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 Viga MTB Molecular Diagnostic Kitمحتویات 

واکنش  25 اجزاء کیت  واکنش  ۱۰۰   

Pro MTB Mix 502 µl 1000µl 

Q-ROMAX, 4X 251 µl 500µl 

MTB Positive Control 40µl 150µl 

Negative control 40µl 150µl 

 

 شرایط نگهداری

ه  را در دم ی محیط و در ج ی خشاک ناهداری کنید. ب د از تحویل  شاود. پ  از دری فت محصاو ، همه ب فرشارایط ارسا   توساط روژه تکنولوژی مک می

ناهداری را رع یت کنید کیت ت  پ ی   ت ریخ گراد ناهداری شوند. هنا می که شرایط س نریدرجه    -20ت     -25محصو  همه ب فره  ب ید در ت ریکی و در دم ی  

 ب شد. انقض ء ذکر شده روی لیبل ج به کیت پ یدار می

 موارد مصرف
Viga MTB molecular diagnostic Kit Real Time-PCR Kit مولکولی   تشاخیص  تسات ، جهتDNA     م یکوب کرریم توبرکلوزی(MTB) 

-Real Timeنخ عی، م یع مفصالی و ادرار از طریق   -، م یع مغزیبرونشای بینی ی  مج ری ترشاح  ه ی انسا نی م نند خلط، تواژ برانکو آلوئوتر، در نمونه

PCR گیرد. مورد اسرف ده قرار می 

 گارانتی

  ح صال تم    روژه یب نیپشار  نیمرخصاصا  ب    زت  ین  براسا   محصاو   انرخ ب  در  شارریب  اطالع یبرا.  کندیم یگ رانر  را  تیک  یاجزا تم م  ییک را یتکنولوژ  روژه

 محصاو   روژه میت  ب شاد، محصاو  دیتول روند  از  مشاکل و   نب شاد تیک  از  ن درسات  اسارف ده  لیدل  به اگر نکرد،  جلب  را شام   تیرضا  یمحصاول  هر  من نچه. دییفرم 

 . کندیم نیازیج  شم  یبرا را

 قابل توجه خریدار محترم

  اطالع   یبرا. دیندار  را آ   یاجزا  ریسا  و  تیک  نیا فروش  حقو    شاودینم  هیتوصا   یتج ر  مصا رف یبرا و   اسات  یشاا هیآزم   مصا رف یبرا فقط  محصاو   نیا

 .دییفرم  ح صل تم   روژه فروش میت ب  عیتوز  ی فروش مجوز مورد در  شرریب

 و اقدامات احتیاطی هشدارها
همااه • برای  مواد  ایمنی  قراباا فری  برگااه  روژه  ساااا یاات  در  کیاات  داخاال  اسااااتر  هاا ی  دسااارر   قاا باال  زیر  لینااک  طریق  از  و   :دارد 

www.rojetechnologies.com 

 توجه کنید که حرم  محصو  توسط افراد مرخصص در آزم یشا ه به ک ر گرفره شود. •

http://www.rojetechnologies.com/
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  ممکن آ  عملکرد نکنید،  اسارف ده  ن قص ی   م یوب  محصاو   از. کنید  ت داد و حجم بررسای نظر  از  را آ   اجزای و   محصاو   اسارف ده،  اولین از  قبل •

 تحت ت ثیر قرار گیرد. است

 ه ی گرفره شده از بیم را ، احرم   سرایت بیم ری وجود دارد.ه ی مثبت ی  نمونهاکیدا توجه شود هنا م ک ر ب  نمونه •

ه  که محل ک ر ب  مواد خطرن ک و سایا رکشاید ، جوید  ادام ، اسارف ده از وسا یل آرایشای و اسارف ده از داروه  در آزم یشاا هاز خورد ، آشا مید ،   •

 ه ی مثبت وجود دارد.ه ی آزم یشا هی است اکیدا اجرن ب شود. توجه کنید احرم   سرایت بیم ری از نمونهنمونه

 وارد اضطراری طراحی شده است.کیت ح ضر برای مص رف تشخیصی آزم یشا هی و م •

ه ی ازم یشااا هی ب ید طبق ه  و انج م تسااتساا زی، انرق   نمونههر مرحله از مجموعه مراحل به ک رگیری کیت شاا مل نمونه برداری، ذخیره •

 ب شد.مط بق ه ی موجود برای ک ر ب  ترکیب   مولکولی دسرورال مل

 آزم یشا ه در نظر بایرید. ک ری جداگ نه و مخصوص در برای انج م تست من طق •

o  س زی ترکیب   تستس زی: آم دهمحل آم ده -1محل 

o  س زی نمونه: جداس زی و کنرر  تست آم ده-2محل 

o  تکثیرمحل   -3محل DNA  در محلReal Time-PCR 

 کنند.ه ی وزار  بهداشت ک ر میدسرورال ملب شند که طبق  ه  و اپراتوره یی تجهیز شدهدقت شود آزم یشا ه تشخیصی ب ید توسط دسرا ه •

ه  خودداری کنید زیرا عملکرد  کرد  ی  ج یازین کرد  ب فره  ب  سا یرکیت  بج اسات، لاا از ج   طراحی شاده  MTBهمه محروی   کیت برای تسات  •

