تست ) (Tظاهر نخواهد شد زیرا همه محلهای اتصا

دستورالعمل استفاده از تست نواری  TMLدر ادرار

شماره سند:

ترامادل را اشغا میکند .اگر لجود ترامادل در نمونه ادرار مثبت باشد

خالصه
ترامادل یک دارلی مسکن شبیه تریاک اسیت ل ییک نیوپ اییوییید بیه

)Tramadol Rapid Test (Urine

اساب میآید .این دارل برای تسکین دردهای شدید تا متوس تجویز می
شود .مکانیسم دقیق عملکرد آن معلوم نیست اما دل مسیر مکمل برای آن

Cat. No: TRA-414

ییش بینی میشود :تمایل اتصا یایین برای اتصیا بیه گیرنیده هیایµ
اییویید ل مهار برداشت نورایی نفرین ل سرلتونین .مصرف میدالم دزهیای

کاربرد این تست ،استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان است.

باالی ترامادل میتواند باعث مقالمت دارلییی ل لابسیت ی فیزیولوکییک
شده ل در نهایت منجر به اعتیاد گردد .ترامیادل بیه طیور عمیده بعید از

تست یک مرحله ای تشخیص TML

آنتی بادیهای

مصرف به صورت خوراکی متابولیزه میشود01 .درصد ترامادل به صیورت

خ رن ی در ناایه خ تست ) (Tبه علت رقابت دارلیی تشکیل نخواهد
شد در االی که اگر نمونه ادرار االی مقادیر ترامادل کمتر از سطح مورد
نظر در آزمایش باشد در این ناایه یک خ رن ی ظاهر میشود .به منظور
رلند کنتر  ،همیشه یک خ رن ی در ناایه خ کنتر )(Cآشکار می-
شود که نشان دهنده اجم مناسبی از نمونه میباشد که به غشا افزلده
شده است.
اضور خ رن ی در ناایه کنتر به منظور اطمینان از لجود میزان کافی
نمونه ل عملکرد صحیح تست می باشد.

لطفاً قبل از انجام آزمایش ،اطالعات موجود در برگه راهنمای انجام آزمایش

تغییر نیافته ل 01درصد آن به صورت متابولیت های شکسته شده در کبید

معرف ها

را به دقت بخوانید.

از طریق ادرار دفع میشود .نیمه عمر ترامیادل در سیرم ایدلد  0تیا 7

نوار تست االی ذرات آنتی بادی مونوکلونا موشی ضد ترامادل ل ترکیب

مقدمه :تست تشخیص سریع  TMLجهت تشخیص کیفیی ترامیادل در

ساعت است .مطالعات نشان میدهد که غلظت ترامادل در ادرار بیشتر از

یرلتئین – ترامادل کنژلگه شده میباشد .آنتی بادی بز در خ کنتر )(C

ادرار انسان می باشد ل فقی بیرای اسیتفاده توسی کیاربر ارفیه ای ل

سرم است لذا نمونه ادرار برای اثبات مصرف ترامادل مناسب تر است.

به کار برده میشود.

تشخیص  in vitroتهیه گردیده است.

اصول آزمایش

کاربرد
تست تشخیص سریع  TMLفارمد بهین آزما یک تست سریع ل کیفی بر
اساس کرلماتوگرافی ایمنو اسی جهت تشخیص کیفی ترامادل

احتیاط

با اد

مرزی 011 ng/ml ،در ادرار انسان می باشد .نتایج مثبت ااصل از این

تست تشخیص سریع  TMLفارمد بهین آزما (ادرار) اضور ترامادل در
ادرار را از طریق عدم تشکیل خ رن ی رلی نوار نمایش می دهد .تست
سریع ترامادل

یک رلش ایمونواسی بر یایه اتصا

تست برای تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی/
گاز کرلماتوگرافی( )GC/MSمی باشد .در صورت مثبت بودن نتیجه

متابولیک کبد برای اتصا

به آنتی بادیها در رقابت هستند .در طی

آزمایش ،برای قضالت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به معاینات کلینیکی

آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویین ی به سمت باال ارکت می

می باشد.

کند .اگر ترامادل موجود در ادرار زیر 011 ng/mlباشد محلهای اتصا به
ذرات یوشیده شده از آنتی بادی را در تست یر نمیکند .آنتی بادی که بر
رلی ذرات موجود است به لسیله ترامادل ترکیب شده جذب خواهد شد
ل از خود یک خ

تست ) (Tبرجای خواهد گذاشت.

