
 I ®VIDAS   (TNHS)تروپونین تست بسیار حساس 

ست سیار ت ساس ب سی  I  ® VIDAS تروپونین ح سان   I تعیین تروپونین جهتکمی خودکار برر سما قلبی ان سرم یا پلا ستفاده با در  ستگاه های ازا  د

کمک در تشخیص انفارکتوس برای  تستاین  .شودانجام می  )سنجش فلورسانس وابسته به آنزیم( ELFAتکنیک  می باشد که توسط VIDAS®خانواده 

سبی که  به کار می رود( ACSکرونری حاد ) مسندروبیماران با علائم مطرح کننده ی خطر ابتلابندی طبقه  جهت( و MIمیوکارد ) تمامی با توجه به خطر ن

این روش برای اسییتفاده در آزمایشییگاههای با ینی )متمرکز یا  یر  .بررسییی می شییود روز 03 طی در (MACEمرگ و میر و عوارض جانبی قلبی ) عوامل

  .است آزمایشگاهی واجد شرایط در نظر گرفته شده پرسنلمتمرکز( توسط 

 

 توضیحات و خلاصه

  رشته به است که C و I، T هایواحد زیر از متشکل تروپونین، مجموعه

  انقباض تنظیم در متصیل شیده و مخطّط عضیله میوفیبریل باریک های

 ایزوفرم .(1) کند می  ایفای نقش کلسیییموابسییته به در فرآیند  ماهیچه

  در که زمانی و دارد وجود قلبی میوسیت در T و I تروپونین از مجزا های

قابل اندازه  ایمونواسی روش های توسط خاص طور به شوند منتشر خون

  نینتروپواستفاده از  میوکارد، بافت یبا ا ویژگی به علت. (2) استگیری 

شخیص برای( T یا I) قلبی سیب ت شودمیوکارد  آ   به و ترجیح داده می 

در  (MI) میوکارد انفارکتوس تشییخیص در کننده کمکفاکتور  عنوان

 تاس شدهمبدل استاندارد موارد ایسکمی قلبی به عنوان عامل تشخیص 

(0.) 

 سرعت به میوکارد آسیب شروع از پس( cTnI) قلبی I تروپونین حوسط

با (. 4) باز می گردد نرمال سییطح به روز 7 مدت ظرف و افزایش یافته

 از cTnI یسییریا  گیری اندازه  کاهش، و افزایش ا گوی این توجه به

صفر در خون نمونه صیه ساعت 9-6 از پس و  حظه   گاهی. شود می تو

ست ممکن اوقات شد  ازم ساعت 24-12 از پس سوم نمونهدریافت  ا  با

صورت (. 5) ستفاده از  در  ساس های سنجشا سیار ح  آزمایش ،cTnI ب

  (.6) شود می توصیه ساعت 0 از پس دوم نمونه

  توزیع ازدرصیید  99 عنوان به MI تشییخیص برای گیری تصییمیم حد

cTnI به توجهبا  که (0) اسییت شییده تعریف سییا م مرجع جمعیت در  

 تصییمیم محدوده در( CV) تغییرات ضییریب. (7) اسییت متفاوت جنس

شد، ٪13≥ باید گیری از  حاظ  همنیز  ٪23 تا ٪13 بین CV چه اگر با

ست قبول قابل با ینی شخیص(. 5 ،0) ا  دوره ای آزمایش مندنیاز MI ت

 (.0)درصد است  99 از با اتر cTnI مقدار یک حداقل

 یقلب حملهموارد  برای است، اختصاصی قلبی آسیب برای cTnI چه اگر

سکمی  بیماری د یل به صی ای صا   تواند می cTnI نتیجه، در نبوده واخت

  ،میوکاردیت قلبی، نارسایی ریوی، آمبو ی مانند MI از متفاوت شرایط در

  منظور به. (0) یابد افزایش  تروما و شییدید های عفونت کلیه، نارسییایی

ش یا افزایش ا گوی یک با که حاد MI افتراق شودکاه شخص می    با ی م

  دازهان انجام ،دیگر شرایط د یل بهیا  مزمن شرایط بیماریافزایش آن در 

 (.0) شود می توصیه cTnI یسریا  های گیری

ستفاده با (  د تا ارزش) نمونه دو بین cTnI های  لظت در تفاوت از ا

شخیص برای cTnI روش ویژگی بهبود امکان ست MI  ت شده ا سر    می

ساس بر توان می را MI بهشرایط ورود و خروج  ا گوریتم. (8) ستانه ا   آ

نمود که  اسییتفاده cTnI برای د تا ارزش و گیری تصییمیم مختلف های

  (.9) می گیرد نظر دررا  حساب به بیمار هر با ینی زمینه

  خطر همچنین cTnI ،(ACS) حاد کرونر سندرم به مبتلا بیماران برای

  مطا عات(. 4) می کند بینی پیش را راجعه ایسییکمی امکان یا و مرگ

 cTnI سطح افزایشبا  ACS به مبتلا بیماران که است داده نشان با ینی

مواجه می باشیند  MI بیشییتر خطر معرض درپیگیری  از روز 03 ظرف

  گیری تصمیم اساس ACS بیماران به ابتلا خطر بندی طبقه(. 11 ،13)

  عامل یک cTnI گیری اندازه فرایند، این در. (12 ،9) اسییت درمان و

یدی مایز کل ندهمت خاب برای کن مان انت بت، شییییوه ز لات  و مراق مداخ

 (.12 ،9) است تهاجمی

ستفاده با دیگر مطا عات شهای از ا شان cTnI رو   سطوح که اند داده ن

 قلبی حوادث بعدی خطر قلب، سییاختاری ریدر ناهنجا تروپونین با ای

  بیماری به مبتلا بیماران در یا و عمومیهای  جمعیت دررا  مرگ و عروقی

 (.14 ،10) پی دارد در پایدار عروقی قلبی های

 تشییخیصبه منظور  I  ® VIDAS تروپونین حسییاس بسیییار تسییت

  امبتل بیمارانوقوع آن در  خطربندی  طبقه جهت و میوکارد انفارکتوس

  .به کار می رود حاد کرونری سندرم به

 

