
به نام خدا



تست های تشخيص سریع

آزمایشگاه مرجع سالمت

99خرداد 



عناوین مورد بحث

های تشخیص  کلیاتی در مورد روش های تشخیص سریع و جایگاه آنها در بین روش
آزمایشگاهی   

 (نمونه گیری–آماده سازی بیمار ) فرآیند قبل از انجام آزمایش
  فرآیند انجام آزمایش

 ایل مورد امحاء وس–گزارشدهی –ثبت نتایج ) فرآیند بعد از انجام آزمایش
(استفاده در انجام آزمایش 

تضمین کیفیت و اصول کنترل کیفی

مستندسازی و مستندات مورد نیاز
اصول ایمنی



Rapid test

Qualitative or semi-quantitative in vitro 

diagnostic medical devices ,used singly or 

in a small series , which involve non-

automated procedures and have been 

designed to give a fast result



روش های تشخیص سریع
RAPID TESTS

مزايا:
 و مداخالتپيشگيریدسترسی به تست در افزايش

 آزمايش کمک ميکنددهنده به افزايش کّمی مراکز انجام

تشخيص و مشاوره در يک روز را ممکن ميسازد

 از آن کم زحمت و ساده استاستفاده

 دقيقه انجام ميشود30مدت کمتر از در

 آن غالبا نياز به يخچال نيستنگهداری برای

 (معموال يک معرف)کمی نياز دارندمعرف های غالبا به

 و ملزومات محتاج هستندتجهيزات حداقل به

 فنی زيادی احتياج نداردمهارت به آنها کردن با کار



روش های تشخیص سریع
RAPID TESTS

معايب:

 •تعداد محدودی تست در روز قابل انجام است

 •عدد بوجود متکنترل کيفيت در مراکز /لزوم انجام تضمين کيفيت
می آيد

 • متفاوت محصولعملکرد تست بسته به نوع وسيله تشخيصی يا
است

 • نديخچال داردر نگهداری بعضی از محصوالت نياز به شرايط

 • تفسيرنتايجآزمايش ممکن است در خواندن و دهندگان انجام
اختالف داشته باشند

 • آزمايش محدود استنهايی پايداری نتيجه.



های سریعنمونه های بالینی مورد استفاده در تست

خون تام

سرم

پالسما

بزاق و ساير مايعات



ود به بر اساس فناوری و فرمت وسايل تشخيص سريع موج

:سه دسته تقسيم ميشوند

1.Immunoconcentration (flow-through device)

2.Immunochromatography (lateral flow)

3.Particle agglutination

ن و ژکليه فرمتهای ذکر شده بر مبنای واکنش آنتی 

.آنتی بادی انجام ميشود



How Immunoconcentration 

Works
HIV antibody links to bound HIV peptide 

antigens forming the color spot

HIV-1 peptide

HIV-2 peptide

Internal Control



HIV Tests Based on 

Immunoconcentration

Flow-Through Devices:

 Multi-Spot

 Genie II

Side view 

Top view



Non-reactive Reactive

Reading Results:  Genie II       

for HIV







Anti-HIV antibodies bind to the antigen-coated latex 

particles.

How Particle Agglutination 

Works

Antigen

Antibody



Non-

reactive

Weak 

Reactive

Strong 

Reactive

Reading Results: Capillus       

for HIV 





آماده سازی برای انجام آزمایش



چک لیست مواد و وسایل

کیت تشخیص سریع

الکل

پنبه یا گاز

النست استریل

Safety box

خودکار

دستکش

روپوش یا گان

تایمر یا ساعت

تمیکروپیپت و سر پیپ



چک لیست مواد و وسایل 

ک کردن دستدستمال کاغذی برای تمیز کردن یا پوشاندن میز و خش
صابون برای شستشوی دست
نیکیسه های زباله سالم و محکم برای دفع زباله های عفو
مایع ضدعفونی کننده
باند یا چسب زخم



کنترل مثبت و منفی

فرم های ثبت نتایج

ظرفی برای اسپری نمودن ماده ضدعفونی کننده
روش انجام آزمون

دماسنج

چک لیست مواد و وسایل



دستکش

دستکش یکبار مصرف

لنالتکس یا پلی پروپی

سالم و بدون سوراخ



الکل

http://efirstaid.firstaidexchange.com/images/products/M-313.gif
http://efirstaid.firstaidexchange.com/images/products/M-313.gif


