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IgG and IgM (LYT)Lyme  ®VIDAS 

IgM  وVIDAS Lyme IgG  (LYT)  ستفاده برای روش کیفی خودکار یک آنتی  همزمان تشخیصجهت است که  VIDASخانواده در دستگاههای ا

 .ر نظر گرفته شده استد( )سنجش فلورسنت متصل به آنزیم ELFAاز تکنیک  با استفاده انساندر سرم  بورلیا بورگدورفری علیه IgGو  IgM های بادی

 

 توضیحات و خلاصه

شی عفونی بیماری یک لایم بیماری سپیروکت از نا  بورگدورفری بورلیا ا

ست سان به آلوده کنه گزش طریق از و ا   وکتورهای. شود می منتقل ان

 و Ixodes pacificus اروپا، در Ixodes ricinus از عبارتند اصلللی

Ixodes daminii (.1است ) متحده ایالات در 

. بین این دهد می رخ مرحله سلله دراغلب در تابسللتان و  بیماری این

و تمایز آن از دیگری را دشللوار نموده  داشللتهمراحل هم پوشللانی وجود 

ولیه ا بیماری از تکاملی مجموعه عنوان به لایم بیماری بنابراین(. 2است )

  (:3)داده شده است  شرح دیررس  بیماری تا

 بیهش علائم با کلی طور به اریتم مهاجر، اساسا:  موضعی زودرس بیماری -

 .است همراه سرماخوردگی

مهاجر متعدد که ممکن است همراه با  اریتمزودرس:  منتشر بیماری -

 مشکلات عصبی، قلبی یا پوستی باشد.

مزمن همراه با تظاهرات خارج پوستی  کرودرماتیتدیررس: آ بیماری -

 مانند بیماری عصبی، آرتریت و بیماری قلبی. 

 

 تشخیص

 رنگ ابچه  ،نمونه های پوست یا مایعات بیولوژیک از اسپیروکت تشخیص

  فقط در نتیجه دربوده  دشللوار بسللیار کشللت چه با مسللتقیم، آمیزی

  ایجر سرولوژی تست بنابراین .است قابل انجام تخصصی های آزمایشگاه

شخیص برای روش ترین ست ) عفونت بیولوژیکی ت   مورد رایج روش .(3ا

ستفاده سانس غیر روش ،ا ستقیم، ایمونوفلور سترن بلات،ایمنو م  و لاتب و

سی آنزیم ست ایمونوا سی آنزیم روشانجام . ا   تکنیک از تر راحت ایمونوا

IFA نیز به راحتی صلللورت می گیرد نتایج  تعیین و یوده بلاتایمنو و

(4). 

مورد تشخیص  در ملی کنفرانس، شرکت کنندگان دومین 1994در سال 

صیه کردند که  لایم سرولوژی بیماری شگاهتو   ود رویکرد یک از ها آزمای

شی شخیص برای آزمای شی از بورلیا  لایم سرولوژی ت ستفادهنا ند. نمای ا

 های روش از استفاده با در ابتدا باید اختصاصی های بادی آنتی تشخیص

ستر غربالگری سا  یا مثبت های نمونه .شود انجام  IFAیا  ELISAح

 آنجا از .شود تایید( بلات وسترن) بلاتایمنو  روش از استفاده با باید مبهم

سیت که سترن و ELISA ویژگی و حسا  بندی زمان با رابطه در بلات و

ست، متفاوت نمونه دریافت  گرفتن قرار معرض درسابقه  و حال شرح ا

  شود فتهگر نظر در باید سرولوژیک نتایج تفسیر در بیمار با عامل بیماری

(5) 

 

 درمان

  ،تتراسللیکلین ،پنی سللیلین ) لایم بیماری یبیوتیک آنتی زودرس درمان

سون( سفتریاک   از و را از بین برده بالینی علائم تواند می کلرامفنیکول یا 

 .(3) نماید جلوگیری بعد مراحل به بیماری پیشرفت

 

 اساس

  ایمونواسی فلورسنت روشیک  VIDAS Lyme IgGو  IgMسنجش 

صل به آنزیم  ست که  (ELFA)مت ستگاه انجام می بطور خودکار ا در د

  .(ببینید را یکاربر راهنمای کتابچه) شود

نمونه  ابزار همچنین و جامد 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

شو مرحله یک از پس. شود  آنتی نمونه، سازی رقیق و مقدماتی یشست

 های پروتئین به نمونه در موجود بورگدورفری بورلیا های علیه بادی

صی نوترکیب صا شده در بورگدورفری بورلیا اخت شانده  صل SPR پو  مت

شده طی فرآیند نمونه اجزای .شد خواهد صل ن شو حذف می  مت ست ش

 . شود

 باکه  IgG Anti-human  و Anti-human IgM های بادی آنتی

سفاتاز کونژوگه آلکالن ست ف صل کمپلکس ایمنی به ،شده ا   هدیوار هب مت

SPR کنژوگه های متصل  نهایی یشستشو مرحله .شد خواهد ضمیمه

  -متیل-4) سللوبسللترا ،نهایی مرحله طول در .می کند حذفنشللده را 

سفات یومبلیفریل شوند. خارج و شده SPR®چرخه  وارد( ف  آنزیم می 

سترا این هیدرولیز کونژوگه سنت محصول یک به را سوب -متیل-4) فلور

 نانومتر 454 در آن فلورسللانسشللدت  می کند که کاتالیز( یومبلیفرون

یا  IgMمقدار آنتی بادی  با فلورسللانس شللدت. می شللود گیری اندازه

IgG سب نمونه در موجود علیه بورلیا بورگدورفری ست متنا  پایان در .ا

 .می شود چاپ و محاسبه دستگاه توسط خودکار صورت به نتایج روش،
 

 

