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 : 2 شماره معرف

TRIS  PH 8.0 100 mmol/l 

NaCl  180 mmol/l 

Anti-human IgA antibody (goat) with stabilizers 
 نگهداری محلولها شرايط

درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  2در دمای  بايد ها محلول

  باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 ها در مجاورت نور خودداری شود. ودن و قرار دادن محلولتوجه : از فريز نم

 محلولها یساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند.  2و  1ی معرف ها محلول

 هشدارها

ها از سديم آزايد استفاده شده است. از بلعيدن و تماس مستقيم  برای پايدار نمودن محلول

و در صورت تماس بالفاصله با آب  ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود محلول

 فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.  ها محلولبا   كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار

 : ها نمونه
  هپارين يا EDTA، پالسما همراه با سرم

 : IgAپايداری 

 روز 7درجه سانتيگراد  21تا  11در دمای 

 ماه   3اد درجه سانتيگر 8تا  2در دمای 

 ماه 6درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 شود و فريز مجدد نمونه ها خود داریآلوده شدن نمونه ها از 

 روش آماده سازی کالیبراتور، کنترل و نمونه ها
با سرم  12+1را به نسبت  TruCal Proteinكاليبراتور  ابتدابرای تهيه كاليبراتور ها، 

سرم  ليترميکرو  122 وكاليبراتور  ليتر کرومي 12مثال برای  )فيزيولوژی رقيق كرده 

 TruCalبا غلظت ذكر شده در بروشور  6تا به اين وسيله كاليبراتور شماره  (فيزيولوژی 

Protein  را به دست آوريد. سپس طبق شکل زير از آن سريال رقت تهيه كنيد تا به كاليبراتور

 منتقل نکنيد 1تهيه شده را به كاليبراتور شماره رقت  2برسيد. از كاليبراتور شماره  2شماره 

 تنها سرم فيزيولوژی با غلظت صفر باشد. 1تا به اين ترتيب كاليبراتور شماره 

 

 
 IgG,IgA,IgM,C3,C4با يکبار آماده سازی كاليبراتور به طريق فوق مي توانيد همزمان 

البراتور پس از رقت سازی را همزمان كاليبر نمائيد . )توجه : پايداری ك Transferrinو 

 ساعت ميباشد( 2فوق 

و کلیه نمونه ها را به  TruLab Proteinکنترل و نمونه ها،  آماده سازیبرای 

 .با سرم فیزيولوژی رقیق کنید 11+1نسبت 

  

 
 

 BT 3500تست  دتعدا 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

508 055 BT 1 x 50 ml 1 x 5 ml 250 
 

 TruCal Protein کالیبراتور 

TruLab N & P TruLab Protein کنترل ها 
 

 : روش
 ايمونوتوربيديمتريک

 ( 2 , 1 )مه : مقد

 گروهي ( IgDو  IgE , IgM , IgA , IgG) كالس های مختلف ايمونوگلوبولين های انساني

 دارای وزن مولکولي حدود انسانIgA  از گليکوپروتئين های ساختاری و عملکردی هستند.

ل دو زنجيره سبک يکسان و دو زنجيره سنگين يکسان است كيلو دالتون مي باشد و شام 162

  به يکديگر متصل شده اند. γكه توسط پيوندهای دی سولفيدی و به شکل 

IgA توسط  سرميB-Cell    از ايمونوگلوبولين های 11های پالسما توليد مي شود و حدود %

 IgAيمر و پليمر است. سرمي منومر و بقيه دا IgA% از 02محلول را تشکيل مي دهد. تقريباً 

بيشتر روی سطوح غشاهای مخاطي وجود دارد. در بافت های مخاطي ريه و دستگاه گوارش،  

IgA  به شکل دايمری از سلول های پالسما آزاد مي گردد. دو قطعهγ  شکل به وسيله يک

زنجيره اتصالي و يک پپتيد مخصوص به نام جزء ترشحي به يکديگر متصل مي شوند. اين 

ترشحي ناميده مي شود كه به طور معمول در سرم انسان وجود ندارد. اما  IgA ،IgAاز نوع 

در مايعات ديگر بدن مانند اشک، عرق، ترشحات گوارشي و ريوی يافت مي شود. عملکرد 

سرم، اتصال به آنتي ژن و آزاد سازی مواد حاصل از كاتابوليسم آنتي ژن مي  IgAاصلي 

ر سندروم های اوليه و ثانويه نقص سيستم ايمني ديده مي سرم د IgAباشد. كاهش غلظت 

شود. افزايش يکي از كالس های ايمونوگلوبولين ها كه در اثر تومورهای بدخيم مغز 

استخوان به وجود آمده باشد، ممکن است باعث كاهش ايمونوگلوبولين های كالس های 

 IgAافزايش در از دست دادن شود. همچنين در ورم شديد روده، به دليل  IgAديگر از جمله 

 ديده شود.  IgAممکن است كاهش غلظت 

در عفونت های شديد و بيماری های اتوايمن ديده مي شود. مخصوصاً  IgAافزايش غلظت 

سرم شود. همچنين اشکال مختلف ميلوما  IgAفرآيندهای التهابي كبد مي تواند باعث افزايش 

لونال را توليد مي كند ) مانند ديگر كالس های مونوكلونال و پلي ك IgAمقادير زيادی از 

 ايمونوگلوبولين ها(. 