پنبه یا گاز

Single-use, hazardous waste disposal 



النست استریل

Single-use, hazardous waste disposal 



پیپت/ میکروپیپت 
پیپت ساده پیپت اتوماتیک



ساعت-تایمر



فرم ها–روش های استاندارد انجام آزمون 



قلم برای درج مشخصات و برچسب گذاری



Sharps Bins / Disinfectant Jar 
ظروف مخصوص دفع اشیاء برنده ومواد عفونی



ظروف مناسب برای دفع مناسب مواد عفونی



ظروف مناسب برای دفع پسماند



مواد ضد عفونی کننده 



بررسی کیت

مطابقت کیت موجود با کیت مورد استفاده در سازمان

در هر کیت اجزای مختلف آن را چک کنید مانند:
 کیت این ماده صرفا برای خشک نگهداشتن. وجود ماده جاذب رطوبت

قبل از باز کردن آن کاربرد دارد

محلول بافر
تاریخ انقضا



نظم دادن به فضای کاری





خون گیری از نوک انگشت         



قبل و بعد از نمونه گیری دست ها را                    
به دقت بشوئید



Finger Prick – Getting 

Started

1. Collect supplies



Finger Prick – Finger 

Preparation

ه کمترین  انگشتی را ک.کف دست را رو به باال بگیرید
یدمقدار زبری و پینه را داشته باشد انتخاب کن

رده نوک انگشت را با الکل ، با حرکت از مرکز به اطراف پاک ک
صبرکنید تا خشک شود

مرکز  انگشت رادر دست گرفته والنست را به طور محکم نزدیک به
نوک انگشت نگهدارید

ریان خون بافشار متناوب به نوک انگشت ج
را افزایش دهید



Finger Prick – Collecting Blood

نوک انگشت را با النست سوراخ نمایید اولین قطره خون را با کمک گاز یا پنبه استریل خشک کنید

هداری نگ.خون را با استقاده از میکروپیپت جمع آوری نمایید
ون کمک انگشت در سطحی پایین تر از آرنج به جریان  بهترخ

می کند
د تا خون بند بیایدگاز یا پنبه استریل را در موضع خون گیری فشار دهی



Finger Prick - Proper Disposal

تمام وسایل آلوده باید به روش صحیح دفع شوند















از انواع پخش فیلم آموزشی در مورد نحوه انجام یکی
HIVتست های تشخیص سریع 

:فیلم کمک خواهد کرد که مروری داشته باشیم بر 
 مراحل آماده سازی پیش از آزمون
نکات ایمنی که باید رعایت شود
ه قرارگیردنکاتی که در کیت قبل از انجام آزمون باید مورد توج
سوده در موقع انجام آزمون چگونه باید فرد را در شرایط راحت و آ

