
 TMB بعـــد از دومین انکـــوباسیون و شستشـو، افــــزودن سوبســتراي 
(3و 3-5 و5 تترامتیل بنزیدین) سبب ایجاد  رنگ آبی توسط آنزیم می شود. 

شدت رنگ ایجاد شده با میزان CEA موجود در نمونه ها نسبت مستقیم دارد. 

رنگ زائی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه یافته و رنگ 

آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می شود. شدت رنگ به وسیله یک 

اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج 450 نانومتر اندازه گیري 

می شود. براي تعیین غلظت CEA نمونه ها ابتدا منحنی جذب نور استانداردها 

برحسب غلظت CEA آنها رسم شده و سپس میزان غلظت CEA نمونه ها از 

روي منحنی استاندارد تعیین می گردد.

کیت اندازه گیري کمی CEA بر مبناي سنجش واکنش ایمونوآنزیماتیک بر روي 

فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادي مونوکلنال موش که 

شاخص هاي آنتی ژنیک متمایزي را بر روي مولکول CEA شناسائی می کنند، 

استفاده شده است. ابتدا به حفره هاي پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادي هاي 

CEA ، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه هاي بیماران افزوده  مونوکلنال 

می شود. در حین انکوباسیون اول، CEA موجود در نمونه ها به آنتی بادي هاي ضد 

CEA متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج 

می شوند. پس از شستشو، آنتی بادي دوم ضد CEA که به آنزیم پراکسیداز 

(HRP) متصل شده است به حفره ها افزوده می شود. 

کیت ایمونو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (96تستی)�
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آنتی ژن کارسینوامبریونیک (CEA) ، گلیکوپروتئین توموري با منشاء جنینی 
(2-3)

.  45% تا 55% آن را  کشف شد گلد و فریمن 1965 توسط    در سال

 155 kDa - 300 kDa کربوهیـــدرات تشکیل داده و وزن ملکـــولی آن
(1)

می باشد . 

 (Non-specific Cross-reacting Antigen  NCAبا دیگر ملکولھا از جملھ CEA)

شباهت ساختمانی زیادي داشته و جملگی از اعضاي خانواده CEA ها به شمار 

می آیند. همچنین این آنتی ژن به دلیل تشابه ساختمانی با زنجیرة سنگین 

IgG، جزئی از خانوادة ایمونوگلبولین ها نیز محسوب می شود. CEA در طول 

دوران جنینی توسط سلولهاي اپی تلیوم اندومتر و پس از تولد عمدتاً در سلولهاي 
(4)

سرطانی با منشاء لولۀ گوارشی تولید می شود . در سرطانهاي غیر منشاء 

گوارشی از جمله سرطان ریه ، معده ، سینه ، پانکراس، تخمدان و رحم نیز 
(5-7)

غلظتهاي باالي CEA دیده می شود  . عالوه بر سرطانهاي مذکور، در 

مواردي از قبیل سیروز کبدي ، انفیزم ریوي ، پولیپ مقعد ، بیماریهاي خوش 

خیم سینه و کولیت زخمی هم میزان CEA در خون افزایش می یابد. غلظت 

CEA در سرم افرادي که مقادیر زیادي سیگار می کشند نیز باالتر از میزان آن 

در سرم افراد غیرسیگاري است . در سرطان کولون و سرطانهاي دیگري که با 

افزایش میزان CEA همراه هستند ، سطح این آنتی ژن در خون شاخص خوبی 

براي بررسی نحوة درمان و تغییر وضعیت بالینی بیماران می باشد . به عنوان 

مثال ، افزایش سطح CEA پس از عمل جراحی ، نشانگر عدم برداشت کامل 
(8-10)

غده یا متاستاتیک شدن آن است  . اندازه گیري میزان CEA به تنهایی 

جهت تشخیص این نوع سرطانها کافی نبوده و بهتر است بهمراه سایر روشهاي 

تشخیص بکار برده شود.

   براي ترسیم منحنی از  غلظت هاي مندرج بر روي ویال استانداردها استفاده نمائید.

ور
ب ن

جذ

(ng/ml غلظت)

(CEA)

موارد استفاده :

تعیین کمی CEA در سرم یا پالسما

ʻʻ

غلظت  CEA (ng/ml)          جذب نور                       نمونه

III.   محتویات کیت :   

 (Cat.No.P-CEI) محلولهاي این کیت جهت انجام 96 تست بوده و تاریخ انقضاي

هر یک بر روي شیشه آن درج شده است . دماي مناسب براي نگهداري کیت 2-8 

درجه سانتی گراد می باشد .

1. پلیت: پلیت 96 حفره اي پوشش داده شده با آنتی بادي هاي منو کلنال ضد

CEA موش.

