مقاله پژوهشي

دوره  81شماره  3پاییز )801-861( 8011

اهداکنندگان سازمان انتقال خون ایران در دو گروه پرخطر و کم خطر
در سالهای  7931تا نیمه اول سال 7931
5

سارا ریاحي ،8صدیقه امیني کافيآباد ،2داریوش مینایي طهراني ،3مهتاب مقصودلو ،0سید مؤید علویان
چكيده
سابقه و هدف

حساسیت ،ویژگي و ارزش اخباری کیتهای شناسایي عفونتهای منتقله از راه خون ،از شاخصهای مهم
ارزیابي و کاربری کیت است .با توجه به استفاده وسیع از کیت االیزا در شناسایي عفونتها ،هدف این مطالعه
بررسي کیتهای فوق بود.

مواد و روشها

در این مطالعه توصیفي ،حساسیت کیتها با استفاده از پانلهای معتبر کمپاني بوستون بیومدیکا و نمونههای
مثبت قطعي بیماران ایراني و ویژگي و ارزش اخباری مثبت کیتها در دو گروه کم خطر( )8606368و پرخطر
( )2525محاسبه گردید .نتایج با آزمونهای آماری توصیفي SPSS 26و  ORتحلیل شده و  p< 1/15معنادار در
نظرگرفته شد.
يافتهها

در ارزیابي کیتهای  Monalisa HBsAg ULTRAبیوراد و  Genscreen ULTRA HIV Ag/Abبیوراد
حساسیت حتي بیش از کیتهای مرجع( Enzygnost HBsAg 1/6 ، Siemensو  HIV Ag/Abبیومریوکس) و
در مورد کیت  Monalisa Anti-HCV PLUS Version 3بیوراد حساسیت معادل  %11/6کیت مرجع( Ortho
 )HCV 3.0 Enhanced SAVEگزارش گردید .نتایج ارزیابي ویژگي در گروه پرخطر در سه کیت ، HBs Ag
 Anti HCVو  HIV Ag/Abبه ترتیب  %811 ، %11/56و  %11/11و ارزش اخباری مثبت در گروه کم خطر به
ترتیب  %38/31 ، %08/10و  %6/16و در گروه پر خطر به ترتیب  %811 ،%62/5و  %36/5گزارش شد.
نتيجه گيري

نتایج پژوهش حاضر عالوه بر مناسب بودن حساسیت و ویژگي کیتهای مورد بررسي ،تفاوت چشمگیر ارزش
اخباری مثبت در جوامع با شیوع کم خطر و پرخطر ویروسي را نشان داد و بر اهمیت توجه به شیوع به منظور
انتخاب کیت و روش مورد استفاده جهت غربالگری ویروسي هر چه بیشتر تأکید نمود.
كلمات كليدي :ارزش اخباری تست ،حساسیت ،ویژگي

تاريخ دريافت2033/30/21 :
تاريخ پذيرش2033/30/10 :
 -2دکترای میکروبیولوژی ـ دانشکده علوم و فناوری زيستی دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :متخصص آسیبشناسی تشريحی و بالینی ـ استاد مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ
صندوق پستی20441-2211 :
 -0دکترای بیوشیمی ـ دانشیار دانشکده علوم و فناوری زيستی دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ايران
 -0متخصص پزشکی ا جتماعی ـ استاد مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -1فوق تخصص گوارش و کبد ـ استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیهاله ـ تهران ـ ايران
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حساسیت ،ویژگی و ارزش اخباری مثبت در کیتهای غربالگری ویروسی

سارا رياحی و همکاران

حساسیت ،ويژگی و ارزش اخباری و کیتهای غربالگری ويروسی
مقدمه

بسیار مهم است .ويژگـی بـه واسـ ه آن کـه در نگهـداری
اهداکنندگان سالم خون ضروری بوده ،دارای اهمیت وافری

فرآوردهها ،رسالت و اصلیترين وظیفه مراکز انتقـال خـون
است( .)2-0برای تأمین خون سالم سه راهکار اساسی تبیین

است .يکی از شاخصهای مهم ديگـر نیـز ارزش اخبـاری
محبت( )Positive Predictive Valueکیـت اسـت کـه بیـانگر
موارد محبت حقیقی گزارش شده توس يک آزمـاي بـوده

شده است که شامل انتخاب اهداکننده سالم و حائز شـراي
اهدای خون ،انجام آزمـاي هـا بـر روی واحـدهای خـون

و کام ً به شیوع بیماری وابسته است( .)1-23به اين شـکل

اهــدايی بــا کیــت غربــالگری و کــاه عوامــل بیمــاريزا
( )Pathogen Reductionمیباشد( .)0کیتهای مورد استفاده

که هرچه شـیوع يـک بیمـاری در جامعـهای بیشـتر باشـد،
(جامعه پرخ ر) ،ارزش اخباری محبـت آن آزمـاي

برای غربالگری اهداکنندگان خون کامل و فرآوردههـای آن،

خواهد
در م العهای يهايک

بیشـتر

بود.

