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 تِ رٍػ االیشا CA15-3ویت عٌدؼ 
 

 حيطه ماربرد :
 
 . ایي ویت تِ ػٌَاى یه اتشار ووکه تؾکصیـ در تیوکاراى عکزعاى      در عزم اًغاى عزاحی ؽدُ اعت CA15-3 ی، تزاي عٌدؼ وو پیؾتاس عة  CA15-3ویت االیشاي  

   . تاؽد یه یؾگاّیآسها ـیتؾص يتٌْا تزا تیو يیا يهحتَ  . تِ وار هی رٍد یقیتؾص يّوزاُ  تا عایز تظاّزات تالیٌی ٍ رٍػ ّاپغتاى 

 

 مقدمه :
 

 BR27-29  ،TPAهاًٌد  يادیس ي. فاوتَر ّا ؽَد یدٌّدُ در عزعاى پغتاى هحغَب ه یآگْ ؼیػَاهل پ يیاس اٍل یىیهؾتك ؽدُ ٍ  MUC1اس  CA15-3 صى یآًت

،HER-2  ٍCEA هغزح ؽدُ اًد اها  ٌِیعزعاى ع ـیدر تؾصCA15-3  ًظارت تز پاعخ  يتزاتَهَر هاروز اغلة  يیتاؽد. ا یدٌّدُ در گزدػ ه یآگْ ؼیفاوتَر پ يیاٍل
عغح  ٌِی. در عزعاى ع تاؽد هَثز شی( ً تار تَهَر عزعاى ) شاىیه يییهوىي اعت در تؼ يی. ّوچٌ ؽَد یدرهاى عزعاى پغتاى ٍ هزالثت اس ػَد عزعاى پغتاى اعتفادُ ه

، ّوزاُ تا CA15-3 عغح  ؼی. افشا اعت ٌِیع زعاىع ـی، تِ هٌظَر تؾص خَى  CA15-3تَهَر هاروز  يزیگ . ّدف اس اًدام اًداسُ اتدی یه ؼیافشا  CA15-3هاروز 
 نیخَػ خ غتیهثتال تِ و واراىیهوىي اعت در ت CA 15-3  ٍCA 27-29احتوال ػَد سٍدرط در عزعاى پغتاى در ارتثاط اعت.  ؼی(، تا افشاALPآلىالي فغفاتاس )

 CA15-3.  ؽَد دُید شیٍ لَپَط ً دٍسیعاروَئ ، زٍسیدر ع ؼیاعت افشا ىيهو يی. ّوچٌ اتدی ؼیافشا يوثد نیخَػ خ يواریپغتاى ٍ ت نیخَػ خ يواری، ت تصوداى

را  CA15-3عغح  ؼیافشا هیهتاعتات واراىیت ضُیؽدُ اًد تِ ٍ يواریدچار ػَد ت یوِ تؼد اس ػول خزاح یواراًتی ٪96.  اعت دیهف اریپظ اس درهاى تغ واراىیت یتزرع يتزا
 درعغح ٪50. واّؼ  اعت ّوزاُ ٌَهایوارع ؾزفتیعزم تا پ CA15-3 يدرفد 25 ؼی. افشا ؽَد یاس آى اعتفادُ ه سٍدرطػَد  یٌیت ؼیپ يتزا يی، تٌاتزا ًؾاى دادُ اًد

CA15-3 عزم تا پاعخ تِ درهاى ّوزاُ اعت  .CA15-3 ًغثت تِ  يؾتزیت تیحغاعCEA سٍدٌّگام ػَد عزعاى پغتاى دارد ـیدر تؾص . 

