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Lyme IgG (LYG)  ®VIDAS -Lyme IgM (LYM)  ®VIDAS 

VIDAS Lyme IgM (LYM ) ستفاده برای روش کیفی خودکار یک ( 31303)کد ستگاههای ا ست که VIDASخانواده در د شخیص آنتی جهت  ا ت

 .در نظر گرفته شده است یماری لایمتشخیص ب دربرای کمک  انسان یدر سرم یا پلاسما sensu lato (sl) بورلیا بورگدورفری علیه IgM های بادی

VIDAS Lyme IgG (LYG 31301( )کد ) ستفاده برای روش کیفی خودکار یک ستگاههای ا ست که  VIDASخانواده در د شخیص آنتی جهت ا ت

 .ظر گرفته شده استدر ن تشخیص بیماری لایم دربرای کمک  انسان یدر سرم یا پلاسما sensu lato (sl) بورلیا بورگدورفری علیه IgG های بادی

VIDAS Lyme IgG (LYGS 31301( )کد ) ستفاده برای روش کیفی خودکار یک ستگاههای ا ست که  VIDASخانواده در د شخیص آنتی جهت ا ت

منظور به  و داخل نخاعی های بادیتعیین تولید آنتی برای  (CSF)مایع مغزی نخاعی در  sensu lato (sl) بورلیا بورگدورفری علیه IgGبادی های 

  بورلیای عصبی در نظر گرفته شده است.کمک به تشخیص 

 .می باشد( )سنجش فلورسنت متصل به آنزیم ELFAتکنیک  پایه بر VIDAS Lyme IgGو  VIDAS Lyme IgM تشخیص اساس

 

 توضیحات و خلاصه

 بورلیا مختلف های سییویه از ناشییی عفونی بیماری یک لایم بیماری

 ، afzelii بورلیا  ، sensu strictoگدورفریبور بورلیا sl (بورگدورفری

ست garinii) بورلیا سان به آلوده کنه گزش طریق از و ا  می منتقل ان

صلی وکتورهای. شود  Ixodes اروپا، در Ixodes ricinus از عبارتند ا

pacificus و Ixodes scapularis (.0و  0است ) متحده ایالات در 

  انعنو به و دهد می رخ مرحله سه در( زپایی تا بهار از) فصلی بیماری این

  (درمان در صورت عدم) نهایی بیماری تا اولیه بیماری از مجموعه تکاملی

 (:3 و 0) است شده توصیف

 :(اول مرحله( )هفته چند تا چند روز) موضعی زودرس بیماری -

 ههمرا سرماخوردگی شبیه علائم با کلی طور به و مهاجر اریتمبا  اساسا

 .است

 :(دو مرحله( )ماه چند تا چند هفته)زودرس منتشر بیماری -

 اولیه،: بورلیای عصبی عصبی تظاهرات 

 لایم آرتریت :"روماتوئید تظاهرات"، 

 (نادر) یچشم یا قلبی پوستی، تظاهرات 

  :(سوم مرحله( )سال چند تاماه  چند) انتهایی پا برجای بیماری -

 تاخیری نوروبورلیازیس: عصبی تظاهرات، 

 مزمن آکرودرماتیت آتروفی: پوستی تظاهرات (ACA)، 

 روماتوئید تظاهرات.   

 لایم به مبتلا بیماران از درصیید 01 حدود بورلیای عصییبی در اروپا، در

  غیر و متنوع این بیماری بالینی تظاهرات. (0) اسیییت شیییده گزارش

  الاتاختل ،رادیکولونوریت ،صورت عصب فلج: از عبارتندبوده و  اختصاصی

 یاه بادی آنتی اختصاصی تشخیص .غیره و سردرد ،حرکتی یا/  و حسی

ستدلال یک CSF در بورگدورفری بورلیا علیه ضافی ا  تشخیص نفع به ا

 را نخاعی داخلIgG های بادی آنتی تشییخیص و بودهبورلیای عصییبی 

غیرفعال  انتشیییار بین افتراق برای شیییاخص این. سیییازد می ممکن

(passive) IgG  تعیین. اهمیت دارد بورگدورفری بورلیا اختصییاصییی  

  تشخیص در اروپا اتحادیه توسطارائه شده  معیارهای از یکی پارامتر این

  .(0) است بورلیای عصبی

 تشخیص

  مایعات یا و( سییینوویال جلدی،) بیوپسییی از اسییریروکت تشییخیص

 مستقیم، آمیزی رنگ باچه  ،(سینوویال مایع یا  CSF خون،) بیولوژیک

شت چه با سیار ملکولیر تکثی های روش یا ک شوار ب   جهنتی در وبوده  د

  نتیآ سرولوژی بررسی. است قابل انجام تخصصی های آزمایشگاه فقط در

  برای روش ترین رایج sensu lato بورگدورفری بورلیا علیه های بادی

 .است عفونت بیولوژیک تشخیص

مان  حوزه در کنفرانسشیییانزدهمین  نتدر یا: لایم عفو   ناشیییی از بورل

  اتحییادیییهپیشیییگیری از عملکردهییای اصیییلی  و درمییان تشیییخیص،

  مرکز ،CDC وناشییی از بورلیا بوده  لایم مورد در  (EUCALB)اروپا

  ستفادها بهناشی از بورلیا  لایم سرولوژی تشخیص برای ها بیماری کنترل

 (.1و  4و  0توصیه می نماید ) آزمونه دو رویکرد یک از

 های روش از استفاده با در ابتدا باید تصاصیاخ های بادی آنتی تشخیص •

 .شود انجام  (ELISA)آنزیمیایمنو غربالگری

  وسییترن) بلاتایمنو  روش از اسییتفاده با باید مبهم یا مثبت های نمونه •

  بلات وسترن و ELISA ویژگی و حساسیت که آنجا از. شود تایید( بلات

س متفاوت نمونه دریافت بندی زمان با رابطه در سابقه  و حال شرح ت،ا

  نظر در باید سرولوژیک نتایج تفسیر در بیمار با عامل بیماری مواجهه در

 .شود گرفته

 

 درمان

  ،سییییکلین ها ،بتالاکتام ها ) لایم بیماری یبیوتیک آنتی زودرس درمان

  به اریبیم پیشرفت از و را از بین برده بالینی علائم تواند می ماکرولیدها(

 .(3 و 0) نماید جلوگیری عدب مراحل

 

 اساس

و  (31303)کید  VIDAS Lyme IgMاسییییاس سییینجش هیای 

VIDAS Lyme IgG ( 31301کد) مرحله 0 یآنزیم روش از ترکیبی 

سی ساندویچای  شخیص با ایمونوا سنت ت  ستا(ELFA) نهایی فلور

 .(ببینید را یکاربر راهنمای کتابچه)
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نمونه  ابزار همچنین و دجام فاز عنوان به( SPR®) جامد فاز نهنج

