
 
 

 

دس ًوًَِ ادساس اًؼاًی خْت  تشاهادٍلای تشای تـخیص ویفی تؼت ػشیغ ٍ یه هشحلِ

 (.in vitroتـخیص دس هحیظ خاسج اص تذى )
 

 

دس ادساس تا غلظت پاییي  تشاهادٍلایي تؼت یه سٍؽ ایوًََاػی وشٍهاتَگشافیه تشای تـخیص 

تاؿذ. ایي تؼت تٌْا فشاّن وٌٌذُ یه ًتیدِ اتتذایی اػت . یه سٍؽ هی ng/ml 100دس حذ 

 -خایگضیي اختصاصی تش تایذ تشای اثثات ًتیدِ اٍلیِ تِ واس گشفتِ ؿَد وِ وشٍهاتَگشافی گاصی

( سٍؽ اسخح اػت. هالحظات تالیٌی ٍ تخصصی تایذ دس هَسد GC/MSاػپىتشٍهتشی خشهی( )

 دس صهاى ٍخَد ًتایح اٍلیِ هثثت هذًظش تاؿذ.ّش ًَع تؼت ػَء هصشف هَاد تِ ٍیظُ 

 

 

آیذ. تشاهادٍل یه داسٍی هؼىي ؿثیِ تشیان اػت ٍ یه ًَع اییَلیذ تِ حؼاب هی

ؿَد. هىاًیؼن دلیك ایي داسٍ تشای تؼىیي دسدّای ؿذیذ تا هتَػظ تدَیض هی

توایل ؿَد: ػولىشد آى هؼلَم ًیؼت اها دٍ هؼیش هىول تشای آى پیؾ تیٌی هی

( اٍپیَییذ ٍ هْاس تشداؿت ًَاسپی ًفشیي µّای هَ )اتصال پاییي تشای اتصال تِ گیشًذُ

تَاًذ تاػث هماٍهت داسٍیی ٍ ٍ ػشٍتًَیي . هصشف هذاٍم دصّای تاالی تشاهادٍل هی

ٍاتؼتگی فیضیَلَطیه ؿذُ ٍ دس ًْایت هٌدش تِ اػتیاد گشدد. تشاهادٍل تِ عَس ػوذُ 

% تشاهادٍل تِ صَست تغییش 30ؿَد. خَساوی هتاتَلیضُ هی تؼذ اص هصشف تِ صَست

ّای ؿىؼتِ ؿذُ دس وثذ اص عشیك ادساس سفغ % آى تِ صَست هتاتَلیؼت60هیافتِ ٍ 

 ml /3/0 – 1/0ػاػت ٍ غلظت آى  6-7ؿَد. ًیوِ ػوش تشاهادٍل دس ػشم حذٍدهی

ػشم اػت لزا دّذ وِ غلظت تشاهادٍل دس ادساس تیـتش اص اػت. هغالؼات ًـاى هی

  ًوًَِ ادساس تشای اثثات هصشف تشاهادٍل هٌاػة تش اػت.
 

 

ایي تؼت ، یه سٍؽ ایوًََاػی ػشیغ تش اػاع خاصیت اتصال سلاتتی اػت. هَاد هخذس هَخَد 

ًیتشٍ ػلَلض تثثیت ؿذُ تشای اتصال تِ  غـا ء  دس ادساس تا داسٍّای هخذس هتٌاظش وِ تش ػغح

دس عی اًدام آصهایؾ ًوًَِ ادساس تش وٌٌذ. سلاتت هی تثثیت ؿذُ سٍی ًاًَ رسات عال  اًتی تادی

 ng/mlدس ػغَح ووتش اص  تشاهادٍلوٌذ. اگش اػاع خاصیت هَییٌگی تِ ػوت تاال حشوت هی

دس ادساس ٍخَد داؿتِ تاؿذ، آًتی تادیْای هتصل تِ رسات ولَئیذی عال هتَلف ؿذُ دس  100

