
 

 

 (FOBایی خْت تطخیص کیفی خَى پٌْاى دس هذفَع اًساًی )سٌدص سشیغ یک هشحلِ

 ( in vitroشفاً خْت استفادُ تشای تطخیص دس هحیظ خاسج اص تذى )ص

 

 

ای خْت تطخیص کیفی خَى پٌْاى دس هذفَع ایي تست یک سٌدص سشیغ یک هشحلِ

 تاضذ.( هیFOBاًساًی )

 

 

 Humanتَاًٌذ هَخة خَى پٌْاى دس هذفَع ضًَذ کِ تِ ػٌَاى ّا هیتسیاسی اص تیواسی

occult Blood,(Fecal Occult Blood)FOB  یا ٍHuman hemoglobin  ًیض ضٌاختِ هی-

-ّا ٍ کَلیتهاًٌذ سشعاى کَلَى ، پَلیت gastrointestinal. دس هشاحل اٍلیِ هطکالت ضَد

ایی ٍخَد ًذاضتِ تاضذ. ّا هوي است تِ خض خَى پٌْاى دس هذفَع ّیچ ًطاًِ قاتل هطاّذُ

اختصاصیت کوی داسًذ ٍ ّوچٌیي داسای هحذدیت سطین غزایی  سٍش گایاک حساسیت ٍ

 تاضٌذ.قثل اص سٌدص هی

ایی خْت تطخیص کیفی خَى پٌْاى دس هذفَع ایي تست یک سٌدص سشیغ یک هشحلِ

تاضذ. دس ایي تست اص دٍ آًتی تادی دس فشهت ساًذٍیچی استفادُ ضذُ ( هیFOBاًساًی )

) ٍ یا  ng/ml 50دس هذفَع سا دس غلظت حذاقل است کِ تِ صَست اًتخاتی ، خَى پٌْاى 

µg/g 6 ّای قذیوی صحت ایي تست کٌذ. تِ ػالٍُ تش خالف سٍشهذفَع( ضٌاسایی هی

 گیشد.تحت تأثیش سطین غزایی تیواس قشاس ًوی

 

 

ایي تست دس ٍاقغ یک سٌدص ایوٌی کشٍهاتَگشافیک سشیغ خْت تطخیص کیفی خَى 

تاضذ. غطا ًیتشٍسلَلضی دس ایي سٌدص ، دس ًاحیِ ( هیFOBپٌْاى دس هذفَع اًساًی )

خظ تست تا آًتی تادی تش ػلیِ ّوَگلَتیي پَضیذُ ضذُ است . دس ایي سٌدص اتتذا ًوًَِ 

دّذ، سپس ِ ّوَگلَتیي ًطاى داس ضذُ تا ًاًَ رسات عال ٍاکٌص هیتا آًتی تادی تش ػلی

ایي هخلَط تِ ٍسیلِ خاصیت هَئیٌگی تش سٍی غطا ًیتشٍ سلَلضی حشکت کشدُ ٍ تا آًتی 

-تادی قشاس گشفتِ تش سٍی خظ تست ٍاکٌص ًطاى دادُ ٍ هٌدش تِ تطکیل خظ سًگی هی

خَاب هثثت ٍ ػذم تطکیل سًگ  گشدد. ایداد خظ سًگی دس ًاحیِ خظ تست ًطاى دٌّذُ

تاضذ. تشای کٌتشل صحت تست ّویطِ یک دس ایي ًاحیِ ًطاى دٌّذُ خَاب هٌفی هی

 ضَد. خظ سًگی دس ًاحیِ خظ کٌتشل تطکیل هی

 

 

ایي تست حاٍی آًتی تادی تش ػلیِ ّوَگلَتیي ًطاى داس ضذُ تا ًاًَ رسات عال ٍ آًتی 

 تاضذ.ّوَگلَتیي قشاس گشفتِ تش سٍی غطا ًیتشٍ سلَلض هی تادی تش ػلیِ

 

 

 inایي تست صشفاً خْت استفادُ تشای تطخیص تخصصی دس هحیظ خاسج اص تذى ) -1

vitroتاضذ.( هی 

 تؼذ اص گزضتي تاسیخ هصشف استفادُ ًطَد. -2

 ضَد.کاست سٌدص تا ٌّگام استفادُ تایذ دس تستِ تٌذی ًگِ داسی  -3

ّا تایذ ػفًَی دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ کلیِ اصَل ایوٌی خْت خاتدایی ٍ توام ًوًَِ -4

 استفادُ اص آًْا سػایت ضَد.

