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 Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit محتویات 

واکنش  25 اجزاء کیت  واکنش  ۱۰۰   

Pro HBV Mix 220µl   875µl 

QD-ROMAX, 4X 160µl 625µl 

IC 125µl 500µl 

HBV *QS1(1×104 IU/µl) 65µl 250µl 

HBV *QS2(1×103 IU/µl) 65µl 250µl 

HBV *QS3(1×102 IU/µl) 65µl 250µl 

HBV *QS4(1×101 IU/µl) 65µl 250µl 

Water for Molecular Biology  125µl 500µl 

 اسرلندارد کمی*

 شرایط نگهداری

 -30  دملی  در بلید  دریلفت  پس از  .هسارند  اسارفلده برای  آملده  هلیمحلو  Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit  اجزای تملم

 .کنید نگهداری سلنریگراد درجه -15 تل

 موارد مصرف

Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitویرو  هپلتیت   مولکولی  تشاخیص  تسات  ، جهتB اسال   گیرد. مورد اسارفلده قرار می

ژنوتیپ)  ازHBV) ) انسالنی B هپلتیت  ویرو  DNAکمی   تییین  و   تشاخیص فنلوریبلشاد و می Quantitative Real Time-PCR کلر این محصاو 

 به کلر برده شوند.  In vitro. تملمی مواد موجود در کیت بلید منحصراً در تشخیصرا داردانسلنی  پالسملی در (H تل A لیه
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 گارانتی

  حلصال تمل   روژه یبلنیپشار  نیمرخصاصا  بل  لزتلنین  براسال  محصاو   انرخلب  در  شارریب  اطالع یبرا.  کندیم یگلرانر  را  تیک  یاجزا تملم  ییکلرا یتکنولوژ  روژه

 محصاو   روژه میت  بلشاد، محصاو  دیتول روند  از  مشاکل و   نبلشاد تیک  از  نلدرسات  اسارفلده  لیدل  به اگر نکرد،  جلب  را شامل  تیرضال یمحصاول  هر  چنلنچه. دییفرمل

 . کندیم نیگزیجل شمل یبرا را

 قابل توجه خریدار محترم

  اطالعل  یبرا. دیندار  را آن  یاجزا  ریسال و  تیک  نیا فروش  حقو    شاودینم  هیتوصا   یتجلر  مصالرف یبرا و   اسات  یشاگلهیآزمل  مصالرف یبرا فقط  محصاو   نیا

 .دییفرمل حلصل تمل  روژه فروش میت بل عیتوز لی فروش مجوز مورد در  شرریب

 و اقدامات احتیاطی  هشدار 

  ممکن آن عملکرد نکنید،  اسارفلده  نلقص یل  مییوب  محصاو   از. کنید  تیداد و حجم بررسای نظر  از  را آن  اجزای و   محصاو   اسارفلده،  اولین از  قبل •

 تحت تلثیر قرار گیرد. است

 .بیندازد خطر به را محصو  عملکرد است ممکن هلنمونه دیگر انواع از اسرفلده! نکنید جز پالسملی انسلنی اسرفلده نمونه دیگر انواع از •

 .کند ایجلد کلذب نلمیربر یل منفی نرلیج است ممکن( هپلرین مثل  عنوان به) PCR هلیکنندهمهلر وجود •

 را به مخلطره بیندازد. محصو  عملکرد است ممکن نگهداری نلمنلسب شرایط •

  در  و   درب تیوب شاود  درهل رهلی واکنشاگملندهبلقی  بل  سالزنده  اجزای آلودگی  به  منجر تواندمی شادن  ذوب  از  پس محصاو   اجزای  سالنرریفوژ  عدم •

 قرار گیرد. خطر میرض در محصو  عملکرد نریجه

 فریز و دفریز مروالی پرهیز کنید. از •

 .نکنید اسرفلده اجزاء برچسب روی شده چلپ انقضلی تلریخ از بیش محصو  اجزای از •

 نلدرست تشخیص آزملیشگلهی را به همراه دارد. شده که نرلیج منجر به آلودگی است ممکن محصو  هلینمونه و  اجزاء از نلدرست اسرفلده •

 شود. ایجلد مرقلطع آلودگی است ممکن زیرا نکنید، جلبجل را هلویل  درب •

 مثبت، از سلیر اجزای کیت جدا نگهداری شود. بللقوه مواد یلانرقل  آلودگی، مواد مثبت و  خطر رسلندن حداقل به برای •

 .کنید اسرفلده جداگلنه کلری منلطق از •

 بپوشید. مصرف یکبلر دسرکش همیشه •

 هل بلز نکنید.را برای جلوگیری از آلودگی بل امپلیکون  PCRهلیدرب تیوب •

 محصو  را به مخلطره بیندازد. عملکرد تواندمی این. نکنید را بیشرر PCR Mix سلزیذخیره زملن •



 

 

6
 

 به  مواد  نشات رفرلر کنید. به عنوان مثل  بید از  ایمن  آزملیشاگلهی  هلیروش هل به عنوان عوامل عفونی و خطرنلک زیساری، طبقهمیشاه بل نمونه •

 کنید.بجل خطرنلک جل زیسری مواد عنوان به را آلوده مواد. کنید اسرفلده منلسب کننده عفونی ضد از سرعت

 هلی زیسری و خطرنلک را مطلبق بل قوانین محلی و بین المللی دفع کنید تل از آلودگی محیط زیست اجرنلب شود.زبلله •

 .شود تفسیر آزملیشگلهی و  بللینی هلییلفره تملم گرفرن نظر در بل بلید نرلیج تشخیصی، تست هر ملنند •

هلی درون کیت پوشااش داده شااده اساات، ممکن اساات موجب عدم ط پرایمر پروبکه توساا  HBVهلی بللقوه درون توالی هدف ژنوم  موتلساایون •

 تشخیص حضور پلتوژن شود.

 کاربر باید همیشه به نكات زیر توجه کند: 

  RNase & DNase freeاسرفلده از سرسمپلرهلی فیلرردار و  •

( بلید در محلی کلمال  PCRهل و محصااوت  حلصاال از  کنرر هلی گرفره شااده از مری ، )نمونه  Bنگهداری و تخلیص مواد مثبت برای هپلتیت •

 صور  پذیرد. HBV مسررمیکسجدا از محل نگهداری و آملده سلزی 

 همه مواد مورد نیلز کیت قبل از شروع کلر بلید به طور کلمل در دملی اتلق ذوب شود. •

این امر برای جلوگیری از کلهش عملکرد کیت در طی زملن به طور  بید از ذوب کردن مواد آنهل را مخلوط کرده و به طور مخرصار سالنرریفوژ کنید. •

 شود.کلمل توصیه می

  مساررمیکسانجلم شاود. اساروک اصالی مربوط به    (cooling box)هلی ساردبلید بر روی یخ یل بلکس  مساررمیکستملم مراحل مربوط به تهیه  •

 منرقل شود.بید از برداشرن مقدار مورد نیلز از آن بلید به سرعت به فریزر 

 کنترل کیفیت

  مطلبق  سلخت،  یسر هر  یبرا  شده نییتی  شیپ  از  مشخص  یهلشیآزمل  توسط Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit  محصو 

هل  ش یآزمل جیاز نرل  شاارریاطالع ب  یبرا. ردیگیم قرار  یلبیارز  مورد Clinical an Laboratory Standards Instituteو   WHO  یاساارلنداردهل بل

تل   دیخود را ثبت کن  Certificate of Analysisشاده درخواسات  یداریخر تیک  Lot Numberو  REFو بل اسارفلده از   روژه  تیسال قیاز طر دیتوانیم

 .شمل ارسل  گردد یبرا

 گردد نیتام  کاربرتوسط  دیکه با یلیوسا

 هلی محلفظ داشره بلشید.آزملیشگلهی، دسرکش یکبلر مصرف، و عینکهنگلم کلر بل مواد شیمیلئی، همیشه روپوش منلسب  •

 ورتکس •

 (مصرف یکبلر) پودر بدون دسرکش •

 چلهکی 72برای اسرفلده در روتور  ml1/0هلی چلهکی یل لوله ۳۶برای اسرفلده در روتور  ml 0.2هلی لوله •
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 DNJia Virus DNA Kit))کیت تخلیص   DNAکیت جداسلزی •

 تنظیمسمپلر قلبل  •

 نوک سمپلر فیلرردار •

 سلنرریفیوژ رومیزی •

 بلوک خنک کننده •

 Real Time-PCRهلی دسرگله •

 بلشدهلی زیر قلبل اجرا میاین کیت بر روی دسرگله

• Rotor-Gene Q, 2plex 

• Corbett Rotor-Gene 3000&6000 

• Mic qPCR Cycler 

 شرح محصول

نملید. تشاخیص مولکولی بر اسال  اسایدهلی نوکل،یک، تکنیکی حسال  و بل اخرصالصایت بسایلر بلتسات که قلدراسات عوامل بیملریزا را در یک نمونه تییین 

