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  ELISA به روش HBS. Ab تست SOP: عنوان -1

 
 :اقدامات وابسته  -2

 ٢۵°c-c°٢٠ تنظيم دماي محيط -1-2

  بررسي انكوباتور و اندازه گيري دماي آن با دماسنج دستورالعمل كاربري انكوباتور-2-2
 ELISA Reader دستورالعمل كاربري دستگاه -3-2
 

  در سرم بيمار با حساسيت و در حضور استاندارد Bبررسي وجود يا عدم وجود آنتي بادي هپاتيت : هدف -3

 
 B دليل بر در معرض قرار گرفتن قبلي با عفونت، بهبودي كلينيكي ايمني بر عليه هپاهيت HBS. Abوجود :  موارد كاربرد -4
متعاقب پاك شدن سرم از اي و  معموالً در پايان دوره پنجرهAnti – HBS. باشدمي) واكسيناسيون، ابتال ي به بيماري و بهبوده از آن(

HBS. Agماند عدم ترشح ها در خون باال ميشود و تيتر آن سال در خون ظاهر ميHBS. Abاي شويد ابتالي فرد ي پنجره، پس از دوره
 ) افراد%5(به فرم مزمن هپاتيت است 

 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

  كارشناس ميكروبيولوژي-1-5
  در بخش االيزا ي كار ماه سابقه٨ داراي -2-5
  داراي مهارت در كار با سمپلر، تفسيرنتايج مثبت و منفي، رقيق سازي -3-5
  انكوباتور HBS. Ab ،SOP تست SOP دستگاه االيزا، SOP آموزش در موارد ايمني، مستند سازي، -4-5
 

 :  نمونه -6

 ١٠λ سرم به حجم -1-6
 .پذيرش آن باشدي  ظرف نمونه بايد داراي نام كامل بيمار و شماره-2-6
 

 :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 ٢۵°c-c°٢٠ها به دماي  رساندن محتويات كيت و سرم-1-7
 هاها با تعداد نمونهها و تعداد چاهكReagent كنترل -2-7
  پر كردن ظرف آب مقطر -3-7
قبل از ) ۵-١١ و ٨-١١براي شستشو در بند ( آب مقطر ٩cc+  محلول شستشو ١cc: د رقيق كني١:١٠ محلول شستشو را به نسبت -4-7

 .استفاده كامالً مخلوط كنيد
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هنگام (ي سوبسترا  محلول رقيق كننده١٠٠٠λ + ٢٠λ TMB ← Stripبه ازاي هر :  رقيق كنيد١:۵١ محلول سوبسترا به نسبت -5-7
 در دماي يخچال به صورت منجمد وجود دارد قبل از استفاده بايد آن TMBكنيد محلول قبل از استفاده كامالً مخلوط ) ١٠-١١اجراي بند 

 . را به دماي محيط رساند تا از حالت منجمد خارج شود و آنگاه كامالً يكنواخت كرد
 

 :  نكات ايمني -8

  استفاده از دستكش در حين انجام كار -1-8
 دترجنت  ريختن سرسمپلرهاي استفاده شده در محلول حاوي -2-8
 هاي مثبت به عنوان كنترل مثبت دستورالعمل نگهداري نمونه-2-8
  پوشش مناسب-3-8
  دستورالعمل كلي ايمني و بهداشت كاري -4-8
 

   ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 Log Book فرم -1-9
  فرم درخواست كاال -2-9
 دفتر كار -3-9
  كنترل دماي انكوباتور  فرم-4-9
  فرم كاليبراسيون سمپلرها-5-9
 )ي آزمايشاتنتيجه( پرينت دستگاه االيزا -6-9
 

 :  كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 )آب ديونيزه( كنترل آب مقطر مورد استفاده -1-10
 ها  قرار دادن يك سرم مثبت در ران كاري و برخورد با آن همانند ساير نمونه-2-10
  كنترل كاليبراسيون سمپلرهاي مورد استفاده -3-10
 

   : مراحل اجرايي كار -11

 . كنيدMixها را ها را طبق ليست، رديف و شماره گذاري كنيد قبل از شروع كار سرم سرم-1-11
- مي١٠٠ ,١٠ ,۵هاي داراي غلظتباشد كه  استاندارد مي٣ها را در ميكروپليت قرار دهيد اين قسمت داراي ها چاهك به تعداد نمونه-2-11