 

 اساس آزمایص :
 

 CA15-3. در ایي رٍػ چاّىْا تَعظ آًتی تادیْایی تز ػلیِ یه ؽاخـ آًتی صًیه  اعاط ایي ویت تِ رٍػ عاًدٍیچ ٍ تا اعتفادُ اس آًتی تادیْاي هًََولًَال هی تاؽد
 CA15-3آًتی تادي ثاًَیِ ضد ،  پظ اس اًىَتاعیَى ٍ ؽغتؾَ،  ًوًَِ تیواراى تا آًتی تادي پَؽؼ دادُ ؽدُ در تِ چاّىْا هداٍر ؽدُ . (Coating)  پَؽؼ دادُ هی ؽًَد

پظ اس ،  در ًوًَِ ّا هتٌاعة اعت CA15-3همدار ووپلىظ ایوٌی تؾىیل ؽدُ در چاّىْا تا غلظت  . ؽدُ ٍ اًىَتِ هی گزدد تِ چاّىْا اضافِ HRPهتقل تِ آًشین 
( ٍوزٍهَصى اعت تِ داخل چاّىْا ریصتِ هی ؽَد وِ رًگ آتی پدید آهدُ هتٌاعة تا ووپلىظ ایوٌی تؾىیل H2O2هحلَل رًگشا وِ هحتَي ّیدرٍصى پزاوغید ) ، ؽغتؾَ

 .  ًاًَهتز دارد 450تا افشٍدى هحلَل هتَلف وٌٌدُ رًگ آتی تِ سرد تثدیل هی ؽَد وِ تْتزیي خذب ًَري را در عَل هَج  . در چاّىْاعتؽدُ 

 
 

 محتویات ميت:
 

 . CA15-3 Coated Plate) (Anti-CA15-3( پلیت حاٍي چاّىْاي پَؽؼ دادُ ؽدُ تا آًتی تادي ضد 1
  . هحلَل وٌضٍگِ آهادُ هقزف: ٍیال حاٍي  (Enzyme Conjugate( هحلَل آًشین وٌضٍگِ )2
 .                  600U/ml  CA15-3ٍ  300 ‚150 ‚50 ‚25 ‚0ٍیال اعتاًدارد تا غلظتْاي  6: ؽاهل  (Standards Set( عزي اعتاًداردّا )3
  . حاٍي عزم وٌتزل تا غلظتْاي هؾصـ ؽدُ تز رٍي تزچغة ٍیال ٍیال دٍ: (Control  Sera) ( عزم وٌتزل 4
 . ٍیال حاٍي هحلَل تافزي آهادُ هقزف :  (Assay Buffer )( هحلَل اعی تافز5
 . حاٍي هحلَل آهادُ هقزف: ٍیال (Chromogen-Substrate)( هحلَل رًگشاي یه هزحلِ اي 6
همدار هَرد ًیاس را تا آب همغز تِ ،  خْت تْیِ هحلَل ؽغتؾَي آهادُ هقزف . (X20ؽغتؾَي غلیظ ) : ٍیال حاٍي هحلَل (Wash Solution)( هحلَل ؽغتؾَ 7

 رلیك ًوایید . 20/1ًغثت 
 . حاٍي هحلَل آهادُ هقزف: ٍیال  (Stop Solution( هحلَل هتَلف وٌٌدُ )8
 ( تزچغة هصقَؿ پلیت9
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 مواد و وسایل مورد نياز مه در ميت موجود نمی باضند :
 

  . ًاًَهتز 630ًاًَهتز ٍ در فَرت اهىاى  450تا عَل هَج  دعتگاُ االیشاریدر (1
 . هیىزٍ لیتز دلیك  100,  20( عوپلز 2
  . ( آب همغز3
 

 قابل ذمر برای مصرف منندگان :  ننات
 

 ؽدُ اعت . عزاحی( هحتَیات ایي ویت تزاي هقزف در ّویي ویت 1
 ؽوارُ عاختْاي هصتلف خداً خَدداري ًوایید .( اس هصلَط وزدى هحتَیات ویتْا تا 2
، خْت احتیاط  وٌتزل گزدیدُ اًد ٍ فالد ایي ػَاهل هی تاؽٌد HCV  ٍHIV ٍ آًتی تادي ّاي ضد HBsAg( ولیِ هَاد هَخَد در ویت وِ هٌؾاء عزهی دارًد اس ًظز ٍخَد 3

