
 

 

 

 
   

 I -سنجش نواری تروپونینکیت 

Cat. No: 5324-25 
  :مقدمه

تاکنون چندین مارکر قلبی برای تشخیص سکته حاد قلبیی میورد   

 تییوان بییهانییدا اج لهلییه اییین مارکر ییا مییی اسییتدادق قییررار هر تییه

 ییای (، ایزوآنییزی  CK-MB) کییراتین کینییاج MB ایزوآنییزی 

 (cTnن قلبی )(، میوهلوبین و تروپونیLDHالکتات د یدروژناج )

تایی یا سیه   3ا تروپونین قلبی به عنوان یک کهپلکس اشارق کرد 

-(ا بررسیc-TnC( و )c-TnI( ،)c-TnTباشد: )جیر واحدی می

بییه دلییی   c-TnIو  c-TnTد یید کییه دو مییارکر   ییا نشییان مییی 

درصید بیرای    89-011درصید و ویگهیی    89حساسیت بیشیتر اج  

-ر مارکر یای قلبیی میی   تشخیص سکته حاد قلبی مقدم تر اج سای

ساعت پیس اج شیروس سیکته حیاد قلبیی بیه        6تا  c-TnI 4باشندا 

سیاعت بیه حیداک ر     14تیا   01شود و پس اج داخ  خون آجاد می

 7تیا   9بیه میدت    c-TnIرسدا سطح ا زایشی یا ته مقدار خود می

مانیدا آجادسییاجی اولییه و حطیور  ییوالنی    روج در اوج بیاقی میی  

ن آنرا به عنوان ییک میارکر مناسی     در لریان خو c-TnIمدت 

 برای تشخیص سکته حاد قلبی مطرح کردق استا

 

  :اصول آزمایش

و بیا اسیتدادق اج    یلیانب  انیلر یکروماتوهرا  هیسنجش بر پا نیا

( پید  0شیام :   یتسیت نیوار   نیی ا اشیود  یانجام می  یباد یدو آنت

 یباد یآنت متص  به ال  ید اییکلو یرنگ حاو ودکونگوهه کب

خیی   یمحتییو یتروسییلولزی( غشیا ن 1و  c-TnIضیید  یوشییم  یای 

 یموشی   یای  یباد یبا آنت Tخ   ا  ((C( و خ  کنترل Tتست )

 یبیز   یای  یبیاد  یبا آنت Cشدق است و خ   دقیپوش c-TnIضد 

در نهونیه حطیور داشیته     c-TnIا اهر اند ضد موش پوشاندق شدق

 c-TnIا اهیر  شیود  یدر بانید کبیود رنیگ ریا ر می      T  باشد خی 

 یرا ر نه Tباشد خ   صیحد تشخ ریج اینداشته باشد و  حطور

 صیتشیخ  یبیرا  یداخلی  یدیکنترل ک کیبه عنوان  Cا خ  شود

 ای رودبکار م عیما انینهونه و حطور لر یحج  کا 

 

 :محتویات کیت 

  عدد کاست 19

 :باشند یموجود نم تیکه در ک ازیمورد ن لیمواد و وسا
 c-TnI یم بت و مند  ای کنترلا  0

 هریتاا  3

 :ذخیره سازی و ماندگاری

 یهیراد نهدیدار   یدرلیه سیانت   31تا  09 یدر دما تیک اتیمحتوا 0

درجهه   03بیاالتر اج   یدما شودا یخوددار تیکردن ک زیشودا اج  ر

  ارساند یم  یآس تیک اتیبه محتو گراد یسانت

 تیک ب یل یشدق بر رو درج انقطاء خیتا جمان تار تیک اتیمحتوا 1

 اباشد یم داریپا

 

 :احتیاط در استفاده از کیت 

رائه د ندق خدمات بدداشتی این کیت لدت استدادق در مراکز اا 0

 ، مراکز اورژانس و مراکز پیش بیهارستانی می باشدادرمانی

 شودا یهذشته خوددار خیتار ی ا تیاج مصرف کا 1

 ینهددار بسته بندی خوددر  ،تا جمان استدادق ا کاست  ا باید3

 اشوند

 را  ا دست شیاج دستکش استدادق شود و پس اج انجام آجماا 4

 اشسته شود

 دنیو اج کش شود مصرف استدادق کباریو  زیته یاج سرسهپلر اا 9

 اکنید ینهونه با د ان خوددار

 ادیانجام تست التناب کن  یدر مح دنیاج خوردن و آشاما 6

موثر   ای شدق اج روش شیآجما  ینهونه و وسا ختنیدور ر یبراا 7

 ادیاستدادق کن

 شودا یبا چش  و پوست خوددار اتیاج خوردن و تهاس محتوا 9

میورد اسیتدادق بیرای تولیید     محتویات کیت منبع انسانی داردا مواد ا 8

تسیت   HCVو   HBsAg  ،HIV 1/2اج نظیر مندیی بیودن     این کیت

 یچ روشی به  ور کام  قادر به مشخص کردن مندیی  شدق اندا ولی 

به صورت بالقوق آلودق در  الجم است رد  وق نیستا بنابراینبودن موا

  بق دستورالعه   ای ایهنی انجام شوداظر هر ته شود و کار با آندا ن

 