 ب شد.کند و برخالف مقررا  اسرف ده از کیت میکیت تغییر می

ب شاند. برای جلوگیری از آلودگی، ازسارسامللر فیلرر دار اسارف ده کنید و ب د از هر ب ر   RNaseو   DNaseری از  ه  ب ید ع همه سامللره  و سارسامللر •

 را ت ویض کنید. آ اسرف ده 

ه ی زیساااری و خطرن ک را مطا بق ب  قوانین محلی و بین المللی دفع کنیاد ت  از آلودگی محیط زیسااات اجرنا ب شاااود. هماه ساااطوح ک ر و زب له •

 درصد )وایرک ( اسرریل شوند. 10صد ی  سدیم هیلوکلرایت رد 70ه ی آزم یشا هی ب ید ب  ات نو  دسرا ه

 از در م رض قرار داد  ترکیب   کیت در نور مسرقیم افر ب خودداری کنید. •

 کنترل کیفیت

  یاسار ندارده    ب   مط بق  سا خت، یسار  هر یبرا  شاده نییت   شیپ  از  مشاخص  یه شیآزم   توساط Viga MTB Molecular Diagnostic Kit  محصاو 

WHO  وClinical an Laboratory Standards Institute قیاز طر دیتوان یه  مشیآزم  جیاز نر   شارریاطالع ب  یبرا. ردیگیم قرار  ی بیارز  مورد 

شام  ارسا     یت  برا  دیخود را ثبت کن  Certificate of Analysisشاده درخواسات  یداریخر تیک  Lot Numberو  REFو ب  اسارف ده از   روژه  تیسا 

 .گردد
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 گردد نیتام  کاربرتوسط  دیکه با یلیوسا

 میکرولیررRNase (5/1 )و  DNaseه ی ع ری از میکروتیوب •

 لیرر  میلی 2/0لیرر ی  میلی 5/0ش مل اسرریپ  PCRه ی میکروتیوب •

 و گ   جراحی (مصرف یکب ر) پودر بدو  دسرکش •

 میکرولیرر( 1000میکرولیرر و 100میکرولیرر، 10ه ی انواع مخرلف سمللر و سرسمللر ) سرسمللر  •

 (Cat No: RN983048)ژی وق بل سف رش از شرکت روژه تکنول RNZOکننده مخصوص سطوح م نند ترکیب   ضدعفونی •

 ورتک  •

 دور بر دقیقه( 13000س نرریفیوژ ) ت   •

 میکروس نرریفیوژ •

 وک خنک کنندهبل •

 Real Time-PCRه ی دسرا ه •

 شرح محصول

 .M. tuberculosis, M)شااا مل:   M.tuberculosis complexیک بیم ری مساااری تنفسااای م یکوب کرری   اسااات که توساااط   بیم ری سااال

africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. pinnipediiشاود.  ( ایج د میMTB  از طریق قطرا  ریز تنفسای که ب  سارفه و 

شااود. تشااخیص ساال در مراحل اولیه هم برای درم   شااخص بیم ر و هم برای جلوگیری از انرق   اند، از فردی به فرد دیار منرقل میعطسااه پراکنده شااده

عمل    Real Time-PCRی پلیمراز  ایمبرنی بر واکنش زنجیره Viga MTB molecular diagnostic kitویرو  اسا سای اسات. کیت تشاخیصای  

  DNAاسات. ب د از جداسا زی   طراحی شاده  IS6110(specific multi-copy insertion sequence)کند. این کیت برای تشاخیص کیفی ژ  می

د به محلو  مساررمیک   توانه ی مورد ت یید وزار  بهداشات، ترکیب نمونه مورد ت یید میی  سا یر کیت DNJia Tissue and Bacteria Kitتوساط کیت 

گیری و پروساه اجرایی تسات ( برای جلوگیری از نر یج ک ذب منفی، کیفیت نمونه و نمونهICو پرایمر/پروب اضا فه شاود ت  واکنش انج م شاود. کنرر  داخلی )

 لیرر است.یکلی در هر میل 25)کمررین حد تشخیص( برابر ب   LoDشود. نر یج نش   دادند که کنرر  و بررسی می PCRتوسط 

 کاربرد

 Viga MTB Molecular Diagnostic Kit کیت تشاخیص مولکولی برای تشاخیص همه اعضا ی   یکM. tuberculosis complex (M. 

tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. pinnipedii)  نمونه خلط و ترشاح   برونشای  ، م یع    در

از    MTBC برای تکثیر ژنوم  ب شاد کهمی  Real Time-PCRاسات. این امر مبرنی بر فن وری   BALنخ عی، م یع م دی ی  ترشاح   ن حیه صاف ی ی  -مغزی

 شود. ه ی خ ص دارای برمسب فلورسنت اسرف ده میپرایمره ی خ ص و پروب
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 ها   ویژگی

Real Time-PCR  تکنولوژی 

Qualitative  نوع تجزیه و تحلیل 

 توالی هدف  IS6110 (specific multi-copy insertion sequence)ژ  

Mycobacterium tuberculosis complex (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, 

M. caprae, M. canetti and vaccine strain BCG), 

%100 

 ویژگی آنالیتیکال 

LoD حساسیت آنالیتیکال  است.  %95لیرر ب  احرم   کلی بر میلی 25 تست(LOD) 