 اساس

ساس این سی آنزیم ساندویچ روش از ترکیبی روش ا  همرحل یک ایمونوا

 .است (ELFA) نهایی فلورسنت تشخیص و ای

نمونه  ابزار همچنین و جامد فاز عنوان به( SPR®) جامد فاز نهنج

ستفاده برای معرف ها ،سنجشجهت این . کند می عمل برداری   آماده ا

 .استگردیده  توزیع شده موم و مهر معرف نوار در قبل از وبوده 

سنجش مراحل تمامی سط خودکار صورت به این  ستگاه تو  می انجام د

صل  تروپونین ضد های بادی آنتی حاوی ک هایچاه به نمونه. شود مت

 کنژوگه / نمونه مخلوط. می شود منتقل (کنژوگه) قلیایی فسفاتازشده به 

  عملیات این می شییوند. خارج و شییده SPR®چرخه  وارد بار چندین

 های دیواره به ،کرده ایمونوگلوبو ینها با اتصیییالبه  قادر را I تروپونین



شده و کنژوگه و SPR® داخلی شود ساندویچ شکل فیکس    .ایجاد می 

 .می شود حذف شستشو مراحل طول در متصل نشده قطعات

  هر طول در. شود می انجام پی در پیبطور  ای مرحله دو تشخیص سپس

 SPR®چرخه  وارد( فسییفات یومبلیفریل -متیل-4) سییوبسییترا مرحله،

شوند. خارج و شده سترا این هیدرو یز کونژوگه آنزیم می   کی به را سوب

شییدت  می کند که کاتا یز( یومبلیفرون-متیل-4) فلورسیینت محصییول

  اب فلورسانس شدت. می شود گیری اندازه نانومتر 453 در آن فلورسانس

سب نمونه در موجود ژن آنتی  لظت ست متنا   هب نتایج روش، پایان در. ا

 اسبهمح کا یبراسیون منحنی دو ارتباط در دستگاه توسط خودکار صورت

شود که ذخیره حافظه در و شخیص به مربوط می  ست مرحله دو ت .  ای ا

  هر برایقابل اسییتفاده  کا یبراسیییون منحنی ،فلورسییانس آسییتانه مقدار

    .می شود چاپ نتایج این سپس کند می تعیین را نمونه

 

 

 

 :تست( 06آماده سازی معرف ها) -جدول محتویات کیت

 

 

 

®SPR   

ایمونوگلوبین  توسیییط SPR®یداخلسیییطوح  ،تو ییدمراحیل  یطدر 

ضد تروپونین قلبی  شی  شمنوکلونال مو ست شده اندهپو با  SPR®. هرا

ستفاده از کد  ست. تنها تعداد مورد نیاز  "TNHS"ا شده ا  ®شناخته 

SPR  مهر با دقت مجددا  را کیسه ،و پس از باز شدن خارجاز کیسه را

  .و موم کنید

 

 نوار معرف

ش کچاه حلقه 13 شامل نوار سطپو شده تو سب انده   و مهر فویل برچ

  نشان عمده طور به که بوده بارکد یک حاوی برچسباین . است شده موم

ضاء تاریخ و کیت شماره ،آزمایش کد دهنده ست انق سهیل منظوربه . ا   ت

ست شده سوراخ اول کچاه فویل ،نمونه کردنوارد در  آخرین چاهک . ا

  .می گیرد صورت آن در فلورومتری خوانش کهاست  کووت یکاز هر نوار 

 مختلف معرف های حاوینیز  نواری مرکز بخش در ک های موجودچاه

 .است آزمایش برای نیاز مورد

 
 

 
 

60 TNHS Strips STR Ready-to-use. 

60 TNHS SPR
®
s 

2 x 30 
SPR

® Ready-to-use. 

Interior of SPR
®
s coated with mouse monoclonal anti-cardiac troponin I 

immunoglobulins. 
TNHS Controls 

C1 Control 

1 x 2 mL 

C2 Control 
1 x 2 mL 

 
C1 

C2 

Reconstitute with 2 mL of distilled water. 

Leave for at least 10 minutes at 18-25°C and then mix using a vortex-type mixer. 
After reconstitution, the control is stable for 8 hours at 2-8°C or until the expiration 
date of the kit when stored at -25 ± 6°C. 

9 freeze/thaw cycles are possible. 

Human serum* + troponin I + preservative. 

MLE data indicate the acceptable range in ng/L ("Control C1 Dose Value Range" 
or "Control C2 Dose Value Range"). 

TNHS Calibrators 

S1 Calibrator 

2 x 2 mL 

S2 Calibrator 

2 x 2 mL 

 
S1 

S2 

Reconstitute with 2 mL of distilled water. 

Leave for at least 10 minutes at 18-25°C and then mix using a vortex-type mixer. 
After reconstitution, the calibrator is stable for 8 hours at 2-8°C or until the expiration 
date of the kit when stored at -25 ± 6°C. 

4 freeze/thaw cycles are possible. 

Human serum* + troponin I + preservative. 

MLE data indicate the concentration in ng/L ("Calibrator (S1) Dose Value" or 
"Calibrator (S2) Dose Value") and the acceptable range in "Relative Fluorescence 
Value ("Calibrator (S1) RFV Range" or "Calibrator (S2) RFV Range"). 

TNHS Diluent 
1 x 2 mL (liquid) 

R1 Ready-to-use. 
Protein stabilizer of animal origin + preservatives. 

Specifications for the factory master data required to calibrate the test: 

• MLE bar codes printed on the box label. 

