
      TMB  بعـــد از دومین انکــوباسیون و شستشـــو، افـــــزودن  سوبســتراي

(3 و3-5 و5 تترامیل بنزیدین) سبب ایجاد  رنگ آبی توسـط آنزیم می شـود. شـدت 

رنگ ایجاد شده با میزان ßHCG موجود در نمون هها نسـبت مسـتقیم دارد. رن گزائی 

واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه می یابد و رنگ آبی ایجاد شده 

به رنگ زرد مبدل م یشود. شدت رنگ به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصــــــوص 

میکروپلیت در طول موج 450 نانومتر انداز هگیري م یشــــــود. براي تعیین غلظت 

ßHCGن مون هها ابتدا منحنی جذب نور استانداردها برحســـب غلظت ßHCG آنها 

رسم شـده و سـپس میزان غلظت ßHCGن مونه ها از روي منحنی اسـتاندارد تعیین 

م یگردد.

کیت انداز هگیري کمّی ßHCGب ر مبناي سنجش واکنش ایمونوآنزیماتیک بر روي فاز 

جامد طراحی شده است. در این سیســـــــــتم از دو آنتی بادي مونوکلونال موش که 

شــاخ صهاي آنتی ژنیک متمایزي را بر روي مولکول ßHCG شــناســائی م یکنند، 

استفاده شده است. ابتدا به حفر ههاي پلی اسـتایرن پوشـیده شـده با    آنتی باد يهاي 

مونوکلونال ßHCG، ا ســـتانداردها، ســــرم کنتر لها و نمون ههاي بیماران افـــزوده 

م یشـود. در حین انکــوباسـیون اول،ßHCG موجـود در نمــون هها به آنت یباد يهاي 

ضد ßHCG متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیسـتم خارج 

 (HRP) که به آنزیم پراکسـیداز ßHCGم یشوند. پس از شستشـو، آنت یبادي دوم ضد

متصل شده است به حفر هها افزوده م یشود. 

کیت ایمونو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (96تستی)�
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هورمون HCG(Human Chronic Gonadotropin) ،گلیکوپــروتئینـــی با وزن 
.          این (1-2)  مولکولی kDa 36/7 اسـت که از بافت جفت جنین ترشـح م یشـود

مولکول از دو زنجیرة α و ß ساخته شده است که با پیوندهاي غیر کووالانســی به هم 

متصــل شد هاند. برخلاف زنجیرة ß که مختص HCGب وده و مســئول خصــوصیات 

 TSH و FSH,LH در مولکو لهاي α بیولوژیکی این ملکول می باشــــــد ، زنجیرة
. ترتیب توالی اسیدهاي آمینۀ زنجیرة ßHCG شباهت زیادي (3-4) مشـترك   است 

(5) . به زنجیرة ß هورمون LH دارد 

در افراد سالم غیر حامله، غلظت سرمی HCG معمولاً کمتر از IU/l 5 است.

در حاملگی، بیمار يهاي تروفوبلاسـتیک و تومورهاي ژرمینال، میزان HCG در خون 

افزایش مـ ییابد. در حاملگـ یهاي طبیعـی داخل رحمـی، میـزان HCG در خون به 

سـرعت بالا م یرود. 8 تا 11 روز بعد از لقاح، غلظت هورمون حاملگی به سـطح تقریبی      
، سـپس در طول 6 هفتۀ اول حاملگی غلظت آن هر 1/5 تا 3 روز دو (6)  5IU/l  می رسد 

برابر م یشــــود. در حدود هفت ههاي 8-10 حاملگی، غلظت HCG به بالاترین میزان 

خود که در حدود IU/l 100,000 است رسیده و از سه ماهۀ دوم حاملگی میزان آن به 

آرامی در ســرم و ادرار کاهش م ییابد. غلظت HCG در موارد حاملگی دوقلوها تقریباً 
و در ناهنجار يهایی نظیر حاملگی خارج رحمی و ســـق طهاي خود به (7) دو برابر بوده

