
روش مورد استفاده آزمایشگاه کیمیا نسبت به سایر تستهای  ®PYtestمسایای منحصر به فرد تست تنفسی اوره 

 تنفسی اوره
 کپسَل حاٍی اٍرُ آى دارای تاییذیِ ّای هؼتبر:: تٌْا تست تٌفسی است کِ  ایمن -1

 FDA :Food&DrugAdministration;Drug Approved,(NDA)020617:USA. 

 FDA :GDAC:Gastrointestinal Drugs Advisory Commmittee, USA-49th ,23Feb.1996. 

 FDA : CCP: Certificate of a Pharmaceutical  Product,No.:03-0110-2010-02-ID 

 TGA : Therapeuetic Goods Administration:67146;ADEC:Australian Drug Evaluation Committee 

 ANSTO: (Australian Nuclear Safety & Testing Organisation’s.) 

جْت کلیِ بیواراى اػن از ّر جٌسیت)زًاى؛ حتی زًاى ضیردُ ٍباردار(ٍ ّرسي  FDA(در  GDACهیباضذ ٍطبك تاییذ کویتِ تجَیس دارٍّای گَارضی)

 3هیکرٍگرم ٍ ّوچٌیي دارای همذار بسیار کوی هادُ رادیَ اکتیَ هؼادل  1)کَدکاى( لابل استفادُ ٍهجاز ضوردُ ضذُ است.دارای کوتریي همذار اٍرُ : 

ی کِ ّر ضخص رٍزاًِ از هحیط بِ طَر طبیؼی دریافت هیکٌذ کوتر است.ّوچٌیي دارای هَاد هیکرٍزیَرت در ّر کپسَل هیباضذ کِ ایي همذار از هیساً

کِ در طی تَلیذ اٍرُ ایجاد هیطَد است.) در حالیکِ ّیچیک از هَاد هحلَل یا کپسَلْای دیگری کِ دربازار  Biuretبا گریذ اًساًی بی خطر ٍ فالذ 

دارای هجَز جْت استفادُ در آزهایطگاّْای تطخیص  UBT-C14باضٌذ را ًذارًذ. فمط  رف کٌٌذُهَجَدًذ تاییذیِ ای کِ ًطاًذٌّذُ ایوٌی در هص

 طبی رادارد.

دلیمِ زهاى الزم است در صَرتیکِ در سایر رٍضْا  11. اززهاى خَردى کپسَل تا زهاى ًوًَِ گیری فمط دلیمِ است 11زهاى ًوًَِ گیری    سریع -1

 دلیمِ است. 5وچٌیي هذت جَابذّی دستگاُ ًیس تٌْا دلیمِ زهاى ًیاز است. ّ 31تا  01از 

    دقیق -0

Urea C-13 Other urea C-14 PYtest® Accuracy 

96-98% 87% 100% Specificity 
92.3% 93% 100% PPV:Positive Predictive Value 
91.7% 95% 98% NPV:Negative Predictive Value 

96-99% 100% 100% Sesitivity 
? ≤15% 85% Efficiency 

 Negativeٍ برای پیطگَیی هَارد هٌفی ) ٪011-98( Positive Predictive Valueحساسیت ٍاختصاصیت ایي رٍش برای پیطگَیی هَارد هثبت )

Predictive Value )٪89 .از اتوام دٍرُ درهاى  ّفتِ بؼذ 4برای ایي هٌظَر بایذ هی باضذ. بٌابرایي برای تطخیص اٍلیِ ػفًَت ٍپیگیری درهاى کاربرد دارد

 بذٍى هثبت یا هٌفی کارب( هیباضذ.Gold standard؛ آزهایص تکرار ضَد. الزم بِ رکر است کِ ایي رٍش برای پیگیری درهاى رٍش هرجغ)

 ّلیکَباکترپیلَری درتطخیص رٍتیي تستْای خصَصیات همایسِ جذٍل

زهاى هثبت ضذى آزهایص  ًَع آزهایص

 بؼذاز ٍرٍد باکتری بِ بذى

هذت زهاى هٌفی ضذى 

 آزهایص پس از درهاى

 حساسیت

Sensitivity 

 اختصاصیت

Specificity 

H.Pyloro(IgG) 8 ِ90-10٪ 89-89٪ بیص از یکسال ّفت 

H.Pylori(IgA) 9 ِ98-17٪ 89-81٪ ّفتِ 3-4 ّفت 

H.Pylori(IgM) 4-3 ِ99-10٪ 09-79٪ هاُ 0-3 ّفت 

UBT 3-0 ِ89-011٪ 89-011٪ ّفتِ 4 ّفت 



 : 14ّای اٍرُ کربي UBTهمایسِ باسایر 

بذلیل ٍجَد صذّا هادُ هیکرٍسفر)گراًَل( بِ لطر کوتر از هیلی هتر از  ®PYtestدر سایر رٍضْا ًیس از کپسَل حاٍی پَدر اٍرُ استفادُ هی ضَد؛ ٍلی در 

دلیمِ ضذُ ٍ باػث  0جٌس کوپلکس ٍیژُ ای از گلیکَپلیورٍ کرٍی ضکل بِ جای پَدر اٍرُ؛ باػث اًحالل بِ طَر کاهل در تواهی سطح هؼذُ در ػرض 

ِ هیطَد. ) درحالیکِ در تستْای دیگر بذلیل هَاد اسیذی بکار رفتِ ایي زهاى بیطتر دلیم 3ٍاکٌص هادُ هَثرُ با هَکَس هؼذَّهحل تجوغ باکتریْا درػرض 

 هیطَد.(

 

  13 اٍرُ کربي ّایUBTهمایسِ با سایر

از هحلَل هایغ استفادُ هی ضَد کِ در ایي هَارد هحلَل اٍرُ با باکتریْای هَجَد در دّاى ٍ هری ًیس ػالٍُ بر  13اٍرُ کربي  UBTدرسایر تستْای 

بار بیطتر از  111111الی  05111باکتریْای هؼذُ ٍاکٌص هیذّذ ٍایجاد تذاخل در ًتیجِ آزهایص هیکٌذ. ػالٍُ برایي همذار کربي ًطاًذار در ایي هحلَلْا 

 هیباضذ.ایي همذار درهَرد کَدکاى ٍزًاى باردار لابل استفادُ ًیست. ®PYtestیساى کربي ًطاًذار در کپسَلْای ه

 دلت را دربیي دستگاّْای هَجَد در بازار دارد..بیطتریي ٪ 111ػالٍُ بر توام هَارد فَق دستگاُ اًذازُ گیری با کارآیی 

 ساده -4

 است.تٌْا ًیاز بِ یک ًوًَِ َّای بازدهی 

 ؛ کاضف ارتباط ّلیکَباکتر پیلَری بازخن هؼذُ . 0115تَسط پرٍفسَر باری هارضال ؛ برًذُ جایسُ ًَبل پسضکی سال طراحی ٍساخت 

 آزمایشگاه پاتوبیولوشی کیمیا

 