2.   استاندارد صفر : 1 ویال 4 میلی لیتري از استاندارد صفر براي رقیق کردن 

نمونه ها نیز استفاده شود . 

3.   استانداردها :6 ویال 1/5 میلی لیتري محلول سرم دار حاوي CEA انسانی 

توسط  که استانداردها CEA پروتئین و تیمروزال . غلظت هاي دقیق ، PBS ،
   

(IRP 1st  73/601) سازمان بهداشت جهانی کالیبر        المللی استاندارد بین
  

شده اند بر روي برچسب آنها درج شده است.

4.  کنترل هاي سرمی : 2 ویال 1/5 میلی لیتري سرم حاوي CEA انسانی، 

PBS و تیمروزال .غلظت هاي دقیق CEA کنترل هاي سرمی بر روي برچسب 

کنترل ها درج شده است . 

 CEA 5.   ردیاب آنزیمی : یک ویال 12  میلی لیتري آنتی بادي منوکلنال ضد

متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS ، حاوي پروتئین و تیمروزال.

6.   بافر رقیق کننده : یک ویال 6 میلی لیتري محلول PBS حاوي پروتئین و 

تیمروزال .   

7.  محلول شستشـو غلیظ (20x) : یک ویــال 25 میلـی لیتري حـــاوي       

PBS-Tween20 و تیمروزال.

.TMB و  H O 82.   محلول رنگ زا : یک ویال 12 میلی لیتري بافر   2

         H SO 92.  محلول متوقف کننده واکنش : یک ویال 12 میلی لیتري  4

دو نرمال.

IV.   وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

1.  دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوري 3-0 در طول 
موج 450 نانومتر با دیفرانسیل 630 نانومتر .

2.  میکروپیپت قابل تنظیم بر روي 50 و 100 میکرولیتر و تیپ هاي یک 
بار مصرف. 

3.  آب مقطر یا آب دیونیزه براي رقیق کردن محلول شستشو .

V.   نحوه جمع آوري و آماده سازي نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیري CEA، سرم یا پالسماي هپارینه بیمار 

می باشد . این نمونه ها به مدت یک تا دو هفته در دماي 8-2 درجه سانتی 

گراد قابل نگهداري است . براي نگهداري نمونه ها به مدت طوالنی تر ، سرم 

یا پالسماي بیمار را در حجم هاي کم تقسیم نموده ، در 20- درجه سانتی 

گراد نگهداري نمائید . بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها 

اجتناب نمود . براي اندازه گیري CEA نمونه هاي منجمد شده ، ابتدا 

نمونه را در حرارت اتاق ذوب نموده ، سپس با حرکت دست یکنواخت 

نمائید . براي یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex نباید استفاده نمود.  

براي اندازه گیري دقیق نمونه هائی که میزان CEA آنها بیش از آخرین 

استاندارد است ، ابتدا نمونه ها را با استاندارد صفر رقیق کرده ، سپس اندازه 

گیري مجدد بعمل آورید . بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه ها ، 

ضریب رقت منظور می شود .

7.  پلیت را به مدت 15 دقیقه در دماي اتاق و در محلی تاریک قرار دهید . 

8.  100 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را در هر حفره ریخته و 
به مدت 10 ثانیه مخلوط کنید . میزان جذب نور حفره ها را در طول موج 
450 نانومتر (با دیفرانسیل 630 نانومتر) حداکثر تا 15 دقیقه بعد از افزودن 

محلول متوقف کننده ، بخوانید.

VII.   محاسبه نتایج :

پس از تعیین میزان جذب نوري استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی 
استاندارد ، غلظت CEA بیماران قابل محاسبه است . در منحنی مذکور که 
با استفاده از دستگاه االیزا ریدر (قابل برنامه ریزي) و یا به صورت دستی 
ترسیم می شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استانداردهاي CEA در 
 C EAطول موج 450 نانومتر و محور X شاخص غلظت استانداردهاي 
برحسب ng/ml می باشد . نتایجی که در جدول زیر آمده ، فقط به عنوان 

مثال بوده و نبایستی بعنوان نتایج حاصل از آزمایش تلقی شود.

II.   اصول اندازه گیري :   

I.   مقدمه :   
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 VI.   روش کار :

           قبل از شروع کار دماي تمامی محلولها باید به دماي اتاق برسد. 

محلول شستشوي غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه 
رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوي غلیظ به ازاء 19 حجم آب) 
محلول شستشوي رقیق را تا یک هفته در دماي 8-2 درجه سانتی گراد 
می توان نگهداري کرد.در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ 
شستشو ، ویال را به مدت چند دقیقه در37 درجه سانتیگراد قرار دهید تا 

محلول یکنواخت گردد.

