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« نمونه مجهول ارزيابي مولکولي ) (PCRبراي تشخيص باسيل مايکوياكتريوم توبركلوزيس » TB
نمونه هاي ارسالي براي ارزيابي  TBدر لوله هاي فالکن  15سي سي و مشابه نمونه هاي بيماران تهيه و ارسال گرديده است.لطفا از نظر نشتي احتمالي كنترل نمائيد.

روش كار:
الف)آماده سازي  /نگهداري  /پايداري:


دراین دوره محتویات هربسته شامل  5نمونه درلوله هاي فالکن  15سي سي و مشابه نمونه هاي بيماران تهيه و ارسال گرديده است و لذا نیازمند افزودنی و ملییات بازایازن نمی
باشد.

تذكر يك -نمونه مجهول مورد آزمایش از نمونه انسان (نمونه خلط و اایر مایعات) و باایل ال غیر فعال شده تهیه گردیده اات ،با این حال م بایست با ر ایت كلیه الزامات ایمن فردن و تحت شرایط امن و ایمن نمونیه هیان
فون  ،با آن كار شود.

تذكردو  -نمونه هان این دوره قابل نگهدارن در یخچال و در دمان  2تا  8درجه اانتیگراد هستند .به شرط نگهدارن در دمان یخچال ،نمونههان فعل از زمان اراال به مدت حداقل  15روز (با
احتساب  2روز پس از بسته بندن) قابل ااتفاده اات .توصیه میشود قبل از انجام تست ،دماي نمونه و معرفهاي آزمايش را به دماي اتاق براانید  .قبل از آغاز به كار ،محتویات لوله هیا را بیه
آرام مخلوط كنید و اپس اانتریفوژ نمائید(Simple shake, pulse-spin) .
نمونه ها را پس از اتمام كار بمنظور بررسي هاي بعدي  -در فريزر" با دماي حداقل  -15ºو كمتر ; حتي ترجيحا در  " -70 ºنگهداري كنيد و
تا تعيين نتايج ارزيابي و حتي حين دور بعدي  ،در حالت يخ زده از آنها مراقبت نمائيد

ب)انجام آزمايش:




با توجه به اینکه میزان باایل  TBدر نمونه ها متفاوت م باشد ضروريست نمونه ها را سانتريفيوژ نموده و از راوب آن مرحله ااتخراج  DNAرا انجام دهید.
الزم اات آزمایش  TB- DNAرا در اارع وقت از مرحله ااتخراج تا مرحله صدور پاسخ كيفي و يا نيمه كمي در يك محيط مناسب

روش هباي مولکبولي (PCR clean

) environmentبا یك روش رایج در آزمایشگاه خود و (نه الزاماً طبق تمام روشهان موجود درجداول صفحات بعد) انجام دهید .بدیه اات خال ماندن قسمتهای از جیدول هیان بعید
بالمانع اات.
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ج)گزارش دهي:
در اين دوره بايد مجموعا  5نتيجه آزمايش براي 5نمونه مجهول ارسالي گزارش گردد به اين صورت كه الزم است براي هر  5ويال آزمايش كيفي و يا نيمه كمي( RT PCR-PCR ) TB
انجام پذيرد و براي نمونه هاي مثبت و در صورت استفاده از روش هاي  Real Time PCRنتيجه نيمه كمي آن بصورت (  ،) Very Low , Low , Medium , Highدر جدول مربوطه گزارش و
ثبت گردد.
تذكر  :در صورت تعيين مقاومت ميکروبي به روش مولکولي در آزمايشگاه مي بايست نتيجه مقاوم و يا حساس بودن هريك از آنتي بيوتيك هاي ايزونيازيد  ،ريفامپيسين و يا هر دو را در جدول
مربوطه ثبت گردد.
در پايان كار ،لطفا گزارش هاي بدست آمده را به  2طريق ذيل اعالم نمائيد:
ج )1-نتيجه آزمايش ها را در مکان هاي مربوطه در جدول درنرم افزار مبتني بر شبکه (با رجوع به نشاني تارنماي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي) وارد نمائيد.
ج )2-فرم هاي كاغذي كتبي را با پست سفارشي به دفتر انجمن ارسال نمائيد.

براي پرهيز از تاثيرات محيطي  ،لطفا نمونه ها را در معرض آفتاب يا نور سالن بصورت طوالني مدت قرار ندهيد ،توجه داشته باشيد كه بع ضي المپهاي مهتابي  ،كم مصرف يا جيبوه ا ي موجبود در
آزمايشگاه به ويژه اگر خوب كار نکنند ويا خراب شده باشند ،ميتوانند از خود تابش فرابنفش ساطع كنند.
توصيه ميشود :يك نسخه از فرمهاي تکميل شده را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان كپي و نگهداري نمائيد.
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توجه :ثبت كد شنااائ الزامياست
نام آزمایشگاه---------------------- :

EQAP -

كد شنااائ آزمایشگاه:

زمان پاسخدهي فقط از طريق اينترنت  98/12/10تا 98/12/24

□
الف)شيوه استخراج
)(Extraction

روش كيفي)(Qulaitative

ب) شيوه تکثير
)(Amplification

روش پيشنهادي در آزمايشگاه ) (Laboratory - developedدر صورت امکان پروتکل يا مرجع مربوطه را تعيين نمائيد----------------------- :

نام كيت استخراج:

□

با استفاده از كيت تجاري

□

دستگاهي (روش اتوماتيك)

□

روش پيشنهادي آزمايشگاه:

□

نام دستگاه استخراج /مدل:

شركت نمايندگي در ايران

شركت سازنده:

شركت نمايندگي در ايران

شركت سازنده:

Lot No:

سال ساخت

سال خريد

-------------------------------------------------------نام كيت : TB

نام كشور سازنده:

نام دستگاه ترموسايکل ر

با استفاده از كيت تجاري

ج) شيوه شناسائي

الکتروفورز روي ژل

هيبريديزاسيون

با استفاده از رنگ عمومي (مثل سايبرگرين)

محصول ) (Detection

با استفاده از مواد فلوئورسانس /پروپ

بااستفاده از مواد راديواكتيو

غيره ---------------------- :

مدل
يامارك

سال توليد

سال خريد
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)1398  (سالNAT TB دوره پنجم مولکولي
: ويال ارسالي را در قسمت ذيل تکميل بفرمائيد5  نتيجه آزمايش
 ثبت نتايج آزمايش تعيين حساسيت داروئي در مورد نمونه هاي كنترل، توجه نمائيد در صورت انجام و گزارش آزمايش تعيين حساسيت دارو ئي به روش مولکولي براي بيماران در آزمايشگاه
.كيفيت خارجي نيز الزامي ميباشد

 ثبت كد نمونه الزامي است:توجه
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Negative
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Very Low
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Drug Susceptibility Test :

Drug Susceptibility Test :

Drug Susceptibility Test :

Drug Susceptibility Test :

Drug Susceptibility Test :

Rifampicin: S

R

Rifampicin: S

R

Rifampicin: S

R

Rifampicin: S

R

Rifampicin: S

R

Isoniazid:

R

Isoniazid:

R

Isoniazid:

R

Isoniazid:

R

Isoniazid:

R

S

:مهر و امضاء

S

S

:تاريخ

S

S

نام مسئول فني
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