
 Labeled immunoassayمروری برروشهای 

یه  ٍاوٌـْبی ایوًََؿیویبیی اػبع اًَاع گًَبگًَی اص سٍؿْبی حؼبع ٍاختلبكی آصهبیـگبّی سا تـىیل هیذّذ. دسیه آًبلیض ایوًََؿیویبیی تیپیه

بدُ دسایي سٍؿْب تفآًتی ثبدی ثِ ػٌَاى هؼشف ثشای سدیبثی هبدُ ّذف ) آًتی طى ( ثِ وبس هیشٍد. ٍیظگی ػبلی ٍهیل تشویجی ثؼیبس صیبد آًتی ثبدیْبی هَسد اػ

 ، تـخیق ٍاًذاصُ گیشی اًَاع هختلفی آًبلیت سا ثب سٍؿْبی گًَبگَى ایوًََ ؿیویبیی اهىبى پزیش وشدُ اػت. 

 گشٍُ تمؼین وشد :  2سٍؿْبی ایوًََؿیویبیی سا هیتَاى ثِ 

Classification of immunochemical methods 
2 1 

Labeled Method Particle methods method 
RIA Precipitation 
EIA Immunodiffusion Immunoelectrophoresis 
FIA 
CLIA Light Scattering 
ECLIA Nephelometry Turbidimetry 

آًتی ثبدی اػت وِ ایي ووپلىغ ثؼٌَاى  –دس سٍؿْبی گشٍُ اٍل ٍاوٌـْب دس چٌذ فبص هتَالی اتفبق هی افتذ ٍهشحلِ ًْبیی ، تـىیل ووپلىغ آًتی طى 

ق آًبلیت ؿبخلی اص اتلبل آًتی طى ٍ آًتی ثبدی ثشسػی هیگشدد. دس سٍؿْبی گشٍُ دٍم آًتی طى یب آًتی ثبدی هتلل ثِ اًَاع گًَبگَى لیجل ثشای تـخی

ِ هَلىَل آًتی طى ٍ آًتی ثبدی سا ػولی گشداًذ ٍثِ ّویي تشتیت هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد. اػتفبدُ اص لیجلْب دس سٍؿْبی ایوًََؿیویبیی ، تـخیق اتلبل اٍلی

 ؼِ یبفت.اًذاصُ گیشی همبدیش ثؼیبس ًبچیض آًبلیتْب اهىبى پزیش گشدیذ ٍ ثتذسیح سٍؿْبی ثؼیبس حؼبع ٍاختلبكی ایوًََؿیویبیی طشاحی گشدیذُ ٍ تَػ

 سٍؿْبی ایوًََؿیویبیی ثب وبسثشد لیجلْب

(Labeled immunochemical assay ِّدس د )آغبص گشدیذ. اٍلیي لیجلْبی هَسد اػتفبدُ ، تشویجبت سادیَ ایضٍتَح ثَدًذ. وبسثشد ایي لیجلْب تحَل  60

 ٍ دس همبدیش ثؼیبس ًبچیض اهىبًپزیش گشدیذ.ایدبد وشد صیشا ثشای اٍلیي ثبس اًذاصُ گیشی اًَاع هختلف آ ًبلیت  Immunochemicalػبػی دس سٍؿْبی ا

خطشات ًبؿی اص لیجلْبی سادیَ اوتیَ ، افضایؾ طَل ػوش لیجلْب ٍ اػتفبدُ اص دػتگبّْبی توبم اتَهبتیه دس سٍؿْبی ایوًََاػی هٌدش ثِ توبیل ثِ حزف 

گشایؾ  تالؿْبی ثؼیبس صیبدی دس ساػتبی تىبهل ایي سٍؿْب گشدیذ، ثِ طَسیىِ دس ػبلْبی اخیش ؿبّذ تَػؼِ ٍسفغ ػیَة سٍؿْبی ایوًََاػی ثَدُ این.

