
 

 

 

 
   

 یریگاندازه تیک
Total Prostate Specific Antigen (tPSA) 

  انسان سرم در
PSA ELISA Kit 96t Cat. No: 0924-96 
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 :مقدمه

PSA ، باشی.   با فعالیتی مشابه کیموتریپسیین میی  یک سرین پروتئاز

ژن نرمیا  ویی ب بافیر پروسیتا      به دلیل اینکه یک آنتیی  PSAنام 

شیود،  یگیر  یافیر نمیی   .خیم داسر و در هیچ بافیر نرمیا  ییا بی    

سرم در انیوا  تومورهیا     PSA افزایش مقادیرانتخاب ش.ب اسر  

شود  سرطان م و متاستاتیک پروستا  مشاه.ب میخیخیم، ب.خوش

فیرم شیایس سیرطان در آااییان اسیر، از ایین رو       پروستا ، دومیین  

تشخیص سیریس   در ، نقش مهمیPSAمقادیر افزایش یافته  سنجش

فسیااتاز  سیرم در مقایسیه بیا اسی.    PSAسینجش   دارد این بیمیار   

( به دلیل حساسییر بیارتر، کیاربرد بیشیتر  در     PAPپروستاتیک )

 تشخیص و پیگیر  درمان بیماران دارد 

درصی. میردان بییا     08در بییش از   ng/ml 4از  بییش   PSAمقیادیر  

حجم تومور بیشتر باشی.،   هشود  هر چمی ن پروستا  مشاه.بسرطا

 سیطح  سینجش همچنیین  هیم بیشیتر خواهی. بیود      رم س PSAسطح 

PSA باشی.   سیا  بیرا  پیایش پاسی  بیه درمیان میی       یک تسر ح

رمانی با کاهش اابیل توجیه   دجراحی موفق، پرتودرمانی یا هورمون

 PSA مجی.د  همراب اسیر  افیزایش اابیل توجیه     PSA سطح سرمی

 متعاابا بر عود سرطان پروستا  درلر دارد 

در بیمارانی  سرم PSAبار رفتن غلظر  تا ،سرطان پروسعالوب بر 

دچیار   ییا  و مبیتال هسیتن.  خییم پروسیتا    که به بزرگ ش.ن خوش

گیزارش شی.ب    هستن. نیزها  تناسلی مجاور التهاب بافر عاونر و

و رکر میا مایی.ترین تومور  سیرم،  PSA با ایین وجیود سیطح    اسر 

  باشی. میی و درمان سرطان پروستا   برا  تشخیص یدایق شاخص

در تشخیص سیرطان  ابزار مهمی  ،سرم  PSAگیر   ان.ازب نابراینب

 باش.   می هادرمان سایررا  مؤثر جراحی یا اثبررسی و  پروستا 

  :اصول آزمایش

واکینش   توسی   هاچاهک در سطح  ساز حرکریروش ب نیا در

و  ریی پلکیو  شی.ب در سیطح     (Streptavidin) نی.یاوتپاستر نیب

هیا  شی.ب کیه بیه چاهیک     لیه ینیوتیب PSA ض. مونوکلونا   ادبیآنت

  بیاد یآنتی  کیردن   بیا مخلیو    ردیی گیمی  صیور   ،شیود یاضافه م

  حیاو و سیرم   میبه آنیز متصل   بادیآنت ،ش.ب لهینیوتیبمنوکلونا  

 تیرایاب  چیهی هیا بی.ون    بیاد یو آنتی ژن یآنتی  نیبواکنش  ،ژنیآنت

  ون.شاد میایج محلو  چیسان.و ها کمپلکسو  ردیگیم صور 

 اریبسی  لیی تما لیدلبه  ها  ایمنیموازا  واکنش فوق، کمپلکس به

متصیییل                   رییییبیییه سیییطح پل ،نیوتییییبو  نی.یاواسیییترپت نیبییی  بیییار