ستفاده برایمعرف ها  ،سنجشجهت این . کند می عمل برداری   آماده ا

 .استگردیده  توزیع شده موم و مهر معرف نوار در قبل از وبوده 

سنجش مراحل تمامی سط خودکار صورت به این  ستگاه تو  می انجام د

  یآنت نمونه، سازی رقیق و مقدماتی یشستشو مرحله یک از پس. شود

 های پروتئین به نمونه در موجود بورگدورفری بورلیا های علیه بادی

  متصل SPR پوشانده شده در sl بورگدورفری بورلیا اختصاصی نوترکیب

  .شد خواهد

  ادیب آنتی. شستشو حذف می شود متصل نشده طی فرآیند نمونه اجزای

(  VIDAS Lyme IgM آزمایش برای) و Anti-human IgM های

مایش برای) IgG Anti-human های دیبا آنتی یا  VIDAS آز

Lyme IgG ) کمرلکس به ،شیده اسیت فسیفاتاز کونژوگه آلکالن باکه 

 .شد خواهد ضمیمه SPR هدیوار به متصل ایمنی

  رد .می کند حذفکنژوگه های متصل نشده را  ،نهایی یشستشو مرحله

  چرخه وارد( فسیفات یومبلیفریل -متیل-4) سیوبسیترا مرحله، هر طول

®SPR ار سوبسترا این هیدرولیز کونژوگه آنزیم می شوند. خارج و شده 

 می کند که کاتالیز( یومبلیفرون-متیل-4) فلورسیینت محصییول یک به

 شییدت. می شییود گیری اندازه نانومتر 411 در آن فلورسییانسشییدت 

  علیه بورلیا بورگدورفری IgGیا  IgMمقدار آنتی بادی  با فلورسیییانس

 . است ناسبمت نمونه در موجود

سط خودکار صورت به نتایج ،پایان در ستگاه تو سبه د می  چاپ و محا

 .شود
 

®SPR   

 VIDASو (31303)کد  VIDAS Lyme IgM های سنجشبرای 

Lyme IgG ( 31301کد) ،SPR اپیتوپ 3 از ترکیبی با تولید یط در  

 کد از فادهاست با SPR هر. است شده داده پوشش sl بورگدورفریبورلیا 

LYM برای VIDAS Lyme IgMکد و LYG برای IgG Lyme  

VIDAS تنها تعداد مورد نیاز . می شییود شییناخته SPR  از کیسییه را

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

 

 

 

 نوار معرف

  برچسباست که توسط  کچاه حلقه 01 شامل های معرفنوارهریک از 

  ورط به که بوده بارکد یک حاوی برچسباین . است شده موم و مهر فویل

به . اسیت انقضیا  تاریخ و کیت شیماره ،آزمایش کد دهنده نشیان عمده

.  است شده سوراخ اول کچاه فویل ،نمونه کردنوارد در  تسهیل منظور

 آن در فلورومتری خوانش کهاسییت  کووت یکآخرین چاهک از هر نوار 

 حاوینیز  نواری مرکز بخش در ی موجودک هاچاه. می گیرد صیییورت

 .است آزمایش برای نیاز مورد مختلف معرف های
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 :تستVIDAS LYME IgM  (06 )  جدول محتویات کیت

 

 :تستVIDAS LYME IgG  (06 )  جدول محتویات کیت
 

60 LYG strips STR Ready-to-use. 

60 LYG SPRs 

2 x 30 
SPR Ready-to-use. SPRs coated with a combination of recombinant chimeric proteins of 

Borrelia burgdorferi sensu lato (VlsE*, DbpA and OspC**) 

Standard LYG 
1 x 1.4 mL (liquid) 

S1 Ready-to-use. anti-Borrelia burgdorferi IgG in phosphate buffer + BSA + MIT 1g/L, pH 

7.2. 

MLE data indicate the confidence interval in "Relative Fluorescence Value (RFV)" 

(" Standard (S1) RFV Range"). 

Positive Control LYG 
1 x 0.7 mL (liquid) 

C1 Ready-to-use. anti-Borrelia burgdorferi IgG in phosphate buffer + BSA + MIT 1g/L pH 

7.2. 

MLE data indicate the index: confidence interval ("Control C1 (+)Test Value Range). 

Negative Control LYG 
1 x 0.7 mL (liquid) 

C2 Ready-to-use. Phosphate buffer + BSA, with no detectable IgG antibodies to Borrelia 
burgdorferi + MIT 1g/L pH 7.2. 

MLE data indicate the index: confidence interval ("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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 LYM strips STR Ready-to-use. 

60 LYM SPRs 

2 x 30 
SPR

® SPRs coated with a combination of recombinant chimeric Borrelia burgdorferi sensu 
lato proteins (DbpA and OspC)*. 

Standard LYM 
1 x 1.4 mL (liquid) 

S1 Ready-to-use. Human defibrinated plasma** containing anti-Borrelia burgdorferi IgM in 

phosphate buffer + stabilizers + bovine albumin (BSA) + MIT 1g/L pH 7.4. 

MLE data indicate the confidence interval in "Relative Fluorescence Value (RFV)" 

(" Standard (S1) RFV Range"). 

Positive Control LYM 
1 x 0.7 mL (liquid) 

C1 Ready-to-use. Human defibrinated plasma** containing anti-Borrelia burgdorferi IgM in 

phosphate buffer + stabilizers + BSA + MIT 1g/L pH 7.4. 

MLE data indicate the index: confidence interval ("Control C1 (+)Test Value Range). 

Negative Control LYM 
1 x 0.7 mL (liquid) 

C2 Ready-to-use. Phosphate buffer + BSA, with no detectable anti-Borrelia burgdorferi IgM 

+ MIT 1g/L pH 7.4. 

MLE data indicate the index: confidence interval ("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. 

http://www.biomerieux.com/techlib
http://www.biomerieux.com/techlib
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 :LYMشرح نوار 

 
 

Wells Reagents 
1 Sample well. 
2 Sample   diluent:   TRIS   buffer,   NaCl   +   neutralizer   +   detergent   +   BSA   + 

MIT 1 g/L pH 7.4 (400 µL). 
3 - 4 - 5 Wash buffer: TRIS buffer, NaCl + detergent + MIT 1g/L pH 7.8 (600 µL). 

6 Conjugate:  TRIS  buffer,  NaCl  +  BSA  +  MIT  1g/L  +  titered  solution  of  mouse 
monoclonal anti-human IgM conjugated to alkaline phosphatase pH 7.4 (400 µL). 

7 - 8 Wash buffer: TRIS buffer, NaCl + detergent + MIT 1g/L pH 7.8 (600 µL). 
9 Empty well 

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

 

 :LYGشرح نوار 
 

Wells Reagents 
1 Sample well. 
2 Sample diluent: Phosphate buffer+ NaCl + neutralizer + detergent + BSA + MIT 1 

g/L pH 7.2 (600 µL). 
3 - 4 - 5 Wash buffer: TRIS buffer, NaCl + detergent + MIT 1g/L pH 7.8 (600 µL). 

6 Conjugate: TRIS buffer, NaCl + bovine proteins + titered solution of mouse 
monoclonal anti-human IgG conjugated to alkaline phosphatase + MIT 1g/L, pH 6.1 
(400 µL). 

