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 اطالعات کلی 
 اتیمحتو

 اتین و محتویعناو فیرد
ال در هر یتعداد و

 ییتا 51ت یک

 الیحجم در هر و

 تر(یکرولی)م

6 
 6مخلوط
Mix1 

6 605 

0 
 0مخلوط
Mix2 

6 651 

3 
6استاندارد  

/μl6IU 61 × 6 
6 011 

4 
0استاندارد  

IU/μl 61 × 6 
6 011 

5 
3استاندارد  

 6 × 61 IU/μl 
6 011 

6 
4استاندارد  

 6× 61 IU/μl 
6 011 

1 
5استاندارد  

 6 × 61 IU/μl 
6 011 

 

 ینگهدار

خ یو تار 2ساخت یسر هاطالع از شمار  یشود. برا ینگهدار -C01 یدماست در یبا یت میک

، از ت آزمونیاز کاهش حساس یریجلوگ یت رجوع شود. برایجعبه ک یت به برچسب رویک یانقضا

 گردد.  یبار( خوددار 5ش از یمکرر مواد )ب 3ذوب و انجماد

  

                                                 
1 IU: International Unit 
2 Lot# 
3 Freeze & thawing  
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 یمنیاطالعات ا

  ،تیک یمنیاز اطالعات ا یآگاه یبرا
ً
ت شرکت یمربوطه را در وب سا 1یمنیا یداده ها هبرگلطفا

 د. یابیب

 

 تیفیکنترل ک

و  66 یانسان یلومایپاپ یروس هاین نوع وییو تع ی، سنجش کم  ییت شناسایک ساخت " یهر سر
از  یاه یژگیو یک سریت محصول در مورد یفیک یکنواختینان از ثابت بودن و ی" به منظور اطم61

 شود. یش واقع میمورد آزمان شده ییش تعیپ

 

 

 نشانه ها

 

 

  

                                                 
1 MSDS: Material Safety Data Sheets 
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 ت حاضریمعرفی ک

با  61و  66نوع  یانسان یلومایپاپ یهاروسیون نوع ییو تع یسنجش کم  ، ییت برای شناساین کیا

شده است.  1طراحی و اعتبارسنجی )TaqMan)روش  time PCR-Realاستفاده از فناوری 

 روسیاز ژنوم و 2کاماًل حفظ شده یجفت باز 601 یهناح کیر یق تکثیاز طر ی/ سنجش کم  ییشناسا

HPV18  روس یاز ژنوم و کاماًل حفظ شده یجفت باز 15 یهک ناحیوHPV16 نیا شود.یانجام م 

به عنوان  5'یدر انتها FAMرنگ فلؤورسانس  یمربوط )دارا یبا استفاده از پروب اختصاص کار

 یو پروب اختصاص HPV16 یبرابه عنوان خاموش کننده(  3' یدر انتها BHQ1گزارش کننده و 

 3' یدر انتها BHQ1به عنوان گزارش کننده و  5'یدر انتها JOEرنگ فلؤورسانس  یمربوط )دارا

 2که همان ژن بتا ی. کنترل داخلشود یانجام م HPV18 یکننده( برابه عنوان خاموش

به  5' یدر انتها TexasRedرنگ فلؤورسانس  یدارا یاختصاص توسط پروباست،  3نیکروگلوبولیم

ند یصحت فرآ شده و ییشناسا کنندهبه عنوان خاموش 3'یدر انتها BHQ2عنوان گزارش کننده و 

 کند.یرا کنترل م PCR یاحتمال یهااستخراج و عدم وجود بازدارنده
 

 های بکارگیری محصولمحدودیت

 .راهنمای کاربری ضروری استبهینه، عملکرد دقیق مطابق  برای گرفتن نتایج •

مولکولی در  in-vitro هایکه برای انجام آزمایش یتنها توسط کاربر بایستمی این محصول •

 به کار گرفته شود.های الزم را دیده است آزمایشگاه تشخیصی آموزش

 .شده روی جعبه توجه شود و کیت تاریخ گذشته استفاده نشود درجبه تاریخ انقضای  باید •

 های روش تشخیص محدودیت

 جهت بررسی بالینی بوده و تشخیص قطعی باید توسط  
ً
نتایج به دست آمده از این محصول صرفا

متخصص و بر اساس عالئم بالینی، سابقه بیمار و ... صورت گیرد. نتایج کاذب ممکن است در اثر 

، کاربری ظت پایین نمونه(، خطاهایگیری یا زمان آن )غلمواردی چون نامناسب بودن نمونه

 نگهداری نامناسب کیت و ... به وجود آید.

 

                                                 
1 Validation 
2 Conserved 
3 Beta2 Microglobulin 
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 Real-Time PCR درباره یمختصر

Real-time PCR  در اصل همان واکنشPCR ن تفاوت که با وارد کردن مواد یاست با ا یمعمول

نش در واک ین مواد، امکان بررسیرات فلوؤرسانس اییش تغیپا یبرا یفلوؤرسان و استفاده از ابزار

 د.یآیفراهم م یز انجام محاسبات بعدیزمان انجام واکنش و ن

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد زیم یمعمول PCRنسبت به  Real-time PCR یها یاز جمله برتر

 ت باالتریحساس .1

ی ساز .2  یامکان کم 

 یژل رو هو مشاهد یزی، رنگ آمPCR)الکتروفورز محصول  PCR1حذف مراحل بعد از  .3

 جه:ی( و در نت2فرابنفش یدستگاه نورده

 دیوم برومایدیو سرطان زا مانند ات یسم   یاستفاده نکردن از رنگ ها 

 از محصول  یناش یبه حداقل رساندن آلودگPCR وب ها بعد از اتمام ی)عدم گشودن در ت

 واکنش(

 یانسان یروی/ نیکاربر یکاهش خطاها  

 ون(ی)اتوماس یامکان خودکارساز .4

 

م بندی یتقس کیوجود دارد که در  Real-time PCR یبرا یمتعدد ییایمیش یحاضر مبان در حال

 عمده طبقه بندی کرد: هها را به دو دستد بتوان آنیکلی شا

 3ر اختصاصیی. روش های غ1

قل )مست یر اختصاصیشود که به صورت غ یفلوؤرسانی استفاده م ین نوع روش ها از رنگ هایدر ا

/ 4امی(. از آنجا که پGreen SYBRشوند )همانند  یمتصل م یدو رشته ا یDNA( به هر یاز توال

نان از یاطم ین روش برایی دو رشته ای باشد، در اDNAافتی می تواند مربوط به هر یپاسخ در

و . . .(  DNAذوب  ی)منحن یلیتکم یها یگنال( مشاهده شده می توان از بررسیام )سیصحت پ

 بهره جست.