هلی مذکور شانلسالیی  قلدرند تل اسایدهلی نوکل،یک را بل ویژگی Real Time-PCRو   (PCR)مبرنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز   تشاخیصای  هلیتسات

هلی ویروسای بل اتیزا اسات. در صاور  مثبت نملیند. در بیملران مشاکوک به هپلتیت اولین گلم در تشاخیص هملنطور که گفره شاد تییین آنری ژن و آنری بلدی

گردد. در گلم بید حلد بودن و مزمن  انجلم می PCRتیزا تسات مولکولی کیفی بودن تسات و یل شاک پزشاک به منفی کلذب بودن تسات جهت تلیید نرلیج ا

در خون و سرم بودن رفرلر ویرو ، میزان تلثیر داروی تجویز شده توسط پزشک و بررسی ایجلد مقلومت دارویی احرمللی در بیملر به بررسی کمی لود ویروسی 

 Realهلی تشااخیص مولکولی کمی صاال زملنی مشااخص لود ویروساای در بیملران به کمک روشاحریلج دارد. برای این منظور به صااور  مرتب و در فوا

Time-PCR  از نوع   کینوکل،گیرد. راحررین روش برای بدسات آوردن یک مقدار مطلق از للظت یک اساید  مورد ارزیلبی قرار میDNA   یلRNA   اسارفلده از

، بل توجه به B  (HBV) ای حفظ شاده از ژنوم هپلتیتبل للظت مجهو ، در اینجل قطیه  کیوکل،نبلشاد. در این حللت للظت یک اساید  اسارلندارد خلرجی می

، B، در اینجل امپلیکون کلون شاده هپلتیت (Homologous standards)جنس بل للظت مشاخص  هم  کینوکل،منحنی کشایده شاده از یک ساری اساید 

بلشاد به طوری که بدون نیلز به رقیق می HBVهلی بسایلر بلت و پلیین  خطی گساررده در رقتشاود. حسان این کیت در داشارن طیف سانجیده و محلسابه می

به  B، امکلن سانجش به طور کلمل وجود دارد. کیت تشاخیص و سانجش مقدار ویرو  هپلتیت  HBVهلی بسایلر للیظ نمونه مجهو   کردن نمونه در حللت

هلی ویرو  را بدون تفلو  بلشاد بلکه برواند انواع تیپ Bح و علری از خطلی ویرو  هپلتیت بلید نه تنهل قلدر به تشاخیص صاحی  Real Time-PCRروش 

و همچنین سنجش بل تیرر مشخص    inter/intra assay،dynamic rangeعالوه بر اخرصلصیت، حسلسیت،  در تیپ آن شانلسالیی و تییین مقدار کند.

همچنین   دارد. Bریجه آن نشالن از توانمندی بلتی کیت در تشاخیص و تییین مقدار ویرو  هپلتیت ویرو  اسارلندارد نیز بر روی این کیت انجلم شاده که ن

نیز برای این کیت طراحی شاده   (Internal Control)یک کنرر  داخلی   PCRکننده واکنش  هل از نظر داشارن مهلر نلشای از مواد مهلربرای کنرر  واکنش

شااود و یل تنهل در  چک می PCRکننده  از نظر مواد مهلر  PCRتوان آنرا از ابردای فرآیند تخلیص اضاالفه کرد که در این حللت کل فرایند تخلیص و که هم می
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لن دهد. این کنرر  داخلی از نظر نداشااارن هیو گونه تواند نشااا را می PCRکننده مرحله  آن را اضااالفه کرد که در این حل  تنهل مواد مهلر PCRطی فرآیناد 

 هلی شلیع خونی به طور کلمل چک گردیده است.ای از ویرو ، ژنوم انسلن و عدهBواکنشی بل خود ویرو  هپلتیت 

Kit Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic    در شارایط   نوکل،یکتوان تکثیر اسایدin vitro  را برای تییین کمیDNA   ویرو

-Rotorو  Rotor-Gene 3000 Rotor-Gene 6000,بلشااد. این کیت برای کلربرد در دساارگله ( در پالسااملی انساالنی دارا میHBV) Bهپلتیت 

Gene Q .طراحی شده است 

 

 معرفی اجزای کیت

 بل  Real Time-PCRبراسال  HBVتشاخیص   کیت. اسات  برخوردار  اسالسای  اهمیت  از HBV دقیق و   ساریع  تشاخیص گساررده،  هلیلربللگری برای

  الیگونوکل،وتیدهل  شالمل روش  این ،Bویرو  هپلتیت DNA   اخرصالصای  تشاخیص و  تکثیر  سایسارم بر عالوه  این اهداف را برآورده کرده اسات.  بلت  حسالسایت

  هلیپروب کنیم.می  اضاالفه  نوکل،یک  تخلیص اسااید  آللز  در دسااری  طور بهیل کنرر  داخلی را   ICبلشااد. یل کنرر  داخلی می IC تشااخیص تکثیر و  برای

)زرد(   VIC  کلنل   در قلبل بررسای فلوروفور  کنرر  داخلی بل  پروب مخصاو . گذاری شاده اسات)سابز( لیبل  FAMفلوروفور بل  HBV DNA  برای  اخرصالصای

 .است شده گذاریلیبل

 Pro HBV Mix و  QD-ROMAXهای محلول •

 DNA هدف تشااخیص و  PCR  به واسااطه تکثیر  امکلن تل هساارند(  هلپروب هل و رپرایم منیزیم،  نمک  پلیمراز،  PCR ، DNAبلفر)  ساالزنده  اجزای تملم  حلوی

 .کنند فراهم واکنش یک در کنرر  داخلی را و  Bویرو  هپلتیت 

• Quantification Standards  )استانداردهای کمی( 

اسارلنداردهلی بین المللی که برای تکنیک تکثیر  بل  آنهل  .اسات Bویرو  هپلتیت    DNA  مشاخص از اسارلندارد  هلیللظت  حلوی(  QS)  کمی  اسارلنداردهلی

ایجلد و   همچنین و  HBVویرو    DNA عملکرد تکثیر بررسای برای کمی  اسارلنداردهلی  از اند.کللیبره شاده ،هسارند B ویرو  هپلتیت  DNAنوکل،یک اساید 

 .کنید تییین نمونه یک در را HBVویرو   DNA کمی دهد تیدادمی اجلزه شمل به که شود،می اسرفلده اسرلندارد منحنی رسم

 اسرلنداردهلی کمی : 1جدول 

IU/µl Quantification Standards 

4 1×10 HBV QS1 
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3 1×10 HBV QS2 

2 1×10 HBV QS3 

1 1×10 HBV QS4 

 

• NTC یل کنرر  فلقد الگو 

• NTC ای است که فلقدیل کنرر  فلقد الگو نمونه DNA  ویرو HBV بلشد.ولی شلمل نمونه کنرر  داخلی می بوده 

• NTC برای منفی کنرر   عنوان به DNA   ویرو HBV واکنش  در Real Time-PCR احرمللی آلودگی  دهندهنشالن شاود و می  اسارفلده  Q-

ROMAX  و Pro HBV Mix است. 

 کاربرد

Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit برای تشاخیص و تییین مقدار  مولکولی  تشاخیصکیت   یکDNA  ویرو  هپلتیتB 

هلی  پروباز پرایمرهلی خل  و  Bژنوم ویرو  هپلتیت برای تکثیر    بلشاد کهمی Real Time-PCRاین امر مبرنی بر فنلوری .  در پالساملی انسالن اسات

 شود. اسرفلده میخل  دارای برچسب فلورسنت 

   ها ویژگی
Real Time-PCR  تكنولوژی 

Quantitative  نوع تجزیه و تحلیل 

 توالی هدف  HBsAgژن 

 بلشد. می HBVویرو   A-Hهلی این کیت قلدر به تشخیص ژنوتیپ 

 % 100 اخرصلصیت (:HBV negativeهلی سللم )نمونه

 ویژگی آنالیتیكال 

 Acrometrixاز اسرلندارد پنجم  LoD نییتی یبرا 

 IU/ml 10، 20،  40هلی بلشد رقتمی IU/ml 200که دارای بلر ویروسی  

هل بل اسرفلده از کیت  سپس این نمونه. در ملتریکس واقیی )پالسمل( تهیه شد

 تخلیص شدند. DNJia Virus DNA Kit))کیت تخلیص   DNAجداسلزی

  HBVویرو  برای تییین کمررین للظت قلبل تشخیص ژنوم LoD از مطللیل  

هل )مثبت واقیی( نریجه مثبت را  از کل نمونه  ٪95اسرفلده شد، که در آن تقریبلً 

طبق   .اسرفلده شد(اسرخراج از هر رقت بید از تکرار   20 بل شیآزملتکرار کردند )

