
 
 

 

در ًوًَِ ادرار اًعاًی خْت هتادٍى ای ترای تؽخیؿ ویفی تعت ظریغ ٍ یه هرحلِ

 (.in vitroتؽخیؿ در هحیظ خارج از تذى )
 

 

در ادرار تا غلظت پاییي  هتادٍىایي تعت یه رٍغ ایوًََاظی ورٍهاتَگرافیه ترای تؽخیؿ 

تاؼذ. ایي تعت تٌْا فراّن وٌٌذُ یه ًتیدِ اتتذایی اظت . یه رٍغ هی ng/ml 300در حذ 

 -خایگسیي اختفاـی تر تایذ ترای اثثات ًتیدِ اٍلیِ تِ وار گرفتِ ؼَد وِ ورٍهاتَگرافی گازی

( رٍغ ارخح اظت. هالحظات تالیٌی ٍ تخففی تایذ در هَرد GC/MSاظپىترٍهتری خرهی( )

 ّر ًَع تعت ظَء هفرف هَاد تِ ٍیصُ در زهاى ٍخَد ًتایح اٍلیِ هثثت هذًظر تاؼذ.

 

 

ّوچٌیي ترای درهاى  هتادٍى  .هتادٍى یه هعىي ترای درهاى دردّای ؼذیذ ٍ هتَظظ اظت

هتادٍى خَراوی  تا هتادٍى تسریمی تفاٍت  هؼتادیي تِ ّرٍئیي هَرد اظتفادُ لرار هی گیرد.

هتادٍى خَراوی تؼذ از آخریي هفرف تغَر خسئی در هفرف وٌٌذُ رخیرُ هی ؼَد  زیادی دارد.

ادٍى تایذ اوثر هؼتاداى خْت دریافت هت هتادٍى تسریمی تیؽتر ؼثیِ تِ ّرٍئیي ػول هی وٌذ.

ظاػت 48تا12هتادٍى یه هعىي تعیار لَی هی تاؼذ وِ اثرات آى  تِ ولیٌیه هراخؼِ وٌٌذ .

در حمیمت هتادٍى ٍ دریافت آى در ولیٌیٌه ّای هداز هی تَاًذ دردّای حاـل  تالی هی هاًذ.

از هفرف ّرٍئیي ّای غیر لاًًَی، خغرات تسریك ٍ هؽىالت رٍاى گرداًی را در هؼتاداى واّػ 

دّذ. اگر هتادٍى ترای هذت زهاى عَالًی تا همادیر تاال اظتفادُ ؼَد هی تَاًذ هٌدر تِ اػتیاد 

گردد.وِ ایي حالت را خایگسیٌی هَاد هفرفی هی گَیٌذ. ترن هتادٍى عَالًی تر ٍ پر زحوت تر 

از ترن ّرٍئیي هی تاؼذ. ٌَّز خایگسیٌی هتادٍى یه رٍغ لاتل لثَل ترای ظن زدایی ٍ درهاى 

    ؼتاداى اظت.ه

 

 

ایي تعت ، یه رٍغ ایوًََاظی ظریغ تر اظاض خاـیت اتفال رلاتتی اظت. هَاد هخذر هَخَد 

در ادرار تا دارٍّای هخذر هتٌاظر وِ تر ظغح غؽا ء  ًیترٍ ظلَلس تثثیت ؼذُ ترای اتفال تِ 

اًدام آزهایػ ًوًَِ ادرار تر . در عی وٌٌذ.اًتی تادی تثثیت ؼذُ رٍی ًاًَ ررات عال  رلاتت هی

 ng/mlدر ظغَح ووتر از  هتادٍىوٌذ. اگر اظاض خاـیت هَییٌگی تِ ظوت تاال حروت هی

در ادرار ٍخَد داؼتِ تاؼذ، آًتی تادیْای هتفل تِ ررات ولَئیذی عال هتَلف ؼذُ در  300

صٍگِ ؼذُ خفت وٌ هتادٍىوٌذ.در ًتیدِ ررات پَؼیذُ از آًتی تادی تا خظ تعت را اؼثاع ًوی