فبص هبیغ ٍلیجلْبی سادیَایضٍتَح فبكلِ گشفتِ ٍثِ ػوت اػتفبدُ اص فبص خبهذ ثب لیجلْبی غیش سادیَ ایضٍتَح ثَدُ اػت. دسخذٍل كلی تَػؼِ اص ػیؼتوْبی ا

 صیش طجمِ ثٌذی ٍفْشػتی اص اختلبكبت ولی ایي سٍؿْب ًـبى دادُ ؿذُ اػت :

Classification of various labeled Immunoassay and their characteristic 
Sensitivity Signal Detection Labels  

5 pg/ml Photon counting Radioisotopes RIA 
 spectrophotometry Enzymes EIA 

5 pg/ml Photon counting Fluorophores FIA 
5 pg/ml Photon counting Chemiluminescents CLIA 
1 pg/ml Photon counting Electrochemiluminets ECLIA 

Pg/ml : پیىَ گشم دس هیلی لیتش  



 ثِ همذاس ثؼیبس صیبد تحت تبثیش ًَع آًضین ٍػَثؼتشای هلشفی لشاس داسد ٍاص ًَػی تب ًَع دیگش هتفبٍت اػت. EIAحؼبػیت یه سٍؽ 

RIA(Radioimmunoassay)  

ػیت ٍكحت هتَلذ ؿذ . ایي وـف هْن ؛ حؼب Yalow & Bersonk (1959)تَػط سٍؿْبی سادیَ ایوًََ اػی ثب اػتفبدُ اص لیجلْبی سادیَ ایضٍتَح 

ِ ٍپضؿىی سا ثِ طَس لبثل هالحظِ ای افضایؾ داد. اًذاصُ گیشی همبدیش ًبچیض آًبلیتْب پیـشفت ٍتَػؼِ تحمیمبت دس صهیٌِ ػلَم پبی سٍؿْبی ایوًََؿیویبیی سا

یدبد وشد . اهب هَخت گشدیذ. اًذاصُ گیشی َّسهَى اًؼَلیي ثب سٍؽ سادیَ ایوًََاػی ٍهتؼبلت آى اًذاصُ گیشی ػبیش َّسهًَْب اًمالثی دس اًذٍوشیٌَلَطی ا

ٍ هـىالت حزف صثبلِ ّبی هَاد  ثِ ػلت خطشات هَاد سادیَ ایضٍتَح ثِ ٌّگبم وبس وشدى ثب آًْب ًٍیض ثشای هحیط صیؼت ؛ طَل ػوش وَتبُ ایي لیجلْب

 سادیَایضٍتَح هَخت الذام ثِ اًدبم تحمیمبت گؼتشدُ ای ثشای یبفتي آلتش ًبتیَ ثشای لیجلْبی سادیَ ایضٍتَح گشدیذ.

EIA(Enzyme immunoassay)  

  (Engvall,1971 ; Van Weeman,1971)تَػط  80دساٍایل دِّ وبسثشد آًضیوْب ثِ ػٌَاى لیجل یه آلتشًبتیَ ثشای لیجلْبی سادیَایضٍتَح ثَد وِ 

اػتفبدُ اص لیجلْبی آًضیوی ؛ اثتذا آًتی ثبدی یب آًتی طى لیجل ؿذُ ثب آًضین ؛ ثب اثذاع گشدیذ ٍ ثِ ػشػت گؼتشؽ ٍػیؼی یبفت. دس سٍؿْبی ایوٌی ػٌدی ثب 

ُ هیضاى آًبلیت هحبػجِ هیگشدد. آًضیوْب ثشاػبع هیضاى فؼبلیت آًبلیت ثبًذ هیگشدد ٍ ػپغ ػَثؼتشای آًضین اضبفِ هیگشدد ٍثش اػبع ؿذت ٍاوٌؾ ایدبد ؿذ

 وبتبلیتیىی خَد ػجت تمَیت ػیگٌبلْب هیگشدًذ. هتذاٍلتشیي آًضیوْبیی وِ دسایي سٍؿْب اػتفبدُ هیگشدد ػجبستٌذ اص : 

Alkaline Phosphatase,Horseradish Peroxidase, B galactosidase                                   

ى ؛ هَاد وَؿؾ ثشای افضایؾ حؼبػیت سٍؿْبی آًضیوی هٌدش ثِ اػتفبدُ اص هَاد هختلف ثِ ػٌَاى ػَثؼتشا گشدیذ ثطَسیىِ ػالٍُ ثش ػَثؼتشاّبی وشٍهَط

  فلَسٍػٌت ٍووی لَهیٌؼٌت ّن ثؼٌَاى ػَثؼتشای لیجل آًضیوی دس ایي سٍؿْب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ.

