
١
1494734463، کد پستی 1پالكیاسمن ، خیابان یاس سوم، نبش خیابان بلوار گلها، ،گلستانشهرك تهران،

42197007فکس (خط ویژه)42197000تلفن 
comww.pishtazteb.wminfo@pishtazteb.cosms 300071402

١٣٩٧مرداد–ششمویرایش 

روش االیزاه بOH Vitamin D (TR)-25کیت سنجش 

می باشد .زایبه روش االیدر سرم انسانDنیتامیسنجش ويبراتیکنیا

:مقدمه

زم براي بدن الهايیکی از ویتامینDویتامین یافت می شود.)Vitamin D3کوله کلسیفرول (و)Vitamin D2(ارگوکلسیفرولایزومري بنامهاي شکلدو بهDویتامین 
جاد افزایش جذب فسفر و با ایویتامیناین کند.کمک میفسفرو کلسیماز طریق کنترل تعادل استخوانهاهاي محلول در چربی است که به رشد و استحکام و از ویتامین

بعالوه گزارش .کندهمچنین از طریق ترجمه ژنهاي هسته سلول به رشد سلول کمک می.کندها کمک میها و کاهش دفع از کلیه به متابولیسم استخوانکلسیم از روده
انها می شود.طرباعث افزایش ریسک ابتال به برخی از سDویتامین مقادیر خارج از محدوده طبیعیشده است که 

می شودهیدروکسیله Dدر کبد ویتامین . نور آفتاب است)، تخم مرغوشیر،ساردین،مثل ماهی(و حیوانی )غالتمثل (منبع اصلی دریافت این ویتامین بجز منابع گیاهی 
)25-OH VitD (ویتامینارض کمبودترین عوجديفرم اصلی نشان دهنده وضعیت افراد از نظر این ویتامین می باشد.،و این شکلD، کاهش کلسیم خون، کاهش فسفر

(نرمی استخوان ها در دوره بزرگسالی) می باشند.دوران کودکی) و استئوماالسی(نرمی استخوانها درخون، بیماري ریکتز
حالت ایننرمال است ولی عالئمی وجود ندارد.حد از مترکDاست که به مواردي اطالق میشود که در آن مقدار ویتامین Dکمبود تحت بالینی ویتامین ،عارضه شایع دیگر

.همراه استشکستگی استخوان در ضربه هاي جزییکاهش خفیف کلسیم خون، افزایش مقدار هورمون پاراتیروئید و افزایش خطربا کاهش تراکم استخوانی،
بطور مستمر باعث Dمکمل هاي ویتامین استفاده از گردد.شد منجر به مسمومیت میاستفاده بیش ازحد از این ویتامین مخصوصاً اگر همراه با مصرف زیاد کلسیم با

شود.، قلب و گوش میها، ریههامشکالتی مانند رسوب کلسیم در بافتهاي نرم مثل کلیه

:اساس آزمایش

نوکلونال که ودر این روش چاهکها توسط آنتی بادي مگردیده است.طراحیبه روش رقابتی و به کمک آنتی بادي مونوکلونال ،حاضرTR )(DOH Vitamin-25کیت
OH Vitamin-25بر علیه مولکول  D) می باشد پوشش داده می شوندCoating(. به همراه بافر استانداردها و نمونه بیماران با آنتی بادي پوشش داده شده در ته چاهکها

VitaminOH-25،و شستشوانکوباسیونپس از.دنمجاور می شو، D Binding Protein)(Vitaminشونده آن از پروتئین متصل Dاستخراج جهت استخراج ویتامین 

D استرپتاویدین متصل به آنزیم به همراهاستبیوتینکه متصل بهHRP به چاهکها اضافه می شود که در بیرون چاهک با هم مخلوط شده اند
آنتی نمونه ها در اتصال بهDOH Vitamin-25با متصل شده با آنزیم )DOH Vitamin-nylated 25Bioti(بیوتینهDOH Vitamin-25که این 