   د . ًتپزّیشٌد اس تواط هغتمین تا هَاد ٌوِ تا ویت وار هی ووارتزاًی تْتز اعت 

. تواهی هحلَلْاي ٍاوٌؼ گز ٍ هؼزفْا تاید هغاتك تا  ، تاید تِ ػٌَاى پغواًدّاي ػفًَی در ًظز گزفتِ ؽًَد ، وٌتزلْا ٍ چاّىْاي اعتفادُ ؽدُ ، اعتاًداردّا ( ًوًَِ تیواراى4
   . همزرات هلی دفغ پغواًدّاي ػفًَی اهحا ؽًَد

 

 ضرایط نگهداری :  
 

 درخِ عاًتی گزاد ًگْداري ًوایید . 8تا  2یصچال تیي دهاي ( ویت را در 1
 ( چاّىْا را در ویغِ هصقَؿ پلیت ّوزاُ تا ًوگیز ًگْداري ًوایید .2
 ؽدُ تز رٍي ّز یه اس آًْا هی تاؽد . ًَؽتِ( پایداري هحتَیات ویت تا پایاى هدت اًمضاء 3
 درخِ عاًتی گزاد لاتل ًگْداري ٍ هقزف هی تاؽد . 2-8اؽد تِ هدت یه ّفتِ در ؽزایظ رلیك ؽدُ ت 20/1( هحلَل ؽغتؾَي آهادُ هقزف وِ تِ ًغثت 4
 

 جمع آوری و آماده سازی نمونه :
 

 30 حداوثز درخِ عاًتی گزاد ٍ یا تزاي هدت سهاى عَالًی تز  ) 8تا  2رٍس در دهاي  عِ، ًوًَِ را هی تَاى تِ هدت  عزم را هی تَاى پظ اس خدا ًوَدى اس خَى اعتفادُ ًوَد
 .  ًوَدى ًوًَِ پزّیش ؽَد Freeze-thawتاید اس  در ضوي . درخِ  عاًتی گزاد ًگْداري ًوَد -20( در دهاي  رٍس

 

 توضيحات عمومی : 
 
 .  ( لثل اس ؽزٍع هزاحل آسهایؼ توام هَاد ٍ ًوًَِ ّا را تِ درخِ حزارت اتاق رعاًدُ ٍ تصَتی تىاى دّید تا واهالً یىٌَاخت ؽًَد1
 . تْتز اعت تِ هحض ؽزٍع آسهایؼ ولیِ هزاحل تدٍى تَلف اًدام پذیزًد (2
 . ( اس ًَن عوپلز یه تار هقزف تزاي ّز ًوًَِ اعتفادُ وٌید3
 . ( پظ اس افشٍدى هحلَل هتَلف وٌٌدُ خذب ًَري چاّىْا حد اوثز تا ًین عاػت لاتل لزائت هی تاؽد4
 .    تقَرت واهل فَرت گزفتِ ٍ آخزیي لغزات پظ اس ؽغتؾَ اس چاّىْا تصلیِ ؽَد( تزاي وغة ًتایح هغلَب تاید ؽغتؾَي چاّىْا 5
، تٌاتزایي پیؾٌْاد هی گزدد لثل اس ؽزٍع آسهایؼ توام هَاد ٍ هحلَلْاي هَرد ًیاس  را  قَل ًتیدِ هغلَب سهاى اًىَتاعیَى هٌاعة هی تاؽدح( اس هْوتزیي فاوتَرّا در 6

 .  ، ایي ػول تا واّؼ فافلِ سهاًی تیي هزاحل عوپلیٌگ تاػث ًتایح دلیمتز هی ؽَد رد ًیاس را تاس وٌیدآهادُ ًوَدُ ٍ درب هحلَلْاي هَ
 . دلیمِ تغَل ًیاًداهد 5اس تْتز اعت وِ حدن اًدام تغت هحدٍد تاؽد ٍ سهاى ریصتي ًوًَِ ّا تیؼ  6( تِ دلیل هؾاتِ در تٌد 7
 

 مراحل انجام آزمایص : 
 

