)Research Use Only (RUO
کیت شناسایی سریع آنتی بادی های اختصاصی
( )IgM/IgGکووید19-
حیطه کاربرد
کیت شناسایی سریع آنتیبادیهای اختصاصی  IgM/IgGکووید 19-شرکت فرین بهبود
تشخیص مبتنی بر مکانیسم ایمونوکروماتوگرافی بوده و به منظور شناسایی کیفی آنتیبادیهای
اختصاصی  IgM/IgGعلیه ویروس nCoV-2019در نمونه خون ،سرم و پالسما طراحی شده-
است .کیت ارائه شده فقط جهت مصارف تحقیقاتی ( )Research Use Onlyمیباشد و نباید
برای تشخیص بالینی مورد استفاده قرارگیرد .این کیت به عنوان یک ابزار کمکی در شناسایی
بیماران مبتال به کووید 19-در کنار سایر روشهای تشخیصی قابل استفاده است .این کیت به
منظور استفاده توسط افراد حرفهای طراحی شده و استفاده از آن برای افراد غیر متخصص توصیه
نمیشود.
مقدمه
ویروسهای کرونا 1خانواده بزرگی از ویروسها هستند که میتوانند باعث بیماریهای تنفسی شوند.
این ویروسها به سه نوع آلفا ،بتا و گاما تقسیم میشوند .آلفا و بتا در پستانداران و گاما عمدتا در
پرندگان ایجاد بیماری میکند .ویروس کرونا اغلب از طریق تماس مستقیم با ترشحات فرد آلوده به
ویروس یا از طریق ذرات و قطرات معلق در هوا منتقل میشود .همچنین شواهدی وجود دارد که
ویروس میتواند از طریق مسیر مدفوعی -دهانی انتقال یابد (این یک راه انتقال بیماری است که در
آن عوامل بیماریزا موجود در ذرات مدفوع از شخص بیمار به دهان فرد دیگر منتقل میشود.).
MERS- ،SARS-CoV ،HCoV-HKU1 ، HCoV-OC43 ، HCoV-NL63 ،HCoV-229E

 CoVو کرونا ویروس جدید  2019هفت نوع کرونا ویروسی هستند که در انسان ایجاد بیماری
تنفسی میکنند .کرونا ویروس جدید به دلیل شیوع موارد ذات الریه ویروسی در ووهان چین و در
سال  2019کشف شد و سازمان بهداشت جهانی نام  nCoV-2019یا  SARS-CoV-2را بر آن
نهاد .به دنبال یک دوره نهفتگی به طور معمول  5-4روزه ،بیماران آلوده به  SARS-CoV-2اغلب
با عالئم تب ،سردرد و دردهای ماهیچهای مواجه میشوند .عالئم تنفسی از جمله سرفه و تنگی
نفس معموال از چند روز تا یک هفته پس از شروع بیماری بروز میکند .ذاتالریه غیرمعمول و
وخامت تنفسی در  ٪20-30موارد رخ میدهد .در موارد شدیدتر ،عفونت باعث ذاتالریه ،نارسایی
کلیه و حتی مرگ میشود.
اصول کیت شناسایی سریع آنتی بادی های اختصاصی
()IgM/IgGکووید19-
این تست نواری دارای آنتیژن ویروس کرونا و آنتیبادی کنترل نشاندار شده با نانوذرات طال ،دو
خط تست ( )IgG , IgMو یک خط کنترل ( )Cاست .آنتیبادی مونوکلونال Anti-human
 IgMبه منظور شناسایی آنتیبادی  IgMعلیه ویروس کرونا به عنوان خط تست  IgMو آنتیبادی
مونوکلونال  Anti-human IgGبرای شناسایی آنتیبادی  IgGعلیه ویروس کرونا به عنوان خط
تست  IgGبر روی غشا تثبیت شدهاند .آنتیبادی کنترل کیفی ،بر روی غشا و در ناحیه کنترل
تثبیت شدهاست.