1 package insert provided in the kit or downloadable from www.biomerieux.com/techlib. 

http://www.biomerieux.com/techlib


 TNHSشرح نوار  
 

 
  نشده ارائه و نیاز مورد مواد

 233 و  یتر میلی 2 برای توزیع مصییرف یکبار سییرسییمپلر و سییمپلر -

 میکرو یتر

 بدون پودر مصرف یکبار دستکش -

سایل  و مواد سایر برای - صرف یکبارو   راهنمای کتابچه به  طفاً ،ویژه م

 .کنید مراجعه دستگاه یکاربر

 VIDAS یا VIDASمینی ،VIDAS :VIDAS ® خانواده دستگاه -

3. 

 

 و هشدارها  اطیاحت

  در شرایط برای کاربرد تشخیصیفقط in vitro. 

 توسطططط کارشناسطططا   فقطططط جهطططت اسطططت اده حرفطططه ای

 .آزمایشگاهی واجد صلاحیت

  مطی باشطد.  انسطانیاین کیت حاوی فطرآورده هطای بطا منشطا

توانطد بوطور  نمطی شطده ای شناخته تحلیل و تجزیه روش هیچ

. کنطد تضطمین را زا بیمطاری عوامطل انتقطال وجود و عدم کامل

 عنطوا  بطه محصطواات ایطن کطه شطود مطی توصطیه رو این از

 احتیطایی اقطدامات و ع ونی در نظر گرفتطه شطود بااقوه عوامل

 زیسططتی ایمنططی راهنمططای) شططود گرفتططه کططار بططه معمططول

 (.نسخه آخرین - ژنو - WHO - کنید را نگاه آزمایشگاه

  این کیت حاوی فرآورده هیای بیا منشیا حییوانی میی باشید. اطمینیان

از منشا/ یا وضیعیت بهداشیتی حیوانیات تضیمین کننیده عیدم انتقیال 

توصییه میی شیود ایین محصیو ات بیه  بنیابراین و پاتوژن نبیودهعوامل 

عنوان عوامل بیا قوه عفیونی تلقیی و میوارد ایمنیی معمیول )عیدم بلیع 

 یا استنشاق( نیز رعایت شود. 

 آسییب بیه بسیته بنیدی ییا کیسیه بیودن سوراخ در صورت ®SPR  از

 .کنیدن استفاده آن

  گذشته استفاده نکنید. ءانقضااز معرف های تاریخ 

 صرف یکباریا مواد ) ها معرف شماره ( م را باهم مخلوط مختلف  LOTبا 

 .نکنید

 

 

 

 

 

  رد کاذب نتایج موجب پودر ؛های بدون پودر استفاده کنید دستکش از •

 .می شود ایمونواسی روش به آنزیمی های آزمون از برخی

ست  آزید سدیم حاوی کیت های معرف •  مس یا سرب با تواند می کها

 . قابل اشتعال دهد فلزی یآزیدها داده و تشکیل نشان واکنش

  اتانول دی ٪6.6) محرک عامل حاوی 13 سوبسترای موجود در چاهک •

 . است (امین

شتهرگونه  • شیمیایی  ن  یا مایع شوینده مواد با کامل طور به بایدمواد 

  سدیم هیپوکلریت ٪3.5 حداقل حاوی خانگی های کننده سفید محلول

 یا و ینشیتعوامل  کردن تمیز برای یکاربر راهنمای کتابچه. تمیز گردد

 اتوکلاو را کننده سییفید حاوی محلول های. کنید مشییاهده را دسییتگاه

 .نکنید

  راهنمای کتابچه) شییود پاکسییازی و تمیز منظم طور به باید دسییتگاه •

  (.ببینید را کاربری

 

 نگهداری شرایط

سیارکیت  • ساس ب ذخیره  C ° 8تا  2 دررا  I ® VIDAS تروپونین ح

 .کنید

 .ذخیره کنید C  ° 8-2 در را نشده است اده معرف های تمام •

 و مهر درستی به SPR کیسه که کنید بررسی کیت، کردن باز از پس •

 .دیکنن استفاده آن از در  یر اینصورت. است سا م و شده موم

ست اده، از پس SPR پایداری ح ظ برای •  قرار داد  را با کیسه ا

  موم کنید و داخل کیت و رمه آ  با دقت داخل کن در خشطط 

 نگهداری کنید. C ° 8-2 در کامل

  تمام شیود،سیازی انجام  ذخیره شیده توصییه شیرایط به توجه با اگر •

 ایطشراطلاع از  برای. است پایدار نشان داده شده یانقضا تاریخ تا قطعات

 .کنید مراجعه کیت اتترکیب جدول به ویژه سازی ذخیره

 

 

Well Reagents 

1 Sample well. 

2 - 3 - 4 Empty wells. 

5 Conjugate: alkaline phosphatase-labeled monoclonal anti-Troponin antibodies. 

6 -7 - 8 Wash Buffer. 

9 Empty well. 

10 Reading cuvette with substrate: 4-Methyl-umbelliferyl-phosphate (0.6 mmol/L) + diethanolamine* 
(DEA) (0.62 mol/L or 6.6%) pH 9.2 + 1 g/L sodium azide (300 µL). 