  SPR 

SPR وششپ بورگدورفریبورلیا  آنتی ژن غیرفعال شده با تولید طی در  

ست  شده داده ستفاده با SPR هر. (ATCC 3521, strain B31)ا   ا

شود شناخته LYT کد از سه را SPR تنها تعداد مورد نیاز . می  از کی

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

سط کچاه حلقه 14 شامل نوارهر  سب تو  شده موم و مهر فویل برچ

ست شان عمده طور به کهبوده  بارکد یک حاوی برچسباین . ا  دهنده ن

د در وار تسهیل منظوربه . است انقضاء تاریخ و کیت شماره ،آزمایش کد

ست شده سوراخ اول کچاه فویل ،نمونه کردن آخرین چاهک از هر . ا

. می گیرد صللورت آن در فلورومتری خوانش کهاسللت  کووت یکنوار 

 مختلف معرف های حاوینیز  نواری مرکز بخش در ک های موجودچاه

 .است آزمایش برای نیاز مورد

 

  نشده ارائه و نیاز مورد مواد

 میکرولیتر 144 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 -

 
 :تست( 06)   جدول محتویات کیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 LYT strips STR Ready-to-use. 

60 LYT SPRs 
(2 x 30) 

SPR Ready-to-use. SPRs coated with inactivated B. burgdorferi antigen (ATCC 3521, strain 
B31). 

LYT Standard 
(1 x 1.5 ml) 

S1 Ready-to-use.  Human  serum*  or  defibrinated  plasma*  containing  antibodies  to  B. 
burgdorferi + 1 g/l sodium azide. 

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

("Standard (S1) RFV Range"). 

LYT Positive control 
(1 x 1.5 ml) 

C1 Ready-to-use.  Human  serum*  or  defibrinated  plasma*  containing  antibodies  to  B. 
burgdorferi + 1 g/l sodium azide. 

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

LYT Negative control 
(1 x 1.5 ml) 

C2 Ready-to-use. Human serum* or defibrinated plasma* with no detectable antibodies to 
B. burgdorferi + 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. 

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

 

 

 و هشدارها  اطیاحت

  در شرایط برای کاربرد تشخیصیفقط in vitro. 

  توسطططط کارشناسطططان  ایفقطططط جهطططت اسطططت اده حرفطططه

 .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

 عنططوان 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 

توصللیه مللی شللود ایللن محصللولات بلله  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

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

 پوشللانده شللده  بورگللدورفری بورلیللا نوترکیللب هللای پللروتئین اگرچلله

 در صللورت عفللونی بللودن اسللت، شللده فعللال غیللر هللاSPR در سللط 

SPRاقدامات لازم را انجام دهید ها. 

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

 .کنیدن استفاده آن

 گذشته استفاده نکنید. ءاز معرف های تاریخ انقضا 

 

 

 با شللماره ( مصللرف یا مواد یکبار) معرف هاlot  مختلف را باهم مخلوط

 .نکنید

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

 .(9) 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 (14 قرائت )چاهک کووتسللوبسللترای موجود در 

 . است (اتانول امین دی 6.6٪)

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

 سدیم هیپوکلریت ٪4.5 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  C ° 8تا  2 دررا  VIDAS Lyme IgGو  IgMکیت های  •

 .کنید

 از منجمد کردن معرف ها اجتناب کنید.

 .ذخیره کنید C  ° 8-2 در را نشده استفاده 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

Wells Reagents 
1 Sample well. 
2 Sample diluent: TRIS buffered saline (50 mmol/l; pH = 7.4) + protein stabilizers + 

bovine albumin + 1 g/l sodium azide (600 µl). 
3 Prewash buffer: TRIS buffered saline (50 mmol/l; pH = 7.4) + bovine albumin + 

protein stabilizers + 1 g/l sodium azide (400 µl). 
4 - 5 Wash buffer: TRIS buffered saline (50 mmol/l; pH = 7.4) + detergent + 1 g/l sodium 

azide 600 µl). 
6 Conjugate:  a  titered  mixture  of  mouse  monoclonal  anti-human  IgG  and  IgM 

conjugated to alkaline phosphatase + 1 g/l sodium azide (400µl). 
7 Wash buffer: TRIS buffered saline (50 mmol/l; pH = 7.4) + detergent + 1 g/l sodium 

azide (600 µl). 
8 Wash buffer: DEA buffer (360 mmol/l; pH = 9.2) + 1 g/l sodium azide (600 µl). 
9 Sample diluent: TRIS buffered saline (50 mmol/l; pH = 7.4) + protein stabilizers + 

bovine albumin + 1 g/l sodium azide (300 µl). 
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). 