بايد دارای مجوز غربالگری از مراجع ذيصـ ح باشـد ،لـذا
کیــتهــای تولیــدی بــا هــدص تشــخیص بیمــاری بــرای

و همکاران

بر لـزوم اسـتفاده از

کیت با روش االيزا با حساسیت و ويژگی قابل قبـول بـرای

غربالگری ،مجـوز بهـرهبـرداری ندارنـد .کیـتهـای مـورد
اســـتفاده دارای حـــداکحر حساســـیت( )Sensitivityبـــرای

غربالگری احتمـال عفونـت  HBVبـه دلیـل وجـود مـوارد
عفونت با بار ويروسی پايین و يـا اشـکال موتاسـیون يافتـه
ويروس که حتی ممکن است با آزماي های مولکـولی نیـز

شناسايی بیماریهای منتقلـه از راه خـون بـوده و از سـوی
ديگر حداکحر ويژگی ( )Specificityآنها برای حفظ جامعه

تشخیص داده نشوند ،تأکید کردند( .)22در م العه ديگـری

اهداکنندگان الزم است(.)1
در سازمان انتقال خون ايران ،همواره از کیتهای دارای

غربالگری را درگروه کم خ ر اهداکنندگان پـايین گـزارش

جهـــت

کردند(.)21
با توجه به اهمیت حساسیت ،ويژگـی و ارزش اخبـاری

لینداسوم

مجوز غربالگری برای شناسايی عوامـل منتقلـه از راه خـون
شـــامل  HIV ، HBV ، HCVو ( HTLVآزمـــاي

شناسايی HTLVدر تعـدادی از اسـتانهـا انجـام مـیشـود)

محبت جهت ارزيابی کیتهای مورد اسـتفاده در غربـالگری

اســتفاده شــده اســت .حساســیت و ويژگــی کیــت م ــاب
روشها و معیارهای بینالمللی و ملی ارزيابی شـده و پـ

ويروسی ،دراين م العه شاخصهای مذکور در بازه زمـانی
 2031و نیمه  2033در اهداکنندگان خون بـه عنـوان گـروه
کم خ ر و مراجعین معاص از اهدای خون بـه دلیـل رفتـار

از احراز شراي الزم ،مورد بهره برداری در سراسـر کشـور
قرار گرفته است.

پرخ ر مرتب با عوامل منتقله از راه خون ،به عنـوان گـروه

در م العهای که امینی و همکاران در سال  2030جهـت
ارزيــابی حساســیت نســبی  13کیــت نســل ســوم ســنج
آنتیبادی ضد ويروس هپاتیت
Immunosorbent Assay

C

و همکـاران ارزش اخبـاری محبـت کیـتهـای

پرخ ر ارزيابی و مقايسه گرديد.

به روش االيزا ( ELISAو

مواد و روشها

کیتهای مورد م العه:

 )Enzyme-Linkedانجــام دادنــد،

در اين پژوه

نحوه ارزيابی کیت برای تعیـین حساسـیت ،م ـاب مراجـع

توصیفی شاخص حساسـیت ،ويژگـی و

سازمان جهانی بهداشت ذکر شـده و برمبنـای ايـن م العـه
چندين کیت جهت غربالگری اهداکنندگان مجاز بودند(.)4

ارزش اخب ــاری محبــت کیــتهــای ســنج ، Anti-HCV
 HBsAgو  HIV Ag/Abبرای اهداکنندگان به عنـوان گـروه

طب اين م العه ،سازمان انتقال خون همواره از کیـتهـايی

کم خ ر و مراجعین معاص از اهدای خون به علـت عوامـل

استفاده کرده اسـت کـه دارای صـ حیت بـرای غربـالگری

خ رساز بـه عنـوان گـروه پـر خ ـر بـا احتمـال ابـت بـه

اهداکنندگان بوده است.
اهمیت حساسیت آزماي

غربالگری در شناسايی موارد

عفونتهای منتقله از راه خـون بررسـی گرديد(جـدول .)2
داوطلبــان معــاص بــا رضــايت آگاهانــه(تکمیل و امضــای

ابت به عفونت بوده و بـرای سـ مت خـون و فـرآوردههـا

رضايتنامه تهیه شـده) در طـرح شرکـت نمـوده و شماره
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تأمین خون سالم و کافی برای بیماران نیازمند به خون و

دوره  ،23شماره  ،0پايیز 2033

تائیديه اخ ق پژوهـ

 IR.TMI.REC.1396.026میباشد.