 هیتخلل نش.ب متص اجزاءواکنش،  .نی.  پس از به تعاد  رسنشویم

 HRP میآنیز   سوبسیترا هیا،  چاهیک   شیون.  پیس از شستشیو   یم

رنی   یو محصیو  آبی   شیود میی  ختیه ین آنها ردرو (محلو  رنگزا)

بیه   ب،کیردن محلیو  متواین کننی.    پس از اضافه  شود کهتولی. می

 458در طیو  میو     دهی.  ایین محصیو    تغییر رن  میی  رن  زرد

 میزان جهیو در نتجذب را دارد  ش.  رن   زانیم نیشترینانومتر ب

غلظیر   ریی دارد  در نها میسرم ارتبا  مسیتق  PSAجذب با غلظر 

PSA  ( براتورهییایاسییتان.ارد )نمییودار کال یسییرم بییه کمییک منحنیی

 گردد یمحاسبه م

 

 :محتویات کیت

بن.  ش.ب بستهتستی  69استرپتاوی.ین  اش.ب ب Coatمیکرو پلیر   1

  گیر کیسه آلومینیومی همراب با رطوبر در

 ng/ml 58و  25، 18، 5 ،5/2 ،8 در مقادیر PSAها  کالیبراتور  2

  رم انسانتهیه ش.ب درس

 باد حاو  آنتی لیتر میلی 11ویا   PSA: 1 کون وگه آنزیمی  3

   در بافر باد  متصل به بیوتینو آنتی HRPمتصل به آنزیم 

 لیتر  میلی 28ویا   x) 58 (: 1محلو  شستشو  4

 لیتر  میلی 5/9 ویا A  :1محلو  رنگزا   5

 لیتر  میلی 5/9 ویا B  :1محلو  رنگزا   9

 لیتر  میلی 12 ویا 1کنن.ب واکنش: و  متوانلمح  7

 ورق 1: بر چسب مخصوص پلیر  0

 لیتر میلی 5/8ویا   1  محلو  کنتر : 6

  نگه.ار گرادیدرجه سانت 0تا  2  ها در دمامحلو  هیتوجه: کل
 اسر   اابل نگه.ار زیاتاق ن  کنن.ب در دمامتوان محلو  شون. 

 

 :احتیاط در استفاده از کیت

 .بیگرد هیتعب ریک نیاستاادب در هم  برا ریک نیا ا یمحتو  1

 گریساخر د  هاشمارب ای و هاریک ریاستاادب مشترک با سا لذا از

  .یینما  ج.ا خوددار

هایی ها تا زمان انقضاء کیر پای.ار هستن.  از محلو   کلیه محلو 2

 که تاری  انقضاء آنها گذشته اسر، استاادب ننمایی. 

 ها در مجاور  نور و گرما ارار نگیرن. ه فرمایی. محلو   توج3

 نیدارد  مواد مورد استاادب در ا یمنبس انسان ریکاین  ا یمحتو  4

 بررسی HCVو   HIV1/2  ،HBsAgودنب یاز نظر منا ریک

 یبه طور کامل اادر به مشخص کردن منا یروش چیه یان.  ولش.ب

به صور  بالقوب آلودب سر رزم ا نی  بنابراسریبودن موارد فوق ن

انجام  یمنیا  هاطبق دستورالعمل ر نظر گرفته شود و کار با آنهاد

 شود 

   اسر یدر هنگام کار الزام نکیاستاادب از دستکش و ع  5

نقا   ریسا ایبه صور   ا یکه محتو .یدار فرمائ در هنگام کار  9

 گردد     خوددار مخا  ج.ا ریب.ن نپاش. و از تما  با دهان و سا

 

  نمونه: سازیو آماده آوریمعج
  ریی گاسیتان.ارد خیون   کیی بیا اسیتاادب از تکن   .یگرفتن خون با  1

جی.ا   یخیون   هیا انجام شود و به سیرعر سیرم از سیلو     یاهرگیس

 گردد  

ک.ور  و  همراب با کیپمیل  هانمونه  انجام تسر بر رو از  2  

تسر   نیا هر انجامپالسما ج    نمونه ها.ینمائ  خوددار زیهمول

 باشن. یمناسب نم

توان آنها  یروز م 5بسته باش. و تا  کامال .یدرب ظروف نمونه با  3

 تییریمیی.  طییورن  گییراد و بییرایدرجییه سییانت 0تییا  2  را در دمییا

 کرد   گراد نگه.اریدرجه سانت -28  در دما ماب 1اکثر تا ح.