 

                                                 
1 Post PCR 
2 UV Transilluminator 
3 Non Specific Methods 
4 Signal 
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  1های اختصاصی. روش 2

از  یها )مکمل قسمتا همان پروبی یاختصاص یدیگونوکلئوتیال یهایها از توالن نوع روشیدر ا

 اند. انواعفلوؤرسان نشاندار شده یهاشود که با رنگی( استفاده مPCRهدف مورد جستجو با  یتوال

ها آن یمشترک تمام یژگیو یمختلف وجود دارند ول یهایژگیها و ویاز پروب ها با طراح یمتعدد

 ر هدف مورد جستجو است.یرات در فلوؤرسانس، درپی/ هنگام تکثییجاد تغیا

 -از رواج  TaqManمتعددی که برای روش اختصاصی ابداع شده، روش  ییایمیان مبانی شیدر م 

 برخوردار گشته است. -یشتریت بیو بالطبع اهم

 

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز ی( میکینیلش کی)با گرا Real-time PCR یاز جمله کاربردها

 خاص )تومور مارکرها، . . .( یا عدم وجود ژن هایوجود  یبررس .6

 زایماریعوامل ب یو سنجش کم   ییشناسا .0

 زایماریپ عوامل بین ژنوتاییتع .3

 ییدارو یهاش درمانیپا .4

 هاان ژنیب یبررس .5

 ش از تولدیپ یهاصیتشخ .6

 2MRDش یپا .1

 و . . . .1

 

  

                                                 
1 Specific Methods 
2 Minimal Residual Disease 
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 هاآن ییزایماریو ب و  نوع  یانسان یلومایپاپ یهاروسیو

 

وند. ر یم گسترده به شمار یوع جهانیبا ش یهاروسیک گروه از وی یانسان یلومایپاپ یهاروسیو

موجب ( 1خطر باال ی)انواع دارانوع آن  64دارد که حداقل  دروس وجوین وینوع از ا 611شتر از یب

 یهااز سرطان %11عامل حدود   HPV18و  HPV16ن دو نوع یب نی. در اشوند یجاد سرطان میا

 ، هستند. 2یش سرطانیپ یدهانه رحم یز زخم هایدهانه رحم و ن

 

از  ییبه تنها 4یتولوژیس یهایبررس، HPV 3یغربالگر یمطالعات نشان داده است که برا

 یماریبک زن ی، HPV18ا یو  HPV16هر ده زن مثبت از نظر از ست. یرخوردار نب یت کافیحساس

 .ص آن وجود نداردی، امکان تشخیتولوژیس یهاید که با بررسدار  5درجه باالاز نوع دهانه رحم 

، یتولوژیس یهاها با آزمونروسین ویا DNAکننده ییشناسا یهاراه کردن آزمونمن هیبنابرا

 آورد.یفراهم م یش سرطانیزنان در مرحله پ ییشناسا یبرا یشتریشانس ب

 

 HPV18و  HPV16 یهاروسیتعداد نسخ و یدهد سنجش کم  یوجود دارد که نشان م یشواهد

سرطان دهانه رحم را بهبود بخشد چرا که رابطه  یتواند غربالگر یسال، م 33 یدر زنان باال 

 وجود دارد. 1یمکعب یداخل بافت پوشش یزخم ها 6روس و درجهین تعداد نسخ ویب یمیمستق

 

                                                 
1 High-risk HPVs 
2 Precancerous 
3 Screening 
4 Cytology 
5 High-grade cervical disease 
6 Grade 
7 Squamous intraepithelial lesions 
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ژگی های عملکردییو  

 

 1یلیت تحلیحساس

 یانسان یلومایپاپ یهاروس ین نوع وییو تع یسنجش کم   ،ییت شناسایک" یلیص تحلیحد تشخ

ن ییتع یبرا ن شده است.ییت روش استخراج به کار رفته تعی" مستقل از حساس61 و 66 نوع

 0از غلظت اسمی  یرقت متوال یک سری HPV18و  HPV16 یبرات، ین کیا یلیت تحلیحساس

 شدند. یابیت ارزین کیبا استفاده از ا و آماده مربوط یاز دنا IU/l 6/1تا 

 یبراهم  IU/l 5/1ت تا ین حساسییتکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تع 61استفاده از  

HPV16  یبرا همو HPV18 با یگرد( دpValue ا15/1 معادل .)است که به احتمال  ین بدان معنی

 خواهند بود.  ییقابل شناسا  HPV18 ایو   HPV16 یاز دنا IU/l 5/1ر  ی، مقاد95ش از %یب

 

 2یلیژگی تحلیو

 یلومایاپپ یروس هاین نوع وییو تع ی، سنجش کم  ییت شناسایک " یلیت( تحلیژگی )اختصاصیو

رها، میمناسب پرا یاول با انتخاب و طراح هدر مرحلست یساخت شرکت تکاپوز "61 و 66نوع  یانسان

 ن شده است. یق واکنش، تضمیط دقیپروب ها و شرا

 

قرار گرفت که  یمورد بررس ریزبا منابع ذکر شده در جدول  3واکنش متقاطع آزمون از نظرن، یهمچن

 ده نشد.ید یها واکنش متقاطعک از آنیچیبا ه

 

 

 

 

                                                 
1 Analytical Sensitivity 
0 Analytical Specificity 
3 Cross Reactivity 

9 



 

 

 1یخط هباز 

 یلومایپاپ یروس هاینوع ون ییو تع ی، سنجش کم  ییت شناسایک"( یلی)سنجش تحل یخط هباز 

 HPV18و  HPV16 یاستاندارد دنا یهااز رقت یکسریل یه و تحلیبا تجز "61و  66نوع  یانسان

 :دهد کهیمجه نشانی. نتن شدییتع 6/1تا  µlIU 961×3/ هدر باز 

ر سمت ی)تصو HPV16 یر سمت چپ( و هم برای)تصو HPV18 یبراهم  تین کیا یخط هباز  

 .دهدیا تحت پوشش قرار مر  µlIU 161×3/تا  µlIU 0/از غلظت حداقل  راست(

  

