
 

 

 

 

   

   Combi Cancer CEA گیریاندازه کیت
Combi Cancer CEA ELISA Kit 96t 

 Cat. NO:  1524-96 

Brochure Rev: 15 (1399/08/11) 

 

 :مقدمه

 022 گليكوپروتئين كي CEA يا Carcinoembryonic ژنآنتي

 منتشر گزارشي 9191 سال در. است سلولي سطح دالتوني كيلو

 به مبتال بيمار 59 از مورد 53 در پالسما CEA اينكه بر مبني شد

 يهاجراحي انجام از پس و رفته باال كولون آدنوكارسينوماي

معموال با سرطان  CEAاگرچه . است آمده پايين آميزموفقيت

 در ي آنباال مقاديرمرتبط است ولي  (CRC)كولوركتال 

تخمدان  پستان، پانكراس، ،معده ريه،نظير  هاسرطان از بسياري

ها نيز گزارش شده است. همچنين در برخي از اندام و ساير

خيم نظير التهاب دستگاه گوارش و ريه و هاي خوشبيماري

 CEAخيم كبد و در افراد سيگاري نيز سطح سرطان خوش

 فاز و مرحله با سرم CEAافزايش مقادير يابد. افزايش مي

 در ارتباط متاستاز مكان و تومور تمايز درجه بيماري، گسترش

 . است

  :اصول آزمایش

هاي ايمني كمپلكس يساز حركتيب ، تثبيت وروش نيا در

 نيديواسترپتا نيب كنشها توسط واچاهك سطح در

(Streptavidin)  ضد مونوكلونال يباديآنت وكف پليت  در شده كوت 

CEA يباديآنت شدن مخلوط با. رديگيم  صورت شده لهينيوتيب 

 يحاو سرم و HRP ميآنز به متصل يباديآنت شده، لهينيوتيب مونوكلونال

      صورتي رقابت چيه بدون هايباديآنت و ژنيآنت نيب واكنش ژن،يآنت

 .شودتشكيل مي يمحلول چيساندو كمپلكس و رديگيم

 يباال  اريبس ليتما ليدل به چيساندوايمني  كمپلكس فوق، واكنش موازات به

تشكيل  زانيم. شوديم متصل تيپل سطح به ،نيوتيب و نيديواسترپتا نيب

 ميمستق ارتباطسرم  CEA غلظت بايم، آنز تيفعال و ايمني يهاكمپلكس

 يسوبسترا ي اجزاء متصل نشده،شستشو ها وتخليه چاهك از پس. دارد

رنگي  يآب محصول و شوده ميختير آنها درون (رنگزا محلول) HRP ميآنز

 رنگ رييتغ زرد رنگ به كننده متوقف محلولبا افزودن شود كه توليد مي

. دارد را جذب زانيم نيشتريب نانومتر 032 موج طول در اين محصول دهديم

 ارتباط سرم CEA غلظت با جذب مقدار جهينت در و شده جاديا رنگ شدت

 استاندارد يمنحن كمك به سرم CEA غلظت تينها در. دارد ميمستق

 .گردديم محاسبه( براتورهايكال نمودار)

 :ویات کیتمحت

 در شده بنديبسته. تستي 19 نيديواسترپتا با شده Coat پليت . ميكرو9

 . گيررطوبت با همراه آلومينيومي كيسه

 ng/ml  032 و 32 ،03 ،92 ،3 ،2مقادير در CEA هايكاليبراتور .0

 مطابق تيك نيا در موجود يهاكاليبراتور انسان. سرم در شده تهيه

 .است شده برهيكال 9ST 929/35 كد WHO يالمللنيب استاندارد با

 هايباديحاوي آنتي كه ليتريميلي 8 ويال CEA :9 كونژوگه. 5

 .است بافر در HRP آنزيم به متصل و بيوتين به متصل

  .ليتريميلي 02 ويال 9(: x 32) شستشو محلول. 0

 .ليتريميلي 3/9 ويالA :9 رنگزا محلول. 3

 .ليتريميلي 9/ 3 ويالB :9 رنگزا محلول. 9

 .ليتريميلي 90  ويال9:  واكنش كننده متوقف محلول.  3

 .ليتريميلي 3/2 ويال9: كنترل محلول. 8

 .ورق 9 پليت مخصوص برچسب. 1

 نگهداري گرادسانتي درجه 8 تا 0 دماي در هامحلول كليه: توجه

 .است نگهداري قابل نيز اتاق دماي در كننده متوقف محلول. شوند

 استفاده از کیت: احتیاط در

 دهي  گرد هي  تعب تي  ك نياستفاده در هم يبرا تيك نيا اتيمحتو .9

 گريساخت د يهاشماره ايو  هاتيك ريلذا از استفاده مشترک با سا

 .ديينما يجدا خوددار

هايي ها تا زمان انقضاء كيت پايدار هستند. از محلول. كليه محلول0

 ده ننماييد.كه تاريخ انقضاء آنها گذشته است، استفا

 ها در مجاورت نور و گرما قرار نگيرند.. توجه فرماييد محلول5

 دي  تول يدارد. مواد مورد استفاده برا يمنبع انسان تيك اتي. محتو0

تس ت   HCVو  HBsAg ،HIV 1/2ب ودن   ياز نظ ر منف    تيك نيا

ب ه ط ور كام ل ق ادر ب ه مش خ         يروش   چياند. در هر حال هشده

آلوده  لقوهالزم است با ني. بنابراستيفوق ن بودن موارد يكردن منف

 يمن  يا يه ا طبق دس تورالعمل  ديدر نظر گرفته شود و كار با آنها با

 انجام شود.  