FIA (Fluoresecent immunoassay) 

اثذاع گشدیذ . دسػبلْبی  Cons(1941)اػتفبدُ اص تشویجبت فلَسٍػٌت دس سٍؿْبی ایوًََؿیویبیی ثشای تـخیق آًتی طًْبی ثبفتی ثشای اٍلیي ثبس تَػط

 Nakamura)گًَبگًَی اص پشٍتئیٌْب ٍ پلی پپتیذّب  اخیش سٍؿْبی ایوًََاػی ثب اػتفبدُ اص لیجلْبی فلَسٍػٌت ثشای اًذاصُ گیشی داسٍّب ؛ َّسهًَْب ٍ اًَاع

 تَػؼِ یبفت.  (1992

ًَسی ثب طَل هَج ثلٌذ تش )غبلجب دس هحذٍدُ هشئی تشویجبت فلَسٍػٌت ؛ فَتًَْبی ًَسی پشاًشطی ٍثب طَل هَج وَتبُ سا خزة وشدُ ؛ تْییح هیگشدًذ ٍػپغ 

 ػلت فلَسٍػبًغ غیش اختلبكی ػبیش هَاد ثیَلَطیىی هَخَد دس ًوًَِ وبّؾ هی یبثذ.  احتوبال ثِ FIA( اص خَد ػبتغ هیگشداًٌذ.حؼبػیت یه سٍؽ 

CLIA(Chemiluminescent immunoassay) 

ٍى هبدُ ثِ كَس دس ایي سٍؿْب اص تشویجبت ووی لَهیٌؼٌت ثؼٌَاى لیجل اػتفبدُ هیگشدد . لَهیٌؼبًغ سا هیتَاى ایٌگًَِ تؼشیف وشد: اًشطی ثِ دسٍى یب ثیش

بثؾ وٌذ ایي تهشئی اص هبدُ هختلف هبًٌذ ًَس یب گشهب تشاًؼفش هیگشدد ٍیب دس پیًَذ ّبی ؿیویبیی ثیي هَلىَلْب رخیشُ هیگشدد . ّشگبُ اًشطی ثِ كَست ًَس 

 هبدُ لَهیٌؼٌت ٍ ایي پذیذُ سا لَهیٌؼبًؼی هیٌبهٌذ.

ثِ هَخَد هَلىَلْبی تَلیذ وٌٌذُ ًَس ثِ فشاٍاًی دسهَخَدات صًذُ ثخلَف آثضیبى دسیبّب ٍالیبًَػْب ٍخَد داسًذ.اگشچِ خضئیبت هَلىَلی اص هَخَدی 

لَػیفشیي سا ثش آى ًْبدُ اًذ  (Luciferin)یه ػَثؼتشای تَلیذ وٌٌذُ ًَس وِ ًبم طًشیه وِ دیگش هتفبٍت اػت ٍلی ٍاوٌؾ پبیِ ثِ ایي كَست اػت 



یي ٍ تغییش دسیه ٍاوٌؾ آًضیوی ٍ تحت تبثیش فؼبلیت وبتبلیتیىی یه آًضین ثِ ًبم لَػیفشاص ثب اوؼیظى هَلىَلی تشویت هیگشدد ٍاص اوؼیذاػیَى لَػیفش

( ثؼٌَاى هٌجغ اًشطی دس ATPتبثؾ هیىٌذ. آدًَصیي تشی فؼفبت )َد دس پیًَذّبی ؿیویبیی ثِ كَست ًَس هشئی ػبختوبى هَلىَلی آى ثخـی اص اًشطی هَخ

ات ؛ ٍاوٌؾ تبثؾ ًَس هذاخلِ هیىٌذ. اگش چِ لَهیٌؼبًغ پذیذُ ؿبیؼی دس ثیي هَخَدات ػبوي دسیبّب ٍالیبًَع ّبػت ٍلی ثشخی گًَِ ّبی ًبدس حـش

تبة ًوًَِ خبًذاساى ػبوي خـىی ّؼتٌذ وِ داسای هَلىَلْبی تَلیذ وٌٌذُ ًَس دس اًذاهْبی خبكی ّؼتٌذ ٍلبدس ثِ ثؼضی اص اًَاع لبسچْب ٍوشم ؿت 

