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 ساعت آزمايشگاهی آالرم دار  -3

 درصد (  ٩/٠نرمال سالین ) محلول سديم كلرايد  -4

  استیك يكبار مصرف پالستیكی ) چوب همزن ( -5

 نگهداری و پايداری: 

درجه سانتيگراد تا تاريخ انقضاء مندرج برروى ويالها پايدار    ٢-٨فها در دماى  معر ●

 اينكه درب ويالها بسته و آلوده نگردند. مي باشـند، مشروط بر 

 درجه سانتيگراد پايدار است .  ٢٥-١٥روز در دماى اتاق  يك ●

 از يخ زدگي معرفها جداً پرهيز شود .● 

 

 كیفی دستی :  گیرى روش اندازه

 و كنترلها به دماى اتاق برسند .  CRP Latex اجازه دهيد معرف  -١

 .ا بصورت سوسپانسيون يكنواخت شوندو كنترلها را بهم بزنيد ت CRP Latexبه آرامي معرف -٢
 

١  -٣  ( هــاى   ٥٠قطــره  حلقــه  از  يكـي  در  آزمــايش  مــورد  نمونــه  ســرم  ميكروليتــر( 

ميكروليتر(   ٥٠قطره )  ١ميكروليتر( كنترل مثبت ) كنترل قرمز رنگ ( و  ٥٠قطــره ) ١اســاليد ، 

 آبـي رنگ (را هر يك در يكي ديگر از حلقه هاى اساليد قرار دهيد .كنترل منفي ) كنترل 
 

 را به هريك از نمونه ها اضافه كنيد . CRP Latexميكروليتر( از معرف  ٥٠قطره ) ١ -٤
 

محتواى هر دايره را با همزن يكبار مصرف مخلوط كنيد در حالي كـه در كـل منطقـه محصـور    -٥

 هر مخلوط از همزن جداگانه استفاده كنيد.  شـده توسط حلقه پخش شود. براى

  يا با دست به مدت دو دقيقه بچرخانيد .  rpm 100اساليد را توسط روتاتور با دور  -٦
 بالفاصله زير يك منبع نور مناسب براى هر درجه آگلوتيناسيون اساليد را مشاهده كنيد . -٧

 روش مشاهده و گزارش نتیجه آزمايش :

 + (Positive)٣يا  +++ آگلوتيناسيون درشت و بسيار واضح با پس زمينه شفاف 
 + (Positive)٢يا  ++ آگلوتيناسيون متوسط و واضح با پس زمينه شفاف 

 + (Positive)١يا  + آگلوتيناسيون ريز و قابل روئيت با پس زمينه شيرى 
 Weakly Positiveضعيف يا   مثبت آگلوتيناسيون پراكنده 

 Negativeيا     منفي ن شيرى و يكنواخت و عدم ايجاد آگلوتيناسيونسپانسيو
 
 
 

در صورت مثبت شدن تست و به درخواست پزشك ميتوانيد روش لوله اى نيمه كمي را بصورت رقت   ●

سريالي سرم انجام دهيد . براى انجام اين روش بصورت زير عمل نماييد .  

( يـا   NaCl 9gr/Lميكروليتـر نرمـال سـيلين ) ١٠٠پنج لوله را شماره گذارى كرده و در هر لولـه  -

glycine bufferياPBS بريزيد

ميكنيم . روليتر بافر موجود در لوله مخلوطميك ١٠٠سرم به لوله اول اضافه نموده با ميكروليتر ١٠٠ -

فر موجـود در لولـه دوم اضـافه كرده ر بـاميكروليت ٠٠ميكروليتـر از مخلـوط لولـه اول را بـه  ١٠٠ -

مخلوط مي كنيم . 

ميكروليتـر بـافر موجـود در لولـه چهـارم اضـافه كـرده  ٠٠ميكروليتر از مخلوط لوله سوم را به   ١٠٠ -

مخلوط مي كنيم و به همين ترتيب اين عمل را براى لوله پنجم انجام ميدهيم .  

