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 راهنمای کیت  

Super Ferritin 

 مقدمه:

Ferritin  شوام  ماوارتر میریوری از آهون رر مرکوب آم ا نووام کمو  ل  44500عه ای از انباشت پروتئین ـ آپووررتیین باوا وزم موولووو  مجمو )Ferric 

Hydroxite Phosphate    ز ذخیره آهون رر %  آهن م  ااشد که م یار مناسب  ا20-25است. منشا ررتیین سیسیم رتیل و آندوت یال است.ررتیین سرم شام

( م  ااشد. عم لرر توام آهن اا ررتیین μMol 143ذخیره آهن ب  mg 8 از ررتیین سرم م ارل 1μg/Lتا  ng/ml 1اررار طبی   و مبیالتام اه رار آهن است. 

ت ورر مراح  غیور پیییوده آنمو  راور آهون رارر. اندازه گیری ررتیین اندتلاتور خوا  از قاا یت ذخیره سازی آهن اس 3اه آهن  2احییاج اه اکسیداسیوم آهن 

پروتئینو  کوه هور کودام وزم  subunit 24،هموکروماتوز اتدتوپاتیک باا ع ت نا م  وم(،سیدروز ناش  از ترانسفوزتوم کارارر رارر.موولول ررتیین شوام  

خوام اسوت. ماوارتر کمیوری رر ق وپ ـ پوانلرای وک یوه راویوم رارند ،میباشد.ایشویرتن حووور رورتیین رر سو ووکای کبود ـ ط وال و مروب اسوی 2000موولوو  

 هاست.ناش اص   ررتیین سرم ناشناخیه است وو  اکر حال ارتباط این ذخیره آهن ادم اا غ ظت اتن پروتئین مس م است.

 کاربرد بالینی: و معرفی آزمایش

ن اسوت. و  ایماری هوای مبمن،رورتیین سورم شاخاو  از ذخیوره آهو، هموکروماتوز سیدروز و تا شراتط  از ااال اورم سطح آهن و ا   رر آنم  رار آهن

نت های مجاری همینین همراه اا سن میبام ررتیین ارباتش م  تااد.رر ووسم  حار ، ایماری های اویکاا  ،ایماری های مشخص کبدی ـ هموکروماتوز ـ عفو

  رطام پسویام ـماب کبد ، ووسم  حار می واالسییک و ونفواالسییک هوچلین ـ سارراری مبمن ، ایماری های ه اتوس والر مبمن وحار مانند اول یسم و اویک

 م  ااشد.    10ng/mlتوانند موارر پائین اورم ررتیین را ا وشانند. رر رار آهن ررتیین کمیر از 

  محدوده طبیعی :

ررر توا هور وووي پیشونکار موي گو اه شور  زتور مو  ااشود آمده  رر سرم اررار طبی ي که توسط تست هاي ملرر اه روش االتبا ادست Ferritinماارتر نرمال 

 آزماتشگاه ماارتر نرمال خور را ادست آورر:

 

 

 اساس آزمایش :

  FERRITIN  , Coatاسای اتن کیت اه روش ساندوتچ االتبا  م  ااشد. رر اتن روش چاهلکا توسط آنی  ااری منوک ونال ار ع یه تک واحود آنیو  ینیوک   

ه مو  شوور کوه اوه چاهلکوا افوار HRPلکا مجاور م  شور، س   آنی  ااری ثانوته میاو  اوه آنوبتم شده رر چاه  Coatمیشوند. نمونه ایمارام اا آنی  ااری 

و  H2O2رر نمونه ها م  ااشد. رر ارامه پ  از شسیشو ، م  ول رنگبا که حاوی  FERRITINااعث اتجار تک کم  ل  اتمن  م  شور که نشانگر غ ظت 

اا  هلکا م  ااشد.ید رنگ آا  م  کند که رنگ آا  تووید شده میناسپ اا کم  ل  اتمن   اتجار شده رر چاکرومویم است اه راخ  چاهلکا رتخیه میشور و توو

 .نانومیر رارر 450را رر طول موج  اربورم م  ول میوقف کننده رنگ آا  اه زرر تبدت  میشور که اکیرتن جذب نوری

 جمع آوري و آْماده سازي نمونه :

ر وتوا اوراي مودت ررجوه سوانیي گورا 8توا  2روز رر رماي  7از جدا نمورم از خوم اسیفاره نمور . نمونه را مي توام اه مدت  سرم تا پالسما را مي توام پ 

 ررجه سانییگرار نگکداري كرر. -20زمام طوالني تر  رر رماي 

ور. شومملون اسوت سوبپ رنواتوره شودم رورتیین نمورم پرهیب شور ( از مخ وط کررم خی   سرتع خورراری کنید چوم  Freeze – Thawب ررفمن ااتد از  

 نمونه هائ  که هموویب و وی میک هسیند ، نباتد مورر اسیفاره قرار گیرند.همینین 

 واکنش های تداخلی:

 اتانول ـ نمک های آهن و قرص فد اارراری سبپ ارباتش کاذب و ارتیروپوئیین سبپ کاهش کاذب ررتیین م  شور.