وٌظٍگِ ؿذُ خفت  تشاهادٍلوٌذ.دس ًتیدِ رسات پَؿیذُ اص آًتی تادی تا خظ تؼت سا اؿثاع ًوی

وٌٌذ. دس صَستی وِ ػغح ؿًَذ ٍ یه خظ سًگی لاتل سٍیت دس هٌغمِ تؼت ایداد هیهی

تاؿذ، خظ سًگی دس ًاحیِ تؼت ایداد ًخَاّذ ؿذ. صیشا  ng /ml100هؼاٍی تیـتش یا  تشاهادٍل

یه ًوًَِ ادساس هثثت ّیچ  سا اؿثاع خَاّذ وشد. تشاهادٍلّای آًتی تادیْای ضذ توام گیشًذُ

ایداد ًخَاّذ وشد)تِ دلیل خاصیت سلاتتی هَاد( دس حالیىِ یه  , Tخظ سًگی دس هٌغمِ تؼت 

)ػذم ٍخَد سلاتت( ، تِ ػٌَاى وٌتشل وٌذ دس هٌغمِ تؼت ایداد هی ًوًَِ ادساس هٌفی خظ سًگی

 C هـخص ؿذُ تا حشف   تشای تؼییي صحت ایي آصهایؾ ّویـِ یه خظ سًگی دس ًاحیِ

 تاؿذ.ًوًَِ هیوافی  ؿَد وِ تیاًگش اضافِ ؿذى همذاس ظاّش هی

 

 

 

وٌظٍگِ ؿذُ  تشاهادٍل ٍ  تشاهادٍلًَاس تؼت حاٍی رسات هتصل تِ آًتی تادی هًََولًَال ضذ 

 وٌتشل دس تؼت اػتفادُ ؿذُ اػت. خظ  اػت. اص آًتی تادی ثاًَیِ تْیِ ؿذُ دس گًَِ تض تشای

 

 

تاسیخ ( اػتفادُ ؿَد. پغ اص in vitro* فمظ تشای تـخیص تخصصی دس هحیظ خاسج اص تذى )

 اًمضاء اػتفادُ ًـَد.

 * ًَاس تؼت تا ٌّگام هصشف تایذ دس تؼتِ تٌذی ًگْذاسی ؿَد.

ّا تایذ ػفًَی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ ٍ ولیِ اصَل ایوي خْت خاتدایی ٍ اػتفادُ اص * توام ًوًَِ

 آًْا سػایت ؿَد.

اص تیي تشدى تَاس تؼت تایذ دس ظشف هَاد تا خغشات تیَلَطیه لشاس  تِ هٌظَس  * پغ اص هصشف

 دادُ ؿَد.

 

 

تاؿٌذ ٍ تایذ تا صهاى هصشف دس تؼتِ تاسیخ اًمضاء چاج ؿذُ سٍی تؼتِ تٌذی لاتل اػتفادُ هی

اص  تٌذی ًگْذاسی ؿًَذ. اص لشاس دادى دس دهای صیش صفش دسخِ ػاًتی گشاد خلَگیشی ؿَد ٍ پغ

 تاسیخ اًمضاء هصشف ًـَد.

 

 

ًوًَِ ادساس : ًوًَِ تایذ دس ظشف خـه ٍ تویض خوغ آٍسی ؿَد. ًوًَِ ادساس دس ّش صهاًی اص سٍص 

تَاًذ خوغ آٍسی ؿَد ٍ لاتل آصهایؾ اػت. دس صَست ٍخَد رسات هؼلك ٍ لاتل سٍیت دس ادساس هی

یا اص صافی ػثَس دادُ ؿَد یا اخاصُ دادُ ؿَد تا رسات واهالً تِ ًـیي  یا ػاًتشیفَط  آى سا تایذ 

 ؿًَذ ٍ اص ًوًَِ ؿفاف تشای آصهایؾ اػتفادُ ًوَد.