coronavirus

وقتی مقدار مناسبی از نمونه در پنجره نمونهگذاری کیت اعمال میشود ،نمونه با نیروی مویینگی
در طول نوار تست و به سمت جلو حرکت میکند .اگر نمونه حاوی آنتیبادی  IgMباشد ،این
آنتیبادی به مزدوج آنتیژن -طال متصل خواهد شد .کمپلکس آنتیژن-آنتیبادی به وسیله آنتی-
بادی  Anti-human IgMتثبیت شده روی غشا ،گیراندازی و خط تست قرمز رنگ  IgMتشکیل
خواهد شد که نشان دهنده پاسخ مثبت تست  IgMاست .اگر نمونه حاوی آنتیبادی  IgGباشد،
این آنتیبادی به مزدوج آنتیژن -طال متصل خواهد شد .کمپلکس آنتیژن-آنتیبادی به وسیله
آنتیبادی  Anti-human IgGتثبیت شده روی غشا ،گیراندازی و خط تست قرمز رنگ IgG
تشکیل خواهد شد که نشان دهنده پاسخ مثبت تست  IgGاست .در صورت عدم حضور این دو
نوع آنتیبادی در نمونه هیچ خط تستی ظاهر نمیشود .جهت اطمینان یافتن از صحیح انجام شدن
آزمایش  ،همیشه یک خط رنگی در ناحیه کنترل ظاهر میشود که نشان دهنده مناسب بودن حجم
نمونه مورد استفاده و شویش کامل نوار است .اگر خط کنترل ظاهر نشود نشان دهنده نامعتبر بودن
پاسخ تست است ،در این صورت آزمایش باید مجددا با استفاده از یک کیت جدید تکرار شود.
جمع آوری و آمادهسازی نمونه
این کیت میتواند برای شناسایی آنتیبادیهای  IgMو  IgGدر نمونههای خون ،سرم و پالسما
بهکار رود.
نمونه خون
برای نمونه گیری خون از نوک انگشت ،انگشت دوم یا وسط را با صابون و آب گرم شستشو داده و
یا با پنبه الکل ضد عفونی کرده و اجازه دهید تا خشک شود .برای تجمع خون در نوک انگشت،
انگشت موردنظر را بدون تماس با محل سوراخ کردن ،به سمت نوک انگشتان ماساژ دهید .نوک
انگشت را با النست سوراخ کرده و قطره اول خون را با پنبه خشک کنید .محل سوراخ شده را فشار
دهید تا قطره خون بزرگتری خارج شود.
 برای انتقال نمونه خون خارج شده از نوک انگشتان به محل نمونهگذاری در روی کاست با استفاده
از قطرهچکان طبق روش زیر عمل کنید.
 انتهای قطره چکان را فشار داده و نگه دارید سپس نوک آنرا در تماس با قطره خون نگهداشته وبه آرامی فشار را کاهش دهید تا خون به درون قطرهچکان مکش شود.
 سپس نوک قطرهچکان را بر روی محل نمونهگذاری در کاست نگهداشته و انتهای آنرا فشار دادهتا نمونه خون از قطره چکان به محل نمونه منتقل شود.
نمونه سرم یا پالسما
 برای جلوگیری از همولیز ،جداسازی سرم یا پالسما از خون در کمترین فاصله زمانی از نمونه-
گیری انجام شود.
 فقط از نمونههای شفاف و غیرهمولیز شده استفاده شود.
 نکات:

 زمانی که نمونهگیری خون از انگشت انجام میشود ،آزمایش باید بالفاصله بعد از جمعآوری
نمونه خون انجام شود.
 در مورد نمونههایی که خون گیری به صورت وریدی انجام میگیرد ،نمونه حداکثر تا دو روز بعد
از نمونهگیری قابل استفاده است و باید در دمای  8-2 C°نگهداری شود.
 نمونههای خون را منجمد نکنید.

 نمونههای سرم و پالسمایی که در دمای  8-2 °Cنگهداری میشوند تا سه روز قابل استفاده
میباشند و برای استفاده طوالنیتر از این زمان ،باید در دمای  -20نگهداری شوند.
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 نمونههای سرم و پالسمای منجمد شده ،قبل از استفاده باید به دمای محیط برسند ،به حالت
مایع دربیایند و کامال همزده و یکنواخت شوند .منجمد کردن و مایع کردن نمونهها نباید به
دفعات انجام شود.
محتویات و موارد موردنیاز
موارد موجود در کیت:
کاست ،بروشور ،بافر ،قطرهچکان ،النست ،پنبه الکلی ،کیسه رطوبتگیر

