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کیت ایمووورادیومتریک اسی برای تعییه غلظت آوتی ژن 

اختصاصی پروستات 
Human Prostate Specific Antigen (PSA) IRMA Kit 

 

مقدمٍ  
 یه صًدیش گلیىَپشٍتئیٌی ثب ٍصى  (PSA)آًتی طى اختلبكی پشٍػتبت 

اص  PSA. اػت وِ فٔبلیت ػشیي پشٍتئبصی داسد kDa 34تمشیجی  هلىَلی

طیه اختلبكی ثبفت پشٍػتبت اػت ٍ اص ػلَل ّبی ًجیٔی، لحبٍ ایوًََلَ

اص ًِش  PSA. خَؽ خین ٍ ػشًبًی اپی تلیَم پشٍػتبت تشؿح هی ؿَد

.  ٓولىشد ٍ خَاف ایوًََ ؿیویبیی اص اػیذ فؼفبتبص پشٍػتبتی هدضا اػت

دس ػشم ثیوبساى هجتال ثِ ػشًبى پشٍػتبت، ّیپشتشٍفی پشٍػتبتی  PSAغلِت 

التْبثی هشتجي ثب خشاحی ٍ هتبػتبص ثیوبسی افضایؾ هی  خَؽ خین ٍ ؿشایي

ی اسصؿوٌذ وِ اص كحت ثبالیی ػشم هبسوش ثِ ٌَٓاى PSAدس حبل حبهش، . یبثذ

ٍ پبیؾ دسهبى تَهَس اص ًشیك  ػشًبى پشٍػتبت ثشخَسداس اػت دس تـخیق

 .ؿٌبختِ ؿذُ اػت خشاحی یب ػبیش دسهبى ّب
 

اساس ريش اودازٌ گیری  
هَخَد، ثشاػبع ػٌدؾ ایوًََلَطیىی سادیَاوتیَ  IRMA PSAویت 

هَخَد دسًوًَِ ّب ثٌَٔاى آًتی طى ثِ دٍ  PSA. ػبًذٍٍیچی تْیِ ؿذُ اػت

ّش دٍ آًتی ثبدی اص ًَّ . آًتی ثبدی صٍج اختلبكی خَد هتلل هی گشدد

پَؿؾ دادُ ؿذُ ( لَلِ ّب)هٌَولًَبل هَؿی ّؼتٌذ وِ یىی ثشسٍی فبص خبهذ 

ًوًَِ هَسد آصهبیؾ وِ داسای . هتلل ؿذُ اػت 125-داػت ٍ دیگشی ثِ ی

PSA پغ اص صهبى اًىَثبػیَى، . اػت، دس هٔشم دٍ آًتی ثبدی لشاس هی گیشد

 125-لَلِ ّب تخلیِ ؿذُ ٍ ؿؼتـَ دادُ هی ؿًَذ تب آًتی ثبدی هتلل ثِ یذ

ػپغ اوتیَیتِ هَخَد دس ّش لَلِ تَػي ؿوبسًذُ گبهب . اهبفی خبسج گشدد

دس ًوًَِ  PSAی هی ؿَد وِ ایي اوتیَیتِ ثٌَس هؼتمین ثب غلِت اًذاصُ گیش

ثب غلِت هـخق، ّوشاُ ثب ًوًَِ ّبی  PSAاػتبًذاسدّبی . ّب هتٌبػت اػت

هدَْل آصهبیؾ هی ؿًَذ وِ ثشاػبع هٌحٌی اػتبًذاسد همذاس ؿوبسؽ همبثل 

.  ، غلِت ًوًَِ ّبی هدَْل ثذػت هی آیذPSAغلِت 

 

