
 شرکت پارس آزمون
 

   کايمونوتوربيديمتريدر سرم يا پالسما با روش   Immunoglobulin E کيت تشخيص کمي
 

 اطال عات سفارش :
 015 510        شماره سفارش

 1میلی لیتر محلول شماره  15      حجم محلولها

 2میلی لیتر محلول شماره   0                                  
 

 ( 1 )مقد مه : 

 ( IgDو  IgG , IgA , IgM , IgE) ایمونوگلوبولین های انسانی مختلف های کالس 

انسان دارای وزن IgE  .هستند و عملکردی اریساختروتئین های پگروهی از گلیکو

 دو زنجیره و یکسانسبک  و شامل دو زنجیره دالتون می باشدکیلو  195مولکولی حدود 

متصل  یکدیگربه  γو به شکل  یای دی سولفیداست که توسط پیونده یکسانسنگین 

 شده اند. 

نقش  IgE های توسعه یافته در کشور .می باشد دفاع در برابر انگل ها IgEوظیفه اصلی 

 می کند. ایفا ( I  :Gell & Coombs) تیپ  در واکنش های ازدیاد حساسیت فوری مهمی

ژن های کرمی  برخی از آنتی ،گیاهان گردهمانند  آنتی ژن های بی ضرر و چند ظرفیتی )

ها را تحریک می کنند که منجر به تولید  B-Cell ( موجود در گرد و غبار و نیش حشرات

IgE  که به بازوفیل ها و  شدهاختصاصیMast Cell  شوند. نیمه عمر می ها متصلIgE 

 و ها به ماه ها Mast Cellمتصل به  IgEکه نیمه عمر  در حالی ،روز است 3 تا 2پالسما 

ها به  IgE ،های حساس شده Mast Cellسال ها می رسد. در طی تماس بعدی آنتی ژن با 

که اصلی ترین  آنو محتویات مدیاتوره شده  سلول دگرانوله و ،صل می شوندمتهمدیگر 

 اگزما و تب یونجه، آسمهای بیماری  این حالت در .خارج می شود ،هیستامین است هاآن

 دیده می شود.

دهنده بیماری های حساسیت، آلودگی های انگلی، بیماری های  نشان IgEباال بودن 

مجرای تنفسی  تومورهای ها )مانند ایدز(، تومورهای بدخیم ) T-Cellاختالل در کار 

 .می باشدو سوختگی های شدید  IgE(، سندرم باال بودن  سیستم گوارشیو

 .اسیت استتوتال اصلی ترین راهنما برای تشخیص حس IgE باال بودن سطح
 

 روش :  
 تقویت شده با التکس کمتریوایمونوتوربید

 

 ا ساس آزمايش :

ذرات التکس  با Fixed Time شنطی یک واکنمونه  IgE مقدار در این آزمایش

، مینمایدو ایجاد کدورت واکنش داده  انسانی IgE علیهپوشیده شده با آنتی بادی 

 . اندازه گیری می شود کبطریق فتو متریکه 
 

 عرفها :م

 محتويات و مقادير 
 مقادیر زیر بر حسب محلول آماده شده برای کار می باشد.توجه : 

   ( 1شماره  )معرف

170 mmol/l PH  8.3 Glycine 
100 mmol/l  NaCl 

  Stabilizers 

(2شماره  )معرف    

170 mmol/l PH  7.3 Glycine 
0.4  g/l  Latex particles coated with anti-

human IgE monoclonal antibody  

100 mmol/l  NaCl 

 
 شرايط نگهداري و پايداري محلولها

درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی  8تا  2ها باید در دمای  محلول

 باشند. ها قابل مصرف می ویال

دداري ها در مجاورت نور خو دادن محلول نمودن و قرار و آلوده : از فريزتوجه 

 شود. 

 
 هشدارها

ها از سدیم آزاید استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس  برای پایدار نمودن محلول

خودداری شود و در صورت تماس بالفاصله ها  و چشم ها با دهان و دست مستقیم محلول

 شود.داده با آب فراوان شستشو 

 رعایت گردد.  ها محلولبا  کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار

 
 زائدايمني دفع مواد  و بهداشت

  صورت وجود قوانین تدوین شده طبق قانون موجود درمورد چگونگی دور ریز مواد  در

 شود.     عمل

 

 آماده سازي محلولها
 باشد. معرف بصورت آماده مصرف می های محلول

 

 لوازم و مواد  مورد نياز 
 تجهیزات معمول آزمایشگاه پزشکی

  (   گرم در لیتر 9با غلظت    Naclسرم فیزیولوژی ) محلول 

 کاليبراتور و کنترلها
شرکت  TruLab Protein ،و جهت کنترل TruCal IgE کالیبراتور اسیونکالیبرجهت 

 پارس آزمون  بطور جداگانه تهیه شود.