(8-10). خودي به طور غیرعادي پائین می باشد

مهمترین کاربرد انداز هگیري میزان HCG تشخیص زودرس حاملگی و پیگیري آن و 

ناهنجار يهاي وابســـــــته به حاملگی است. علاوه بر آن انداز هگیري HCG شاخ   ص 

خوبی براي تشـــــــــخیص تومورهاي جفت (تروفوبلاستیک) و برخی از تومور   ه ا    ي 
. در این بیماري ها میزان HCGن سـبت مســتقیم با اندازة تومور و (11-14) بیضـه است 

   براي ترسیم منحنی از  غلظت هاي مندرج بر روي ویال استانداردها استفاده نمائید.پیشرفت بیماري دارد. 
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موارد استفاده :

تعیین کمّی ßHCG در سرم یا پلاسما

ʻ ʻ

غلظت  ßHCG (mIU/ml)         جذب نور                       نمونه

IV.   وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

1.  دسـتگاه اسـپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوري 3-0 در طول موج 
450 نانومتر با دیفرانسیل 630 نانومتر .

2.  میکـروپیپت قابل تنظیم بـر روي 50 و 100 میکـرولیتـر و تیپ هاي یک بار 
مصرف. 

3.  آب مقطر یا آب دیونیزه براي رقیق کردن محلول شستشو .

V.   نحوه جمع آوري و آماده سازي نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیري ßHCG، سرم یا پلاسـماي هپارینه بیمار می 

باشــد . این نمونه ها به مدت یک هفته در دماي 8-2 درجه ســانتی گراد قابل 

نگهداري اسـت . براي نگهداري نمونه ها به مدت طولانی تر ، سـرم یا پلاسـماي 

بیمار را در حجم هاي کم تقســیم نموده ، در 20- درجه سانتی گراد نگهداري 

نمائید . بهتر اسـت از ذوب شــدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود . براي 

اندازه گیريßHCG نمونه هاي منجمد شــــده ، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق 

ذوب نموده ، سپس با حرکت دست یکنواخت نمائید .

 براي یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex نباید اســـــتفاده نمود.  براي اندازه 

گیري دقیق نمونه هائی که میزان ßHCG آنها بیش از آخرین استاندارد است ، 

ابتدا نمونه ها را با استاندارد صـفر رقیق کرده ، سـپس اندازه گیري مجدد بعمل 

آورید . بدیهی اســت در محاســـبه نتایج این نمونه ها ، ضـــریب رقت منظور       

می شود .

8.  100 میکرولیتـر از محلول متوقف کننده واکنش را در هـر حفـره ریخته و به 
مدت 10 ثانیه مخلوط کنید . میــزان جذب نور حفــره ها را در طول موج 450 
نانومتر (با دیفرانســیل 630 نانومتر) حداکثر تا 15 دقیقه بعد از افزودن محلول 

متوقف کننده ، بخوانید.

VII.   محاسبه نتایج :

پس از تعیین میزان جذب نوري اســــتانداردها و نمونه ها و ترســــیم منحنی 
استاندارد ، غلظت ßHCG بیماران قابل محاسبه اسـت . در منحنی مذکور که با 
استفاده از دستگاه الایزا ریدر (قابل برنامه ریزي) و یا به صورت دستی ترسیم می 

طول موج شـود، محور Y شـاخص میزان جذب نور اســتانداردهاي ßHCG در 
ß برحســــــــب  450HCG نانومتر و محور X شاخص غلظت استانداردهاي 

مثال بوده و ن  mIU/ml می باشــد . نتایجی که در جدول زیر آمده ، فقط به عنوا
نبایستی بعنوان نتایج حاصل از آزمایش تلقی شود.

II.   اصول اندازه گیري :   

I.   مقدمه :   
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 VI.   روش کار :

         قبل از شروع کار دماي تمامی محلولها باید به دماي اتاق برسد. 