معرف َا  
لَلِ وِ ثب آًتی ثبدی هٌَولًَبل  100ؿبهل : ٍؿؾ دادُ ؿذُلَلِ ّبی ح -1

.  پَؿؾ دادُ ؿذُ اًذ PSAهَؿی هذ 

هیلی  12یه ٍیبل (: 125-ًـبًذاسؿذُ ثب یذ PSAآًتی ثبدی ٓلیِ )سدیبة  -2

.  لیتشی آهبدُ هلشف

، 5/0،  0هیلی لیتشی اص اػتبًذاسد ثب غلِت ّبی  یه ٍیبل 7: اػتبًذاسدّب  -3

ًبًَگشم دس هیلی لیتش وِ دس ػشم ًشهبل اًؼبًی تْیِ ؿذُ  40ٍ  20، 10، 5، 1

.  ٍ اص تیَهشػبل ثٌَٔاى ًگْذاسًذُ اػتفبدُ ؿذُ اػت

. آهبدُ هلشف لیتشی یه هیلییه ٍیبل  :ػشم وٌتشل -4

هیلی لیتشی هحلَل  25یه ٍیبل :  (20X)هحلَل ؿؼتـَ دٌّذُ غلیَ  -5

هلشف الصم اػت ایي هحلَل  ؿؼتـَ وِ ثشای تْیِ هحلَل ؿؼتـَی آهبدُ

.  ثب آة همٌش سلیك ؿَد 20/1ثِ ًؼجت 

 

 

 

مًاد ي يسایل مًرد ویاز کٍ در کیت مًجًد ویست  
هیىشٍلیتشی دلیك  100ٍ  25 ػوپلش -1

آة دیًَیضُ  -2

دػتگبُ ؿوبسًذُ گبهب   -3

وبغز خبرة سًَثت   -4

لَلِ ّبی آصهبیؾ هٔوَلی ثشای ؿوبسؽ تبم  -5

 

برای مصرف کىىدگان   ات قابل تًجٍوک
ٍ  HbsAgدس ایي ویت اص ػشم اًؼبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ اص ًِش  -1

HIV هٌفی ثَدُ اًذ  .

اص اػتفبدُ اص هَاد پغ اص تبسیخ اًموبء خَدداسی وٌیذ ٍ اص هخلَى وشدى یب -2

. اػتفبدُ اص ویت ّب ثب ؿوبسُ ثچ هختلف پشّیض ًوبئیذ

دیذ ٍ اص تَٔین دسة ّب خذا خَدداسی اػتفبدُ ثجي دسة ُشٍف سا پغ اص -3

.  وٌیذ

اص لجبع ٍ دػتىؾ یىجبس هلشف ٌّگبم وبس ثب هَاد سادیَاوتیَ اػتفبدُ  -4

. وٌیذ

لَاصم آصهبیـگبّی آلَدُ ثِ هَاد سادیَاوتیَ خذاگبًِ ٍ ثب سٍؽ ّبی ایوي  -5

. ؿؼتـَ ٍ یب پؼوبًذ ًوبیذ( ثشاػبع دػتَسالٔول ّبی حفبُت دس ثشاثش اؿِٔ)
 

ي جمع آيری ومًوٍ   َیٍت
ًوًَِ ّبی . آصهبیؾ سا ثبیذ ثش سٍی ًوًَِ ّبی ػشهی ٍ پالػوبیی اًدبم داد -1

. ؿذیذا ّوَلیضُ ٍ داسای چشثی ثبیذ حزف ؿًَذ

دسخِ ػبًتیگشاد ٍ  8تب  2ًوًَِ ّب سا هی تَاى ثشای ّفت سٍص دس دهبی  -2

.  گْذاسی ًوَددسخِ ػبًتیگشاد ى -20دس دهبی  سای صهبى ّبی ًَالًی تشة

.  اص اًدوبد ٍ رٍة هىشس ًوًَِ ّب ثبیذ خَداسی وشد -3

ثبؿذ، ًوًَِ سا ثب  ng/ml 40ًوًَِ ثیؾ اص  PSAدس هَاسدی وِ همذاس  -4

.  اػتبًذاسد كفش سلیك ًوَدُ ٍ ػپغ آصهبیؾ سا تىشاس ًوبئیذ

. هٔشف ّب ثبیذ هؼتمیوب تِ لَلِ سیختِ ؿًَذ -5

.  ُ لَلِ خَدداسی وٌیذاص توبع ًَن ػوپلش ثب ت -6

 

آمادٌ سازی معرف َا  
ػش لجل اص اػتفبدُ آًْب سا ثِ آساهی . ولیِ هٔشف ّب سا ثِ دهبی اتبق ثشػبًیذ -1

. دٍ تِ ًوبئی

ثشای تْیِ هحلَل ؿؼتـَی آهبدُ هلشف، یه حدن اص ثبفش ؿؼتـَ غلیَ  -2

(20X)  حدن آة همٌش سلیك ًوبئیذ 19سا ثب .