100)% –99.06 %95: %100% (CI  ویژگی تشخیصی 

100% (CI%95: %99.06 – %100) حساسیت تشخیصی 

 Metrological Traceability 

PCR inhibition and DNA extraction efficiency 

control 
 DNAو کنترل بازده استخراج  PCRقابلیت کنترل آلودگی 

نخ عی، م یع م دی ی    - ، ترشح   برونشی، م یع مغزیBLAنمونه خلط، 

 ن حیه صف ی  

 نمونه مورد استفاده 

 شرایط نگهداری  درجه س نریاراد   -15  ت  -20

DNJia Tissue and Bacteria Kit  روش استخراج پیشنهادی 

Rotor-Gene Q, 2plex, Corbett Rotor-Gene 

3000 & 6000, Mic qPCR Cycler, StepOne and 

StepOne plus Applied Biosystem  

 های پیشنهادی دستگاه

Green-Yellow های تشخیصی مورد نیاز  کانال 

 زایی بیماری

توساط    1882ب شاد. اولین ب ر در سا    ایج د بیم ری سال می مساوو زا در خ نواده م یکوب کرری  و ه ی بیم ریم یکوب کرریوم توبرکلوزی  یک گونه از ب کرری

به عنوا  نهمین ع مل   TB ،که توساط سا زم   جه نی بهداشات ویرایش گردیده اسات  2019طبق آخرین گزارشا   منرشار شاده در سا     روبر  کخ کشاف شاد.

اسات.   گردیدهمرگ در ساراسار جه   و اولین ع مل مرگ تک ع ملی مساری ب  بیشاررین نرا سارایت و مرگ در کشاوره ی درح   توسا ه و کم برخوردار اعالم  

، ایج د  بیم ری ساال انساا نی م موت ب  فروبرد  ذرا  تنفساای ح وی ب ساایل توبرکلوزی  که مساارقیم  از ریه فرد دارای بیم ری ریوی ف    خ ر  شااده اساات

ل ب شاد ولی دز بیولژیکی ب سای  400ت    1تواند شا مل هر مقدار از ب سایل اسات، ام  هر ذره تنفسای می  200ت    1گردد. دز مساری بود  برای هر شاخص  می

ک مال   MTBشاود. بیم ری زایی شاود منرقل میه ی هوایی ج یی که توساط م کروف ژه  ف گوسایروز میمربوطه ک مال مشاخص نیسات. ب سایل ابردا به کیساه

گیری گرانوته یی وابساره به توان یی ب سایل برای تغییر برن مه م کروف ژ میزب   ب د از اولین سارایت اسات به طوریکه م نع از حاف شاد  خود از طریق شاکل

شاود. این سام و تکثیر ب کرری میشاود که سابب زنده م ند  ع مل بیم ری در تط بق ب  دف ع سالو  میزب   و کم کرد  کنرر  سالو  میزب   بر مرکز مر بولیمی

 گردد.نسبت به دف ع میزب   و حری درم   مق وم می MTBشود که شرایط در اصالح دوره کمو  بیم ری ن میده می
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 اقدامات پیشنهادی کار با مواد قبل از شروع واکنش

 .را مط ل ه کنید MTBه ی ایمنی ک ر ب  قبل از شروع مراحل ک ر، لطف  همه دسرورال مل •

 ه  بلرهیزید. قبل از شروع هرگونه تست، هرکدام از ترکیب   کیت ب ید ذوب، ورتک  و س نرریفیوژ شوند. از ذوب و فریز مکرر نمونه •

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

انس نی ش مل خلط،  نمونه م یع  )e)bronchoalveolar lavag BLAه ی  برونشی،  ن حیه شکم می-مغزی، ترشح    ی    ب شد.نخ عی، م ی    م دی 

زده    ه ی یخناهداری شود. نمونه  -20 ℃تخلیص شده ی  در  DNJia Plus Tissue and Bacteria Kitه ی ت زه ی  ب ید سری   طبق روش کیت   نمونه

 انج م دهید.   DNAس زی آ  برای اسرخرا  نمونه و آم دهزدایی را قبل از شروع ک ر به دم ی ات ی برس نید. اقدام   تزم را برای آلودگی

 قبل از شروع کار 

 ترکیب   کیت را خ ر  کنید و برروی میز ک ر قرار دهید. •

 اج زه دهید ب فره  به دم ی محیط برسند و سل  به صور  مخرصر هر تیوب را برای اسرف ده ب دی ورتک  کنید. •

 آماده سازی بافرها 

 س زی اجزای واکنش به ازای یک واکنشآم ده : ۱جدول  

 حجم  اجزاء مورد نیاز 

Pro MTB Mix 10µl 

Q-ROMAX, 4X µl5  

 

 آماده سازی محیط کار

کننده نظیر هیلوکلریت سادیم  از ترکیب   ضادعفونی دیب تم می ساطوح ک ری، سامللره ، سا نرریفیوژه  و سا یر ملزوم   قبل از اسارف ده تمیز و ضادعفونی گردد. 