 

 

  

  

                                                 
6 Linear range 

جینتا  مشخصات 

یمنف  
 

 

یمنف  
 
 

یمنف  
 
 

یمنف  
 

یمنف  
 

یمنف  

 
یمنف  

 

یمنف  
 

یمنف  

Varicella Zoster Virus 
 

Human Cytomegalovirus 
 

2nd WHO International Standard for Hepatitis B DNA for Nucleic Acid Amplification 
(NAT) Assay 
 

 Epstein-Barr Virus 
 

 2nd WHO International Standard for Parvovirus B19 DNA for Nucleic Acid 

Amplification (NAT) Assay 
 

WHO 2nd International Standard For Hepatitis C Virus RNA for Genomic 

Amplification Technology Assays 
 

Herpes Simplex Virus Type1 
 

Herpes Simplex Virus Type2 
 و

 انسان یژنوم (DNA) یدنا

61 



 

 

 1دقت

و  66وع ن یانسان یلومایپاپ یروس هاین نوع وییو تع ی، سنجش کم  ییت شناسایک" قتد یهاداده

 :کل محاسبه شده متشکل است از ییآورد. وردایآزمون را فراهم م یکل 2یین ورداییامکان تع "61

کسان ی یهامشابه با غلظت هن نمونیج چندیر بودن نتای/ متغیریرپذیی)تغ 3یآزمون وردش درون .1

 ش(. یک آزمایدر 

که توسط کاربران مختلف با  ییج آزمون هایر بودن نتای/ متغیریرپذیی)تغ 4ین آزمونیوردش ب .2

 شگاه، حاصل شده است(. یک آزمایک نوع و در یمختلف از  یدستگاه ها

 66وع ن یانسان یلومایپاپ یروس هاین نوع وییو تع ی، سنجش کم  ییت شناسایک" دقت یداده ها

و  IU/µl 610111: 2)استاندارد یت سنجیکم   یبا استفاده از دو نمونه از استانداردها"61و 

روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با  6شدند. آزمون در  یآور( جمعIU/µl 611: 4استاندارد

به دست  یهاک دستگاه ثابت انجام شد. دادهیهر نمونه و با استفاده از  یتکرار رو 61استفاده از 

پاتوژن استفاده  یاختصاص PCRواکنش  6ب وردشیانس و ضری، وار5اریانحراف مع نییتع یآمده برا

ن ین از روی ای( محاسبه شدند. همچنtC) 7ر چرخه آستانهیهای دقت بر مبنای مقادشدند. داده

 .دیمحاسبه گردز ین IU/µlبر حسب  یج کم  یداده های نتار، یمقاد
 

CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

56/3%  664111 415 03/1%  311/1  51/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

63/6%  411130 616 4/1%  16/1  19/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

1/1%  634130 196 5/1%  163/1  66/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (Exicycler96)دستگاه  2استاندارد شماره  یبرا HPV16دقت  ی: داده ها1جدول 

                                                 
6 Precision 
2 Variance 
3 Intra assay variation 
4 Inter assay variation 
5 SD: Standard Deviation 
6 CV: Coefficient of Variation 
7 Ct : Cycle of threshold  
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CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

06/4%  006111 416 01/1%  114/1  16/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

66/1%  541144 106 46/1%  160/1  6/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

5/1%  114100 111 55/1%  166/1  63/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (Exicycler96)دستگاه  2استاندارد شماره  یبرا HPV18دقت  ی: داده ها2جدول 
 

CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

1/5%  31 0/6  06/1%  161/1  11/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

6/1%  69 0/1  39/1%  165/1  60/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

0/61%  611 3/61  41/1%  106/1  64/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (Exicycler96)دستگاه  4استاندارد شماره  یبرا HPV16دقت  ی: داده ها3جدول 
 

CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

1/4% 04 5 05/1% 115/1 11/1 
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

1/1% 60 1 31/1% 163/1 66/1 
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

کل ییوردا 63/1 161/1 45/1% 9 16 4/9%  
Total variance 

 (Exicycler96)دستگاه  4استاندارد شماره  یبرا HPV18 دقت ی: داده ها4جدول 
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CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
آزموننام   

5/6%  445165 661 44/1%  611/1  6/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

4/66%  6401193 6664 11/1%  131/1  61/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

64%  6165911 6366 95/1%  411/1  00/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (RotorGeneQ)دستگاه  2استاندارد شماره  یبرا HPV16دقت  ی: داده ها5جدول 
 

 

CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

6/4%  009030 419 30/1%  511/1  11/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

9/61%  6096616 6151 19/1%  311/1  61/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

6/60%  6501461 6033 96/1%  401/1  06/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (RotorGeneQ)دستگاه  2استاندارد شماره  یبرا HPV18دقت  ی: داده ها6جدول 
 

CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

6/1%  66 1/1  31/1%  631/1  66/1  
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

4/63%  641 5/66  66/1%  451/1  01/1  
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

0/66%  011 4/46  1/1%  511/1  04/1 کل ییوردا   
Total variance 

 (RotorGeneQ)دستگاه  4استاندارد شماره  یبرا HPV16دقت  ی: داده ها7جدول 
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CV 
IUبرحسب 

انس( ی)وارییوردا
IUبرحسب 

اریانحراف مع  
IU برحسب 

CV 
  Ctبرحسب 

 انس(ی)وار ییوردا

 Ctبر حسب 

 اریانحراف مع

 Ctبر حسب 
 نام آزمون

1/1% 69 4 35/1% 166/1 61/1 
یوردش درون آزمون  
Intra Assay 

variation 

5/60% 606 66 65/1% 145/1 69/1 
ین آزمونیوردش ب  

Inter Assay 

variation 

کل ییوردا 04/1 156/1 10/1% 60 645 6/63%  
Total variance 

 (RotorGeneQ)دستگاه  4استاندارد شماره  یبرا HPV18دقت  ی: داده ها8جدول 
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 (است )در کیت ارائه نشدهسایر مواد و وسایل مورد نیاز 

