
 

 
 COVID-19برای بيماری  IgM/IgG روش كار كيت تشخيص كيفي

 شركت نانوزیست صنعت اهورا 
 

های خون، سرم و  در نمونه SARS-CoV-2ضد ویروس  IgGو  IgMهای برای ارزیابي كيفي حضور آنتي بادی

 پالسمای انسان 

 ( RUOبرای مصارف تحقيقاتي )

 

سریع  ارزان و نانوزیست صنعت اهورا، آزمونی با حساسیت و دقت مناسب،  شرکت  IgM/IgGبادی های کیت تشخیص سریع آنتی 

  در  COVID-19عامل بیماری    SARS-CoV-2علیه ویروس    IgGو    IgMهای  ادی بوجود آنتیبرای شناسایی  دقیقه(    20)کمتر از  

( و به عنوان کمک Research use onlyبرای مصارف تحقیقاتی ) . این محصول  پالسمای انسان طراحی شده است  سرم یا  خون،

های ایمنی  و هم چنین کمک به وضعیت و جنبه SARS-CoV-2ویروس  ضد      IgGو    IgMهای  ادیب  آنتیکننده در شناسایی کیفی  

 تولید شده است.  در افراد جامعه 

 اساس كيت 
سنجی کرماتوگرافی است. هر نوار در این کیت شامل یک الیه برای قرار  ایمنیمبتنی بر    IgM/IgGیع  اساس کیت تشخیص سر

های ثانویه بادیثبیت آنتیو یک الیه نیتروسلولز برای ث  SARS-CoV-2گیری کلوئیدهای طالی متصل به آنتی ژن نوترکیب ویروس  

تر است وخط مربوط به آنتی  ی نمونه نزدیکبه حفره   IgMبادی  خط مربوط به آنتیانسانی است.    IgGو    IgMهای  بادیضد آنتی

ی نمونه، حرکت موئینگی در ه گیرد. پس از ریختن نمونه مورد نظر )خون، سرم یا پالسما( در حفراز آن قرار می  بعد  IgGبادی  

ضد ویروس    IgGو    IgMهای   بادیو حضور آنتی  CoV-SARS-2های کیت شروع می شود. درصورت ابتالی فرد به ویروس  طول الیه

بادی آنتی  این  نمونه،  آنتیدر  با  شده ها  متصل  طال  رنگی  کلوئیدهای  بر سطح  که  ویروس  نوترکیب  و  ،اژن  داده  برهمکنش  ند 

ها در محل  ی حرکت موئینگی در طول غشا نیتروسلولز، این کمپلکسکند. با ادامهژن/آنتی بادی را ایجاد می آنتیهای  کمپلکس

به منظور  شود.  می  یبه دام افتاده و منجر به تشکیل خطوط رنگ  IgGو     IgMهای  ضد آنتی بادی ثانویه  تثبیت آنتی بادی های  

تعبیه شده که خط    IgGو    IgMاطمینان از صحت شرایط سنجش و حرکت موئینگی صحیح، یک نمونه کنترل در باالی خطوط  

 مربوط به آن باید صرف نظر از نتیجه آزمایش تشکیل شود.   رنگی

 كيت موجود در مواد
 IgM/IgGکاست کیت تشخیص سریع   -1

 بافر نمونه  -2

 دستورالعمل استفاده -3

 لنست  سوزن -4

 پاکت سیلیکای جاذب رطوبت -5
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 تهيه نشده در كيت  مواد اختياری
 ماده ضدعفونی کننده -1

 دستکش یک بار مصرف -2

 سانتریفیوژ )برای تهیه نمونه های سرم یا پالسما(  -3

 كيت از مجزا صورت به تهيه قابل مواد
  انسانی  سرم و  خطر بی محافظ ماده کننده، پایدار پروتئین  دارای بافر محلول  مثبت )شامل کنترل های نمونه  حاوی مجزا ویال دو