 محتویات کیت :

 چاهک 96( رارای Anti -Ferritin coated Plateب Ferritinاوی چاهلکای پوشش راره شده اا آنی  ااری فد تک عدر پ یت ح -1

 1کوه هور وتوال م یووی    100،200،500،1000، 50، 10صفر،   ng/mlوتال اسیاندارر رارای غ ظت های  7:  (Standard Set)سری اسیاندارر  -2

 می   وییر م  ااشد.

ng/ml  یا μg/L سن 

30-762  نوزار 

90-628  نوزار هفیه روم تا سوم 

144-399  نوزار تک ماهه 

37-043 ماهه 5تا  2نوزار    

7-214 ساوه 15ماهه تا  6   

20-320  ااورینبمرر( 

4-665 87-65مررام    

10-120  ااورینبزم( 

13-651 ساوه 87-65زنام    
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 .مشخص نوشیه شده روی ارچسپ وتال های می   وییر سرم کنیرل اا غ ظت 1وتال حاوی  رو:  (Control Serum)سرم کنیرل   -3

ترتن اسیاندارر می   وییر ارای رقیق کررم نمونه هائ  که غ ظت ااالتری از ااال 1: تک وتال حاوی  (Sample Diluent)م  ول رقیق کننده نمونه ها  -4

 کیت را رارا م  ااشند.

 . HRPکنژوکه شده اا  Ferritin می   وییر م  ول حاوی  12( : تک وتال حاوی Enzyme Conjugate (ژوگه م  ول آنبتم کن -5

 می   وییر م  ول. 12: تک وتال حاوی  (Assay Buffer)م  ول اس  اارر  -6

رف م  ول شسیشوی آماره ما ( که ارای تکیهX 25می   وییر م  ول شسیشوی غ یظ ب 40: تک وتال حاوی   (Washing Solution)م  ول شسیشو  -7

 اا آب ماطر رقیق کنید. 25/1مادار الزم از م  ول شسیشوی غ یظ را اه نسبت 

 می   وییر و آماره ارای مارف. 12: تک وتال م یوی   (Chromogen Substrate)م  ول رنگبا -8

  می   وییر. 12:تک وتال م یوی  (Stop Solution)م  ول میوقف کننده  -9

 (Card Board Sealer) یت ار چسپ مخاوص پ  -10

 مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

 اه عنوام ری یر ررران . 630نانومیر ورر صورت املام  450رارای ری یر  (Eliza Reader)رسیگاه خوانش االتبا  -1

 میلرووییر رقیق 100و  50سم  ر های  -2

  آب ماطر -3

 نكات قابل ذكر براي مصرف كنندگان :
 ات اتن كیت اراي مارف رر همین كیت مي ااشد .م یوت -1

 از مخ وط كررم م یوتات كییکا ااشماره ساخیکاي مخی ف جدا" خورراري نمائید . -2

ت احییاط كنیرل  گررتده اند و راقد اتن عوام  مي ااشند . جک HIV,HCV, HBs AGك یه موار موجور رر كیت كه منشاء سرمي رارند از نظر وجور  -3

 راري كه اا كیت كار مي كند از تمای مسیایم اا موار ا رهیبر .اکیراست هر کا

 توضیحات عمومي:

 قب  از شروع مراح  آزماتش تمام موار و نمونه ها را اه ررجه حرارت اتاق رسانده و اه خواي تكام رهید تا كامال" تكنواخت شوند.  -4

 اکیراست اه م ض شروع آزماتش ك یه مراح  ادوم توقف انجام پذترند . -5

 ازنوك سم  ر تك اار مارف اراي هر نمونه اسیفاره كنید . -6

 پ  از اربورم م  ول میوقف كننده ، جذب نوري چاهكکا حداكثر تا نیم ساعت قاا  قرائت مي ااشد . -7

 اراي كسپ نیاتج مط وب ااتد شسیشوي چاهكکا ااورت كام  صورت گرریه وآخرتن قطرات پ  از شسیشو از چاهكکا تخ یه شوند . -8

موام مووار و تمکمیرتن راكیورها رر حاول نییجه مط وب ، زمام انكو ااسیوم مناسپ مي ااشد ، انااراتن پیشنکار مي گررر قبو  از شوروع آزمواتش از  -9

ایري رقی اعث نیاتجم  ووکاي مورر نیازرا آماره نموره و ررب م  ووکاي مورر نیاز را ااز كنید ، اتن عم  اا كاهش راص ه زماني این مراح  سم  ینگ ا

 میشور.