بلید تیداد جواب مثبت از هر   LoD کمررین حد تشخیص یل  FDAدسرورالیمل

تکرار از هر رقت گذاشره   20هلی تهیه شده از نمونه .ر بلشدتکرا 20/19 رقت

 زیر بدست آمد. هشد و نریج

 حساسیت آنالیتیكال
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 Viga Quantitative HBV Molecularکمررین حد تشخیص در کیت 

Diagnostic Kit  برابرIU/ml 40 بلشد.می 

 

100% (%100– %: 99.06%CI95 )  ویژگی تشخیصی 

97/87% (CI95%: 99.90% –100%) حساسیت تشخیصی 

109-102IU/ml خطی  بازه 

IU/ml40-910 دینامیكی  بازه 

IU/ml  نحوه گزارش نتایج 

 استاندارد بین المللی  Acrometrix: 625607 کد

PCR inhibition and DNA extraction efficiency control  قابلیت کنترل آلودگیPCR  و کنترل بازده استخراجDNA 

 مورد استفاده نمونه  پالسمل/سرم

 شرایط نگهداری  درجه سلنریگراد  -15 تل  -30

DNJia Virus DNA Kit (DN983056)  پیشنهادی روش استخراج 

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

3000&6000, Mic qPCR Cycler 

 های پیشنهادی دستگاه

Green-Yellow های تشخیصی مورد نیاز  کانال 

 

 بیماری زایی

 رایبلشاد، زیانسالن، منحصار به فرد م یروسا یو   یزایملریعوامل ب لنیدر م B تیهپلت  رو یشاود. و یم B  تیهپلت یملریبلعث ب B (HBV) تیهپلت  رو یو 

مجزا   نیکردن هفت پروت، لنیب ییبلشاد. توانلیم  دهیچیفشارده و پ HBV  یشاود. سالخرلر ژنومیم ریتکث RNAواساطه   قیاسات که از طر  یدار  DNA  یروسا یو 

 یهلنی، پروت،e (HBeAg)ژن  ی( و آنرHBsAg)  یژن اصال یآنر(، Pol)ژن    مرازیپل نیهل شالمل: پروت،نیپروت،  نیرا دارد. ا  لوبلزیک 2/3 را بل ژنوم بل طو 

تواند حداقل به یشود و میمبدن منرقل  گرید  یل یمل لیخون  قیاز طر HBVبلشاند. ی( مX)ژن  X نی( و پروت،Sژن ساطح بزر،، مروساط و کوچک )ژن  یآنر

. منلبع  سال  اسات 5کودکلن تل سان    نیب یانرقل  افق ی و بلردار نیحدر    نینوع انرقل ، انرقل  ملدر به جن  نیترمد  هفت روز در خلرج از بدن زنده بملند. مرداو 

روز پس از عفونت مشهود بلشد و  60تل   30ممکن است    رو یآلوده به خون هسرند. و   یهلغیت  لی  یکوبخل   یهلسوزن  ،یپزشک  یجراح  یابزارهل زیعفونت ن

مفرط،  یگرفره تل خساارگ رهی( و ادرار ترقلنیپوساات و چشاام )  یمزمن مبرال شااود. عالئم از زرد B تیتواند به هپلتیبملند. فرد آلوده م  یتواند در بدن بلقیم

 لیحلد   تیهپلت  جلدیموارد ا نید بدون عالمت بلشاند. بدترنتوانیم  نیاسات. امل نلقل  د،هفره ادامه دار بلشا   نیحللت تهوع، اسارفرا  و شاکم درد که ممکن اسات چند

درملن   یحل ، دارو برا  نیاسات. بل اتلکنون قلبل درملن نبوده  B تی( اسات. هپلتHCCهپلتوسالوتر )  نومیکلرسا  لی یکبد روزیبه سا  شارفتیمزمن، همراه بل پ

است.   عیشل  لریهنوز در سراسر جهلن بس B تیهپلت رو یو  یهلعفونت  ون،ینلسیبلشد. بل وجود واکسیم  رملمح زین روزیعالئم موجود است و کلهش سرعت س

 ریمر، و م 887000برند و یرنج م HBVنفر از عفونت مزمن   ونیلیم 240ملنده اسات که حدود   یبلق یمشاکل بهداشات جهلن  کیبه عنوان  B تیهپلت

 قلیو آفر یآرام لرب  لنو یآملر را در اق نیبلتتر B  تیهپلت  رو یو  وعیبلشاد. شا یاسات( م  لفرهی  شیدوبلره افزا  2015در سال  )تیداد از سال   HBVاز    ینلشا 
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 ،یشارق  ررانهیملنند مد WHOدر منلطق مشاخص شاده توساط    نیهل همچنهل آلوده هسارند. عفونتبزرگسال  آن  تجمیی  %1/6 و   %2/6 بیدارد که به ترت

مهم در تملم اقدامل    یبه عنوان بخشاا   یروساا یو  B تیهپلت  شیآزمل یبرا  یلدیز  یتقلضاال ن،یبنلبرا  ،دهدیرخ م  کلیآمر  رهاروپل و قل ،یجنوب شاارق  یلیآساا 

 و درملن وجود دارد.  یریشگیپ

 مقدار نمونه مورد نیاز برای شروع واکنش

طبق پروتکل کیت   DNA. پس از جداسالزی پالسامل و اسارخراج  اضالفه شاود EDTAسای سای خون تلم بیملر داخل لوله حلوی ضاد انیقلد   5-2ابردا بلید 

 مورد اسرفلده قرار گیرد.  Real Time-PCRاسرخراج شده برای واکنش  DNAمیکرولیرر  10مقدار  ،اسرخراج

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

! دینمونه اسارفلده نکن گریز انواع د. اشاده اسات دییتأ Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit اسارفلده بل   یبرا یانسالن  یپالسامل

ار ) خون موجود در بلز  یآورجمع  یاسارلندارد تجلر یهلسارمیبل سا  دیبل خون  .قرار دهد  رینمونه ممکن اسات عملکرد محصاو  را تحت تلث گریاسارفلده از انواع د

نمونه همگن    یآورپس از جمع ملًیمساارق دیلوله بل  یشااود. محروا  یآورمع( جمیلد  آن  لیSarstedt  ،Becton Dickinson  ، Greinerبه عنوان مثل 

حمل مواد   یبرا  یو مل  یمحل  یهلبه دنبل  دساارورالیمل دیشااود. حمل و نقل بل یهدار( نگگرادیدرجه ساالنر 8تل   2)  یدر دمل دیخون بل یهلشااود. نمونه

شاود. قبل از   وژیفیسالنرر  ،یآورسالعت پس از جمع 24طبق دسارورالیمل ارائه شاده تل  دیبه دسات آوردن پالسامل، کل خون بل یبرا  .انجلم شاود  یکیولوژیب

تل   -25  یدمل  مله در 2 لی  گرادیدرجه سالنر  8 - 2  یروز در دمل یک(، گرادیدرجه سالنر 25 -  20اتلق )  یدر دمل  سالعت 4از   شیب دیاسارفلده پالسامل نبل

. به عنوان دی( خطرنلک رفرلر کنویو )ب یعفون  یهلهل به عنوان نمونهبل نمونه من،یا  یشگلهیآزمل  یهلطبق روش  شهیهم .شود  ینگهدار  گرادینردرجه سل -15

شاده  زیفر یهلنمونه  .دیخطرنلک جلبجل کن  یساری. مواد آلوده را به عنوان مواد زدیکننده منلساب اسارفلده کن یاز ضاد عفون یلًیمثل  در صاور  نشات نمونه سار

قبل از اساارفلده مخلوط    یهل کلمالً ذوب شااده و به درساارکه نمونه دیمنجمد، مطم،ن شااو  یهلهدهد. هنگلم کلر بل نمونیقرار م ریرا تحت تلث تیعملکرد ک

آلوده   یبللقوه برا  ساکیر  یهل دارانمونه رایز رد،یو کلر بل آنهل صاور  گ شاوند  دقت، حمل و نقل  تیگرفره شاده و در نهل  لریبسا   لطیبل احر دیهل بلنمونه  .اندشاده

به طور  تیک  نیا یبرا نهنوع نمو  نیبلشاد که ایم EDTA نوع نمونه، پالسامل بل ضاد انیقلد  نیتربلشاد. مطلوبیم B تیهپلت  رو یبل و   طیکردن فرد و مح

نبوده و   یگونه ضاملنت عملکرد ویه  یدارا EDTA) همراه  یاز پالسامل  ریل)انواع نمونه  ریبلشاد. سالیم دییقرار گرفره و کلمال مورد تل  یکلمل مورد بررسا 