کمتريبیوتینهDOH Vitamin-25در نمونه بیشتر باشد مقدار DOH Vitamin-25هر چه مقدار .بادیهاي کوت شده در چاهکها رقابت می کند
کروموژن است به داخل) وH2O2محلول رنگزا که محتوي هیدروژن پراکسید (، پس از شستشو.عکسآنتی بادي هاي کوت شده متصل می گردد و بالبه

OH Vitamin-25چاهکها ریخته شده و انکوبه می گردد که بعد از انکوباسیون رنگ آبی پدید آمده به صورت معکوس با غلظت  Dبراي .موجود در نمونه ها متناسب است
محلول متوقف کننده افزوده می گردد که فعالیت آنزیم را مختل کرده و رنگ آبی را به زرد تبدیل می نماید که بهترین ،ز اندازه و نامناسب آنزیمجلوگیري از فعالیت بیش ا

.نانومتر دارد450جذب نوري را در طول موج 

:محتویات کیت

D(Anti-Vitaminویتامین پلیت حاوي چاهکهاي پوشش داده شده با آنتی بادي ضد)1 D Coated Plate)

محلول بافري آماده مصرف.: ویال حاوي (Assay Buffer)محلول اسی بافر ) 2
Vitamin)آن به از پروتئین متصل شونده Dاستخراج ویتامین محلولویال حاوي : (Extraction Buffer)) محلول بافر استخراج3 D Binding Protein)

.برداشت محلول مورد نیاز محکم ببندیداز پسهلدرب ویال را بالفاص،واد فرار در این محلولبه دلیل وجود متذکر مهم:
. )x 20بصورت (متصل به بیوتینDویتامین : ویال حاوي محلول )DVitaminOH-Biotinylated 25(غلیظ) محلول کنژوگه4
.کونژوگهجهت رقیق کردن وي محلول : ویال حا)Conjugate Diluent(کنژوگهرقیق کنندهمحلول)5

کالیبره DVitaminOH-25از 012ng/mlو 5،01،03،06، 0غلظتهاي باویال استاندارد 6شامل:s(Standard(Setهاسري استاندارد)6
.972NIST ( SRM )مرجعاستانداردبا D( VDSP )شده مطابق پروتکل برنامه استاندارد سازي ویتامین 

.مشخص شده بر روي بر چسب ویال هايویال حاوي سرم کنترل با غلظتدو: )Controls Serum(سرم کنترل) 7
به نسبت با آب مقطر را مورد نیازمقدار ،جهت تهیه محلول شستشوي آماده مصرف.)X20: ویال حاوي محلول شستشوي غلیظ ()Wash Solution(محلول شستشو)8

.دنماییرقیق 20/1
.آماده مصرفمحلول حاوي: ویال (Chromogen-Substrate)محلول رنگزاي یک مرحله اي )9
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١٣٩٧مرداد–ششمویرایش 

.محلول آماده مصرفحاوي: ویال )Stop Solution(هکنندمحلول متوقف)10
برچسب مخصوص پلیت .)11

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

.نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس)630نانومتر (و در صورت امکان 450فیلتر دارايریدر االیزادستگاه )1
.میکرولیتر 100تا10متغیر دقیقسمپلر)2
.درجه37)دستگاه انکوباتور3
.آب مقطر)4
) نوار جاذب5

: نکات قابل ذکر براي مصرف کنندگان

.باشدمی براي مصرف در همین کیت فقط محتویات این کیت ) 1
.یدیاري نمادمختلف جداً خودساختهاياز مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره )2
جهت احتیاط ، کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشندHIVو HCVو آنتی بادي هاي ضد HBsAgکلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود )3

.   دند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزنکیت کار می کنکه با کاربرانیبهتر است 

هشدار هاي توصیه اي: 
لطفاً با یاستفاده با روش دستگاهيبراازیدر صورت نبه روش دستی ( غیر دستگاهی ) می باشد .Dاین کیت براي سنجش ویتامین 

.دیشرکت تماس حاصل فرمائیکارشناسان فن

شرایط نگهداري : 