نمونههای مورد بهرهبرداری:

نمونههای گروه پرخ ر شامل  1111فرد معاص به دلیـل

نمونه برای ارزيابی حساسیت:

رفتار پرخ ر يا سابقه پزشکی در همین بازه زمانی از مراکز
انتقال خون  13استان کشور به همراه اط عات دموگرافیک

جهت ارزيابی حساسیت کیتهای مورد م العه ،عـ وه
بر استفاده از پانلهـای سـروکانورژن و کـارآيی از کمپـانی

داوطلبان در طرح پژوهشی"بررسی شـیوع عفونـت ، HBV

بیومديکا ،بوستون که از معتبرترين کمپانیهـای تولیدکننـده

 HCVو  HIVدر مراجعین معاص از اهدای خـون بـه علـت

Anti- HCV

سواب پزشکی و يا رفتارهای پرخ ر در سـالهـای -2031

پانل در جهان است ،از  233نمونـه  HBsAgو

و  03نمونه  HIV Abمحبت ق عی تائیدی و مولکولی محبـت
در آزمايشگاه کنترل کیفی ستاد مرکزی سازمان انتقال خـون

 ،2034م العه اولیه در ايران" جمـعآوری و بـا اسـتفاده از
کیتهای غربالگری به روش االيزا م اب جدول  2و طبـ

استفاده گرديد(جدول .)1

بروشور شرکت سازنده ،در آزمايشـگاههـای کنتـرل کیفـی
ستاد مرکزی سـازمان مـورد آزمـاي

نمونه برای ارزيابی ويژگی و ارزش اخباری محبت:

قـرار گرفتنـد1111 .

نمونه از مراجعین معاص از اهدای خون تهیه شد کـه دارای
علت معافیت در  1گروه اصلی بـوده و در هرگـروه م ـاب

در اين ارزيابی از دو گروه کم خ ر شامل اهداکننـدگان
و گروه پرخ ر شامل افراد معـاص از اهـدا بـه دلیـل رفتـار

زير مجموعه ذکر شده در جدول  ،0علت معافیت و تعـداد

پرخ ر يا سابقه پزشکی با احتمـال ابـت بـه عفونـتهـای

مراجعین معاص دقی ذکر شده است.

منتقله از راه خون استفاده گرديد(جدول .)0
روش محاسبه شاخصهای حساسیت ،ویژگیي و ارزش

نمونه برای ارزيابی ويژگی و ارزش اخبـاری در گـروه کـم
خ ر:

اخباری مثبت:

نحوه محاسبه حساسیت:

اط عات نتايج آزماي های غربالگری گروه کم خ ر و

برای ارزيابی حساسیت کیتهای غربالگری کـه همگـی

گروه اهداکنندگان از بانک اط عات سـازمان انتقـال خـون

دارای گواهی

 )Europeanبودنـد،

ايران استخراج شد 4 .استان کشـور در انتهـای سـال 2034
جهــت غربــالگری ويروســی از روش االيــزا بــه روش

م ــاب مراجــع معتبــر علمــی از پانــلهــای ســروکانورژن
( )Seroconversion Panelsو کارآيی()Performance Panels

)ECL:

استفاده گرديد( .)20 ،20پانلهای مورد اسـتفاده بـرای هـر

تغییر روش دادند ،بنابراين نتـايج آزمـاي هـای غربـالگری

کیت با ذکر تعداد عضو هـر پانـل ،تعـداد نمونـه محبـت در

اهداکنندگان اين استانها در آمار پژوه حاضر که از سال
 2031آغاز گرديده است ،از مجموع آمار کشوری کسر شد

کیت مرجع و کیت مورد م العـه ،در جـدول  1ذکـر شـده
است .همان گونه که ذکر شـد ،عـ وه بـر پانـلهـای فـوق

و  11استانی که با روش االيزا غربـالگری انجـام دادنـد در

جهت تعیین حساسیت کیـتهـا از نمونـه بیمـارانی کـه در

اين م العه بررسی شدند .اين تغییر روش در ساير استانها

آزماي های غربـالگری تائیـدی و مولکـولی محبـت بودنـد

در نیمه دوم سال  2033رخ داد بنابراين م العه حاضر روی

استفاده شد.

الکتروکمیلومینســن

(Electrochemiluminescence

 11استان مذکور تـا پايـان نیمـه اول  2033انجـام گرديـد.
مجموعاً  212231014اهداکننده در سـال  2031و 1011301
اهداکننده در نیمه اول سال  2033با استفاده از روش االيـزا
با کیتها م اب جدول  2غربالگری شده بودند.