 هی ثبؿٌذ.        لَهیٌؼبًغ 

صخَد ًَس ػبتغ دس هَخَدات صًذُ هٌدش ثِ ػٌتض اًَاػی اص لیجلْب گشدیذ وِ تحت تبثیش ٍاوٌـْبی ؿیویبیی خبف اتحمیك دسهَسد هَلىَلْبی تَلیذ وٌٌذُ ًَس 

اثذاع گشدیذ. هَلىَلْبی ووی  80تفبدُ اص ایي لیجلْب دس اٍاػط دِّ ػهی وٌٌذ. ایي هَلىَلْب سا لیجلْبی ووی لَهیٌؼٌت ًبهیذًذ. سٍؿْبی ایوًََاػی ثب ا

یذ ؿذُ دس ٍاوٌؾ ؿیویبیی اوؼیذاػیَى ٍ ًمل لَهیٌؼٌت ثش خالف فلَسػٌت ثشای تْییح ٍتَلیذ ًَس ًیبص ثِ هٌجغ اًشطی ًَساًی ًذاسًذ ثلىِ ثخـی اص اًشطی تَل

هَخْبی خبكی اص خَد ػبتغ هیىٌٌذ. اػتشّبی آوشیذیٌیَم ٍ ایضٍلَهیٌَل ٍ هـتمبت آًْب هتذاٍلتشیي ٍاًتمبالت الىتشًٍی سا ثِ كَست فَتَى ًَس دس طَل 

 تشویجبتی ّؼتٌذ وِ ثؼٌَاى لیجلْبی ووی لَهیٌؼٌت ثِ وبس هیشًٍذ. 

ی لَهیٌؼبًغ سا ٍاوٌـْبی اوؼیذاػیَى ٍاحیب تـىیل هیذّذ ٍصهبًی اتفبق هی افتذ وِ یه تشویت ؿیویبیی هٌبػت ثب تشویجبت اػبع ٍاوٌـْبی وو

ًَسی وِ اص ایي اوؼیذاًت ) غبلجب پش اوؼیذ ّیذسٍطى( ٍیب ٍاوٌـْبی آًضیوبتیه اوؼیذ هیگشدد. دس اثش اوؼیذاػیَى هَلىَل؛ فَتًَْبی ًَس تَلیذ هیگشدد. 

 ًبًَهتش ٍثِ سًگ آثی اػت. 430ایدذ هیگشدد دسهحذٍدُ  ٍاوٌؾ

یش هَلىَلْبی ووی لَهیٌؼٌت ثِ كَست یه هَلىَل / یه فَتَى ػول هیىٌٌذ . چَى ػبختوبى ؿیویبیی یه هَلىَل ووی لَهیٌؼٌت ثب تبثؾ فَتَى تغی

 ًجبیذ اًتظبس داؿت وِ ػیگٌبلْب تمَیت گشدًذ.هیىٌذ ٍدیگش لبدس ثِ اوؼیذ ؿذى ٍتَلیذ ًَس ًیؼت ٍثٌبثشایي دس سٍؽ ووی لَهیٌؼبًغ 

ثِ وبس هیشًٍذ ٍووتش ثِ طَس هؼتمین ثؼٌَاى لیجل ثِ اًَاع هختلف آًبلیت  Enzyme Immunoassayایي تشویجبت هؼوَال ثؼٌَاى ػَثؼتشا دس ػیؼتوْبی 

 ثبًذ هیگشدًذ.

(ECLIA) Electrochemiluminescence Immunoassay 

اداهِ یبفت . ٍاوٌؾ الىتشٍ ووی  90وَؿـْب ٍ پیـشفتْب ثِ ػوت اثؼبد خذیذی اص سٍؿْبی ایوًََاػی ثب اثذاع لیجلْبی الىتشٍ ووی لَهیٌؼٌت دس اٍایل دِّ 

 فبدُ هیگشدد. لَهیٌؼبًغ ٍاوٌؾ ووی لَهیٌؼبًؼی اػت وِ ثب تحشیه الىتشًٍی آغبص هیگشدد. دس ایي تىٌیه اص تشویجبت سٍتٌیَم ثؼٌَاى لیجل اػت

هی ثبؿذ. ٍاوٌؾ       TPA ( tripropylamine)( ٍ ruthenium – trisbipyridylایي تىٌیه ثش اػبع ٍاوٌؾ هتمبثل ثیي ووپلىغ سٍتٌیَم )