چنانچه سطح ترامادل باالی 011 ng/mlباشد ،خ

.0

رن ی در ناایه خ

این محصو فق برای استفاده توس کاربر ارفه ای ل تشخیص in
 vitroتهیه گردیده است .از تسیت هیای تیاریم مصیرف گذشیته

رقابتی میباشد.

دارلهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با دارلهای ااصل از

رن ی در ناایه خ

*لطفاً تمام اطالعات برلشور مصرف را قبل از انجام تست بخوانید.

استفاده نکنید.
.2

تست ها تا قبل از استفاده باید در یوچ های در بسته باقی بمانند.

.0

تمام نمونه ها باید خطرناک در نظر گرفته شوند ل با آن ها مثل عامل
عفونی رفتار شود.

.4

تست استفاده شده باید بر طبق اصو ایمنی دفع شود.

راهنمای استفاده
شرایط نگه داری و پایداری

-0قبل از شرلپ آزمایش ،نوار تست ل نمونه ادرار را به دمای اتیای (15-oc

نامعتبر :اگر هیچ خ رن ی در ناایه کنتیر ( )Cتشیکیل نشیود ،نتیجیه

یوچ ها در جعبیه در دمیای اتیای ییا در دمیای یخچیا ) 2تیا  01درجیه

 )30برسانید.

آزمایش معتبر نبوده ل آزمایش باید تکرار شود.

سانتی راد) ن ه داری شوند؛ تست را می توان مطابق تیاریم مصیرف درج

 - 2مقداری نمونه ادرار را دریک لیوان ییک بارمصیرف (بیه ارتفیاپ ییک

شده رلی یوچ یا برچسب رلی جعبه در بسته ن ه داری کرد.

سانتی متر) بریزید.

تست باید تا زمان مصرف درلن بسته (یوچ) یا جعبه در بسیته ایالی آن

 -0یس از باز کردن یوچ ،نوار تست را تا قسمت فلش دار لارد نمونیه ادرار

باقی بماند ل نباید فریز شود .بعد از یایان تاریم مصرف استفاده نشود.

نمایید .دقت نمایید که ادرار نباید از خ زیر فلش باالتر رلد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه ادرار
جمع آلری نمونه ادرار
انجام تست  TMLبا استفاده از ادرار صورت می گیرد .نمونه ادرار باید در
یک ظرف شیشه ای یا یالستکی خشک ل تمیز جمع آلری گردد .نمونه
ادرار می تواند در هر زمانی از رلز جمع آلری گردد .چنانچه نمونه ادرار
دارای ذرات معلق بوده باید نمونه ادرار فیلتر یا سانتریفیوک شود ل یا مدتی
صبر نمایید تا ذرات معلق ته نشین شود ل سپس آزمایش را انجام دهید.

ن ه داری نمونه ادرار

 -4نوار تست را تا زمانی ظاهر شدن رنگ ( ادلد  21ثانییه) در ادرار ن یه
دارید.
 -5به مدت  5دقیقه نوار تست را بر رلی سطح تمییز ل خشیک ل مسیطح
قرار دهید ل سپس نتیجه آزمایش را تفسیر نمایید.

نتیجه آزمایش نباید یس از گذشت  01دقیقه تفسیر گردد.

تفسیر نتایج
منفی :دل خطی رن ی مجزا ظاهر می شود ل یک خ باید در ناایه کنتیر
) (Cل دی ری در ناایه تست ) (Tباشد.

نمونه ادرار تهیه شده در دمای  2تا  8درجه ،اداکثر به مدت  48ساعت

مثبت :یک خ رن ی در ناایه خ کنتر ) (Cایجاد شده ل هیچ خطیی در

قابل ن ه داری است .برای ن ه داری طوالنی مدت نمونه ادرار باید فریز

ناایه تست ) (Tبه لجود نمیآید.

کنترل کیفی
رلش کنتر در تست گنجانده شده است .خطی رن ی کیه در نااییه خی

شده ل در دمای  -21درجه ن ه داری شود .نمونه ادرار فریز شده قبل انجام

کنتر ) (Cمشاهده میشود یک رلش کنتر داخلی است که اجم کیافی

تست باید به دمای اتای رسیده ل یم آن کامل باز شده ل به خوبی مخلوط

نمونه ل تکنیک عملکرد صحیح را تایید میکند.

گردد.

کنتر های خارجی همراه کیت تعبیه نشده اند .توصیه می شود از کنتر

محتویات
 -0برلشور  -2نوار تست

لوازم مورد نیاز که در کیت موجود نیست
 -0ظرف جمع آلری نمونه -2تایمر

های خارجی مثبت ل منفی به منظور بررسی صحت عملکرد تست ل صحت
انجام آزمایش استفاده شود.