قرار داد



هایتضمين کيفيت در آزمايش 

سريعتشخيص 



کیفیت 

         یازهکا و  توانایی یکک محصکول یکا نحکوه اراککه یکک خکدمت در بکرآورده نمکودن ن

خواسته های مشتری

   زامکات و اسکتانداردها   کیفیت حاصل انطباق فعالیت ها و عملککرد سیسکتم بکا ال

است



51

اهمیت کیفیت 

کیفیت در محل
انجام آزمایش

آزمایش صحیح و
قابل اعتماد

کیفیت در کلیه 
جنبه های نظام

سالمت



کنترل کیفیت 

حصول یا نتیجه ککار  فعالیت هایی است که برای ارزیابی کیفیت یک م

بکرای  انجام می شود مانند انجام آزمایش روی نمونکه هکای معلکوم   

رای تصمیم گیکری  اینکه مطمئن شویم آزمایش معتبر است یا آنچه ب

.در مورد قابل قبول بودن یک نمونه صورت می پذیرد



تضمین کیفیت

    ررسکی مکی توانکد    فعالیت هایی که برای ایجاد اطمینکان از آنککه سیسکتم مکورد ب

اهداف مورد نظر را برآورده کند، انجام می گیرند

این فعالیت ها محدود به مرحله انجام آزمایش نیستند

ی گیرددامنه انجام آنها مراحل قبل و بعد از انجام آزمایش را نیز در بر م

مانند تعیین معیارهای پذیرش یا رد نمونه



سیستم مدیریت کیفیت

 ای اجرایکی  مجموعه ساختار سازمانی ، مسئولیت ها ، فرآیندها، روش هک

یکت در یکک   و منابعی اسکت ککه بکرای اسکتقرار الزامکات مکدیریت کیف      

ی شودسازمان مانند مرکز انجام آزمایش یا آزمایشگاه تعریف م

 ر گانه دارد که کلیکه فعالیکت هکای جکاری در هک     12سیستم کیفیت ارکانی

.د سازمان را در قالب فرآیندهای مرتبط با هم در برمی گیر



سیستم کیفیت 

Process    

Control                

Quality Control 

& Specimen 

Management

Purchasing 

& Inventory

Assessment
Occurrence 

Manageme

nt

Information 

Managemen

t

Process 

Improvement
Customer 

Service

Facilities & 

Safety

Organizatio

n

Personnel Equipment

Documents 

& Records



مزایای سیستم کیفیت

زمایش  به کمک آن می توان تمام قسمت ها را در یک سیستم انجام آ
پایش نمود

سبب یافتن خطاها می شود

کندسازگاری و تعادل را بین مراکز مختلف انجام آزمایش برقرار می

منابع در اختیار را در اختیار می گیرد



سیستم مدیریت کیفیت

تضمین کیفیت

کنترل 
کیفیت



خطاها در طول فرآیند انجام کار رخ می 
دهند

صدمه به نمونه در هنگام آماده 
رش سازی ، انتقال و یا بعد از پذی

به علت نگهداری نادرست 

معرف ها ، روش های آزمایش ، کنترل 
کیفیت ، مهارت کارکنان

نحوه تفسیر نتایج و گزارشدهی

قبل از انجام آزمایش

انجام آزمایش

پس از انجام آزمایش



چرخه تضمین کیفیت

مدیریت اطالعات•
ایمنی•
ارائه خدمات•

آماده سازی بیمار 
جمع آوری نمونه

پذیرش و آماده سازی نمونه

کنترل کیفیتانتقال نمونه

نگهداری سوابق

گزارشدهی
مهارت کارکنان

ارزیابی روش آزمایش

انجام آزمایش



خطاها چگونه رخ می دهند

 زمانی که:

انجام آزمايش مطابق اين روش ها صورت نمی پذيرد-

مسئوليت ها مشخص نشده است-

افراد انجام دهنده آزمايش ، آموزش های الزم را نديده اند-

نحوه نگهداری کيت و وسايل تشخيصی صحيح نيست-

فعاليت های کنترل کيفی انجام نمی شوند-

-......



خطاهای مرحله قبل از انجام آزمایش 

نمونه به درستی برچسب گذاری و شناسایی نشود

شودنمونه تا زمان انجام آزمایش درشرایط مناسب نگهداری ن

انتقال نمونه ها به درستی صورت نپذیرد

نشوندکیت ها و وسایل تشخیصی در شرایط مناسب نگهداری



اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای  

قبل از انجام آزمايش بايد صورت گیرد

کنترل دمای محل انجام آزمایش و انبار

 (کیفضا و سایر شرایط فیزی) انتخاب صحیح محل انجام آزمایش

کنترل میزان موجودی و تاریخ انقضاء مواد مصرفی

مرور روش های  انجام آزمایش

جمع آوری صحیح ه ثبت سوابق الزم ، شناسایی و برچسب گذاری صحیح نمون

نمونه



خطاهای مرحله انجام آزمایش 

شودزمانی که ازآلگوريتم کشوری برای تشخيص تبعيت ن

زمانبندی اجرای آزمايش رعايت نگردد

گزارش نتايج کنترل معتبر نباشد اما نتیجه آزمايش
گردد

حجم مناسب نمونه يا معرف ها استفاده نشود

 معرف ها در شرايط مناسب نگهداری نشوند يا از معرف های
تاريخ گذشته استفاده شود

خطا در رقيق سازی يا پی پتينگ وجود داشته باشد

  از معرف های نادرست استفاده شود



اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای  

مرحله انجام آزمايش بايد صورت گیرد

 تبعیت از روش های صحیح انجام آزمایش

انجام اقدامات مربوط به کنترل کیفیت

  تفسیر صحیح نتاییج

 رعایت اصول ایمنی



خطاهای مرحله بعد از انجام آزمایش 

خطا در رونویسی نتایج

گزارشدهی ناخوانا

ارسال گزارش به نشانی اشتباه

سیستم ثبت اطالعات به درستی حفظ نشود



اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای  

مرحله بعد از انجام آزمايش بايد صورت گیرد

کنترل مجدد شناسه های بیمار

ثبت نتایج بطور خوانا

مدیریت صحیح پسماندها





کنترل کیفیت در آزمایش  های  

تشخیص سریع  



کنترل کیفیت در آزمایش تشخیص سریع

     در اینجکا  . یرنکد اقداماتی که برای پکایش کیفیکت آزمکایش انجکام مکی گ

:مقصود 

مکئن  بکرای آنککه مط  ) انجام آزمکایش بکر روی یکک نمونکه معلکوم      -

(شویم آزمایش بطور صحیح انجام می گیرد

یر آنبررسی وجود یا عدم وجود خط کنترل روی وسیله و تفس-



انواع کنترل ها 

 کنترل داخل کیت

خط کنترل روی وسیله-

ورد کافی  نتایج بررسی خط کنترل عموما اطالعاتی در م
بودن  حجم نمونه یا نحوه عملکرد کیت می دهد

