
Mumps IgG (MPG) ®VIDAS 

Mumps IgG (MPG) VIDAS خانواده در دستگاههای استفاده برای روش کیفی خودکار یکVIDAS  های آنتی بادی تشخیصجهت است که IgG   

 یتشخیص یراهنما عنوان به روش این .کاربرد دارد( )سنجش فلورسنت متصل به آنزیم ELFAاز تکنیک  با استفاده انسانسرم  )اوریون( در mumps علیه

 .است شده گرفته نظر اوریون دربیماری  اپیدمیولوژیک اطلاعات ارائه و

 

 توضیحات و خلاصه

 یک بیماری عامل ،ویروس متعلق به خانواده پارامیکسووووویریده اوریون،

سری شونده و م سط خود محدود  منتقل هوا  در معلق قطرات بوده که تو

متغیر  روز 61 تا 61 از  متوسط طور به این بیماری کمون دوره. می شود

 می باقی علامت بدون اوریون موارد از درصد 03 تا 03 چه اگر (.6)است 

صد 03 تا 13 ماند،   غدد دردناک شدن بزرگ همچون یعلائمموارد  در

ضه درد و بزاقی شان می  (انزندر  ) شکم پایین درد و( انمرددر ) بی را ن

  (.0 و 2) دهند

 ساله بوده و 61  تا 0 کودکانمربوط به  بیماری یک اول درجه دراوریون 

(. 2) است کودکی دوران در آسپتیک مننژیت علت ترین شایع همچنین

ستفاده به میزان زیادی  اوریون شده ضعیف ویروس واکسن از گسترده ا

 داده است. کاهشبیماری را  موارد تعداد

دادن وضعیت  نشان برای دتوان می اوریون علیه IgG بادی آنتی تشخیص

شود سرمی تغییرات تشخیص و ایمنی ستفاده   می را اوریون تشخیص. ا

.  ادد انجام سرولوژی های تست با یا شناسایی، و ویروس جداسازی با توان

آسپتیک  مننژیت مورد در و ادرار حلق، بزاق، از توان می را اوریون ویروس

در مراحل اولیه  نمونه دریافت(. 2) نمود جدا بیمار نخاعی مغزی مایع از

 (.6) است با اهمیت دوره این در ویروس تیتر بیماری بخاطر بالا بودن

 ای بیمار ایمنی تعیین برای اسووتفاده مورد سوورولوژیک سوونتی روشووهای

  ،(NT) سازی خنثی شامل واکسیناسیون از پس سرمی تغییرات تعیین

 تست این. است (CF) کمپلمان تثبیت و( HAI) هماگلوتیناسیون مهار

 بادی نتیآ پایین سطوح برای تعیین بنابراینو  بوده حساسغیر  نسبتاها 

 (.0) شود نمی توصیه

  وجود دهنده نشوووان VIDAS Mumps IgG روش با مثبت نتیجه

 .است ویروس این با یقبل مواجهه بنابراین و اوریون ضد IgG بادی آنتی

 

 اساس

با  برپایه روش سوواندویآ آنزیم ایمنواسووی دومرحله ایاسوواس این روش 

شخیص سنت ت ست.  (ELFA) نهایی فلور  به( SPR®) جامد فاز نهنجا

معرف ها  .کند می عمل نمونه برداری ابزار همچنین و جامد فاز عنوان

ستفاده برای ست ا   موم و مهر معرف نوار در قبل از وبوده  آماده در این ت

 .استگردیده  توزیع شده

شو مرحله یک از پس ست  بادی آنتی نمونه، سازی رقیق و مقدماتی یش

یه IgGهای  نه در موجود اوریون عل یب های پروتئین به نمو  نوترک

 .شد خواهد متصلپوشانده شده  SPR سطح درکه  ویروس اختصاصی

  . شستشو حذف می شود متصل نشده طی فرآیند نمونه اجزای

 فسوووفاتاز کونژوگه آلکالن باکه  IgG Anti-human های بادی آنتی

ست   خواهد ضمیمه SPR هدیوار بهو  متصل کمپلکس ایمنی به ،شده ا

 .می کند حذفکنژوگه های متصل نشده را  نهایی یشستشو مرحله .شد

  وارد( فسووفات یومبلیفریل -متیل-0) سوووبسووترا ،نهایی مرحله طول در

 این هیدرولیز کونژوگه آنزیم می شوووند. خارج و شووده SPR®چرخه 

می  کاتالیز( یومبلیفرون-متیل-0) فلورسنت محصول یک به را سوبسترا

 شدت. می شود گیری اندازه نانومتر 013 در آن فلورسانسشدت  کند که

بادی  با فلورسوووانس قدار آنتی  یه  IgGم نه در موجود اوریونعل   نمو

 بهمحاس دستگاه توسط خودکار صورت به نتایج پایان، در .است متناسب

 .می شود چاپ و

 