4 
 

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

 موم کنید و داخل کیت و رمه آن با دقت داخل کن در خشطط 

 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

  از قبل. نکنید استفاده آلوده یا حرارت شده توسط فعال غیرهای  سرماز 

سیون یا سانتریفوژ توسط را ذرات حاوی های نمونه آزمایش اده آم فیلترا

 .است نشده اختصاص داده آزمایش این برای پلاسما از استفاده .کنید

دارای همولیز، لیپمی یا  وضللوح به از نمونه هایی که شللود می توصللیه

 در صورت امکان نمونه جدیدی دریافت نمایید. ایکتروس باشد

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

 :نمی دهد

 در لیتر گرم 5: هموگلوبین با نمونه مخلوط کردن از پس) همولیز -

 ،((مونومر)

در  گرم 2تا  4 معادل : چربی با نمونه مخلوط کردن از پس) لیپمی -

 ،(گلیسیرید تری لیتر

تا  4: روبین بیلی با ها نمونه مخلوط کردن از پس) بیلی روبینمی -

 (.در لیتر گرم 34

 

 نمونه پایداری

شید، اگر سرم در روز نمونه گیری نمی با  8-2 در قادر به آزمایش نمونه  

طولانی  سازی ذخیره اگر قابل نگهداری است. روز 5 تا گراد سانتی درجه

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 

 یا) مشللخصللات ، VIDAS Lymeمعرف های جدید  اسللتفاده از قبل

 Master lotی ورود از اسلللتفاده با باید( کارخانه اصللللی های داده

(MLE )آزمایش شروع از بلق عملیات این اگر.  دستگاه وارد شود به  

  .بود نخواهد نتایج چاپ به قادر دستگاه شود،ن انجام

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

 . نمودن 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
 

 

   کاتیبراسیون

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

  از پسجدید که به تازگی باز می شللوند  lotاسللتفاده از معرف با  دفعه

صلی  این. شود انجامروز  14 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

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( فلورسانس نسبی ارزش) RFV محدوده در باید کالیبراسیون

 .کالیبراسیون را تکرار کنید ،در این محدوده نباشد

 MLE های داده از اسللتفاده با نیز اسللتاندارد برای انتظار مورد ارزش

   انحراف انتظار مورد مقادیر از اسللتاندارد مقادیر اگر. شللود می ذخیره

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

 

 فرآیند 

 توان می را آنها. یخچال خارج نمایید از را نیاز مورد معرف های. 1

 .نمود است اده بلافاصله

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

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

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

 است.

  تعداد .است شده مشخص دستگاه روی بر  "LYT" کد تست توسط . 3

ست سی را تعیین کنید های ت ستاندارد .قابل برر ساس بر باید ا   "S1" ا

صورت دوپلیکه انجام گردد آزمایش و شناخته  ثبتم کنترل اگر. باید به 

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

 .شود شناخته "C2" با باید شود می

ستاندارد، . 4 ستفاده از باها را  نمونه و ها کنترلا   سرم برای) ورتکس ا

 کنید. مخلوط (رسوب از شدهجدا

ستاندارد، سهم آزمایش، این برای. 5  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

6.SPR هایVIDAS "LYT"  و نوارهای "LYT"  ستگاه را داخل د

 کد با یرنگ های برچسللب شللوید مطمئن تاکنید  بررسللی. قرار دهید

  .منطبق باشد معرف ینوارها و SPR® در سنجش
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  مراحل تمام. بلافاصله بر اساس راهنمای کاربری آغاز کنید سنجش را. 7

 .شود می انجام دستگاه توسط خودکار صورت به سنجش

 هب و را مجددا بسللته ویالانتقال نمونه به وسللیله پیپت، درب  از پس. 8

 بازگردانید.  درجه سانتی گراد 8-2دمای 

اتمام  از پس. رسید خواهد پایان به دقیقه 53 حدود در سنجشاین . 9

 .خارج نمایید دستگاه از ها رانوار و SPR سنجش،

13 . SPRدفع  مناسللب محفظه یک در شللده را اسللتفادههای نوار و ها

 .کنید

 

 ت سیر و نتایج

 رایانه 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 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 پس دوم

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

 .شود می ظاهر نتیجه برگه در RFV. شود می محاسبه نهایی نتیجه از

 :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
 

Test value Interpretation 

TV < 0.75 Negative 

1.00V < T <5 0.7 Equivocal * 

1.00>  VT Positive 

  از ادهاستف با و جدید آزمایش انجام بابهتر است  را مشابه نتایج کنترل* 

 .انجام شود دوم نمونه یک
 

 

 موارد زیر است:دارای  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. 