 . هَرد ًظز را اًتصاب ًوَدُ ٍ تالی چاّىْا را تِ ّوزاُ ًوگیز درٍى ویغِ هصقَؿ ًگْداري پلیت لزار دادُ ٍ درب آى را تثٌدید( تؼداد چاّىْاي 1
 اضافِ ًوایید.  ْا( را تِ ّوِ چاّىAssay Buffer  هیىزٍ لیتز اس هحلَل اعی تافز ) 100( 2
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، عزم وٌتزل ٍ ًوًَِ را تِ داخل ّز چاّه تزیشید  )پیؾٌْاد هی گزدد وِ اس اعتاًداردّا ٍ ًوًَِ ّا تقَرت داپلیىیت اعتفادُ ؽَد تدیي  هیىزٍ لیتز اس ّز اعتاًدارد 20( 3
ثاًیِ تىاى  15ِ آراهی تِ هدت ( ٍ پلیت را ت اس هیاًگیي خذب ًَري آًْا تزاي هحاعثِ ًتایح اعتفادُ وٌید هؼٌی وِ ّز اعتاًدارد ٍ ًوًَِ را در دٍ چاّه تزیشید ٍ در اًتْا 

درخِ عاًتی  22- 28دلیمِ در درخِ حزارت اتاق ) 30دّید تا هحتَیات آى تصَتی هصلَط ؽًَد درب چاّىْا را تا تزچغة هصقَؿ پلیت پَؽاًدُ ٍ چاّىْا را تِ هدت 
 ( اًىَتِ ًوایید . گزاد

واًالِ اعتفادُ ًوَد ٍلی تاید هَاظة  8)تزاي ؽغتؾَ هی تَاى اس عوپلز  . ؽغتؾَي آهادُ هقزف تؾَیید( هحتَیات چاّىْا را خالی وزدُ ٍ چاّىْا را پٌح تار تا هحلَل 4
هیىزٍ لیتز هحلَل  300، در ّز دفؼِ ؽغتؾَ حدٍد  تَد وِ هحلَل ؽغتؾَ اس یه چاّه تِ چاّه دیگز ٍارد ًؾَد سیزا هی تَاًد هَخة ایداد خغا در ًتیدِ آسهایؼ گزدد

ین تز رٍي ّه ریصتِ ٍ عپظ چاّه ّا را تا ٍارًٍِ وزدى ٍ تىاًدى خالی ًوائید ٍ در اًتْاي ػولیات ؽغتؾَ چاّىْا را در حالت ٍارًٍِ ٍ تا ضزتات هالدر ّز چا ؽغتؾَ 
 ( . یه پارچِ یا واغذ ًوگیز تشًید تا لغزات اضافی خارج ؽًَد

، درب چاّىْا را تا تزچغة هصقَؿ پلیت پَؽاًدُ ٍ چاّىْا را تِ  تِ ّز چاّه اضافِ ًوَدُ( را Enzyme Conjugateهیىزٍ لیتز اس هحلَل آًشین وٌضٍگِ ) 100( 5
 درخِ عاًتی گزاد( اًىَتِ ًوایید .  22 - 28دلیمِ در درخِ حزارت اتاق ) 30هدت 

 .(  4( هحتَیات چاّىْا را خالی وزدُ ٍ چاّىْا را پٌح تار تا هحلَل ؽغتؾَي آهادُ هقزف تؾَیید ) ّواًٌد تٌد 6

 ( تِ ّز چاّه اضافِ ًوایید . Chromogen-Substrate) هیىزٍلیتز هحلَل رًگشا  100( 7

 دلیمِ در درخِ حزارت اتاق ٍ در تاریىی اًىَتِ ًوایید . 15( چاّىْا را تِ هدت 8

تزاي عٌدؼ خذب ًَري اس دعتگاُ  . تِ ّز چاّه اداهِ ٍاوٌؾْاي آًشیوی را هتَلف ًوایید (Stop Solution)هحلَل هتَلف وٌٌدُ  هیىزٍلیتز 100( تا اضافِ وزدى 9
 ( . تِ ػٌَاى فیلتز رفزاًظ اعتفادُ گزدد nm  630ؽَد اس فیلتز  ) تَفیِ هی . اعتفادُ ًوایید nm 450االیشاریدر تا فیلتز 

 