  SPR 

SPR شده با تولید طی در شش اوریون آنتی ژن غیرفعال   شده داده پو

ست.  ستفاده با SPR هرا شود شناخته MPG کد از ا تنها تعداد . می 

با مجددا  را کیسه ،و پس از باز شدن خارجاز کیسه را SPR مورد نیاز 

  .مهر و موم کنیددقت 

 

 نوار

 و مهر فویل برچسب انده شده توسطپوش کچاه حلقه 63 شامل نوارهر 

 نشان عمده طور به کهبوده  بارکد یک حاوی برچسباین . است شده موم

ضاء تاریخ و کیت شماره ،آزمایش کد دهنده ست انق سهیل منظوربه . ا  ت

ست شده سوراخ اول کچاه فویل ،نمونه در وارد کردن آخرین چاهک . ا

 .می گیرد صورت آن در فلورومتری خوانش کهاست  کووت یکاز هر نوار 

 مختلف معرف های حاوینیز  نواری مرکز بخش در ک های موجودچاه

 .است آزمایش برای نیاز مورد

 

 

 

 

 

 

 



 :تست( 06)   جدول محتویات کیت
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60 MPG strips STR Ready-to-use. 

60 MPG SPRs 

(2 x 30) 
SPR Ready-to-use. Interior of SPRs coated with inactivated mumps virus (Enders strain). 

MPG standard 

(liquid) (1 x 2 ml) 
S1 Ready-to-use.  Defibrinated  human  plasma*  containing  antibodies  to  mumps  +  1  g/l 

sodium azide. 

MLE  data  indicate  the  confidence  interval  in  "Relative  Fluorescence  Value  (RFV)" 
("Standard (S1) RFV Range"). 

MPG positive control 
(liquid) (1 x 2 ml) 

C1 Ready-to-use.  Defibrinated  human  plasma*  containing  antibodies  to  mumps  +  1  g/l 
sodium azide. 

MLE data indicate the Test Value (TV) range: Control C1 (+) Test Value Range. 

MPG negative control 

(liquid) (1 x 2 ml) 
C2 Ready-to-use. Prepared using defibrinated human* plasma containing no antibodies to 

mumps + 1 g/l sodium azide. 

MLE data indicate the Test Value (TV) range: Control C2(-) Test Value Range. 

Specifications for the factory master data required to calibrate the test: 
• MLE data (Master Lot Entry) provided in the kit, 
or 
• MLE bar code printed on the box label. 
1 Package insert provided in the kit or downloadable from www.biomerieux.com/techlib 

Wells Reagents 

1 Sample well. A minimum of 100 µl of serum is placed into the well. 

2 Sample diluent: TRIS buffered saline (0.01 mol/l; pH = 7.2) + protein and chemical 
stabilizers + bovine albumin + Tween + 1 g/l sodium azide (400 µl). 

3 Prewash buffer: TRIS buffered saline (0.01 mol/l; pH = 7.2) + protein and chemical 
stabilizers + bovine albumin + Tween + 1 g/l sodium azide (400 µl). 

4 - 5 Wash buffer: casein in TRIS buffered saline (0.05 mol/l; pH = 7.4) + 1 g/l sodium 
azide 1 g/l (600 µl). 

6 Conjugate:  prediluted  mixture  of  mouse  anti-human  IgG  conjugated  to  alkaline 
phosphatase + 1 g/l sodium azide (400 µl). 

7 - 8 Wash buffer: casein in TRIS buffered saline (0.05 mol/l; pH = 7.4) + 1 g/l sodium 
azide (600 µl). 