 . کرداسرف ده  کیلودگی ب  اسیدنوکلوآجهت ک هش خطر   RNZO (Cat NO:RN983048)  یو  ٪70و ، ات ن10٪

 پروتکل

و سال    مخلوط  ،همه ب فره  را توساط پیلت کرد  مداوم و ورتک  ،(. ب د از ذوب15-20 ℃)  و به دم ی ات ی برسا نیدهمه ب فره  را به طور ک مل ذوب کرده  

را   PCRب شاد. واکنش    µl5در این تسات ب ید    DNA. ساریع ک ر کنید و همه ب فره  را در بلوک یخ قرار دهید. حجم کلی به صاور  مخرصار سا نرریفیوژ کنید

 اجرایی کنید. Real Time-PCRآم ده س زی و سل  ب  
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 PCRس زی واکنش آم ده : 2جدول 

 حجم  اجزاء مورد نیاز 

Pro MTB Mix 10µl 

Q-ROMAX, 4X µl5 

DNA 5 تخلیص شدهµl 

 

  Real Time-PCRبرنامه دمایی 

 است. برن مه دم یی هر قسمت در جدو  زیر آورده شده : 3جدول 

کل ی س تعداد دما زمان مرحله   

واسرشتگی پیش از  قه یدق 3   95℃ 1 

شدن واسرشته ه یث ن 10   95℃  

کل یس 45 یك و اندازهئنوکلد یاس ریتکث و اتصال   

 و  سبز یهاکانال در  فلورسانس زانیم

 زرد 

ه یث ن 04  60℃ 

 تفسیر نتایج 

 مربوطه انج م شود.آن لیز اطالع   برای هرژ  ب ید به صور  جداگ نه و ب ید ب  اسرف ده اطالع   اسر ندارد مخرص  •

 حد آسر نه برای هر نمونه ب ید در ف ز نم یی خود در نمودار فلوئورس ن  و ب تی نمودار هرنوع سیان   پ  زمینه ب شد. •

 است. شده در نظر گرفره IC)زرد( برای ژ   HEXم یکوب کرریم توبرکلوزی  و   IS6110)سبز( برای ژ   FAMفلوئوفور  •

کمرر  Ctکند. اگر  ب شاد. افزایش بزرگی نمودار فلوئورسان  در کنرر  منفی ب  حد آسار نه تداخل پیدا نمیکنرر  آلودگی تسات میکنرر  منفی برای  •

 PCRه ی  مربوط به آلودگی تواندمی NTCدر    35ب تی  ه ی قویشااود. ساایان  به عنوا  آلودگی در نظر گرفره می  (Ct<35) ب شااد  35از  

 شکل، شکل رایج نمودار نر یج مثبت است(. Sمهم است ) نمودار  PCRشکل نمودار  ب شد که در این موارد

دهنده ت داد ک فی از کلی نوکلویک اساید از ژ  انسا نی  مثبت شاود که نشا    35 ی  کمرر از Ct  35ه ی ب لینی در  کنرر  داخلی ب ید برای همه نمونه •

 و کیفیت خوب نمونه است.
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شاود ساملل جداشاده ت  حداقل  ه  در واکنش اسات ) پیشانه د میدهنده مقدار کم نمونه ی  ب زدارندهنشا    Ctی  بدو    <Ct  33نمودار کنرر  داخلی   •

 ق بل قبو  نبود، نمونه جدید دیاری ب ید از بیم ر گرفره و تست مجددا تکرار شود. PCRرقیق شود(. اگر نر یج تست حری ب د از اجرای برن مه  ½

 . (IS6110)برای ژ  هدف داشره ب شد  ≥Ct 40ینی ب یدیک نمونه مثبت ب ل •

ه ی  ق بل قبو  است و تست ب ید طبق دسرورال ملشکل(، تست انج م شده غیر  Sاگر واکنش مثبت مورد انرظ ر ق بل دسری بی نبود ) نمودار م مو    •

 کیت تکرار شود.

 را ثبت کنید.  دلیل ن ک رآمدی کنرر  مثبت را بررسی کنید و ب د از تصحیح عیب، آ  •

 ق بل قبو  PCRرا   یک یکنرر  برا یه نمونهشرایط  : 4 جدول

MTB 

(FAM) 

IC 

(HEX) 
 نتایج

Ct≤40 (+) کنرر  مثبت  در نظر گرفره نشده* 

- Ct>35 (+)  کنرر  منفی 

 ن م ربر و غیر ق بل پایرش - -

 

 های تست محدودیت
در نمونه گرفره شاده از بیم ر، شارایط ن من ساب انرق   و کیفیت پ یین جداسا زی نمونه به دسات  MTBنریجه ک ذب منفی در موارد تیرر پ یین   •

 آید.می

ب یساات نمودار  ب شااد و همچنین ک ربر میمی  ≥Ct  40محدودیت ب لینی برای این کیت  ه  قبل از تفساایر ب ید بررساای شااوند.همه کنرر  •

 فلوئورسن  را قبل از تفسیر نه یی بررسی کند. همه نموداره ی مثبت ب ید یک پیک تکثیر داشره ب شند.