 نمونه ها

 نمونه گیری و نمونه نوع

 (. یتیوم هپارین) انسان یپلاسما یا سرم

شود گیری اندازه مقادیر کاهش باعث EDTA که آنجا از از  ،شده می 

 .شود استفاده نباید EDTA در شده آوری جمع یپلاسما

 از  ادهاست با باید یسریاا تروپونین تست ،مشخص بیمار ی  برای

  .شود انجام نمونه نوع هما 

 

 :معتبر های اواه انواع

  خته، فعال کننده با پلاستیکی های  و ه -

 ،جدا کننده ژل و  خته فعال کننده با پلاستیکی های  و ه -

  یتیوم، هپارین با پلاستیکی های  و ه -

 .جداکننده ژل و  یتیوم هپارین با پلاستیکی های  و ه -

صیه ستفاده از قبلنمونه را  آوری جمع های  و ه شود می تو از  حاظ  ا

 .نماید ارزیابی کنید تداخل آزمون نتایج باممکن است  که مواد برخی

 

ست ممکن خون نمونه  و ه نتایج: توجه ساس ا  افزودنی و مواد نوع بر ا

ستفاده های مورد شد متفاوت دیگری به کننده تو ید یک از ا ابی ارزی .با

ستفادهنوع  و ه نمونه مورد  صیه نمودن دنبالو  ا   دهسازن کارخانه های تو

 .است آزمایشگاه هر وظایف از

 

 نمونه سازی آماده

 .کنید دنبال استفاده برای را  و ه سازنده های توصیه

 گام او ین خون نمونه سیییازی آماده جمله از ،از آزمایش پیش مرحله

ست آنا یز انجام حین ضروری سب کردعمل مطابق با. ا شگاهی، منا   آزمای

  .شود می انجام آزمایشگاه مدیریت مسئو یت تحت مرحله این

 ته خ میکرو و فیبرین گیری شییکل موجب تواند می کافینا  خته زمان

 ایه سلول فیبرین، حضور. است نامرئی مسلح  یر چشم از نظر کهشود 

 .گردد نادرست نتایج بهمنجر  تواند می معلق ذرات یا وخون  قرمز

 زا قبل باید قرمز گلبول یاسییتروما یا معلق فیبرین ذرات حاوی نمونه

 .دوش سانتریفیوژ آزمایش

  سانتری یوژ از قبل که شود حاصل ایمینا  سرم، نمونه های برای

 از هک آنهایی ویژه به ،ها نمونه از برخی .شده است کامل اخته تشکیل

  درمانافرادی که تحت  یا یانعقاد ضیید داروهایدریافت کننده  بیماران

  خته زمان افزایش اسییت ممکن ،هسییتند تهیه می شییودترومبو یتیک 

 .دهند نشان را شدن

 

 منجمد های نمونه

ها  نمونه این ذوب، از پس :شده ذخیره منجمد نمونه سازی آماده

  دسییتگاهاز  اسییتفاده  با. شییود مخلوط کامل طور به باید تسییت از قبل

را  نمونه مشیخصیات شیروع آزمایش از قبل. کنید مخلوطورتکس آن را 

 یادداشت کنید.

 .g×0933 در دقیقه 13 مدت به سانتریفیوژ: منجمد سرم

 :منجمد پلاسمای

 .g×10333 در دقیقه 13 برای سانتریفیوژ -

 یا

  انتقال سییپس ، g× 0933 تا 0333 در دقیقه 13 برای سییانتریفیوژ -

  هگون هر انتقالاجتناب از  برای مراقبت جدید،  و ه یک به رویی محلول

 0933 تا 0333 در دقیقه 13 مدت به آن دوباره سیانتریفیوژ و ،رسیوب

×g. 

 

 نمونه ثبات

 °  +25/   +18 در او یه های  و ه در توان می را( پلاسما و سرم)ها  نمونه

C 8/  +2 در یا ساعت 4 مدت به+ ° C نمود ساعت ذخیره 48 مدت به،  

مت قس را به پلاسما یا سرم است، نیاز مورد طو انی تر سازی ذخیره اگر ؛

  در یا و ماه، 1 مدت به C ° -25 ± 6 در های مسیاوی تقسییم نموده و

<63- ° C این مدت طول ذوب شدن در  ربا 0 حداکثر با ماه، 4 مدت به

  ذخیره نمود.

 

 نمونه به مربوط تداخلات

صیه ستفاد ایکتروس)زرد( یا ،  یپمیهمو یزهای  نمونه از شود می تو ه ا

 .شود آوری جدید جمع نمونه یک امکان، صورت در و نشود

ستراهای سایر و داروها موااعه - عملکرد بخش به مداخله  سوب

 .کنید مراجعه -مورد آزمایش سوبستراهای یا اجزا برای" کننده

 

 است اده دستورااعمل

 .ببینید را دستگاه یکاربر راهنمای کتابچه کامل، دستورا عمل برای

 

 :می کنید است ادهاز این روش بار  اواین برای که هنگامی

 خوان، بارکد خارجی ابزار توسط

سکن کنید انتهای موجود در PTC بارکد. 1 شور را ا   اجازه کار این. برو

سانی روز به برای PTC ®VIDAS پروتکل یها داده تا دهد می   به ر

 .شود منتقل دستگاه افزار نرم

 .کنید اسکن را جعبه برچسب روی بر MLE داده. 2

 خوانده PTC ®VIDAS پروتکل از قبل MLE داده اگر: توجه

 .تکرار کنید دوبارهرا  MLE یها داده شخوان است، شده

 :معرف ها جدید بسته کرد  باز هنگام

صات شخ صلی های داده یا) م ستفاده با را (کارخانه ا   دادهیا  MLE از ا

 .کنید وارد (lot)شماره  ورودی



ستگاه شود،ن انجام آزمون شروع از قبل عملیات این اگر   چاپ به قادر د

 .بود نتایج نخواهد

نمودن  وارد یکبار به تنها lot هر برای (MLE) اصلی ورودی داده: توجه

 .داردنیاز 

سته ستگاه به ب ست ممکن د ستی یا خودکار صورت MLE داده ا وارد  د

 (.کنید مراجعه یکاربر راهنمای کتابچه به) شود

 