9 Empty well. 

10 Cuvette    with    substrate:    4-Methyl-umbelliferyl    phosphate    (0.6    mmol/l)    + 
diethanolamine (DEA*) (0.62 mol/l or 6.6 % pH 9.2) + 1 g/l sodium azide (300 µl). 

http://www.biomerieux.com/techlib


  نشده ارائه و نیاز مورد مواد

 میکرولیتر 633 برای توزیع مصرف یکبار سرسمپلر و سمپلر -

 بدون پودر مصرف یکبار دستکش -

سایل  و مواد سایر برای - صرف یکبارو   راهنمای کتابچه به لطفاً ،ویژه م

 .کنید مراجعه دستگاه یکاربر

 VIDAS  خانواده دستگاه -
 

 
 

 و هشدارها  اطیاحت

  در شرایط برای کاربرد تشخیصیفقط in vitro. 

 توسطططط کارشناسطططا   فقطططط جهطططت اسطططت اده حرفطططه ای

 .آزمایشگاهی واجد صلاحیت

  مطی باشطد.  انسطانیکیت حطاوی فطرآورده هطای بطا منشطا این

توانطد بوطور  نمطی شطده ای شناخته تحلیل و تجزیه روش هیچ

. کنطد تضطمین را زا بیمطاری عوامطل انتقطال وجود و عدم کامل

 عنططوا  بططه محصططوتات ایططن کططه شططود مططی توصططیه رو ایططن از

 احتیطایی اقطدامات و ع ونی در نظر گرفتطه شطود باتقوه عوامل

 .شود گرفته کار به معمول

  حاوی فورآورده هوای بوا منشوا حیووانی موی باشود. اطمینوان  کیتاین

از منشووای یووا وضووعیت بهداشووتی حیوانووات تضوومین کننووده عوودم انتقووال 

توصوویه مووی شووود ایوون محصووولات بووه  بنووابراین و عواموول پوواتوژن نبوووده

عنوان عوامل بالقوه عفوونی تلقوی و مووارد ایمنوی معموول )عودم بلوع یوا 

 استنشاق( نیز رعایت شود.

  در عفووونی بووالقوهعواموول  را بووه صووورت بیموواران هووای نمونووهی تمووام 

 ترعایوو رایووج رازیسووتی  ایمنوویو  احتیوواطی اقوودامات و گرفتووه نظوور

بوا عوامول  شوده آلووده موواد سوایر و اسوتفاده موورد موواد یتموام. کنید

 (.1،1،0) دفع نمایید قبول قابل روش بهدارای خطرات زیستی را 

 آسویب بوه بسوته بنودی یوا کیسوه بوودن سووراخ در صورت ®SPR  از

 .کنیدن استفاده آن

 گذشته استفاده نکنید. ءاز معرف های تاریخ انقضا 

 صرف یکباریا مواد ) معرف ها شماره ( م مختلف را باهم مخلوط  LOTبا 

 .نکنید

 در کاذب نتایج موجب پودر استفاده کنید؛ های بدو  پودر دستکش از  

 .(1) ایمونواسی می شود روش به آنزیمی های آزمون از برخی

 ست سدیم حاوی کیت معرف های  مس یا سرب با تواند می که آزید ا

شی ستم لوله ک شان واکنش سی شکیل و داده ن ل قاب فلزی آزیدهای ت

ستم در آزید سدیم حاوی مایع هر اگر .انفجار دهد شی لوله سی  دفع ک

 .گردد تخلیه آب با باید ،شود

  محرک عامل حاوی (63 کووت قرائت )چاهکسوووبسووترای موجود در 

 . است (اتانول امین دی 1.1٪)

 شت شیمیایی باید هرگونه ن  ای مایع شوینده مواد با کامل طور به مواد 

 سدیم هیپوکلریت ٪3.1 حداقل حاوی خانگی های کننده سفید محلول

شتی کردن تمیز برای کاربری راهنمای کتابچه. تمیز گردد  یا و عوامل ن

  اتوکلاو کننده را سووفید حاوی محلول های. کنید مشوواهده را دسووتگاه

 .نکنید

 راهنمای کتابچه) پاکسووازی شووود و تمیز منظم طور به باید دسووتگاه  

  (.ببینید را کاربری

 

 نگهداری شرایط

 .ذخیره کنید C ° 1تا  2 دررا VIDAS Mumps IgGکیت های  •

  از منجمد کرد  معرف ها اجتناب کنید.