 بدون پودر.های آزمایشگاهی سنتتیک )نیتریل/ وینیل( یکبار مصرف دستکش 

 یک( ت استخراج دناDNAی( )دست )یا مخصوص دستگاه استخراج خودکار 

 )سمپلر ) متغیر 

  1های فیلتردار استریل عاری از نوکلئازهاسر سمپلر  

 (2لرزانک )ورتکس 

 (3چرخانک )اسپین 

  میکروفیوژ با دورg 01111  

 های مخصوص یا میکروتیوب 4نوارtime PCR-Real متناسب با دستگاه 

  دستگاهReal-time PCR های )سیگنال( های شناسایی پیاملادارای کانFAM ،JOE ،

Texas Red هایی با طول موج مشابههایی برای شناسایی سیگنال رنگو یا کانال 

  هودPCR 

 )ماژیک )مارکر 

 یعموم یه هایتوص

 د.ییلتر دار استفاده نمایل فیاستر یاز سر سمپلر ها 

 ز یکاماًل تم 03آغشته به الکل % هز را با پنبیر هود/ میهمواره قبل و بعد از انجام آزمون سطح ز

 د.یکن یفرابنفش پرتوده یقه با پرتویدق 5کرده، سپس به مدت 

 محصول  یحاو یهاپیها، استروبیشامل سرسمپلرها، تد یمواد زا ییزدایآلودگ یبراPCR  . و

 د.یور کنغوطه 13تکس( %یساعت در آب ژاول )وا 1ها را پس از مصرف به مدت . .، آن

 اعم از پالسما، کنترل یهانمونه( ها و محصولمثبت PCRرا به دور از مواد د )گر، استخراج و ی

 د.ییها را به مخلوط واکنش اضافه نماای آننموده، در فضای جداگانه ینگهدار

 اتاق کاماًل ذوب شده باشند. یاجزا در دما هد که همییش از انجام واکنش دقت نمایپ 

                                                 
1 DNase RNase Free 
2 Vortex 
3 Spin 
4Strip 
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 د و سپس با یه با لرزانک )ورتکس( مخلوط کنیثان 13ها را ت ذوب شد، آنیک یکه اجزا یهنگام

واره ین آمدن مواد از دی)پائها آن یانتهاات لوله ها در ین( از تجمع محتویاستفاده از چرخانک )اسپ

 د.یمطمئن شو ها(

 

 و حمل و نقل نمونه ی، نگهداریجمع آور

 نمونه ینگهدارو  یجمع آور

 :زنان ینمونه مناسب برا

-هنمون یهاتیتوان از ک ین منظور میا یا رحم. برایده شده از دهانه رحم یال تراشیتلیاپ یهاسلول

ط یتر محیلیلیم 5/1وب یتدر  یریرا پس از نمونه گ 1یتولوژیبرس سمخصوص استفاده کرد.  یبردار

د. برس را خارج کرده و نمونه را یبه طور کامل تکان ده و دادهقرار  2ز کننده موکوسیل یداراانتقال 

 د.یمورد استفاده قرار ده یبعد یکارها یبرا

 مردان: ینمونه مناسب برا

را پس از  که با استفاده از پروب مخصوص گرفته شده است. سواب 3یشابراهیال پیتلیسواب اپ

ز کننده موکوس قرار یل یط انتقال دارایتر محیلیلیم 5/1 یحاو یتریلیلیم 2وب یت در یریگنمونه

 .نماییداستفاده  یبعد یکارها یسواب را خارج کرده و نمونه را برا .دیداده به طور کامل تکان ده
 

 هانمونه حمل و نقل

-ر محفظهد دیها باشوند. نمونه یزا تلقیماریست بالقوه بیبایها منمونه ههم یك اصل کلیبه عنوان 

ست مطابق یبایشود. نمونه ها م یریگشیپ یای مقاوم جابجا شوند تا از خطر انتشار آلودگ

-جمع یهانمونه و نقل حملزا جابجا شوند.  یماریحمل مواد ب یبرا یو مل یهای محلدستورالعمل

-جمع یهارد. نمونهیانجام گ +C31+ تا C0 یتواند در دمایشده در محلول نگهدارنده م یآور

ط یشراهفته در  12اتاق و تا  یروز در دما 21توانند حداکثر تا  یشده در محلول نگهدارنده م یآور

 .شوند ینگهدار +(C1+ تا C0)خنك  
  

                                                 
1 CytoBrush 
2 Mucolytic 
3 Urethral epithelial swab 
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 تیمعرفی اجزای ک

 ر وجود دارند:یز یت اجزایکن یدر ا

 

  1مخلوط (Mix1) 

 ها و بافر مربوط است. dNTPم، یشامل آنز PCRانجام واکنش  یمواد الزم برا ین مخلوط حاویا

  

  2مخلوط (Mix2) 

 یو کنترل داخلها روسیو یر دنایو تکث ییشناسا یالزم برا یمرها و پروب هایپرا ین مخلوط حاویا

 . است

 

 تا  شماره  یسنجش کم   یاستانداردها 

( امکان IUبر حسب  HPV18و  HPV16 یها روسیزان مشخص نسخ وین استانداردها )با میا

ن یحاکم بر ا هآورد. معادلیرا فراهم مها روسیک از ویهر  یبراک نمودار استاندارد یم یترس

 هروس در نمونیتر وین تییو تع یمحاسبات سنجش کم   یهانجام کل یاستاندارد برا ینمودارها

انجام شده و  PCRواکنش  1یین نمودار کارآین ایرد. همچنیگیاستخراج شده مورد استفاده قرار م

ط ید شرایموفق با PCRک واکنش یکند. در ین میی( را تع2Rون نقاط استاندارد )یب رگرسیز ضرین

 ر حاکم باشد:یز

%91 <PCRe  %<615    2 >9/3وR^ 
 

  

                                                 
1 Efficiency (ePCR) 
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 وش کارر 

  (DNA) دنا استخراج

ورد زان نمونه میگردد. میه مئارا یاریتوسط سازندگان بسک ینوکلئ یهادیاساستخراج  یهاتیک

 فرآیفرآ یاز براین
ً
ند استخراج را مطابق یند استخراج بسته به روش کار، متفاوت است. لطفا

 د. ید کننده به انجام رسانیدستورالعمل تول

 

ش یتواند موجب افزا ین امر مید. ایک استفاده کنینوکلئ یدهایخودکار استخراج اس یشود از دستگاه ها یه میتوص

