
Zoster IgG (VZG)-Varicella ®VIDAS 

VIDAS Varicella-Zoster IgG (VZG)  ستفاده برای روش کیفی خودکار یک ستگاههای ا ست که  VIDASخانواده در د شخیصجهت ا آنتی  ت

ستر علیه IgG های بادی سلا زو سانسرم  در ویروس واری ستفاده ان صل به آنزیم ELFAاز تکنیک  با ا سنت مت سنجش فلور  به روش این .به کار می رود( )

 .است شده گرفته نظر در ایمنولوژیک ویروس واریسلا زوستر تشخیص در راهنما عنوان

 

 توضیحات و خلاصه

 اب عفونت مختلف بالینی تظاهرات )زونا( زوسللتر و (مرغان آبلهواریسلللا )

بوده  اولیه عفونت مرغان، آبله. باشد می (VZV) واریسلا زوستر ویروس

  حساس های جمعیت در سرعت به که است مسری بسیار بیماری یکو 

 می گسللترش( ایمنی نقص دچار بزرگسللالان و کودکان مثال عنوان به)

  اهو در معلق قطرات یا و مستقیم تماس توسط انتشار آن(. 3 ،2 ،1) یابد

 یا شش تا قبل ساعت 22 ازبودن بیماری  مسری دوره. صورت می گیرد

شد وزیکول ظهور از بعد روز هفت   مرغان آبله موارد، اغلب در(. 2) می با

 فضع و خفیف تب یک با که بوده کودکی دوران در خفیف بیماری یک

ست تاولی بثورات با همراه سالان حال، این با(. 2) همراه ا  به مبتلا بزرگ

شانه و بالا تب معمولا مرغان آبله . مداومی را بروز می دهند شدید های ن

 (.2می انجامد )پنومونی موارد به  ٪22 حدود

 مجددفعال شدن  از ناشی دهد و  می رخ بزرگسالان در کلی طور به زونا

واریسلللا زوسللتری اسللت که به صللورت پنهان در بدن باقی مانده اسللت. 

شنی دلیل هیچ اغلب هچاگر ستروقوع  برای رو  به اغلب ،وجود ندارد زو

 .است مرتبط دارو از خاصی انواع مصرف یا تروما استرس،

ستر عفونت  سلا زو ستم نقص دچار بیماران در واری   تواند می ایمنی سی

  ندهپیشللرو مرغان آبله. شللود منجر مرگ به یاایجاد  جدی های بیماری

  مرغان آبله دچار ،سرطان درمانطی  در که کودکانی از ٪32در  حداکثر

  خطر معرض در با نقص ایمنی سلللولی نیز کودکان. دهد می رخشللدند 

 یستمسنقص  با تر مسن بیماران در. هستند پیشرونده مرغان آبله به ابتلا

  .(1،3) دارد وجود منتشر آبله مرغان خطر افزایش ایمنی

  جداسازی طریق از تواند می واریسلا زوستر عفونت آزمایشگاهی تشخیص

ستفاده با یا ویروسی های ژن آنتی ردیابی ،کشت با ویروس   ایروشه از ا

 های تکنیک از بیش سللرولوژیکی روشللهای. شللود انجام سللرولوژیکی

سازی سی جدا شود ترجیح ویرو شهای .داده می   شامل سرولوژیکی رو

نده خنثی های بادی آنتی مان ،کن یت کمپل  بادی آنتی ،(CF) تثب

ضللد  ایمونوفلورسللان  ،(FAMA)غشللا   ژن آنتی علیه فلورسللنت

 است. ELISA و (ACIF) انمکمپل

 ELISA های روشو  CF  از تر حساس و سریع FAMA گیری اندازه

 می باشند. حساس بسیار شده و انجام FAMA از تر راحت نیز

ستر عفونت سلا زو شاهده با موارد اغلب در واری شخیص بالینی علائم م  ت

  خصوص به ایمنی وضعیت تعیین برای ELISA حال این با. میشود داده

سالانی در ست نامشخص مرغان آبله بهآنها  قبلیی ابتلا سابقه که بزرگ   ا

 (. 8) می باشد ارزشمند

VIDAS Varicella-Zoster IgG (VZG) راهنمللای عنوان بلله  

ضعیت تعیین ستر-مرغان آبله ویروس به ایمنی و  دهش گرفته نظر در زو

 .است

 