 .ذخیره کنید C  ° 8-2 در را نشده است اده معرف های تمام •

 و مهر درستی به SPR کیسه که کنید بررسی کیت، کردن باز از پس •

 .دیکنن استفاده آن از در غیر اینصورت. است سالم و شده موم

قرار داد   را با کیسه است اده، از پس SPR پایداری ح ظ برای •

با دقت داخل در ریوبت گیر  موم کنید و داخل کیت و رمه آ  

 نگهداری کنید. C ° 8-2 در کامل

  تمام شوود،سوازی انجام  ذخیره شوده توصویه شورایط به توجه با اگر •

 . است پایدار نشان داده شده یانقضا تاریخ تا قطعات

 

 نمونه ها

 نمونه گیری و نمونه نوع

  اسووتاندارد جدا های روش توسووطآن  سوورم و آوری جمع تام خون باید

 آزمایش از قبلرا  ذرات حاوی های نمونه .نکنید گرم را سووورم. گردد

سط سیون یا سانتریفوژ تو   ضوحواز نمونه هایی که به . آماده کنید فیلترا

ستفاده نکنید. این ایکتروس یا و همولیز لیپمیک، شد ا   ممکنا ه نمونه با

 این برای پلاسووما از اسووتفاده. تاثیرگذار باشوود آزمایش نتیجه در اسووت

  آلودگی یی که دارایها نمونهاز . اسوووت نشوووده در نظر گرفته آزمایش

 .نیز استفاده نکنید می باشند آشکار میکروبی

 نمونه پایداری

شید، اگر سرم در روز نمونه گیری نمی با روز  1 تا قادر به آزمایش نمونه 

طولانی  سازی ذخیره اگر قابل نگهداری است. گراد سانتی درجه 1-2 در

ماه  2تا  گراد سووانتی درجه -21 ± 1 دررا  سوورم اسووت، نیاز مورد تر

 .متناوب اجتناب کنید انجمادیذوب از. کنید منجمد

 

 است اده دستوراتعمل

 را دسططتگاه کاربری راهنمای کتابچه کامل، دسططتوراتعمل برای

 .ببینید

 

 Master lotخوانش داده های 

( کارخانه اصلی های داده یا) مشخصات ،معرف های جدید استفاده از قبل

ستفاده با باید شود بهMaster lot (MLE )ی ورود از ا ستگاه وارد  .  د



ستگاه شود،ن انجام آزمایش شروع از بلق عملیات این اگر  به قادر د

  .بود نخواهد نتایج چاپ

  وارد بار یک به تنها lot هر برای Master lot های توجه: داده

 . دارند نیازنمود  

  است ممکن دستگاه مورد استفاده براساس MLE یها داده کردن وارد

ستی یا خودکار صووورت به  یکاربر راهنمای کتابچه به) انجام گردد د

  (.کنید مراجعه
 

 

   کاتیبراسیو 

  از اسووتفاده با باید وارد نمودن داده ورودی اصوولی از پس کالیبراسوویون

 lotاستفاده از معرف های با  دفعه هربا  کیت، در شده ارائه استانداردهای

شوند  این. شود روز انجام 60 هر آن از پس و جدید که به تازگی باز می 

  راتتغیی و کرده فراهم را ویژه دستگاه کالیبراسیون های منحنی عملیات

  .می کند جبرانرا  کیت در احتمالی جزئی

ستاندارد شخص ا یک  در)دوتایی(  صورت دوپلیکهبه  باید S1 شده م

جام شوووود واکنش چه) ان تاب مای ک ید را یکاربر راهن قادیر(. ببین  م

  اگر. باشد( فلورسانس نسبی ارزش) RFV محدوده در باید کالیبراسیون

 .کالیبراسیون را تکرار کنید ،در این محدوده نباشد

 

 آزمایشفرآیند 

و اجازه  یخچال خارج نمایید از را نیاز مورد معرف های تنها .6

 دقیقه به دمای اتاق برسد.  06دهید یی حداقل 

 یا و کنترل، "MPG" SPR یک ، "MPG" نوار نمونه یک هر برای. 2

شد  برداشته نیاز مورد SPR®اینکه   از پس. استفاده کنید استاندارد

صل ایمینا  سه که کنید حا سدود دقت با نگهداری کی  شده م

 است.