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

 مثبت وانعن به هستندبرابر  یا بزرگتر بالا آستانه مقادیر از هایی که نمونه

ان نشلل پایین آسللتانه حد از کمتر مقادیر ی کهنتایج. می شللوند تفسللیر

شند  شته با شاندا ست که ن شخی قابل بادی آنتی بیمار دهنده آن ا  صت

 .ندارد بورلیا بورگدورفری علیه

  اگر. تکرار شللود اصلللی نمونه با باید مبهمهای  نمونه امکان صللورت در

صلی نمونه  رارتکآزمایش را  وتهیه کرده  تازه نمونه نیست، دسترس در ا

شد مبهمشده نیز  تکرار نمونهنتیجه  اگر. کنید   سایر و بالینی اطلاعات با

 .شود گرفته نظر در باید آزمایشات

 هایی که با نمونه تمام که کند می توصیه CDC حاضر حال در: توجه

EIA یا IFA ایمنوبلاتینگ توسللط شللود گرفته نظر در مثبت یا مبهم  

 تشخیص اولیه شواهد عنوان به تنها باید مثبت نتایج(. 14)بررسی شود 

  دوم مرحلههای  توصللیهتوجه به  با بورلیا بورگدورفری علیه بادی آنتی

 شود. تفسیر به پزشک نتایج گزارشارائه  از قبل آزمایش

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

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

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

موجود  تسلت نوار lotشلماره  برای یاسلتاندارد گونههیچ اگرهمچنین 

را  اسللتاندارد مورد، این در. می شللود دیده نیز نا معتبر نتیجه نباشللد

 هنتیج سپس. یکسان استفاده کنید  lotشماره با  نوار در بصورت دوپلیکه

ستفاده با ستاندارد از ا سبه مجددا جدید ا   برای. شودمی  ذخیره و محا

 .کنید مراجعه یکاربر راهنمای کتابچه به کامل اطلاعات کسب

 

 کی یت کنترل

یک کنترل منفی در هر کیت   VIDAS Lymeیک کنترل مثبت و 

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

شایی کیت جدید برای اطمینان از عملکرد آن انجام  صله پس از بازگ بلافا

شللود. هر بار کالیبراسللیون نیز باید توسللط این کنترل ها انجام شللود. 

دستگاه تنها در صورتی قادر به بررسی مقادیر کنترل است که به صورت 

C1  وC2 تعیین شود.  

 با IgGو  VIDAS Lyme IgM روش های برای انتظار مورد مقادیر

ستفاده ستmaster lot (MLE ) یورود از ا شده ا ستگاه  اگر . وارد د

مقادیر کنترل خارج از طیف مقادیر مورد انتظار باشللد قابل اسللتناد نمی 

 باشد.

ساس قوانین کاربردی منطقه ای از وظایف توجه : 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 بورلیاناشی از  لایم
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 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 مقادیر قابل است ممکن می باشند بیوتیکی

 با اما یم،لا بیماری کننده مطرح علائم یا سابقه با بیماران. نکنند تولید

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

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

 .گردد آوری جمع هفته 4-6

ستشده  زده تخمین: توجه  بادی آنتی سطوح افراد، از ٪54 در که ا

 می باقی  تشللخیص قابل آسللتانه زیربیماری  اولیه مرحله در خون در

 (.14)ماند

 سنجش های  مثبت نتایج  با باید IgGو  VIDAS Lyme IgM در 

سیر احتیاط سایی عفونت های بورلیا  ممکن. شود تف شنا ست هنگام  ا

سفلیس با متقاطع بورگدورفری واکنش ش بیماران مبتلا به  شاهده  ود م

شگ نتایج سایر و اپیدمیولوژیک اطلاعات بالینی، . علائم(11)   اهیآزمای

ند  مان (RPR, VDRL  یاTPHA) ید همگی تایج با نار ن  در ک

VIDAS Lyme IgM  وIgG شود گرفته نظر. 

 تب راجعه، تب به مبتلا بیماران در اسللت ممکن نیز متقاطع واکنش 

 بیماری ،(11) اسلپیروکتال های بیماری سلایر راکی، های منقوط کوه

  حاد، سللیسللتمیک اریتماتوی لوپوس روماتوئید، آرتریت ایمنی، خود

 (.12) مشاهده شود بار -اپستین عفونت یا سیتومگالوویروس، عفونت

 آزمایشگاهی های یافته است ممکن ،اختصاصی آزمایش نتایج بر علاوه  

  ایمنی کمپلکسهای حضور، سرم تام IgM افزایش شامل اختصاصی غیر

 و خون سللفید گلبول تعدادافزایش  یا ها کرایوگلوبولین و گردش در

  (.4) مشاهده شود کبدی آمیناز های ترانس

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

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

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

 تاس شدهن گرفته نظر در یدرمان نظارت در استفاده برای آزمایش این. 