 گردد.ناهداری از کیت در شرایط ن من سب منجر به نریجه منفی ک ذب می •

 ن م ربر شود.اسرف ده از این کیت نی ز به پرسنل ب  تجربه و ک رآمد دارد. هر نوع خط ی پرسنل ممکن است منجر به نر یج  •

 ب شد. MTBنر یج مربوط به این کیت تشخیصی فقط در صورتی ق بل قبو  است که همراه ب  شواهد ب لینی برای تشخیص  •

ه ، ساوابق پزشاکی بیم ر و نحوه پ ساخ به درم    تشاخیص و درم   قط ی برای بیم را  ب ید براسا   ترکیب نر یج این تسات و سا یر تسات •

 ت یین گردد.
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 های ارزیابی و معتبرسازی آزمایش

 سازی نمونه استاندارد آماده

کلی بر   100و    1000،  10000ه ی  صااور  گرفت. از همین نمونه غلظت(  لیررکلی در هر میلی  10000)   MTBاز نمونه شااخص مبرال به    DNAاساارخرا   

ب ر تکرار برای هر غلظت توساط دسارا ه    10ب  مروساط   Artus M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen)لیرر تهیه شاد و تسات توساط کیت میلی

Real Time-PCR (Rotor-Gene Q-Qiagen) .صور  گرفت 

حساسیت آنالیتیکال   –کمترین حد تشخیص   

ه  )مثبت واق ی( نریجه مثبت را  از کل نمونه  ٪95اسارف ده شاد، که در آ  تقریب     MTB ژنومبرای ت یین کمررین غلظت ق بل تشاخیص   LoD از مط ل   

  5/12ه ی اسار ندارد از  افزود  پالزمید و تهیه غلظت ب  Viga MTB molecular diagnostic kitتکرار کردند. برای ت یین حسا سایت آن لیریکی کیت 

لیرر در محدوده آزم یشای  کلی بر میلی 50و   25،  5/12ه ی  ب ر تکرار برای رقت 20هر تسات سال  ب     LoDانج م شاد. لیرر در نمونه ب لینی  کلی بر میلی 50ت   

از   .ر ب شاادتکرا  20از هر  ب ر جواب مثبت  19ه ی تهیه شااده ب  ت داد  کمررین غلظت از رقت  ،نه یی  LoD ت یین شااده انج م گرفت. کمررین حد تشااخیص ی 

توساط کیت   Viga MTB molecular diagnostic kitکیت  LoDتکرار از هر رقت گااشاره شاد و نر یج زیر بدسات آمد.   20ه ی تهیه شاده نمونه

DNJia Tissue and Bacteria Kit  لیرر بدست آمد.کلی بر میلی 25ت یین شد. این مقدار برای کیت ح ضر 

 DNJia Tissue and Bacteria Kitبراس   کیت تخلیص  Viga MTB molecular diagnostic kitنر یج بررسی کیت : 5جدول

(Copies/mL) Test No 

MTB 

12.5 25 50 
 

36.50 35.28 35.17 1 

36.57 35.06 34.30 2 

35.49 37.35 33.61 3 

Undetermined 37.49 35.02 4 

Undetermined 36.13 34.49 5 

Undetermined 36.02 34.07 6 

37.04 35.49 34.41 7 

Undetermined 36.60 34.37 8 

38.58 35.42 34.53 9 
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37.53 35.61 34.89 10 

Undetermined 37.62 35.06 11 

38.91 36.46 34.36 12 

36.28 38.48 34.28 13 

37.60 36.66 33.92 14 

Undetermined 36.15 34.76 15 

Undetermined 35.91 34.76 16 

Undetermined 37.46 35.72 17 

37.41 35.19 38.22 18 

38.65 38.06 34.04 19 

Undetermined 36.25 36.19 20 

55% 100% 100% Positive percentage in 

each concentration 

 

آنالیتیکال  اختصاصیت   

در   MTBه ی  برای توالی  in-silicoدر   Viga MTB molecular diagnostic kit مجموعه پرایمر/پروب مورد اساارف ده در کیت تشااخیصاایتوالی 

ه ی پرایمر/پروب برای توالی ژ   توالی (Alignment)ردیفی مورد بررسااای قرار گرفت. تجزیه و تحلیل هم  2021سااالر مبر    26در ت ریخ  NCBIسااا یت 

IS6110   ٪100 ه ی پوش نی را ب  توالیهمMTB ج هم ردیفی در جدو  زیر نش   داده شده است.نش   داد. نر ی 

  IS6110ردیفی ژ  نر یج هم : 6جدول

% 

Homology 

Test 

Probe% 

% 

Homology 

Test 

Reverse 

primer% 

% 

Homology 

Test 

Forward 

primer% 

Accession Target Strain 

100 100 100  CP074075.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

2.2  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP074075.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5PPTKB7016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP074075.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5PPTKB7016
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100 100 100  AP024671.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

R2092 DNA 

100 100 100  CP072765.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

H37Rv_CG 

100 100 100  CP072761.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

CG24  

100 100 100 CP072763.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

CG21 

100 100 100 CP072764.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

CG20 

100 100 100 CP072762.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

CG23 

100 100 100 CP071128.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

267/47W148 

100 100 100 CP071127.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

120/26CAO 

100 100 100 CP070338.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

11502 

100 100 100 LR882500.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

variant microti strain 

Mycobacterium microti 94-2272  

100 100 100 LR882499.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

variant microti OV254 

100 100 100 LR882498.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

variant microti strain 

Mycobacterium microti Maus III 

100 100 100 LR882497.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

variant microti strain 

Mycobacterium microti Maus IV 

100 100 100 LR882496.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

variant microti strain 

Mycobacterium microti ATCC 

35782 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AP024671.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AP024671.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072765.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072765.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=4&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072761.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072761.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072763.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072764.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=7&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP072762.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP071128.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP071127.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=10&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP070338.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=11&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR882500.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=12&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR882499.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=13&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR882498.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=14&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR882497.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=15&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR882496.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=16&RID=N5PR610K013
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100 100 100 CP063804.1 IS6110 Mycobacterium orygis strain 

