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  معرفی :

  میباشد ng/ml 15ده قرار می گیرد. حساسیت این تستمورد استفا  مدفوعاستفاده از   با  H.pyloriتشخیص کیفی این تست جهت 

  .ایمونوکروماتوگرافی عمل می نمایدین تست بر اساس روش ا

  در دستگاه گوارش میباشد.  H.pyloriعدم وجود باکتريشخیص وجود یا مانگاهها براي تیا درزمایشگاه افراد مراجعه کننده به آ: جمعیت هدف آزمایش

 در بروشور توجه شود.  هانسان طراحی شده و بایستی به نکات توصیه شد مدفوعدر نمونه  H.pylori تشخیص وجود آنتی ژناین روش به عنوان یک روش 

 وص نحوه کار با تست و تفسیر نتیجه دارد.استفاده از این تست بسیار آسان بوده و کاربر مورد نظر نیاز به آموزش ساده در خص

 دهه وجود دارد. فراد مبتلی به زخم معده و یا دوازه الیه اپیتلیوم مخاط در ااست که در مخاط معده ویا چسبیده بباکتري اسپیرال (فنري) شکلی  مقدمه:

H. pylori   بسیار قوي و اثبات شده اي میان وجود این باکتري و بیماریهاي معده و  طارتبا  اولسرهاي معده میباشد. %80) هاي دوازدهه و اولسر (زخم %90عامل

تشخیص این  بهه دوازدهه از قبیل گاستریت ، اولسرهاي پپتیک و سرطان هاي قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود دارد. بخش مهمی از درمان این بیماریها وابست

  سایر داروها میباشد. وباکتري و نابود کردن آن از طریق تجویز آنتی بیوتیک 

تست تنفسی اوره حاوي کربن نشاندار به مریض داده میشود. میکروب با آنزیم اوره آز ، اوره را شود. در متعددي استفاده میاز روش هاي   H.pyloriبراي تشخیض 

یو به ش قیمت باال و ورود ماده رادیو اکتنکته منفی این رو  .حاوي کربن نشاندار است که در بازدم بیمار دفع و اندازه گیري می شود CO2تجزیه کرده که حاصل آن 

و نمونه برداري از محل زخم است. این نمونه از نظر وجود آنزیم اوره آز مورد بررسی قرار روش دیگرتست اوره آز است که الزمه آن انجام آندوسکوپی  بدن بیمار است.

سرم بیمار از نظر وجود است که طی آن  تست سرمی،  . روش دیگربودن به دلیل انجام آندوسکوپی است میگیرد. نکات منفی این روش قیمت گران و نیز تهاجمی

IgG   وIgM  بر علیه آنتی ژن هايH.pylori   آنتی بادي ها با تاخیر در بدن بیمار ایجاد شده و پس از درمان هم تا مدتها  که نجامورد آزمایش قرار میگیرد. از آ

تست مدفوعی  در کوتاه مدت ، وجود ندارد. حداقلدر مخاط بیمار ،     H.pyloriدارد ، لذا رابطه واضحی بین مثبت بودن تست و وجود  در بدن بیمار وجود

H.pylori توگرافی انجام آن را بسیار ساده و به نسبت سایر روش ها ارزان مینماید.وجود آنتی ژن را در مدفوع آشکار میسازد و روش ایمونوکروما  

  انجام تست:  لاصو

همگن رنگی (قرمز) بر روي ذرات د. محسوب می شو) انجام می شود و تست کیفی lateral flow immunoassayاین تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی (

نیز به ذرات دیگر پلی قرار داده  خاصی ئینهمچنین پروت قرار داده می شود. H.pylori آنتی ژنبر ضد موشی آنتی بادي هاي اختصاصی مونوکلونال پلی استیرن 

ادي موشی بر ضد میشود. این دو نوع پلی استیرن بر روي پد مخصوص اسپري شده و بر روي تست قرار میگیرد. در محل خط تست روي نوار نیتروسلولز نیز آنتی ب

ار داده شده است . هنگامی که رق ین خاصبر ضد پروتئ یخرگوشدر روي خط کنترل آنتی بادي همچنین  .اسپري  شده است H.pyloriاپی توپ دیگر آنتی ژن 

و همراه جریان بافر به سمت نیتروسلولز حرکت کرده تا به خط تست انتی ژن مربوط متصل شده  هب  H.pyloriضد آنتی ژنباشد ، آنتی بادي  مثبت مدفوعنمونه 

در نتیجه ذرات رنگی پلی استیرن در کنار هم قرار گرفته و ایجاد رنگ قرمز  شده وصل تم H.pyloriمیرسد. در اینجا آنتی بادي موجود به اپی توپ دیگر آنتی ژن 

شده به ذرات پلی استیرن با  ین مخصوص متصلآنتی بادي ضد پروتئ حرکت خود ادامه داده و بر روي خط کنترل ذرات پلی استیرن به. مابقی در این ناحیه میکند.  

واکنشی در خط داشته باشد ، نوجود   H.pylori مدفوعچناچه در بوجود خواهند آورد . نیز و خط کنترل را  شوندی م یتتثب ین مخصوص روي خط کنترل پروتئ

   تست ایجاد نمی شود. ولی همچنان واکنش در خط کنترل ایجاد میگردد.