7 - 8 Wash buffer: TRIS buffer, NaCl + detergent + MIT 1g/L pH 7.8 (600 µL). 
9 Empty well 

10 Reading  cuvette  with  substrate:  4-Methyl-umbelliferyl  phosphate  (0.6  mmol/l)  + 

didthanolamine  DEA*  (0.62  mol/l  soit  6.6%)  pH  9.2  +  sodium  azide  1  g/L 
(300 µL). 

 

 
 

  نشده ارائه و نیاز مورد مواد

 میکرولیتر 011 برای توزیع مصرف یکبار سرسمرلر و سمرلر -

 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 تشخیصیبرای کاربرد فقط in vitro. 

 توسطططط کارشناسطططان  فقطططط جهطططت اسطططت اده حرفطططه ای

 .آزمایشگاهی واجد صلاحیت

  کیطتVIDAS Lyme IgM حطاوی فطرآورده هطای بطا منشطا

شطده  شطناخته تحلیط  و تجزیطه روش هطی می باشد.  انسانی

 بیمطاری عوامط  انتقطال وجطود و عدم تواند بطور کام  نمی ای

 ایطط  کططه شططود مططی توصططیه رو یطط ا از. کنططد تضططمی  را زا

ع طونی در نرطر فرفتطه  بطالقوه عوامط  عنطوان بطه محصولات

عطدم ) شطود فرفتطه کطار بطه معمطول احتیاطی اقدامات و دهش

 (.استنشاق یا بلع

 کیییت  VIDAS Lyme IgM حییاوی فییرآورده هییای بییا منشییا

حیوانی میی باشید. اطمینیان از منشیا/ ییا وضیعیت بهداشیتی حیوانیات 

توصیییه  بنییابراین و عییدم انتقییال عوامییل پییاتوژن نبییودهتضییمین کننییده 

می شود این محصولات بیه عنیوان عوامیل بیالقوه عفیونی تلقیی و میوارد 

 ایمنی معمول )عدم بلع یا استنشاق( نیز رعایت شود.

  در عفییونی بیالقوهعوامیل  را بییه صیورت بیمیاران هیای نمونیهی تمیام 

 رعایییت ایییج رارزیسییتی  ایمنیییو  احتیییاطی اقییدامات و گرفتییه نظییر

بیا عوامیل  شیده آلیوده میواد سیایر و اسیتفاده میورد میواد یتمام. کنید

 (.8 ،7 ،6)دفع نمایید قبول قابل روش بهدارای خطرات زیستی را 

 پوشییانده شییده  بورگییدورفری بورلیییا نوترکیییب هییای پییروتئین اگرچییه

 در صییورت عفییونی بییودن اسییت، شییده فعییال غیییر هییاSPR در سییط 

SPRم را انجام دهیداقدامات لاز ها. 

 آسییب بیه بسیته بنیدی ییا کیسیه بیودن سوراخ در صورت ®SPR  از

 .کنیدن استفاده آن

  گذشته استفاده نکنید.  انقضااز معرف های تاریخ 
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 با شییماره ( مصییرف یا مواد یکبار) معرف هاlot  را باهم مخلوط مختلف

 .نکنید

 نتایجارائه  موجب پودر ؛اسییتفاده کنید های بدون پودر دسطتش  از  

 .(3) می شود ایمونواسی روش به آنزیمی های آزمون از برخی در کاذب

  محرک عامل حاوی (01 کووت قرائت )چاهکسییوبسییترای موجود در 

 . است (امین اتانول دی 6.6٪)

  ای مایع شیوینده مواد با کامل طور به بایدمواد شییمیایی  نشیتهرگونه 

  سدیم لریتهیروک ٪1.1 حداقل حاوی خانگی های کننده سفید محلول

 یا و ینشیتعوامل  کردن تمیز برای یکاربر راهنمای کتابچه. تمیز گردد

 اتوکلاو را کننده سییفید حاوی محلول های. کنید مشییاهده را دسییتگاه

 .نکنید

 راهنمای کتابچه) شییود پاکسییازی و تمیز منظم طور به باید دسییتگاه  

  (.ببینید را کاربری

 

 نگهداری شرایط

  دررا  VIDAS Lyme IgGو  VIDAS Lyme IgMکیت های  •

 .ذخیره کنید C ° 8تا  0

 از منجمد کردن 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. اشدب سالم و شده موم

ست اده، از پس SPR پایداری ح ظ برای • قرار دادن  را با کیسه ا

  موم کنید و داخ  کیت و رمه آن با دقت داخ  ک  در خشطط 

 نگهداری کنید. C ° 8-2 در کام 

  تمام شیود،سیازی انجام  ذخیره شیده توصییه شیرایط به توجه با اگر •

 . واهد بودخ پایدار نشان داده شده یانقضا تاریخ تا قطعات

 

 نمونه هاسازی  آماده

 نمونه گیری و نمونه نوع

سما یا سرم سان یپلا سنجش های  ان و  VIDAS Lyme IgMبرای 

VIDAS Lyme IgG. 

CSF  برای سنجشVIDAS Lyme IgG (LYGS). 

 

 :آزمای  های لوله انواع

 ،(plain)صاف  های لوله -

 لوله حاوی هرارین لتیوم یا هرارین سدیم، -

 .جدا کننده ژل با های لوله -

سط حرارت فعال غیرسرم های  از ستفاده آلوده های سرم یا و شده تو   ا

 توسییطاسییتفاده  از قبلرا  معلق ذرات حاوی یپلاسییما یا سییرم. نکنید

 .نمایید مادهآ فیلتراسیون یا سانتریفوژ

 رسییمی های توصیییهبه دنبال  باید CSF پیش از آزمایش سییازی آماده

  (.01) باشد

  همان در کمری پونکسیون توسط را CSF، مایع خون نمونه همانند -

 .روز دریافت نمایید

 .کنید سانتریفوژ آزمایش از قبل را نمونه لزوم، صورت در -

  به یا معلق، ذرات حاوی که هایی مونهن یا حاوی خونCSF از مایع -

 .نکنید استفاده است آلوده وضوح

  .است نیاز مورد میکرولیتر 011 نمونه حجم حداقل -

 

 (پلاسما یا سرم) نهنمو به مربوطمداخلات 

، لیرمی یا همولیزدارای  وضییوح به کهاز نمونه هایی  شییود می توصیییه

شد ستف ایکتروس با صورت امکان نمونه جدیدی دریافت ده نکرده و اا در 

 نمایید.