معتبـر(Conformity : CE

تعداد نمونه محبت در کیت مورد م العه
= حساسیت

× 233
تعداد نمونه محبت ق عی يا محبت کیت مرجع
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نمونــه بــرای ارزيــابی ويژگــی و ارزش اخبــاری در گــروه
پرخ ر:

سارا رياحی و همکاران

 ويژگی و ارزش اخباری و کیتهای غربالگری ويروسی،حساسیت
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 مشخصات کیتهای غربالگری االیزا و تأ ییدی مورد استفاده برای گروه کم خطر(اهداکنندگان) و گروه پرخطر(افراد معاف از اهدا به:8 جدول
)دلیل رفتار پرخطر

کشور

کمپاني

نام کیت غربالگری

آلمان

زيمن

فرانسه

بیوراد

Monalisa HBs Ag ULTRA

فرانسه

بیوراد

Monalisa Anti-HCV PLUS Version 3

فرانسه

بیوراد

Genscreen ULTRA HIV Ag/Ab,

کشور

کمپاني

نام کیت تأئیدی

آلمان

زيمن

Enzygnost HBsAg Confirm

آلمان

زيمن

Enzygnost Anti-HBc monoclonal

Enzygnost HBsAg 6.0

) (بلژيکEurope NV

Fujirebio

INNO-LIA HCV Score

) (بلژيکEurop NV

Fujirebio

INNO-LIA HIV I/II Score

)* کیت مورد استفاده فق در گروه کم خ ر(اهداکنندگان

 وHIV Ag/Ab  وAnti HCV ، HBs Ag  مشخصات پانلهای مورد استفاده برای ارزیابي حساسیت کیتهای غربالگری برای شناسایي:2 جدول
نتایج آن

تعداد نمونه مثبت در کیت
Monalisa HBsAg ULTRA,
Bio-Rad France

تعداد نمونه مثبت در کیت
Enzygnost HBsAg 0.6

مرجع

تعداد ویال
موجود

نام پانل

شماره پانل

ردیف

(Siemens)

21

21

20

HBs Ag Low Titer
Performance Panel

PHA 106

2

11

11

11

HBs Ag Mixed Titer
Performance Panel

PHA 206

1

23

24

12

HBs Ag Surface Antigen
Sensitivity Panel

PHA 808

0

1

1

3

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM 912

0

1

2

0

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM919

1

0

0

1

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM 928

4
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2033  پايیز،0  شماره،23 دوره

1

1

24

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM932

1

0

0

1

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM 933

3

21

22

21

Hepatitis B
Seroconversion Panel

PHM
935A(M)

3

شماره پانل

ردیف

تعداد نمونه مثبت درکیت

تعدادنمونه مثبت در کیت

تعداد ویال

نام پانل

Monalisa Anti-HCV PLUS
Version 3, Bio-Rad France

Ortho HCV 3.0 مرجع

21

21

20

Anti HCV Low Titer
Performance Panel

PHV 105

2

10

10

11

Anti HCV Mixed Titer
Performance Panel

PHV 205

1

0

0

3

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 905

0

1

1

1

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 906

0

3

3

20

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 908

1

0

0

1

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 910

4

0

0

3

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 914

1

2

1

1

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 916

3

0

0

1

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 919

3

4

4

23

Hepatitis C
Seroconversion Panel

PHV 920

23

شماره پانل

ردیف

تعداد نمونه مثبت درکیت

موجود

Enhanced SAVE

تعدادنمونه مثبت در کیت

تعداد ویال

نام پانل

Monalisa Anti-HCV PLUS
Version 3, Bio-Rad France

Ortho HCV 3.0 مرجع

3

3

23

Anti-HIV 1 Low Titer
Performance Panel

PRB 107M

2

20

20

21

Anti-HIV 1 Low Titer
Performance Panel

PRB 108

1

23

23

12

Anti-HIV 1 Mixed Titer
Performance Panel

PRB 204

0

0

0

3

HIV 1 Seroconversion
Panel

PRB 931

0

1

1

1

HIV 1 Seroconversion
Panel

PRB 954

1

0

1

1

HIV 1 Seroconversion
Panel

PRB 957

4

موجود

Enhanced SAVE

سارا رياحی و همکاران

حساسیت ،ويژگی و ارزش اخباری و کیتهای غربالگری ويروسی

جدول  :3نتیجه آزمایش االیزا و تائیدی افراد معاف دارای خطر آلودگي به بیماریهای منتقله از راه خون به تفکیک علل معافیت

علت معافیت

مثبت تایید
شده

الف :سابقه تزري خون ،فرآوردهها و
محصوالت بیولوژيک ،پیوند
سابقه

Needle stick

ب :تماس جنسی غیر ايمن و يا زندگی
مشترک با فرد آلوده
تماس جنسی با فرد آلوده به
HIV/ AIDS