 سرم برای تشخيص افتراقي اين بيماری ها ضرورت دارد.  IgAتعيين مقدار كمي 
 

 آزمايش : ساس ا

های  توسط اندازه گيری فتومتريک واكنش بين آنتي بادی IgAدر اين آزمايش غلظت 

موجود در سرم تعيين  IgAانساني موجود در كيت و آنتي ژن  IgAحساس شده بر عليه 

 ميگردد. 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 برای كار مي باشد.  بر حسب محلول آماده شده زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره معرف
TRIS  PH 7.5 100 mmol/l 

NaCl  180 mmol/l 

Polyethylenglycol (PEG),detergents, 

stabilizers 
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   ( 4,5 ):  ا منه مرجع د

      mg/dl   94  –  7                  ماهه                                              1 كمتر ازنوزاد 

   mg/dl   131 – 10ماهه                                                                          12تا  1نوزاد 

  mg/dl   220 – 19                 ساله                                                         3تا  1كودک 

                   mg/dl   345 – 48              ساله                                                       1تا  4كودک 

                                                                      mg/dl   297 – 41ساله 7تا  6كودک 

                                                           mg/dl   297 – 51ساله 12تا  8كودک 

                                                         mg/dl   395 – 44ساله 13تا  11كودک 

    mg/dl 70 – 400                                                                                                 بزرگساالن
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 کیت : کارآيي  و ويژگیها

 اندازه گیری محدوده
ميلي گرم در دسي ليتر طراحي  022تا  32در محدوده  IgAاين كيت جهت اندازه گيری 

ميلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به  022بيش از  IgAشده و در مواردی كه مقدار 

 ضرب شود.    2با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  1عالوه ب 1نسبت 

 پديده منطقه ای
 ميلي گرم در دسي ليتر پديده منطقه ای مشاهده نشد. 1222در اين آزمايش تا غلظت 

 مداخله گر عوامل
 در دسي ليترميلي گرم   62، بيليروبين تا ميلي گرم در دسي ليتر 1222تا غلظت  هموگلوبين

واحد بين  1722تا غلظت  RFميلي گرم در دسي ليتر و  2222تری گليسيريد تا غلظت و 

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثالمللي در ميلي ليتر 

 مشاهده نشد. IgM و IgGهيچگونه واكنش تقاطعي با 

 

 (درجه سانتیگراد  61) در  دقت

ی آزمايشگاه های کمیته بین المللي استاندارد ها EP-5دقت بر اساس پروتوکل  

 ( (NCCLSتشخیص طبي

 

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay precision 

n=40 

2.60 

2.68 

2.14 

7.68 

10.9 

10.7 

296 

407 

499 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 

SD  

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay precision  n=40 

1.32 

0.83 

1.69 

3.90 

3.40 

8.43 

296 

407 

499 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
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method Sample Blank(A)

Kind of process Multi ponit

filter 340/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 200

Reagent2 20

SAMPLE

sample  vol 8

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 10

Incubation time(sec) 300/300

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 900

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 70 - 400

female 70 - 400

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum Mg/dl

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyrun

Decimals 0
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method Sample Blank(A)

Kind of process Multipoint

filter 340/-

Reaction direction increase

REAGENT

Num of reagent 2

Reagent1 300

Reagent2 30

SAMPLE

sample  vol 12

Pre dilution 1

dilution 5

TIME

Sample starter inactive

Delay time(sec) 0

Reading time(sec) 10

Incubation time(sec) 300/300

Reagent limit(M ABS) 2000

Curve acceptance 100

Test limit(conc) 900

Initial ABS(M ABS) 0

Final ABS(M ABS) 3000

Max ABS delta (M ABS) 2000

Chec prozone inactive

NORMAL RANGE

Male 70 - 400

female 70 - 400

Child -

Re-run hyperactive inactive

Re-run phatological inactive

Unit serum Mg/dl

Num of needle washes 1/1

Num of cuvette wash 2

Additional wash inactive

Only neadle

Only wash

Instrument factor 1

Shift: 0

Reagent blank everyrun

Decimals 0
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