ت ین کیا یشود. الزم به ذکر است که اعتبارسنج 1گریبه نمونه د هک نمونیاز  یت و کاهش/ حذف احتمال آلودگیحساس

 دتوان یاستخراج مناسب که مت یر به کیصورت گرفته است. در ز 03ش از %یب ییبا کارآ یبا استفاده از روش استخراج

 د، اشاره شده است: داشته باش 03ش از %یب ییکارآ

 

 سازنده (#Cat)شناسه  تینام ک

  یژنوم یدنات استخراج یک

DynaBio Blood/ Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit 
 تسیتکاپوز 1165ک ج 

 

     

 نمونه های  ای یمنف یط در نمونه هافق ن(یکروگلوبولیم 2)بتا یام کنترل داخلیپالزم به ذکر است که 

ال( کنترل گنیام )سیروس، پیو یتر باال یبا ت ییشود. در نمونه ها یم روس مشاهدهین ویتر پائیبا ت

 شود. یمشاهده م یفیا به طور ضعیمشاهده نشده و  یداخل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cross Contamination 
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 Real-time PCRزمون آانجام 

 ینکات عموم

از از مواد، یر مورد نیآزمون و مقاد یک برگه کاغذ طراحی یانجام آزمون روقبل از شروع به  .1

 د. ید تا در هنگام کار دچار خطا نشویسیلوازم و . . . را بنو

ه د سپس اقدام بیدستگاه تان را انجام داده، دستگاه را آماده به کار کن یزیرابتدا برنامه .2

 د.ینجام آزمون نمائا یها براآن یزر و آماده سازیخروج مواد از فر

 د.ینان حاصل کنیتان اطمیبره بودن سمپلرهایاز کال .3

 د.ید مطمئن شویرون آورده ایزر بیکه از فر یقبل از انجام آزمون از ذوب شدن کامل مواد .4

د تا با یاز آماده کنید نزان مور یش از میب 5زان %یمخلوط واکنش را به م شودتوصیه می .5

واد به دن می، چسب1یزیر، نمونهیکاربر یخطاهال ی)به دل مخلوط مشکل کم آوردن

 د.ین انجام کار مواجه نشوی. .( در ح.  ها ووارهید

-وارهین آوردن مواد از دیپائ یپتاژ و لرزان کردن )ورتکس( و برایمخلوط کردن مواد از پ یبرا .6

 د. ین( استفاده کنیها از چرخان کردن )اسپ

ر، استفاده از یمقاد 2از برآورد نادرست یریجلوگق و یدق یاستاندارد یم منحنیترس یبرا .0

-توان نمونهیج میشتر نسبت به نتاینان بیاطم یشود. برایه مینمونه استاندارد توص 5هر 

 مورد استفاده قرار داد. 3ییها/ استانداردها را به صورت دوتا

  

                                                 
1 Sampling 
2 Under or Over estimation 
3 Duplicate 
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 واکنش  یمخلوط اصل یآماده ساز

 ر است:یک آزمون مطابق جدول زی یواکنش برا یساختن مخلوط اصل یر الزم برایمقاد
 

 تریکرولیحجم به م نام 

 5/60 1مخلوط 

 5/0 2مخلوط 

 وبیک تیدر  یاضاف 5اضافه % ها بهتعداد کل نمونه ی( را برا2+ مخلوط 1واکنش )مخلوط  یمخلوط اصل

 د.یاز نوکلئازها( آماده کن یل )عاریاستر 

 

 عبارت است از: 1دور واکنشک یحداقل تعداد کل نمونه ها در 

 تعداد نام

 5 یسنجش کم   یاستانداردها

 6 استخراج شده یکنترل منف

 6 (PCR ی)کنترل منف یقیآب تزر

 x مار( استخراج شدهیمجهول )ب ینمونه ها

 x +1 جمع کل

 

تر از یکرولیم 61تر از مخلوط آماده شده و یکرولیم Real-time PCR ،65وب مخصوص یدر هر ت

رده، پتاژ کیپ یها اضافه کرده، ابتدا به آرامیکنترل منف ش/ استانداردها/یمورد آزما هنمون یدنا

وب/ ید. تیبا برچسب مخصوص کاماًل پوشانده و محکم کن /پ ها را بستهیوب/ استریسپس در ت

گاه یاجد تا هر نمونه در ید. دقت کنید و در مکان مربوطه در دستگاه قرار دهیپ ها را چرخان کنیاستر

 رد.یخود قرار بگ هف شدیتعر

  

                                                 
1 Run 

01 



 

 

 

 PCRواکنش  هبرنام
 

 گراد(یسانت هدما )درج زمان  تکرار

 95 قهیدق 5 چرخه 6

 چرخه 51

 95 هیثان65

 56 هیثان 51

- 

 هافلوؤرسانس نمونه (Scan)خوانش 

 FAM یبرا HPV16 

 JOE یبرا HPV18 

 TexasRed یکنترل داخل یبرا 

 نکته:

 

1.  
ً
 ی)برخ Real-Time PCR یهااز دستگاه ییهادر صورت استفاده از مدل دیتوجه داشته باش لطفا

  :رندیگیبهره م  Reference Dyeو...( که از  ABIانواع برند 

 حتم
ً
در کانال  Texas Red)به دلیل شناسایی سیگنال  خاموش باشد به عنوان مرجع ROXکانال  کیت ا

ROX). 