.  یدیدرجه سانتیگراد نگهداري نما8تا 2یخچال بین دماي را درکیت )1
ید .یچاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداري نما)2

.شده بر روي هر یک از آنها می باشدنوشتهپایداري محتویات کیت تا پایان مدت انقضاي ) 3
.درجه سانتی گراد قابل نگهداري و مصرف می باشد2-8آب مقطر رقیق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط با 20/1محلول شستشوي آماده مصرف که به نسبت )4

جمع آوري و آماده سازي نمونه :

8تا 2مدت دو روز در دماي می تواند براي سرمهارا می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود، هاسرم . نمونه مورد استفاده در این کیت نمونه سرمی می باشد
نمودن نمونه پرهیز شود . Freeze–thawدر ضمن باید از .شودنگهداري درجه سانتی گراد -20دماي روز) در7و یا براي مدت طوالنی تر (حداکثر تا درجه سانتی گراد 

توضیحات عمومی :

.حرارت اتاق برسانیدقبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه) 1
.محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرنده بهتر است ب)2
.از نوك سمپلر یک بار مصرف براي هر نمونه استفاده کنید)3
آب ml950عالوه هبml wash50رقیق کنید. براي مثال20به 1را X20، محلول شستشوي غلیظ X1) جهت تهیه محلول شستشو با غلظت کاري 4

.مقطر
.جذب نوري چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد،پس از افزودن محلول متوقف کننده)5
.   دنبراي کسب نتایج مطلوب باید شستشوي چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شو)6
قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهاي، بنابراین پیشنهاد می گردد زمان انکوباسیون مناسب می باشد،صول نتیجه مطلوبحدر از مهمترین فاکتورها )7

ل ، این عمو درب محلولهاي مورد نیاز را باز کنیدآماده نموده)به جزء محلول کونژوگه که می بایست بعد از انکوباسیون اول تهیه شود( مورد نیاز را
. با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود
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.به دست می آیدExtraction Bufferو Assay Bufferدو محلول با حجم یکسان ازبافر واکنش از مخلوط کردن )محلول 8

مراحل انجام آزمایش :
.به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداري پلیت قرار داده و درب آن را ببندیدچاهکها را سایرمورد نظر را انتخاب نموده و تعداد چاهکهاي) 1
پلیکیت استفاده شود بدین میکرولیتر از هر استاندارد، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها بصورت دا20) 2

.آنها براي محاسبه نتایج استفاده کنیدنه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوري معنی که هر استاندارد و نمو
Reaction)جهت تهیه محلول بافر واکنش را به داخل هر چاهک بریزید. (Reaction buffer)میکرولیتر از محلول واکنش 100) 3 buffer) به ازاي هر می بایست

.دمحلول اسی بافر در لوله آزمایش بخوبی با هم مخلوط کنیمیکرولیتر 75ولیتر از بافر استخراج را با میکر75به میزان چاهک
تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و سپس درب چاهکها را با برچسب مخصوص کنید shakeبه آرامی دقیقه2پلیت را براي مدت ) 4

ید .یانکوبه نماسانتی گراددرجه37انکوباتور دقیقه در45پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 
پلیت می ینگجهت شیکادامه دهید.هاعمل تکان دادن پلیت را تا مخلوط شدن کامل و یکنواخت شدن رنگ محتویات چاهکتذکر مهم:

.دقیقه استفاده نمود2به مدت RPM5 00توان از دستگاه شیکر پلیت با دور 
کاناله استفاده 8ید (براي شستشو میتوان از سمپلر یبار با محلول شستشوي آماده مصرف بشو5چاهکها را محتویات چاهکها را خالی کرده و پس از پایان انکوباسیون) 5

حدود دفعه شستشور هر نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد، د
در مراحل شستشو Soaking timeاز هر گونه و ید یدر هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نماومیکرولیتر محلول شستش300