 مواجهه سلللابقه که شلللود انجامدر صلللورتی  تنها باید آزمایش،  

 (.12) دباش لایم بیماری پیشنهاد کننده بالینی علائم و اپیدمیولوژی

 

 انتظار مقادیر مورد ییف

شخیص برای IgM و  VIDAS Lyme IgGسنجش های   بادی آنتی ت

 شللده گرفته نظر بورگدورفری در بورلیا مواجهه با از پس شللده تولید های

ست صل نتایج. ا شخیص در کمک عنوان به باید آزمون این از حا  بیماری ت

  علائم شللناخت و آندمیک منطقه در بالقوه مواجهه سللابقه شللامل که لایم

 (.14 ،13)شود  استفاده بالینی است

شرق در ویژه به اروپا، شیوع در ست  بالا شمالی و کشورهای    جدول (.15)ا

 .ببینید را زیر

 تشخیص  و تعاریف در اخیر های پیشرفت نظر از است ممکن ها داده این

 .تکامل یافته باشد سرولوژی

  1998و  1992بین سللالهای ، CDC 88967  49مورد بیماری لایم در 

 9896از ایالت و ناحیه کلمبیا گزارش نمود که در آن تعداد موارد جدید 

درصد از  92افزایش یافته بود. 1998در سال   16842به  1992در سال 

شور در غرب  شرقی و دو ک ساحل  شت ایالت  شده در ه موارد گزارش 

سالانه مربوط کودکان  شد. بالاترین میانگین بروز  و  هسال 9-5میانه پیدا 

 (. 16بود ) هسال 54-45بزرگسالان 

 درصللد نتایج مثبت برای IgG و VIDAS Lyme IgM  برای هر دو

سایت  اندمیکو غیر  اندمیکجمعیت  سبه شد.   اندمیکجمعیت ) 1محا

. جمعیت بودندمثبت  اندمیکجمعیت  ٪4.4( 2سایت  و درمثبت  3.5٪

. برای کسللب بودمثبت  ٪2.4 2آزمایش شللده در سللایت  اندمیکغیر 

  در این راهنما مراجعه کنید. عملکرداطلاعات بیشتر، به بخش 

 

 عملکرد

ارائه  IgMو VIDAS Lyme IgGبا استفاده از  انجام شدهمطالعات 

 :استنتایج زیر کننده 

 

سیت. اتف سا ستان( )0 سایت) ویژگی/  ح   ایاتات توتری، بیمار

 (آمریکا متحده

IgG و VIDAS Lyme IgM بامقایسه  در EIA : 

. تگرفنمونه سللرم در یک مرکز تحقیقات بالینی مورد آزمایش قرار  256

 اندک بروزبه دسلللت آمد. با توجه به  اندمیکنمونه ها از یک جمعیت 

سنجش بیماری لایم،  سیت  نمونه  65برای کمک به برآورد دقیق از حسا

 به مجموعه داده اضللافه شللد. هر نمونه با اسللتفاده از روش ذخیره شللده

IgG و VIDAS Lyme IgM  تجاری در دسترس روش وEIA  مورد

شدارائ VIDAS مبهمنتایج  5آزمایش قرار گرفت. در ابتدا   4 سپس. ه 

  .گزارش شدمثبت کاذب نمونه  1به عنوان مبهم و نمونه 

روش در مقایسه با را  VIDAS Lyme IgM و IgGجداول زیر روش 

 .نشان می دهد EIA تجاری در دسترس

Country Incidence on a 

population of 

100,000 

Number of 

estimated cases per 

year 

United Kingdom 0.3 200 
Republic of Ireland 0.6 30 
France 16.0 7,200 
Germany 25.0 20,000 
Switzerland 30.4 2,000 
Czech Republic 39.0 3,500 
Bulgaria 55.0 3,500 
Sweden (North) 69.0 7,120 
Slovenia 120.0 2,000 
Austria 130.0 14,000 
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 سرم تازه نمونه 266

 (نشده استارائه  محاسبات در)نتیجه مبهم  4

 

 

 مثبت موارد ناکافی تعداد: نشده است محاسبه نسبی حساسیت

 ٪99.5: نسبی ویژگی

 %99ی9-%96ی9: %95فاصله اطمینان 

 ٪96.4: توافق

 شدهذخیره  نمونه 03

 (ارائه نشده است محاسبات در) مبهم نتیجه 1

 

 ٪99.5: نسبی حساسیت

 %99ی9-%94ی5: %95فاصله اطمینان 

 ٪93.8: توافق

 (0 سایت) ترکیبی نمونه

 شده آزمایش  نمونه 265

 (ارائه نشده است محاسبات در) مبهم نتیجه 5

 

 ٪99.5: نسبی حساسیت

 %95ی7-%79ی7: %95فاصله اطمینان 

 ٪97.9: نسبی ویژگی

 %94ی7-%99ی2: %95فاصله اطمینان 

 ٪95.8: توافق

 (0 های ترکیبی سایت نمونه) بلات وسترن مقایسه

 VIDAS توسط ها نمونه همه برای تغییریافته بلات وسترن روش یک

Lyme IgG  وIgM سترس در تجاری روش و ستفاده EIA د .  شد ا

ستفاده مورد معیارهای   نوستر این برای ها نمونه مثبت شناسایی برای ا

 و دش ارائه لایم بیماری سرولوژیک تشخیص ملی همایش دومین در بلات

 .(17 ،14) باشد می  CDC دستورالعمل مشابه

روش های  با مقایسلله در بلات وسللترن دهنده آنالیز نشللان زیر جداول

VIDAS Lyme IgG  وIgM دسترس در تجاری روش و EIA .است 

 شده آزمایش نمونه 265

 (نشده استارائه  محاسبات در) مبهم نتیجه 22

 