 پس از دادن برنامه دمایی و پیش از شروع به کار دستگاه:، Rotorgeneدر دستگاه های برند  .2

کلیک کنید تا وارد صفحه  Gain Optimisationکلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. سپس روی  OKروی  

Auto-Gain Optimisation Set Up .شوید 
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را انتخاب کرده و سپس  Green. از منوی بازشونده، Auto-Gain Optimisation Set Upسپس در صفحه 

 کلیک کنید.  Addروی 

 
 

 

00 



 

 

و حد باال را روی  5حد پائین را روی  Target Sample Rangeپس از ظاهر شدن پنجره زیر، در قسمت 

 کلیک کنید. Okقرار دهید و سپس روی  61

 
 

 نیز تکرار کنید.  Orangeو   Yellowهای همین کار را برای رنگ

درجه تنظیم نمایید.سپس گزینه  56روی  set temperatureهمانند شکل زیر، ابتدا دما را در قسمت 

Acquisition stPerform Optimisation Before 1  را تیک بزنید و رویClose .کلیک کنید 

 

 
 

 

 

03 



 

 

 

 کلیک کنید. Nextهمانند شکل زیر روی 

 

 
 

 

 بعد از انجام واکنش و در زمان آنالیز نتایج :  Rotorgeneدر دستگاه های برند  .3

انتخاب شده باشد، در غیر اینصورت روی آن کلیک کنید تا  Dynamic Tubeکنترل کنید که گزینه 

کلیک  Auto Scaleکلیک کنید./ روی گزینه  Slope Correctحروف آن آبی رنگ شوند./ روی گزینه 

قرار  15/1تا  13/1( را بین Thresholdکلیک کنید. حد آستانه ) Linear Scaleزینه کنید./ روی گ

 دهید.
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 هاتحلیل داده

 جیر و گزارش نتایتفس

 

 یهاصفحهدر  ییج و گزارش نهایر نتایتفس ی1ج آزمون محتمل است. روندنمایر به عنوان نتایموارد ز

 بعد آمده است.

 شود.ینم ییشناسا یمنف یدر کنترل ها یول ییدر نمونه شناسا FAMگنال( یام )سیپ. 1

 است. HPV16 یدنا یآزمون مثبت است: نمونه حاو هجینت

  HPV16 یدنا یباال  یرا غلظت هایده نشود. زید TexasRedام ین حالت، ممکن است پیدر ا 

 گردد. یگنال کنترل داخلیا حذف سیتواند منجر به کاهش  یم

 

 شود.ینم ییشناسا یمنف یدر کنترل ها یول ییدر نمونه شناسا JOEگنال( یام )سیپ .2

 است. HPV18 یدنا یآزمون مثبت است: نمونه حاو هجینت

  HPV18 یدنا یباال  یرا غلظت هایده نشود. زید TexasRedام ین حالت، ممکن است پیدر ا 

 گردد. یگنال کنترل داخلیا حذف سیتواند منجر به کاهش  یم

 

 ییشناسا یمنف یدر کنترل ها یول ییدر نمونه شناسا JOEو هم  FAMگنال( یام )سیهم پ .3

 شود. ینم

 است. HPV18و هم  HPV16 یدنا یآزمون مثبت است: نمونه هم حاو هجینت

 HPV16 یدنا یباال  یرا غلظت هایده نشود. زید TexasRedام ین حالت، ممکن است پیدر ا 

 گردد. یگنال کنترل داخلیس ا حذفیتواند منجر به کاهش  یم HPV18ا یو 

 

 شود. یم ییشناسا یمنف یهم در نمونه و هم در کنترل ها JOEا یو  FAMگنال( یام )سیپ .4

 تکرار شود یبا یمثبت کاذب وجود دارد: آزمون م هجیاحتمال نت
ً
)رجوع شود ست مجددا

 2به قسمت حل مشکل(

                                                 
1 Flowchart 
2 Trouble Shooting 

05 



 

 

)مربوط به  TexasRedام یپ یشود ول ینم ییدر نمونه شناسا JOEا یو  FAMگنال( یام )سیپ .5

احتمال  یام کنترل داخلین حالت پی(. در اtC < 20شود) یم یی( در نمونه شناسایکنترل داخل

 ن:یکند و بنابرا یرا رد م PCR هوجود بازدارند

ن تر از یزان آن پائیا میست و ین ییقابل شناسا HPV18ا ی HPV16یدر نمونه، دنا

ت آزمون به پزشک آن را یتوان با گزارش حساس یآزمون است. م یکینیت کلیحساس

 در نظر گرفت. یمنف

 

 شوند.ینم ییدر نمونه شناسا TexasRedام یو نه پ  JOEام ینه پ، FAMگنال( یام )سینه پ .6

 توان داشت. ینم یصیچ برداشت تشخیه

 افت. یتوان  یمحل مشکل آن را در قسمت  یاطالعات مربوط به منشأ خطا و راه حل ها

 

پوشی باید چشم (Ct ≥43 (شوند دیده می 43های باالتر از در چرخههایی که از سیگنال حد آستانه مثبت: *

 کرد )اعم از نمونه، کنترل منفی و...(.
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 HPV16 یبرا ییج و گزارش نهایر نتایتفس یروندنما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 خیر

 

 

  615تا  % 91کارآيی واکنش بین 

 9/1 R^2>  

 Ct( کنترل داخلیTexasدر کنترل م ) نفی

  05استخراج بزرگتر از 

  عدم مشاهده پیامFAM  وJOE  در کنترل منفی

  استخراج 

  عدم مشاهده پیامFAM  وJOE  در کنترل

 PCRمنفی 

 

0 امکان گزارش نتايج وجود ندارد. 

با مراجعه به قسمت حل مشکل نسبت به رفع مشکل 

 اقدام شود. 

 

 

 بله

 خیر

 Texasآيا پیام 

در نمونه شناسايی 

 می شود؟

 

 بله

 خیر

 

با مراجعه به قسمت حل مشکل نسبت به رفع مشکل 

 اقدام شود. 

 

حل  آيا راه

مشکل يافت 

 شد؟

 آزمون تکرار شود. بله

 

 خیر
 

HPV16

 

 

 

 

 

در  FAMآيا پیام 

نمونه شناسايی 

 می شود؟

 

 بله
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 HPV18 یبرا ییج و گزارش نهایر نتایتفس یروندنما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 خیر

 

 

  615تا  % 91کارآيی واکنش بین 

 9/1 R^2>  

 Ct( کنترل داخلیTexas در کنترل منفی )

  05استخراج بزرگتر از 
  عدم مشاهده پیامFAM  وJOE  در کنترل منفی

 استخراج  

  عدم مشاهده پیامFAM  وJOE  در کنترل

 PCRمنفی 

 

0 امکان گزارش نتايج وجود ندارد. 

با مراجعه به قسمت حل مشکل نسبت به رفع مشکل 

 اقدام شود. 

 

 

 بله

 خیر

 Texasآيا پیام 

در نمونه شناسايی 

 می شود؟

 

 بله

 خیر

 

با مراجعه به قسمت حل مشکل نسبت به رفع مشکل 

 اقدام شود. 