.بکوبید تا قطرات اضافی خارج شوندگیر در انتهاي عملیات شستشو چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات مالیم بر روي یک پارچه یا کاغذ نم.پرهیز شود
محلول می بایست به ازاي هر استریپ به این جهت تهیه . را به داخل هر چاهک بریزیدرقیق شدهمیکرولیتر از محلول کونژوگه100) 6

یش بخوبی با هم مخلوط کنیدمیکرولیتر محلول کونژوگه غلیظ در لوله آزما50میکرولیتر از محلول رقیق کننده کونژوگه را با 950میزان 
محلول کونژوگه آماده مصرف را پس از اتمام انکوباسیون اول تهیه نمایید.؛O.Dتوصیه می شود جهت جلوگیري از افت .

ید .یانکوبه نماسانتی گراددرجه37انکوباتور دقیقه در 15درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ) 7
کاناله استفاده 8ید (براي شستشو میتوان از سمپلر یبار با محلول شستشوي آماده مصرف بشو5چاهکها را محتویات چاهکها را خالی کرده و پس از پایان انکوباسیون )8

حدود جه آزمایش گردد، در هر دفعه شستشونمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتی
در مراحل شستشو Soaking timeاز هر گونه و ید یدر هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نماومیکرولیتر محلول شستش300

.بکوبید تا قطرات اضافی خارج شوندوي یک پارچه یا کاغذ نمگیر در انتهاي عملیات شستشو چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات مالیم بر ر.پرهیز شود
ید .ی) به هر چاهک اضافه نماChromogen-Substrateمیکرولیتر محلول رنگزا (100) 9

ید .یدقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نما15چاهکها را به مدت )10
براي سنجش جذب ید.یبه هر چاهک ادامه واکنشهاي آنزیمی را متوقف نما(Stop Solution)ف کنندهمتوقمیکرولیتر محلول 100با اضافه کردن ) 11

.به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گرددnm630توصیه میشود از فیلتر . ید یاستفاده نماnm450نوري هر چاهک از دستگاه االیزاریدر با فیلتر 

:حاسبه نتایجم

میتوان استفاده نمود . nm450با قابلیت سنجش جذب نوري در طول موجریدر زااالیاز هر دستگاه 

. ) بخوانیدnm630(و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس nm450در طول موجریدر االیزانمونه ها را به کمک دستگاه جذب نوري استانداردها و)1

) رسم کنید به این صورت که جذب نوري استانداردها را روي محور عمودي Point to pointبا استفاده از میانگین جذب نوري استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداري ()2
)Y) و غلظت آنها را روي محور افقی (Xید تا یبدست آمده را به یکدیگر وصل نماس نقاط، سپ) برده و نقطه تالقی غلظت و جذب نوري را براي هر استاندارد بدست آورید

.منحنی بدست آید
ید بطوریکه این یپیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمامیانگین جذب نوري براي هر نمونه را بدست آورده و روي محور عمودي جاي آن را)3

بر محور افقی وارد کنید نقطه تالقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خطی عمودقی خط و منحنی خط بر محور عمودي کامالً عمود باشد و بعد از محل تال
خواهد داد.
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نشان داده شده است .1) نمونه اي از نتایج و شکل منحنی استاندارد در جدول شماره 4
44

استانداردھا جذب نوری
ng/ml 450/630

St1 0 2.50
St2 5 1.26
St3 10 0.97
St4 30 0.58
St5 60 0.34
St6 120 0.18

جدول شماره 1

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

0 30 60 90 120

O
D

Concentration (ng/ml)

Standard curve

.حنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدي رسم نمایدجذبهاي نوري و من:1توجه
.گزارش شود<ng/ml012می بایست بصورت ng/ml120بیش از مقادیر:2توجه

: مقادیر مورد انتظار
OH-25مقادیر نرمال  Vitamin Dستهاي مکرر به روش االیزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد میگردد که هر آزمایشگاه در سرم افراد طبیعی که توسط ت

:مقادیر نرمال خود را بدست آورد
Level Range ( ng/ml )