 اساس

سی دومرحله ای ساندویچ آنزیم ایمنوا شخیص این روش برپایه روش   با ت

ست.  (ELFA) نهایی فلورسنت  فاز عنوان به( SPR®) جامد فاز نهنجا

 ،سللنجشجهت این . کند می عمل نمونه برداری ابزار همچنین و جامد

 شده موم و مهر معرف نوار در قبل از وبوده  آماده استفاده برایمعرف ها 

 .استگردیده  توزیع

شو مرحله یک از پ   بادی آنتی نمونه، سازی رقیق و مقدماتی یشست

 نوترکیب های پروتئین به نمونه در موجود واریسللللا علیه IgGهای 

  اجزای .شد خواهد متصل SPR در این ویروسپوشانده شده  اختصاصی

  . شستشو حذف می شود متصل نشده طی فرآیند نمونه

 فسلللفاتاز کونهوگه آلکالن باکه  IgG Anti-human های بادی آنتی

ست صل کمپلک  ایمنی به ،شده ا   خواهد ضمیمه SPR هدیوار به مت

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

  وارد( فسللفات یومبلیفریل -متیل-2) سللوبسللترا ،نهایی مرحله طول در

 این هیدرولیز کونهوگه آنزیم می شللوند. خارج و شللده SPR®چرخه 

می  کاتالیز( یومبلیفرون-متیل-2) فلورسنت محصول یک به را سوبسترا

 شدت. می شود گیری اندازه نانومتر 252 در آن فلورسان شدت  کند که

  نمونه در موجود واریسللللاعلیه  IgGمقدار آنتی بادی  با فلورسلللان 

سب ست متنا سط خودکار صورت به نتایج روش، پایان در .ا ستگاه تو   د

 .می شود چاپ و محاسبه

 

  SPR 

SPR سلویه واریسللا زوسلتر آنتی ژن غیرفعال شلده با تولید طول در(  

Sissy )هراسللت.  شللده داده پوشللش SPR کد از اسللتفاده با VZG  

شود شناخته سه را SPR تنها تعداد مورد نیاز . می  و پ  از  خارجاز کی

  .مهر و موم کنیدبا دقت مجددا  را کیسه ،باز شدن

 

 



 :تست( 06)   جدول محتویات کیت

 

 :VZGشرح نوار  
 

 

 

 

 
 نوار

 و مهر فویل برچسب انده شده توسطپوش کچاه حلقه 12 شامل نوارهر 

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

ضا  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

 

 

60 VZG strips STR Ready-to-use. 

60 VZG SPRs 
(2 x 30) 

SPR Ready-to-use.  Interior of SPRs coated with inactivated varicella-zoster viral antigen 
(Sissy strain). 

VZG standard 
(1 x 2 ml) 

S1 Ready-to-use. Human* defibrinated plasma containing antibodies to varicella + 1 g/l 
sodium azide. 

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

VZG positive control 
(1 x 2 ml) 

C1 Ready-to-use. Human* defibrinated plasma containing antibodies to varicella + 1 g/l 
sodium azide. 

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

VZG negative control 
(1 x 2 ml) 

C2 Ready-to-use. Prepared using human* defibrinated plasma containing no antibodies to 
varicella + 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 codes 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: 400 µl of phosphate buffered saline (0.01 mol/l, pH 7.2) + bovine 
albumin + 1 g/l sodium azide. 

3 Prewash buffer: Phosphate buffered saline (0.01 mol/l ; pH = 7.2) + bovine albumin 
+ 1 g/l sodium azide. (400 µl). 

4 - 5 Wash buffer: casein (bovine) in TRIS buffered saline (0.05 mol/l, pH 7.4) + 1 g/l 

sodium azide (600 µl). 