الندا از سرم رقيق شده لوله اول ، دوم ، سوم ، چهارم و لوله پـنجم  برداشـته و مطـابق بـا روش   ٥٠ -

اندازه گيرى كيفي آزمايش را ادامه دهيد . رقت سرم در لوله ها مطابق با جدول زير مي باشد .  

از نظـر  ←خانـده دقيقـه بـا روتـاتور چر  ٢ ←+ مخلوط كرده  Ag Latexالندا  ٥٠)سرم رقيق شده +  

آگلوتيناسيون بررسي مي شود .( 

ضـرب ميكنـيم تـاتيتر   ٦هر رقتي از سرم كه مثبت شد )بوجود آمدن ذرات اگلوتينه واضح ( را در عـدد  -

سوم   ، ٢٤، دوم  ٢١بدست آيد . به اين ترتيب تيتر آنتي بادى در لولـه اول  mg/Lآنتي بادى بر اساس 

مي باشد .   mg/Lو پنجم  ٦٩، چهارم ٨٤

  ٥ادامـه و بصـورت بنـد  ٣( به رقت سريالي مطابق بـا بنـد ٣٢/١در صورت مثبت شدن رقت پنجم ) -

محاسبه ميكنيم . ٦انجام و بصورت بند 

 
 

 

 CRP-Latexسنجش  كيت 

 

(C – Reactive Protein Qualitative Determination) 

(Based on Latex Agglutination Assay Kit) 

REF:  PA20001 

 

 

 

 

ISO:  13485:2016 

 : مقدمه
 

CRP    حاد فاز  هاى  پروتئين  گروه  در  شده  شناخته  پروتئين   - Acute Phase)مهمترين 

Protein)    2است كه توسط كبد ساخته ميشود. اين پروتئين در غلظت پايين كمتر از mg/L  

بصورت مشخص و معني دار ) حتي   CRPبصورت نرمال در سرم افراد سالم وجود دارد . غلظت  

ر التهاب هاى حاد شامل عفونت هاى باكتريال ، ويرال ، لوسمي ،  تا صد برابر مقدار نرمال ( د

مايوكارديال   مانند  بافتي  نكروز  همچنين  و  اى  معده  و  اى  روده  هاى  التهاب  و  حاد  روماتيسم 

افزايش ميبايد. غلظت   به    CRPاينفاركشن مقدار آن  بهبود  از  يافته و بعد  افزايش  با سرعت 

 سرعت كاهش مي يابد . 

 CRP -Latex Immune Agglutination Slide Testروش : 

 

 : اصول آزمايش
انسـاني بـا    CRPموجود در نمونه بيمار با آنتي بادى حساس شده بر عليـه    CRPدر اين روش  

منشاء حيواني ) بز( كه بر روى ذرات التكس كوت شـده اسـت تشـكيل كمـپلكس داده و ايجـاد 

موجود در نمونه بيمـار    CRPآگلوتيناسيون مي نمايد . شدت آگلوتيناسيون ايجاد شده با مقدار  

 رابطه مستقيم ندارد كه طبق مراحل زير انجام ميشود: 

Patient Serum+Latex Coated with Anti-CRP IgG(goat origin)

Complex of Antigen and Antibody 

 محتويات كیت: 

 نمونه مورد آزمايش: 
درجـه   ٢-٨در نمونـه و در دمـاى    CRPم تـازه بـدون همـوليز و غيـر ليپميـك . پايـدارى  سر

از بكار   ماه ميباشد.  ٣درجه سانتيگراد براى مدت    -٢٠سانتيگراد يك هفته ميباشد و در دماى  

 .بردن پالسما ، سرم داراى هموليز و سرم ليپيميك خودارى شود

 : محصول سازی آماده

 و كنترل مثبت و منفي آماده مصرف ميباشند.  CRP Latexفها معر

 مواد و وسايل مورد نیاز: 