 رقیاه اه طول نیانجامد .5تست م دور ااشد وزمام رتخین نمونه ها پیش از اکیر است كه حجم انجام  -10

 مراحل انجام آزمایش :

 .ا ابندتد رت دار چاهكکاي مورر نظر را انیخاب نموره و ااقي چاهكکا را اه همراه نمگیر رروم كیسه مخاوص نگکداري پ یت قرار راره و ررب آم  -1

 یكیت صورت راپا اه همیكرووییر از هر اسیاندارر ، سرم كنیرل و نمونه را اه راخ  هر چاهك ارتبتد ، پیشنکار مي گررر كه از اسیانداررها و نمونه  50 -2

 د .اسیفاره كنی اسیفاره شور ادتن م ني كه هر اسیاندارر و نمونه را رر روچاهك ارتبتد و رر انیکا از میانگین جذب نوري آنکا اراي م اسبه نیاتج

 .اي مخ وط شوندیوتات آم اخوتا م  ثانیه تكام رهید 15را اه هر چاهك افاره نموره و پ یت را اه آرامي اه مدت    Assay Bufferمیكرووییر از 100 -3

 نمائید . ررجه ساتیگرار ( انكواه 22-28رقیاه رر ررجه حرارت اتاق ب  30ررب چاهكکا را اا ارچسپ مخاوص پ یت پوشانده و چاهكکا را اه مدت  -4

سویفاره نموور اكاناوه  8از سم  ر  اار اا م  ول شسیشوي آماره مارف اشوئید ب اراي شسیشو مي توام 5م یوتات چاهكکا را خاوي كرره و چاهكکا را  -5

رر هر رر ه  ووي ااتد مواظپ اور كه م  ول شسیشو از تك چاهك اه چاهك رتگر وارر نشور زترا مي تواند موجپ اتجار خطا رر نییجه آزماتش گررر(.

ا كاغوذ ات مالتم ار روي تك پارچه تمیكرووییر م  ول شسیشو رر هر چاهك رتخیه و س   چاهك ها را ررحاوت وارونه و اا فرا 300شسیشو حدور 

 نمگیر اكواید تا قطرات افاري م  ول شسیشو خارج شوند.

تواق رقیاوه رر ررجوه حورارت ا 30اه هرچاهوك افواره نمائیود و چاهكکوا را اوه مودت  (Enzyme Conjugate)میكرووییر م  ول آنبتم کونبوگه  100 -6

 انكواه نمائید .

 اار اا م  ول شسیشوي آماره مارف اشوئید. 5كکا را م یوتات چاهكکا را خاوي كرره و چاه -7

و  رقیاوه رر ررجوه حورارت اتواق 15اوه هرچاهوك افواره نمائیود و چاهكکوا را اوه مودت  (Chromogen – Substrate)میكرووییر م  ول رنگبا  100 -8

 ررتارتكي انكواه نمائید .

سنجش جوذب  اه هرچاهك ارامه واكنشکاي آنبتمي را میوقف نمائید . اراي   (Stop Solution )میكرووییر م  ول میوقف كننده  100اا افاره كررم  -9

   اسیفاره گررر.(اه عنوام ری یر ررران  nm 630اسیفاره نمائید .ب توصیه مي شور از ری یر nm 450  نوري هرچاهك از رسیگاه االتبا رتدر اا ری یر 
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 شرایط نگهداري فرآورده تشخیصی:

 نگکداري شور .                    ' 4Cمي ااشد و اکیراست كه رر    'C 8-2رماي نگکداري كیت این  -1

اتن مدت  ماه پاتدار مي ااشد ورر 12اتن كیت ررصورت رعاتت موارر  نگکداري ص یح تا    accelerate , Full Termاا توجه اه انجام تست هاي  -2

                 شد .آزماتشات انجام شده رر صورت ااز نمورم کیت تک ماه پاتدار م  اا اا توجه اهررصد كاراتي اوویه را راراست.   90كیت حافر ااالي 

 چاهكکا را رر كیسه مخاوص پ یت همراه اا نمگیر نگکداري نمائید . -3

 ررصورت اازشدم ررب كیت و م  ول ها تازماني كه آوورگي میكرواي و قارچي رخ ندهد كیت پاتدار خواهند اور. : توجه -4

 تایج :محاسبه ن

 630nmو رر صورت املام رر مااا  ری یر ررران   450nmرر طول موج  Eliza Readerجذب نوری اسیاندارر ها و نمونه ها را اه کمک رسیگاه  -1

 اخوانید.

