی  تر   که  افپاتی  تر   )(˃5 mg/day)   تریوفت را 

ننونهمی بوییپگکنند،  آخپین    8حداقل    دی  تریوفت  ا   تر  سوعت    

 بیووین انجوم شوت.   

اثپ هوک  (4 بپر   ا    شیب  hCGغلظت    کهیتر صورو  بو ووجه به احتنو  

mIU/mL  250  تق گزارش  جهت  نتقیبوشد،    ی سو قیرق  دیبو  جه،یوپ 

آموته مصپف  کننده سپم  قیصورت ا  محلو  رق  نیتر اننونه انجوم گپتت.  

 .ننویید( استفوته ووجه فپمویید هومعپف ی وسوته آمبخش  به 
 

   :هامعرف و نگهداری سازی آماده

  ا  محلو    تپلیمیلی  20حجم    سو ی ر نگهداری محلو  شستشو:( آموته 1

به    (50X)شستشو   ا   میلی  980را  اضوفه ر     لیتپ آب مقطپ تیونیزه 

ید. تر صورت  کنگپات نگهداری  ترجه سونتی  8وو    2ی تر تموی  سو آموته 

ممشوهد تر  رسوب  شستشو،ه  ب  آ    حلو   تر  ترجه    37موری  نرا 

گپات قپار تهید وو رسوب حل شوت. تر صورت مشوهده کدررت تر  سونتی

 شستشو، ا  مصپف آ  خوتتاری کنید.  لومح

آموته 2 رنگزا:  (  رنگزا  محلو سو ی محلو   بو حجم  Bر    Aهوی  هوی  را 

کنید  ب1:1مسوری   مخلوط  وهیه  ه(  بپای  مثو ،  یتپ  لمیلی  2عنوا  

لیتپ  میلی  1را به    Aلیتپ ا  محلو  رنگزا  میلی  1ه مصپف،  آموت  محلو 

رنگزا   کنید(    Bا  محلو   رت  10مدت  بهر  اضوفه  اووق  تموی  تر   قیقه 

کدررت   یو  ر  آبی  رنگ  مشوهده  صورت  تر  کنید.  انکوبه  تر  ووریکی 

 د.ییمحلو  رنگزا، ا  مصپف آ  خوتتاری فپمو

سپمقیرق  محلو   سو ی موته آ  (3 متنوس:  کننده  امقدار  نیو   بو     ب 

رق را  10Xکننده سپم  قیمحلو   نسبت  (  مقطپ   1:9به  آب    رقیق بو 

مثوبه  .دیکن سب    ،عنوا   آموته مصپف،    لیتپمیلی  1وختن  پای  محلو  

آب   لیتپ میلی  0/ 9را به    (10X)کننده سپم  محلو  رقیق  لیتپ میلی  0/ 1

 وفه کنید.مقطپ اض
 

  انجام تست:ش رو

هو بووه اء کیت ر ننونهشوید که ونوم اجزر  آ مویش مطنئن  پشقبل ا   

 ،هووووراوبپانوود. کووولیگووپات( رسوویده ترجه سووونتی  28وو    22تموی اووق  

 آرامی یکنواخت کنید.بور سپ ر وه کپت  به 5بو را  کنتپ  هوهو ر ونهنن

ر بقیووه  ریوودرا بپتا بپای انجوم آ مووویش  و ین  مورتهوی  چوهک  وعدات  (1

ترب   هید،تر کیسه آلومینیومی قپار ت  پیگهنپاه رطوبتبه  هو راچوهک

 .یدنگهداری ننویگپات ترجه سونتی 8وو  2تموی  آ  را بسته ر تر

 هویچوهک   تر  کنتپ   ر  هو ننونه  ،کولیبپاوورهو   ا   یتپمیکپرل  25  حجم  (2

  تروویی  صورتبهکولیبپاوور    یو ننونه  هپ ا  که است  بهتپ . بپیزید نظپ رتمو

  .شوت ریخته هوچوهک تر  تر لیکیت(

چوهک   ن یچوهک ار  به عنوا  بالنک تر نظپ گپفته شوت. تر ا  :ووجه

کنتپ ننونه بق  ختهیر  کولیبپاوور  ویر    ،  سو  هینشوت.  بو   پیمپاحل 

  .بوشدی م کسو یهو چوهک 

کونژرگها     تپ یکپرلیم  100  حجم  (3 چوهک   ینیآنز  محلو   هپ  به 

وکو     یبه آرام  زیطح مس یرر  هیثون  30مدت  هرا ب  تیر  ل  دیی اضوفه ننو

 .  دیته

تر   قه یتق  20ر به مدت    د یهو را بو بپچسب مخصوص ب وشونچوهک  (4

 .دییاووق انکوبه ننو یتمو