بررسی اختصاصیت

مشخصات عملکردی
محدودیت ها

ترکیبات زیر باعث نتایج مثبت در استفاده از تست تشخیص سریع

 . .0این تست جهت تشخیص کیفی ترامادل در ادرار می باشد ل برای

دقت تست

تایید ،آزمایش تکمیلی با استفاده از طیف سنجی جرمی /گاز

تست تشخیص سریع ترامادل (ادرار) فارمد بهین آزما با رلش  GC/MSبا

کرلماتوگرافی توصیه می گردد.

اساسیت  011ng/mlبر رلی  97نمونه کلینیکی مقایسه گردید؛ نتایج در

 .2ممکن است خطاهای تکنیکی ل مواد مداخله گر موجود در نمونه ادرار
باعث نتایج غیر لاقعی ل نادرست گردد.

ترامادل (ادرار) فارمد بهین آزما می گردد.

جدل زیر آلرده شده است .ل نتایج نشان دهنده دقت  96.9%می باشد.
Visual Result

n

Percent of Cutoff
0

0

-50%
Cut-off
+50%
3X

50
100
150
300

Positive
0

Negative
30

30

0
15
30
30

30
15
0
0

30
30
30
30

 . 0لجود ترکیباتی مانند مواد رنگ بر یا زاج در نمونه ادرار باعث نتایج
نادرست می شود که در این صورت آزمایش با نمونه ادرار دی ری باید
تکرار شود.

TML Concentration
)(ng/ml

تاثیر چ الی ادرار رلی نتایج
به منظور بررسی اثر چ الی نمونه ادرار بر رلی نتایج ،یانزده نمونه ادرار با
چ الی نرما  ،چ الی باال ل چ الی یایین که االی  50ng/mLل

 .4نتایج مثبت ااصل از انجام آزمایش صرفا نشان دهنده لجود ترامادل
یا متابولیت های آن در ادرار بوده ل میزان مسمومیت ،نحوه مصرف دارل یا
غلظت دارل در ادرار را نشان نمی دهد.

 150ng/mLازترامادل بود توس تست تشخیص سریع ترامادل (ادرار)

بررسی اساسیت
به منظور بررسی اساسیت تست تشخیص سریع ترامادل (ادرار) فارمد
بهین

آزما،

ادرار

نمونه

با

غلظتهای

50ng/mL,

0ng/mL,

 .5این تست نمی تواند مقادیر کمتراز  011ng/mlترامادل در ادرار را

150ng/mL100ng/mLل 300ng/mمطابق جدل زیر مورد ارزیابی قرار

تشخیص دهد .یس یک جواب منفی از این تست نمیتواند  %011لجود

گرفت  ،نتایج در جدل زیر نمایش داده شده است .نتایج صحت  99%را

ترامادل در ادرار در را نفی کند .

در غلظت  50%باالی اد مرزی ل  50%یایین اد مرزی را نشان می دهد.

 . 0این تست نمی تواند سوء مصرف ترامادل را از مصرف دارلئی ترامادل

نتایج مورد انتظار تست
نتایج منفی نشان می دهد که مقدار ترامادل در ادرار زیر  011ng/mlمی
باشد ل نتایج مثبت نشان می دهد که مقدار ترامادل

در ادرار باالی

چ الی ادرار تاثیری بر رلی نتایج ندارد.

تاثیر  pHادرار بر رلی نتایج
به منظور بررسی اثر  pHنمونه ادرار بر رلی نتایج ،گرادیانی از نمونه های
ادرار از  5 pHتا  9با اختالف یک لااد ل با غلظت  50ng/mLل
 150ng/mLترامادل تهیه شد ل به صورت دلتایی توس تست تشخیص
سریع ترامادل (ادرار) فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج

Visual Result

تشخیص دهد.

فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان دهنده این بود که

n

Percent of Cutoff

TML Concentration
)(ng/ml

0
-50%

0
50
100
150
300

Positive
0
0

Negative
30
30

30
30

15

15

30

Cut-off

30
30

0
0

30
30

+50%
3X

نشان دهنده این بود که  pHادرار تاثیری بر رلی نتایج ندارد.

لاکنش متقاطع
به منظور بررسی لاکنش های متقاطع با ترکیبات مختلف ،نمونه های ادرار
که از نظر ترامادل

مثبت یا منفی بودند توس

تست تشخیص سریع

ترامادل (ادرار) فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان

 011ng/mlمی باشد .اساسیت تست تشخیص سریع ترامادل 011ng/ml

می دهد ترکیباتی که در جدل زیر آلرده شده اند هیچ گونه لاکنش

می باشد.

متقاطعی تا غلظت  011 µg/mlاز خود نشان نمی دهند.
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