سط . 0 ست تو ستگاه روی بر ”MPG“  کد ت شخص د ست شده م   .ا

ست تعداد سی را تعیین کنید های ت ستاندارد .قابل برر س بر باید ا   اسا

"S1" ترلکن اگر. باید به صورت دوپلیکه انجام گردد آزمایش و شناخته 

 منفی کنترل اگر تعیین و "C1" با را آن باید شود، می آزمایش مثبت

 .شود شناخته "C2" با باید شود می آزمایش

ستاندارد، . 0 ستفاده از باها را  نمونه و ها کنترلا   سرم برای) ورتکس ا

 کنید. مخلوط (رسوب از شدهجدا

سب اعداد بارا  MPG معرف ینوارها نیاز، صورت در. 1 سایی منا   شنا

  .گذاری کنیدبرچسب  شده ارائه فضای در نمونه

ستاندارد، سهم آزمایش، این برای. 1  066 نمونه ها و کنترل ها ا

ست میکرو تیتر   انجام دسووتی نمونه برداری بطور که وقتی: توجه .ا

صورت لزوم. کنید حباب بررسی را از لحاظ نمونه ک هایچاه ،شود   ،در 

 .بزنید ضربه آرامیبه نوار  به موجود حباب گونه هر حذف برای

0.SPR های"MPG" و نوارهای "MPG" را داخل دستگاه قرار دهید .

  در سوونجش کد با یرنگ های برچسووب شوووید مطمئن تاکنید  بررسووی
®SPR منطبق باشد معرف ینوارها و.  

  سنجش مراحل تمام. بر اساس راهنمای کاربری آغاز کنید سنجش را. 1

 .شود می انجام دستگاه توسط خودکار صورت به

 هب و را مجددا بسووته ویالانتقال نمونه به وسوویله پیپت، درب  از پس. 9

 بازگردانید.  درجه سانتی گراد 1-2دمای 

  از پس. رسید خواهد پایان به دقیقه 03-01 حدود در سنجشاین . 63

 .خارج نمایید دستگاه از ها رانوار و SPR سنجش،اتمام 

66 . SPRدفع  مناسووب محفظه یک در شووده را اسووتفادههای نوار و ها

 .کنید

 

 ت سیر و نتایج

 ایانهر توسط خودکار صورت به نتایج ،گردید تکمیل سنجش که هنگامی

  رد بار دو معرف نوار هر برای فلورسانسشدت . می شود تحلیل و تجزیه

  کووت از ای زمینه خوانش خوانش اول. می شوووود گیری اندازه کووت

ست که سترا ا سترا به SPR ورود از قبل سوب  قرائت. انجام می شود سوب

انجام  SPR داخل در مانده باقی آنزیم با سوبسترا انکوباسیون از پس دوم

  ای زمینه خوانش کردن کم با( فلورسانس نسبی ارزش) RFV. می شود

 یم ظاهر نتیجه برگه در محاسباتاین . شود می محاسبه نهایی نتیجه از

 .شود

  استاندارد نمونه RFV از ینسبت تشکیل با نمونه هر برای مقادیر آزمایش

ستمقادیر . شود می ایجاد   ای مجموعه با کنترل و بیماران های نمونه ت

 رتیت نماینده می شووود کهمقایسووه  کامپیوتر در شووده ذخیره آسووتانه از

ست اوریون بادی آنتی پایین ستانهمقادیر زیر جدول .ا را  ایجنت تفسیر و آ

 .دهد می نشان
 

Test value Interpretation 

< 0.35 Negative 

≥ 0.35 to < 0.50 Equivocal 

> 0.50 Positive 
 
 

 موارد زیر است: شامل شده چاپ گزارش یک

 شده، انجام آزمایش نوع -

 نمونه، شناسایی -

 زمان، و تاریخ -

 استفاده،مورد  معرف کیت انقضاء تاریخ و lotشماره  -

- RFV شده تفسیر نتیجه و تست مقادیر نمونه، هر. 