خط 
کنترل



(ادامه) انواع کنترل ها 

 کنترل خارج کیت:

ممکن) نمونه کنترلی خارج از مجموعه کيت که مقدار آن مشخص است -

(  یجدا از وسيله تشخيص) است گاهی ويال نمونه کنترل در داخل کيت 

.قرار گيرد

به دو شکل کنترل مثبت و کنترل منفی وجود دارد-

داردتوسط آزمايشگاه رفرانس تهيه شده يا به شکل تجارتی و آماده وجود-

به کمک آن صحت و اعتبار آزمايش و عملکرد فرد انجام دهنده ارزيابی-

می شود 



(ادامه) انواع کنترل ها 



(ادامه) انواع کنترل ها 

صی الزم است توجه به این نکات برای کنترل های جدا از وسیله تشخی:

شرایط نگهداری مطابق دستورالعمل مربوطه رعایت شود-

زمان باز شدن ویال ها ثبت شود-

قبل از رسیدن به تاریخ انقضاء مصرف شود-

آلوده نشود-



چه زمان از کنترل خارجی استفاده می شود

    ه سککازمان توصککی)بسککتگی بککه حجککم کککاری و دسککتورالعمل هککای کشککوری دارد

ز هفتکه ککاری   بهتر است اولین رو) هفته ای یک بارحداقل :بهداشت جهانی 

(  باشد

 جدیدکیت خرید هنگام

 وداز کیت استفاده شسری ساخت جدیدی هر زمان که قرار است از

اشدهر زمان که تغییرات شرایط محیطی بیش از حد قابل قبول ب



نتیجه نامعتبر چیست

        خط کنترل وجود ندارد

ستشدت رنگ خط کنترل با توضیحات دستورالعمل منطبق نی

نتیجه آزمایش با نمونه کنترل منفی ، مثبت شده است



نتیجه نامعتبر



در برابر نتایج نامعتبر  چه باید کرد

 آزمایش تکرار شود

 در صورتی که نتیجه آزمایش مجدد نیز نامعتبر بود:
اشکال در وسیله یا در روش انجام آزمایش است

اقدامات الزم جهت علت یابی انجام شود

به مسئول مربوطه اطالع داده شود

اقدام اصالحی الزم انجام گیرد



نحوه برخورد با نتایج نامعتبر در کنترل کیفیت
چه بايد کردعلت احتمالینوع مشکل

خط کنترل 

وجود ندارد

دچار وسیله انجام آزمايش

اشکال است

رار آزمايش با يک وسیله ديگر تک

گردد

آزمايش به روش صحیح انجام

نشده است

ه تاريخ گذشته است يا بکیت

طور صحیح نگهداری نشده 

است

مراحل انجام آزمايش به دقت -

رعايت شود

حجم نمونه و بافر مجددا کنترل-

شود

به مدت زمان الزم قبل از -

خواندن نتیجه توجه شود

تاريخ انقضاء کیت و کنترل -

بررسی گردد

از مواد تاريخ گذشته استفاده -

نشود

ت شرايط دمايی محل نگهداری کی-

و محل انجام آزمايش بررسی شود



نحوه برخورد با نتايج نامعتبر در 

کنترل کیفیت
چه بايد کردعلت احتمالینوع مشکل

نتیجه مثبت 

کاذب 

با نمونه ) 

کنترل منفی 

نشان واکنش

(می دهد 

مدت زمان انکوباسیون طوالنی

شده است

ی  نمونه کنترل منفآزمايش بر روی

ید و را با يک وسیله ديگر تکرار کن

نتیجه را در مدت زمان تعیین شده

بخوانید

خط کنترل 

بسیار کمرنگ

است

ممکن است که شدت رنگ  

دخط کنترل متغیر باشپذيری 

قابل. نیاز به هیچ اقدامی نیست 

.ترويت شدن نوار کنترل کافی اس



نحوه تفسیر نتايج براساس

توضیحات مندرج در دستورالعمل

کیت تعیین می شود



نتایج کنترل کیفیت باید ثبت گردند

چرا ؟

برای حل مشکالت-

سند نشان دهنده قابل اعتماد بودن نتايج-

چگونه ؟

(استاندارد ) در برگه ها يا فرم های طراحی شده -

چه وقت ؟

هر بار که آزمايش های کنترل کيفيت انجام می گيرد-

ئول  نتايج نامعتبر نيز حتما بايد ثبت شده و به اطالع مس-
مرتبط برسد



بررسی سوابق بطور دوره ای

تست بررسی نتیجه کنترل داخلی قبل از پذیرش نتیجه

زمایش  بررسی نتیجه کنترل خارجی توسط فرد انجام دهنده آ

 انجام ممیزی ها و بازدیدهای دوره ای