 قرار تاثیر تحت را روش این توجهی قابل طور بهزیر  عوامل از یک هیچ

 :نمی دهد

نه مخلوط کردن از پس) همولیز -   در لیتر مگر 1: هموگلوبین با نمو

 ،((مونومر)

  تری در لیتر گرم 31: چربی با نمونه مخلوط کردن از پس) لیرمی -

 ،(گلیسیرید

 گرم 1.3: روبین بیلی با ها نمونه مخلوط کردن از پس) بیلی روبینمی -

 (.در لیتر

 

 نمونه پایداری

 پلاسما سرم، -

-0 رد روز 6 تا قادر به آزمایش نمونه در روز نمونه گیری نمی باشید، اگر

  طولانی تر سیازی ذخیره اگر قابل نگهداری اسیت. گراد سیانتی درجه 8

در . کنید منجمد گراد سانتی درجه -01 ± 6 دررا  سرم است، نیاز مورد

ستا  سیاین را شان هماه شش دوره یک طی در منجمد های نمونه برر   ن

ستد   دوره دو. گیرد نمی قرار زمان تاثیر تحت نتایج کیفیت که هنده آن

  .است شده تایید ماد/ذوبانج

 

 نخاعی مغزی مایع -

 48 مدت به حداکثر گراد، سیانتی درجه 8-0 در نمونه ،آزمایش از قبل

ست، نیاز مورد طولانی تری سازی ذخیره اگر. است ذخیرهقابل  ساعت  ا

  در امکان صورت در یا گراد سانتی درجه  -01 ± 6 دررا  CSF نمونه

 (.01) کنید منجمد گراد سانتی درجه -81

 

 است اده دستورالعم 

 .ببینید را دستگاه یکاربر راهنمای کتابچه کامل، دستورالعمل برای
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  PTC ®VIDASپروتش  داده های ورود

ستفاده هنگام ( 31303 کد) VIDAS Lyme IgM های سنجش از ا

  خوانش از قبل و بار اولین برای( 31301 کد) VIDAS Lyme IgG و

ستفاده بارا  (ها)بارکد ،MLE های داده سکن  خوان خارجی بارکد از ا ا

  پروتکل یها داده تا دهد می اجازه کار این(. بروشییور انتهای در) کنید

PTC ®VIDAS سانی روز به برای ستگاه افزار نرم به ر .  شود منتقل د

  ادهاستف آزمایش انجام می شود که این بار اولیندر  فقط باید ها داده این

 .گردد

 پروتش  ها و ها روش انواع
 

 Lyme IgM assay Lyme IgG assay 

Specimen Serum or plasma Serum or plasma CSF 

Assay code LYM LYG LYGS 

Strips LYM LYG LYG 

SPRs LYM LYG LYG 

Calibration LYM LYG LYGS 

 

 Master lot ورودی داده های

ست اده هنگام: توجه  VIDAS Lyme IgMسنج  های   از ا

  اولی  برای( 36326 کد) VIDAS Lyme IgG و( 36303 کد)

شور قرارداده  پایان در بارکد) PTC ®VIDAS پروتش  بار، برو

ست شده  داده افر. وارد کنید MLE  داده خوان  از قب را  (ا

MLE  پروتش  از قب VIDAS PTC اسططت، شططده خوانده  

 .تشرار کنید دوبارهرا  MLE یها داده خوان 

بل ید  فادهاسیییت از ق جد های   کد) VIDAS Lyme IgMمعرف 

صات ،(31301 کد) VIDAS Lyme IgG و( 31303 شخ   داده یا) م

  بهMaster lot (MLE )ی ورود از استفاده با باید( کارخانه اصلی های

شود ستگاه وارد    شود،ن انجام آزمایش شروع از قبل عملیات این اگر.  د

  هر برای Master lot های داده .بود نخواهد نتایج چاپ به قادر دستگاه

lot نمودن دارند وارد بار یک به نیاز تنها . 

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

  مراجعه یکاربر راهنمای کتابچه به) انجام گردد دستی یا خودکار صورت

 (.کنید

 ،VIDAS Lyme IgM (LYM)سطنج  های  کالیبراسطیون

Lyme IgG VIDAS  ما لاسطط یا پ و  (LYG)توسططط سططرم 

VIDAS Lyme IgG  با مایع مغزی نخاعی(LYGS) 

سیون، ستفاده با کالیبرا ستانداردهای از ا   هرا ب باید کیت، در شده ارائه ا

 از پسجدید که به تازگی باز می شییوند  lotبا معرف  اسییتفاده از دفعه

صلی   این. شود روز انجام 08 هر آن از پس و ،وارد نمودن داده ورودی ا

  راتتغیی و کرده فراهم را ویژه دستگاه کالیبراسیون های منحنی عملیات

 .می کند جبرانرا  کیت در احتمالی جزئی

یک  در)دوتایی( به صیورت دوپلیکه  باید S1 شیده مشیخص اسیتاندارد

جام شیییود 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 مجددا ،در این محدوده نباشد

 MLE های داده از اسییتفاده با نیز اسییتاندارد برای انتظار مورد ارزش

   انحراف انتظار مورد مقادیر از اسییتاندارد مقادیر اگر. شییود می ذخیره

 .ودش گزارش بایدن و علامت زده نتیجه گهبر روی بر را آنهاداشته باشد 

  "LYG"تست های  کالیبراسیون برای " LYG" S1 استاندارد

 .شود می است اده "LYGS" و

 

  VIDAS Lyme IgM (LYM)،VIDASفرآیند سنج  های 

Lyme IgG  توسط سرم یا پلاسما(LYG)  وVIDAS Lyme 

IgG  با مایع مغزی نخاعی(LYGS) 

 توان می را آنها. یخچال خارج نمایید از را زنیا مورد معرف های. 0

 .نمود است اده بلافاصله

سما نمونه هر برای. 0  "LYM یک ، "LYM" نوار یک از سرم یا پلا

SPR" ،استفاده کنید استاندارد یا و کنترل . 

 "LYG یک ، "LYG" نوار یک سیییرم یا پلاسیییما از نمونه هر برای

SPR" ،کنیداستفاده  استاندارد یا و کنترل. 

 "LYG یک ، "LYG " نوار یک از نخاعی مغزی مایع نمونه هر برای

SPR" ،در این مورد کد تسییت  .اسییتفاده کنید اسییتاندارد یا و کنترل

LYGS  .است 

شته نیاز مورد SPR®اینشه   از پس. 3 ص  شد اطمینان بردا  حا

 است. شده موم و مهر دقت به سازی ذخیره های کیسه که کنید

  دستگاه روی بر "LYGS"یا  "LYM" ،"LYG" کد تست توسط . 4

 ID برای را "S1" ، استاندارد هر آزمایش ر صورتد. است شده مشخص

 .کنید نمونه وارد

ستاندارد. 1 سط باید ا سی  و شده شناخته "S1" تو بطور دوپلیکه برر

 اگر و "C1" با را آن باید شییود، می آزمایش مثبت کنترل اگر. شییود

 .شودتعیین  "C2" با باید شود می مایشآز منفی کنترل

 ورتکس اسییتفاده از باها را  نمونه یا/  و ها کنترل یا/  و اکالیبراتوره. 6

 کنید. مخلوط (رسوب از شدهجدا یپلاسما یا سرم برای)

 011 ها نمونه و ها کنترل ،کالیبراتورها تست سهم ،آزمایش این برای. 7

 .است میکرو لیتر

سما یا سرم با LYG و LYM های سنجش. 8   همان در دتوان می پلا

 تشخیص برای LYGS روش حال، این با. شود انجام دستگاه در بخش

IgG در CSF روش از دیگری بخ  در باید LYG شود انجام. 
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3.SPR هایVIDAS تاکنید  بررسیییی. داخل دسیییتگاه قرار دهید را  