موارد موردنیاز که در کیت موجود نیست:
ظرف جمعآوری نمونه (برای جداسازی پالسما یا سرم) ،لوله خال (برای جمعآوری نمونههای
وریدی) ،تایمر
روش انجام آزمایش
 -1کاست را از بستهبندی خارج کنید و ظرف مدت نیم ساعت از آن استفاده کنید ،بهترین نتیجه
زمانی حاصل میشود که آزمایش بالفاصله پس از باز کردن بستهبندی ،انجام شود.
 -2کاست را بر روی سطح صاف و تمیز قرار دهید.
برای نمونههای سرم ،پالسما:
قطرهچکان یا میکروپیپت را به صورت عمودی نگهداشته حدود  15میکرولیتر از نمونه سرم یا
پالسما را در محل نمونهگذاری کیت اعمال نمائید .سپس دو قطره از بافر افزوده و تایمر را روشن
کنید .در صورتیکه حرکت نمونه در کیت به کندی انجام شود یک قطره دیگر از بافر افزوده شود.
برای نمونه خون وریدی:
قطرهچکان یا میکرو پیپت را به صورت عمودی نگهداشته حدود یک قطره خون به محل نمونهگذاری
در کیت انتقال دهید .سپس دو قطره از بافر افزوده و تایمر را روشن کنید .در صورتی که حرکت
نمونه در کیت بهکندی انجام شود یک قطره دیگر از بافر افزوده شود.
برای نمونههای گرفتهشده از نوک انگشتان:
برای استفاده از قطرهچکان  :یک قطره از نمونه خون را به محل نمونهگذاری انتقال داده سپس دو
قطره از بافر افزوده و تایمر را روشن کنید .در صورتیکه حرکت نمونه در کیت به کندی انجام شود
یک قطره دیگر از بافر افزوده شود.
 -3منتظر بمانید تا خط (خطوط) رنگی ظاهر شود .نتیجه را پس از  15دقیقه مشاهده کنید .نتایج
پس از  20دقیقه فاقد اعتبار هستند.
تفسیر نتایج (طبق تصویر که در ادامه آمده است)
 IgGمثبت :اگر خط کنترل ( )Cو خط  IgGدر ناحیه شناسایی ظاهر شوند ،آنتیبادی  IgGعلیه
ویروس  nCoV-2019در نمونه شناسایی شده و پاسخ تست برای آنتیبادی  ،IgGمثبت است.
 IgMمثبت :در صورتی که خط کنترل ( )Cو خط  IgMدر ناحیه شناسایی ظاهر شوند ،آنتیبادی
 IgMعلیه ویروس  nCoV-2019در نمونه شناسایی شده و پاسخ تست برای آنتیبادی ،IgM
مثبت است.
 IgGو  IgMمثبت :اگر سه خط یکی در ناحیه کنترل ( )Cو دو خط در نواحی تست  IgGو
 IgMظاهر شود ،آنتیبادیهای  IgGو  IgMعلیه ویروس  nCoV-2019در نمونه شناسایی
شدهاند و نتیجه برای هر دو آنتیبادی مثبت است.
نکته :شدت خط رنگی مشاهده شده در نواحی تست متناسب با غلظت آنتیبادیهای مربوط به
 nCoV-2019در نمونه میباشد ،بنابراین هر نوع رنگ ضعیف (سایهای از رنگ) در نواحی تست
باید به عنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شود.

نتیجه منفی :در این حالت یک خط رنگی در ناحیه کنترل ( )Cظاهر میشود و در نواحی تست
خطی مشاهده نمیشود.
نتیجه نامعتبر :زمانی است که خط کنترل ظاهر نمیشود ،که از علل شایع آن میتوان به حجم
ناکافی نمونه ،وقوع اشتباه در نحوه بکارگیری کیت و یا استفاده از کیت منقضی شده اشاره کرد.

تعداد نمونه مورد استفاده برای ارزیابی تست  122 ،IgGنمونه بوده که  4پاسخ کیت ،منفی
کاذب بوده و حساسیت محاسبه شده  96/7میباشد .همچنین برای ارزیابی تست  IgMاز 120
نمونه استفاده شد که  7پاسخ کیت منفی کاذب بوده و حساسیت محاسبه شده  94/2میباشد.
برای تعیین ویژگی ،از  63فرد که نتیجه آزمایش آنها توسط روش  PCRمنفی اعالم شده بود،
نمونهگیری شد .سپس نمونهها با کیت شناسایی سریع آزمایش شدند و نتایج آن با روش االیزا
مقایسه شد .همانگونه که در جدول زیر مشاهده میکنید یک پاسخ کیت ،مثبت کاذب بوده و
ویژگی  ٪98/4محاسبه شد .نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