 کاایبراسیو 

سیون، ستفاده با کا یبرا   هربا  باید کیت، در شده ارائه کا یبراتور دو از ا

ستفاده از دفعه شوند  lotمعرف های با  ا  پسجدید که به تازگی باز می 

  این. شود روز انجام 28 هر آن از پس و ،وارد نمودن داده ورودی اصلی از

  راتتغیی و کرده فراهم را ویژه دستگاه کا یبراسیون های منحنی عملیات

 .می کند جبرانرا  کیت در احتما ی جزئی

شخص کا یبراتورهای سط شده م صورت دوپلیکه  باید ،S2 و S1 تو به 

شود یک واکنش در)دوتایی(  (.  دببینی را یکاربر راهنمای کتابچه) انجام 

(  فلورسیانس نسیبی ارزش) RFV محدوده در باید کا یبراسییون مقادیر

 S2 و S1 از اسیییتفاده با مجددا ،نباشیییددر این محدوده  اگر. باشییید

 .کا یبراسیون را تکرار کنید

 

 کنترل ها

سیار تکی هر در کنترل دو ساس ب   گنجانده I  ®VIDAS تروپونین ح

ست شده صله باید ها کنترل این. ا  یدجد کیت هر کردن باز از پس بلافا

دوره  هر. شییود حاصییل اطمینان انجام شییود تا از عدم تخریب معرف ها

سیون ستفاده با باید نیز کا یبرا سیها  کنترل این از ا   ستگاهد. شود برر

صورتی که تنها سط در سایی C2 و C1 تو سی به قادر شوند شنا   برر

 .بود خواهد کنترل مقادیر

نمی  ار نتایج انحراف داشته باشد انتظار مورد مقادیر از کنترل رمقادی اگر

 .معتبر دانست توان

 

 روش

 توا  می را آنها. یخچال خارج نمایید از را نیاز مورد معرف های. 1

 .نمود است اده بلافاصله

  کنترل، "TNHS" SPR یک ، "TNHS" نوار یک از نمونه هر برای. 2

 برداشته نیاز مورد SPR®اینکه   از پس. استفاده کنید کا یبراتور یا و

صل شد ایمینا  سه که کنید حا  دقت به سازی ذخیره های کی

 است. شده موم و مهر

سط . 0 ست تو ستگاه روی بر "TNHS" کد ت شخص د ست شده م . ا

به صییورت  و شییوند شییناخته "S2" و "S1" توسییط باید کا یبراتورها

 و شناسایی "C2" و "C1" توسط باید ها کنترل. آزمایش شوند دوپلیکه

 .شوند تست تنهاییبه 

 ورتکس اسییتفاده از باها را  نمونه یا/  و ها کنترل یا/  و اکا یبراتوره. 4

 کنید. مخلوط (رسوب از شدهجدا یپلاسما یا سرم برای)

 ها، نمونه که کنید حاصیییل اطمینان ،انجام نمونه برداری از قبل. 5

 .باشد حباب ازها عاری  کننده رقیق و ها کنترل ،کا یبراتورها

 233 ها نمونه و ها کنترل ،کا یبراتورها تست سهم ،آزمایش این برای. 6

 .است  یتر میکرو

7 .®TNHS" SPR هاینوار و "TNHS" را داخل دستگاه قرار دهید  .

  در سیینجش کد با یرنگ های برچسییب شییوید مطمئن تاکنید  بررسییی
®SPR باشدمنطبق  معرف ینوارها و. 

صله را سنجش. 8   صیورت به سینجش مراحل تمام .آغاز کنید بلافا

 .شود می انجام دستگاه توسط خودکار

  هب و را مجددا بسییته ویالت، درب انتقال نمونه به وسیییله پیپ از پس. 9

 بازگردانید.  نیاز مورد حرارت درجه

اتمام  از پس. رسید خواهد پایان به دقیقه 26 حدود در سنجشاین . 13

 .خارج نمایید دستگاه از ها رانوار و SPR® سنجش،

11 . ®SPRستفادههای نوار و ها سب محفظه یک در شده را ا دفع  منا

 .کنید

 

 کی یت کنترل

  ا زامات یا و محلی مقررات با مطابق توان می را اضییافی کیفیت کنترل

سمی، مجوز به مربوط   حوزه در شده تعریف مندی هاینیاز همچنین و ر

 .داد انجام آزمایشگاه کیفیت کنترل سیاست

 

 ت سیر و نتایج

 دو از اسییتفاده با خودکار طور به دسییتگاه توسییط آمده دسییت به نتایج

  بیان( pg / mL یا و) ng / L به صورت و محاسبه کا یبراسیون منحنی

  .می شود

سیارسنجش  ساس ب  ها روشسایر  برابر در I  ®VIDAS تروپونین ح

 .است شده استاندارد

سیارنتایج  ساس سنجش ب سط I  ®VIDAS تروپونین ح ستگاه از تو  د

  .شده است داده نمایش  یتر در نانوگرم 1.5-43333

  باید  یتر در نانوگرم 43333 از بیشتر قلبی I تروپونین  لظت با ها نمونه

 کیتموجود در  کننده رقیق توسط 1/4به نسبت  آن نمودن رقیق از پس

 .شودبررسی  دوباره( کننده رقیق از حجم 0+  نمونه حجم 1)

ست در رقت فاکتور هنگامی که شود وارد کار  ی   اربرک راهنمای کتابچه) ن

  ترق فاکتور را در نتیجهنمونه   لظت آوردن دسییت به برای ،(ببینید را

 .کنید ضرب

 .ودش تفسیر بیمار با ینی تاریخ گرفتن نظر در با باید آزمون نتایج



 ها محدودیت

  معرف اجزای ضییید بادیهای آنتی حاویها که  نمونهبرخی  در تداخل

  باید سنجش نتایج تفسیر د یل، همین به. ایجاد شود است ممکنهستند 

 ایش هاآزم سایر از حاصل نتایج و بیمار با ینی چهتاریخ گرفتن نظر در با

  .شود انجام

 