توان از سرم مثبت بيمار به عنوان كنترل مثبت استفاده كرد و يك چاهك نيز براي  چاهك نيز براي استانداردها در نظر بگيريد مي٣باشند 
 .كنترل مثبت در نظر گرفت
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ها استفاده ي نمونه به عنوان رقيق كننده۵ها بريزيد از استاندارد  از استانداردها را به ترتيب غلظت، درون چاهك١٠٠λ ابتدا ميزان -3-11
ي بيماران را به هر چاهك اضافه كنيد سرسمپلر را چند  از نمونه١٠λ از اين استاندارد را در هر چاهك ريخته و ٩٠λكنيد بدين ترتيب كه 

 . نكندبار درون چاهك شستشو دهيد بايد دقت كرد كه سرسمپلر با كف چاهك برخورد
 SOPمراجعه شود به ( كنيد Mixبا استفاده از دستگاه االيزا  ''٣٠-''٢٠ سطح چاهك را با چسب كاور كنيد و ميكروپليت را -4-11

 .انوكوبه كنيد c°٣٧در دماي ) ''۶٠(ميكروپليت را به مدت يك ساعت ) دستگاه
ها را با يك حركت سريع ها را برداريد محتويات چاهكوي چاهك پس از يك ساعت ميكروپليت را از انكوباتور خارج كرده و چسب ر-5-11

 را ''٣٠-''٢٠شستشو دهيد در فواصل شستشو    ) ۴-٧رجوع شود به بند ( بار با محلول شستشوي آماده ۴درون سطل خالي كنيد و آنها را 
 . در نظر بگيريدSoaking Timeبه عنوان 

 . ي ماليم ميكروپليت بر روي دستمال خشك كنيدربهي محلول شستشو را با چند ض باقيمانده-6-11
7-11- ١٠٠λها را با چسب كاور كرده و ميكروپليت را به مدت نيم ساعت در  محلول كونژوگي را به هر چاهك اضافه كنيد سطح چاهك

 . انكوبه كنيدc°٣٧دماي 
 بار به محلول شستشوي آماده ۴ها برداريد و وي چاهك پس از نيم ساعت ميكروپليت را از انكوباتور خارج كرده و چسب را از ر-8-11

 )۴-٧رجوع شود به بند (شستشو دهيد 
 . ي ماليم ميكروپليت بر روي دستمال خشك كنيدي محلول شستشو را با چند ضربه باقيمانده-9-11

10-11- ١٠٠λ يكروپليت را به مدت نيم ساعت در دماي را به هر چاهك اضافه كنيد و م) ۵-٧رجوع شود به بند ( از محلول سوبستراي آماده
 .اتاق و تاريكي انكوبه كنيد

 . از محلول متوقف كننده به هر چاهك اضافه كنيد١٠٠λ پس از نيم ساعت ميكروپليت را از تاريكي خارج كرده و -11-11
12-11- OD يا ميزان جذب نوري هر چاهك را با استفاده از دستگاه ELISA Reader مراجعه شود ( بخوانيد ۶٣٠-۴۵٠ در طول موج

SOPبه دستگاه االيزا ( 
Negative → <٩ Iu/ml 
Positive → >١٠ In/ml 
Border Line → ١٠-٩ Iu/ml 

 
 :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

  خطا در آماده سازي محلول شستشو، محلول سوبسترا-1-12
  برخورد سرسمپلر با كف چاهك -2-12
 ها در سطل با فشار و شدت حتويات چاهك پرتاب كردن م-3-12
 ها با دستمال هاي محكم در هنگام خشك كردن چاهك وارد كردن ضربه-4-12
  رعايت نكردن شرايط دمايي و نوري در هر مرحله -5-12
  استفاده از سرسمپلر آلوده -6-12
  ايجاد وقفه در بين مراحل-7-12
 .ي كيت نباشدي كيت از يك سر محتويات استفاده شده-8-12
9-12- PHآب ديونيزه(ي مورد نظر نباشد  آب مقطر در محدوده( 
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  اختالالت دستگاه -10-12
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 )صحيح نبودن نتايج كنترل مثبت و استانداردها( در حين كار QC عدم قاطعيت در گزارش -1-13
 . ستورالعمل گزارش دهي مراجعه شودي گزارش دهي د در مورد نحوه-2-13
 

 : مراجع و منابع -14

  بروشور كيت-1-14
 
 