MUHC/MB/EPTB/Orygis/51145  

100 100 100 CP041876.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

1-0006P6C4 

100 100 100  CP074075.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis strain 

2.2  

100 100 100  AP024671.1.1 IS6110 Mycobacterium tuberculosis 

R2092 DNA 

 

 حساسیت بالینی 

 <3log10> LOD, 2log10> LOD, 1log10) لیرر کلی بر میلی  25000و    2500،  250ها ی با  اسااارفا ده از یاک نموناه منفی )نموناه خلط( رقات

LOD)   ه  تخلیص و آزم یش ب  اساارف ده از کیت تشااخیصاای نمونه از نمونه کنرر  تهیه شااد، ساالViga MTB molecular diagnostic kit 

(ROJETechnology)  .بصور  ده ب ر تکرار بررسی شد 

در جدو  زیر   Viga MTB molecular diagnostic kit (ROJETechnology)نر یج آزمو  حسا سایت کلینیک   کیت تشاخیصای  : 7جدول  

 ب شد.می

Ct رقت تهیه شده  غلظت نمونه 

26.64 25,000  ≤3log10 LOD  
27.27 
27.05 
26.63 
26.71 
26.27 
26.48 
26.59 
27.44 
26.37 

32.84 2,500  ≤2log10 LOD  
31.88 
33.31 
33.60 
32.78 
31.63 
32.68 
32.17 
34.08 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP063804.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=17&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP041876.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=18&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP074075.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5PPTKB7016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP074075.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5PPTKB7016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AP024671.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=N5PR610K013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AP024671.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=N5PR610K013
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32.87 
36.54 250  ≤1log10 LOD  
36.82 
34.62 
34.78 
35.58 
35.61 
35.44 
34.76 
35.78 
35.20 

 ب شد.مثبت می 1log10> LODت   3log10> LODه  از نر یج ب د از اسرخرا  برای تم م نمونهشود هم نطور که در جدو  مش هده می

 واکنش متقاطع )ویژگی آنالیتیکال( 

ه ی  توالی  (Alignment)ردیفی  ب  تجزیه و تحلیل هم  in-Silico بصااور  Viga MTB molecular diagnostic kit این آزم یش برای کیت 

نشا   داد که این پرایمر/پروب فقط   +BLASTN 2.10.0ب  اسارف ده از نرم افزار   nr/ntدر ب نک    NCBIدر پ یا ه داده   MTBپرایمر/پروب برای ویرو   

فسای در جدو  زیر ه ی تنه ی بیم ریایی برای سا یر پ توژ کند. بر اسا   این تجزیه و تحلیل هی  واکنش مرق طعرا شان سا یی می MTBه ی ویرو   توالی

 مش هده نشد.

 ه ی تنفسیه ی ع مل بیم ریبرای س یر پ توژ  Viga MTB molecular diagnostic Kitپرایمر/پروب کیت   in-Silicoنر یج  : 8جدول 

% 

Homolo

gy Test 

Probe 

% 

Homolo

gy Test 

RP 

% 

Homolo

gy Test 

FP 

GenBank 

Acc# 
Strain 

 

  

Pathogen 

(Taxonomy 

ID) 

50 85 52  MN310478.1 HCoV_OC43/Seattle/USA/SC077

6/2019 

Human 

coronavirus 

44 50 47 MG642060.1 RSVA/Homo 

sapiens/USA/MCRSV_211/1980 

Human 

respiratory 

syncytial virus 

A 

58 50 42 MG642059.1 RSVB/Homo 

sapiens/USA/MCRSV_267/1983 

Human 

respiratory 

syncytial virus 

B 

80 75 88 MW816101.1 HAdV7/China/Hubei/19S0082726

/2019-06-07 

Human 

adenovirus 

50 55 72 CP033168.1 P602-8883  Haemophilus 

influenzae 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN310478.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5WN1GXH013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MG642060.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5W1FJP0013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MG642059.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=N5W6RFA1013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW816101.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5WDVAWD013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP033168.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N5WSMYV5016
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44 65 47 MW221986.1 A/NSW/WM2014916/16 Human 

Metapneumovi

rus (hMPV) 
60 50 44 MN145876.1 HPIV3/38/ZJ/CHN/2018 Parainfluenza 

virus 1-4 

61 55 57 KM613168.1 JC201/Zhuhai/GD/CHN/2013 Rhinovirus 

55 60 66 CP001713.1 LPCoLN Chlamydia 

pneumoniae 

100 95 77 LT632617.1 ST42 Legionella 

pneumophila 
72 65 57 LR216031.1  2245STDY5982722 Streptococcus 

pneumoniae 

66 80 66 CP044093.1 FDAARGOS_668  Streptococcus 

pyogenes 

50 72 90 CP046995.1 J029  Bordetella 

pertussis 

52 95 55 MW920166.1  463 satellite Mpn16 Mycoplasma 

pneumoniae 

55 70 66 CP032016.1 TIMM 1768 Candida 

albicans 

65 100 66 CP045917.1 CF39S Pseudomonas 

aeruginosa 

55 90 57 KT726221.1 NW32 Staphylococcu

s epidermis 

55 50 55 KC122248.1 IRNToG3 CMV 

66 65 72 XM_01219614

1.1 

H99 CMGC/DYRK/DYRK2 Cryptococcus 

neoformans 

60 78 56 NG_047094.1 AKR1C3 human 

genome 

 