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

7 - 8 Wash buffer: casein (bovine) 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 122 برای توزیع مصرف یکبار سرسمپلر و سمپلر -

 بدون پودر مصرف یکبار دستکش -

سایل  و مواد سایر برای - صرف یکبارو   راهنمای کتابچه به لطفاً ،ویهه 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 فلرآورده هلای بلا منشلا حیلوانی ملی باشلد. اطمینلان  کیتاین

از منشللای یللا وضللعیت بهداشللتی حیوانللات تضللمین کننللده عللدم انتقللال 

مللی شللود ایللن محصللولات بلله توصللیه  بنللابراین و عوامللل پللاتوژن نبللوده

عنوان عوامل بالقوه عفلونی تلقلی و ملوارد ایمنلی معملول )علدم بللع یلا 

 استنشاق( نیز رعایت شود.

  در عفللونی بللالقوهعوامللل  را بلله صللورت بیمللاران هللای نمونللهی تمللام 

 رعایللت رایللج رازیسللتی  ایمنللیو  احتیللاطی اقللدامات و گرفتلله نظللر

بلا عواملل  شلده آللوده ملواد سلایر و اسلتفاده ملورد ملواد یتملام. کنید

 .دفع نمایید قبول قابل روش بهدارای خطرات زیستی را 

 آسلیب بله بسلته بنلدی یلا کیسله بلودن سلوراخ در صورت ®SPR  از

 .کنیدن استفاده آن

 گذشته استفاده نکنید.  از معرف های تاریخ انقضا 

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

 .نکنید

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

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

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

شی ستم لوله ک شان واکنش سی شکیل و داده ن  لقاب 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 (12 کووت قرائت )چاهکسللوبسللترای موجود در 

 . است (اتانول امین دی 6.6٪)

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

 سدیم هیپوکلریت ٪2.5 حداقل حاوی خانگی های کننده سفید محلول

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

  اتوکلاو کننده را سللفید حاوی محلول های. کنید مشللاهده را دسللتگاه

 .نکنید

 راهنمای کتابچه) پاکسللازی شللود و تمیز منظم طور به باید دسللتگاه  

  (.ببینید را کاربری

 

 نگهداری شرایط

 .ذخیره کنید C ° 8تا  2 دررا VIDAS VZGکیت 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 پ  •

 .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 شلود،سلازی انجام  ذخیره شلده توصلیه شلرایط به توجه با اگر •

 . است پایدار نشان داده شده یانقضا تاریخ تا قطعات

 

 نمونه ها

 نمونه گیری و نمونه نوع

  اسللتاندارد جدا های روش توسللطآن  سللرم و آوری جمع تام خون باید

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

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

ستفاده نکنید ایکتروس یا و همولیز لیپمیک، شد ا   ممکن اه نمونهاین . با

ر نظر د آزمایش این برای پلاسما از استفاده. گذاردب تاثیر آزمایش در است

شده گرفته ست ن شکار میکروبی آلودگی یی که دارایها نمونهاز . ا ی م آ

 .نیز استفاده نکنید باشند

 نمونه پایداری

شید، قادر به اگر سرم در روز نمونه گیری نمی با   روز 5 تا آزمایش نمونه 

طولانی  سازی ذخیره اگر قابل نگهداری است. گراد سانتی درجه 8-2 در

ماه  2تا  گراد سللانتی درجه -25 ± 6 دررا  سللرم اسللت، 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

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

 . نمود  دارند وارد

 به است ممکن دستگاه مورد استفاده براساس MLE ها داده کردن وارد

 یکاربر راهنمای کتابچه به) انجام گردد دسططتی یا خودکار صلللورت

 (.کنید مراجعه
 

 

   کاتیبراسیو 

  از اسللتفاده با باید وارد نمودن داده ورودی اصلللی از پ  کالیبراسللیون

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

شوند  این. شود روز انجام 12 هر آن از پ  و جدید که به تازگی باز می 

  راتتغیی و کرده فراهم را ویهه 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 شلللود واکنش چه) ان تاب مای ک ید را یکاربر راهن قادیر(. ببین  م