 .ندارد یریگونه مس،ولویسلزنده در مورد آن ه

مورد اسارفلده    تیک نیتوساط ا زیآنلل  یکه برا یخون  یهلنمونه یبرا دیعنوان نبل  ویبلشاد به هیمواد ضاد انیقلد م  نیتراز پرکلربرد یکی  نیاگر چه هپلر : توجه

 به کلر رود. ردیگیقرار م
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 قبل از شروع کار 

  ممکن آن عملکرد نکنید،  اسارفلده  نلقص یل  مییوب  محصاو   از. کنید  تیداد و حجم بررسای نظر  از  را آن  اجزای و   محصاو   اسارفلده،  اولین از  قبل •

 تحت تلثیر قرار گیرد. است

 .بیندازد خطر به را محصو  عملکرد است ممکن هلنمونه دیگر انواع از اسرفلده! نکنید جزء پالسملی انسلنی اسرفلده نمونه دیگر انواع از •

 نلدرست تشخیص آزملیشگلهی را به همراه دارد. شده که نرلیج منجر به آلودگی است ممکن محصو  هلینمونه و  اجزاء از نلدرست اسرفلده •

 اسرفلده کنید.   RNase & DNase freeاز سر سمپلرهلی فیلرردار و  حرمل •
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 اجزای واکنش آماده سازی 

  مسترمیكسآماده سازی 

 ریمقلد مراجیه کنید.  ۲میکرولیرر بلشاد که براسال  این حجم نمونه مورد آزملیش به جدو    ۱۰حجم نمونه تخلیص شاده مورد اسارفلده شاده در این تسات بلید 

 یموضاوع بحث بید  ،یآورده شاده اسات. در صاور  اسارفلده از کنرر  داخل 5و   4،3و  ادر جد و کنرر  منفی  اسارلندارد لیهر لوله تسات    یسالزآملده یتزم برا

 .دیرا مطللیه کن یدر مورد کنرر  داخل

 ,QD-ROMAX را تل زملنی که احریلج به انجلم تسات ندارید به Pro HBV Mixرا به صاور  یکبلر مصارف انجلم دهید و    مساررمیکسآملده سالزی   نكته: 

4X .اضلفه نکنید 

اضالفه شاده اسات( به ازای یک  PCRو بررسای مهلر    DNAآملده سالزی اجزای واکنش )کنرر  داخلی در مرحله تخلیص برای تلیید جداسالزی  :  2جدول  

 واکنش

 حجم  اجزاء مورد نیاز 

Pro HBV Mix 8.75µl 

QD-ROMAX, 4X 6.25µl 

Purified DNA 10µl 

 

 .در جدو  زیر آورده شده است سلزی هر لوله اسرلنداردبرای آملدهمقلدیر تزم : 3جدول 

Standards Volume 

per tube 

(Pro HBV Mix + QD-ROMAX, 4X)    تهیه مسترمیكس به ازای یک واکنش 

HBV QS1 10µl 15µl 

HBV QS2 10µl 15µl 

HBV QS3 10µl 15µl 

HBV QS4 10µl 15µl 

 

 .در جدو  زیر آورده شده است مقلدیر تزم برای آملده سلزی هر لوله تست: 4جدول 
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Volume per tube of 

unknown sample 

(Pro HBV Mix + QD-ROMAX, 4X)  تهیه مسترمیكس به ازای یک واکنش 

10µl 15µl 

 

 .سلزی هر لوله کنرر  منفی در جدو  زیر آورده شده استمقلدیر تزم برای آملده: 5جدول 

Volume per tube of 

water* 

(Pro HBV Mix + QD-ROMAX, 4X)  تهیه مسترمیكس به ازای یک واکنش 

10µl 15µl 

 

 بلید گذاشره شود. No Template Control (NTC)تزم به ذکر است که در هر بلر انجلم تست یک لوله به عنوان  نكته: 

 برای کنرر  آلودگی واکنش کلربرد دارد.  NTCشود. تیوببه جلی نمونه اسرخراج شده آب اسرفلده می NTCبر اسل  جدو  فوق در 

 آماده سازی محیط کار

از ترکیبل  ضادعفونی کننده نظیر هیپوکلریت سادیم  دیبلتملمی ساطوح کلری، سامپلرهل، سالنرریفیوژهل و سالیر ملزومل  قبل از اسارفلده تمیز و ضادعفونی گردد.  

 . کرداسرفلده  کینوکل، لودگی بل اسیدآجهت کلهش خطر   RNZO (Cat NO:RN983048) لیو  ٪۷۰ و ، اتلن۱۰٪

 اساس کار

Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit   یک آزملیش تشاخیصای در شارایط آزملیشاگلهی برای تشاخیص و تییین مقدارDNA 

طراحی شاده که   TaqMan Real Time-PCRروب این کیت به روش  پرایمر و پمخلوط  در پالساملی انسالن اسات. برای این منظور  Bویرو  هپلتیت 

کند. بل اساارفلده از مخلوط واکنش موجود در کیت را بینوان هدف قرار داده و همزملن بل کنرر  داخلی تکثیر می  HBVیرو   توالی ژنومی محلفظت شااده از و 

 تکثیر سایسارم بر عالوه  شاود.گیری میاندازه Real Time-PCRهلی  تکثیر ژن هدف به صاور  کمی و از طریق افزایش سایگنل  فلورسالنس توساط دسارگله

یل کنرر  داخلی   ICبلشاد.  یل کنرر  داخلی می IC  تشاخیص تکثیر و  برای  الیگونوکل،وتیدهل  شالمل روش  این ،Bویرو  هپلتیت DNA   اخرصالصای  تشاخیص و 

. گذاری شاده اسات)سابز( لیبل  FAMفلوروفور  بل  HBV DNA برای  اخرصالصای  هلیپروب  کنیم.می  اضالفه  نوکل،یک تخلیص اساید  آللز  در دساری  طور بهرا  

 .است شده گذاری)زرد( لیبل VIC کلنل  در قلبل بررسی فلوروفور کنرر  داخلی بل پروب مخصو 
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هانمونه نگهداری و انتقال   

ت تجالوز کناد. در طی انرقال  نموناه باه نکال  ایمنی در مورد انرقال  یاک پالتوژن توجاه کالمال مباذو  گردد. تال حاد امکالن زمالن انرقال  نموناه نبالیاد از شاااش سااالعا 

 صور  گیرد. -۲۰℃هلی پالسملی جدا شده در + و نمونه۸℃+ تل ۲℃هلی خون کلمل بلید در دملی همچنین حمل و نقل نمونه

دقیقه در    ۲۰ی شاود. برای این منظور نمونه خون را به مد   رگیگیری( پالساملنمونه خون گرفره شاده بلید در اسارع وقت )کمرر از شاش سالعت از زملن نمونه

g۱۶۰۰-120۰   سالنرریفوژ کنید و پالساملی جدا شاده را به میکروتیوب اپندورف اسارریل منرقل کنید. حسالسایت تسات در صاور  منجمد کردن نمونه خون

توان بدون آسایب به ژنوم ویرو  برای روزهل  پالساملی جدا شاده را می  کلهش خواهد یلفت به همین دلیل تل جلی ممکن از این امر بلید پرهیز گردد. هر چند

 نگهداری کرد. -۷۰℃هل در هل و حری سل ، و مله- ۲۰℃هل در +، هفره۴℃در 

 پروتكل
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 Pro مسررمیکس شلمل در حللت بلتتزم به ذکر است که . PCR اضلفه کردن کنرر  داخلی به نمونه در حل  تخلیص به منظور بررسی واکنش : ۱شكل

HBV Mix  و QD-ROMAX, 4X مراجیه کنید. مسررمیکس بلشد. برای توضیحل  بیشرر، به نحوه آملده سلزی می 
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تخلیص نخواهد بود. تزم    مرحله. بلید توجه شود در این حللت هیو گونه کنررلی بر روی  مسررمیکساضلفه کردن کنرر  داخلی به طور مسرقیم به   : ۲شكل

  مسررمیکس   بلشد. برای توضیحل  بیشرر، به نحوه آملده سلزیمی  QD-ROMAX, 4Xو    Pro HBV Mixشلمل    مسررمیکس به ذکر است که در حللت بلت  

 مراجیه کنید. 