سب شوید مطمئن   ینوارها و SPR® در سنجش کد با ینگر های برچ

 .باشدمنطبق  معرف

  مامت .آغاز کنید بر اساس راهنمای کاربری بلافاصله را سنج . 01

 .شود می انجام دستگاه توسط خودکار صورت به سنجش مراحل

سیله پیر از پس. 00 سته ویالت، درب انتقال نمونه به و   به و را مجددا ب

 گردانید. باز درجه سانتی گراد 8-0دمای 

اتمام  از پس. رسید خواهد پایان به دقیقه 22 حدود در سنجشاین . 00

 .خارج نمایید دستگاه از ها رانوار و SPR سنجش،

03 . SPRدفع  مناسییب محفظه یک در شییده را اسییتفادههای نوار و ها

 .کنید

 

 ت سیر و نتایج

 و( 31303 کد) VIDAS Lyme IgM های سییینجش که هنگامی

VIDAS Lyme IgG (31301 کد )صورت به نتایج ،گردید‘ تکمیل  

  رایب فلورسانسشدت . می شود تحلیل و تجزیه دستگاه توسط خودکار

  خوانش خوانش اول. می شود گیری اندازه کووت در بار دو معرف نوار هر

ست که کووت از ای زمینه سترا ا سترا به SPR ورود از قبل سوب   سوب

  مانده یباق آنزیم با سوبسترا انکوباسیون از پس دوم قرائت. انجام می شود

شود SPR داخل در سبی ارزش) RFV. انجام می  سانس ن  کم با( فلور

  در RFV. شییود می محاسییبه نهایی نتیجه از ای زمینه خوانش کردن

 .شود می ظاهر نتیجه برگه

 :می شود تفسیر ذیل صورت به دستگاه توسط بیمار RFV نتیجه

i = index = patient RFV / standard RFV 
سیر با همراه شاخص این شود چاپ گزارشبرگه  یک در تف سیر. می   تف

 :است زیر شرح به شاخص

 

 پلاسما، سرم 

VIDAS Lyme IgM (LYM) 

 

VIDAS Lyme IgG (LYG) 

 

 

  بلاتروش های ایمنو انجام EUCALB و بیماریها کنترل مرکز هامروز

  بهمم نتایج ELISA روش با که ییها نمونه تمام برایرا ( بلات وسترن)

  با ایدب نتایج این کلی، طور به. می دهند توصییه می نماید رائها مثبت یا

ست های نتایج و بیمار، حال شرح بالینی، علائم گرفتن نظر در  سایر ت

  تفسیییر در زیر جدول این، بر علاوه(. 00 ،4) شییود تفسیییر بیولوژیکی

 VIDAS وVIDAS Lyme IgM های سیینجش نتایج مشییترک

Lyme IgG  ننده استککمک. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Interpretation for LYM 

i < 0.20 Negative 

0.20 ≤ i < 0.32 Equivocal 

i ≥ 0.32 Positive 

Index Interpretation for serum or 

plasma 

i < 0.20 Negative 

i ≥ 0.20 Positive 
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 نخاعی مغزی ایعم 
VIDAS Lyme IgG (LYGS) 

 CSFدر بورگدورفری بورلیا ی علیهها بادی آنتی اختصییاصییی دیابیر

بورلیای  تشییخیص نفع به اضییافی اسییتدلال ،عصییبی تظاهراتهمراه با 

 IgG بادی آنتی تولید نخاعی داخل تعیین این تسییت. اسییت عصییبی

(IAP)  و خون نمونه همزمان نالیزآ طریق ازرا CSF سییازد می قادر  

(0.) 

  بورلیا ضییید IgG تشیییخیصمسیییئول  بادی آنتی شیییاخص واقع، در

ست.  CSF و سرم در بورگدورفری   برای توان میرا  شاخص اینبیمار ا

شار بین تمایز صی  IgG غیرفعال انت صا  سرم از بورگدورفری بورلیا اخت

  (.4استفاده نمود ) CSF به

  ،سرم از استفاده با VIDAS Lyme IgG شاخص پایه بر IAP تعیین

CSF آلبومین و (روش Tibbling )یا IgG توتال (روش Reiber )در  

 .(00) است آمده دست هب بیمار نمونه دو همان

 Tibbling روش

 

 

 Reiber روش

 

 

 .آزمای  پروتش  اختصاصی برای هر ثابت، *عام 

 

 

 

  به های تیتر وتوتال  IgG و آلبومین های آزمایش روش انتخاب: توجه

 و آلبومین تیتربرای تعیین  باشیید. میآزمایشییگاه  عهده بهآمده  دسییت

IgG و خون در توتال CSF  مودن استفادهباید از روش یکسان. 

 IgG بادی آنتی تولید به اشاره ،2 با برابر یا بزرفتر شاخص ارزش 

 زا کمتر شاخص ارزش. دارد بورفدورفری بورلیانخاعی علیه  داخ 

  .می نماید رد نه ورا نه تایید نخاعی  داخ  بادی آنتی تولید 2

 :نخاعی داخل بادی آنتی تولید شاخص از استفاده های محدودیت 

 VIDAS Lyme منفی یا نامعتبر های شیاخص برای فرمولاین  -

IgG نمی باشد. استفاده  قابل 1.11 ≥ سرم در 

  ،باشیید صییفر به نزدیک توتال IgG نسییبت یا و آلبومین که زمانی -

 .ارائه دهد بالا بسیار تایجن است ممکن محاسبه فرمول

سیار CSF در VIDAS Lyme IgG شاخص که زمانی -   نزدیک ب

شد  1.11 به   CSF و بیمار سرم( شاخص در) نتایج که زمانی یابا

  که زمانیواقع  درشود.  نمی توصیه فرمول است استفاده از کم بسیار

IgG صی صا شد وجود نمونه در بورگدورفری بورلیا اخت شته با   ندا

 .شود 0 ≤ نتیجهبه  منجر واندت می محاسبه

 VIDAS آزمون از اسیییتفاده با( 6.1 <) شیییاخص بالای مقادیر -

Lyme IgG سیییط  بییه توجییه بییا اسییییت ممکن سیییرم در  

ه گرفت کم دسییت بورگدورفری بورلیا ضیید IgGی ایمونوگلوبولینها

 واقعی سییط  و در نتیجه دارای آزمایش قابلیت از فراتر کهشییود 

  .باشد بیشتر

ستفاده  می 6.1 از بیش های سرمی هنگامی که شاخص بنابراین، باشد ا

صیه فرمول از  ضعیت، این در. شود نمی تو سرصورت  مقدار اگر و   در ک

  تیجهن یک بهمنجر  تواند می محاسبه است، بیشتر از حد تخمینی فرمول

 نمی باشد نخاعی داخل بادی آنتی تولیدتایید کننده  کهشود  0 ≤

 

 

VIDAS Lyme IgM result VIDAS Lyme 
IgG result 

Possible interpretation 

Negative Negative Unlikely  infection.  In  case  of  clinical  suspicion  (tick  

bite, neurological symptoms, etc.), collect another sample 
later. Positive Negative Probable early infection. 

Positive Positive Probable early or disseminated infection. 

Negative Positive Probable   infection   at   any   stage   (early,   

disseminated   or persistent). 

Equivocal or positive 
at cut-off 

Positive at cut-off Depending  on  context  and  case  history,  early  
infection  or serological scar may be considered. 