وخلیووه  لیت یو آس یپاسوویو   کپت     را بو راررنه  وهمحتویوت چوهک  (5

میکپرلیتووپ  300مپوبووه ر هووپ مپوبووه بووو   5  هووو راکنید. سوو   چوهک

 را مطولعووههووو آموته سووو ی معپف خشب  شده آموته   یمحلو  شستشو

شوووت تر تسووتی انجوووم می  صووورتبهاگووپ شستشووو    .بشویید  بفپمویید(

 .بزنیدگیپ ا بپ رری تستنو  رطوبت لیت ر یآرامبهنتهوی شستشو  ا

 



هو، مطوبق بو فیلم  کمنظور انجوم شستشوی منوسب ر استوندارت چوهبه

 .اقدام ننویید 1سویت شپکت قپار تاته شده تر رب
 

آموته     ه شدآموته  زای  رنگ  محلو  ا     میکپرلیتپ   100  حجم  (6 بخش 

 لیت   ر  هو بپیزیدترر  ونوم چوهک   (هو را مطولعه بفپموییدسو ی معپف 

تمویت  تقیقه  15  مدتبهرا   ووریکی  ر  ر  وکو    .دییننوانکوبه    اووق  ا  

 لیت تر این مپحله خوتتاری کنید.   تات

بوالوپووجه:   کول  زا  یم  نیاگپ  ا     اوور،پبیجذب  آمد،    2کنتپ  به تست 

 شیافزا  قهیتق  10زا را به مدت  محلو  رنگ  و ینکوبوسا   مو   دیووانیم

 .دیته

هو کننده راکنش به کلیه چوهک متوقف  لیتپ محلو یکپرم  50  حجم  (7

کنید را    ر  اضوفه  و  یآرامبهونیه  ث  20  مدتبه لیت  وو  تهید  نوم  وکو  

 .رنگ آبی آ  به  رت وبدیل شوت

نونومتپ بو    450ج  تر طو  مورا  هپ چوهک    یبپا  یجذب نور  مقدار  (8

بعد ا  متوقف    قه یتق  15حداکثپ وو    Point to Point  استفوته ا  متد

راکنش رفپبخوانید  کپت   موج  طو   ا   نونومتپ    630وو    620ان   . 

عنوا   این کیت به  زا  جذب ر ننوتار کولیبپاوورهویمی  .دیاستفوته کن

 رته شده است.ننونه تر  یپ آر

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 hCG  االیزای برای تستانتظار  ردمومقادیر 
قپار  یپ  مقوتیپ مورت انتظور بپای این وست را به  ، کننده کیتشپکت وولید

بوید ووسج مورت نظپ  آنولیت  . اگپچه، این مقوتیپ بپای  است مشخص کپته  

 کننده وعیین گپتت. مصپف آ مویشگوه 

 رتار(غیپ ا   نو  بو بهسولم  مقوتیپ مورت انتظور بپای جنعیت بولغ( 1

 

 
 

 تر ترره حوملگی نپمو   hCGر مقوتیپ مورت انتظو( 2
 

 

 

 

 

 

 تفسیر نتایج
Negative: < 10 mIU/mL   

Positive: > 25 mIU/mL  

Border Line: 10-25 mIU/mL 
 

نتیجۀ   وأیید  کهننونهبپای  محدرتهآ   hCG  سطح   هویی  تر    هو 

mIU/mL 10  پی  گیننونه اًسوعت بعد مجدت 48گیپت بوید قپار می 25وو

 .ر آ مویش وکپار شوت
 

 های کنترل کیفی پارامتر

 (Within Run)دور آزمون دقت درون-( بررسی دقت1

 ذیپی نتویج حوصل ا  سه ننونووه سووپم بووو بو ار یوبی وکپار رتر ترر تقت

بووور وکووپار بووپای هووپ ننونووه(   20کوری  نوبتتر یک  ی متفورت  هوغلظت

 .است CV˂10%ین آ مویش ا بپرسی شد. معیور  ذیپش تر
 

 

 
 

 

 (Between Run)ور دآزمون دقت بین-( بررسی دقت2

بین وجدید   تررتقت  ار یوبی  نتوبو  ح ذیپی  بو  یج  سپم  ننونه  سه  ا   وصل 

متفورت  غلظت هپ  بور    5کوری  نوبت  4تر  هوی  تر  ننونه  هپ  بپای  وکپار 

 .است CV˂10%کوری( بپرسی شد. معیور  ذیپش تر این آ مویش نوبت

 