  اجزا موجود در تست:

  تست کاست -1

 بالشتک حاوي سیلکاژل (رطوبت گیر) -2

  وصویال حاوي بافر مخص -3

  بروشور -4

 نحوه نمونه گیري:

 میلی گرم و ترجیحا در روز آزمایش تهیه شده باشد. 250نمونه مدفوع باید در حدود  -1

براي یک تا دو روز  درجه و حداکثر 8تا  2ساعت فاصله داشته باشد ، بهتر است نمونه در دماي 2در صورتی که زمان نمونه گیري از زمان انجام آزمایش بیش از  -2

 داري شود.گهن

 نحوه انجام تست : 

 نمونه مدفوع را آماده نمایید.در نظر داشته باشید بافر ، نمونه و کاست بایستی به دماي اتاق برسند. 

 .را باز کنید در پوش ویال حاوي بافر -1

اخل مدفوع قرار گیرد و به آهستگی آنرا به طرفین د پمیلی متر از سوا 5در مدفوع مورد آزمایش فروکنید، بطوریکه حداکثر متصل به درپوش ویال را سواپ  -2

  بچرخانید. 

تا مدفوع در بافر سوسپانسیون یکنواخت ، زرد  دهید دقیقه تکان 1در حدود ، آن را محکم بسته و سواپ آغشته به مدفوع را در ویال بافر قرار داده درپوش  -3

  تشکیل دهد. دفوعمبدون قطعات  کمرنگ و کامال



  دي پژوهشی فرافن تشخیصشرکت تولی

  باس آبادصنعتی عشهرك  –تهران 

  021 8301060-61تلفن : 

rafandiag.comfawww.                                                        9201 05 E/02B   
  

 تست را از محفظه پوچ خارج کنید و به صورت افقی روي میز قرار دهید.ص وکاست مخص -4

حفره بیضی شکل روي کاست  قطره از بافر مخلوط شده با مدفوع را  در 2الی  1قطعه فوقانی در پوش را بشکنید  و از ویال به صورت قطره چکان استفاده کنید. -5

 بریزید.

  ت را بخوانید.تس صبر نموده و سپس جواب دقیقه10ودا حد -6

) خوب عمل نکرده ودر نتیجه محلول یکنواخت در ویال ایجاد نشده باشد. در این 6-4ماده سازي مدفوع (مراحل است تکنسین آزمایشگاه در هنگام آ ممکن -7

 پذا چنانچه خطی تشکیل نشد ، سوال .باال رفتن محلول در طول تست گردد زصورت تکه هاي جامد مدفوع ممکن است در داخل حفره بیضی تشکیل شده و مانع ا

  اال نرفت یک قطره بافر به حفره بیضی اضافه کنیدول در طول تست بمحلمجددا ن دهید. در صورتی که در حفره بیضی فرو کرده وکمی تکا را به آرامی

  خواندن نتایج تست:

  ظهور دو خط صورتی رنگ  : تست مثبت   

  باالر د گصورتی رن: فقط یک خط پ تست منفی   

  در پایینکمرنگ یک خط پر رنگ در باال و یک خط  تست مثبت ضعیف :   

  چنانچه اصال خطی ظاهر نشود و یا تنها خط پایینی ظاهر شود ، در این حالت تست باید تکرار شود.      

 .بودج خواهد الخوانده شود. تفسیر نتایج با پزشک مع دقیقه 10شود جوابها باید قبل از  تاکید می   

  

  

  

  

  

Sensitivity and Specificity 
 نتایج به شرح زیر است: ورد مقایسه قرار گرفته است وممشابه  این تست با تست

  :  محاسبه دقت تست1جدول 

 
 Total 

Result  
Farafan H.pylori Test  

Negative  Positive  Results  Approved Similar 
H.pylori Stool 

Rapid Test 
98.38% PPV 62 1  61  Positive  
98.68% NPV 76  75  1  Negative  

  138  76 62  Total Result  
 Specificity Sensitivity  

98.68% 98.38% 
  

  تکرار پذیري 
 Intra Assay:  دقتWithin Run  بود <%99بار انجام گردید که دقت آن  20نمونه مثبت قوي هر کدام  1نمونه مثبت ضعیف و  1نمونه منفی ،  1بر روي.  

Inter Assay:  دقتBetween Run  بچ ( 3با استفاده از نمونه مثبت قوي  1نمونه مثبت ضعیف و  1نمونه منفی ،  1بر رويLOT مختلف تست (H.pylori  و

  .بود  <%99که دقت آن  بار انجام گردید ، 10هر کدام 

  انبارش و پایداري
بر روي ساشه پایدار می باشد. تا زمان انقضا درج شده شه بسته بندي ، ي گردد.به شرط سالم بودن ساارسانتی گراد نگهد 2-30بایستی در دماي اتاق  این تست

حداکثر ظرف مدت اشه بسته بندي س ز نمودنپس از با خودداري نمایید. طوبتحرارت و ر،   یم آفتابنور مستققرار دادن در معرض  ، همچنین از فریز کردن تست

  تفاده نمود.تست اسساعت بایستی از  1

  ئمجدول عال

  ص سریعکیت تشخی  گهداري کاالدماي ن  تیافبازقابل  (ایران) تولید کننده  نگهداري در محل خشک

+ - 