  اگر. باشد( فلورسان  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 .1

 دقیقه به دمای اتاق برسد.  06دهید یی حداقل 

 یا و کنترل، "VZG" SPR یک ، "VZG " 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 . 3 ست تو ستگاه روی بر ”VZG“  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

سب اعداد را با معرف نوارهای نیاز، صورت در 4 سایی منا   شنا

 . برچسب گذاری کنید شده ارائه فضای در نمونه

ستاندارد،  ..5 ستفاده از باها را  نمونه و ها کنترلا   سرم برای) ورتک  ا

 کنید. مخلوط (رسوب از شدهجدا

ستاندارد، سهم آزمایش، این برای. 6  066 نمونه ها و کنترل ها ا

ست میکرو تیتر   انجام دسللتی 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

7.SPR های"VZG" و نوارهای "VZG" ستگاه قرار دهید . را داخل د

  در سللنجش کد با یرنگ های برچسللب شللوید مطمئن تاکنید  بررسللی
®SPR منطبق باشد معرف ینوارها و.  

  سنجش مراحل تمام. بر اساس راهنمای کاربری آغاز کنید سنجش را. 8

 .شود می انجام دستگاه توسط خودکار صورت به

 هب و را مجددا بسللته ویالانتقال نمونه به وسللیله پیپت، درب  از پ . 9

 بازگردانید.  درجه سانتی گراد 8-2دمای 

اتمام  از پ . رسید خواهد پایان به دقیقه 22 حدود در سنجشاین . 12

 .خارج نمایید دستگاه از ها رانوار و SPR سنجش،

11 . SPRدفع  مناسللب محفظه یک در شللده را اسللتفادههای 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 فلورسان شدت . می شود تحلیل و تجزیه

  کووت از ای زمینه خوانش خوانش اول. می شلللود 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 پ  دوم

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

 یم ظاهر نتیجه برگه در این محسبات. 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 شللود کهمقایسلله  کامپیوتر در شللده ذخیره آسللتانه از

 .است واریسلا بادی آنتی پایین

 .دهد می نشانرا  تفسیر نتایج و آستانه زیر جدول
 

Test value Interpretation 

TV < 0.60 Negative 

0.60 < TV < 0.90 Equivocal 

TV > 0.90 Positive 
 

 
 

ستانه حد از کمتر مقادیر با نتایج شان( 2.62) پایین آ با  بیماران دهنده ن

واریسلللا  عفونتعلیه  IgG آنتی بادی شللناسللایی قابل غیر غلظت های

ستر ست زو ست ممکن اوریون و فعلی اولیه عفونت با بیماران. ا  ندچ تا ا

 . نکنند گیری اندازه قابل IgG تولید به عفونت شروع از پ  روز

ستانه با برابر یا بزرگتر مقادیر باهایی  نمونه  مثبت عنوان به( 2.92) بالا آ

 . است شده گزارش

 دارای موارد زیر است: شده چاپ گزارش یک

 شده، انجام آزمایش نوع -

 نمونه، شناسایی -



 زمان، و تاریخ -

 استفاده،مورد  معرف کیت انقضا  تاریخ و lotشماره  -

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

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 اسللتفاده  تکراربا نمونه اصلللی آزمایش را  ،وجود ندارد

 .کنید

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

شد شده تعیین پیش از نقطه بحرانی شان که) با  طحس آلودگی دهنده ن

  .نیدک تکرار اصلی نمونه بارا  سنجش مورد، این در(. سوبسترا است پایین

صورتی که ستاندارد گونههیچ در  ست نوار برای یا سترس دبیمار  ت ر د

ستاندارد یک مورد، این در. مشاهده می شود نامعتبر نتیجهنباشد  به  را ا

سان lotشماره  با VZG نوار در صورت دوپلیکه سپ  یک  اجرا کنید. 

