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دالیل جواب های آزمایشگاهی متناقض
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کنترل داخلی  

ان گلوبین انسانی به عنو-βژن در بسیاری از روش ها از •
مونه گیری و   کنند که کیفیت نمی استفاده کنترل داخلی 

نمونه را تعیین می کند و هم وجود مواد DNAاستخراج 
.مهاری بالقوه را تعیین می کند
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 Targets unique E7 viral oncogene
 Detects 16 and 18 high-risk HPV 

genotypes
 Screens following 13 high-risk HPV 

genotypes: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 66, 67, and 68 (in total 15
genotypes).

 Validated for physician-taken as well as 
self-collected samples

 The human β-globin gene is used as 
the internal control.

QIAscreen HPV PCR Test
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HPV DNA Map









Benefits:

 Flexible technology (viral load and genotype)

 Very high sensitivity

 Multiplex analysis

Disadvantages

 Lower amplification signals of some HPV genotypes

 Contamination with previously amplified material can lead to false positives

Nucleic acids amplification assays





Reverse Dot Blot vs. Real time methods

Reverse Dot Blot

• More types (HR and LR)

• High rate of Contamination

• Less sensitive

Real time PCR

• Only HR

• Low contamination (closed)

• More sensitive



Strips vs. Chips



Nucleic acids amplification assays



Lower false negative rate
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آلودگی

مثبت کاذب•
پرسنل مجرب•
و فضاهای مجزا  UVاستفاده از هود، •
استفاده از کنترل منفی در ران•
تند امکان  های مبتنی بر ریل تایم به دلیل اینکه بسته هسدر روش •

آلودگی و مثبت کاذب کاهش می باید
از اتوماسیون به جای روش های دستیاستفاده •
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