 واکنش متقاطع )ویژگی بالینی( 

ه  تخلیص و ه  در م تری  نمونه منفی )نمونه خلط( ب  غلظت خ ص رقیق شااد و ساال  نمونهبررساای ویژگی ب لینی، اسااید نوکلویک پ توژ همچنین برای 

ه  در جدو  زیر مشا هده  بررسای شاد، هی  واکنش مرق طع برای سا یر پ توژ  (Viga MTB molecular diagnostic kit)آزم یش ب  اسارف ده از کیت 

 نشد. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW221986.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N63N3M4U013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN145876.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N63SUDJA016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KM613168.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N63WY7WJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP001713.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N6401HNW016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LT632617.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=N644F7GC016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LR216031.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N64DNK2701N
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP044093.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=9&RID=N64MNCA801N
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP046995.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N64T8BZJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW920166.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N64W83V4013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP032016.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=8&RID=N6516AZE013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP045917.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=20&RID=N6557393013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KT726221.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=N65ANDF601N
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KC122248.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=N65URY2Y013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/XM_012196141.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=13&RID=N65YYGWZ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/XM_012196141.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=13&RID=N65YYGWZ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NG_047094.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=250P0ERX013
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 Viga MTB molecular diagnostic kitب  کیت  MTBبررسی واکنش مرق طع ویرو   : 9جدول 

Ct Value  Source/ Sample type Virus/Bacteria/Parasite 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Adenovirus 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Influenza A 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Influenza B 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Legionella pneumophila 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Cryptococcus neoformans 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Chlamydia pneumonia 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Streptococcus pneumoniae 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Respiratory Syncytial Virus 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Mycoplasma pneumoniae 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Streptococcus pyogenes 

-/- AmpliRun®DNA/RNA Vircell Mycobacterium tuberculosis 

-/- Clinical sample 10 Pooled human genomes 

ه ی ب لینی تهیه شاد و آزمو  اخرصا صایت ی  ویژگی ب  اسارف ده از کیت از نمونه  (RNA, DNA)ه ی ژنوم  شاود نمونههم نطور که در جدو  ب ت مشا هده می

Viga MTB molecular diagnostic kit   ه ی اخرصا صای به دهنده عدم اتصا   پرایمر و پروبانج م شاد، که نر یج تم م آنه  منفی شاد که نشا

 ب شد. ه ی دیار میمیکروارگ نیسم

 دقت 

 ب شد.ارزی بی دقت، ش مل تکرار پایری و تجدید پایری درو  آزم یشا هی می

 تکرارپذیری درون ران  

Intra-assay  ( به دقت و توان )یی روش طراحی شاده در ت یین غلظت تکراره ی مشا به در یک سایکل  درو  سانجیReal Time-PCR    اشا ره دارد که

تکرار از هر غلظت اسر ندارد در یک واکنش ک ری مورد بررسی قرار گرفت و مق دیر   3شود. برای این منظور  ه ی مخرلف نش   داده می Ctبرای    SDبصور   

  1/ 17در بیشاررین مقدار ضاریب تغییرا    (IS6110)، مح سابه شاد. که نریجه واکنش برای ژ  هدف  (Ct)برای مق دیر سایکل آسار نه    (CV)ضاریب تغییرا 

 داشره ب شند. %5کمرر از  CVب شد. کلیه نر یج ق بل قبو  ب ید می 7/0و کمررین مقدار ضریب تغییرا  
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پذیری تجدید   

Inter-assay  ه ی مخرلف واکنش  جود در نر یج بین را )می   ساانجی( به اخرالف   موReal Time-PCR  ه ی مخرلف  ی  نر یج ح صاال از آزم یشااا ه

-Real Timeشااود. برای این منظور واکنش  ه ی مخرلف از یک نمونه بی   میه  ی  غلظتمربوط به ت داد کلی  CVی    SDاشاا ره دارد و م موت  بصااور   

PCR  و کمررین   76/1تکرار از هر اسر ندارد در سه روز مخرلف انج م شد. که نریجه واکنش در بیشررین مقدار ضریب تغییرا     5اسر ندارد ب  ه ی  برای  غلظت

 داشره ب شند.  %10کمرر از  CVب شد. کلیه نر یج ق بل قبو  ب ید می 09/1مقدار ضریب تغییرا  

 بالینی  ارزیابی

نخ عی از  -، ترشاح   برونشی و م یع مغزیBALنمونه خلط انسا نی،   130ب  اسارف ده از   Viga MTB molecular diagnostic kitعملکرد ب لینی کیت 

از   (Viga MTB molecular diagnostic kit)آوری شاد. برای مق یساه و بررسای صاحت کیت تشاخیصای بودند جمع MTBبیم رانی که مشاکوک به 

 DNJia Tissue and Bacteriaنوکلویک اساید ب  کیت   اسارخرا  .شاداسارف ده   Artus M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen)کیت 

Kit  .صور  گرفت 

  PPAو %100 ( یمنف جیتوافق نر  زا ی)م   NPA جینر اجراء شاد.  Real Time-PCR (Rotor-Gene Q-Qiagen)هر دو روش بر روی دسارا ه 