 مرجع مقادیر

ست شده ارائه راهنما یک عنوان به نتایج این صیه. ا   هر که شود می تو

شگاه  ایجاد شده انتخاب دقت با جامعه یک از را خود مرجع مقادیر آزمای

 .نماید

ستفاده با 99 صدک ارزش سما های نمونه از ا  از سا م دفر 815 از پلا

  سییابقه بدون ،(سییال 83 و 41 بین زن 068 و مرد 447) اروپا جمعیت

صرف عروقی، قلبی های بیماری  و NT-pro BNP قلبی، داروی عدم م

سیون طبیعی، HbA1cسطح  شار و گلومرو ی، فیلترا   هطبیعی ب خون ف

ست ست آمده د ست به 99 صدک ارزش. ا  گزارش زیر شرح به آمده د

  :است شده
 

CI = Confidence Interval 

 

 تحلیلی عملکرد

 گیری اندازه محدوده

سیارسنجش  گیری اندازه محدوده ساس ب  از I  ®VIDAS تروپونین ح

 یافته است.  گسترشدر  یتر  نانوگرم 43333تا  4.9

 

 کمی سنجش و تشخیص های محدودیت

ستفاده با مطا عه این ستگاه و مختلف lotبا  معرف چند از ا  ® خانواده د

VIDAS های توصیه بر اساس A2-EP17 ®CLSI شد انجام. 

 ودر  یتر  نانوگرم 1.9 و 3 بین( LoB) بلانک شییده مشییاهده محدوده

در  یتر  نانوگرم 0.2 و 1.0 بین( LoD) یتشخیصشده  مشاهده محدوده

 .باشد می

  سطح در با توان می که ی است لظت کمترین( LoQ) کمی سنجش حد

.  دنمو گیری اندازه آزمایشییگاه در  ٪23برابر با   CV و قبول قابل دقت

LoQ باشد می در  یتر نانوگرم 4.9 و 2.9 بین شده مشاهده. 

 

 

 

 

 

 

 بود  خوی

صیه به توجه با مطا عه این روش . شد انجام  CLSI EP06-A های تو

مورد  گیری اندازه محدوده در I  ®VIDAS تروپونین حسییاس بسیییار

 .است خطی نظر

 

 هوک اثر

  نانوگرم 1233333 کمتر از قلبی تروپونین  لظت در رابطه با  هوک اثر

 .شدن مشاهده در  یتر

 

 دقت

سیارسنجش  ساس ب  ≥ CV گزارش برای I  ®VIDAS تروپونین ح

 شده طراحی در  یتر نانوگرم 43333 و 19 بین  لظت با نمونه و 10٪

  .است

سی صیه به توجه با دقت برر . شد انجام A3-EP05 ®CLSIهای  تو

 محدوده در  لظت سطح 7 از نمایندگی به انسانی های نمونه از پنل یک

  طوری بهشد  بررسیVIDAS®  خانواده از دستگاه چند در گیری اندازه

  کا یبراسیون روز، اجرا، تکرار، :است زیرمتغیر های  اصلی موارد شامل که

 . lot و

  برآورد مطا عه مورد  لظت از سطح هر برای( دقت همراه با) پذیریتکرار

 :است شده گزارش مثال عنوان به زیر جدول در و شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 99
th 

percentile (ng/L) 90% CI * (ng/L) 
Global 19 [15 – 38] 
Male 25 [17 – 50] 

Female 11 [8 – 29] 



 
 

 
Samples 

Mean 

Concentration 

(ng/L) 

 
Within-run CV (%) 

 

Within-lot Within- 

laboratory CV (%) 

 

Between-lot Within- 

laboratory CV (%) 

1 13.1 8.2 9.4 10.1 

2 16.7 6.0 7.5 8.0 

3 23.1 4.7 6.0 6.4 

4 38.4 3.4 5.0 5.7 

5 286.0 1.8 3.8 4.6 

6 2 797.8 2.9 4.5 5.0 

7 28 384.1 3.6 6.0 6.8 

 

 تحلیلی ویژگی

صیه بر اساس متقاطع واکنش دارای ترکیبات آزمایش با I  ®VIDAS تروپونین حساس بسیارسنجش  تحلیلی ویژگی   انجام A2-EP07 ®CLSI های تو

 .شد

 :است شده گزارش زیر جدول در مطا عه این از حاصل نتایج
 

 

Tested compounds 
Tested concentrations 

(ng/L) 

 

Cross-reactivity % 

Skeletal Troponin I 1 000 000 ≤ 0.04% 

Cardiac Troponin C 1 000 000 ≤ 0.09% 

Cardiac Troponin T 1 000 000 ≤ 0.09% 

Skeletal Troponin T 1 000 000 ≤ 0.02% 

 

  مداخله گر بااقوه سوبستراهای سایر و داروها موااعه

ستفاده مورد داروهای رایج با احتما ی های تداخل ستراها و ا سوب صیه به توجه با سایر  سی A2-EP07 ®CLSI های تو   در توجهی قابل تداخل. شد برر

  نشد: داده تشخیص  لظت حداکثر
 

Tested drugs Maximum concentrations Tested drugs Maximum concentrations 

Abciximab 12 mg/L L-Nicotine 6.2 µmol/L 

Acetylsalicylic Acid 3.62 mmol/L Nitroglycerin 120 µg/L 

Amoxicillin 206 µmol/L Paracetamol 1 324 µmol/L 

Atenolol 37.6 µmol/L Propranolol 7.71 µmol/L 

Caffeine 308 µmol/L Theophylline 222 µmol/L 

Clopidogrel 45 mg/L Warfarin 32.5 µmol/L 

Eptifibatide 8.1 mg/L Prasugrel 36 mg/L 

Ethanol 86.8 mmol/L Ticagrelor 108 mg/L 

Fondaparinux 4.5 mg/L Ibuprofen 2 425 µmol/L 

Low molecular weight 

heparin 

 

5 000 IU/L 
 

Codeine 
 

5.34 µmol/L 

Sodium heparin 3 000 IU/L  

 

 
 



Tested Substances Maximum concentrations 

Hemoglobin 4.85 g/L 

Lipids 30 g/L 

Bilirubin 120 mg/L 

Albumin 48 g/L 

HAMA 2 000 ng/mL 

Biotin 2 mg/L 

Rheumatoid factor 800 IU/mL 

 