 محاسبه نتایج :
 

 هیتَاى اعتفادُ ًوَد .  nm  450ًَري در عَل هَجتا لاتلیت عٌدؼ خذب  اس ّز دعتگاُ االیشاریدر
 ( تصَاًید .  nm 630ٍ در فَرت اهىاى در هماتل فیلتز رفزاًظ  ) nm  450در عَل هَج  ( خذب ًَري اعتاًداردّا ٍ ًوًَِ ّا را تِ ووه دعتگاُ االیشاریدر1

( رعن وٌید تِ ایي فَرت وِ خذب ًَري اعتاًداردّا را رٍي هحَر  Point  to point ) داريًوَ ( تا اعتفادُ اس هیاًگیي خذب ًَري اعتاًداردّا ٍ غلظت هؼلَم آًْا 2
، عپظ ًماط تدعت آهدُ را تِ یىدیگز ٍفل  ( تزدُ ٍ ًمغِ تاللی غلظت ٍ خذب ًَري را تزاي ّز اعتاًدارد تدعت آٍریدX( ٍ غلظت آًْا را رٍي هحَر افمی )Yػوَدي )

 . ًوایید تا هٌحٌی تدعت آید

، عپظ ًمغِ هذوَر را تَعظ خغی تِ هٌحٌی ٍفل ًوایید تغَریىِ ایي خظ  ( هیاًگیي خذب ًَري تزاي ّز ًوًَِ را تدعت آٍردُ ٍ رٍي هحَر ػوَدي خاي آى راپیدا وٌید3
ایي خظ تا هحَر افمی همدار غلظت را ًؾاى خَاّد ًمغِ تاللی  ، ػوَد تز هحَر افمی ٍارد وٌیدخغی  ، تز هحَر ػوَدي واهالً ػوَد تاؽد ٍ تؼد اس هحل تاللی خظ ٍ هٌحٌی

 داد .

  

 
 

 . ًواید خذتْاي ًَري ٍ هٌحٌی هزتَعِ فمظ تِ ػٌَاى ًوًَِ هی تاؽد ٍ ّز آسهایؾگاُ در ّز دفؼِ اًدام آسهایؼ تاید هٌحٌی خدیدي رعن توجه:

 

 

 اعتاًداردّا
( U/ml) 

 خذب ًَري

0 07/0 

25 3/0 

50 5/0 

150 1/1 

300 7/1 

600 3/2 
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 مقادیر مورد انتظار:  
 

ل خَد را تدعت عزم افزاد عثیؼی وِ تَعظ تغتْاي هىزر تِ رٍػ االیشا تدعت آهدُ تمزار سیز هی تاؽد ٍلی پیؾٌْاد هی گزدد وِ ّز آسهایؾگاُ همادیز ًزها همادیز ًزهال در
 آٍرد : 

 U/ml  برحسب واحد  مرجعمحدوده 

 هحدٍدُ هزخغ 
 اعویٌاى(% حدٍد 95 )

  هیاًگیي اًحزاف اعتاًدارد

 افزاد ًزهال 6/16 1/6 30تا 

 

ّ  زدیک لزار گ زیهَرد تفغ یقیتؾص يتغت ّا ٍ رٍػ ّا زیّوزاُ تا عا غتیتا یتغت ه حیًتا :محدودیت روش اندازه گيری  يّکا  يتکاد  یاٍلکات آًتک   ی. گکا

 . اهىاى تداخل دارًد ، تیو يضد آًْا در هحلَل ّا يٍخَد هَاد تالن وٌٌدُ لَ، تا  ؽًَد یه دُید واراىیاس ت یوِ در ًوًَِ عزم تزخ لیّتزٍف

 ضاخصهای اجرایی :
 

 : ( حداقل مقدار قابل اندازه گيری1 
 

  . تاؽدهی  Limit of Blank(LOB) : 1 U/ml  Limit of Detection(LOD):3.2 U/ml ,تز اعاط خذب ًَري اعتاًدارد ففز ٍ هحاعثات اًدام ؽدُ
 