  پروتئین   بافر دارای  محلول  منفی )شامل  کنترل  ( و  CoV-SARS-2  ویروس  ضد  IgMو   IgG  های  آنتی بادی  حاوی  شده  فعال  غیر

  از   مجزا  صورت  ضد ویروس( به   IgMو  IgG  های  بادی  آنتی  فاقد  شده  فعال  غیر  انسانی  سرم   و   خطر  بی   محافظ  ماده  کننده،  پایدار

 . باشدمی  خریداری قابلو به درخواست متقاضی  کیت

 كيت   دانستني های قبل از استفاده
 .درجه سانتیگراد نگهداری شود 30تا  2کیت در دمای  -1

 .پس از انقضای تاریخ کیت از آن استفاده نکنید  .ها به تاریخ انقضای تست ها دقت کنیدقبل از انجام تست -2

 .استفاده نکنیداز آن کیت سوراخ یا پاره بود   کیت اگر بسته بندی فویل آلومینیمی -3

 قبل از استفاده دستورالعمل کیت را به طور کامل مطالعه کنید.   -4

 ید. زیرا رطوبت تاثیر منفی بر نتیجه تست دارد.دقیقه استفاده کن 10را حداکثر در مدت  کیت پس از باز کردن بسته بندی،   -5

  شود، خودداری کنید. ای که نتیجه تست در آن مشخص میاز تماس و لمس حفره نمونه و حفره  -6

گیری و انجام سنجش به طور کامل رعایت  به عنوان نمونه عفونی در نظر گرفته شود و نکات ایمنی هنگام نمونههر نمونه باید  -7

 شود.

  قابلیت استفاده مجدد ندارد.این کیت یک بار مصرف بوده و  -8

 .راحی نشده استط SARS-CoV-2برای شناسایی مستقیم ویروس  این کیت  -9

از بافر کیت به عنوان نمونه کنترل منفی استفاده نشود، بلکه از سرم/پالسما یا نمونه خون سالم )تائید شده به روش های   -10

 استاندارد( به عنوان کنترل منفی استفاده شود. 
 

 نگهداری و پایداری 
درجه سانتی گراد نگهداری شود. از فریز کردن بسته خودداری    30تا    4کیت باید در بسته بندی آلومینیوم فویل در دمای    -1

 کنید.

 تاریخ انقضای درج شده بر روی کیت تحت شرایط نگهداری فوق تعریف شده است.   -2

 به دلیل حساسیت باالی کیت به رطوبت باال، بسته بندی آلومینیوم فویل کیت را تا هنگام استفاده باز ننمایید.   -3

 ض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید. کیت را در معر -4

 

 روش نمونه گيری 

-های سرم و پالسما باید در آزمایشگاه سازی نمونه تواند در این کیت مورد ارزیابی قرار گیرد. جداهای خون، سرم و پالسما مینمونه

  متوالي  انجماد  و  ذوب  از  پس از تهيه مورد ارزیابي قرار بگيرند.ها بالفاصله  توصيه مي شود نمونه  .های واجد صالحیت انجام شود

 .شودمي كاذب منفي نتایج ایجاد موجب زیرا  كنيد، پرهيز  اكيداً ها نمونه
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 نمونه خون  -1

استفاده کرد. برای تهیه خون سر انگشت از لنست سوزنی موجود    انجام آزمونتوان برای  میی خون وریدی یا سرانگشت را  نمونه

شود. نمونه خون پس از  در کیت استفاده کنید. نمونه خون نباید حرارت داده شود چون موجب همولیز یا تخریب پروتئینی می

 جمع آوری باید بالفاصله در کیت ارزیابی شود.  

 
 نمونه سرم  -2

ه سرم، خون نمونه گیری شده را در ظرف استریل فاقد ماده ضد انعقاد خون بریزید و اجازه دهید تا خون منعقد شود.  برای تهی

 سپس سرم خون را با استفاده از سانتریفیوژ جداسازی کرده و به ظرف استریل جدید منتقل کنید.  