ستانه حد از کمتر مقادیر با نتایج شان( 3.01) آ  قابل غیر IgG دهنده ن

سایی ستعد افراد و اوریون به مبتلا بیماران شنا .  ستا عفونت به ابتلا م

  از پس روز چند تا اسووت ممکن اوریون فعلیو  اولیه عفونت با بیماران

 . نکنند گیری اندازه قابل IgG تولید به عفونت شروع



ستانه با برابر یا بزرگتر مقادیر با نمونه   گزارش مثبت عنوان به( 3.13) آ

 یک یا اوریون با مواجهه قبلی دهنده نشووان مثبت نتیجه. اسووت شووده

  .است عفونت از نقاهت مرحله

هایی است  نمونه در اطمینان فقدان معنی به روش هر در ذاتی دقت عدم

سیار آزمایش که دارای مقادیر ستانه به نزدیک ب شند آ   جه،نتی در. می با

 .است دقت عدم این آماری درک اساس بر آستانه بین مبهم منطقه

شود تازه نمونه با باید مبهمهای  نمونه  ازهت نمونهامکان تهیه  اگر. تکرار 

یا از روش دیگری اسووتفاده  تکراربا نمونه اصوولی آزمایش را  ،وجود ندارد

 .کنید

  زا بالاتر ای زمینه خوانش که می شووود گزارش هنگامی نا معتبر نتایج

وبسترا س آلودگی دهنده نشان که) باشد شده تعیین پیش از نقطه بحرانی

ست صلی نمونه بارا  سنجش مورد، این در(. ا سیر نتایج  .کنید تکرار ا تف

 .شود انجام باید آزمایشات سایر و بالینی اطلاعات در نظر گرفتن باید با

 

 کی یت کنترل

 VIDAS Mumpsیک کنترل مثبت و یک کنترل منفی در هر کیت 

IgG  برای اطمینان از عملکرد آن قرار داده شووده اسووت. این کنترل ها

باید بلافاصله پس از بازگشایی کیت جدید انجام شود. هر بار کالیبراسیون 

شود. دستگاه تنها در صورتی قادر به  نیز باید توسط این کنترل ها انجام 

  .تعیین شود C2و  C1بررسی مقادیر کنترل است که به صورت 

 استفاده با VIDAS Mumps IgG روش های برای انتظار مورد مقادیر

اگر مقادیر . وارد دسووتگاه شووده اسووتmaster lot (MLE ) یورود از

 کنترل خارج از طیف مقادیر مورد انتظار باشد قابل استناد نمی باشد.

ساس قوانین کاربردی منطقه ای از وظایف توجه : انجام کنترل کیفی بر ا

 هر کاربر است. 

 

 ها محدودیت

 بادی آنتی تشووخیص طریق از VIDAS Mumps IgG سوونجش .6

IgG تاس فرد یک ایمنی وضعیت تعیین برای ای وسیله اوریون، ضد. 

  ویروس مشووترک با سووایر ژنی آنتی ارتباط اوریون ویروس که آنجا از  .2

سوویر های  محتمل سرولوژی متقاطع واکنش دارد، یدهخانواده پارامیک

ست شان مثبت نتایج بنابراین،(. 9) ا   وناوری ویروس به ایمنی دهنده ن

  به ویروس ایمنی شواهد با افراد آن در که یموارد اًگاه(. 63)نمی باشد 

 (.9) دارد وجود دچار بیماری شده اند متعاقباً سرولوژیاز لحاظ  اوریون

 خونی دریافت نموده اند محصووولات گذشووته ماه چند در که افرادی .0

 .باشد نمی اوریون قبلی عفونت کنونی نشان دهنده مثبت تست نتیجه

ست ممکن تداخل .0   اجزای موجود علیه آنتی بادی های حاوی سرم با ا

 تنگرف نظر در با باید سنجش نتایج دلیل، همین به. شود ایجاد معرف

 .شود تفسیر دیگر آزمون هر از حاصل نتایج و یبیمار تاریخچه

 انتظار مقادیر مورد ییف

سالی، طی دوره در صد 91 بزرگ  بادی آنتی متحده ایالات جمعیت از در

 یک عنوان به همچنان اوریون(. 0)را کسب کرده اند  اوریون ویروسعلیه 

سال کودکان بر موثر بیماری شود و خرد صد آنجایی که از تلقی می    در

  علائم شروع از قبل روز چند ویروس وبوده  علامت بدون موارد از بالایی

 .تشخیص بیماری دشوار می شود است، نهفته بالینی

  فصوولی روند و مورد بررسووی جمعیت سوون به توجه با عفونت فراوانی

سیون های برنامهآغاز  از قبل .بود خواهد متفاوت سینا  شیوع ملی، واک

  عنوان به "اوریون" واکسن که آنجا از .بود ٪93 حدود در اروپا در سرمی

شی سیون ملی برنامه از بخ سینا شور 12 در واک  سطح شد، معرفی ک

شش ست ٪93 از بیش اغلب کودکی دوران اوایل از پو ضر حال در. ا   حا

شورهای اغلب رد بیماری این بروز سعه ک  6ی633.333 از کمتر یافته تو

  (.66)است 

 