1.  ابتدا 100 میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و سرم بیماران را 
داخل حفره ها ریخته و به آن 50 میکرولیتر از بافر رقیق کننده اضافه 
کنید. سپس با تکان دادن پلیت ، محتویات حفره ها را به مدت 15 ثانیه 

مخلوط نمائید . 

2.  پلیت را به مدت 30 دقیقه در دماي اتاق قرار دهید . 

3.  حفره ها را 4 بار با 300 میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید . 

4.  به هر حفره 100 میکرولیتر از کونژوگه ضد  CEA (HRP) افزوده و 
30 دقیقه در دماي اتاق قرار دهید.  به مدت

5.  حفره ها را 4 بار با 300 میکرولیتر محلول شستشو بشوئید. 

TMB اضافه نمائید و به 6.  به هر حفره 100 میکرو لیتر از سوبستراي
مدت 10 ثانیه به آرامی تکان دهید. 
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(ng/ml)

دامنه درصد ریکاوري بدست آمده مابین 91/3  تا 101/3 می باشد.

احتیاط!

با توجه به اینکه محلول هاي به کار رفته در این کیت ها حاوي مواد سمی 

مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشا انسانی و حیوانی هستند، و 

 ، HCV اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون

 HBV، HIVدر این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، 

خواهشمند است هنگام کار احتیاط هاي الزم از جمله  استفاده از 

دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن،  خودداري از 

پیپت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، 

رعایت شود.  

  درون سنجی                              میان سنجی

IX.   ویژگی هاي اختصاصی تست :

1.  حساسیت : به حداقل غلظت CEA که اختالف جذب نور آن نسبت به 

جذب نور استاندارد صفر ، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این 

مقدار براي کیت ng/ml ، CEA 0/3 است. 

2.  اثر Hook : در کیت EIA پادتن علم براي نمونه هاي رقیق نشده تا 

غلظت تقریبی  mg/ml 1  اثرHook  مشاهده نشده است.

3.  مقایسه با روش الکتروکمی لومینسانس CEA : براي بررسی 

  Roche Elecsys  پادتن علم و کیت EIA همبستگی آماري بین کیت

غلظت CEA، 500 نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیري شد. مقایسه 

نتایج به دست آمده ، ضریب همبستگی 0/87 را نشان می دهد.

شاخص دقت کیت با مقایسه تکرارپذیري جواب ها به روش 4.  دقت : 

میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین 

گردیده است. براي این منظور 4 نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش 

(درون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین 

غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در 

جدول زیر آمده است :

5.  ریکاوري و رقت : ریکاوري به حالتی اطالق می شود که با افزودن حجم 

معینی از یک محلول با غلظت باال، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. 

براي تعیین ریکاوري، محلولی با غلظت باالي CEA به نمونه سرمی که غلظت 

پائینی از CEA دارد، افزوده شده است. 

درصد ریکاوري طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

(ng/ml) غلظت پیش بینی شده

(ng/ml) غلظت اندازه گیري شده
x 100

-

71/1
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-

1:2

1:4
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 ریکاوري %    غلظت اندازه گیري شده    غلظت پیش بینی شده   رقت

             (ng/ml)                    (ng/ml)                          

142/3
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-
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100/2

101/1

93/3

جدول ریکاوري

-

24/0

37/8

47/7

53/4

-

20/7

34/5

44/4

50/1

ریکاوري %    غلظت اندازه گیري شده   غلظت پیش بینی شده       غلظت افزوده شده 

         (ng/ml)                  (ng/ml)                (ng/ml)                    
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VIII.   مقادیر طبیعی :

با استفاده از سرم 300 فرد سالم ، مقادیر طبیعی CEA توسط کیت پادتن 

علــم تعیین گــردیده است . غلظت متــوسط CEA در این نمونــه ها         

ng/ml 0/86 با انحراف معیار ng/ml 0/81 می باشد . مقادیر طبیعی 

CEA در کتب رفرانس براي افراد غیر سیگاري زیر ng/ml 3 و براي افراد 
(11)

 . سیگاري ng/ml 5 گزارش شده است 

توصیه می گردد هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی CEA افراد 

سالم ، دامنه طبیعی آن را تعیین نموده و از آن بعنوان مبناي مقایسه خود 

استفاده نمائید. 

براي بررسی خطی بودن رقتهاي CEA بر روي منحنی چندین نمونه سرمی   

غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیري شده و نتایج 

یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکاوري 

بدست آمده مابین 93/3  تا 109/8 می باشد.

(ng/ml)

جدول شاخص دقت
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