 سمپلر دقیق و كالیبره شده  -

 rpm 100روتاتور قابل تنظیم با قابلیت  -2

CRP Latex Reagent 1 X 5 ml 

CRP Positive Control Serum (Red Bottle)    1 X 1 ml 

CRP Negative Control Serum (Blue Bottle)  1 X 1 ml 

Six Cells Plate with black background 1 

Reagent 

Bottle 

Description Content 

CRP Latex 

Reagent 

Suspension of Polystyrene latex particles 
coated with specific goat IgG anti-human  C-
reactive protein in a buffered glycine-saline 

(pH 7.5±0.5) solution. Contains 0.95 g/L NaN3 

100 mmol/L 

Positive 

Control 

(Red bottle) 

Human serum with a CRP Concentration , 

contains 0.95 g/L NaN3 15 mg/L 

Negative 

Control 

(Blue bottle) 

Animal serum with an at least a CRP 
Concentration , contains 0.95 g/L NaN3 1 mg/L 

1 



          021-66596388پشتیبانی فنی:                    1واحد  3تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، بن بست آزادی ، پالک                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقادير طبيعي: 

* توصيه مي شود هر آزمايشگاه مقادير طبيعي مربوط به محدوده جمعيتي خود را تعيين  

 كند.*

 (Prozone effect) :ه منطقه اى پديد

 . ميلي گرم در ليتر پديده منطقه اى مشاهده نشده است  250در اين آزمايش تا غلظت 

 

 :  احتیاط در هنگام كار

موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلولها رعايت گردد و از وسايل   كليه

 حفاظت فردى استفاده شود. 

 

 دفع پسماند : 

 اساس دستورالعمل هاى وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عمل شود .بر 

 

 تداخالت : 

ـرى گليســريد  ، تـ  mg/dl 1000، هموگلــوبين تــا   mg/dl 20ــي روبــين تــا بيل

تاثيرى بر نتيجه   IU/L 100تا  Rheumatoid Factors (RF)و  mg/dl 1000تــا 

 آزمايش ندارند. 
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 Men مردان :  >mg/L 7       میلی گرم در لیتر ٧كمتر از 

  Women زنان >mg/L 7       لیترمیلی گرم در  ٧كمتر از 

 

 كنترل كیفی: 

در هر بار آزمايش نمونه هاى بيماران ، حتما كنترل مثبت و كنترل منفي موجود در  

 دهيد . كيت را نيز همزمان مورد آزمون قرار 

 

 خصوصیات علمی كیت: 

 محدوده اندازه گیری:  -1

 mg/l 160.0  كزيمم حد سنجش:  ام

  mg/l  (5-10 mg/dL)6.0حساسيت:                 

 اختصاصیت تشخیصی : -٢
 

 درصد  ٢/٩٦

  حساسیت تشخیصی:  -٣
 درصد ٦/٩٥

 

 False Positive ) :) ارد مثبت كاذب  مو

 را افزايش دهد.  CRPممكن است سطح  (OCP)مصرف قرص هاى ضدباردارى  -
 

بدليل ايجاد    IUDاستفاده از نياسين ، استاتين، استروژن، پروژسترون و بكار گيرى  -

 التهاب بافتي . 

آلودگي ميكروبي معرف التكس و كنترلها و يخ زدگي و آب شدگي مجدد معرف   -

 التكس و كنترلها. 
 

 يدهای شسته شده به مواد شوينده . الاس آلودگي دروجود  -
 

 بودن مقدار فاكتور روماتوئيد در سرم .   باال -
 

 False Negative ) :) ارد منفي كاذب مو

  ١٠در سرم و ايجاد پديده پروزون . ) در اين حالت از   CRPبودن ميزان غلظت  باال  -

يا تست را بصورت رقت    ٥٠ميكروليتر سرم بـه جاى   نماييد  ميكروليتر سرم استفاده 

 سازى لوله اى نيمه كمي انجام دهيد .(
 

 اب شدن آنتي ژن التكس. خر  -

 

 

 

 