ستفاده با می تواند بیمار آزمایش نتیجه ستاندارد از ا ده ش ذخیرهتازه  ا

 .(دببینی را کاربری دستورالعمل کامل اطلاعات برای) مجددا محاسبه شود

  انجام شاتآزمای سایر و بالینی اطلاعات تفسیر نتایج باید بادر نظر گرفتن

 .شود

 

 کی یت کنترل

قرار  VIDAS VZGیک کنترل مثبت و یک کنترل منفی در هر کیت 

داده شده است. این کنترل ها باید بلافاصله پ  از بازگشایی کیت جدید 

اطمینان از عملکرد آن انجام شلللود. هر بار کالیبراسلللیون نیز باید  جهت

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

  .تعیین شود C2و  C1مقادیر کنترل است که به صورت 

  از اسلللتفاده با  VIDAS VZG روش های برای انتظار ردمو مقادیر

اگر مقادیر کنترل . وارد دستگاه شده استmaster lot (MLE ) یورود

 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

به عنوان وسیله ای در  VIDAS Varicella-Zoster IgG سنجش .1

 ایه بادی آنتی تشللخیص طریق ازتعیین وضللعیت ایمنولوژیک افراد 

IgG واریسلا عمل می کند ضد. 

لیه ع بادی آنتی حضور برای و هستند کیفی آزمون این از حاصل نتایج .2

VZV شوند گرفته نظر در منفی یا مثبت صورت به باید. 

 با دهنده مواجهه قبلی نشللان مرغان آبله ضللد IgG بادی آنتی حضللور .3

شد می ویروس   در کمی آزمون. کند نمی رد مجدد را عفونت امکان اما ،با

شده از سرم جفت ش یا و نقاهت دوران و حاد هایفاز دریافت  ی برای رو

  عفونت تشللخیص برای مرغان آبله علیه IgM بادی آنتی حضللور تعیین

 .شود می استفاده اخیر

ویروس  علیه IgG / IgM های بادی آنتی آزمون نتایج ،تشخیص برای. 2

 .ابی شودارزی بیمار بالینی تاریخچه و علائم با ارتباط در باید واریسلا زوستر

 درمان تحتکه  ایمنی نقص دچار بیماران در تسلللت مثبت نتیجه. 5

  وسللترز ایمنی یپلاسللما یا و زوسللتر گلوبولینایمنو با کننده پیشللگیری

  (.12) نباشد VZV با قبلی عفونت دهنده نشان است ممکنهستند 

شده منفی نتایجارتباط . 6   فونتع وضعیت ایمنی به و تست این با تعیین 

شده ثابت مرغان آبله ست ن صورت لزوم. ا  با افراد ایمنی، قطعی تعیین در 

آزمایش  دوباره FAMAنظیر  تر حسللاس روش توسللط باید منفی نتایج

 (.6) شوند

 قابل های شاخصاز  EIA و FAMA ، ACIF منفی نتایج چه اگر. 7

سیت اعتماد سا شند عفونت به ابتلا ح ستر می با سلا زو   ونتعف وقوع ،واری

  ACIF و FAMA تعیین شده با بادی آنتی پایین تیتر با افراد در بالینی

  عتمادا قابل نشانه همیشه بادی آنتی پایین سطح کهدهنده آن است  نشان

ست بالینی بیماری برابر در محافظت شخیص حال، این با. نی  بادی آنتی ت

 .(1) است ارتباط در افراد ازحفاظت  ٪96 تا VZVهای 

 دیده معرف اجزای ضد بادیهای آنتی حاوی سرم با است ممکن تداخل. 8

 ییمارب تاریخچه گرفتن نظر در با باید سنجش نتایج دلیل، همین به. دشو

 .شود تفسیر دیگر آزمون هر از حاصل نتایج و

 