تماس جنسی در ازای پول يا مواد مخدر
تماس جنسی خارج از چهارچوب

تعداد نمونه
االیزا مثبت

مثبت تایید
شده

تعداد نمونه
االیزا مثبت

تعداد نمونه
مثبت تایید
شده

تعداد نمونه
االیزا مثبت

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

0

2

0

0

3

1

2

2

-

-

2

-

2

-

2

2

1

-

1

1

3

1

ج -احتمال آلودگی از طري پارانترال

1

-

0

0

21

3

طب سوزنی

-

-

2

2

-

-

حجامت

1

-

1

1

22

3

-

-

-

-

2

-

1

1

2

2

23

23

سابقه آزماي

محبت

برای HIV

1

1

-

-

-

-

سابقه آزماي

محبت

برای HCV

-

-

2

2

-

-

سابقه آزماي

محبت

برای HBV

-

-

-

-

24

24

-

-

-

-

1

1

-

1

1

2

2

سابقه مصرص مواد مخدر تزريقی

-

-

0

0

-

-

سابقه مصرص مواد مخدر استنشاقی

-

-

2

2

-

-

سابقه مصرص هروئین به هر روش

-

-

2

2

2

2

خانواده

استفاده از تیغ مشترک در سلمانی/
آرايشگاه
و-نتايج ازمايشات وابسته به عفونت

سابقه هپاتیت بالینی
ز-مواد مخدر

*فق موارد دارای معافیت ذکر شده است.
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HBsAg

تعداد نمونه

Anti HCV

تعداد نمونه

HIV Ag/Ab

دوره  ،23شماره  ،0پايیز 2033

نحوه محاسبه ويژگی و ارزش اخباری محبت کیتها:
جهت محاسبه توانايی کیت برای تعیـین

ويژگی کیت و محاسبه ارزش اخباری محبت در دو گـروه و
امکـان مقايسـه آنهـا ،بـه توصـیه ( WHO
 )Organizationاز جــدول  1*1بــه شــکل زيــر اســتفاده

تجزيه و تحلیل شده و میـزان  pکمتـر از  3/31معنـادار در
نظرگرفته

شد.

World Health

گرديد(جدول .)20 ،20()0

يافتهها

حساسیت کیتهای االيزا:

جدول  :0جدول  2*2جهت محاسبه حساسیت ،اختصاصیت و

حساسیت کیتهای مورد ارزيابی در مقايسه با کیتهای
مرجع طب جدول  1محاسبه گرديد.

ارزش اخباری

ع وه بر ارزيابی فوق ،با استفاده از  233نمونه محبت ق عی
(نتیجه آزماي

نمونه محبت ق عی(نتیجه آزمـاي

نتایج آزمایش با روش مرجع

-

+

محبت

a

b
a+b

کاذب

محبت واقعی

نتايج

+

d
c+d

c

منفی
واقعی

منفی کاذب

b+d

a+c

 ،ويژگی =

حساسیت =

تائیدی محبت) از لحاظ  HBVو  HCVو 03

-

تائیـدی محبـت) از نظـر

 HIVارزيابی کیتها انجام گرفت که نتیجه آزماي تمـامی
نمونههای مورد نظـر محبـت گـزارش گرديـد و حساسـیت

آزماي
با روش

کیتها  %233ارزيابی شد.

مورد
بررسی

ويژگی و ارزش اخباری محبت کیتهای االيزا:
برای تعیین ويژگی و ارزش اخباری محبت کیتهـای مـورد
م العه به توصیه  WHOاز جدول  1*1استفاده شد(جداول

 ،ارزش اخباری محبت =

 4و .)1

جدول  :5خالصه بررسي کیتهای االیزا با پانل دگرگوني سرمي و کارآیي

تعداد ويال موجود در پانلهای

تعداد نمونه محبت در کیت مرجع

تعداد نمونه محبت در کیت

Monalisa

سروکانوکشن و س ح کارآيی

)Enzygnost HBsAg 6.0 (Siemens

HBsAg ULTRA, Bio-Rad France

221

13

33

تعداد ويال موجود در پانل های

تعدادنمونه محبت در کیت مرجع

تعداد نمونه محبت درکیت

*%233
Monalisa

سروکانوکشن و س ح کارايی

Ortho HCV 3.0 Enhanced SAVE

Anti-HCV PLUS Version 3, BioRad France

231

11

12

تعداد ويال موجود در پانل های

تعدادنمونه محبت در کیت مرجع HIV

تعداد نمونه محبت درکیت

Ag/Ab Biomerieux

Genscreen ULTRA HIV Ag/Ab,
Bio-Rad France

13

12

سروکانوکشن و س ح کارايی
43
*نتايج محبت آزماي
م العه بی

پانل درکیت مورد م العه بی

از کیت مرجع بوده است.