 

  :هاسازی معرفآماده

را با ) x) 58شستشومحلو   ا یو ا یمحلو  شستشو: کل محتو

  .یآب مقطر مخلو  کن تریلیلیم 608

از  تریلیلیم 1 را با Aاز محلو  رنگزا  تریلیلیم 1رنگزا:  محلو 

اابل  قهیدا 18  محلو  فوق بع. از .ییمخلو  نما Bمحلو  رنگزا 

 باش. یم یکاف نیرد 2  استاادب و برا

لو  رنگزا و یا ک.ور  توجه: در صور  مشاه.ب رن  آبی در مح
  ، از این محلو  استاادب نشود رو رش. باکت

 

  :روش انجام آزمایش

 هیا ها، نمونهکلیه معرف ل از شرو  آزمایش اطمینان حاصل کنی.اب

  انی. اد( رسی.بگردرجه سانتی 28-25به دما  اتاق ) و کالیبراتورها

را با سر و ته کردن به آرامی مخلو  نمائی.  هاکلیه کالیبراتور

و  برداشیته  ها  مورد نیاز بیرا  انجیام آزمیایش را   چاهک تع.اد  1

یومی ایرار دادب  مینوگیر در کیسه آلهمراب رطوبررا ها بقیه چاهک

  گه.اری.ن گرادیدرجه سانت 0تا  2 دما  دردرب آن را بسته و

هیا   در چاهکو کنتر   هاونهمن ،هااز کالیبراتور میکرولیتر 25  2 

به صور   کالیبراتور  بهتر اسر که از هر نمونه یا مورد نظر بریزی.

ها ریخته شود در چاهک  (Duplicate)دوتایی

در این  حتماً چاهک او  به عنوان بالنک در نظر گرفته شود  توجه:
بقییه مراحیل بیا سیایر       و یا اسیتان.ارد ریختیه نشیود    نمونه ، چاهک
       باش.ها یکسان میچاهک

 (Enzyme Conjugate) آنزیمیی  محلو  کون وگه میکرولیتر 188  3

ثانییه رو  سیطح     38می.    پلیر را به چاهک اضافه کنی. و به هر

 میز به آرامی تکان دهی.



 

 

 

 
   

 38به م.   چسب مخصوص پلیر بپوشانی. وبرها را با چاهک  4

در دما  اتاق انکوبه نمایی.  دایقه

کنی.  سپس  تخلیهها را با وارونه کردن پلیر تویا  چاهکمح  5

میکرولیتر محلو  شستشو  388مرتبه با  و هر مرتبه 5را ها چاهک

انتها   شود درشستشو به صور  دستی انجام می اگر بشویی. 

گیر بزنی. رو  دستما  رطوبرپلیر را به آرامی بر  شستشو

و  ها بریزی.تمام چاهک رنگزا درونمحلو   از میکرولیتر 188  9

از   در دما  اتاق و تاریکی انکوبه کنی. دایقه 15م.  پلیر را به 

تکان دادن پلیر در این مرحله خوددار  کنی. 

به دسر  2کالیبراتور کمتر از جذب اگر بارترین میزان  توجه:
دایقه  18توانی. زمان انکوباسیون محلو  رنگزا را به م.  ، میآم.

 . افزایش دهی

هیا اضیافه   به کلیه چاهیک محلو  متوان کنن.ب از  میکرولیتر 58  7

ام رنی   تکان دهی. تا تمثانیه به آرامی  28پلیر را به م.   کنی. و

آبی آن به زرد تب.یل شود 

بیا   نیانومتر  458مق.ار جذب را برا  هر چاهیک در طیو  میو       0

از متواین   دایقه بع. 15ح.اکثر تا  Point to Pointاستاادب از مت. 