شٍد هٌدش ثِ اوؼیذاػیَى هتمبثل ایي دٍ هبدُ  دس ػطح یه الىتشٍد پالتیٌی اتفبق هی افتذ ثِ ایي تشتیت وِ ثشلشاسی ٍلتبط هٌبػت دس صهبى هؼیي دس ػطح الىت

 تبط وبهال پبیذاسًذ. د. ایي تشویجبت لجل اص ثشلشاسی ٍلّوضهبى ّش دٍ هبدُ هیگشد

TPA ثب اص دػت دادى یه الىتشٍى ٍػپغ ثِ طَس خَد ثِ خَد یه پشٍتَى ؛ ثِ یه سادیىبل احیب وٌٌذُ لَی تجذیل هیگشدد ٍ توبیل ثِ اص دػت دادى 

 الىتشٍى داسد.

دس یه سٍتٌیَم ًیض پغ اص ثشلشاسی ٍلتبط الىتشٍى اص دػت هیذّذ ٍتجذیل ثِ یه هبدُ اوؼیذوٌٌذُ لَی هیگشدد ٍ توبیل ثِ گشفتي الىتشٍى داسد . ووپلىغ 

ى دس ( ٍ چExcited Stateَیح آى هیگشدد)یثِ ووپلىغ سٍتٌیَم اًتمبل هی یبثذ ٍػجت تْ TPAالىتشٍى اص  TPAٍاوٌؾ هتمبثل ثیي ووپلىغ سٍتٌیَم ٍ



ًبًَهتش آصاد  620( اًشطی وؼت ؿذُ سا ثِ كَست فَتًَْبی ًَسی دس طَل هَج Ground Stateایي حبلت ًبپبیذاس اػت دس ثشگـت ثِ ٍضؼیت اٍلیِ )

ٌیَم چٌذیي آًتی ثبدی لیجل ؿذُ ثب ووپلىغ سٍت –ثِ كَست ػیىلیه اًدبم هیگیشد؛ ثِ طَسیىِ اص ٍاوٌؾ یه آًتی طى  TPAتْییح سٍتٌیَم تَػط  هیىٌذ.

مَیت ػیگٌبل ًَسی تَلیذ هیگشدد وِ ػجت حؼبػیت ثؼیبس صیبد ایي سٍؿْب هیگشدد. ػیگٌبلْبی ًَسی تَلیذ ؿذُ تَػط یه فتَهَلتی پالیش دسیبفت ٍت

 هیگشدد.

 فبص ثبثت دس الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ ایوًََاػی

لَهیٌؼبًغ ًذاسد ٍلی ثؼیبس وبسآهذ اػت ٍ هضایبی صیبدی داسد. فبص ثبثت دس ایي فبص ثبثتی وِ دس ایي سٍؽ اػتفبدُ هیگشدد اًحلبس ثِ سٍؽ الىتشٍ ووی 

اػتشپتبٍیذیي اػت یىی اص آًتی ثبدیْبیی وِ ثشای اتلبل ثِ آًبلیت اػتفبدُ هی ؿَد ثِ ثیَتیي ثبًذ ؿذُ  يگٌتیه پَؿیذُ ؿذُ اص پشٍتئیػیؼتن رسات پبسا ه

 اػت.

بم صیبدی داسد ٍ لَیتشیي پیًَذ غیش وٍَاالًؼی اػت وِ تب وٌَى ؿٌبختِ ؿذُ اػت. اػتفبدُ اص رسات پبسا هگٌت پیًَذ ثیي اػتشپتبٍیذیي ٍثیَتیي اػتحى

اػتشپتبٍیذیي تؼذاد صیبدی خبیگبُ اتلبل هحىن ثشای پیًَذ ثب آًتی ثبدیْبی هتلل ثِ ثیَتیي فشاّن هیىٌذ. ایي اختلبكبت اص یه پَؿیذُ ؿذُ اص پشٍتئیي 

 یبس صیبد فبص خبهذ ثشای اتلبل ثب آًبلیت ٍ اص طشف دیگش پیًَذ پبیذاس ثیي آًْب هیگشدد. طشف ػجت ظشفیت ثؼ

 ٍظیفِ سا ثِ اًدبم هیشػبًذ :  3ًبهیذُ هیـَد وِ  Measuring Cellللت یه ػیؼتن الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ 

وِ تَػط اًبلیت ّذف پَؿیذُ ؿذُ اًذ یه الیِ یىٌَاخت  ثب اػتفبدُ اص یه هگٌت ؛ الىتشٍد خبكیت آٌّشثبیی پیذا هیىٌذ ٍ رسات پبسا هگٌتیه -1

 سٍی آى تـىیل هیذٌّذ.