 انتظار مقادیر مورد ییف

  دارای انبزرگسال جمعیت از ٪95 حدود متحده، ایالات شهری مناطق در

شان بادی آنتی سبت ایمنی و یقبل مواجهه دهنده ن س ویروس به ن لا واری

 آبله عفونت یک از و فعال سازی مجدد بروزمیزان (. 2) زوستر می باشند

 . (2) است ٪2-2 مسن بزرگسالان در نهفته مرغان

 و جغرافیایی موقعیت جمعیت، سلللن به توجه با مقادیر مورد انتظار

-VIDAS Varicela سللنجش . بود خواهد متفاوت فصلللی روندهای

Zoster IgG شگاه یک در ستفاده با بالینی مرجع آزمای  های نمونه از ا

سی مورد بیمار نرمال جامعه یک  مثبت های نمونه تعداد. گرفت قرار برر

 .بود 88٪

 

 

 

 

 عملکرد



 :ویژگی/  حساسیت

یک آزمایشللگاه  -گرفتمرکز مورد آزمایش قرار  دونمونه سللرم در  362

  از اسللتفاده با نمونه هر .bioMérieux Vitekمرجع بالینی و دیگری 

و  IFAدسلللترس  در تجللاری هللای روشو VIDAS VZG روش

سیون لاتک   سیر در. گرفت قرار آزمایش موردآگلوتینا  مونهن نهایی، تف

 سلله از آزمون دودر  حداقل که در نظر گرفته شللد مثبت عنوان ای به

  بود منفی آزمون سه از آزمون دو حداقل اگرهمچنین . بود مثبت آزمون

صورت منفی  شده تعیین ای به عنوان نمونه. شد گرفته نظر دربه    رد ن

 با یرمغا دیگر تست دو و مبهم ها آزمون از یکینتیجه  که شد گرفته نظر

شخص نمونه سه. بود شرایط صل در. دارد وجود نام  نتایج( ٪2.2) 8 ا

 2 ،واقعی مثبتنتیجه  2 بر اسللاس آزمایش مجدد. داشللت وجود مبهم

ست    جدول. گردید تکرار مبهم عنوان به( ٪2.5) 2 و بود واقعی منفیت

 تفسللیردر مقایسلله با  VIDAS Varicella-Zoster IgG نتایج زیر

 .دهد می نشانداده شد را توضیح  بالا در که نهایی

  تاتکس در مقایسه با  VIDAS VZG روش - ترکیبی های سایت

 نهایی ت سیر/  IFA/  آگلوتیناسیو 

 سرم  نمونه 362

 (ارائه نشده است محاسبات در)نتیجه مبهم  2 

 (ارائه نشده است محاسبات در) نشده حل نمونه 3
 

 

 (٪95.9 - ٪99.2: ٪95 اطمینان فاصله) ٪98.1 حساسیت=

 (%97.3 - ٪76.9: ٪95 اطمینان فاصله) ٪92.2 ویهگی=

 (%98.5 - ٪92.9: ٪95 اطمینان فاصله) ٪97.2 =توافق کلی
 
 
 
 
 
 
 

 (٪99.3 - ٪96.2: ٪95 اطمینان فاصله) ٪98.2 حساسیت=

 (%99.3 - ٪79.8: ٪95 اطمینان فاصله) ٪93.9 ویهگی= 

 (%99.2 - ٪98.8: ٪95 اطمینان فاصله) ٪97.9 =کلیتوافق 

 

 

 

 
 

 VIDAS / LA / IFA 

+ - 

VIDAS 

VZG 

+ 317 1 

- 1 40 

 (٪99.9 - ٪98.2: ٪95 اطمینان فاصله) ٪99.7 حساسیت=

 (%99.9 - ٪87.1: ٪95 اطمینان فاصله) ٪97.6 ویهگی=

  - ٪98.2: ٪95 اطمینان فاصللله) ٪99.7 مثبت نسللبی اخباری ارزش

99.9٪) 

  - ٪87.1: ٪95 اطمینان فاصللله) ٪97.6 منفی نسللبی اخباری ارزش

99.9٪) 

 (%99.9 - ٪98.2: ٪95 اطمینان فاصله) ٪99.2 =توافق کلی

 