 

ريش اوجام آزمایص 
تٔذاد لَلِ ّبی پَؿؾ ؿذُ ثشای اػتبًذاسدّب، وٌتشل ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا  -1

ثشای ؿوبسؽ تبم اص لَلِ ّبی هٔوَلی اػتفبدُ . تبیی اًتخبة وٌیذ 2ثلَست 

. وٌیذ

هیىشٍلیتش اص اػتبًذاسدّب، وٌتشل ٍ ًوًَِ ّبی ثیوبس سا ثِ داخل ّش لَلِ   25 -2

.  ثشیضیذ

.  سا ثِ توبم لَلِ ّب اهبفِ وٌیذ هیىشٍلیتش اص سدیبة 100 -3

ثبًیِ ثِ آساهی تىبى دّیذ تب هحتَیبت آًْب خَة هخلَى  15لَلِ ّب ثوذت  -4

یه ػبٓت دس ّوضى گشداى هخلَف ؿشوت  ػپغ لَلِ ّب سا ثوذت. ؿًَذ
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دس دسخِ حشاست (  rpm 280ثب ػشٓت )پبدتي گؼتش ایثبس ٍ یب ؿیىش افمی 

.  اًىَثِ وٌیذ( دسخِ ػبًتیگشاد 25تب  18)اتبق 

ثدض لَلِ )هحتَیبت لَلِ ّب سا اص ًشیك هىؾ یب ٍاسًٍِ وشدى تخلیِ ًوبئیذ  -5

ػپغ لَلِ ّب سا دٍ ثبس ٍ ّش ثبس ثب دٍ هیلی لیتش هحلَل (. ّبی ؿوبسؽ تبم

ثشای اًویٌبى اص تخلیِ وبهل، ثب ٍاسًٍِ . ؿؼتـَی آهبدُ هلشف ؿؼتـَ دّیذ

ة ٍ ثب هشثت هالین ثشسٍی لَلِ توبهی هبیْ ًگْذاؿتي لَلِ ّب ثشسٍی وبغز خبر

. هَخَد دس لَلِ ّب سا تخلیِ وٌیذ

ثب اػتفبدُ اص ؿوبسًذُ گبهب، اوتیَیتِ هَخَد دس لَلِ ّب سا ثوذت یه دلیمِ  -6

.  ؿوبسؽ وٌیذ
 

محاسبٍ وتایج  
ٍ غلِت هـخق ( Yهحَس )ثب اػتفبدُ اص هیبًگیي ؿوبسؽ اػتبًذاسدّب  -1

. ی وبغز هیلی هتشی، هٌحٌی اػتبًذاسدی سػن وٌیذثشسٍ( Xهحَس )آًْب 

خبی آًشا  Yهیبًگیي ؿوبسؽ ثشای ّش ًوًَِ سا ثذػت آٍسدُ ٍ سٍی هحَس  -2

اص ًمٌِ . ػپغ ًمٌِ هزوَس سا تَػي خٌی ثِ هٌحٌی ٍكل وٌیذ. پیذا وٌیذ

ٍاسد وٌیذ تب ًمٌِ تاللی وِ ًـبى دٌّذُ  Xثذػت آهذُ خٌی ٓوَد ثش هحَس 

.  ػت، ثذػت آیذغلِت ًوًَِ ا

 .ثب اػتفبدُ اص وبهپیَتش ایي هحبػجبت ػبدُ خَاّذ ؿذ -3

 

راَىمای محاسبٍ  

همبدیش ؿوبسؽ اسائِ ؿذُ دس خذٍل ریل تٌْب ثٌَٔاى ساٌّوبیی آٍسدُ ؿذُ 

اػت ٍ ّش آصهبیـگبّی ثبیذ ثشای ّش ثبس آصهبیؾ یه هٌحٌی اػتبًذاسد خذیذ 

.  ثذػت آٍسد

مقدار استاودارد  ردیف
(ng/ml) 

ضمارش 
(n=3) 

B/T (%) 

 - 209436=  ضمارش تام  0

1 0 328 0.2 

2 0.5 2461 1.1 

3 1 4556 2.1 

4 5 19905 9.1 

5 10 39273 18.1 

6 20 66273 30.3 

7 40 90398 41.3 

 