 نش   داده شده است. ریدر جدو  ز100%مثبت(  جیتوافق نر  زا ی)م

 ه ی حس سیت ب لینینر یج آزم یش : ۱۰جدول 

Total Artus M. tuberculosis RG 

PCR Kit (Qiagen) 

Test 

Negative Positive 

30 0 30 Positive Viga MTB 

molecular 

diagnostic kit 100 100 0 Negative 

130 100 30 Total 

 

• Positive Agreement Rate: 100/ 100 × 100٪ ＝ 100%   

• Negative Agreement Rate: 100/100× 100% = 100٪  
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 نمادها

 ه  روی لیبل کیتنم د : ۱۱جدول 

 

 

 

 معنی نمادها  معنی نمادها 

 

 دم ی ناهداری
 

 آدر  ک رخ نه 

 

 سری س خت محصو  
 

 ت ریخ تولید

 

In Vitro Diagnostics 
 

 ت ریخ انقض  

 
  

 شم ره ک ت لوگ محصو  
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 یابیعیب

ه ی پیشنه دی برای رفع آ  عنوا  گردد. شود ت  بیشرر مشکالتی که حین ک ر ممکن است برای ک ربر را دهد بررسی شود و راه حلدر این قسمت تالش می

مشار ی هسارند ت  به تم م ساوات  شام  پ ساخ دهند. در صاور  احری   حرم  ب  بخش پشاریب نی روژه تم   ح صال  منین محققین بخش پشاریب نی روژه  هم

 .فرم یید

 راه حل

 

 مشاهدات دلیل احتمالی

ن شوید در وب   کیت را بررسی کنید و مطمی ترک •

س زی مسررمیک  حجم درسری از مرحله آم ده

س زی  آم دهاست. مرحله   ب فره  اسرف ده شده

 مسررمیک  را مجددا تکرار کنید. 

س زی مسررمیک  خط  را  در مرحله آم ده •

 داده است. 

  منفی منحنی کنترل •

 شدت افزایش

  نشان را فلورسانس

  کاذب  مثبت یك) دهد

-Real Timeریزی دسرا ه ن شوید برن مهومطم • .افتد(می اتفاق

PCR است.   به درسری انج م شده 

 اندازی دسرا ه خط  در راه •

ه ی پ ک ه  را ب  محلو  همه سطوح و دسرا ه  •

ه ی آزم یشا ه رابشویید و  کننده تمیز کنید. روپوش

ه  و سرسمللره ی اسرف ده شده را ج یازین تیوب 

 کنید. 

-در مرحله آم ده است ممکن نمونه آلودگی •

 .افر ده ب شد اتف ی  زی ی  اسرخرا س

برای  کنترل داخلی  •

منحنی   نمونه هیچ

 افزایش شدت

فلورسانسی را نشان  

دهد و برای نمونه  نمی

 باشد. منفی می

سره  بک مال  PCRه ی مطمون شوید درب تیوب  •

 هسرند. 

   .به درسری بسره نشده اند PCRه ی تیوب  •

  فلورسانس سیگنال • اند. ترکیب   تخریب شده • از ترکیب   جدید اسرف ده کنید. •

حالت یا شکل   نمایش

S دهد را نشان نمی. 

 

  تکرار شده اسرخرا  DNA ب  را  آزم یش دوب ره •

 .کنید

 .را ب  یک کیت م ربر تکرار کنید DNA اسرخرا  •

•  DNA  کنید. رقیق 2:1به نسبت را  شده اسرخرا 

ح وی   که  DNAه ی نمونه  پ یین کیفیت •

 آلودگی است. 

  تجهیزا  کننده ت مین ب  ی  کنید تکرار را  آزم یش •

 بایرید. تم  

  PCRخط  در دسرا ه  •
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 اطالعات سفارش

 واکنش  تعداد کاتالوگ  شماره محصول  نام محصول گروه

  یهاتیک 

 ی مولکول صیتشخ

Viga MTB Molecular 

Diagnostic Kit 
MD003057 

 

25 Preps 

 

Viga MTB Molecular Diagnostic 

Kit 

MD003054 100 Preps 

 DNJia Tissue and Bacteria Kit DN983029 محصوالت مربوطه 

 

100 Preps 

 

 فنی یبانیپشت

 شرریب حل  به  ق در  کهشده است    لیتشک دهیآموزش د  مرخصص  نیمحققروژه از  یتخصاص   یب نیپشار  می. تکندیم نیتضامک مل شام  را   تیرضا  یتکنولوژ  روژه

 انرخ ب محصو  من سب است.  یشم  برا ییم  ق در به راهنم  یتخصص  یب نیپشر میمشکال  شم  هسرند. ت

 : دییتم   ح صل فرم  م  یب نیپشر میب  ت یهر زم ن در دیتوانیم ریز یه روش از یکی انرخ ب ب 

 02191070705ک رخ نه  میمسرق یه تلفن شم ره از اسرف ده ب 

 و ثبت درخواست خود  www.rojetechnologies.com تیاسرف ده از س  ب 

 support@rojetechnologies.comTechnical یب نیبخش پشر لیمیارس   سوات  خود به ا  ی و 

  کارخانه آدرس

 02191070705، تلفن 3753146130، کد پسری: 2، پالک فروردینتهرا ، شهر قد ، خی ب   فرن  ، خی ب    

 

http://www.rojetechnologies.com/
mailto:support@rojetechnologies.com