 ٪96.4: نسبی حساسیت

 %87ی5-%99ی6: %95فاصله اطمینان 

 ٪97.9: نسبی ویژگی

 %94ی6-%99ی2: %95فاصله اطمینان 

 ٪97.5: توافق

 (0 سایت) ترکیبی نمونه

 شده آزمایش  نمونه 265

 (ارائه نشده است محاسبات در) مبهم نتیجه 24

 

 ٪94.7: نسبی حساسیت

 %85ی4-%98ی9: %95فاصله اطمینان 

 ٪98.4: نسبی ویژگی

 %95ی3-%99ی5: %95فاصله اطمینان 

 ٪97.6: توافق

 

 (0 سایت) مبهم و مثبت بلات وسترن داده های

شان زیر جدول  نتایج و IgMو  VIDAS Lyme IgG دهنده نتایج ن

EIA وسترن بلات است روش با مقایسه در مبهم و مثبت تجاری. 

 

 

 

 

 
 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 
EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 5 1 1 

Negative 6 184 0 

Equivocal 1 2 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 

 

EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 55 3 0 

Negative 1 5 0 

Equivocal 0 1 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 

 

EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 60 4 1 

Negative 7 189 0 

Equivocal 1 3 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 

 

Western Blot 

Positive Negative Equivocal 

Positive 53 4 8 

Negative 2 184 10 

Equivocal 2 1 1 

 

EIA 

 

Western Blot 

Positive Negative Equivocal 

Positive 54 3 11 

Negative 3 185 8 

Equivocal 0 1 0 
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 Number of 

samples 
Western Blot 

Positive Negative Equivo- 

cal 
VIDAS 

Positives 
 

65 
 

53 
 

4 
 

8 
 

Equivocals 
 

4 
 

2 
 

1 
 

1 
EIA 

Positives 
 

68 
 

54 
 

3 
 

11 
 

Equivocals 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

اباتات  ، راکلند، Biomerieux( )2 سایت) ویژگی/  حساسیت. ب

 (متحده آمریکا

VIDAS Lyme IgG  وIgM به در مقایسه EIA 

  از نمونه 144. گرفتند قرار آزمایش مورد Biomerieux در نمونه 233

  جمعیت هر. بودند اندمیک غیر جمعیت از نفر 99 و اندمیک جمعیت

 ینپای بروز به توجه با. بود سالمند و کودک بیماران از شامل نمونه هایی

 به مثبت نمونه 34 سنجش حساسیت از دقیق برآورد برای لایم، بیماری

 .شد اضافه داده مجموعه

 اندمی  جمعیت

 قرار گرفت آزمایش مورد نمونه 144

 (ارائه نشده است محاسبات در) را نتیجه مبهم 3

 
 

 مثبت موارد از ناکافی تعداد: نشده است محاسبه نسبی حساسیت

 ٪95.7: نسبی حساسیت

 %89ی4-%98ی8: %95فاصله اطمینان 

 ٪91.8: توافق

 

 اندمی  جمعیت غیر

 قرار گرفت آزمایش مورد نمونه 99

 (ارائه نشده است محاسبات در) را نتیجه مبهم 1

 

 موارد مثبت از ناکافی تعداد: نشده است محاسبه نسبی حساسیت

 ٪98.4: نسبی حساسیت

 %92ی8-%99ی8: %95فاصله اطمینان 

 ٪98.4: توافق

 

 نمونه تایم مثبت 53

 قرار گرفت آزمایش مورد نمونه 34

 

 ٪144.4: نسبی حساسیت

  %89ی7-%144ی4: %95فاصله اطمینان 

 موارد منفی از ناکافی تعداد: نشده است محاسبه نسبی ویژگی

 ٪144.4: توافق

 

 (2 سایت) ترکیبی نمونه

 شده آزمایش  نمونه 233

 (استارائه نشده  محاسبات در) مبهم نتیجه 4

 

 ٪89.5: نسبی حساسیت

 %75ی5-%97ی1: %95فاصله اطمینان 

 ٪96.9: نسبی ویژگی

 %93ی2-%98ی6: %95فاصله اطمینان 

 ٪95.6: توافق

 

 (2 های ترکیبی سایت نمونه) بلات وسترن مقایسه

سترن روش یک  VIDAS های مثبت یا مبهم نمونه همه برای بلات و

Lyme IgG  وIgM سترس در تجاری روش و ستفاده EIA د .  شد ا

ستفاده معیارهای مورد  نوستر این برای نمونه ها مثبت شناسایی برای ا

 و دش ارائه لایم بیماری سرولوژیک تشخیص ملی همایش دومین در بلات

 (.11 ،14)باشد  می CDC دستورالعمل مشابه

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 

and IgM 

 

EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 0 4 0 

Negative 4 89 1 

Equivocal 0 2 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 

 

EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 0 2 0 

Negative 0 96 0 

Equivocal 0 1 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 
EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 34 0 0 