Equivocal or positive 

at cut-off 

Negative Depending  on  context  and  case  history,  early  

infection  or  a potentially interfering disease may be 
considered. 
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 کی یت کنترل

یت  یک یک کنترل منفی در هر ک بت و   VIDAS Lymeکنترل مث

IgM  وVIDAS Lyme IgG  قرار داده شده است. این کنترل ها باید

اطمینان از عملکرد آن انجام  هتجکیت جدید  بازگشاییبلافاصله پس از 

شییود. هر بار کالیبراسیییون نیز باید توسییط این کنترل ها انجام شییود. 

ورت به صادر به بررسی مقادیر کنترل است که دستگاه تنها در صورتی ق

C1  وC2 مورد طیف مقادیر اگر مقادیر کنترل خارج از  .تعیین شیییود

 انتظار باشد قابل استناد نمی باشد.

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

 هر کاربر است. 

 

 ها محدودیت

 خیصتش رد یا و تایید برای قطعی نتایج بادی آنتی تشخیص های روش  

 .دهد نمی ارائه بورلیا لایم

 سنجش های  در منفی نتیجه VIDAS Lyme IgM  وVIDAS 

Lyme IgG را رد نمی  بیماردر  ورگدورفریب بورلیا عفونت احتمال

  آنتی درمان تحت کهافرادی  یا عفونت اولیه مراحل در بیماران. کند

 IgG و IgM گیری اندازه یر قابلمقاد است ممکن می باشند بیوتیکی

  اما ایم،ل بیماری کننده مطرح علائم یا/  و سابقه با بیماران. نکنند تولید

سایی" صورت به باید منفی، آزمایش نتایج با شنا   قابل بادی آنتی عدم 

شخیص   طی باید دوم نمونه. گردند گزارش "بورگدورفری بورلیا علیه ت

 .ودش آوری جمع هفته 4-6

ستشده  زده خمینت: توجه   بادی آنتی سطوح افراد، از ٪11 در که ا

 می باقی  تشییخیص قابل آسییتانه زیربیماری  اولیه مرحله در خون در

 (.00)ماند

 

 

 سینجش های  در مثبت نتایج VIDAS Lyme IgM  وVIDAS 

Lyme IgG عمتقاط واکنشاست  ممکن. شود تفسیر احتیاط با باید  

  "متقاطع واکنش" بخش به: (04 ،03)شود مشاهده ها بیماریبرخی  با

 .کنید مراجعه

  شگاهی نتایج دیگر و اپیدمیولوژیک اطلاعات بالینی، علائم   مگیه آزمای

ید تایج در با نار ن  VIDAS Lymeو  VIDAS Lyme IgM ک

IgG شود گرفته نظر. 

 ست ممکن تداخل   اجزای موجود علیه ایبادی ه آنتی حاوی سرم با ا

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

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

 یمیولوژاپید ،مواجهه سابقه که شود انجامدر صورتی  تنها باید آزمایش  

 (.04) باشد لایم بیماری پیشنهاد کننده بالینی علائم و
  

 کارایی

 VIDASو  VIDAS Lyme IgMاز   استفاده با شده انجام مطالعات

Lyme IgG  است زیر نتایجارائه دهنده. 

بر  VIDAS Lyme IgGو  VIDAS Lyme IgM عملشرد. 0

 روی سرم

 حساسیت. الف

شته صورت به مطالعه این شگاه دو رد نگر گذ ستفاده با آزمای  سرم از ا

  ،اریتم مهاجر :شییید انجام بورلیا لایم بالینی مختلف مراحل در بیماران

یای عصیییبی،  یتبورل   هر برای .acrodermatitis chronica/  آرتر

 0 سایت) آزمایشگاه هر توسط سرولوژی های پروفایل بیماری، از مرحله

شاهده( 0 و سیت ،بیماری از مرحله هر برای .شد م سا  های سنجش ح

VIDAS Lyme IgM  وVIDAS Lyme IgG ین و ن چ م  ه

  بیان ٪31 اطمینان فاصله یک با آزمون، دو این ادغام از ناشی حساسیت

 .است شده

 

 

 
 

Sensitivity (% [95%CI]) 
 

Site 1 
 

Site 2 

Number 
N 

VIDAS 

Lyme 
IgM 

VIDAS 

Lyme 
IgG 

VIDAS 

Lyme IgM + 
IgG 

Number 
N 

VIDAS 
Lyme 
IgM 

VIDAS 
Lyme 
IgG 

VIDAS 
Lyme IgM + 

IgG 
 

Erythema migrans 
 

49 61.2 

[46.2 – 
74.8] 

51.0 

[36.3 – 
65.6] 

 
83.7 

[70.3 – 92.7] 

 

55 47.3 
 

[33.7 – 
61.2] 

58,2 

[44.1 – 
71.4] 

 

76.4 
 

[63.0 – 86.8] 

 

Neuroborreliosis 
 

60 58.3 90.0  
90,0 

 

70 35.7 91.4  
92.9 

[44.9 – 
70.9] 

[79.5 – 
96.2] [79.5 – 96.2] [24.6 – 

48.1] 
[82.3 – 
96.8] [84.1 – 97.6] 

 

Arthritis/acrodermatitis 
 

47* 40.0 
 

[22.7 – 
59.4] 

100.0 

[92.5 – 
100.0] 

 
100.0 

[88.4 – 100.0] 

 

51 37.3 

[24.1 – 
51.9] 

96.1 

[86.5 – 
99.5] 

 
96.1 

[86.5 – 99.5] 
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 .شد گرفته نظر در مثبتبه صورت مبهم تعیین شدند،  VIDAS Lyme IgM باهایی که  نمونه: توجه

 .گرفتند قرار بررسیمورد  VIDAS Lyme IgM روش از استفاده با آکرودرماتیت/  آرتریت مرحله در نمونه 31 تنها نمونه، 47 میان در* 

 

  ویژفی. ب

ستفاده با نگر آینده مطالعه این سهف شرق) بالا شیوع با منطقه جمعیت: شد انجام ناشی از بورلیا لایم آندمیک هطقمن دو از سالم داوطلبافراد  سرم از ا   ،(ران

 (فرانسه جنوب) پایین شیوع با قهمنط جمعیت

شی از بورلیا لایمقبلی  شده شناخته سابقه بدون خون کننده اهدا داوطلبان ستفاده با جمعیت هر از ها نمونه. ندبود نا سترس در تجاریروش  از ا   یمنزآ د

  قرار آزمایش مورد ینگبلات یتایید روش از استفاده باد تلقی شدن مبهم یا مثبت که ییها نمونه. گرفتند قرار آزمایش مورد IgG و IgM (EIA) ایمونواسی

 .شد حذف مطالعه از مثبتایمنوبلات  نمونه هر. گرفتند

 .است شده بیان ٪31 اطمینان فاصله یک با جمعیت، هر در VIDAS Lyme IgGو  VIDAS Lyme IgM ویژگی
 

 

Specificity (% [95%CI]) 

Low prevalence area High prevalence area 

Nombre 

N 

 

VIDAS Lyme IgM 
 

VIDAS Lyme IgG Nombre 

N 

 

VIDAS Lyme IgM 
 

VIDAS Lyme IgG 

 