 ( دقت آزمایص : 2 
 

( عزي آسهایؾات هصتلفًوًَِ در  یه اعی )ّوصَاًی غلظت هؾصـ اس -( ٍ ایٌتز یه عزي آسهایؼًوًَِ در  یه اعی )ّوصَاًی غلظت هؾصـ اس -آسهایؾْاي ایٌتزا  
 آهدُ اعت :   2ٍ  1اًدام گزدید وِ در خداٍل CA15-3 عزم تا غلظتْاي هصتلف  4تا اعتفادُ اس 

 

 اسی(  -)اینترا  1 ضمارهجدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : اسی( -)اینتر  2جدول ضماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .اًدام ؽدُ اعت   Duplicateّز عزي آسهایؼ تقَرت     

 % U/ml SD CVهیاًگیي  تؼداد دفؼات تىزار تغت ًوًَِ

1 20 5/17 5/1 6/8 

2 20 41 1/3 5/7 

3 20 6/129 6/7 9/5 

4 20 7/346 2/8 3/2 

 % U/ml SD CV هیاًگیي تؼداد دفؼات تىزار تغت ًوًَِ

1 20 1/16 8/0 0/5 

2 20 4/39 1/2 3/5 

3 20 152 5/5 6/3 

4 20 4/359 2/9 5/2 
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 ( ریناوری آزمایص:3
 

درفد را ًؾاى هی  10100افشٍدُ ؽد ٍ ریىاٍري هحاعثِ ؽدُ آًْا ػددي تیي  CA15-3عزم تا غلظتْاي هؾصـ  پٌحتِ  CA15-3همادیز هؼلَهی اس عِ ًوًَِ عزم تا 
 دّد

 . ( ) خْت تغت ریىاٍري اس اعتاًدارد ّاي ویت اعتفادُ ًؾَد

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ( خطی بودن آزمایص :4
 

تْیِ گزدید ٍ ًتایح تز اعاط ضزیة رلت هحاعثِ ؽدُ ػددي تیي  CA15-3ًوًَِ عزم تا غظت هؾصـ اس  4 (16/1تا  2/1)  ففز رلتْاي هتَالی اعتاًداردتِ ووه 

10100 درفد را ًؾاى هی دّد . 
     

 ًوًَِ
هَخَد در عزم  CA15-3  همدار 

 رلیك ًؾدُ
( U/ml) 

 ریىاٍري ) % (

 16/1رلت  8/1رلت  4/1رلت  2/1رلت 

1 466 95 
 

94 90 96 

2 168 93 96 95 91 

3 282 98 
 

105 108 109 

4 504 107 
 

105 109 110 

 

 ریىاٍري

( %) 

 همدار تدعت آهدُ

( U/ml) 

 همدار هَرد اًتظار 

( U/ml) 

افشٍدُ CA15-3  همدار
 ؽدُ

( U/ml) 

    هَخَد CA 15-3  همدار
 در عزم 
( U/ml) 

 ًوًَِ

6/91  2/14 5/15 12 19 1 

5/95  8/25  27 35 19 1 

103 51 5/49 80 19 1 

3/95  4/22  5/23 12 35 2 

4/99  8/34  35 35 35 2 

104 8/59  5/57 80 35 2 

105 2/56 5/53 12 95 3 

107 7/69  65 35 95 3 

4/97  3/85  5/87 80 95 3 

8/96  6/89 5/92 12 173 4 

7/105  110 104 35 173 4 

4/105  4/133  5/126 80 173 4 

6/102  7/221  216 12 420 5 

102 4/232  5/227 35 420 5 

4/104  261 250 80 420 5 
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 ( اختصاصيت آزمایص :5

 
تزرعی ؽد وِ ًتایح آى  CA15-3خْت تزرعی ٍاوٌؾْاي هتماعغ تا  ، اختقافیت ایي آسهایؼ تِ ووه عزهْائی تا غلظتْاي هؾصـ اس هَاد اضافِ ؽدُ هصتلف تِ آًْا

 : در خدٍل ففحِ تؼد آهدُ اعت
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تداخل( 6