تبط دس الىتشٍد ٍاوٌؾ الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ لیجل ووپلىغ سٍتٌیَم ایدبد هیگشدد ٍػیگٌبلْبی ًَسی تَػط فتَهَلتی پالیش هدبٍس ثب ثشلشاسی ٍل -2

 الىتشٍد دسیبفت هیگشدد. 

  ص رسات پبساهگٌت پبن ؿذُ ٍثشای ػٌدؾ ثؼذی آهبدُ هیگشدد.ثِ هحض تىویل ٍاوٌؾ ؛ الىتشٍد ا -3

 اختلبكبت اكلی 

1- Linearity  : یىی اص اختلبكبت ایي ػیؼتن خطی ثَدى ػیگٌبلْبیی اػت وِ ثب ثشلشاسی ٍلتبط ثِ الىتشٍد ایدبد هیگشدد. ثب ایي ػیؼتن هیتَاى

Dynamic Range  ایدبد وشد. ایي خلَكیت ػیؼتن سا لبدس هی ػبصد وِ غلظتْبی ثبالی آًبلیت دس ًوًَِ سا ثذٍى ًیبص ثِ سلیك  10دس حذٍد

 سا ثلَست خطی اًذاصُ گیشی وشد. 10000mIU/mlهیتَاى تب غلظت  HCGوشدى اًذاصُ گیشی وٌذ. هثال دس هَسد َّسهَى 

2- Low Detection limit  : ِآًبلیت تَػط لیجل سٍتٌیَم هتلل ثTPA  ٍ ٌّگبم ٍاوٌؾ هتمبثل ایي دٍ هبدُ احیب هیگشددRegenerate 

یب آًتی طى لیجل ؿذُ ثب ووپلىغ سٍتٌیَم؛ چٌذیي ػیگٌبل ًَسی ایدبد هیگشدد . هیگشدد. ثٌبثشایي اص اتلبل حتی یه هَلىَل آًبلیت ثب آًتی ثبدی 

یض دسیبفت ٍتمَیت هیگشدد. هدوَػِ ایي دٍ خلَكیت ػجت حؼبػیت ایي سٍؽ اص طشف دیگش ایي ػیگٌبلْب تَػط تیَة فَتَهَلتی پالیش ً

 TSHهَى هیگشدد. ثطَسیىِ ثب ػیؼتن الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ هیتَاى همبدیش ثؼیبس ًبچیض آًبلیتْب سا ثِ دلت اًذاصُ گیشی وشد هثال ووتشیي حذ َّس

ثب ّیچیه اص ػیؼتوْبی ایوًََاػی دیگش اهىبى پزیش ًوی ثبؿذ. ایي لبثلیت اػت وِ  µU/ml 0.005وِ هیتَاى ثب ایي ػیؼتن اًذاصُ گیشی وشد 

دسهبى ثشخی اص ثیوبسیْب هثال ثذ ًبچیض آًبلیت دس تـخیق هَاسد پش وبسی ّبی تیشٍئیذ هَثش اػت. ّوچٌیي دس هبًیتَسیٌگ  اًذاصُ گیشی همبدیش

 شاتظی كحیح دسهبى ووه وٌٌذُ ثبؿذ.هیتَاًذ دساًتخبة اػت  PSAخیوی ّبی پشٍػتبت وِ تغییشات ًبچیض 



3- High Stability of reagent  : لیجلRuthenium(II)tris(bipyridyl)2+NHS  یه لیجل غیش ایضٍتَپیه ثؼیبس پبیذاس اػت. اتلبل لیجل

 ثب آًتی طى یب آًتی ثبدی ًٍیض اتلبل ثیَتیي ثب اػتشپتبٍیذیي اص اػتحىبم ثؼیبس ثبالیی ثشخَسداس اػت.