 زیر آورده شده است. جدو دملیی هر قسمت در برنلمه : 6جدول 

stage Temperature Incubation 

Time 

Cycle Numbers 

Pre-Denaturation 95 °C 5 min 1 

Denaturation 95 °C 10 sec  

5 
 

Annealing and Extension 58°C 60 sec 

Denaturation 95 °C 10 sec  

40 Annealing and acquisition on 
channel Green and Yellow 

58°C 60 sec 

 

 مراحل کار

 (acquisition)هلی زیر انجلم شود. سنجش طیف نشری  و مطلبق بل شکل برای دسرگله تیریف شود  (6بلت جدو  )  انجلم تست بلید برنلمه دملییبه منظور  

ی آگلهی از  ( و هم درکلنل  زرد )مربوط به سایگنل  دریلفری از کنرر  داخلی( انجلم شاود. براHBVبلید هم درکلنل  سابز )مربوط به سایگنل  دریلفری از ژنوم  

کنید. عالوه بر تیریف دملیی دسارگله که در قسامت بلت آمده اسات دسارگله بلید   به کلتللو، دسارگله مراجیه  Rotor Geneنحوه تیریف کلنل  در دسارگله  

ساامت تنظیم مقدار نشاار هلی ساابز و زرد بلید به قبرای طیف ساانجش فلورساانت نیز تنظیم گردد. از همین رو پس از تنظیم دملیی دساارگله و میرفی کلنل 

کلنل     ۲بر روی پنجرهلی بلز شاده  okو کلیک    (optimize acquiring)مراجیه کنید. ساپس بل کلیک بر روی  (Gain optimization)فلورسالنس  

هل بلید در دسارگله  را فشالر دهید. در این حللت کلیه نمونه startدرجه سالنریگراد کلید   58شاود. بل قرار دادن دمل بر روی سابز و زرد به لیسات صافحه اضالفه می

دهد. در این را نشالن می completedدو کلنل  را برای شاد  فلورسالنس تنظیم کرده و   58چیده شاده بلشاد. دسارگله پس از شاروع و رسایدن آن به دملی  

در صافحه بید امکلن شاروع کلمل دسارگله فراهم اسات. عالوه بر این اطالعل   را دوبلره انرخلب کنید.   closeصافحه را فشالر دهید. گزینه  closeحل  دکمه  

 هلی زیرآورده شده است.بلشد. روش برنلمه کلر در شکلمربوط به تنظیم شد  فلورسلنس به صور  خودکلر در این مرحله نهلیی قلبل رویت می
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 Edit“رسااایادن به دکماه  و   Next گزیناه  شاااود بل زدنظلهرمی ”New Run Wizard“  پنجره  Rotor-Geneبیاد از بلزکردن نرم افزار   •

Profile”  (.8تل  1کنیم )شکل برنلمه دملیی را اجراء می 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 شود.انجلم می ”Edit Profile“ویرایش دملیی از گزینه  : 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود. در این قسمت انجلم می Hot-start enzymeفیل  شدن آنزیم برنلمه  : 2شكل
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 شود. که به تیداد پنج سیکل در این قسمت داده می  DNAبرنلمه تکثیر  : 3شكل 

 

 

 شود. که به تیداد چهل سیکل در این قسمت داده می  DNAبرنلمه تکثیر  : 4شكل 
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 . شود هلی دسرگله برای رنگ سبز و زرد انرخلب میدر این قسمت کلنل  : 5شكل 

 

گزینه   تییین شود. روی PCRهلی هلی فلورسلنس بلید بل توجه به شد  فلورسلنس در لولهمحدوده تشخیص کلنل  : 6شكل 

"Gain Optimization"    در کالدر"New Run Wizard"    کلیاک کنیاد تال کالدر"Auto-Gain Optimization 

Setup"  پرایمرهلی برنلمه تکثیر مطلبقت داشره بلشد تنظیم کنید تل بل دملی اتصل   58بلز شود. دملی کللیبراسیون را روی.  
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هلی فلورسلنس را  رنگ Rotor Gene 3000تنظیم حسلسیت کلنل  فلورسلنس. توجه داشره بلشید که در نرم افزار    : 7شكل 

"FAM/S  وJOE .انرخلب کنید 

  کلیک کنید. "شروع اجرا"روی  "”New Run Wizardدر آخرین پنجره  •

  را  فلورسااالنس  هالی¬رناگ ، Rotor-Gene 3000  افزار نرم  در  کاه  بالشااایاد  داشاااراه  توجاه.  برنالماه  شاااروع  : 8 شککكکل

"FAM/Sybr"  و "JOE"  است شده  تیریف. 
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 تفسیر نتایج 

ه مقدار  اسارلنداردهلی تلمین شاده در این کیت میلد  یک نمونه تخلیص شاده بل تیداد کپی ویرو  کلمال مشاخص اسات. از آنجل که از هر نمونه تخلیص شاد

µl10   از ژنوم تخلیص شاده بلµl15    برای ترسایم هلی اسارلندارد نیز اعمل  گرددشاود بلید همین روند به طور مشالبه برای نمونهمخلوط می  مساررمیکساز .

هلی مجهو  مورد آنللیز قرار گیرد تل بروان به واساطه منحنی اسارلندارد تلمین شاده در کیت بلید در هر بلر انجلم تسات به همراه نمونه  چهلرمنحنی اسارلندارد هر 

 Rotorداردهل به عنوان اساارلندارد در دساارگله  هلی مجهو  تییین گردد. برای انجلم این امر بلید اساارلناساارلندارد کشاایده شااده تیداد کپی ویرو  در نمونه

Gene  .تیریف شوند و مقدار میلد  اسرلندارد بر اسل  فرمو  زیر محلسبه شده و به نرم افزار دسرگله وارد شود 

 د.از رابطه زیر اسرفلده کنی IU/ml. برای تبدیل این اسرلنداردهل به بلشدمی IU/µlاسرلنداردهلی تلمین شده در کیت به صور  

IU) نریجه 

μl
(μl)حجم الوشن  ×(

(ml) حجم  نمونه   تخلیص شده   
 =(IU/ml) نریجه   

 میکرولیرر بلشد، اسرلندارد او  50میکرولیرر و حجم الوشن  200اگر مقدار نمونه پالسملی اولیه 

)] IU/µL 4[Std1 (1×10لود ویروساای    دارایIU/ml 62.5×10  .عدد اخیر به عنوان اساارلندارد او   خواهد بودRotor Gene  گردد تل تیریف می

 قلبل گزارش گردند. IU/mlهل بر اسل  نمونه

  PCRتییین صحت یک ران 

 برای تشخیص، زملنی قلبل تلیید است که: PCRیک ران 

 شلمل شرایط کنرر  زیر بلشد:

 قلبل قبو  PCRهلی کنرر  برای یک ران نمونه : 7جدول 

 کانال شناسایی کننده  کنترل

 FAM™ (HBV target)  VIC™ (Internal Control) 

 مورد قبو  نیست + اسرلندارد کمی )اسرلندارد/ مثبت(

 + - NTCکنرر  منفی 

 

 منحنی اسرلندارد رسم شده دارای پلرامررهلی زیر بلشد:
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 اسرلنداردپلرامررهلی کنرر  کننده نمودار  : 8جدول 

 مقادیر معتبر  پارامترهای کنترل کننده 

R square (R2) 0.98≥ 

 

 شودمی داده نملیش تحلیل و  تجزیه پنجره در اسرلندارد منحنی نمودار زیر در اسرلندارد منحنی کنرر  پلرامرر

 

 

 

 

 

 

 

 

  .شودمی ش مشلهده  ضریب همبسرگی واکنو عرض از مبدا  ،  بلزدهشود. همچنین  یر برای هر اسرلندارد مشلهده میگاراف تکث تدرشاکل بال :9شكل             

 هامحدودیت

هلی تزم جهت به کلر برده شاوند. این محصاو  بلید توساط پرسانلی اسارفلده شاود که آموزش  In vitroتملمی مواد موجود در کیت بلید منحصاراً در تشاخیص

هلی انقضالی چلپ  ضاروری اسات. بلید به تلریخ  PCRکلر در بخش مولکولی را دیده بلشاند. پیروی اکید از راهنملی اسارفلده از کیت برای نیل به نرلیج بهینه  

 ضی شده را از رده مصرف خلرج نمود.شده بر روی جیبه توجه گردد و اجزای منق

 های ارزیابی و معتبرسازیآزمایش

عملكرد  سنجش   
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هلی تشااخیص  از اساارلنداردهلی بین المللی برای روش  اساارفلده بل  Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit  عملکرد  ارزیلبی

 )پالساامیدهلی تهیه شااده( طبق HBV  اساارلندارد  مواد و  انجلم شااد(  Acrometrix: 625607  کد)  HBV DNAمبرنی بر تکثیر اساایدنوکل،یک برای  

 .شد سنجیده Acrometrix المللی بین اسرلنداردهلی

 انتخاب ژن مورد هدف و طراحی پرایمر و پروب

 برای این ویرو  Databankشاود ساپس یک دریلفت می  NCBIنظیرهلی داده میربر از پلیگله HBVهلی ثبت شاده مربوط به ویرو   ابردا تملم توالی