 است. يدر هنگام كار الزام نكي. استفاده از دستكش و ع3

 اي  ب ه ص ورت    اتيكه محتو ديدقت فرمائ تي. در هنگام كار با ك9

مخ  اط ج  دا  ريا ده  ان و س  انق  اط ب  دن نپاش  د و از تم  اس ب   ريس  ا

 گردد.   يخوددار

 

 : سازی نمونهدهآوری و آمامعج

گي ري  اس تفاده از تكني ك اس تاندارد خ ون     . گرفتن خون بايد ب ا 9

 جدا گردد. هاسياهرگي انجام شده و به سرعت سرم از سلول

ك دورت   هاي  ليپميك همراه باانجام تست بر روي نمونه ازتوجه: 
هاي پالسما جهت انجام اين تست  نمائيد. نمونهو هموليز خودداري 

 باشند.مناسب نمي

توان آنها ميروز  3بسته باشد و تا نمونه بايد كامال . درب ظروف 0

ت  ر ب  راي م  دت ط  والنيگ  راد و س  انتي درج  ه 8ت  ا  0را در دم  اي 

 گراد نگهداري كرد.درجه سانتي – 02ماه در دماي  9حداكثر تا 

 

  :هاسازی معرفمادهآ

 با را (X32) شستشو محلول ويال محتويات كل: شستشو محلول

 .كنيد مخلوط مقطر آب ليترميلي 182

 ليترميلي 9 با را A رنگزا محلول از ليترميلي 9: رنگزا محلول

 92 از پس فوق محلول. نماييد مخلوط B رنگزا محلول از

 .باشدمي كافي رديف 0 براي و استفاده قابل دقيقه

صورت مشاهده رنگ آب ي در محل ول رنگ زا و ي ا      توجه: در
 كدورت و رشد باكتري، از اين محلول استفاده نشود.

     

 : روش انجام آزمایش

 ،كاليبراتورها كليه كه كنيد حاصل اطمينان آزمايش شروع از قبل

 .اندرسيده( گرادسانتي درجه 02-03) اتاق دماي به هانمونه و هامعرف

 .نماييد مخلوط آرامي به كردن ته و سر با را كاليبراتورها كليه

 برداشته را آزمايش انجام براي نياز مورد هايچاهك تعداد. 9

 آلومينيومي كيسه در گيررطوبتهمراه  را هاچاهك بقيه و

 گرادسانتي درجه 8 تا 0 دماي در و بسته را آن درب داده قرار

 . نگهداريد

 در ها و محلول كنترلنمونه ،كاليبراتورها از ميكروليتر 03. 0

 يا نمونه هر از كه است بهتر. بريزيد نظر مورد هايچاهك

 .شود ريخته هاچاهك در( Duplicate) صورت بهكاليبراتور 

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

 ساير با مراحل بقيه. نشود ريختهكاليبراتور  يا و نمونه چاهك اين

 .   باشدمي يكسان هاچاهك

 Enzyme)كونژوگه  آنزيم محلول از ليترميكرو 922 .5

Conjugate) مدت كنيد و پليت را به اضافه هاچاهك همه به 

 .دهيد تكان آرامي به ميز سطح روي ثانيه 52

 مدت به و بپوشانيد پليت مخصوص چسب با را ها چاهك. 0

 .نماييد انكوبه اتاق دماي در( دقيقه 92±) دقيقه  92



 

 

 

 

   