 عملکرد

  نمونه زیر،ی عملکرد های ویژگی بخش در شووده داده شوورح مطالعه در

صادفی های   ایالات شرقی شمال در خون سالم اهداکنندگان از تازه ت

 .شد آوری جمع متحده

 :ویژگی/  حساسیت

سرم در یک مرکز  202 . گرفتمورد آزمایش قرار  bioMérieuxنمونه 

  نمونه 21 و بیمار نرمال جمعیت از تصووادفی نمونه 231 نمونه، 202 از

 . بود های مرجع آزمایشگاه از منفی

  روش یک و VIDAS Mumps IgG روش از اسووتفاده با نمونه هر

 نتایج با ها نمونه. گرفت قرار آزمایش مورد EIA دسووترس در تجاری

  وشر از اسووتفاده با نهایی تفسوویر برای ارائه نیز روش دو بین گوناگون

سترس در تجاری سی IFA د   با روش که نمونه 0. گرفتند قرار مورد برر

EIA با بود مبهم IFA با   و مثبتVIDAS Mumps IgG منفی 

  .است نشده گرفته نظر در نهایی تفسیر برای ها نمونه این. بود

بر اسووواس . وجود داشوووت VIDAS نتیجه مبهم( ٪2.2) 1 ابتدا در

شتر،  شات بی صورت 6 و مبهم عنوان به( ٪6.0) 0 آزمای  مثبت مورد به 

سیر برای نمونه 0 این. گردید تکرار شده گرفته نظر در نهایی تف ست ن .  ا

 تجاریروش را در مقایسه با  VIDAS Mumps IgG روش زیر جدول

 .دهد می نشان منجمد و تازه نمونه دو هر برای EIA دسترس در

 

 سرم تازه نمونه 202

 (ارائه نشده است محاسبات در)نتیجه مبهم  0

 (ارائه نشده است محاسبات در) نشده حل نمونه 0
 



 Fresh samples - 
EIA 

Repository samples 
- EIA 

+ - + - 

VIDAS 
Mumps 

IgG 

+ 190 2 2 1 

- 2 8 2 18 

 

سبیتوافق  : ٪91 اطمینان فاصووله) ٪91.3 =نمونه های تازهبرای  ن

90.9٪ - 99.2٪) 

صله) ٪10.3 =برای نمونه های ذخیره توافق نسبی : ٪91 اطمینان فا

11.0٪ - 90.2٪) 

تفسوویر را در مقایسووه با   VIDAS Mumps IgG روش زیر جدول

 .دهد می نشان ذخیره و تازه نمونه دو هر براینهایی 

 سرم تازه نمونه 202

 (ارائه نشده است محاسبات در)نتیجه مبهم  0

 (ارائه نشده است محاسبات در) نشده حل نمونه 0
 

 Fresh samples – 
Final interpretation 

Repository samples 
- 

Final intepretation 

+ - + - 

VIDAS 
Mumps 
IgG 

+ 191 1 2 1 

- 2 8 1 19 

سبی : ٪91 اطمینان فاصووله) ٪91.1 =برای نمونه های تازه توافق ن

91.1٪ - 99.1٪) 

صله) ٪96.0 =برای نمونه های ذخیره توافق نسبی : ٪91 اطمینان فا

02.3٪ - 91.9٪) 

را در مقایسووه با  تفسوویر  VIDAS Mumps IgG روش زیر جدول

 .دهد می نشان تمامی نمونه ها براینهایی 

 سرم تازه نمونه 202

 (استارائه نشده  محاسبات در)نتیجه مبهم  0

 (ارائه نشده است محاسبات در) نشده حل نمونه 0
 

 Final interpretation 

All samples 

+ - 

VIDAS 

Mumps IgG 

+ 193 2 

- 3 27 

 (٪99.1 - ٪91.1: ٪91 اطمینان فاصله) ٪91.1 حساسیت=

 (%99.2 - ٪00.2: ٪91 اطمینان فاصله) ٪96.0 ویژگی=

 (%99.6 - ٪90.1: ٪91 اطمینان فاصله) ٪90.1 =توافق نسبی

 

 