 نمونه ها :
 یا هپارین  EDTAسرم، پالسما همراه با

 سما :سرم یا پال رد IgEپایداری 

 روز 5 سانتیگراددرجه  20تا  10در دمای 

 روز 5درجه سانتیگراد  8تا  2در دمای 

 ماه 6درجه سانتیگراد  25در دمای منهای 

 جلوگيري شود.  و فريز نمودن مجدد آنها از آلوده شدن نمونه ها

 
 روش انجام آزمايش :

 نانومتر   855تا  055               طول موج :

               سانتیمتر یک        کووت :   قطر

 درجه سانتیگراد 35                  :  دما

 فتومتر با بالنک معرف روی صفر تنظیم شود       گیری :  اندازه
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                                                               نمونه يا کاليبراتور     بالنک                                                              

-                          میکرولیتر 0                                      آب مقطر  

             میکرولیتر 0                              -                             کاليبراتورنمونه يا 

  میکرولیتر 255                 میکرولیتر 255                      1معرف  شماره 

محلول  سپسو  درجه سانتیگراد انکوبه نموده 35دقیقه در دمای  0پس از مخلوط نمودن 

 اضافه نمایید. شماره دو را به ترتیب زیر

 میکرولیتر 155                 میکرولیتر 155                      2معرف  شماره 

دقیقه انکوبه  2قرائت نموده و سپس  پس از مخلوط نمودن جذب نوری اولیه راثانیه  65

 ید.ینموده و جذب نوری ثانویه را اندازه گیری نما

 

 محاسبات :
جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول  ،(ΔA) جذب نوری اتبرای محاسبه تغییر

ید. سپس یم کسر نمااز جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دو را برای هر کووت

های مختلف را در جدول لگاریتمی  کالیبراتورتغییرات جذب نوری بدست آمده برای 

 ید.یرا تعیین نماو نمونه ها وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل 
 

 ويژگيها و  کارآيي کيت :
 محدوده اندازه گيري

لیتر  واحد بین المللی در میلی 1555تا  15در محدوده  IgEاین کیت جهت اندازه گیری 

لیتر  واحد بین المللی در میلی 1555بیش از  IgEطراحی شده و در مواردی که مقدار 

با سرم فیزیولوژی رقیق و جواب آزمایش در عدد  15بعالوه  1باید نمونه به نسبت  ،باشد

 ضرب شود.     11
 

 پديده منطقه اي 

پدیده منطقه ای مشاهده  لیتر ین المللی در میلیواحد ب 65555در این آزمایش تا غلظت 

 نشد.
 

 عوامل مداخله گر
میلی گرم در  1055میلی گرم در دسی لیتر، هموگلوبین تا غلظت  65بیلی روبین تا غلظت 

تری گلیسرید تا غلظت و  واحد بین المللی در میلی لیتر 855تا غلظت  RF ،دسی لیتر

 خل در آزمایش نمی شوند.تدا باعث میلی گرم در دسی لیتر 1255
 

 حساسيت
 باشد. می واحد بین المللی در میلی لیتر 15اندازه گیری  قابل  IgEمقدار حداقل

 

 درجه سانتيگراد ( 73) در  دقت

CV 
(%) 

SD 

(IU/ml) 

Mean 

(IU/ml) 

Intra-assay 

precision  n=21 

1.68 

1.18 

0.346 

1.07 

1.43 

2.56 

64.0 

121 

740 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD 

(IU/ml) 

Mean 

(IU/ml) 

Inter-assay 

precision  n=21 

4.56 

1.88 

1.21 

1.90 

2.82 

6.07 

41.7 

150 

504 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 

 
 

 

 مقايسه روشها
با یکی از   (Y)شرکت پارس آزمون IgEدر مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت 

نمونه  156بر روی  (X)در جهان  کروش ایمونوتوربیدیمتری با  IgEهای متداولترین کیت

 .بیمار نتیجه زیر بدست آمد

Y = 1.038 (X) – 3.880 IU/ml ; r = 0.998 

 
 ( 4 , 3 )د ا منه مرجع :  

 ≤IU/ml  1.5    نوزادان

 ≤IU/ml  15    ساله 1تا کودکان 

 ≤IU/ml  60    ساله 0تا  1 کودکان

 ≤IU/ml  90    ساله 9تا  6 کودکان

 ≤IU/ml  200    الهس 10تا  15 کودکان

 ≤IU/ml  100    بزرگساالن
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