آنللیزهلی همردیفی صاور  گرفره و بهررین منطقه از این   Claustal Wو  Mega7ساپس بل اسارفلده از نرم افزارهلی بیوانفورملتیکی نظیر   .شاودتهیه می

شاوند. پس از  انرخلب می  Beacon Designerو   AlleleID 7.5لظت شاده تر بلشاند جهت طراحی پرایمر و پروب بل نرم افزارهلیی ملنند هل که حفژن

 شوند.ارزیلبی می Oligo7و NCBI blast، Generunnerطراحی پرایمر و پروب اخرصلصیت آنهل و خصوصیل  و ویژگی هر کدام بل نرم افزارهلی 

نمونه استاندارد تهیه یک   

 ValiQuant HBV DNA  از اساارلنداردهلی  اساارفلده بل Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitکیت  عملکرد  ارزیلبی

Quantification Panel (Acrometrix)  هالی تشاااخیص مبرنی بر تکثیر اسااایادنوکل،یاک برای  در روشHBV DNA  (کاد  Acrometrix: 

نرلیج در جدو  زیر  .شاد  سانجیده  Acrometrix  المللی بین  اسارلنداردهلی )پالسامیدهلی تهیه شاده( طبق  HBV  اسارلندارد  دموا  انجلم شاد و (  625607

 شود.مشلهده می

 :Acrometrixبل اسرفلده از اسرلنداردهلی  Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitارزیلبی عملکرد نرلیج  : 9جدول 

سه   Ctمیانگین 

 تكرار واکنش 

Viral load 

[IU/mL] 

 آزمایش برای تشخیص 

 Bویروس هپاتیت 

 Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic)با استفاده از کیت 

Kit) 

23.94 2,000,000 

27.57 200,000 

31.16 20,000 

34.81 2,000 

37.18 2,00 

 

 (Limit of Quantification)حد کمیت 
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که بل دقت و آنللیت  یک للظت    تییین کمررین مقدار از و یل  مقدار مخرلف را تشااخیص دهیم 2توانیم به طور منطقی اخرالف بین حدی اساات که در آن می

تکرار گذاشاره شاد که نرلیج در   14( هر کدام  IU/ml 4420تل   44200000للظت اسارلندارد )  5صاحت قلبل قبولی سانجیده شاود. برای این منظور از 

ظت تل لل Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit تیدهد کیشادن که نشالن م یحد کم جینرل  بلشاد.جدو  زیر قلبل مشالهده می

4420 IU/ml بلشد یتواند کمیبل دقت و صحت قلبل قبو  م 

 هلی حد کمیتنرلیج آزملیش : 10جدول 

HBV DNA Calibrator Expected Results 

(IU/ml) 

Mean of three runs 

for each 

concentration 

CV of three runs for each 

concentration 

Neg 0 0 N/A 

E1 4,420 4677.6 4.0 

E2 44,200 47656.8 6.1 

E3 442,000 459364.6 1.7 

E4 4,420,000 4612053.4 2.4 

E5 44,200,000 46183714.4 3.6 

 

 حد کمیت برای کنرر  داخلی  :۱۰شكل      
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Limit of Quantification
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   خطی بودن

توان آن رابطه را در  اسات  به این مینی که می رابطهویژگی یک .  دشاومی  اسارفلده  هلللظت  از  ایمحدوده  در  گیریبوده که برای اندازه کیتیک خلصایت مهم  

 .شکل نموداری به صور  یک خط مسرقیم نشلن داد

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 محدوده خطی بودن برای کنرر  داخلی  : 11شكل 

 حساسیت آنالیتیكال  (LoD) کمترین حد تشخیص

در ملتریکس واقیی  IU/ml 40 ،20 ،10هلیبلشااد رقتمی IU/ml 200که دارای بلر ویروساای    Acrometrixاز اساارلندارد پنجم    LoD  نییتی یبرا

 تخلیص شدند. DNJia Virus DNA Kit))کیت تخلیص   DNAهل بل اسرفلده از کیت جداسلزیسپس این نمونه. )پالسمل( تهیه شد

هل )مثبت واقیی( نریجه از کل نمونه ٪95لده شااد، که در آن تقریبلً  اساارف  HBVویرو  برای تییین کمررین للظت قلبل تشااخیص ژنوم LoD از مطللیل 

بلید تیداد جواب    LoD کمررین حد تشاخیص یل  FDAطبق دسارورالیمل  .اسارفلده شاد(اسارخراج  از هر رقت بید از تکرار   20 بل  شیآزملمثبت را تکرار کردند )

 تکرار از هر رقت گذاشره شد و نرلیج زیر بدست آمد.  20هلی تهیه شده از نمونه .ر بلشدتکرا 20/19 مثبت از هر رقت
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نشالن  HBVتکرار برای شانلسالیی ویرو   20بل   10و    IU/ml 40 ،20هلیرا برای رقت  LODاین جدو  نرلیج کمررین حد تشاخیص یل   : 11جدول  

 دهد.می

 شماره تست  (IU/mL) غلظت

HBV 

10 20 40 

Undetermined 44.53 41.95 1 

Undetermined 44.92 43.9 2 

Undetermined 40.59 39.11 3 

Undetermined Undetermined 41.26 4 

44.9 Undetermined 41.29 5 

43.36 Undetermined 43.59 6 

Undetermined Undetermined 42.59 7 

Undetermined Undetermined 43.08 8 

Undetermined Undetermined 42.73 9 

43.48 42.51 43.21 10 

43.01 41.38 40.71 11 

Undetermined Undetermined 41.0 12 

Undetermined Undetermined 43.23 13 

Undetermined Undetermined 40.59 14 
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Undetermined 42.54 40.54 15 

44.23 44.0 42.51 16 

43.5 Undetermined 40.55 17 

Undetermined Undetermined 43.25 18 

Undetermined Undetermined 43.44 19 

Undetermined Undetermined 40.21 20 

 درصد مثبت در هر للظت  100% 35% 30%

 بلشد.می IU/ml 40برابر  Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitکمررین حد تشخیص در کیت 

 حساسیت آنالیتیكال 

هلی  برای توالی  in-silicoدر  Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit مجموعه پرایمر/پروب مورد اسارفلده در کیت تشاخیصای

HBV   در سالیتNCBI   مورد بررسای قرار گرفت. تجزیه و تحلیل هم ردیفی(Alignment) هلی پرایمر/پروب برای توالیHBV ٪۱۰۰   هم پوشالنی را بل

 نشلن داد. نرلیج هم ردیفی در جدو  زیر نشلن داده شده است. HBVهلی توالی

 NCBIدر سلیت  HBVهلی گزارش شده در برابر توالی HBVویرو   برای پرایمر/پروب in-silico نرلیج آنللیز : 12جدول 

% 

Homology 

Test 

Probe% 

% 

Homology 

Test 

Reverse 

primer% 

% 

Homology 

Test 

Forward 

primer% 

Accession Target Strain 

100 100 100 MW784518.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate EG7207 

100 100 100 LC592170.1 HBs-Ag Hepatitis B virus OM-AHB 

100 100 100 MW567980.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate SEN-

WS300633 

100 100 100 MW567973.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate GMB-EG9060 

100 100 100 MN819062.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate NG/HBV/BD-

021 

100 100 100 MN819056.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate NG/HBV/PH-

069 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW784518.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC592170.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW567980.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW567973.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=12&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN819062.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=33&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN819056.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=39&RID=ENG61NJC01R
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100 100 100 MN819055.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate NG/HBV/SD-

106 

100 100 100 MN845924.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 8990 

100 100 100 MN845908.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 3448 

100 100 100 MN845902.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 2920 

100 100 100 MW234358.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 9-HBV2 

100 100 100 MW234356.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 2-HBVA 

100 100 100 MW234355.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate 2-hbvD 

100 100 100 MN996914.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate HD-18-098 

100 100 100 MN996913.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate HD-18-094 

100 100 100 MW082640.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate P3_D0 

100 100 100 MT111596.1 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate coThai1 

100 100 100 MN562231.2 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate I9 

100 100 100 MN562226.2 HBs-Ag Hepatitis B virus isolate I4 

نرم افزار    NCBIدر سااالیات  HBVهالی پرایمر/پروب برای ویرو   توالی  (Alignment)شاااود آناللیز هم ردیفی همالنطور کاه در جادو  بالت مشااالهاده می

nBLAST   هلی % هم پوشلنی بل توالی100دارایHBV دهد. نشلن می 

 بالینیحساسیت 

 AltoStar® HBV PCR Kit 1.5که بل کیت (Ct 14-40) بل بلر ویروسااای بلت، مروساااط و پلیین   HBVویرو    نمونه مثبت از نظر 94تیداد  

(Altona) آزمون قرار گرفره بود بل کیت  موردViga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit (ROJETechnology)   نیز آزمون

،  4۰0۰۰هلی همچنین بل اسارفلده از یک نمونه منفی )پالسامل( رقتدهد.  لن مینشا  را %87/97نمونه مثبت شاد که حسالسایت برابر 92انجلم و تیداد  

هل تخلیص و نمونه از نمونه کنرر  تهیه شااد، سااپس(3log10> LOD, 2log10> LOD, 1log10> LOD) بر میلی لیرر    IU 400و  4000

بصاور  ده بلر تکرار    Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit (ROJETechnology)اسارفلده از کیت تشاخیصای   آزملیش بل

 بررسی شد.