در مورد انبارش و استدادق اج محصول در برهه  یهنیا ا العات ریاا س01

 ( آوردق شدق استا MSDSمحصول ) یهنیا

 

 :نمونهجمع آوری و آماده سازی 

 لهیع ا انید  سینجش قابی  اسیتدادق    نیی ا یبرا و خون تام سرم  ای نهونه

باشدا  یشها یآجما جیرا یبر اساس استاندار ا یسرم ینهونه  ا آوری

 هیراد،  یدرله سیانت  8-31 یساعت در دما 9به مدت  یسرم ینهونه  ا

 یدر دمیا  یاد و به مدت  والنره یدرله سانت 1-9 ی دته در دما کی

مکیررا    یای  ا اج نهونیه باشند یم یاب  نهددارق هراد یسانت هدرل -11

  یای  استدادق کردا اج نهونیه  دیتست نبا نیانجام ا یو ذوب شدق برا خی

بیرای اسیتدادق اج خیون     ادیی رسیوب اسیتدادق نکن   یحاو ایکدر و  یسرم

ا اج نهونیه  یای   ر لوله حاوی سیترات لهع آوری شیود کام  نهونه  ا د

 ردن نهونه خون تام للوهیری شوداخون تاجق استدادق شودا اج  ریز ک

 

  :روش انجام آزمایش

 ا ونهونه   هیکه کل دیحاص  کن نانیا ه ،شیقب  اج شروس آجماا 0

 اندا  دقی( رسهرادیسانت درله 19 تا 11) اتاق یبه دما  ا کاست

 کیدر  کردق و پس اج قرار دادن خارج ه بندی،را اج بست کاست  اا 1 

 ادیکن هذاری شهارق  ا، نهونه مخصوص هارقبا ش ، آندا رامکان مسطح

 یا خون تام اج نهونه سرم (قطرق 4تا  1میکرولیتر ) 111تا  011ا حدود 3

 ادیزیبر نهونه هاقیدر لا

نتیایج  ا دشیو  یمی  نهاییان  قهیدق 9 مدت در ،م بت ایقو  ای نهونها باند 4

 جیا نتیا شوند یم نهایانتر  یدر جمان  والن ،تر فیم بت ضع نهونه  ای

 خواندق شودا قهیدق 11تا  09مدت جمان در  یدبا

 دقیقه تفسیر نگردند. 03نتایج پس از  توجه:

 

 :تفسیر نتایج

نشان می د د کیه   تست  ر دو مشا دق شد، Tو  C اهر خ  مثبت:. 1

c-TnI ا و نتیجه م بت است در نهونه، قاب  تشخیص 

د و مهکن اسیت یکسیان نباشی    Tو  C شدت رنگ در خ   ای توجه:

لزوما نشیان د نیدق م بیت بیودن     با وضوح ک ،  Tمشا دق رنگ در خ  

 ELISAو باید مجددا توس  ییک تسیت کهیی نظییر     باشد تست نهی

 ابررسی و نتیجه تایید شود


 
 

-cکیه   مشا دق شد، تست نشیان میی د ید    Cاهر  ق  خ   منفی: ا1

TnI در نهونه، غیر قاب  تشخیص و نتیجه مندی استا 

 

 
  

سیت  یا و عالئی     نتیجه تست مندی است و یا با نتیجه سیایر ت جمانی که 

تست نهونه هیری و بیهار  هخوانی ندارد، حتهان الجم است که  بالینی

ا اهر نتیجه تست لدیید نییز   لدیدی حدود یک ساعت بعد انجام شود

 اج بییش اج شیش سیاعت پیس    ، جمان نهونه هییری دوم  اهر مندی شد و

بیهار به احتهال جیاد دچار سکته قلبیی نشیدق    باشد،سکته قلبی احتهالی 

 استا

 نتیجیه مشیا دق نشید،    Cدقیقه، خ   9پس اج هذشت  اهر ا معتبر:. ن0

ا در این شرای ، تست را با یک کاسیت  دشو باید نامعتبر در نظر هر ته

  لدید تکرار کنیدا

 



 

 

 

 
   

 
 

 :دودیت هامح

کننیدق   نییی تعو  باشید  یمی  یدی یکت بیه صیورت   تسی  نتایج این ا0

بیه  هیراق    یدتست با نیا جینتا ریا تدسیستن cTn-I یواقع ریمقاد

 نانیه یواقیع ب   یتصه کیانجام  یبه پزشک برا یارسال جینتا ریسا

 ارندیمورد استدادق قرار ه

اج  مقیادیر جییادی  و  معهیول  ریی غ تریت یحاو یانسان  ای نهونه ا1

 یموشی ضید   یانسیان   یای  یبیاد  یآنتی  نظیر گقیو  ای یباد یآنت

(HAMAو آنت )یضید خرهوشی   یانسیان   ای یبا ی HARA) )