حساسیت

حساسیت
%33/4
حساسیت
* %233

از نتايج کیت مرجع بوده بنابراين به عبارتی میتوان گفت که حساسیت کیت مورد
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در اين پژوه

نتــايج بــا آمــار توصــیفی SPSS 14 ،و آزمــون آمــاری

OR

سارا رياحی و همکاران

حساسیت ،ويژگی و ارزش اخباری و کیتهای غربالگری ويروسی

جدول  :6نتایج آزمایش های غربالگری در دو گروه کم خطر(اهداکنندگان) و پر خطر(معاف به دلیل رفتار پر خطر با سابقه پزشکي مرتبط با

آزمون

HBsAg

OR

Anti-HCV

محبت واقعی

130

Odds Ratio:

101

محبت کاذب

311

منفی واقعی

214001314

محبت واقعی

13

محبت کاذب

22

منفی واقعی

1031

شاخص
گروه کم خطر
(اهداکنندگان)
گروه پر خطر
(مراجعین
معاف از
اهدای خون)

0/13
:

OR

HIV Ag/Ab

Odds Ratio:

02

13/23

101
214011131

CI%31

20

2/33-1/40

:

CI%31

0/13-333/13

3/13

214011343
0

:

CI%31

1/21-03/43

1
p Value:

1121

3/3331

Odds Ratio:

033

3
p Value:

OR

3/3301

1121

p Value:

3/3302

جدول  :6نتایج مربوط به ویژگي و ارزش اخباری کیتهای االیزا مورد استفاده در سال  8316و نیمه  8311در دو گروه کم خطر(اهداکنندگان)
و پرخطر (افراد معاف به دلیل رفتار پرخطر)
آزمون

HBsAg

Anti-HCV

HIV Ag/Ab

گروه کم خطر

ويژگی

%33/31

%33/31

%33/31

(اهداکنندگان)

PPV

%02/30

%02/03

%4/1

گروه پرخطر

ويژگی

%33/14

%233

%33/33

(مراجعین معاف از اهدای خون)

PPV

%11/1

%233

%01/1

شاخص

بحث

HBV

اين م العه نشان میدهد که  PPVدر هـر سـه آزمـاي

 HCV,و  HIVدر جمعیــــت پرخ ــــر معــــاص

 )20/1111(%3/12 ،)13/1111(%2/21و )0/1111(%3/21
بـود و میـزان محبـت  HBsAgو HIV Ag/Abبـا اســتفاده از

غربالگری به طور وسیعی در جمعیتهای مختلف با شـیوع
متفاوت ،تفاوت دارد .همانطور که جدول  1نشان میدهد،

روش االيــزا  )3/1111( %3/01 ،)03/1111( %2/13معــادل

 )Positiveدر گــروه کــم خ ــر

 2/0و  1/1برابر و در مورد  Anti-HCVدقیقاً معـادل شـیوع

ترتیب  %02/03 ،%02/30و  %4/31برآورد شـده اسـت بـه

واقعی بـود .ايـن ارزيـابی در گـروه کـم خ ـر بـه ترتیـب
در HCV, HBVو  0/1 ، 1/11 ، HIVو  023برابــر بیشــتر

Predictive Value( PPV

اهداکننــدگان در مــورد آزمــاي

 HCV ، HBVو  HIVبــه

عبارت ديگر برای محال ،تنها  %4/31از نمونههای محبـت در

برآورد گرديد که اين نتايج نشان میدهد شـیوع بـا درنظـر

گروه کم خ ر مانند اهداکنندگان خون  HIV-Ag/Abمحبـت

گرفتن نتیجه االيزا درجمعیت پر خ ر به طور قابل توجهی

ممکن است در اين گروه محبت واقعی باشد .ارزش اخباری
محبت در گروه پر خ ر برای سه ويروس فـوق بـه ترتیـب

با شیوع واقعی که با انجام آزماي

برابــر بــا  %233 ،%11/1و  %01/1گــزارش شــده اســت .در

بسیار نزديک است به خصوص در مـورد  HCVکـه کـام ً
برابر ارزيابی گرديد .در حالی که در گروه کم خ ر ارزيابی

ادامه برای روشنتـر شـدن مفهـوم و ارزش ايـن اعـداد از

شیوع با روش االيزا به تنهايی نسبت به نتیجه شیوع واقعـی

زاويه ديگری به راب ه بین شـیوع و ارزش اخبـاری محبـت

حاصل از انجام آزماي

تايیدی ،باالتر از تفاوت بـین ايـن

پـرداختـه شــده اســت .در ايـن بــررسی شیـوع واقعـی

شیوعها در گروه پرخ ر است و ايـن تفـاوت در آزمـاي
214

تائیدی انجام شده است
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عفونتهای منتقله از راه خون)
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از آزمونهای ديگر مشهود است که البتـه

 HIVAg/Abبی

اخباری محبت در گروه اهداکنندگان مورد بررسـی پـژوه

نشان میدهد که در جمعیت با شیوع پايینتر ،نسبت محبـت

 %01/1 ،%13/1و  %23/1گزارش نمودند که مشابه با نتـايج

کاذب بیشتر خواهد بود هـمچنـین بـا محاسـبه  ORجهـت
تعیین تاثیر عوامل خ رساز به حقانیت نتیجـه: 0/13( HBV