تشاااخایصااای    : 13جکدول   کایاات  کالایانایاکاال   حساااالسااایاات  آزماون   Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitناراالیاج 

ROJETechnology) ) بلشد.در جدو  زیر می 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN819055.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=40&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN845924.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=20&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN845908.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=23&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN845902.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=26&RID=ENG5PUKN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW234358.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=62&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW234356.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=64&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW234355.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=65&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN996914.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=71&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN996913.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=72&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MW082640.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=88&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT111596.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=93&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN562231.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=95&RID=ENG61NJC01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN562226.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=100&RID=ENG61NJC01R
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Ct  رقت تهیه شده نوع نمونه  غلظت نمونه 

 لیررمیلی40.000 31.07

IU   

 3log10> LOD پالسمل

30.83 

30.96 

30.68 

30.79 

30.99 

30.75 

30.96 

30.88 

30.92 

 2log10 > LOD پالسمل IU لیررمیلی4000 34.19

34.34 

34.47 

34.3 

34.52 

34.21 

34.46 

34.7 

34.56 

34.56 

 1log10 > LOD پالسمل IU لیررمیلی400 38.44

38.21 

38.57 

38.69 

38.38 

38.52 

38.50 

38.49 

38.25 

38.54 

 بلشد.می مثبت 1log10> LODتل  3log10> LODهل از شود نرلیج بید از اسرخراج برای تملم نمونههملنطور که در جدو  مشلهده می

 واکنش متقاطع )ویژگی آنالیتیكال( 

هل بررسای شاد. تجزیه و برای سالیر پلتوژن  in-Silicoبصاور   Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit این آزملیش برای کیت 

 BLASTNبل اساارفلده از نرم افزار   nr/ntدر بلنک   NCBIدر پلیگله داده   HBVهلی پرایمر/پروب برای ویرو   توالی (Alignment)تحلیل هم ردیفی 

برای سالیر  ییکند. بر اسال  این تجزیه و تحلیل هیو واکنش مرقلطرا شانلسالیی می HBVهلی ویرو   نشالن داد که این پرایمر/پروب فقط توالی  +2.10.0
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 Viga Quantitative)بل کیت    Real Time-PCR% داشاارند تساات 80هل در جدو  زیر مشاالهده نشااد. برای مواردی که همولوژی بلتتر از پلتوژن

HBV Molecular Diagnostic Kit) گذاشره شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هلبرای سلیر پلتوژن Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitپرایمر/پروب کیت  in-Silicoنرلیج  : 14جدول 

% 

Homolog

y Test 

Probe 

% 

Homolog

y Test 

RP 

% 

Homolog

y Test FP 

GenBank Acc# Targe

t 

Strain Pathogen 

(Taxonomy ID) 

52% 58% 63% MK512792.1 HBs-

Ag 

R1041_QCL27_Enr_

CE 

Human 

immunodeficienc

y virus 

44% 58% 45% EU256097.1 HBs-

Ag 

HCV-1a/US/BID-

V324/2001 

Hepatitis C virus 

subtype 1a 

56% 64% 54% MN401207.1 HBs-

Ag 

DOCK8 HSV-1 

44% 52% 63% MH777234.1 HBs-

Ag 

HPV-mSK_091 Human 

papillomavirus 

64% 64% 59% MT044485.1 HBs-

Ag 

SYD-SCT1 HSV-2 

36% 41% 45% CP003773.1 HBs-

Ag 

M2288 Mycoplasma 

genitalium 

52% 58% 90% CP035484.1 HBs-

Ag 

tet9 Chlamydia 

trachomatis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK512792.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ENHEMGTE01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/EU256097.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=ENHM78SE013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN401207.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=F5RX8UAN013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH777234.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=ENN0WVYT013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT044485.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=ENN4E281013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP003773.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=ENNABBG9013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP035484.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=5&RID=ENNEB8H6016
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64% 58% 90% CP031556.1 HBs-

Ag 

Sag27 Streptococcus 

agalactiae 

68% 47% 36% MN453013.1 HBs-

Ag 

IR (26) Human T-cell 

leukemia virus 

type I 

60% 52% 54% MK540470.1 HBs-

Ag 

NPCT115 Human 

gammaherpesvir

us 

72% 88% 68% MH709376.1 HBs-

Ag 

KPZ13-372 Human 

alphaherpesvirus 

36% 47% 31% KY928507.1 HBs-

Ag 

BRSP56501-15 Human T-

lymphotropic 

virus 2 

36% 52% 40% DQ293995.2 HBs-

Ag 

C39 NS1 Human 

parvovirus B19 

32% 40% 41% JF425441.1 HBs-

Ag 

JCV255-01 JC polyomavirus 

64% 58% 81% AP023071.1 HBs-

Ag 

TUM15748 Neisseria 

gonorrhoeae 

48% 64% 54% XM_001580504.

1 

HBs-

Ag 

TVAG_228310 Trichomonas 

vaginalis 

 

 واکنش متقاطع )ویژگی بالینی( 

هل تخلیص و آزملیش بل هل در ملتریس نمونه منفی )پالسامل( بل للظت خل  رقیق شاد و سپس نمونههمچنین برای بررسای ویژگی بللینی اساید نوکل،یک پلتوژن

هل در جدو  زیر بررسای شاد، هیو واکنش مرقلطع برای سالیر پلتوژن  (Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit)  اسارفلده از کیت

 مشلهده نشد. 

  (Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit)بل کیت  HBVبررسی واکنش مرقلطع ویرو   : 15جدول 

Ct Value 

(ORF1ab 

gene/N 

gene) 

Source/ Sample type Virus/Bacteria/Parasite 

-/- Clinical sample Human immunodeficiency virus-1 

-/- Clinical sample Hepatitis C virus 

-/- Clinical sample Cytomegalovirus 

-/- Clinical sample Herpes simplex virus type 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP031556.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=ENNK2DV9013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MN453013.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=ENNSG4E2013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK540470.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=ENNX77XY013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH709376.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=F5S3WDD2013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY928507.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=F5UDZEFV013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/DQ293995.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=F5UNUNG6013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/JF425441.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=F5UTKTY3016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AP023071.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=F60JC3C5013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/XM_001580504.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=F60TA2JG013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/XM_001580504.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=F60TA2JG013
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-/- Clinical sample Herpes simplex virus type 2 

-/- Clinical sample Human papillomavirus 

-/- Clinical sample Epstein-Barr virus 

-/- Clinical sample Adenovirus 

-/- Clinical sample Influenza A 

-/- Clinical sample Influenza B 

-/- Clinical sample Legionella pneumophila 

-/- Clinical sample Cryptococcus neoformans 

-/- Clinical sample Chlamydia pneumonia 

-/- Clinical sample Streptococcus pneumoniae 

-/- Clinical sample Respiratory Syncytial Virus 

-/- Clinical sample Mycoplasma pneumoniae 

-/- Clinical sample Streptococcus pyogenes 

-/- Clinical sample Mycobacterium tuberculosis 

-/- Clinical sample 10 Pooled human genomes 

هلی بللینی تهیه شاد و آزمون اخرصالصایت یل ویژگی بل اسارفلده از کیت از نمونه  (RNA, DNA)هلی ژنوم  شاود نمونههملنطور که در جدو  بلت مشالهده می

Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit  هلی  دهنده عدم اتصال  پرایمر و پروب انجلم شاد، که نرلیج تملم آنهل منفی شاد که نشالن

 بلشد. هلی دیگر میاخرصلصی به میکروارگلنیسم

 دقت 

 بلشد.پذیری درون آزملیشگلهی میپذیری و تجدیدارزیلبی دقت، شلمل تکرار 

 تكرارپذیری درون ران  

 Intra-assay  (  به دقت و توانلیی روش طراحی شاده در تییین للظت تکرارهلی مشالبه در یک سایکل )درون سانجیReal Time-PCR    اشالره دارد که

تکرار از هر للظت اسارلندارد در یک واکنش کلری مورد بررسای قرار گرفت و   14شاود. برای این منظور هلی مخرلف نشالن داده می  Ctبرای   SDبصاور   