قیرار د نیدا    رتیاثی  تحیت  را  ا تست جیکه مهکن است نتا  ستند

 یحیاو   یای  به حداق  رساندن تداخ  با نهونه یسنجش برا نیا

HAMA نیییحییذف کامیی  ا نیییشییدق اسییتا عییالوق بییر ا نییهیبد 

 یمسیر   یای  ا نهونیه سیت یمهکین ن  هاریب  ای تداخالت اج نهونه

کیاذب بیا    یم بیت و مندی   یخطا ا جادیمستعد ا HAMA یحاو

اسیتدادق   یمونوکلونیال موشی    ای یباد یکه اج آنت  ایی سنجش

 کنند  ستندا یم

)دارای  دیییشییدق و تورب زی هییول ک،یییهپیل یسییرم  ییای نهونییه ا3

 ارندیهتست مورد استدادق قرار  نیدر ا دینبا کدورت باال(

ساجهار  هاریب یلیو سابقه  ام ینیبال  یکه با عال یشیآجما جینتا ا4

 شوندا ریبا دقت تدس یستیبا ستندین

 

 پارامتر های کنترل کیفی
Inter- Assay/ Intra- Assay 

 و دقت بین تستی  (Intra-assay)دقت داخلینتایج ارجیابی 

(Inter-assay)  انجام  و خون تام با استدادق اج نهونه  ای سرم

 :شدبه شرح جیر می باشد که 

شرکت ایدق  R&Dآجمایشهاق مختلف و آجمایشهاق بخش  3در 

غلظت  ای  نهونه سرم با 4این تست روی  ،آل تشخیص آتیه

(ng/ml  01  1،  0/1،  9/0و  ) ر نهونه با انجام شد و تست برای 

ن تستی در نتایج سنجش درو بار تکرار هردیدا 11 ،غلظت مشخص

درصد برای نهونه  89االی چدار سایت مختلف نشان د ندق تطابق ب

ا  هچنین نتایج آجمایشات می باشد که قاب  قبول است  ای سرم

درصد را نشان داد که  81تطابق باالی  ،حاص  اج دقت بین تستی

 قبول می باشدا قاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در سرم ارزیابی بالینی

سینجش شیدق    TMVIEW-INSTANTعدد نهونه مندی که با کییت   047

نیز بیه روش میذکور، تسیت     نهونه م بت که آندا 048هراق به   بودند

انتخاب هردید و با کیت رپید تولیدی شیرکت اییدق آل    شدق بودند،

 جیر می باشد: ند که نتایج آن به شرحتشخیص آتیه مقایسه شد

Clinical specificity 
 

 

 

 
Clinical sensitivity 

 
 

Interferences 
مشیخص،    ای با غلظت ریق در لدول جمداخله کنندق نامبرد جیمواد را

 اکنند ینه جادیا  I-نیبا تروپون یواکنش متقا ع ایهونه تداخ   چی 

 

 

 

 

 

 

 

 

میورد   تیی را با ک یهونه تداخل چی  جیرا یتست دارو ا جینتا نی هچن

 اکنند ینه جادیا نیمع  ای نظر در محدودق

 

  :حساسیت آزمایش
و خیون تیام   سرم  ای ی نهونه حساسیت آنالیتیک این تست نواری برا 

 هزارش شدق استا ng/ml 9/1  محاسبه و مقدار آن
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ی مندرج بروج  رهونه مشک  خوا شهند است با تلدن  ادر صورت 

 بر روی لعبه بخش پشتیبانی تهاس بهیریدا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troponin I 

(ng/ml) 

Test Result 

0 0.1 1.5 3 

+ - + - + - + - 

Run1 0 20 1 19 18 2 20 0 

Run2 1 19 1 19 20 0 20 0 

Run3 0 20 2 18 19 1 20 0 

Agreement 
Between-

Run 
98% 93% 95% 100% 

 

Analyte Test Level 

Biotin 200 ng/ml 

Bilirubin 1 mg/ml 

Hemoglobin 2 mg/ml 

Rabbit skeletal muscle troponin C 2.5 µg/ml 

Human cardiac troponin T 2.5 µg/ml 

Human skeletal muscle troponin T 2.5 µg/ml 

Human skeletal muscle troponin I 2.5 µg/ml 

Cholesterol 8 mg/ml 

Triglyceride 12.5 mg/ml 

 

Negative 
sample with 
INSTANT-

VIEWTM 

Negative sample 
with Ideal TNI 
cassette test 

Specificity % 

147  141 96 

 

Positive 
serum with 
INSTANT-

VIEWTM 

Positive serum 
with Ideal TNI 
cassette test 

 

Sensitivity% 

149 148  99.3 

 

 

Analyte (10 µg/mL Final Concentration) 

Acetaminophen Adenine Allopurinol 

Atenolol Caffeine Captopril 

Cyclosporine Dopamine Isosorbide dinitrate 

Nystatine Oxazpame Propranol 

 

Troponin I 

(ng/ml) 

Test Result Agreement 
Within-

Run Negative Positive 

0 20 0 100% 

0.1 19 1 95% 

1.5 1 19 95% 

3 0 20 100% 

 