سیانداررها را ری ارسم کنید ،اه اتن صورت که جذب نو Point To Pointاا اسیفاره از میانگین جذب نوری اسیاندارر ها و غ ظت م  وم آنکا نموراری  -2

رر ارامه ارره و ناطه تالق  غ ظت و جذب نوری را ارای هر اسیاندارر ادست آورتد ،  (X)و غ ظت آنکا را روی م ور ارا  (Y)روی م ور عموری 

 نااط ادست آمده را اه تلدتگر وص  نمائید تا من ن  ادست آتد.

وصو    ور عموری جای آم را پیدا کنید ، س   ناطه مذکور را توسط خط  اوه من نو میانگین جذب نوری ارای هر نمونه را ادست آورره و روی م -3

  ، ناطه تالق نمائید اطورتله اتن خط کامال ار م ور عموری عمور ااشد و رر ارامه از م   تالق  خط و من ن  ،خط  عمور ار م ور ارا  وارر کنید

 اتن خط اا م ور ارا  مادار غ ظت را نشام خواهد رار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتد.نجذب های نوری و من ن  مراوط راط اه عنوام نمونه م  ااشند و هر آزماتشگاه رر هر رر ه انجام آزماتش ااتد من ن  جدتدی رسم  توجه :

 

 شاخصهاي اجرائي:

 حداق  مادار قاا  اندازه گیري : -1

 مي ااشد . ng/ml 1  قاا  تشخیص رر اتن كیت  FERRITINغ ظت حداق   (SD)اراسای جذب نوري اسیاندارر صفر و سه اراار ان راف م یار 

 رقت آزماتش : -2

ر سري اسي ب همخواني غ ظت مشخص ازتك نمونه ر -اسي ب همخواني غ ظت مشخص از تك نمونه رر تك  سري آزماتش ( و اتنیر -آزماتشکاي اتنیرا

 آمده است . 2و1انجام گررتد كه رر جداول   FERRITINآزماتشکاي مخی ف ( اااسیفاره از اسیانداررهائ  اا غ ظیکاي مخی ف 

 

 اسي ( -ب اتنیرا 1جدول شماره 

 %ng/ml SD ng/ml CVمیانگین  ت دار رر ات تكرار نمونه

1 12 10 098/0 5/4 

2 12 100 972/0 69/3 

 

 

 اسي (  -ب اتنیر 2جدول شماره 

  %ng/ml SD ng/ml CVمیانگین  ت دار رر ات تكرار نمونه

1 5 10 090/0 49/7 

2 5 100 893/0 6/5 

3 5 500 13/2 68/2 

4 5 1000 72/2 6/2 

 انجام شده است .  Duplicateهرسري آزماتش ااورت 
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 خطي اورم آزماتش : -3

ه د كوتکیه گررتد و نیاتج ار اسای فورتپ رقوت م اسوبه شو  FERRITINنمونه سرم اا غ ظت مشخص از  4اه كمك اسیاندارر صفر رقیکاي میواوي 

 ررجدول زتر نیاتج آم آورره شده است .

 

 جدول خطي اورم :

 نمونه

 FERRITINمادار 

موجور رر سرم رقیق نشده 

(ng/ml) 

 رتكاوري ب%(

رقت 

25% 
 %100 %75رقت  %50رقت 

1 10 102 98 100 96 

2 100 95 92 96 101 

3 500 93 5/97 3/98 91 

 

 رتكاوري آزماتش : -4

 زتر اربوره شد و رتكاوري آنکا م اسبه گررتد كه نیاتج آم رر جدول  FERRITINسرم اا غ ظیکاي مشخص  4اه   FERRITIN ماارتر م  ومي از

 آمده است .

 جدول رتكاوري :

 نمونه
 FERRITINمادار 

 ((ng/mlموجور ررسرم 

مادار اربوره شده 

FERRITIN 

(ng/ml) 

 مادار مورر انیظار

(ng/ml) 

 مادار ادست آمده

(ng/ml) 

 تكاورير

(%) 

1 8 10 9 5/8 94 

1 8 100 54 50 92 

1 8 500 254 241 94 

2 38 10 24 22 91 

2 38 100 69 64 92 

2 38 500 269 239 88 

3 162 10 172 173 100 

3 162 100 262 250 95 

3 162 500 662 641 96 

4 410 10 420 402 95 

4 410 100 510 488 95 

4 410 500 910 860 94 

 
  Hook Effect)ب  اثرهوك -5

 صورت گررت كه پدتده هوك مشاهده نشد  (250μg/ml)جکت سرمکاتي اا غ ظت اسیار ااال از اتن آناویت   FERRITIN آزماتش 
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