 (Intra-assay) داخلی دقت

  نمونه دو سایت، هر در. گرفت قرار بررسی مورد سایت دو داخلی در دقت

ست به نتایج. گرفتند قرار آزمایش مورد منفی نمونه یک و مثبت  مدهآ د

 مقادیر آزمایش محاسووبه در RFV (RFV به صووورت زیر جدول در

ستفاده ستفاده بیمار نتایج تفسیر برای که است شده ا شان (شود می ا  ن

 .است شده داده
 

Site n = Mean RFV % CV 

Site A  
22 

 
1715 

 
5.9% - positive 1 

- positive 2 22 1231 6.2% 
- negative 22 64 8.9% 

Site B  
22 

 
1594 

 
5.7% - positive 1 

- positive 2 22 1135 9.2% 
- negative 22 63 5.1% 

 

 (Inter-assay) ها روش بین تکرارپذیری

سی مورد سایت سه در ها روش بین تکرارپذیری   هر در. گرفت قرار برر

  مورد روز 0 مدت به( triplicate) نسووخه سووه در نمونه هفت سووایت،

 یرتفس برای که) زیر جدول در آمده دست به نتایج. گرفتند قرار آزمایش

 .است شده داده نشان( شود می بیمار استفاده نتایج
 

Sample n = Mean Test 
Value 

% CV 

Site 1  
9 

 
1.93 

 
5.18 1 

2 9 0.05 * 
3 9 0.98 5.10 
4 9 2.13 5.63 
5 9 5.66 4.42 
6 9 0.07 * 
7 9 0.72 8.33 

Site 2  
9 

 
1.89 

 
4.23 1 

2 9 0.05 * 
3 9 0.97 5.15 
4 9 2.11 5.21 
5 9 5.77 3.29 
6 9 0.07 * 
7 9 0.72 6.94 

Site 3  
9 

 
1.82 

 
7.14 1 

2 9 0.05 * 
3 9 0.98 8.16 
4 9 2.07 5.80 
5 9 5.56 7.01 
6 9 0.07 * 
7 9 0.71 5.63 

 

 

 



 متقایع واکنش

 با که مثبت RF سرم چهار و  ANAسرم مثبت از لحاظ نمونه  هفت

 ضوود IgG برای تجاری دسووترس در IFA یا EIA آزمون از اسووتفاده

  ره .گرفتند قرار آزمایش مورد متقاطع واکنش جهت بودند منفی اوریون

  .بود منفیVIDAS Mumps IgG روش در سرم یازده

  قرار آزمایش مورد نیز اوریون IgG برای منفی اضوووافی نمونه شوووش

  ،ویروس بار اپشوووتین مرغان، آبله ویروس سووویتومگالوویروس،: گرفتند

  سیمپلکس هرپس ویروس و پاراآنفلوانزا 2 نوع ویروس ،سرخکویروس 

 شووش این برایVIDAS Mumps IgG روش در متقاطع واکنش .6

 .مشاهده نشد ویروس

  هرپس ویروس برای مثبت و اوریون IgG برای دیگر منفی نمونه سووه

  در نمونه سه از تا دو. گرفتند قرار آزمایش مورد نیز 2 و 6 سیمپلکس

 .بود منفی IgG VIDAS Mumps روش
 

 

 زباته دفع

ستفاده مورد های معرف ستفاده یا ا شده ا  یکبار مواد سایر همچنین و ن

صرف صولاتبه دنبال فرآیندهای  را آلوده م   یعفون بالقوه یا و عفونی مح

 و نوع اسواس بر شوده ایجاد فاضولاب و ضوایعات مدیریت .دور بیندازید

 هک است آزمایشگاه هر های مسئولیت از آنها دفع و مقابله خطرات، میزان

 .بگیرد صورت مربوطه مقررات با مطابق باید

 

 شاخص نمادها

 ضمانت

bioMérieux و خرید ضمانت شامل ضمنی یا صریح ضمانت هرگونه 

ناسووووب و فروش ند می رد را ویژه کاربرد یک برای آن بودن م . ک

bioMérieux نخواهد مسئول تبعی یا اتفاقی خسارت گونه هر قبال در  

 گونه هر به نسبت تعهدی شرایط هیآ در bioMérieux همچنین،. بود

  برای شوورکت به شووده پرداخت مبلغ اسووترداد بر مبنی مشووتری ادعای

 .ندارد است ادعا این موضوع که خدماتی یا محصول
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