مقادیر طبیعی  

ایي همبدیش فمي . ّش آصهبیـگبُ ثبیذ داهٌِ ًجیٔی سا ثشای خَد ثِ دػت آٍسد

 .ی دادُ ؿذُ اػتثشای ساٌّوبی

 

واوًگرم در میلی لیتر   4کمتر یا مسايی مردان طبیعی 

 
 

 :خصًصیات کیت

هشتجِ  20ثشای تٔییي حذ تـخیق :  (حذ تـخیق)حؼبػیت آًبلیتیىبل  -1

ثبالتش اص  (SD)اًحشاف هٔیبس  2حذ تـخیق اص . اػتبًذاسد كفش آصهبیؾ ؿذ

 ثشای ایي ویت حذ تـخیق . هیبًگیي خزة دس غلِت كفش ثذػت آهذ

ng/ml 0.2 ثذػت آهذ .

 

ٍاوٌؾ هتمبًْ آًتی ثبدی ّبی هًََولًَبل هَسد اػتفبدُ دس ایي : ٍیظگی -2

. ػبیش پشٍتئیي ّب ثؼیبس پبئیي ثذػت آهذ آصهبیؾ ثشای
 

ثشای هحبػجِ هیضاى دلت دس یه سٍص ٍ سٍصّبی هختلف، آصهبیؾ ثش  : دلت -3

.  هشیت تغییشات ثِ ؿشح ریل اػتثبس تىشاس ؿذ وِ  15ًوًَِ ػشم  3سٍی 
 

 هشیت تغییشات دس سٍص
دفعات ومًوٍ سرم 

تکرار 

میاوگیه 
(ng/ml) 

اوحراف 

معیار 

ضریب تغییرات 
(CV) 

1 15 5.7 0.41 7.2 

2 15 18.3 1.04 5.7 

3 15 22.7 1.07 4.7 

 

هشیت تغییشات دس سٍصّبی هختلف 
دفعات ومًوٍ سرم 

تکرار 

میاوگیه 
(ng/ml) 

اوحراف 

عیار م

ضریب تغییرات 
(CV) 

1 15 6.4 0.52 8.1 
2 15 21.4 1.37 6.4 
3 15 28.4 1.45 5.1 

 

 

، 1:2ػِ ًوًَِ هختلف ػشهی ثب اػتبًذاسد كفش ثِ ًؼجت ّبی : خٌی ثَدى  -4

دس آًْب ثب اػتفبدُ اص ویت هحبػجِ  PSAػپغ غلِت . سلیك ؿذًذ 1:8ٍ  1:4

 . ؿذ وِ ًتبیح ریل ثذػت آهذ

 
ومًوٍ 

می سر

غلظت ايلیٍ 
(ng/ml) 

درصد بازیابی 

1:2 1:4 1:8 

1 18.3 106 107 1.8 

2 24.7 102 1.3 103 

3 38.4 102 103 104 

 

 . ُبّش ًوی ؿَد ng/ml4000اثش َّن تب غلِت : اثش َّن  -5

 :محديدیت َا
ًتبیح لبثل لجَل ٍ تىشاسپزیش صهبًی حبكل خَاّذ ؿذ وِ سٍؽ وبس ثب دسن 

  .ٓول هَخَد دس ویت ٍ هْبست ّبی ٓولی خَة اًدبم گیشدوبهل دػتَسال

 :کىترل کیفی
ٓولىشد آصهبیـگبّی خَة هؼتلضم ایي اػت وِ دس ّش ػشی وبسی ّوشاُ ثب ّش 

هٌحٌی اػتبًذاسد ًوًَِ ّبی وٌتشل ویفی ًیض ثشای تبییذ ؿبخق ّبی اخشایی 

تٔییي ثشای توویي ؿبخق ّبی اخشایی كحیح ٍ ثشای . ػٌدؾ، آًبلیض ؿًَذ

همبدیش هیبًگیي ٍ داهٌِ ّبی لبثل لجَل تٔذاد ًوًَِ ّبی وٌتشلی وِ آًبلیض هی 

.  ؿًَذ ثبیذ اص لحبٍ آهبسی هٌٔی داس ثبؿٌذ

 

 


