
 ELISA(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) االیزا



 : ها میکروارگانیسم ارزیابی سریع های روش

   فیزیکی .1

   شیمیایی .2

   ایمونولوژی .3

 

  Radio Immun Assay :گذشته

 ELISA :امروزه

 

 نمونه در ژن آنتی یا بادی آنتی یک وجود شناسایی برای شناسی ایمنی در عمده طور به که است بیوشیمیایی تکنیک یک االیزا
 . شود می استفاده



  مختلف، های میکروارگانیسم وجود مختلف، غذایی مواد در سموم شناسایی جهت ایمونولوژی روش یک :غذا صنعت در االیزا
   غذایی تقلبات تشخیص

 کالیبراسیون منحنی            (OD) نوری دانسیته             غلظت تعیین های تست : کمی.1  : فرمت دو در االیزا تست

                                   

 – و + های نمونه OD ثبت             منفی و مثبت استانداردهای             cut off های تست : کیفی.2                                

 

 بودن پذیر تکرار ، بودن کمی ، باال حساسیت : االیزا های مزیت

 

 

 

 



   : االیزا انجام کلی مراحل

   پلیت کف به نظر مورد پروتئین اتصال .1

 پروتئینی محلول با مانده باقی اتصال نقاط کردن مسدود .2

   آزمایش مورد محلول نمودن اضافه .3

   کننده تقویت های سیستم از استفاده با ازمایش حساسیت افزایش .4

 شده تولید نهایی رنگ گیری واندازه نهایی آنزیمی سیستم انداختن راه به .5

 : االیزا بندی طبقه

•1.DIRECT ELISA  (االیزای مستقیم) 

•2 . INDIRECT ELISA (االیزای غیر مستقیم) 

•3  .SANDWICH ELISA (االیزای ساندویچی) 

•4 .COMPETITIVE ELISA  (االیزای رقابتی) 

 

 



1.DIRECT ELISA  (االیزای مستقیم) 

 



.2INDIRECT ELISA (االیزای غیر مستقیم) 

 



.3SANDWICH ELISA  (ساندویچی االیزای) 

 

 

 



4. COMPETITIVE ELISA  (رقابتی االیزای) 

 

 



 : االیزا انواع مقایسه

 



ن اجزای و االیزا های کیت
 
 : ا

نزیم .1
 
   ا

نتی .2
 
نتی و ژن  ا

 
   بادی ا

   ها کنترل .3

   شستشو محلول .4

  کننده متوقف محلول.5

   پلیت.6

   ها چاهک.7

   پروتکل.8



 (HRP)پراکسیداز                         

نزیم های رایج 
 
 :ا

لکالن فسفاتاز                      
 
 (Alkaline Phosphatase)ا

 

 خانه ای از انواع انعطاف پذیر و جدا شدنی از پلی وینیل کلراید و انواع سخت و محکم از پلی استیرن  384تا  96پلیت های : سیستم فاز جامد

 

لبومین گاوی، ژالتین و کا: متوقف کننده یا بلوکینگ
 
 یا Tween20زئین و همچنین دترجنت های غیر یونی خاصی نظیر محلول های پروتئینی نظیر شیر کم چربی یا ا

Tween80 

 

 

 

 

 



 (PBS) رایج ترین محلول شست وشو بافر فسفات: محلول های شست و شو

 

 روش دستی، روش مکانیکی: سیستم واشر یا شست و شو

 

 :  دستگاه االیزا ریدر یا خوانشگر االیزا

 

 

 



 (Aflatoxin) : آفالتوکسین
 B1> B2> G1>G2  : بودن سمی شدت ترتیب به آفالتوکسین انواع

 M2 و  B2  :   M1 و  B1 شدن هیدروکسیله از ناشی متابولیت

   ونومیوس پارازیتیکوس ، فالووس آسپرژیلوس گونه خصوصا ، آسپرژیلوس جنس قارچ توس : آفالتوکسین تولید

   زایی سرطان : اثرات

 :خشک شیر در اایزا روش از استفاده با  M1 آفالتوکسین میزان تعیین

 



 : االیزا وسیله به آفالتوکسین سنجش مراحل

  AFM1 اختصاصی های پادتن با میکروتیتر های حفره پوشاندن : جامد سطح به بادی آنتی یا ژن آنتی جذب      دهی پوشش.1

 . شود می اضافه نمونه های محلول با آفالتوکسین استاندارد های محلول        آزمایش مورد نمونه افزودن .2

   نشده متصل و آزاد گرهای واکنش از داده واکنش و شده متصل گرهای واکنش نمودن جدا      شستشو عمل.3

 کونژوگه آنزیم شدن اضافه.4

 شستشو عمل.5

   ( بنزیدین متیل تترا) کروموژن و (اوره پراکسید) آنزیمی سوبسترای       سوبسترا افزودن.6

   گذاری گرمخانه.7

  آبی به رنگ تغییر.8

 زرد به آبی رنگ تغییر کننده متوقف محلول افزودن .9

     نانومتر 450 موج طول در فتومتری روش به گیری اندازه.10



 .نمونه آلودگی بیشتر از حد مجاز داشتند  21نمونه  42از میان 

 .نانوگرم در لیتر بود 500از نمونه ها آلودگی باالتر از %  26.9نانوگرم در لیتر بوده که بیشتر نمونه ها حدود  50حد استاندارد 