تاؿذ. تشای ػاػت لاتل ًگْذاسی هی 48تِ هذت  C  ْ8-2ًگْذاسی ًوًَِ : ًوًَِ ادساس دس دها 

تِ عَس  یذ ؿًَذ . ًوًَِ یخ صدُ تا ًگْذاسی -C ْ20ًگْذاسی عَالًی هذت تایذ دس دهای ووتش اص 

 واهل رٍب ٍ هخلَط ؿَد.

 

 
 

 * ًَاس تؼت                          * تشٍؿَس

 

 
 

 * ظشف حول ًوًَِ              * تایوش 

 

 

ّای وٌتشل تِ دهای ٍ یا / ًوًَِلثل اص اًدام آصهایؾ اخاصُ دّیذ دهای ًَاس تؼت ، ًوًَِ ادساس 

 ( تشػٌذ. C  ْ30- 15اتاق ) 

لثل اص تاص وشدى پَؿؾ اخاصُ دّیذ دهای ًَاس تؼت تِ دهای اتاق تشػذ . ًَاس تؼت سا اص  -1

 داخل پَؿؾ خاسج ًوَدُ ٍ دس اػشع ٍلت اػتفادُ وٌیذ.

( MAXاگضیون )دٌّذ تِ عَس ػوَدی تا خظ هًَاس تؼت سا اص خْتی وِ فلـْا ًـاى هی -2

 ( 1ثاًیِ ًگِ داسیذ) ؿىل 10 -15ٍاسد ًوًَِ ادساس وٌیذ ٍ حذالل تِ هذت 

ًَاس سا سٍی یه ػغح صاف ٍ غیش خارب لشاس دّیذ ٍ تایوش سا سٍؿي وٌیذ . تا صهاى ظاّش  -3

دلیمِ تفؼیش ؿَد. اص تفؼیش ًتایح تؼذ  5ؿذى خظ یا خغَط سًگی صثش وٌیذ. ًتیدِ تایذ ظشف 

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10اص 

 
 

 

( T( ٍ دیگشی دس هٌغمِ تؼت )C: ًوایاى ؿذى دٍ خظ هدضا: یه خظ تایذ دس هٌغمِ ) منفی

 mg/ml 300ووتش اص ػغح لاتل سدیاتی  تشاهادٍلدّذ وِ ػغح تاؿذ. ًتیدِ هٌفی ًـاى هی

 اػت.

ای اص سًگ اػت. تٌاتشایي ّالِ ( تا تَخِ تِ غلظت ًوًَِ هتفاٍتTؿذت سًگ دس هٌغمِ تؼت )

 ًیض دس ایي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی ؿَد.

( تذٍى ایداد خظ سًگی ٍاضح دس C: ًوایاى ؿذى یه خظ سًگی دس هٌغمِ وٌتشل ) مثبت

دس ادساس تاالتش اص ػغح لاتل  تشاهادٍلدّذ وِ ػغح ( . ًتیدِ هثثت ًـاى هیTهٌغمِ تؼت )

 اػت. ng/ml 100سدیاتی 

( . حدن ون ًوًَِ یا تىاسگیشی اص سٍؽ اخشای ًادسػت Cػذم ظَْس خظ وٌتشل ) : معتبرنا

تاؿٌذ. هشاحل واس سا هدذداً تاصتیٌی ًوَدُ ٍ تؼت آصهایؾ اص ػلل هْن ػذم ظَْس خظ وٌتشل هی

سا تا ًَاس خذیذ تىشاس وٌیذ. دس صَست ػذم سفغ هـىل ، اػتفادُ اس ویتْا سا هتَلف ًوَدُ ٍ 

 یٌذگی اعالع دّیذ.تالفاصلِ تِ ًوا

 

 

( ایداد Cوٌتشل سٍؽ واس دس داخل تؼت گٌداًذُ ؿذُ اػت. خظ سًگی وِ دس هٌغمِ وٌتشل )

هیـَد دس ٍالغ ّواى وٌتشل داخلی سٍؽ هَسد اػتفادُ اػت ٍ حدن وافی ًوًَِ ٍ سٍؽ صحیح 

 وٌذ .واس سا تأییذ هی

ؿَد خْت تأییذ تؼت اًذ . تا ایي حال تَصیِ هیًـذُوٌتشلْای اػتاًذاسد تِ ّوشاُ ویت فشاّن 

 ٍ هشاحل اًدام آى یه وٌتشل هثثت ٍ یه وٌتشل هٌفی اًدام ؿَد.
 