 

 
 

 

 (Recovery)بازیابی آزمون -یدرست یبررس ( 3

دیگپ  و یکتر ننونه سپم به نسبت مسوری ب  ، به ا اء هپ آ مو   آ مویشین  اتر  

سطح   ر  به  hCGوپکیب  وپکیب  اندا ه تر  آمده  معیتست  شد.  ور  گیپی 

 نسبت به نتیجه مورت انتظور است. Bias˂10% ، ذیپش تر این آ مویش

 
 

 

 

 (Linearity)آزمون خطی بودن -ستی( بررسی در4

بووپای وعیووین  هوی مختلووف ننونووه سووپمتر رقت hCG غلظت  ،ستو  تر این

 شیآ مووو نیوو تر ا پشی ووذ وریوو مع .دپی شوو گیانوودا ه خطووی بوووت  کیووت 

Bias˂10% .است 

 

 

 

 

 (Cross Reactivity)آزمون واکنش متقاطع -گی( بررسی ویژ5

به بوت مندرج تر جدر   یپ  وپکیاضوفه کپت     ن آ مویش بو کنکای  ریژگی

موته    غلظت گیپی نسبت  اکنش متقوطع بو اندا ه ر  .شدجش  سن  ، ننونه سپم

ار یوبی  بپای ایجوت هنو  مقدار جذب    و ین  رتمو  hCG  غلظتبه    اضوفه شده 

متقوطع  بسته به نو  آنولیت ر موته اضوفه شده(  . معیور  ذیپش راکنش  شد

بپای موته اضوفه شده حداکثپ وو    ترصد ر  100±10ته  بپای آنولیت تر محدر

 .ستد ارصت 25

 

 

 

 

 
 

  (HOOK Effect) ک( بررسی اثر هو6

اثووپ هوووک مشوووهده  تیوود رسی گپبپر mIU/mL  100000وو hCG غلظت

  نشد.

 

 

   (Sensitivity)( بررسی حساسیت 7

اسوس   بپ  کیت    Limit of Detection  (LOD)حسوسیت 

ا  فپمو   یپ محوسبه شد   بو استفوته   Limit of Blank  (LOB)ر

 .وعیین گپتید mIU/mL 102 /0ر بپابپ بو 

 
sLOD = LOB + 1.645 SD 

b+ 1.645 SDb LOB = Mean 

 

(s: Diluted sample & b: Blank) 

 

 ه در برچسب کاالهاه شدعالئم استفاد
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Calibrator 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(mIU/mL) 

Cal. A 
A1 0.076 

0.075 0 
B1 0.074 

Cal. B 
C1 0.233 

0.234 5 
D1 0.235 

Cal. C 
E1 0.367 

0.364 25 
F1 0.362 

Cal. D 
G1 0.677 

0.693 100 
H1 0.709 

Cal. E 
A2 1.102 

1.114 250 
B2 1.126 

Cal. F 
C2 2.421 

2.438 1000 
D2 2.455 

 
Analyte 

Cross 
Reactivity 

Concentration 

HCG 
β HCG 
FSH 
LH 

TSH 

1 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

- 
1000 ng/mL 
1000 ng /mL 
1000 ng /mL 
1000 ng /mL 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean hCG (mIU/mL) 12.5 93.7 265.1 

S.D (mIU/mL) 0.6 4.1 9.6 

C.V (%) 4.8 4.4 3.6 

 

 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean hCG (mIU/mL) 76.0 146.3 217.9 

S.D (mIU/mL) 4.2 7.9 11.5 

C.V (%) 5.5 5.4 5.3 

 

No. 
Sample 

(mIU/mL) 
Added 

(mIU /mL) 
Exp. 

(mIU /mL) 
Obs. 

(mIU /mL) 
% Rec. 

1 84.6 35.6 60.1 62.4 103.8 

2 112.9 54.1 83.5 82.1 98.3 

3 164.4 253.6 209.0 201.5 96.4 

 

No. 
Sample 

(mIU/mL) 

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

% Bias 

1 10.12 -0.5 -2.2 1.5 -1.7 

2 23.18 -2 -2.5 -0.9 -2.8 

3 175.9 3.2 -1.5 -2.9 -1.2 

 

Expected Ranges (mIU/mL) 

First Week 10-30 

Second Week 30-100 

Third Week 100-1000 

Fourth Week 1000-10,000 

2nd and 3rdMonth 30,000-100,000 

2nd Trimester 10,000-30,000 

3rd Trimester 5000-15,000 mIU/mL 

 

0.1 – 5.7  
Expected Range 

(mIU/mL) 

 