 بااینی عملکرد

 تشخیصی اهداف برای

صی عملکرد شخی سیارسنجش  ت ساس ب سیت،) I  ®VIDAS تروپونین ح سا   مطا عه یک طول در( مثبت اخباری ارزش و منفی اخباری ارزش ویژگی، ح

 :گرفت قرار بررسی مورد مرکزی چند با ینی

 ،گیری مقدار بحرانی تصمیم عنوان به جهانی سا م افراد روی بر شده تعریف 99 صدک از استفاده با -

ستفاده با یا - صمیم عنوان به جهانی سا م افراد روی بر شده تعریف 99 صدک از ا ساعات  بین cTnI  لظت در تفاوت همچنین و ،گیری مقدار بحرانی ت

 ،(د تا ارزش) از آن بعد و پذیرش

 .MI رددر نظر گرفتن یا  برای ساعته دو ا گوریتم یک از استفاده یا -

 

 توسیط مسیتقل طور به بیماران تمام تشیخیص و انجام ACS کننده مطرح علائم با اورژانس بخش به کننده مراجعه بیمار 682 از اسیتفاده با مطا عه این

صص ساس قلب صلاحیتبا  متخ صیه بر ا شاهده MI شیوع(. 0) شدداده  فعلی های تو  و پذیرش هنگام در انبیمار نمونه. بود ٪15.7 مطا عه این در شده م

 .شد آوری جمع بستری از بعد ساعت 0 طول در مختلف های زمان درآن  از پس

 

 گیری مقدار بحرانی تصمیم از است اده بدست آمده با تشخیصی عملکرد

 است: شده ارائه زیر جدول در مطا عه این محدوده در آمده دست به نتایج
 

 

Collection time 

(hours)** 

 

Number of 

patients 

 

Sensitivity (%) 

[95% CI*] 

 

Specificity (%) 

[95% CI*] 

 
Negative predictive 

value (%) 

[95% CI*] 

Positive predictive 

value (%) 

[95% CI*] 

Initial value (T0) 682 74.8 [65.8 ; 82.0] 90.6 [87.9 ; 92.7] 95.1 [92.9 ; 96.7] 59.7 [51.2 ; 67.6] 

1 hour (T1h) 630 87.1 [78.8 ; 92.5] 90.7 [87.9 ; 92.9] 97.6 [95.8 ; 98.8] 61.8 [53.3 ; 69.7] 

 

2 hours (T2h) 

 

597 

 

89.1 [81.1 ; 94.0] 

 

89.5 [86.5 ; 91.9] 

 

97.8 [96.1 ; 99.0] 

 

60.7 [52.3 ; 68.6] 

 
3 hours (T3h) 

 
682 

 
90.7 [83.6 ; 94.8] 

 
87.3 [84.3 ; 89.8] 

 
98.0 [96.4 ; 99.1] 

 
57.1 [49.5 ; 64.3] 

 *CI  =اطمینان فاصله 

 .است ارتباط در گزارش زمان با دقیقه 03 ± فاصله** 

 .انجام شود بیمار با ینی چهتاریخ گرفتن نظر در با باید آزمون نتایج تفسیر

 

 داتا ارزش و گیری مقدار بحرانی تصمیم از است اده بابدست آمده  تشخیصی عملکرد

  ارزیابی برای( در  یتر نانوگرم 19) 99 صییدک بر علاوه در  یتر نانوگرم 25 تا 13 بین cTnI د تا ارزش ،MI آزمایش با ینی های ویژگی بهبود منظور به

 .گرفت قرار استفاده مورد تشخیصی عملکرد



 :است زیر شرح به اند گرفته قرار مورد بررسی تحلیل و تجزیه این برایکه  بیماران از گروه دو

سیر - ساوی یا بزرگتر مطلق مقدار در که بیمارانی: مثبت تف ساوی یا بزرگتر cTnI  لظت یک حداقل با مطا عه مورد ید تا ارزش با م  دو در 99 صدک با م

 .دنده می نشان تفاوت مجموعه

سیر - شته  مطا عه مورد ید تا مقدار کمتر از مطلق مقدار در که بیمارانی: منفی تف ساوی یا بزرگتر cTnI  لظت کهافرادی  یا ودا  دو در 99 صدک با م

 .دهد نمی نشان را مجموعه

 :است شده ارائه زیر جدول در مطا عه این محدوده در آمده دست به نتایج
 

 
Collection 

time 

 
Delta value 

used (ng/L) 

 
Sensitivity (%) 

[95% CI*] 

 
Specificity (%) 

[95% CI*] 

Negative 

predictive value 

(%) 

[95% 

CI*] 

Positive 

predictive value 

(%) 

[95% CI*] 
 

T2h vs T0 
10 78.3 [68.8 ; 85.5] 95.6 [93.5 ; 97.3] 96.0 [93.9 ; 97.6] 76.6 [67.1 ; 84.0] 

15 75.0 [65.3 ; 82.7] 96.4 [94.4 ; 97.9] 95.5 [93.3 ; 97.1] 79.3 [69.6 ; 86.5] 

20 72.8 [63.0 ; 80.9] 97.0 [95.1 ; 98.3] 95.1 [92.9 ; 96.8] 81.7 [72.0 ; 88.6] 

25 69.6 [59.5 ; 78.0] 97.8 [96.1 ; 98.9] 94.6 [92.4 ; 96.3] 85.3 [75.6 ; 91.6] 
 

T3h vs T0 
10 82.2 [73.9 ; 88.3] 95.0 [92.9 ; 96.5] 96.6 [94.8 ; 98.0] 75.2 [66.7 ; 82.2] 

15 80.4 [71.9 ; 86.8] 96.3 [94.5 ; 97.7] 96.3 [94.5 ; 97.7] 80.4 [71.9 ; 86.8] 