پژوه حاضر میباشد و  PPVدر آزماي  HIVنسبت بـه
آزمــاي هــای ديگــر در گــروه کــمخ ــر بســیار پــايینتــر

Odds ratio

(: 13/23

3/3331 ، CI %31 : 2/33-1/40 ،

HCV ،)p:

است(.)21

3/3301 ، CI %31 : 333/1-0/13 ، Odds

کیتهای مـورد بـررسی از لحـاظ ويـژگی در دو گروه

، CI %31 : 1/21-03/43 ، Odds

کمخ ر و پرخ ر مورد بررسی قـرار گرفـت کـه نتـايج در

کرديم.

 )p: 3/3302در گروه پرخ ر دست پیدا
بنــابراين هنگــام تجزيــه و تحلیــل نتــايج آزمــاي هــای

گروه کم خ ر ويژگی معادل  %33/31در مورد کیت ،HBV
 %33/31در مــورد کیــت  HCVو  %33/31در مــورد کیــت

غربالگری ،شیوع در جمعیت مورد بررسی بايد مورد توجـه

HIV

مورد استفاده در اهداکنندگان گزارش گرديد .ويژگـی

قرار گیرد و از قضـاوت درمـورد نتـايج غربـالگری قبـل از

در گروه پرخ ر در سه آزماي

تايید توس آزماي های تائیدی در جمعیت کم خ ر کام ً
اجتناب شود زيرا اين موارد محبت کاذب نه تنهـا منجـر بـه

 %233و  %33/33گزارش شد.
در ارزيابی حساسیت کیت ULTRA

نابودی مقدار زيادی از فرآوردههای خونی ،حذص نادرست

(بیوراد ـ فرانسه) از نظر س ح کارآيی و دگرگونی سـرمی،

تعداد زيادی از اهداکنندگان خـون و کمبـود فـرآوردههـای

حساســیت حتــی بــی

از کیــت

خونی میشود بلکه منجـر بـه اسـترس بـرای اهداکننـدگان

(زيمن ) به عنوان کیت مرجع بود.

خون نیز میگردد( .)21با ايـن حـال ،در جمعیـتهـای پـر
خ ر ،نتايج واکنشی کیتهـای مـورد م العـه دارای ارزش

کیت ( Monalisa Anti-HCV PLUS Version 3بیـوراد ـ
فرانسه) در بررسی س ح کارايی و دگرگونی سـرمی دارای

تشخیصی مهمی برای عفونتها است که با وجود ايـن کـه

حساسیتی معادل  %33/4نسبت به کیت مرجع

ratio

 )p:و : 3/13( HIV

ratio

فـوق بـه ترتیـب ،%33/14
Monalisa HBsAg

Enzygnost HBsAg 6.0

Ortho HCV

با استفاده از حجم نمونه بیشتر در گروه پرخ ر میتوان بـه

Enhanced SAVE

نتايج ق عیتری دست يافت اما ايـن نکتـه در م العـههـای
ديگر نیز تائیـد شـده اسـت( .)3 ،23در م العـه پـی لیـو و

پانــلهــای مــورد آزمــاي فقــ يک ويــال کمتـــر
از کیــت مرجــع محبــت گــزارش شده است(جدول .)1

همکــاران ،میــزان مــوارد ارزش اخبــاری محبــت کــاذب در

( Genscreenبیــوراد ـ

آزماي

 HIVدر جمعیـت کـم خ ـر اهداکننـدگان معـادل

کیــت

 3.0ارزيــابی گرديــد و در مجمــوع

ULTRA HIV Ag/Ab

فرانسه) در بررسی س ح کارايی و دگرگونی سـرمی دارای

 %33/1و در جمعیت پرخ ر با شـیوع بـاال ،افـراد اسـتفاده

حساسـیت بـاالتری نسـبت بـه کیـت مرجـع

کننده از مواد مخدر تزريقی ،معادل  %0/1گـزارش گرديـد.
همچنین تعداد سرمهای محبت  HIVدر گـروه اهداکننـدگان

(بیومريوک ) ارزيابی گرديد(جدول .)1
اگر چه بیشتر م العه ها با نگرش شبیه به ايـن پـژوه

خون که توس کیـتهـای مـورد م العـه انجـام و توسـ
آزمــاي

تائیــدی در م العــه مــا تأيیــد شــد ( 02مــورد از

تاکید روی ارزيابی روشهای مختلف

HIV Ag/Ab

Rapid Direct ( RDT

 )Testو مقايســـه آن بـــا روش ( ECL

Electro chemi

 2،404،012نمونه )%3/332 ،بود که معادل شـیوع گـزارش
شده توس پیلیو و همکاران بود و در گروه معاص به دلیل

 )luminescenceو االيزا دارنـد( .)21-10امـا م العـه هـايی
شبیه به م العه حاضر روی گروه اهداکنندگان انجـام شـده

رفتار پرخ ر جنسی شیوع برابر بـا  %3/32و مشـابه شـیوع

است.

