
Elisaانواع روشهاي

.نسبت عکس با ماده مورد نظر داردODواحد رقابت دارند و Agبراي اتصال به یک Abدو: روش رقابتی-1

:روش غیررقابتی- 2

.حساسی استروش بسیار ) : مرحله اي2(روش ساندویچی )1

Ab+ سرم بیمار Ag+ روي فاز جامد Ab: روش یک مرحله اي) 2
.بعد از شستشو با کروموژن واکنش رنگی میدهدAb-Ag-Abکمپلکسنشاندار

Solid phase(plate):

.سطح آن صاف و گرد است. نمی شکند، خم می شودپلی وینیل کلراید-1

.سطح آن صاف است. نمی شکند، خم نمی شودپلی استرن- 2

میکرو لیتر200= میکرو لیتر و حجم سطح گرد300=حجم سطح صاف

:Carry Overخطاي

باشد تا 200λدر الیزا حجم مورد نیازي که به داخل ول ها ریخته می شود یا تخلیه می شود باید حداکثر 
.ومینیسک باید یکنواخت باشد. ل کناري وجود نداشته باشدامکان ریزش به و

:LageringیاStackingپدیده

پلیتهاي الیزا اگر از پروتئینهایی با غلظت باال یا ناخالص استفاده شود ممکن است Coatingدر عمل 
نفی کاذب گرفته کمتري امکان اتصال پیدا کند و در نتیجه جواب مAbپروتئینهاروي هم سوار شده و میزان 



براي اتصال بیرون و Agباز باشد تااپی توپ هاي Agکد شود باید کالف پروتئینهايAgحتی اگر . شود
.مشخص باشند

.برگشت پذیر می باشدCoatingپدیده 

:Leachingپدیده

ODبوجود می آید و باعث کاهش Tapingو عمل در درست استفاده نکردن از میکروپلیتدر عمل شستشو 
آن تثبیت شده plateنور، گرما، سرما، تاریکی، رطوبت همگی در یک کیت الیزا براي . خوانده شده می شود

می کاهد مثالً استفاده چندین بار از یک کیت که plateاست و تغییر ناگهانی هر یک از این عوامل از ویژگی 
برداریم و اگر میکروپلیت کامالً استفاده نشود باید حتما در پاکت آلومینیومی مرتباًآنرا داخل یخچال بگذاریم و 

BufferمحلولPHدر مورد شستشو تعداددفعات آن فرقی ندارد ولی . قرار داده شود و عاري از نور و منفذ باشد
Washهمچنین عمل . بسیار مهم است و باید دقت شودTapingباید استاندارد باشد.

کمتري نسبت به ول ODول هایی که در حاشیه هستند(:edge effectثر حاشیه اي یاپدیده ا
)هاي مرکزي دارند

.هر ولی از یک طرف یا دو طرف آن بسته است و میزان گرمایی که به آنها می رسد، متفاوت است

از انکوباتور مخصوص میکروپلیت استفاده شود نه انکوباتور . دما و شرایط انکوباسیون استاندارد باشد: راه حل
که Orbital moution shakerاثر حاشیه اي را کم می کند ,سرولوژي، معموالً انکوباسیون با حرکت 

جاي ثابتی با شد بدون جریان باید º18-25براي دماي اتاق . است) انگلیسی8مثل )حرکت آن در همه جهات 
.هوا و تغییرات دما کامالً کنترل شود

edge effect در عمل پدیدهCoating هم اثر دارد مثالً ممکن استwell هاي حاشیه اي زودتر ازwell
.هاي وسطی کد شوند 

:Stackingپدیده



هایی که در انکوباتور قرار می دهیم زیاد باشد، باید طوري قرار بگیرند که هوا بین آنها plateاگر تعداد 
.جریان داشته باشد

:موادي که در الیزا استفاده می شود

از ترب سیاه گرفته . منشاء گیاهی دارد و ارزان است:Horseradish peroxidase HRPآنزیم)1
می باشد و کروموژن آن سرطانزا H2o2سوبستراي آن. متري حساس استبه روش کالی بسیار می شود و 

.و به نور حساس است

) TMB(تترا متیل بنزیدین- 1:کروموژنانواع

)OPD(ا فنیل دیامین- 2

پایدارتر ولی گران تر (از روده گوساله گرفته می شود با بافرتریس انجام می شود : آنزیم آلکالن فسفاتاز)2
.آن محلول بی کربنات می باشدStopو سوبستراي آن پارانیتروفنیل فسفات است و ) است

:انواع شستشو

شستشو با دستگاه- 1

پیپتور غلط است و باید حتما از سمپلر چند کاناله استفاده شود -پبپت-استفاده از سرنگ:شستشوي دستی- 2
.با فشار ریخته شود و یا ایجاد حباب کندچون حباب مانع اتصال مولکولها میشودwash bufferو نباید 

3(Tap Water :شستشو با شیر اب است.

4(Sooking Time : یعنی بعد از ریختنwash در این . دقیقه بماند و بعد تخلیه شود 5تا 1بین
.صورت میتوان در صورت نیاز تعداد دفعات شستشو را کم کرد

.داخل کاسه آب قرار گیردPlateیعنی کل : Dippingعمل)5



:انکوباسیون

باشیم زیرا effect edgeو Stackingباید مراقب Stationary incubationروش ساکن-1
.متغیرهاي محیط زیاد است

کمتر شده و زمان edgo effectو Stackingاثرات Roatating incubationروش چرخشی-2
.نیز کم می شود و صحیح تر است

:دما

1.37o
C

2.(room Temperature)18-25º

نور آفتاب به آن نخورد و .ثابت مناسب استدماي شرایط دماباید ثابت و بدون جریان هواباشد داخل کشوبا
.مناسب استنیز25oاستفاده از انکوباتور سرولوژي 

3. 4 o
Cمناسب نیست چون یخچال رطوبت داردزیاد.

:Micro plate Testتست

باشد ±01/0اختالف آنها نباید بیشتر از . همه خانه ها خوانده شودODپلیت خالی داخل دستگاه گذاشته و 
.در اینصورت اشکال از دتکتور دستگاه می باشد



:یا قیچی کردنShear effectپدیده

باشد، چون بتدریج یخ می زند آب سرم نیز یخ می زند و ایجاد کریستال می کند که در - 4اگر سرم در فریزر 
آسیب می رساند و آنها را در اصطالح قیچی می کند، بنابراین بهتراست Abوتئینهاي زمان ذوب شدن به پر

.فریز کنیم-o20براي نگهداري مدت طوالنی در

.در زمان انکوباسیون جلوگیري از تبخیر محتویات ول ها در حین آزمایش می کندplateگذاشتن کاور روي 

Lab-scincseسایت علوم آزمایشگاهی : منبع 