 3 را هاچاهك سپس. ديكن تخليه را هاچاهك اتيمحتو. 3

 اگر. دييبشو شستشو محلول تريكروليم 522 با مرتبه هر و مرتبه

 به شستشو يانتها در شوديم انجام يدست صورت به شستشو

 .ديبزن ريگرطوبت دستمال يرو بر را تيپل يآرام

 ديزيبر هاچاهك تمام درون زنگزا محلولاز  تريكروليم 922. 9

 انكوبه يكيتار و اتاق يدما در قهيدق 93 مدتبه  را تيپلو 

  از تكان دادن پليت در اين مرحله خودداري كنيد. .ديكن

 دست به 0 از كمتر براتوريكال جذب زانيم نيباالتر توجه: اگر

 92 مدت به را رنگزا محلول ونيانكوباس زمان ديتوانيم آمد،

 .ديده شيافزا قهيدق

 هاچاهك هيكل به واكنش كننده متوقف محلول تريكروليم 32 .8

 تا ديده تكان يآرام به هيثان 02 مدت به را تيپلو  ديكن اضافه

 .شود ليتبد زرد به آن يآب رنگ تمام

 نانومتر 032 موج طول در چاهك هر يبرا را جذب مقدار. 1

 زا بعد قهيدق 93 تا حداكثر Point to Point متد از استفاده با

 تا 902 رفرانس موج طول از. ديبخوان واكنش كردن متوقف

ميزان جذب و نمودار كاليبراتورهاي  .ديكن استفاده نانومتر 952

 اين كيت به عنوان نمونه در زير آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 CEAبرای تست االیزای  مقادیر مورد انتظار

 

 

 
 

 

 ل کیفیهای کنترپارامتر
Intra - Assay 

در ي ك  نوب ت    سرم نمونه سهبا ارزيابي تكرارپذيري دقت داخلي 

 تست  انجام گرديد.

                           

                             

 

 

 

 

Inter - Assay 

نوب ت ه ر    5 در س ه نمون ه متف اوت س رم     تستي بادقت بينارزيابي 

 بار انجام پذيرفت.  3نوبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recovery 

 شد بيترك گريكدي با يمساو نسبت به سرم نمونه دو تست نيا در

 شد. يريگاندازه آن در CEA ، غلظتنمونه كي عنوان به و

  

 

 

 

 

Linearity 
 يبرا سرم نمونه مختلف يهارقت در CEA غلظت تست نيا در

 .دش يريگاندازه تيك بودن يخط نييتع

 

 

 

 

 
Specificity 

هاي مختلفي يش با كمك اضافه كردن غلظتاين آزما اختصاصيت

واك نش  گر ب ه س رم، م ورد س نجش ق رار گرف ت.       از مواد مداخله

  CEAگر ب ه دوز گيري نسبت بين دوز ماده مداخلهندازهمتقاطع با ا

 ار جذب مورد سنجش قرار گرفت.مورد نياز  براي ايجاد همان مقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hook effect 

    ng/ml06666  ت ا غلظ ت  CEA ث ر ه وک   در بررس ي ا  

 بررسي گرديد كه اثر هوک مشاهده نشد.

 
ySensitivit 

بر اساس جمع معدل جذب نوري استاندارد ص فر و س ه براب ر    

     انحراف معي ار ح داقل غلظ ت قاب ل تش خي  در اي ن كي ت        

ng/ml  9/9 باشد.مي 
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-در صورت بروز هرگونه مشكل خواهشمند است با شماره

 هاي مندرج بر روي جعبه )بخش پشتيباني( تماس بگيريد.

 

 

Calibrators Well  Abs Mean  Value 
  Number   Abs (ng/ml) 

Cal A1 0.056 0.053 0 

A B1 0.050     

Cal C1 0.138 0.132 5 

B D1 0.127     

Cal E1 0.214 0.223 10 

C F1 0.233     

Cal G1 0.450 0.458 25 

D H1 0.466     

Cal A2 0.748 0.770 50 

E B2 0.792     

Cal C2 2.276 2.302 250 

F D2 2.328     

 

          Expected Value 

  Non Smokers  < 5  ng/ml 

     Smokers   < 10 ng/ml 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 20 20 20 

Mean CEA (ng/ml) 4.36 8.9 15.2 

S.D (ng/ml) 0.24 0.41 0.72 

C.V (%) 5.5 4.6 4.7 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean CEA (ng/ml) 3.5 9.8 18.3 

S.D. (ng/ml) 0.24 0.73 0.92 

C.V (%) 6.8 7.4 5 

 

NO. Sample Added Exp. Obs. Rec. 
  (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (%) 

1 4.9 8.1 6.5 6.4 98.5 

2 7.3 17.6 12.45 12.13 98.6 

3 11.9 26.7 19.3 20.1 104.1 

4 25.3 46.2 35.75 37.5 104.9 

 

NO. Sample 1/2 1/4 1/8 1/16 

     Recovery  %   

1 18.9 97.1 99.5 97.3 98 

2 23.5  98.8 99.4 101.4 97.7 

3 36.3 103.6 95.3 98.2 99.5 

4 47.3 99.5 101.5 97.8 99.1 

 

Analyte Cross  Concentration 
  Reactivity   

Acetylsalicylic Acid 1 100µg/ml 
Ascorbic Acid <0.0001 100µg/ml 

Caffeine <0.0001 100µg/ml 
AFP <0.0001 10µg/ml 
PSA <0.0001 1.0µg/ml 

CA-125 <0.0001 10.000 U/ml 
hCG <0.0001 1000 IU/ml 
hLH <0.0001 10 IU/ml 

hTSH <0.0001 100 mIU/ml 
hPRL <0.0001 100 µg/ml 

 