 
هیشاى ارسػ ًوًَِ در لثل ٍ تؼد اس ، تزي گلیغزید ٍ تیلی رٍتیي اضافِ ٍ تغییزات  خْت تزرعی تداخل ویت تِ عِ ًوًَِ عزم همادیز سیز اس ػَاهل هداخلِ گز ّوَگلَتیي

 . افشٍدى ػَاهل هداخلِ گز هحاعثِ ؽد ٍ ًتایح خدٍل سیز تدعت آهد

 

 گز غلظت آًالیت هداخلِ هداخلِ گز آًالیت
ارسػ ًوًَِ لثل اس افشٍدى آًالیت 

 (U/ml) هداخلِ گز

ارسػ ًوًَِ تؼد اس افشٍدى آًالیت 
 (U/mlهداخلِ گز)

 تفاٍت ًتایح )%(

 mg/ml 1 يیّوَگلَت
18.3 
43.6 
485 

18.2 
44.8 
479 

-0.5 
2.7 
-1.2 

 mg/dL 3000 تزي گلیغزید
18.3 
43.6 
485 

19.1 
42.7 

489.7 

4.3 
-2 
0.9 

 mg/dL 20 تیلی رٍتیي
18.3 
43.6 
485 

18.7 
41.9 
480 

2.1 
-3.8 

1 

 
  . تاؽد یًىزد ٍ لاتل لثَل ه دادیا حیدر ًتا يزیچؾوگ زییؽدُ تغ دادیتدعت آهدُ تداخل ا حیتز اعاط ًتا

 

 : (  Hook Effect( اثر هوك )7
 

 . فَرت گزفت وِ پدیدُ َّن هؾاّدُ ًؾد(  U/ml 60000 عزهْائی تا غلظت تغیار تاال اس ایي آًالیت ) تا در CA15-3آسهایؼ 
 
 
 
 
 
 

 ٍاوٌؼ هتماعغ  غلظت آًالیت

CA125 2300 U/ml < 3.2 U/ml 

CA19-9 1000 U/ml <3.2 U/ml 

AFP  U/ml 850 < 3.2 U/ml 

CEA 1300  ng/ml < 3.2 U/ml 
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 بصورت ضماتيل CA15-3روش انجام آزمایص 

 

 
 
 

 CA15-3 ضدچاّىْاي وَت ؽدُ تا آًتی تادي 

 هحلَلْا اعتاًداردّا وٌتزلعزم  ًوًَِ

 اعی تافز هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100

 اعتاًداردّا هیىزٍلیتز 20 - -

 عزم وٌتزل - هیىزٍلیتز 20 -

 ًوًَِ - - هیىزٍلیتز 20

.  ٍ عپظ دّاًِ چاّىْا را تا تزچغة هصقَؿ پلیت تپَؽاًید  ثاًیِ تىاى دّید تا هحتَیات چاّىْا تصَتی هصلَط ؽًَد 15پلیت را تِ هالیوت تزاي هدت 
 . . تزچغة پلیت را تزداؽتِ ٍ هحتَیات چاّىْا را خالی وٌید دلیمِ در دهاي اتاق اًىَتِ وٌید 30

 . تار چاّىْا را تؾَیید 5عثك دعتَر ؽغتؾَ 

 آًشین وٌضٍگِ هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100

 .  دلیمِ در دهاي اتاق اًىَتِ وٌید. تزچغة پلیت را تزداؽتِ ٍ هحتَیات چاّىْا را خالی وٌید 30 . را تا تزچغة هصقَؿ پلیت تپَؽاًیددّاًِ چاّىْا 
 . تار چاّىْا را تؾَیید 5عثك دعتَر ؽغتؾَ 

 هحلَل رًگشا هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100

 . دلیمِ در دهاي اتاق ٍ در تاریىی اًىَتِ وٌید 15پلیت را تِ هدت 

 هحلَل هتَلف وٌٌدُ هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100 هیىزٍلیتز 100

 . لزائت وٌید ًاًَهتز تِ ػٌَاى فیلتز رفزاًظ( 630اهىاى  ٍدرفَرت ) ًاًَهتز 450خذب ًَري چاّىْا را در عَل هَج 
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