273 
 

96.3 [93.4 ; 98.2] 
 

99.3 [97.4 ; 99.9] 
 

302 
 

97.7 [95.3 ; 99.1] 
 

99.7 [98.2 ; 99.99] 

 .شد گرفته نظر رد مثبتبه صورت مبهم تعیین شدند،  VIDAS Lyme IgM یا  EIA باهایی که  نمونه: توجه

 

 روشها مقایسه. ج

شگاه دو در نگر آینده مطالعه ستفاده با (0 سایت و 0 سایت) آزمای ستبرای آنها  ی کهبیماران سرم از ا   انجام بود شده تجویز IgG و IgM لایم سرولوژی ت

 .ردیدگ

شگاه، هر در ستفاده بابه موازات هم  ها نمونه آزمای سترس در تجاری روش از ا  VIDAS های  سنجش و( سایت هر برای مختلف) IgG و EIA IgM د

Lyme IgM  وVIDAS Lyme IgG ستفاده بابودند  مثبت روش این از یکی با هایی که نمونه. گرفتند قرار آزمایش مورد   اییدت ینگبلاتایمنو روش از ا

 .شد

 

 :VIDAS Lyme IgMنتایج 

 .است شده بیان ٪31 اطمینان فاصله با سایت هر در EIA IgM روش و VIDAS Lyme IgM برای منفی و مثبت نتایج تطابق

  
 

 

 

 

VIDAS Lyme IgM EIA method at Site 1 EIA method at Site 2 
Positive Equivocal Negative Positive Equivocal Negative 

Positive 39 0 12 38 3 12 
Equivocal 4 2 8 7 5 13 
Negative 18 10 284 26 21 691 

Number N 377 816 
 

Positive concordance 
N = 73 

61.6% [49.5% – 72.8%] 

N = 100 

53.0% [42.8% – 63.1%] 
 

Negative concordance 
N = 304 

93.4% [90.0% – 95.9%] 

N = 716 

96.5% [94.9% – 97.7%] 
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 .شد گرفته نظر در مثبت تطابق محاسبات برایبه صورت مبهم تعیین شدند،  VIDAS Lyme IgM یا  EIA باهایی که  نمونه: توجه

 و EUCALBلایم ،  بورلیازیس عفونی ضد درمان کنفرانسشانزدهمین  توسط هآزمون دو رویکرد به توجه با نمونه هر برای( منفی یا مثبت) IgM وضعیت

CDC برای مثال: شد تعریف . 

 شد. تایید مثبتبه صورت  immunoblot IgM آزمایش توسط شده گزارش نمونه هر برای مثبت IgM وضعیت -

 .گردید تایید منفیبه صورت  EIA IgMو VIDAS Lyme IgM یا IgM immunoblot توسط نمونه هر برای منفی IgM وضعیت -

 

 .دهد می نشان IgM شده تعریف وضعیت با سایت هر دررا  IgM EIA وVIDAS Lyme IgM برای منفی و مثبت نتایج تطابق زیر جدول
 

 IgM status at Site 1 IgM status at Site 2 
Positive Negative Positive Negative 

 
VIDAS 

Lyme IgM 

Positive 35 16 49 2 

Equivocal 4 10 16 4 
Negative 5 307 13 709 

Number N 377 793 
 

Positive concordance 
N = 44 

88.6% [75.4% – 96.2%] 
N = 78 

83.3% [73.2% - 90.8%] 
 

Negative concordance 
N = 333 

92.2% [88.8% – 94.8%] 
N = 713 

99.2% [98.2% - 99.7%] 

Techniques EIA  

Positive concordance 
N = 44 

88.6% [75.4% - 96.2%] 
N = 78 

82.1% [71.7% - 89.8%] 
 

Negative concordance 
N = 333 

89.8% [86.0% – 92.8%] 
N = 713 

97.2% [95.7% - 98.3%] 

 .شد گرفته نظر در مثبت تطابق محاسبات برایبه صورت مبهم تعیین شدند،  VIDAS Lyme IgM یا  EIA باهایی که  نمونه: 0 توجه

 .آورده نشده است مطالعه دربه صورت مبهم تعیین شدند  بمنوبلاتا آزمایش باهایی که  نمونه :2 توجه

 

 :VIDAS Lyme IgGنتایج 

 .است شده بیان ٪31 اطمینان فاصله با سایت هر در IgG EIA روش وVIDAS Lyme IgG برای منفی و مثبت نتایج تطابق

 

 
 

 

 .شد گرفته نظر در مثبت تطابق محاسبات برایبه صورت مبهم تعیین شدند،  VIDAS Lyme IgM یا  EIA باهایی که  نمونه: توجه

ضعیت  و EUCALBلایم ،  بورلیازیس عفونی ضد درمان کنفرانسشانزدهمین  توسط هآزمون دو ردرویک به توجه با نمونه هر برای( منفی یا مثبت) IgG و

CDC برای مثال: شد تعریف . 

 شد. تایید مثبتبه صورت  immunoblot IgG آزمایش توسط شده گزارش نمونه هر برای مثبت IgG وضعیت -

 .گردید تایید منفیبه صورت  VIDAS Lyme IgG EIA IgG یا IgG immunoblot توسط نمونه هر برای منفی IgG وضعیت -

VIDAS Lyme IgG 

 

Site 1 Site 2 

Positive Equivocal Negative Positive Equivocal Negative 

Positive 102 4 2 160 2 3 

Negative 17 16 236 28 24 599 

Number N 377 816 
 

Positive concordance 

N = 139 

76.3% [68.3% – 83.1%] 

N = 214 

75.7% [69.4% – 81.3%] 

 

Negative concordance 

N = 238 

99.2% [97.0% – 99.9%] 

N = 602 

99.5% [98.6% – 99.9%] 
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 .دهد می نشان IgG شده تعریف وضعیت با سایت هر دررا  EIA IgG وVIDAS Lyme IgG برای منفی و مثبت نتایج تطابق زیر جدول

 
 

 IgG status at Site 1 IgG status at Site 2 
Positive Negative Positive Negative 

 
VIDAS 

Lyme IgG 

Positive 82 25 133 9 

Negative 6 262 21 607 

Number N 375 770 
 

Positive concordance N = 88 

93.2% [85.8% - 97.5%] 
N = 154 

86.4% [79.9% - 91.4%] 
 

Negative concordance 
 

N = 287 

91.3% [87.4% - 94.3%] 

 
N = 616 

98.5% [97.2% - 99.3%] 

Techniques EIA  

Positive concordance N = 88 

97.7% [92.0% - 99.7%] 
N = 154 

99.4% [96.4% - 99.9%] 
 

Negative concordance 
N = 287 

82.2% [77.3% - 86.5%] 
N = 616 

97.4% [95.8% - 98.5%] 

 

 .شد گرفته نظر در مثبت تطابق محاسبات برایبه صورت مبهم تعیین شدند،  IgGVIDAS Lyme یا  EIA باهایی که  نمونه: 0 توجه

 .آورده نشده است مطالعه دربه صورت مبهم تعیین شدند  بمنوبلاتا آزمایش باهایی که  نمونه :2 توجه

 

