
 

 شرکت پارس آزمون

  کمتريايمونوتوربيديبا روش  پالسما يا سرم در CRP کميتشخيص  کيت

   
 عات سفارش : اطال

 435 300          سفارش شماره

  1 ميلي ليتري معرف شماره 03 لويا 1 محلولها حجم

 2معرف شماره  ليتريميلي  0 لويا 1 

 
 ( 4 , 1 )مه : مقد

CRP پروتئين هايي که  است. هاي فاز حاد خته شده در گروه پروتئينمهمترين پروتئين شنا(

  .د(بغلظت آنها در پاسخ به ناهنجاري هاي التهابي افزايش مي يا

CRP هاي  التهابدر آن  غلظتو  کم وجود دارد ه طور طبيعي به مقدارسرم افراد سالم ب در

سرعت ه بپس از عمل  يت هاعفونو آسيب هاي  بافتي  ،ي باکترياييت هاعفونحاد شامل 

جهت شناسايي و کنترل درمان مناسبي پارامتر CRP غلظت مي يابد. اندازه گيري افزايش 

 باشد.   مي هاي روده اي و معده اي التهاب، روماتيسم حاد ،هاي عفوني بيماري

شروع پس از  ،هاي سفيد شمارش گلبول و  (ESR)زمان سديمنتاسيوننسبت به  CRP غلظت

 ه همين جهت . بيابد سرعت کاهش ميه ب، بهبوديافته و بعد از عت افزايش سره ببيماري 

مراتب حساس تر و اختصاصي تر از اندازه گيري زمان ه ب  CRPغلظت اندازه گيري

  هاي سفيد است. شمارش گلبول و   (ESR)سديمنتاسيون

 

 : روش
 مترنقطه اي با  فتو تکايمونوتوربيديمتري تقويت شده براي اندازه گيري 

 

 آزمايش : ساس ا

 ،انساني CRPبر عليه  حساس شدهموجود در نمونه بيمار با آنتي بادي  CRP در اين آزمايش

 CRPنمايد. مقدار کدورت ايجاد شده با مقدار  تشكيل کمپلكس داده و ايجاد کدورت مي

 موجود در نمونه بيمار رابطه مستقيم دارد.

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 براي کار مي باشد.  بر حسب محلول آماده شده زير ديرمقا : توجه

 : 1 شماره معرف
TRIS buffer                                    PH 7.5                                   100 mmol/l        
Polyethlenglycol , detergents and stabilizers 

 : 2 شماره معرف
TRIS buffer                                    PH 8.0                                   100 mmol/l        
Anti–human CRP antibodies (goat) with stabilizers 

 
 نگهداري محلولها شرايط

درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي  8تا  2در دماي  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 ها در مجاورت نور خودداري شود. توجه : از فريز نمودن و قراردادن محلول

 
 زائدايمني دفع مواد  و بهداشت

  عمل  صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.   

 هشدارها

است. لذا از بلعيدن و تماس مستقيم ها از سديم آزايد استفاده شده  براي پايدار نمودن محلول

خودداري شود و در صورت تماس  بالفاصله با آب ها  و چشم ها با دهان و دست محلول

 شود.داده فراوان شستشو 

 رعايت گردد.  ها محلولبا   کليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام کار

 محلولها يساز آماده
 مي باشند.ماده مصرف صورت آ  به 2و  1ي معرف ها محلول

 

 نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشكي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با  Naclفيزيولوژي ) محلول  سرم

 

 : کاليبراتور و کنترلها
 شرکت TruLab Protein ،و جهت کنترل TruCal CRPکاليبراتور  اسيونجهت کاليبر

 شود.آزمون  بطور جداگانه تهيه  پارس
 

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

 پالسما : سرم يا رد CRP پايداري

 روز 8درجه سانتيگراد   8 تا 2دماي  در

  ماه 0 درجه سانتيگراد 23دماي منهاي  در

 شود. خود داري فريز مجدد نمونه هاو آلوده شدن نمونه ها  از

 
 آزمايش : انجام روش

  نانومتر 053             موج : طول

               سانتيمتر يک        کووت :   قطر

 درجه سانتيگراد 03                  :  دما

 فتومتر با بالنک معرف روي صفر تنظيم شود      گيري :  اندازه

 
 

 تورنمونه يا کاليبرا                 بالنک                                                    

            -                       ميكروليتر 23                                     آب مقطر

      ميكروليتر 23                           -                            نمونه يا کاليبراتور

       ميكروليتر 033                 ميكروليتر 033                     1شماره محلول 

جذب  سپسو انكوبه نموده درجه سانتيگراد  03در دماي دقيقه  4 نمودن،پس ازمخلوط 

 محلول شماره دو را به ترتيب زير سپس بگيريد. و نمونه ها را اندازه  کاليبراتور اوليه نوري

 اضافه نماييد.

       ميكروليتر 03                    ميكروليتر 03                     2شماره محلول 

جذب و  انكوبه نمودهدرجه سانتيگراد  03در دماي دقيقه  4به مدت  پس از مخلوط نمودن،

 بگيريد.و نمونه ها را اندازه  کاليبراتور ثانويه نوري
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 : محاسبات
A = [(A2–A1) sample or calibrator] – [(A2–A1) blank] 
 

CRP (mg/L) = 
CalΔA 

SampleΔA × Conc.Cal (mg/L) 

 
 کيت : کارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
ميلي گرم در ليتر طراحي شده است.  03تا  2در محدوده  CRPاين کيت جهت اندازه گيري 

 2بعالوه  1ميلي گرم در  ليتر باشد بايد نمونه به نسبت  03بيش از  CRPدر مواردي که مقدار 

 ضرب شود.  0و جواب آزمايش در عدد با سرم فيزيولوژي رقيق 

ميلي گرم در ليتر بوده و چون اين ميزان خارج از  2کمتر از  CRPدر بسياري از موارد مقدار 

ميلي گرم در ليتر  2از  کمتربه صورت بايد نتيجه  ،محدوده اندازه گيري کيت مي باشد

       mg/L (< 2 (گزارش شود.

 
 پديده منطقه اي :

 يلي گرم در ليتر پديده منطقه اي مشاهده نشد.م 433تا غلظت اين آزمايش در 

 
 مداخله گر عوامل

ميلي گرم در  03ميلي گرم در دسي ليتر، بيلي روبين تا غلظت  23اسيد آسكوربيک تا غلظت 

 1333ميلي گرم در دسي ليتر و تري گليسريد تا غلظت  033دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت 

 اعث تداخل در آزمايش نمي شود.ميلي گرم در دسي ليتر ب

 
 حساسيت

 باشد. مي ليتر  گرم در ميلي 2اندازه گيري  قابل  CRPمقدار حداقل

 
  درجه سانتيگراد ( 73) در  دقت

 

CV 
(%) 

SD  

(mg/L) 

Mean 

(mg/L) 

Inter-assay 

precision 

n=20 

4.00 

5.00 

4.00 

0.25 

1.21 

1.48 

5.49 

21.86 

31.1 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشها مقايسه
يكي از  با  (Y)پارس آزمون شرکت CRP مقايسه انجام شده جهت ارزيابي کيت در

 .زير بدست آمد نتيجهنمونه بيمار  54روي  بر  (X)جهان  در CRP هاي متداولترين کيت

Y =  0.99 (X) + 0.00 mg/L ; r = 0.997 

 
                                                                             ( 5 ):  ا منه مرجع د

                                                                      mg/L 10 >                                                                              بزرگساالن   

 mg/L 15 >                                                                                    هفته 0نوزادان تا سن 
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