نیانومتر   938تیا   928از طو  مو  رفیرانس   کردن واکنش بخوانی. 

استاادب کنی. 

این کیر بیه عنیوان نمونیه در     میزان جذب و نمودار کالیبراتورها 

  زیر آوردب ش.ب اسر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  PSA االیزای برای تست مقادیر مورد انتظار

 

 

 

 

 کیفیی کنترلپارامترها
Intra - Assay 

نوبیر    کینمونه سرم در  سه  ریتکرارپذ یابیبا ارز یدار داخل 

  .یتسر  انجام گرد

 

 

 

 

 

 

 
Inter - Assay 

نوبر هر   3در  نمونه متااو  سرم سهارزیابی دار بین تستی با 

  انجام ش. بار 5نوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recovery 
 بیی ترک گریکی. یبیا    مسیاو تسر دو نمونه سرم به نسبر  نیدر ا 

گیییر        انیی.ازبدر آن  PSAغلظییر  ،نمونییه کیییو بییه عنییوان  شیی.

  .ش

 

 

 

 

 

Linearity 

بیرا    نیه سیرم  وها  مختلین نم رار در PSAغلظر در این تسر 

  گیر  ش.خطی بودن کیر ان.ازب یینتع

 

 

 

 

 
 

ySpecificit 

از ها  مختلای با کمک اضافه کردن غلظر کیراختصاصیر این 

واکنش متقیاطس    گر به سرم، مورد سنجش ارار گرفرهمواد م.اخل

مورد   PSAگر به مق.ارگیر  نسبر بین مق.ار مادب م.اخلهبا ان.ازب

 برا  ایجاد همان مق.ار جذب، سنجش ش. نیاز 

 

Concentration Analyte 
100 g/ml Acetylsalicylic Acid 

g/ml100  Ascorbic acid 
g/ml100  Caffeine 

g/ml10  CEA 
g/ml10  AFP 

10,000 IU/ml CA 125 
1000 IU/ml hCG 
10 IU/ml hLH 

100 mIU/ml hTSH 
g/ml100  hPRL 

ySensitivit 

 برابر سه و صار کالیبراتور نور  جذب میانگین جمس اسا  بر

 ng/mLکیر  این در تشخیص اابل غلظر ح.اال معیار انحراف

  باش.می 85/8
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ها  رگونه مشکل خواهشمن. اسر با شمارببروز هدر صور  

 تما  بگیری.  (بخش پشتیبانی)من.ر  بر رو  جعبه 

calibrators 
 

Well  Abs 
 

Mean  Value 
Number Abs (ng/ml) 

Cal A1 0.058 
0.052 0 

A B1 0.047 

Cal C1 0.156 
0.164 2.5 

B D1 0.172 

Cal E1 0.289 
0.291 5 

C F1 0.293 

Cal G1 0.509 
0.515 10 

D H1 0.521 

Cal A2 1.102 
1.114 25 

E B2 1.126 

Cal C2 2.108 
2.126 50 

F D2 2.144 

 

NO. 
  

Sample Added Exp. Obs. Rec. 
(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (%) 

1 15.6 11.2 13.4 13.7 102.2 

2 9.7 1.9 5.8 5.7 98.3 

3 18.5 2.6 10.5 10.1 96.2 

4 10.2 14.6 12.4 12.1 97.6 

57.9 

NO. Sample 
  

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

    recovery  %    

1 2.3 99 97.4 98 97 

2 6.8 100 99.2 97.6 98.3 

 11.9 97.2 103.4 98.5 98.6 

3 18.7 98.2 98.5 101.2 97.9 

 

Expected value 

 ng/ml 4 > مردان سالم

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 20 20 20 

Mean PSA (ng/ml) 1.34 6.8 16.9 

S.D (ng/ml) 0.05 0.31 0.67 

C.V (%) 3.7 4.5 3.9 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean PSA (ng/ml) 2.5 5.4 15.1 

S.D (ng/ml) 0.14 0.26 0.88 

C.V (%) 5.6 4.8 5.8 

 