 

 

( قاتل ًگْذاسی ّستٌذ .  C ْ30-2ّا تستِ تٌذی ضذُ دس دهای اتاق یا یخچال )تست

-تَدُ  پس اص آى قاتل هصشف ًویّا تا تاسیخ چاج ضذُ تش سٍی تستِ تٌذی پایذاس تست

 تاضٌذ.

 ّا خلَگیشی ضَد.تَخِ: اص یخ صدى تست

 

 

ًوًَِ ًثایذ دس عی دٍساى قاػذگی ٍ یا صهاًی کِ تیواس داسای خَى سیضی ّوَسٍئیذی  -1

 خَى دس ادساس است خوغ آٍسی ضَد.

تَاًذ هٌدش تِ خشاضیذگی هصشف تیص اص اًذاصُ الکل ، آسپشیي ٍ سایش داسٍّا هی -2

دس هذفَع ضَد. هصشف ایي قثیل هَاد تایذ حذاقل دستگاُ گَاسش ٍ دس ًتیدِ خَى پٌْاى 

 ساػت قثل اص ًوًَِ گیشی قغغ ضَد. 48

 هحذٍدیت سطین غزایی قثل اص اًدام ایي تست ٍخَد ًذاسد. -3

 

 

 لَلِ خوغ کٌٌذُ ًوًَِ حاٍی تافش -3تستِ تٌذی       -2ًَاس تست   -1

 

 

 تایوش  -2ظشف ًوًَِ      -1

 

 

قثل اص اًدام آصهایص اخاصُ دّیذ دهای ًَاس تست ، لَلِ خوغ کٌٌذُ ًوًَِ ٍ ًوًَِ هَسد 

 ( تشسذ. C  ْ30-15آصهایص ٍ یا ًوًَِ کٌتشل تِ دهای اتاق )

ساػت تؼذ اص ًوًَِ گیشی  6ًکتِ : تْتشیي ًتایح صهاًی حاصل هی ضَد کِ سٌدص تا 

 سٍص قاتل ًگْذاسی است.  3تشای  C  ْ8-2اًدام ضَد. دس غیش ایي صَست ًوًَِ دس دهای 

آهادُ ساصی ًوًَِ: دسب لَلِ خوغ کٌٌذُ ًوًَِ سا تاص کٌیذ ٍقاضقک خوغ کٌٌذ  -1

ف اص ًوًَِ هذفَع فشٍ کٌیذ. سپس دسب لَلِ سا هحکن خای هختل 3ٌّوًَِ سا حذاقل دس 

تثٌذیذ ٍ لَلِ سا تکاى دّیذ تا ًوًَِ تا تافش استخشاج هَخَد دس لَلِ تِ خَتی هخلَط گشدد. 

 ًگْذاسی کشد. -C  ْ20ها دس دهای  6تَاى تا ًوًَِ آهادُ ضذُ سا هی

 تست سا اص تستِ تٌذی خاسج کٌیذ. -2

دسب لَلِ خوغ کٌٌذُ ًوًَِ سا تطکٌیذ. لَلِ سا تش ػکس کشدُ  ًَک قشاس گشفتِ تش سٍی -3

( سا تش سٍی چاّک ًوًَِ تشیضیذ . دس ایي µl 90ٍ دٍ قغشُ اص ًوًَِ استخشاج ضذُ )حذٍد 

 صهاى تایوش سا سٍضي کٌیذ.

 صثش کٌیذ تا خغَط سًگی ) خظ تست ٍ کٌتشل ( تطکیل ضَد. -4

دقیقِ خَاب قاتل  10اًدام تست تخَاًیذ. تؼذ اص دقیقِ تؼذ اص  5ّا سا دس تَخِ : خَاب

 قثَل ًیست.