 

حل  آيا راه

مشکل يافت 

 شد؟

 آزمون تکرار شود. بله

 

 خیر
 

HPV18

 

 

 

 

 

در  JOEآيا پیام 

نمونه شناسايی 

 می شود؟

 

 بله
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 نمونهتر یل یلیدر هر م IUروس برحسب یتر وین تییتع

-یلیروس در هر میو IUن ییتع یهستند. برا IU/lت بر حسب ین کیا یت سنجیکم   یهااستاندارد

 د:یر استفاده کنیز هاز معادل شیمورد آزما نمونهتر از یل
 

 
 

 مثال اگر : یبرا

 تریکرولیم 011مورد استخراج:  هحجم نمون 

 تریکرولیم 51استخراج شده:  ییحجم محصول نها 

 نمونه:  یتر به دست آمده برایو تIU/µl 611  باشد 

 ر محاسبه خواهد شد.یبه صورت ز ییجه نهاینت

 

 

 

 خواهد بود.ش یآزما مورد نمونهدر  IU/ml 050111تر قابل گزارش حدود یجه تیدر نت
و در  تر وجود داردین و گزارش تییر امکان تعیط زید که تنها در صورت برقرار بودن شرایدر نظر داشته باش

 تکرار شود.یبا یصورت منیر ایغ
ً
 ست آزمون مجددا

%91 <PCRe <% 615    1/ 9و<R^2  

 

 بایکن یپزشک آماده م یکه برا یگزارش هنکته: در برگ
ً
ت یاس، حسیبازه خط همحدود د بهید حتما

 ت مورد استفاده اشاره شود.یآزمون و مشخصات ک یلیتحل

 

 توجه داشته باش
ً
 مورد استخراج در معادله فوق هنمون یهاول، حجم یك اصل کلید که به عنوان یلطفا

شود یم رییند استخراج دچار تغیمورد استفاده در فرآ هکه حجم نمون ین هنگامیگردد بنابرایلحاظ م

برای  1یش حجم با استفاده از بافر فسفات نمکیا افزایوژ کردن و یفیظ نمونه با سانتری)مثاًل تغل

 ست در نظر گرفته شود.یبا یر میین تغیند استخراج( ایاز فرآیزان مورد نیرساندن آن به م

 

                                                 
1 PBS 

51 × 611 

0/1 
 = (IU/ml) نتیجه

Result (IU/µl) × Elution Volume (µl) 

Sample Volume (ml) 
Result (IU/ml) = 
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  (IU)ن المللییروس و واحد بیتعداد نسخ و هرابط

ک مربوط، یدهای نوکلئیا اسیروس و ین تعداد نسخ وییتعهای کنونی به خاطر عدم دقت روش

مربوط به برخی از  2روسییتر ویع استانداردهای تیه و توزیاقدام به ته 1یسازمان بهداشت جهان

 نموده است. 61و  66نوع  یانسان یلومایپاپروسی همانند ین ویعناو

ازمان س ین المللیاستاندارد ب نیاولت با استفاده از ین کیبه کار رفته در ا یغلظت استانداردها

ر ن المللی دیت بر حسب واحد بین کیج ایبره( شده اند و نتایار )کالیع 3یبهداشت و سالمت جهان

 شود.( گزارش می IU/mlا ی  IU/lواحد حجم )

ورد در م یولن المللی، اعداد گوناگونی ذکر شده است ین تعداد نسخ و واحد بیب هدر خصوص رابط

و هم  HPV16 ی( هم براWHO)با توجه به مستندات منتشر شده توسط  WHOن استاندارد یا

 ها است.روسیاز ژنوم و 4نسخه 1معادل  IU، هر HPV18 یبرا

  

                                                 
1 WHO: World Health Organization 
2 Viral Loads 
3 1st WHO  international Standard for Human Papillomavirus (HPV) Type16 DNA, 

code: 06/202 & 1st WHO  international Standard for Human Papillomavirus (HPV) 

Type18 DNA, code: 06/206 
4  Genome equivalent 
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 حل مشکل

 راه حل یعلت احتمال (Symptomنشانه )

ام فلؤورسانس یپ هعدم مشاهد

FAM ای و JOE یدر نمونه ها 

 5تا  1  استاندارد

ف یدر هنگام تعر JOE ای و FAMعدم انتخاب 

  PCRپروب 
 

 یبرا یستیبا یح داده ها، میل صحیبه منظور تحل

HPV16  رنگFAMی، برا HPV18   رنگJOE  و

 انتخاب شود. TexasRedرنگ  یکنترل داخل یبرا

 یت آمده است همخوانیبا آنچه در ک PCRط یشرا

 ندارد.
 

ه سیرا با آنچه در روش کار آمده مقا ییل دمایپروفا -1

 د.یکن

خوانش  همرحل PCR هبرنام ییل دمایدر پروفا -2

 .شودح انتخاب یفلوؤرسانس به طور صح

ختن مواد در یا ری PCRمخلوط واکنش  یآماده ساز

وب ها به صورت نادرست انجام شده است. یت

مخلوط واکنش  یممکن است در هنگام آماده ساز

 د.یدچار خطا شده ا

وب یت ح دریممکن است نمونه ها را به طور صح

ا ید( یخته باشید )جابجا ریخته باشیمربوط نر یها

 در جایوب ها را دقیکروتیت/ نوارها/ میپل
ً
اه گیقا

. .  د ویف شده در دستگاه قرار نداده باشیتعر یها

. 

/ محاسبات خود را به صورت کامل یمراحل کار

 د. یش را تکرار کنید و در صورت لزوم آزمایکنترل کن
 

 یاز اجزا یشتریا تعداد بیک ی یط نگهداریشرا

ده ت آمیک یکاربر یت مطابق آنچه که در راهنمایک

به  تیخ استفاده از کین که تاریا ایاست نبوده و 

 ده است.یاتمام رس

 شرا
ً
 مواد را کنترل یخ انقضایو تار یط نگهداریلطفا

 د.یاستفاده کن یدیت جدیکرده و در صورت لزوم از ک

ا عدم ی( Ct>20)ف یام ضعیپ

کنترل  TexasRedام یپ همشاهد

به طور و  در نمونه یداخل

ام یپ ههمزمان عدم مشاهد

FAM  ا یوJOE  در نمونه 
 

 یت آمده است همخوانیبا آنچه در ک PCRط یشرا

 ندارد

 است. مشابه آنچه در قبل آمده

د که از روش استخراج ینان حاصل کنیاطم -1 مهار/ ممانعت شده است. PCRواکنش 

 مشابه آنچه که درید و دقیاستفاده کرده ا یمناسب
ً
 قا

 د.یروش کار آمده است عمل کرده ا

 یحاو یشستشو یبا بافرها ییاگر از روش ها -2

د که ینان حاصل کنید، اطمیکن یاتانول استفاده م

 فوژیمراحل سانتر یهند استخراج کلیفرآدر طول 

مانده انجام   داده  یکردن را جهت زدودن اتانول باق

 د.یا

 ید که از روش استخراج مناسبینان حاصل کنیاطم ند استخراج از دست رفته است.ی( در فرآDNAدنا )