Negative 0 0 0 

Equivocal 0 0 0 

 

VIDAS Lyme 

IgG and IgM 
EIA 

Positive Negative Equivocal 

Positive 34 6 0 

Negative 4 185 1 

Equivocal 0 3 0 
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 48 این از. گرفتند قرار آزمایش مورد بلات وسللترن روش با نمونه 48

 :نمونه

 ،شد تایید EIA و VIDAS با مثبت نمونه 33

 منفی، بلات وسترن مثبت، EIA نمونه 5

 منفی، بلات وسترن مبهم، EIA نمونه 1

 منفی، بلات وسترن مثبت، VIDAS نمونه 7

 مثبت، بلات وسترن مبهم، VIDAS نمونه 1

 .بود منفی بلات وسترن مبهم، VIDAS نمونه 2

 

 مبهم و مثبت بلات وسترن داده های

 مثبت نتایج و IgM و VIDAS Lyme IgG دهنده نشان زیر جداول 

 Western blot روش به نسبت EIA دسترس در روش تجاری مبهم و

 می باشد.
 

 Number of 

samples 
Western Blot 

Positive Negative 
VIDAS 

Positives 
 

40 
 

33 
 

7 
 
Equivocals 

 
3 

 
1 

 
2 

EIA 
Positives 

 
38 

 
33 

 
5 

 
Equivocals 

 
1 

 
0 

 
1 
 

  ج. چاتش پانل

این پانل . گرفت قرار آزمایش مورد CDC از نمونه 34 حاوی یک پانل

 ماریبی با شده سابقه مواجهه شناخته بدون بیماران سرم پنج از متشکل

.  ودب بورلیا بورگدورفری عفونت به مبتلا بیماران سللرم نمونه 29 و لایم

 :شده است ارائه در زیر نتایج

 
 

Time        after 

onset of illness 
Number of 

samples 
Number of 

positives with 
VIDAS 

1-2 months 12 9 
3-12 months 10 7 
Greater than 

12 months 
7 7 

Negative sera 5 0 
Total 34 23 

 

 تکرارپذیری

  دو) سرم نمونه 6 و منفی کنترل مثبت، کنترل از استفاده با پذیری تکرار

. گرفت قرار بررسلللی مورد( قوی مثبت دو ،ضلللعیف مثبت دو منفی،

  دسللتورالعمل از اسللتفاده با تام دقت و( سللایت تمام) محاسللبات داخلی

NCCLS EP5-T2 سبه صورت دوپلیکه  سرم هر. شد محا  مدت بهب

 و ادغام همبا  سایت نتایج. گرفت قرار آزمایش مورد سایت سه در روز سه

 :است شده آورده زیر جداول در

 دقت داخلی

 
 

 

 دقت تام )تمامی سایت ها(
 

Sample N = Mean test 

value 
Std 

dev. 
% CV 

Standard     (in 

RFV) 
18 331 18.97 5.7 

Control 1 18 2.51 0.17 6.9 
Control 2 18 0.12 0.01 8.6 
Neg. serum 1 18 0.11 0.01 8.6 
Neg. serum 2 18 0.28 0.03 11.4 
Low pos. 

serum 1 
18 1.48 0.11 7.3 

Low pos. 

serum 1 
18 1.75 0.11 6.3 

High pos. 

serum 1 
18 2.72 0.17 6.1 

High pos. 

serum 2 
18 3.91 0.24 6.1 

 
 

 بیشتر دقت

سی دقت ستفاده با مطالعات دیگری برای برر  و فیمن و مثبت کنترل از ا

  در (مثبللت قوی دو و مثبللت ضلللعیف دو منفی، دو) سلللرم شلللش

Sample N = Mean test 

value 
Std 

dev. 
% CV 

Standard     (in 

RFV) 
18 331 13.32 4.0 

Control 1 18 2.51 0.06 2.4 
Control 2 18 0.12 0.01 7.8 
Neg. serum 1 18 0.11 0.01 6.9 
Neg. serum 2 18 0.28 0.01 4,.9 
Low pos. 

serum 1 
18 1.48 0.05 3.6 

Low pos. 

serum 1 
18 1.75 0.05 2.9 

High pos. 

serum 1 
18 2.72 0.09 3.5 

High pos. 

serum 2 
18 3.91 0.09 2.2 

Sample N = Mean test 

value 
Std 

dev. 
% CV 

Standard     (in 
RFV) 

18 331 18.97 5.7 

Control 1 18 2.51 0.17 6.9 
Control 2 18 0.12 0.01 8.6 
Neg. serum 1 18 0.11 0.01 8.6 
Neg. serum 2 18 0.28 0.03 11.4 
Low pos. 

serum 1 
18 1.48 0.11 7.3 

Low pos. 
serum 1 

18 1.75 0.11 6.3 

High pos. 

serum 1 
18 2.72 0.17 6.1 

High pos. 
serum 2 

18 3.91 0.24 6.1 
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Biomerieux همان در در بار 28 نمونه گرفت. هر قرار ارزیابی مورد  

 :شده است آورده زیر در آمده دست به نتایج. گردید سری کاری آزمایش

 
 