20 76.6 [67.8 ; 83.6] 96.7 [94.9 ; 98.0] 95.7 [93.7 ; 97.2] 81.2 [72.5 ; 87.6] 

25 74.8 [65.8 ; 82.0] 97.4 [95.7 ; 98.5] 95.4 [93.4 ; 96.9] 84.2 [75.6 ; 90.2] 
 .انجام شود بیمار با ینی تاریخچه گرفتن نظر در با باید آزمون نتایج تفسیر

 

  MIدر نظر گرفتن یا رد  برای ساعته دو ااگوریتم توسط آمده دست به تشخیصی عملکرد

 مراجعه نمودند.  اورژانس بخش به ST-segment MI رفتن با ا بدون اما ACS کننده مطرح علائم باافرادی را در نظر می گیرد که  آنا یز این

ساس بر یا گوریتم بیماران، تر سریع مدیریت به کمک برای شده  cTnI حوسط ا   ورود از پس دقیقه 03 ± ساعت 2 در و( T0) ورود بدو دراندازه گیری 

(T2H )اعتبار بخشی شد. نفر 592 از مستقل گروهی در آن از پس و شد انجام نفری 635 از گروه یک در بار او ین برای 

 و( در  یتر نانوگرم 6 از کمتر T2H و T0 در cTnI  لظت یا در  یتر نانوگرم 2 از کمتر T0 در cTnI  لظت) MIرد  معیارهای اسییاس بر ا گوریتم این

ساوی  یا بزرگتر T0 در cTnI  لظت) MI نظر گرفتندر  معیارهای  13 برابر یا بزرگتر T0 و T2H بین cTnI  لظت در اختلاف یا در  یتر نانوگرم 133م

  .است( در  یتر نانوگرم

 :است شده ارائه زیر در بخشی اعتبار مطا عه در آمده دست به نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 
* Δ  =بین  لظت در تفاوت T0 و T2H 

** NPV  =منفی اخباری ارزش 

*** PPV  =مثبت اخباری ارزش 

 ٪95 اطمینان فاصله ****



  PPV 74.5٪ با بیماران از ٪15.8 برای MI تشخیص ترتیب، همین به رد نموده است. NPV 99.4٪ با بیماران از ٪54.6 دررا  MI تشخیص ا گوریتم این

صل مانده باقی بیماران از ٪29.6 برای گیری نتیجه گونههیچ. ارائه شده است صل نتایج تفسیر در باید نیز با ینی زمینه .است شدهن حا   در ما گوریت این از حا

 .شود گرفته نظر

 

 بندی میزا  خور یبقه اهداف برای

ستفاده سیار از ا ساس سنجش ب و ( ACS) حاد کرونری سندروم کننده مطرح علائم با بیماران خطر بندی طبقه محدوده در I  ®VIDAS تروپونین ح

سبی خطر به توجه باهمچنین  شکل (MACE) مخرب مهم قلبی های بیماری و( ACM) میر و مرگ علل تمام ن سی مورد روز 03 در  MI از مت   قرار برر

 .گرفت

 آمده دست به I  ®VIDAS تروپونین حساس سنجش بسیار از استفاده با( خطر نسبت) کاکس رگرسیون و( Logrank آزمون) مایر کاپلان تحلیل و تجزیه

 اهداف برای" در بخش سینجش مقادیر. شید انجام داده رخ بیمار هر برای روز 03 مدت ظرف که ناشیی از وقایعی با ینی های داده و( T0) ورود بدو در

 تصمیم عنوان به( در  یتر نانوگرم 19) جهانی سا م افراد روی بر شده تعریف 99 صدک از استفاده با ها تحلیل و تجزیه .است شده داده شرح "تشخیصی

 .گرفت قرار بررسی گیری ارزش بحرانی مورد

 :است شده ارائه زیر جداول در مطا عات این محدوده در آمده دست به نتایج

 Logrankروز: آزمو   06 در خور بندی رده
 

VIDAS
® 

High sensitive Troponin I assay 

< Decision cut-off 
VIDAS

® 
High sensitive Troponin I assay 

≥ Decision cut-off 
 

Logrank test 

probability 

value** Patients Patients 
With 

MACE/ACM* 
event 

Without 
MACE/ACM* 

event 

Proportion with 
MACE/ACM* 

event 

With 
MACE/ACM* 

event 

Without 
MACE/ACM* 

event 

Proportion with 
MACE/ACM* 

event 
 

36 
 

512 
 

6.6% 
 

43 
 

91 
 

32.1% 
 

< 0.0001 
* ACM = میر و مرگ تمامی موارد 

 .ارزش بحرانی یکسان نیست زیر یا با ا در I  ®VIDAS تروپونین حساس مقدار سنجش بسیار برای روز 03 مدت ظرف ACM رویداد یا MACE وقوع خطر: 3.35> احتمال مقدار **

 

 خطر نسبتروز:  06 در خور بندی رده

 

Number of 
patients 

Hazard Ratio 
[95% CI*] 

Hazard Ratio 
Probability Value** 

 

682 
1.35 

[1.12 – 1.63] 

 

0.0020 

* CI  =اطمینان فاصله 

سیت اگر ACM رویداد یا MACE وقوع خطر: 3.35> احتمال مقدار ** سا سیار ارزش ح ساس سنجش ب شد از با اتر I  ®VIDAS تروپونین ح صد 05 روز 03 مدت ظرف مقدار بحرانی با   در

 است. بیشتر
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ستفاده مورد های معرف ستفاده یا ا شده ا صرف یکبار مواد سایر همچنین و ن صو اتبه دنبال فرآیندهای  را آ وده م   .دازیددور بین عفونی با قوه یا و عفونی مح

  ربوطهم مقررات با مطابق باید که است آزمایشگاه هر های مسئو یت از آنها دفع و مقابله خطرات، میزان و نوع اساس بر شده ایجاد فاضلاب و ضایعات مدیریت
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