 ید و دقیاستفاده کرده ا  03ش از %یب ییبا کارآ
ً
قا

آمده است عمل   کرده مشابه آنچه که در روش کار 

 د.یا

 یاز اجزا یشتریا تعداد بیک ی یط نگهداریشرا

ن که یا ایت آمده نبوده و یت مطابق آنچه که در کیک

 ده است.یت به اتمام رسیخ استفاده از کیتار

 مشابه آنچه در قبل آمده است.
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 راه حل یعلت احتمال (Symptomنشانه )

ا یو  FAMام یپ همشاهد

JOE یدر نمونه ها 

 استخراج  یکنترل منف

 ا یو 

،  FAMام یپ همشاهد

JOE  ا یوTexasRed 

 یدر نمونه کنترل منف
PCR  
 

 

 ی، آلودگPCR یمواد برا یدر خالل آماده ساز

 رخ داده است.
 

1- PCR د.یرا با استفاده از مواد تازه تکرار کن 

رب نمونه ها در است، بالفاصله پس از اضافه کردن یاگر امکان پذ -2

 د.یوب ها را ببندیت

 د.ینمونه ها آماده کن همثبت را با دقت و آخر از هم یکنترل ها -3

 ید که محل کار و دستگاه در فواصل زمانینان حاصل کنیاطم -4

 شوند. ییزدا یمشخص آلودگ

د یت است( را استخراج کنیر از آنچه داخل کی)غ یک نمونه منفی -1 رخ داده است. یند استخراج آلودگیدر خالل فرآ

 د.یت استخراج را کنترل کنیا نبودن کیتا آلوده بودن 

 استخراج نمونه ها را با دقت یدر صورت آلوده نبودن ک -2
ً
ت، مجددا

د یدج یمنف نمونهاز  ید )به عنوان کنترل منفیانجام ده یشتریب

 د(.یاستفاده کن

ج استخرا ه کرده ویته یدیت جدیت، کیدر صورت آلوده بودن ک -3

 د.ید انجام دهیت جدیش را با کیمورد آزما ینمونه ها

 ید که محل کار و دستگاه در فواصل زمانینان حاصل کنیاطم -4

 شوند. ییزدا یمشخص آلودگ

 ن یپائ ییکارآ

 (93)کمتر از %

 یاز اجزا یشتریا تعداد بیک ی یط نگهداریشرا

ن یا ایت آمده نبوده و یت مطابق آنچه که در کیک

 .ده استیت به اتمام رسیخ استفاده از کیتار که

 مشابه آنچه در قبل آمده است.

 یت آمده است همخوانیبا آنچه در ک PCRط یشرا

 ندارد.

 مشابه آنچه در قبل آمده است.

  ستیبره نیکال Real-time PCRدستگاه 

ر از ن امی: ادستگاه یبره نبودن بخش نوریکال

ده ش ییشناسار در شدت فلوؤرسانس یق تأثیطر

ن( و اثر آن بر استاندارد یپائ یژه در غلظت های)به و

ه و ن شدیپائ ییجاد کارآیتواند باعث ا یم 5شماره 

با غلظت کم ممکن  ینکه در مورد نمونه هایهم ا

 کاذب شود. یاست موجب بروز منف

 :)ترمال( دستگاه ییبره نبودن بخش دمایکال

 ینچه برار از آیغ ییجاد دماهاین امر موجب ایا

 و یینه است شده و باعث کاهش کارآیواکنش به

ن ن ممکیتر پائیبا تعداد ت یز در مورد نمونه هاین

 کاذب شود. یاست موجب بروز منف

 توصید که دستگاه کالینان حاصل کنیاطم
ً
ه یبره است )معموال

ا حداکثر یکبار یماه  6ون هر یبراسیسازنده کنترل و کال یشرکت ها

 کبار است(یک سال یهر 

 باال  ییکارآ

 (615شتر از % ی)ب

بره یر معمول( کالیباال )غ ییل کارآین دلیعمده تر

 نبودن سمپلرها است.

ز اید و در صورت نینان حاصل کنیبره بودن سمپلرها اطمیاز کال

 د.یون اقدام کنیبراسیکال یبرا
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 مراجع/ استانداردهای مورد استفاده

 CLSI  Standard EP5-A2: Evaluation of Precision Performance of Quantitative 

Measurement Methods, Second edition 

 ISO/IEC Guide 37:2012(en) Instructions for use of products by consumers. 

 ISO 15223:2016 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, 

labelling and information to be supplied. 
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 پشتیبانی فنی

  با 
ً
 تماس بگیرید.  43911111 یا تلفن realtime@dyna-bio.comبرای پشتیبانی فنی لطفا

  فرم 
ً
"اعالم اگر کیفیت هریک از خدمات/محصوالت ما مطابق درخواست شما نبوده است لطفا

را در سایت شرکت بیابید، آن را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمائید.  ازکارکرد محصول"عدم رضایت 

توانید با گرفتن شماره پیگیری مربوط، تا دریافت نتیجه نهایی، روند بررسی را پیگیری شما می

 نمائید.
 

.اول، طبقه 61پالک  ،افشار جوان خیابان تهران، خیابان سهروردی شمالی،  

 

 نشانی واحد تولید

.616و  615، واحدهای 43، پالک 4پارک فناوری پردیس، نوآوری   

 

 

 

 

 

 

 

  

DynaBioTM is a registered trademark of Takapouzist Co. 
TMDynaBio عالمت تجاری ثبت شده متعلق به شرکت تکاپوزيست است. 
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 ادداشتی
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 ادداشتی
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