4- Speed :  ِهذت صهبى تَلیذ ٍدسیبفت ػیگٌبلْب ثب ایي سٍؽ ثؼیبس وَتبُ اػت. ثٌبثشایي اًدبم تؼتْب دس حذالل صهبى ؛ هوىي هیگشدد. اگش چ

وِ اص هبسوشّبی تـخیلی دس  Troponin T  ٍCkMBػشػت یه ضشٍست اكلی دس سٍؿْبی ایوًََاػی ًیؼت ٍلی طشاحی تؼتْبیی هبًٌذ 

ؼتٌذ؛ ثب سٍؽ الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ اًذاصُ گیشی ػشیغ ایي آًبلیتْب اهىبًپزیش اػت ٍاًدبم ػشیغ ایي تؼتْب هَسد حَادث ػشٍق وشًٍش للت ّ

 ؛دس حَادث ػشٍق وشًٍشی ػالٍُ ثش اسصؽ تـخیلی  Troponin T اػتشاتظی كحیح دس دسهبى فَسی ثؼیبس هَثش ثبؿذ.)هیتَاًذ دس اتخبر 

 اسصؽ پیـگَیی وٌٌذُ ًیض داسد(

5- Specificity  : آًتی ثبدی هًََولًَبل وبهال اختلبكی وِ هتلل ثِ ثیَتیي ٍلیجل سٍتٌیَم  2؛ اتلبل آًبلیت ثِ دس ایي سٍؽ اثتذا ٍ دس هشحلِ اٍل

غیش  ثبًذ ؿذُ اًذ ؛ اًدبم هیگیشد ٍػپغ رسات پبساهگٌتیه وِ فبص ثبثت ػیؼتن سا تـىیل هیذّذ ؛ ثِ ػیؼتن افضٍدُ هیگشدد لزا احتوبل اتلبل

فمط ثؼذ اص ثشلشاسی ٍلتبط دس الىتشٍد اًدبم هیـَد. ثٌبثشایي تٌْب ػیگٌبلْبیی وِ اختلبكی ثِ فبص ثبثت ثِ حذالل هی سػذ ًٍیض تَلیذ ػیگٌبلْب 

 د.تَػط ػیؼتن فتَهَلتی پالیش دسیبفت هیگشدد ًبؿی اص تْییح لیجل هتلل ثِ آًبلیت اػت وِ هٌدش ثِ افضایؾ اختلبكی ثَدى سٍؽ هیگشد

6- High Signal/noise ratio  : ثشای تْییح ؛ هـىالت تفشق ًَس ٍ دس ػیؼتن الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ ثِ ػلت ػذم ٍخَد هٌجغ ًَس

background .ٍخَد ًذاسد 

7- Time&Position Control  : هحل دس ػیؼتن الىتشٍ ووی لَهیٌؼبًغ تَلیذ ػیگٌبلْب تٌْب ثؼذ اص ثشلشاسی ٍلتبط دس هذت صهبى هـخق ٍدس

 . گشدد ػیگٌبلْب ثِ طَس وبهل تَػط فتَهَلتی پالیش دسیبفت گشددیالىتشٍد وِ دس هدبٍست فتَهَلتی پالیش اػت اًدبم هیـَدوِ ػجت ه

 دس خذٍل صیش ثشخی خلَكیبت ایي سٍؽ دسهَسد چٌذ تؼت ثؼٌَاى ًوًَِ روش هیگشدد :

Electrochemiluminescence Sensitivity,Working Range, Speed of Analysis 
Assay time Working Range Sensitivity Assay 
18 min 0-100 µIU/ml 0.005 µIU/ml TSH 
18 min 0-100 ng/ml 0.005 ng/ml PSA 
9 min 0-10000 mIU/ml 1 mIU/ml HCG 
18 min 1-1000 IU/L 2 IU/ml Anti-HBs 
9 min 0-500 ng/ml 0.1 ng/ml CK-MB 
9 min 0-30 ng/ml 0.01 ng/ml Troponin T 

وِ دس حبل حبضش ثضسگتشیي ووپبًی تَلیذ وٌٌذُ دس صهیٌِ تدْیضات تـخیلی ٍ هلضٍهبت آى ؛ دس خْبى اػت تىٌیه الىتشٍووی  Rocheووپبًی 
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 وتبة خبهغ تدْیضات آصهبیـگبّی         