کنترل کیفی
کنترل داخلی فرآیند در تست طراحی شده است .ظاهر شدن خط رنگی در ناحیه کنترل ( ،)Cبه
عنوان یک کنترل میباشد که بیانگر کافی بودن حجم نمونه و صحیح انجام شدن فرآیند آزمایش
میباشد .اگر خط کنترل ( )Cمشاهده نشود ،نتایج تست نامعتبر میباشد و نمونه باید با یک کیت
جدید مورد آزمایش قرار گیرد.
مشخصات عملکردی:
 -1حساسیت  2و ویژگی :3
به منظور تعیین حساسیت کیت ،از  242فرد که بیماری آنها توسط روش  PCRمثبت اعالم
شده بود ،نمونه گیری شد .نتایج این کیت با روش االیزا مقایسه شد که نتایج آن در جدول زیر
نشان داده شده است.
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 -2واکنشهای متقاطع :4
این کیت با نمونههای مثبت آنتی-ویروس آنفالنزا  ،Aآنتی -ویروس آنفالنزا  ،Bآنتی-آدنو ویروس،
آنتی سفلیس ،آنتی  ،HIVآنتی  ،RSV5آنتی HCV 6آزمایش شد .نتایج هیچ واکنش متقاطعی
را نشان نداد.
 -3گونههای مزاحم:
گونههای زیر با غلظت ذکر شده ،هیچ گونه مزاحمت و تداخلی در نتایج کیت ارائه شده نشان ندادند.
Triglyceride 50 mg/dl, Hemoglobin 1000mg/dl, Ascorbic Acid 20 mg/dl,
Total cholesterol 6 mmol/l, Bilirubin 60 mg/dl
محدودیتهای روش
 -1این کیت برای شناسایی کیفی آنتیبادیهای  IgMو  IgGعلیه  nCOV-2019در نمونههای
خون ،سرم و پالسما به کار میرود .نمیتوان این کیت را با دیگر مایعات و ترشحات بدن به کار برد.
مقدار کمی و میزان افزایش غلظت آنتیبادیهای  IgGیا  IgMبا استفاده از این کیت قابل بررسی
نیست.
 -2کیت ارائه شده فقط جهت مصارف تحقیقاتی ( )Research Use Onlyمیباشد و نباید برای
تشخیص بالینی مورد استفاده قرارگیرد.
 -3این کیت به عنوان یک ابزار کمکی در شناسایی بیماران مبتال به کووید 19-در کنار سایر
روشهای تشخیصی قابل استفاده است.
 -4سطح هماتوکریت در خون میتواند بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد .برای رسیدن به نتایج دقیق،
نیاز است که میزان هماتوکریت بین  25تا  65درصد باشد.
 -5اگر در زمان جمعآوری نمونه ،آنتیبادیهای ویروس کرونا هنوز پدیدار نشده باشند نتایج این
آزمایش منفی خواهد شد.
 -6نمونههای حاوی لیپید ،همولیز یا کدری که ممکن است بر نتایج تست اثر بگذارد به کار نبرید.

 -3کاست تست را در آب غوطهور نکنید.
 -4کاست تست یا محلول بافر را فریز نکنید.
 -5دستهایتان را پس از دست زدن به نمونهها بشویید.
 -6اگر بستهبندی تست مخدوش شده است از آن استفاده نکنید.
 -7در مکانی که آزمایش انجام میشود از خوردن ،نوشیدن و استعمال دخانیات خودداری کنید.
 -8با همه نمونهها به گونهای برخورد کنید که گویی حاوی مواد عفونی هستند .در تمام مراحل
اقدامات احتیاط آمیز در برابر خطرات میکروبیولوژیکی را رعایت کنید و از روشهای استاندارد برای
دفع مناسب نمونهها استفاده کنید.
 -9زمانی که نمونه مورد آزمایش قرار میگیرد از روپوش مخصوص آزمایشگاهی ،دستکشهای
یکبار مصرف و عینک استفاده شود.
 -10رطوبت و دما میتواند اثر نامطلوبی بر نتایج داشته باشد.
 -11لطفا اطمینان حاصل کنید که مقدار مناسبی از نمونهها برای آزمایش استفاده شدهاست .کم
یا زیاد بودن مقدار نمونه ممکن است منجر به انحراف نتایج شود.
نگهداری
کیت به صورت بستهبندی شده در محدوده دمایی  30-2°Cنگهداری شود .پس از باز شدن ،باید
محتوای بستهبندی از نور محافظت شود.

فرین بهبود تشخیص
تولید کننده کیت های تشخیص سریع
تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان شوریده ،پالک  ،5واحد
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اقدام احتیاطی
لطفا قبل از انجام تست ،همه اطالعات موجود در بروشور را مطالعه کنید.
-1کیت را بعد از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
 -2بهتر است کاست تا زمان استفاده ،به صورت بستهبندی شده نگهداری شود .پس از باز کردن
بستهبندی ،حداکثر باید ظرف مدت نیم ساعت از آن استفاده شود.
4 Cross-reactivity
)5 Anti-respiratory syncytial virus (RSV
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6 anti-hepatitis C virus