 HIVدر اين گروه در م العه پیلیو و همکـاران و برابـر بـا
%3/30گزارش

گرديد(.)24

همچنین در م العه لینــدا سومـ

امینی و همکاران در م العه ديگری در ارزيابی  13کیت
مختلف االيـزا  Anti-HCVبهتـرين نتـايج را در کیـتهـای

و همکـاران ،ارزش

)K4 (146

 ETI-AB-HCHاز شــرکت دياســورين ،کیــت
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در محاسبه  PPVکام ً مشخص است .همچنین اين م العه

در آزمــاي

HBV

 HCV,و  HIVرا بــه ترتیــب برابــر بــا
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سارا رياحی و همکاران
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 امـا در گـروه.بودند به عنـوان نمونـه محبـت اعـ م شـوند

، از شـرکت بـايو رادMonalisa

پرخ ــر ارزش اخبــاری محبــت م لــوب هماننــد ســاير

 ازتولیـــداتHEPANOSTICA

م العههـای مشـابه از ارزش تشخیصـی بـااليی برخـوردار

 از شــرکتAnti-HCV-EIA-3 کمپــانی بــايومريو و کیــت

.است

 از شرکت دياپرو در مجمـوع پانـلهـایHCV Ab اوسینا و
.)4(دگرگونی سرمی و س ح کارآيی گزارش نموده اند

Anti-HCV plus version2
Anti-HCV ultra

کیـــت

نتايج م العه حاضر نشان داد کیتهای منتخب و مـورد

نتيجهگيري

نتايج پژوه حاضر تفـاوت چشـمگیر ارزش اخبـاری
محبت در جوامع با شیوع کـم خ ـر و پرخ ـر ويروسـی را

اســـتفاده جهـــت غربـــالگری ويروســـی اهداکننـــدگان از

نشان داد و بر اهمیت توجـه بـه شـیوع در جمعیـت مـورد
بررسی به منظور انتخاب کیت و روش مورد استفاده جهت

 اما ارزش اخباری آنها در گروه کم خ ـر.برخوردار است
پايین بوده و قبل از اع م به گروه اهداکنندگان يا گروه کـم

.غربالگری يا تشخیص ويروسی هر چه بیشتر تأکید نمود

خ ر بايد با آزماي های تايیدی بررسی شده و اگـر محبـت

حساسـیت و ويژگــی مناســب جهــت تشــخیص ويروســی
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Evaluation of sensitivity, specificity and positive predictive
value in viral screening kits of donors of Iran Blood Transfusion
Organization in two high-risk and low-risk groups in 1397 to the
first half of 1398
Riyahi S.1, Amini-Kafiabad S.2, Minai Tehrani D.1, Maghsudlu M.2, Alavian S.M.3
1

Life Sciences and Biotechnology Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran
3
Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2

Abstract
Background and Objectives
Assessing the sensitivity, specificity and positive predictive value (PPV) of blood-borne
infections detection kits are important indicators in the evaluation and use of the kit.
Materials and Methods
The present study is a descriptive study. The sensitivity of the kit was calculated using the
panels of Boston Biomedica Company, definite positive samples of Iranian patients, and the
specificity and PPV of the kits in two groups of low-risk 1646371) and high-risk (2525). The
results were analyzed with descriptive statistics, SPSS 26, and OR statistical test. (p < 0.05)
Results
In evaluating Monalisa HBs Ag ULTRA, Bio-Rad, and Genscreen ULTRA HIV Ag/Ab kits,
Bio-Rad is even more sensitive than reference kits (Enzygnost HBsAg 6 0, Siemens, HIV
Ag/Ab Biomerieux) and in the case of Monalisa Anti-HCV kit PLUS Version 3, Bio-Rad
sensitivity was equal to 98 6% of the reference kit (Ortho HCV 3 0 Enhanced SAVE). The
results of the specificity evaluation in the high-risk group by three kits of HBs Ag, Anti HCV,
and HIV Ag/Ab were 99 56%, 100%, and 99 80%, respectively. The results of the evaluation
of PPV in the same three kits in the low-risk group were 41 4%, 31 30%, and 6 07% and in the
high-risk group they were reported to be 72 5%, 100% and 37 5%, respectively.
Conclusions
The results of the present study, in addition to the appropriateness of sensitivity and specificity
of the studied kits, showed a significant difference in PPV in communities with different viral
prevalence and emphasized the importance of paying attention to prevalence in order to select
kits and methods used for viral screening or diagnosis.
Key words: Predictive Value of Tests, Sensitivity, Specificity
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