 من ی نمونه های – اضافی های تست

 با اه نمونه این. آمد دست به بالینی آزمایشگاه چندین از سرم نمونه 29

  ایمونوفلورسلللان  آزمون و( IgG از-VZV) تسلللت های ایمنوآنزیم

. دتعیین گردی منفی نتیجه و گرفته قرار بررسی مورد( IFA) غیرمستقیم

 VIDAS روش از اسلللتفاده با ها مونهن Vitek Biomerieux در

VZG لاتک  آگلوتیناسیون یعنی  دیگر دسترس در تجاری تست دو و 

 یافت منفی نمونه 23 نمونه 29 از .گرفتند قرار آزمایش مورد IFA و

 2 ،واقعی منفینمونه  VIDAS VZG 22 توسط نمونه، 23 این از. شد

شت وجود( شد تکرار مبهم عنوان به که) مبهم 1 و کاذب مثبت  سه. دا

  دسللترس در تجاری آزمون دو هر توسللط مانده باقی نمونه 6 از نمونه

  VZG VIDAS و IFA روش دو هر توسللط نمونه یک. بودند مثبت

(  روش 3 بین اختلاف) نشللده حلنمونه دیگر به صللورت  2و  بود مثبت

 .باقی ماند

 

 (Intra-assay) داخلی تکرارپذیری

سی مورد سایت دو داخلی در تکرارپذیری   های کنترل. گرفت قرار برر

 بار« n» در یک سلللری کاری به اندازه منفیپایین و مثبت  ، مثبت بالا

 .گرفتند قرار آزمایش مورد

  

 

 

 Latex agglutination 

+ - 

VIDAS 

VZG 

+ 315 4 

- 6 37 

SITE B 

 

n = Mean RFV % CV 

- High positive 28 1961 7.0 % 
- Low positive 27 926 11.2 % 
- Negative 28 195 12.2 % 

 IFA * 

+ - 

VIDAS 

VZG 

+ 302 2 

- 5 31 

SITE A 

 
n = Mean RFV % CV 

- High positive 22 1816 7.3 % 
- Low positive 22 1073 6.7 % 
- Negative 21 107 7.9 % 



 (Inter-assay) ها روش بین تکرارپذیری

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

 نسلللخه سللله در منفیپایین و مثبت  ، مثبت بالاکنترل های  سلللایت،

(triplicate ) قرار آزمایش موردروز پیاپی  9در هر سلللری کاری برای  

متوسللط برای هر روز در محاسللبات مورد اسللتفاده قرار  RFV. گرفتند

 گرفت.

 

 

 

 متقایع واکنش

شترتعداد  یا یک برای سرم نمونه 35 شانگرهای از یبی   زیر بیولوژیکی ن

  از اسلللتفاده با ،FR یا HSV، CMV، EBV، ANA: بودند مثبت

VIDAS Varicella-Zoster IgG  نتایج. گرفتند قرار آزمونمورد 

 .ندادند متقاطع نشان واکنش

 
 

 
 

 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 اسلاس بر شلده ایجاد فاضللاب و ضلایعات مدیریت .دور بیندازید

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

 .بگیرد صورت مربوطه مقررات با مطابق باید

 

 ضمانت

bioMérieux و خرید ضمانت شامل ضمنی یا صریح ضمانت هرگونه 

ناسللللب و فروش ند می رد را ویهه کاربرد یک برای آن بودن م . ک

bioMérieux نخواهد مسئول تبعی یا اتفاقی خسارت گونه هر قبال در  

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

  برای شللرکت به شللده پرداخت مبلغ اسللترداد بر مبنی مشللتری ادعای

  .ندارد است ادعا این موضوع که خدماتی یا محصول
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محتوی تعداد کافی برای  

<n>تست 

 

 

 تاریخ تولید

SITE A 

 
n = Mean RFV % CV 

- High positive 9 1722 6.4% 
- Low positive 9 1052 3.6% 
- Negative 9 102 4.2% 

 
SITE B 

 
n = Mean RFV % CV 

- High positive 9 1657 6.4% 
- Low positive 9 975 1.7% 
- Negative 9 103 6.2% 

 