Deficient < 20
Insufficient 20 - 29
Sufficient 30 - 100

Potential Toxicity > 100

:Dتبدیل واحد ویتامین 
از فرمول زیر استفاده نمایید.می توانیدDتبدیل واحد ویتامین جهت 

62.5پس از اعمال فرمول مذکور ng/ml 25به عنوان مثال  nmol/L.می شود

محدودیت هاي روش اندازه گیري:

OH Vitamin-25سطوح سرمی  Dبه تنهایی نباید به عنوان شاهد مطلق وجود یا عدم بیماري بکار رود.
.بیماران مورد تفسیر قرار گیرددرمانتایج تست می بایست فقط همراه با سایر تست ها و روشهاي تشخیصی در روند ن

.موجب واریاسیون و نتایج ناصحیح می شود)تکان دادن ناکافی پلیت به منظور مخلوط کردن محتویات آن (بافر واکنششیک یا 
.  امکان تداخل دارند، با وجود مواد بالك کننده قوي ضد آنها در محلول هاي کیتونه سرم برخی از بیماران دیده می شوند،گاهی اوقات آنتی بادیهاي هتروفیل که در نم

از بکار بردن نمونه هاي همولیز خودداري نمایید.

:ییشاخصهاي اجرا

:  حساسیت) 1

و می باشدng/ml3.5کیت قابل تشخیص در این DVitaminOH-25) حداقل غلظت SD(سه برابر انحراف معیار منهايبر اساس جذب نوري استاندارد صفر و
.گزارش شود>ng/ml3.5مقادیر کمتر از آن می بایست بصورت 

ng/ml × 2.5 = nmol/L
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: دقت آزمایش)2

) با سري آزمایشات مختلفنمونه در یک اسی (همخوانی غلظت مشخص از-) و اینتریک سري آزمایشنمونه در یک اسی (همخوانی غلظت مشخص از-آزمایشهاي اینترا
OH-25ف سرم با غلظتهاي مختل3استفاده از  Vitamin Dآمده است :2و 1ید که در جداول انجام گرد

:اسی)-(اینترا1جدول شماره

:اسی)-(اینتر2جدول شماره 

:اختصاصیت آزمایش) 3

OH-25جهت بررسی واکنشهاي متقاطع با، اضافه شده مختلف به آنهامشخص از مواد به کمک سرمهائی با غلظتهاياختصاصیت این آزمایش Vitamin D بررسی شد
:که نتایج آن در جدول زیر آمده است

غلظتآنالیت
(ng/ml)

واکنش متقاطع به درصد
25-OH-Vitamin-D310100
25-OH-Vitamin-D210100

1,25-OH-Vitamin-D31005/9
1,25-OH-Vitamin-D2706

Vitamin-D3251/0<
Vitamin-D2205/0<

24,25-OH-Vitamin-D3505/3
3-epi-25-OH-Vitamin-D2205
3-epi-25-OH-Vitamin-D3205/1

میانگین  تعداد دفعات تکرار تستنمونه
(ng/ml)

SDCV
(%)

110127/12/14
2105421/21/4
31010428/22/2

میانگین  تعداد دفعات تکرار تستنمونه
(ng/ml)

SDCV
(%)

12426/1071/17/16
22426/3366/311
3241128/34/3
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ریکاوري آزمایش : )4

OH-25مقادیر معلومی از  Vitamin D 25نمونه سرم با غلظتهاي مشخص 4به-OH Vitamin D ریکاوري آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول افزوده شده و
آمده است . 

دن آزمایش :خطی بو) 5

تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول OH-Vitamin-D-25نمونه سرم با غلظت مشخص از 5تهاي متوالی از ق، ربا استفاده از استاندارد صفر
آورده شده است . ننتایج آزیر

OH-25مقدار نمونه VitaminDموجود
(ng/ml )در سرم رقیق نشده

ري ( % )ریکاو
16/1رقت 8/1رقت 4/1رقت 2/1رقت 

13/18110108**

23/37929397*

39/58981119289
495103106108115
511210410399116

.داردنوجود امکان بررسی ،در محدوده پایین تر از حداقل مقدار قابل اندازه گیري *
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ریکاوري
( %)