محلول شسـتشـوي غلیظ به نسـبت یک به بیسـت با آب مقطر یا دیونیزه رقیق 
شود. (یک حجم محلول شســــتشـــــوي غلیظ به ازاء 19 حجم آب) محلول 
شســـتشــــوي رقیق را تا یک هفته در دماي 8-2 درجه سانت یگراد م یتوان 
نگهداري کرد.در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ شستشو ، ویال را به 

مدت چند دقیقه در37 درجه سانتیگراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

1.  ابتدا 100 میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و سـرم بیماران را داخل 
حفره ها ریخته و به آن 50 میکرولیتر از بافر رقیق کننده اضافه کنید ، سـپس با 

تکان دادن پلیت ، محتویات حفره ها را به مدت 15 ثانیه مخلوط نمائید . 

2.  پلیت را به مدت 30 دقیقه در دماي اتاق قرار دهید . 

3.  حفره ها را 4 مرتبه با 300 میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید . 

4.  به هر حفره 50 میکرولیتر از کونژوگه ضــــد  ßHCG (HRP) افزوده و به 
30 دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید.  مدت

5.  حفره ها را 4 مرتبه با 300 میکرولیتر محلول شستشو بشوئید. 

TMBا ضافه نمائید6.  به هر حفره 100 میکرو لیتر از سوبستراي

7.  پلیت را به مدت 15 دقیقه در دماي اتاق و در محلی تاریک قرار دهید .  

محلولهاي این کیت جهت انجام 96 تسـت بوده و تاریخ انقضـاي هر یک بر روي ویال 

آن درج شــده اســت. دماي مناســب براي نگهداري کیت 8-2 درجه ســانتی گراد       

می باشد. 

1. پلیت: پلیت 96 حفره اي پوشــــش داده شـــــده با آنتی بادي هاي مونوکلونال        

ضد  ßHCG موش.

2. استاندارد صفر: 1 ویال 4 میلی لیتري(از استاندارد صـفر براي رقیق کردن نمونه 

ها نیز استفاده شود).

ـانی،  3. استانداردها: 6 ویال 1/5 میلی لیتري محلول سرم دار حاوي ßHCGا نســـ

PBS، پروتئین و تیمروزال.  غلظت هاي دقیق  ßHCG استانداردها که توسط اسـتاندارد بین 

المللی (IRP 1st 75/589) سازمان بهداشت جهانی کالیبر شده اند بر روي برچسـب 

آنها درج شده است.

 PBS،انسانی ßHCG 4. کنترل هاي سرمی: 2 ویال 1/5 میلی لیتري سرم حاوي

و تیمروزال. غلظت هاي دقیق ßHCG  کنترل هاي سرمی بر روي برچســب کنترل 

ها درج شده است.

 ßHCG 5. ردیاب آنزیمی: یک ویال 6 میلی لیتري آنتبی بادي مونوکلونال ضـــد

متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوي پروتئین و تیمروزال.

6. بافـر رقیق کننده: یک ویال 6 میلـی لیتــري محلول PBS حاوي پــروتئین و 

تیمروزال.

7. محلول شســــتشـــــو غلیظ (20x): یک ویال 25 میلی لیتـري حاوي           

PBS-Tween20 و تیمروزال.

.TMB و HO 82. محلول رنگ زا: یک ویال 12 میلی لیتري بافر 2

92. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال 12 میلی لیتري HSO دو نرمال. 4

 III. محتویات کیت:
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دامنه درصد ریکاوري بدست آمده مابین 85/6  تا 99 م یباشد.

احتیاط!

با توجه به اینکه محلو لهاي ب هکار رفته در این کی تها حاوي مواد سمی 

مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشـا انسـانی و حیوانی هســتند، و 

 ،HCV اینکه با هیچ تسـتی نمی توان از عدم وجود ویرو سهایی چون

HIV ،HBV در این محلو لها اطمینان کامل حاصـــــــــــل کرد، 

خواهشــــــمند است هنگام کار احتیا طهاي لازم از جمله  استفاده از 

دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشــیدن،  خودداري از 

پیپت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دس تها، 

رعایت شود.  