و کمررین مقدار   74/0(، محلسابه شاد. که نریجه واکنش در بیشاررین مقدار ضاریب تیییرا  Ct( برای مقلدیر سایکل آسارلنه )CVرا  )مقلدیر ضاریب تییی

 % داشره بلشند. 5کمرر از  CVبلشد. کلیه نرلیج قلبل قبو  بلید می 42/0ضریب تیییرا  

 تکرارپذیری درون ران یهلشیآزمل جینرل : 16جدول 

https://en.vircell.com/products/amplirun-adenovirus-dna-control/
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Standard Mean of 

each run 

SD of each 

run 

CV of each run 

Std1 23.635 0.100747208 0.426262781 

Std2 27.67071429 0.164759232 0.595428184 

Std3 31.80142857 0.173243144 0.544765287 

Std4 35.46357143 0.265115567 0.747571539 

 

 پذیری دتجدی 

Inter-assay  هلی مخرلف واکنش  )میلن ساانجی( به اخرالفل  موجود در نرلیج بین رانReal Time-PCR  هلی مخرلف  یل نرلیج حلصاال از آزملیشااگله

-Real Timeشااود. برای این منظور واکنش  هلی مخرلف از یک نمونه بیلن میهل یل للظتمربوط به تیداد کپی  CVیل   SDاشاالره دارد و میموتً بصااور   

PCR   و  76/1تکرار از هر اساارلندارد در سااه روز مخرلف انجلم شااد. که نریجه واکنش در بیشااررین مقدار ضااریب تیییرا   14للظت اساارلندارد بل   4برای

 % داشره بلشند. 10کمرر از  CVبلشد. کلیه نرلیج قلبل قبو  بلید می 35/0کمررین مقدار ضریب تیییرا  

 پذیریهلی تجدیدنرلیج آزملیش : 15جدول 

Standard Mean of 

three runs 

SD of three 

runs 

CV of three runs 

Std1 23.9404761

9 

0.265630107 1.109543958 

Std2 27.5783333

3 

0.096683086 0.350576246 

Std3 31.165 0.551441062 1.769424232 

Std4 34.8185714

3 

0.559704277 1.607487768 

 

 بالینی  ارزیابی

نمونه پالسمل از بیملرانی که مشکوک به هپلتیت  194بل اسرفلده از    Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitعملکرد بللینی کیت  

B آوری شاد. برای مقلیساه و بررسای صاحت کیت تشاخیصای بودند جمع(Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kit)  از کیت

AltoStar® HBV PCR Kit 1.5 (Altona)   اسارفلده شاد. هر دو روش بر روی دسارگلهReal Time-PCR (Rotor-Gene Q-Qiagen) 
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نمونه مثبت  94نمونه منفی و  100بدین صاور  بدسات آمد که    AltoStar® HBV PCR Kit 1.5(Altona)اجراء شاد. نرلیج براسال  کیت مرجع  

 . AltoStar® HBV PCR Kit 1.5 (Altona)و   Viga Quantitative HBV Molecular Diagnostic Kitشاد. ارزیلبی بللینی بین کیت 

 نشلن داده شده است. ریدر جدو  ز%  PPA  87/97مثبت(  جیتوافق نرل زانیو )م%  NPA  100 ( یمنف جیتوافق نرل زانی)م جینرل

 

 

 

 

 هلی حسلسیت بللینینرلیج آزملیش : 16جدول 

Total AltoStar® HBV PCR Kit 

1.5 (Altona) 
Test 

Negative Positive 

92 0 92 Positive Viga Quantitative 

HBV Molecular 

Diagnostic Kit 
102 100 2 Negative 

194 100 94 Total 

 

• Positive Agreement Rate: 92/ 94 × 100% ＝ 87/9۷٪   

• Negative Agreement Rate: ۱۰۰/۱۰۰× ۱۰۰% = ۱۰۰٪  

• Overall rates of agreement: (92+۱۰۰) / (92+۰+۱۰۰+۲) × ۱۰۰% =  ۹6/9۸%  

 نمادها

 هل روی لیبل کیتنملد : 17جدول  

 معنی نمادها  معنی نمادها 
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 دملی نگهداری
 

 آدر  کلرخلنه 

 

 سری سلخت محصو  
 

 تلریخ تولید

 

In Vitro Diagnostics 
 

 تلریخ انقضل 

 
  

 شملره کلتللو، محصو  
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 یابیعیب

هلی پیشنهلدی برای رفع آن عنوان گردد. کلر ممکن است برای کلربر رخ دهد بررسی شود و راه حلشود تل بیشرر مشکالتی که حین  در این قسمت تالش می

لصال  هم چنین محققین بخش پشاریبلنی روژه مشارلق هسارند تل به تملم ساوات  شامل پلساخ دهند. در صاور  احریلج حرمل بل بخش پشاریبلنی روژه تمل  ح

 .فرملیید

 راه حل

 

 مشاهدات دلیل احتمالی

 بل و بلشدران و آزملیش انجلم شده نلمیربر می •

  را  آزملیش کیت،  هلیدسرورالیمل دقیق رعلیت

 . کنید تکرار

  افزایش منفی منحنی کنرر  • .افرلده بلشد  اتفلق است ممکن نمونه آلودگی •

 نشلن را  فلورسلنس شد 

  اتفلق کلذب مثبت یک) دهد

 . افرد( می

 .بلشدنلدرست می روش اجرای و اندازی  راه •

 تجهیزا   یل میرف اشکل  در عملکرد •

 در نمونه و از  نوکل،یک اسید نلمنلسب اسرخراج •

  یل وجود اسیدنوکل،یک دادن دست از نریجه

 بللینی  هلینمونه  در  PCR هلیبلزدارنده

  تکثیر  برای نمونه در کلفی انسلنی سلو وجود  عدم •

 PCRنش واک در

برای نمونه  کنرر  داخلی  • داخلی ژن کنرر   شنلسلیی عدم •

 منحنی افزایش شد  هیو 

دهد  فلورسلنسی را نشلن نمی

 بلشد.و برای نمونه منفی می

  تکرار شده اسرخراج DNA بل را  آزملیش دوبلره •

 .کنید

 .را بل یک کیت میربر تکرار کنید DNA اسرخراج •

• DNA رقیق 1/ 10به نسبت   را  شده اسرخراج 

 کنید. 

  تجهیزا  کننده تلمین بل یل کنید تکرار را  آزملیش •

 بگیرید. تمل 

 

 شده  صتخلی DNA هلینمونه  پلیین کیفیت •

-Real Timeتجهیزا ، دسرگله   خرابی •

PCR 

 افزایش شد  سیگنل  •

حللت یل  نملیش فلورسلنس

 .دهدیرا نشلن نم Sشکل 
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 اطالعات سفارش

 واکنش  تعداد کاتالوگ شماره محصول  نام محصول گروه

  صی تشخ یهلت یک

 ی مولکول

Viga Quantitative HBV Molecular 

Diagnostic Kit 
MD003055 

 

100 Preps 

 

  صی تشخ یهلت یک

 ی مولکول

Viga Quantitative HBV Molecular 

Diagnostic Kit 

MD003056 25 Preps 

 Kit VirAll DNall DN983053 100 Preps محصوت  مرتبط

 

 فنی یبانیپشت

 شرریب حل  به  قلدر  کهشده است    لیتشک دهیآموزش د  مرخصص  نیمحققروژه از  یتخصاص   یبلنیپشار  می. تکندیم نیتضامکلمل شامل را   تیرضال یتکنولوژ  روژه

 انرخلب محصو  منلسب است.  یشمل برا ییمل قلدر به راهنمل یتخصص  یبلنیپشر میمشکال  شمل هسرند. ت

 : دییتمل  حلصل فرمل مل یبلنیپشر میبل ت یهر زملن در دیتوانیم ریز یهلروش از یکی انرخلب بل

 02191070705کلرخلنه  میمسرق یهلتلفن شملره از اسرفلده بل

 و ثبت درخواست خود  www.rojetechnologies.com تیاسرفلده از سل بل

 support@rojetechnologies.comTechnical یبلنیبخش پشر لیمیارسل  سوات  خود به ا لی و 

  کارخانه آدرس

 02191070705، تلفن 3753146130، کد پسری: 2، پالک فروردینتهران، شهر قد ، خیلبلن فرنلن، خیلبلن  

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


 

 

3
9

 

 منابع 

• ValiQuant® HBV DNA Quantification Panel (Acrometrix). P/N 50-0150-Revision:20081009 

• WHO Handbooks for Guideline Development 2nd edition 2019, Developing guideline 

recommendations for tests or diagnostic tools. 

• Clinical and Laboratory Standards Institute. Pierson-Perry, J. et al. (2009), “Evaluation of Stability 

of In Vitro Diagnostic Reagents: Approved Guideline”, CLSI EP25-A 

 

 