 د. دقت

صورت دوپلیکه سرم نمونه VIDAS Lyme IgG، 3 وVIDAS Lyme IgM روش هر برای   lot 0 با( روز هر در بار 0) سری کاری مختلف 41 در به 

 .گرفتند قرار آزمایش مورد( 041=  دتعدا) سایت 3 در معرف

سری کاری دقت) پذیریتکرار سری بین تکرارپذیری ،(داخلی هر  ستفاده با های مختلف سایت بین تکرارپذیری و هر  ساس بر پروتکل این از ا ص ا   های یهتو

 :شد محاسبه A2-EP5 ®CLSI سند

 

 

 

 متقاطع واکن . ه

  حاصل جنتای. است مثبت مداخله کننده بیماری برای و بوده منفی ارزیابی حال در آزمایش از استفاده با کهست ا ییها نمونه مطالعه بر اساس متقاطع واکنش

 است: شده داده نشان زیر جدول در بیماری این به توجه با ها نمونه از

 

VIDAS  Lyme IgM Repeatability Inter-lot reproducibility Inter-site reproducibility 
 

Sample 
Mean 

index 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
1 0.19 0.01 3.5 0.01 6.3 0.01 6.3 

2 0.37 0.01 3.1 0.02 6.2 0.02 6.2 

3 1.26 0.03 2.5 0.12 9.4 0.12 9.4 

 
VIDAS Lyme IgG Repeatability Inter-lot reproducibility Inter-site reproducibility 
 

Sample 
Mean 
index 

Standard 
deviation 

 

CV (%) 
Standard 
deviation 

 

CV (%) 
Standard 
deviation 

 

CV (%) 
1 0.15 0.01 8.6 0.02 15.5 0.02 15.5 

2 0.26 0.01 5.4 0.02 7.7 0.02 7.7 

3 2.31 0.10 4.1 0.12 5.3 0.12 5.3 
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Positive samples Number of samples VIDAS Lyme IgM 
Positive results 

% cross-reactivity 

Syphilis 270 9 3.33 

Leptospirosis 216 9 4.16 

Rickettsiosis 112 1 0.08 
Helicobacter pylori 143 3 2.09 

Epstein Barr virus 65 2 3.07 

Herpes simplex virus 98 5 5.10 

Hepatitis A virus 153 6 3.92 

Cytomegalo virus 34 2 5.88 

HIV 20 1 5.00 

Rubella 19 1 5.26 

Mumps 46 1 2.17 

Measles 38 1 2.63 

Varizella zona virus 58 1 1.72 

Toxoplasmosis 26 1 3.84 

Rheumatoid factor 61 1 1.63 

HAMA 31 1 3.22 

Anti Nuclear Antibodies 60 1 1.66 

C Reactive protein 61 2 3.27 

Systemic lupus erythematosus 28 0 0.00 

 
 

Positive samples Number of samples VIDAS Lyme IgG 
positive results 

% cross-reactivity 

Syphilis 256 1 0.39 

Leptospirosis 206 6 2.91 

Rickettsiosis 133 3 2.3 
Helicobacter pylori 143 2 1.4 

Epstein Barr virus 34 0 0.0 

Herpes simplex virus 125 1 0.8 

Hepatitis A virus 150 3 2.0 

Cytomegalo virus 40 0 0.0 

HIV 20 1 5.0 

Rubella 19 0 0.0 

Mumps 46 0 0.0 

Measles 38 0 0.0 

Varizella zona virus 58 0 0.0 

Toxoplasmosis 26 1 3.85 

Rheumatoid factor 28 0 0.0 

HAMA 43 0 0.0 

Anti-Nuclear Antibodies 60 5 8.33 

C Reactive protein 61 2 3.28 

Systemic lupus erythematosus 28 2 7.14 
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 CSF/  سرم درVIDAS Lyme IgG عملشرد. 2

 حساسیت. الف

شته مطالعه این شگاه دو در نگر گذ صبی به مبتلا بیماران CSF/  سرم جفت بر روی آزمای آنها  نخاعی داخل بادی آنتی تولید کهدر افرادی  و بورلیازیس ع

 .گردید انجامشد  تایید آزمایشگاهی های تکنیک توسط

( Reiber روش) توتال IgG تیتر یا( Tibbling روش) آلبومین و VIDAS Lyme IgG مقادیر از اسییتفاده با نخاعی داخل بادی آنتی تولید شییاخص

سبه صله با VIDAS Lyme IgG روش حساسیت. شد گرفته نظر در مثبت 0 با برابر یا بزرگتر شاخص با نمونه جفت هر. شد محا   بیان ٪31 اطمینان فا

 .است شده

 

 ویژفی. ب

ستفاده با آزمایشگاه دو در نگر گذشته مطالعه این   آزمایشگاهی های تکنیک توسطآنها  نخاعی داخل بادی آنتی تولید که بیمارانی از CSF/  سرم جفت از ا

 .گردید انجام نشد ثابت

ستفاده با نخاعی داخل بادی آنتی تولید شاخص سبهتوتال  IgG تیتر یا آلبومین وVIDAS Lyme IgG مقادیر از ا   شاخص بانمونه  جفت هر. شد محا

 .است شده بیان ٪31 اطمینان فاصله با VIDAS Lyme IgG روش حساسیت. شد گرفته نظر در منفی 0 از کمتر
 

 Specificity (% [95%CI]) 
Site 1 (albumin) Site 2 (total IgG) 

Number 

N 
Specificity Number N Specificity 

Pairs without proven intrathecal antibody 

production 

 

61 
 

83,6% [71,9% - 91,8%] 
 

52 
 

84,6% [71,9% - 93,1%] 

 

 دقت. ج

 41 در به صورت دوپلیکه مختلف،ی شاخص سطوح در  sl بورگدورفری بورلیا ضد IgG با CSF نمونه 4 ،("LYGS" آزمون) VIDAS Lyme IgG برای

 (.041=  تعداد) گرفت قرار سنجش مورد مختلف دستگاه 3 در  معرف lot 0 با ،(زرو هر در سری کاری 0)سری کاری 

سری کاری دقت) پذیریتکرار سری بین تکرارپذیری ،(داخلی هر  ستفاده با های مختلف سایت بین تکرارپذیری و هر  ساس بر پروتکل این از ا ص ا   های یهتو

 :شد محاسبه A2-EP5 ®CLSI سند

 

 

 

 

 

 Sensitivity (% [95%CI]) 

Site 1 (albumin) Site 2 (total IgG) 
Number N Sensitivity Number N Sensitivity 

 

Pairs with proven intrathecal antibody production 
 

32 
 

90.6% [75.0% - 98.0%] 
 

31 
 

74.2% [55.4% - 88.1%] 

VIDAS LYGS Repeatability Inter-instrument 

reproducibility 
Inter-lot reproducibility 

 

Sample 
Mean 

index 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
Standard 

deviation 

 

CV (%) 
1 0.11 0.005 5.0 0.009 8.7 0.009 8.7 

2 0.48 0.019 4.1 0.048 10.0 0.048 10.0 

3 1.72 0.069 4.0 0.161 9.3 0.161 9.3 

4 5.98 0.193 3.2 0.466 7.8 0.466 7.8 
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