 

 
 

 

( دس یک خظ دس T: ًوایاى ضذى دٍ خظ سًگی هدضا: یک خظ دس ًاحیِ تست )مثبت

( تا تَخِ تِ غلظت خَى هَخذ دس ًوًَِ T( . ضذت سًگ دس ًاحیِ تست )Cًاحیِ کٌتشل )

 ضَد.ای اص سًگ ًیض دس ایي هٌغقِ هثثت تلقی هیلِهتفاٍت است، تٌاتشایي ٍخَد ّا

 ( C: تطکیل یک خظ سًگی تٌْا دس ًاحیِ کٌتشل ) منفی

( تطکیل ًطَد خَاب تست غیش قاتل قثَل C: اگش خظ سًگی دس ًاحیِ کٌتشل )نامعتبر

 است.

 

 

تاضذ. تطکیل ایي ( کٌتشل داخلی ایي تست هیCظَْس خظ سًگی دس ًاحیِ خظ کٌتشل )

ی حدن هٌاسة ًوًَِ، حشکت صحیح ًوًَِ تش سٍی غطا ٍ صحت خظ سًگی ًطاى دٌّذُ

 تاضذ.اًدام تست هی

ْت ضَد خّای استاًذاسد تِ ّوشاُ تست فشاّن ًطذُ است. تا ایي حال تَصیِ هیکٌتشل

تاییذ تست ٍ هشاحل اًدام آى اص یک ًوًَِ کٌتشل هثثت ٍ یک ًوًَِ کٌتشل هٌفی استفادُ 

 ضَد.

 

 

 inایي تست صشفاً خْت استفادُ تشای تطخیص تخصصی دس هحیظ خاسج اص تذى ) -1

vitroتاضذ.( هی 

دّذ کِ ّویطِ ًطاى دٌّذُ ایي تست فقظ حضَس خَى دس هذفَع سا ًطاى هی -2

 تاضذ.خًَشیضی دستگاُ گَاسش ًوی

تایذ تا دیگش اعالػات تالیٌی دس اختیاس ّای تطخیصی ، تواهی ًتایح هاًٌذ توام تست -3

 پضضک هؼالح هقایسِ ضَد.

ّای آصهایطگاّی استفادُ دس صَست تذست آٍسدى خَاب هثْن تایذ اص دیگش تکٌیک -4

 کشد.

 

 روژانخون پنهان در مدفوع انسانی  تست سریع

 کاربرد

 مقدمه

 فرآیند

 مواد واکنش دهنده

 احتیاط

 شرایط نگهداری

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

 مواد موجود در تست

 مواد واکنش دهنده

 موارد مورد نیاز

 تفسیر نتایج 

 کنترل کیفی

ها محدودیت  

 صحت



 

ّای تالیٌی هَسد هقایسِ قشاس ایي تست تا دٍ سٌدص سشیغ هطاتِ خَد تا استفادُ اص ًوًَِ

 گشفتِ است:

 

 ًتیدِ کل
 سٍش ّای سشیغ هطاتِسٌدص

 خَاب  هثثت هٌفی
تست  ًَاسی 

FOB سٍطاى 
 هثثت 206 8 214

 هٌفی  14 847 861

 ًتیدِ کل  220 855 1075

 % 1/99%            اختصاصیت ًسثی :  3/96حساسیت ًسثی : 

 % 0/98صحت ًسثی: 

 

 

 µg/g 6) ٍ یا  ng/ml50تَاًذ خَى پٌْاى دس هذفَع سا دس غلظت حذاقل ایي تست هی

 کٌذ.هذفَع ( ضٌاسایی هی

 

 

ایي تست تشای ّوَگلَتیي اًساًی اختصاصی است. ّوَگلَتیي گاٍ، ّوَگلَتیي خَک، 

تیي خشگَش ٍ ّوَگلَتیي ّوَگلَتیي هشؽ ، ّوَگلَتیي اسة، ّوَگلَتیي تض، ّوَگلَ

 تَقلوَى ّیچ تذاخلی تا ایي تست ًذاسًذ.

 

 

 

 حساسیت

 اختصاصیت

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