مقدار بدست آمده
(ng/ml)

مقدار مورد انتظار
(ng/ml)

OH Vitamin-25مقدار D

(ng/ml)افزوده شده

OH Vitamin-25مقدار  D

(ng/ml)موجود در نمونه 
نمونه

2/95 9/11 5/12 10 15 1
95 19 20 25 15 1

2/95 5/40 5/42 70 15 1
1/104 25 24 10 38 2
5/101 32 5/31 25 38 2
6/104 5/56 54 70 38 2
1/97 5/33 5/34 10 59 3
2/95 40 42 25 59 3
1/96 62 5/64 70 59 3
4/104 5/59 57 10 104 4
3/102 66 5/64 25 104 4
6/104 91 87 70 104 4
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بصورت شماتیکTRDVitaminOH-25)(انجام آزمایشروش 

OH-Vitamin-25جهت تستچاهکهاي کوت شده با آنتی بادي D

نمونه سرم کنترل استانداردها محلولها
- - میکرولیتر20 استانداردها
- میکرولیتر20 - سرم کنترل

میکرولیتر20 - - نمونه
میکرولیتر100 رولیترمیک100 میکرولیتر100 واکنشبافر*

.بخوبی مخلوط شوندتکان دهید تا محتویات چاهکهادقیقه2پلیت را به مالیمت براي مدت 
عمل تکان دادن پلیت را تا مخلوط شدن کامل و یکنواخت شدن رنگ محتویات چاهک ها ادامه تذکر مهم:

دهید.
درجه سانتی گراد37انکوباتور دقیقه در 45نید.سپس دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت بپوشا

بار چاهکها را 5برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید. طبق دستور شستشو .انکوبه کنید
.یدیبشو

میکرولیتر100 میکرولیتر100 میکرولیتر100 کنژوگه**
درجه سانتی گراد37انکوباتور دقیقه در 15سپس دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت بپوشانید.

.انکوبه کنید
.یدیبار چاهکها را بشو5برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید. طبق دستور شستشو 

میکرولیتر100 میکرولیتر100 میکرولیتر100 محلول رنگزا
.و در تاریکی  انکوبه کنیددقیقه در دماي اتاق15

میکرولیتر100 میکرولیتر100 میکرولیتر100 محلول متوقف کننده
.نانومتر به عنوان فیلتر رفرانس) قرائت کنید630نانومتر(و در صورت امکان 450جذب نوري چاهکها را با طول موج 

د.)موجود در بروشور ساخته شو،آزمایشمراحل انجام3می بایست بر اساس بند شماره بافر واکنش(*
( محلول کنژوگه می بایست مطابق با روش کار ذکر شده در بروشور ساخته شود ) .**
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جدول محتویات کیت
تستی192فرمت تستی96فرمت تستی48فرمت محتویات کیت

پلیت
Plate

1 × 48 Wells1 × 96 Wells2 × 96 Wells

محلول اسی بافر
Assay Buffer

1×3.5 ml1×7.5 ml1×15 ml

محلول بافر استخراج
Extraction Buffer

1×3.5 ml1×7.5 ml1×15 ml

غلیظحلول کنژوگهم
Conjugate 20x

1×0.5 ml1×0.75ml1×1.5 ml

کنژوگهرقیق کنندهمحلول
Conjugate Diluent

1×7.5 ml1×15 ml2×15 ml

سري استانداردها
Standards Set

St. 6×0.5 mlSt. 6×1 mlSt. 6×2 ml

سرم کنترل
Control Sera

2×0.5 ml2×1 ml2×2 ml

محلول شستشو
Wash Solution

1×25 ml1×50 ml2×50 ml

محلول متوقف کننده
Stop Solution

1×6 ml1×12 ml2×12 ml

محلول رنگزاي یک مرحله اي
Chromogen - Substrate

1×6 ml1×12 ml2×12 ml

برچسب مخصوص پلیت
Cardboard Sealer
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