 
 نمونه پالسما -3

یا هپارین( بریزید.   EDTAبرای تهیه پالسما، خون نمونه گیری شده را در ظرف استریل واجد ماده ضد انعقاد خون )سیترات،  

 سپس پالسمای خون را با استفاده از سانتریفیوژ جدا کرده و به ظرف استریل جدید منتقل کنید. 

   ها، باید قبل استفاده آن را در محیط قرار داد تا به طور کامل ذوب شوند.توجه شود در صورت فریز کردن نمونه

 

 ستفاده از كيتروش ا
به آرامی بسته بندی آلومینیوم    درجه سانتی گراد(.  30-15قبل از شروع انجام آزمون دمای کیت باید هم دمای محیط گردد )

های خون وریدی، سرم یا پالسما، فویل کیت را باز کنید و کاست درون آن را روی سطح صاف و تمیز بگذارید. برای سنجش نمونه

( بریزید. برای نمونه خون سر انگشت، ابتدا  sی نمونه کاست )میکرولیتر( را در حفره   10  حداقلنمونه )کامل  میزان یک قطره  

سر یکی از انگشتان دست را سوراخ کنید. انگشت را درون حفره    ،ها را ضد عفونی کنید سپس با کمک لنست درون کیتدست

 درون آن ریخته شود. قطره خون کامل  شار دهید تا یکنمونه ف

اگر حرکت سیال رنگی   ثانیه  15کیت را درون حفره نمونه بچکانید. پس از    قطره از بافر  دو  بالفاصله پس از ریختن نمونه، میزان

قطره بافر   4دورن حفره اضافه کنید. اضافه کردن کمتر از یک قطره یا بیش از  بافر یک قطره دیگر مجدداًبر روی غشاء دیده نشد 

 ممکن است در نتیجه نهایی کیت تاثیر منفی داشته باشد. 

( تشکیل شود. در غیر  Cدقیقه کامل شود. در طی این زمان باید خط رنگی مربوط به کنترل )خط    20نتایج باید در مدت زمان  

 شود.  تجدیدبوده و باید با یک کیت دیگر این صورت آزمون معتبر ن 
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 نتایج  تفسير

 نتيجه منفي

( تشکیل نشود، نتیجه  T2و  T1های تست )( تشکیل شود اما هیچ خط رنگی در محلCدر صورتی که خط رنگی در محل کنترل )

 تست منفی است.  

 IgM  بادیآنتي نتيجه تست مثبت برای

بر    T2انسانی )خط    IgM( و خط رنگی در محل تثبیت آنتی بادی ضد آنتی بادی  Cدر صورتی که خط رنگی در محل کنترل ) 

 در خون است.   SARS-CoV-2ضد ویروس  IgMروی کاست( تشکیل شود، نتیجه بیانگر حضور آنتی بادی های 

 IgGنتيجه تست مثبت برای 

بر روی    T1انسانی )خط   IgG( و خط رنگی در محل تثبیت آنتی بادی ضد آنتی بادی  Cدر صورتی که خط رنگی در محل کنترل )

 در خون است.    SARS-CoV-2ضد ویروس   IgGهای کاست( تشکیل شود، نتیجه بیانگر حضور آنتی بادی

 : IgM/IgGنتيجه مثبت برای 

بر   T1انسانی )خط   IgGدی ضد آنتی بادی ( و خط های رنگی در محل تثبیت آنتی باcدر صورتی که خط رنگی در محل کنترل )

بر روی کاست( تشکیل شود، نتیجه بیانگر حضور آنتی بادی های    T2انسانی )خط    IgMروی کاست( و آنتی بادی ضد آنتی بادی  

IgG   وIgM   ضد ویروسSARS-CoV-2 .در خون است 

 نتيجه نامعتبر

( ایجاد نشد، صرف نظر از تشکیل خط رنگی در محل  Cدقیقه خط رنگی در محل کنترل )  20در صورتی که پس از  

T1  وT2  ًبا یک کیت دیگر تکرار نمائید.   نتیجه تست نامعتبر است. تست را مجددا 
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