 

 متقایع واکنش

  نتیآ روماتوئید، فاکتور سللفلیس، برای مثبت های بیماران نمونه

  ،CMV، EBV سیستمیک، اریتماتوی لوپوس هسته، ضد بادی

HIV، روش با راکی های کوه منقوط تب VIDAS Lyme 

IgG و IgM ست به نتایج. گرفتند قرار مورد آزمایش  در آمده د

 :است شده خلاصه زیر جدول
 

 5 و مثبت تست 14 ،(مختلف مراحل در) مثبت سفلیس نمونه 15

ست ستفاده منفی با ت  IgM وVIDAS Lyme IgG روش از ا

 .گرفتند قرار آزمایش مورد

 
 
 

 VIDAS Lyme روش در تواند می کاذب مثبت نتایج: وجهت

IgGو IgM و بالینی اطلاعات. دهد رخ سفلیس بیماران از سرم با 

 بیماران رد در TPHA یا RPR ، VDRL مثبت آزمایش نتایج

 .سفلیس کمک کننده می باشند به مبتلا

 راجعه، تب به مبتلا بیماران در اسللت ممکن نیز متقاطع واکنش

  ،اسلللپیروکتال های بیماری سلللایر ، راکی های منقوط کوه تب

  اریتمللاتوی لوپوس رومللاتوئیللد، آرتریللت ایمنی، خود بیمللاری

ستمیک،   علائم. شود دیده عفونت CMV یا ،EBV عفونت سی

 باند خصللوصللیات مانند آزمایشللات سللایر و اپیدمیولوژی بالینی،

سترن راهم را ف لایم بیماری از شرایط این تمایز امکان باید بلات و

 .کند

 

 تداخلی مواتعات

 هموگلوبین

 هموگلوبین، بالای مقادیر انسللان با سللرم ذخیره از ترتیب سللهبه 

 .شد مشخصی بیلی روبین و چربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
n = 

Mean test 

value 
Std 

dev. 
% CV 

Positive 

control (C1) 
28 2.86 0.12 4.2 

Negative 

control (C2) 
28 0.09 0.01 11.1 

Negative 

serum 1 
28 0.28 0.03 9.0 

Negative 

serum 2 
28 0.13 0.01 6.9 

Low  positive 

serum 1 
28 1.44 0.07 4.7 

Low  positive 

serum 2 
28 1.64 0.07 4.3 

High positive 

serum 1 
28 2.85 0.11 4.0 

High positive 

serum 2 
28 3.83 0.10 2.7 

Disease state Number 

of 
patients 

VIDAS 

positive 
results 

Syphillis Stage 1* 5 1 
Syphillis Stage 2* 5 5 
Syphillis Stage 3* 5 4 
Rheumatoid factor/ 

4 positive for 
rheumatoid arthritis 

10 0 

Antinuclear antibody 3 0 
Systemic             Lupus 

Erythematosus 
7 0 

Epstein-Barr virus 5 0 
CMVG 10 0 
HIV 10 0 
Rocky     Mt     Spotted 

Fever 
3 0 
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 Amount of hemoglobin spiked (g/l) 
0 g/l 1.5 g/l 3 g/l 5 g/l 

VIDAS Lyme 
IgG and IgM 

Results 

(Test value) 

Pool 1 1.97 1.74 1.64 1.65 

Pool 2 0.07 0.07 0.07 0.07 
Pool 3 2.49 2.68 2.42 2.35 

 

 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  ضمانت شامل ضمن ای  یصرهرگونه  و  دیضمانت خری 

ناسللللب بودنو  فروش کاربرد یآن برا م ند.  یک  ویژه را رد می ک

bioMérieux  مسئول نخواهد  یتبع ای یهر گونه خسارت اتفاقدر قبال

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

شللرکت برای اسللترداد مبلپ پرداخت شللده به ادعای مشللتری مبنی بر 

 محصول یا خدماتی که موضوع این ادعا است ندارد. 

 

 

 

 

 Amount of bilirubin spiked (g/l) 
0 g/l 10 g/l 20 g/l 30 g/l 

VIDAS Lyme 
IgG and IgM 

Results 

(Test value) 

Pool 1 1.61 1.95 1.74 1.75 

Pool 2 0.09 0.07 0.08 0.07 
Pool 3 3.45 3.72 3.64 3.31 

 Amount of hemoglobin spiked (g/l) 
0 g/l 1.5 g/l 3 g/l 5 g/l 

VIDAS Lyme 
IgG and IgM 

Results 

(Test value) 

Pool 1 1.97 1.74 1.64 1.65 

Pool 2 0.07 0.07 0.07 0.07 
Pool 3 2.49 2.68 2.42 2.35 

 معنی نماد

 

 

 

 شماره بروشور

 

خدمات تشخیصی پزشکی  

   داخل آزمایشگاهی

 سازنده

  

 محدودیت دما
 

 

 
  

 طرز استفاده

 کد دسته 

 

 دستورالعمل استفاده
 

محتوی تعداد کافی برای  

<n>تست 

 

 

 تاریخ تولید
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