 

 

 

 روژان ترامادولتست سریع 
 

 کاربرد

 مقدمه

 مواد واکنش دهنده

 احتیاط

 شرایط نگهداری

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

 محتویات

 لوازم مورد نیاز

 راهنمای استفاده 

 تفسیر نتایج

 کنترل کیفی

 فرآیند



 
 

 

وٌذ. یه سٍؽ تشسػی ثاًَیِ تشای ایي تؼت فمظ یه ًتیدِ ویفی ٍ اتتذایی سا فشاّن هی -1

سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی/تِ ّوشاُ اػپىتشٍػىَپی خشهی  تـخیص لغؼی ضشٍسی اػت. 

(GC/MS  ).تؼت اسخح تأییذی اػت 

اهىاى داسد وِ سٍؽ ًادسػت واس یا اؿتثاُ تىٌیىی ، ّواًٌذ ٍخَد هَاد تذاخل وٌٌذُ دس  -2

 ًوًَِ ادساس هٌدش تِ ًتیدِ وارب ؿًَذ.

ًَِ ادساس هوىي اػت هٌدش تِ ًتایح تملة ، هاًٌذ افضٍدى هَاد ػفیذ وٌٌذُ یا صاج ػفیذ تِ ًو -3

، دس صَست ؿه تِ تملة ، تایذ تؼت تا ًوًَِ  گشدد  وارب، صشف ًظش اص سٍؿْای اػتفادُ ؿذُ

 ادساس خذیذ تىشاس ؿَد.

تاؿذ. اها هؼوَهیت ، سٍؽ هصشف یا ًتیدِ هثثت تیاًگش ٍخَد داسٍ یا هتاتَلیتْای آى هی -4

 دّذ . غلظت ادساسی آى سا ًـاى ًوی

ًتیدِ هٌفی الضاهاً تیاًگش ػذم ٍخَد داسٍ دس ادساس ًیؼت. هوىي اػت ػغح داسٍ ووتش اص  -5

 ػغح لاتل سدیاتی تَػظ تؼت تاؿذ.

 تاؿذ.تؼت لادس تِ افتشاق ػَء هصشف اص هَاسد هصشف دسهاًی ًوی -6

 

 

ای تا اػتفادُ اص ایي تؼت ٍ تؼت ػشیغ تداسی سایح ای ػِ هشحلِصحت : یه سٍؽ همایؼِ

تأییذ ؿذًذ وِ ًتایح صیش تِ  GC/MSدس دػتشع اًدام ؿذ.. ػپغ ًتایح هثثت تا  تشاهادٍل

 دػت آهذ.

 ًتایح
 سٍؽ تؼت دیگش تشاهادٍلیه 

 تؼت  ًَاسی ًتایح  هثثت هٌفی

 تشاهادٍل

 سٍطاى
 هثثت 126 1 127

 هٌفی  0 165 165

 ًتایح ولی  126 166 292

 دسصذ هَفمیت  >99% >99% >%  99

 GC /MSتا  ng/ml100خذٍل همایؼِ تؼت دس غلظت 

 ًتایح
GC /MS سٍؽ 

 تؼت  ًَاسی ًتایح  هثثت هٌفی

 تشاهادٍل

 سٍطاى
 هثثت 132 9 141

 هٌفی  4 155 159

 ًتایح ولی  136 164 300

 دسصذ هَفمیت  >97% >95% >95%

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

،  ng/ml0  ،ng/ml 50 تِ یه ًوًَِ ادساس تذٍى داسٍ ، غلظتْای صیش اص تشاهادٍل اضافِ ؿذ: 

ng/ml 75 ،ng/ml 100  ،ng/ml 125  ،ng/ml 150  50% دس  99 <. ًتایح صحت  %

 % تا غلظت پاییي تش اص حذ هیٌیون سا ًـاى دادًذ50ّای تا غلظت تاالتش اص حذ هیٌیون ٍ ًوًَِ

. 

