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 واکنشهای ایمونواسی 

 :مقدمه

گر می ـــبین آنتی ژن وآنتی بادی با استفاده از یک نشان اولیه واکنش بررسی ، های حساس ایمونو اسی مبنای تمامی واکنش

قرار گرفته است که در این آزمون ها به ترتیب (  RIA)رادیو ایمونو اسی و( ELISA)هائی چون االیزا  روشباشد که در این گروه 

 .از نشانگر های آنزیمی یا رادیو اکتیو جهت شناسائی استفاده می شود

از نتایج بدست آمده در پایان  و ریخته وکنترل ها را بصورت دوتایی تمام نمونه هامیتوان  برای افزایش دقت کار :روش کار

 . برای ریختن نمونه می توانید از جدول زیر استفاده نمائید در این آزمایش .میانگین گرفت

 

دهانــه چاهــک هــا را بــا ، بیمــاران را بــه درون چاهکهــا بریزیــدهــا وســرم  ، اســتاندارداز کنتــرلمیکرولیتــر 50 (1

 .دقیقه در دمای اتاق بماند 5چسب مخصوص پلیت بپوشانید و اجازه دهید تا 

ها ریخته چاهککدام از در هر  تشوسمیکرولیتر محلول ش 000به میزان بار 5تمام چاهک را خالی نموده و  یامحتو (2

  .بار تکرار نمائید  0-5این مرحله شستشو را  وسپس محتویات را خالی نموده و

 .یدبا کاغذ نم گیر خشک نمائپس از هر بار شستشو ،چاهکها را 

بسیار مهم  حباب وجود نداشته باشد،شستشو مرحله آخرین پس از کامال خشک گردد و توجه به این نکته که چاهک ها""

 "".است

 5پلیت را  را به تمام چاهکها اضافه نمائید و (یا هر آنزیم دیگری) HRPنژوگه با آنزیم ومیکرولیتر آنتی بادی ک 50 (0

 .دقیقه در دمای اتاق نگهدارید

 .پلیت را کامال خشک نمائید و سه تا پنج بار انجام دهید عمل شستشو را 2مانند مرحله  (4

دقیقه در  5را بمدت  چاهکها اضافه نمائید و پلیتبه تمام  (TMB)کروموژن +  (آب اکسیژنه ) میکرولیتر سوبسترا 100 (5

 .انکوبه نمائید در تاریکی و دمای اتاق

 .ها اضافه نمائید به تمام چاهک را( اسید سولفوریک یک نرمال  ) Stoppingمیکرولیتر محلول  100 (6

 .نانومتر قرائت نمائید 450جذب نوری رنگ حاصله را در طول موج  (7

 نمونه سرم کنترل استانداردها محلول ها

   میکرولیتر 50 استانداردها

  میکرولیتر 50  سرم کنترل

 میکرولیتر 50   نمونه
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 :(Enzyme   Linked   Immuno   Sorbent   Assay) (ELISA)مراحل انجام آزمون  االیزا خالصه 

 شستشو  -----------(   دقیقه 5) افزودن نمونه  (1

 شستشو -----------(   دقیقه 5)افزودن آنتی بادی کونژوگه  (2

 (دقیقه  5)افزودن سوبسترای اختصاصی  (0

 متوقف کردن واکنش  (4

 جذب نوری با االیزا ریدرخواندن  (5

 رسم منحنی استاندارد یا محاسبه نتایج بر اساس میانگین حداکثر مقدار جمعیت نرمال (6

 

 