6.  ریکاوري و رقت : ریکاوري به حالتی اطلاق م یشود که با افزودن حجم معینی از 

یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقی قتر، افزایش غلظت حاصـل شــود. براي تعیین 

ریکاوري، محلولی با غلظت بالاي ßHCGب ه نمونه ســــــــرمی که غلظت پائینی از  

ßHCG دارد، افزوده شده است. درصد ریکاوري طبق فرمول زیر محاسبه م یشود :

(mIU/ml) غلظت پیش بینی شده

(mIU/ml) غلظت اندازه گیري شده
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VIII.   مقادیر طبیعی :

در افراد سالم غیر حامله، غلظت سرمی معمولاً کمتر از mIU/ml 5 می باشد.

جهت تشخیص بارداري ، توصیه می گردد سرم هایی که غلظت ßHCG آنها بین    

mIU/ml - 20 mIU/ml 5  است، مشـــکوك تلقی شده و تســــت به فاصلۀ        

48 ساعت بر روي نمونۀ جدید تکرار گردد .

 در حاملگی ، بیماري هاي تروفوبلاسـتیک و تومورهاي ژرمینال میزان HCG در 

 HCG خون افـزایش مـی یابد. در حاملگـی هاي طبیعـی داخل رحمــی ، مقدار

گزارش شده براي هفته هاي متفاوت به شرح زیر می باشد :

براي بررســـــی خطی بودن رقتهاي ßHCG بر روي منحنی چندین نمونه 

سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، انداز هگیري شـده و 

نتایج یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شـده اســت. دامنه درصــد 

ریکاوري بدست آمده مابین 95/4  تا 107/1 م یباشد.
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. توصـیه می گردد که هر (15) جدول بالا به عنوان یک راهنماي کلی ارائه شده است 

آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی ßHCG در هفته هاي متفاوت بارداري ، 

دامنۀ آن را تعیین نموده و از آن به عنوان مبناي مقایسۀ خود استفاده نماید.

IX.   ویژگی هاي اختصاصی تست :

1.  حســاسیت : به حداقل غلظت ßHCG که اختلاف جذب نور آن نســبت به 

جذب نور استاندارد صفر ، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار 

براي کیت mIU/ml  ،ßHCG 1ا ست. 

2.  اثرهوك (Hook effect) : در کیت EIA پادتن علم بـراي نمونه هاي رقـیق 

شده تا غلظت mIU/ml 500,000  اثر هوك مشاهده نشده است.   

3.  اختصـاصی بودن : اختصـاصی بودن تســت ßHCG با اندازه گیري مقادیر 

 (1000  mIU/ml) FSH  ،(1000  mIU/ml) LH   بالایی از هورمون هاي

و TSH (µIU/ml 1000) مـورد بررســــی قــرار گرفته اســت . نتــایج این 

نشان داده شده است.آزمایشات تداخلی در جدول زیر 

0/11

0/03

0/01

LH

FSH

TSH

4. مقایسه با روش الکتروکمی لومینسـانس ßHCG: براي بررسی همبسـتگی 

آماري بـین کـیت EIA پادتن علم و کـیت Cobas  غلظتβHCG،500 نمونه 

تصـــادفی با هر دو کیت اندازه گیري شد. مقایســـه نتایج به دست آمده ، ضریب 

همبستگی 0/93 را نشان می دهد.

شاخص دقت کیت با مقایســــه تکرارپذیري جوا بها به روش میا نسنجی 5. دقت: 

(Inter-assay) و درو نسنجی (Intra-assay) تعیین گردیده است. براي این 

منظور 4 نمونه ســرم ده بار در یک دوره آزمایش (درو نســنجی) و یکبار در ده دوره 

آزمایش متفاوت (میا نسنجی) تعیین غلظت شده اسـت. نتایج انحراف معیار (SD) و 

ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است :
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4/9

4/1

8/2

0/1

0/7

0/7

4/4

2/0

15/7

19/0

54/0

5/0

3/2

7/8

1/9

0/6

0/7

4/7

2/6

12/4

21/8

60/1

134/7
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