 
 

 

 وٌٌذ.دلیمِ ًتیدِ هثثت ایداد هی 5عی  تشاهادٍللیؼت صیش ؿاهل هَادی اػت وِ دس تؼت 

Drug                                           Concentration (ng/ml) 

Tramadol                                                      100 

N-desmethyl-tramadol                                   250  

O-desmethyl-tramadol                                 10,000 

 

 

ػشی تؼت تا  3یه هغالؼِ دس ػِ آصهایـگاُ خذاگاًِ تا ًیشٍّای آهَصؽ ًذیذُ ٍ اػتفادُ اص 

ای ٍ تیي ای ، تیي هشحلِ( هتفاٍت ، خْت اسصیاتی داخل هشحلlot numberِؿواسُ ػاخت )

ّای وذ داس یىؼاى حاٍی غلظت هَسفیي هؼیي تش اػاع فشدی عشاحی ؿذ. یه پٌل اص ًوًَِ

 mg/ml 300% تاال ٍ پاییي حذ هیٌیون تـخیص ٍ  ng/ml 0   .25دس حذ   GC/MSسٍؽ 

 دس ّش هشوض اػتفادُ ؿذ.

 Aخایگاُ  Bخایگاُ  Cخایگاُ 

 تؼذاد

غلظت 

 تشاهادٍل

(ng/ml) 
+ - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

1 14 0 15 0 15 15 50 

4 11 4 11 2 13 15 100 

11 4 11 4 9 6 15 125 

14 1 14 1 13 2 15 150 

 

 

 

 

 

ّای هٌفی ٍ هثثت تشاهادٍل اًدام ؿذ. تشویثات صیش ای خْت تشسػی تذاخالت تا ًوًَِهغالؼِ

 ًذاسًذ. µg/ml 100دس غلظت  تشاهادٍلتذاخلی تا ًتایح تؼت 

Acetaminophen Ecgonine Morphine 
4-Acetamidophenol Ecgoninemethyl Neomycin 
Acetylsalicylic acid ester Niacinamide 
Amikacin Ephedrine Oxazepam 
Amitriptyline Epinephrine Perphenazine 
Amobarbital Gentisic Penicillin G 
Amphetamine Guaiacolglycer Phencyclidine 
Arterenol ester Phenylethylamine-α 
Aspartame Histamine Phenylpropanolamine 
Ascorbic acid Hydrochlorothiazide Promethazine 
Atrophine Homatrophine Pseudoephedrin 
Caffeine Imipramine Quinine antidine 
Camphor Ibuprofen Salicylic acid 
Chloroquine Isoproterenol Tetracycline 
Chlopheniramine Ketamine Tetrahydrozolin 
Codeine Lidocaine Theophyline 
Cortisone Meperidine 11-nor-∆8 –THC-9-COOH 
Deoxyephedrine Methadone 11-nor-∆8 –THC-9-COOH 
Dextromethorphan Methamphetamione Thioridazine 
Digitoxin 3,4±MDMA Trifluoperazine 
Digoxin Methaqualone Tryptophan 
Diphenhydramine Methylphenidate Tyramine 
   

 

 

 

   

ایح چـوی ًت

 هثثت  هٌفی
 دسصذ تـخیص تؼذاد

 غلظت تشاهادٍل

(ng/ml) 

0 30 30 0% 0 

0 30 30 50-% 50 

10 20 30 25-% 75 

 100 حذد هشصی  30 13 17

22 8 30 25% + 125 

30 0 30 50 % + 150 

 محدودیتها

 خصوصیات آماری

 حساسیت

 دقت

 ترکیبات بدون تداخل

 ویژگی

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