وٌٌذ. در ـَرتی وِ ظغح ؼًَذ ٍ یه خظ رًگی لاتل رٍیت در هٌغمِ تعت ایداد هیهی

تاؼذ، خظ رًگی در ًاحیِ تعت ایداد ًخَاّذ ؼذ.  ng/mlng/ml300تیؽتر یا هعاٍی  هتادٍى

یه ًوًَِ ادرار هثثت ّیچ  را اؼثاع خَاّذ ورد هتادٍىّای آًتی تادیْای ضذ زیرا توام گیرًذُ

ایداد ًخَاّذ ورد)تِ دلیل خاـیت رلاتتی هَاد( در حالیىِ یه  , Tظ رًگی در هٌغمِ تعت خ

وٌذ.)ػذم ٍخَد رلاتت( ، تِ ػٌَاى وٌترل ًوًَِ ادرار هٌفی خظ رًگی در هٌغمِ تعت ایداد هی

 C ترای تؼییي ـحت ایي آزهایػ ّویؽِ یه خظ رًگی در ًاحیِ  هؽخؿ ؼذُ تا حرف 

 تاؼذ.ًگر اضافِ ؼذى همذار  وافی ًوًَِ هیؼَد وِ تیاظاّر هی

 

 

 

 

 

وٌصٍگِ ؼذُ اظت.  هتادٍىٍ  هتادٍىًَار تعت حاٍی ررات هتفل تِ آًتی تادی هًََولًَال ضذ 

 از آًتی تادی ثاًَیِ تْیِ ؼذُ در گًَِ تس ترای ظیعتن وٌترل در تعت اظتفادُ ؼذُ اظت.

 

 

( اظتفادُ ؼَد. پط از تاریخ in vitroتؽخیؿ تخففی در هحیظ خارج از تذى )* فمظ ترای 

 اًمضاء اظتفادُ ًؽَد.

 * ًَار تعت تا ٌّگام هفرف تایذ در تعتِ تٌذی ًگْذاری ؼَد.

ّا تایذ ػفًَی در ًظر گرفتِ ؼًَذ ٍ ولیِ اـَل ایوي خْت خاتدایی ٍ اظتفادُ از * توام ًوًَِ

 آًْا رػایت ؼَد.

هفرف تِ هٌظَر  از تیي تردى تَار تعت تایذ در ظرف هَاد تا خغرات تیَلَشیه لرار * پط از 

 دادُ ؼَد.

 

 

تاؼٌذ ٍ تایذ تا زهاى هفرف در تعتِ تاریخ اًمضاء چاج ؼذُ رٍی تعتِ تٌذی لاتل اظتفادُ هی

َگیری ؼَد ٍ پط از تٌذی ًگْذاری ؼًَذ. از لرار دادى در دهای زیر ـفر درخِ ظاًتی گراد خل

 تاریخ اًمضاء هفرف ًؽَد.

 

 

ًوًَِ ادرار : ًوًَِ تایذ در ظرف خؽه ٍ تویس خوغ آٍری ؼَد. ًوًَِ ادرار در ّر زهاًی از رٍز 

تَاًذ خوغ آٍری ؼَد ٍ لاتل آزهایػ اظت. در ـَرت ٍخَد ررات هؼلك ٍ لاتل رٍیت در ادرار هی

تایذ  ظاًتریفَش یا  یا از ـافی ػثَر دادُ ؼَد یا اخازُ دادُ ؼَد تا ررات واهالً تِ ًؽیي آى را 

 ؼًَذ ٍ از ًوًَِ ؼفاف ترای آزهایػ اظتفادُ ًوَد.

تاؼذ. ترای ظاػت لاتل ًگْذاری هی 48تِ هذت  C  ْ8-2ًگْذاری ًوًَِ : ًوًَِ ادرار در دها 

ًگْذاری ؼًَذ . ًوًَِ یخ زدُ تایذ  تِ عَر  -C ْ20ًگْذاری عَالًی هذت تایذ در دهای ووتر از 

 واهل رٍب ٍ هخلَط ؼَد.

 

 

 

 * ًَار تعت                          * ترٍؼَر

 

 

 

 * ظرف حول ًوًَِ              * تایور 

 

 

ّای وٌترل تِ دهای لثل از اًدام آزهایػ اخازُ دّیذ دهای ًَار تعت ، ًوًَِ ادرار ٍ یا / ًوًَِ

 ( ترظٌذ. C  ْ30- 15اتاق ) 

لثل از تاز وردى پَؼػ اخازُ دّیذ دهای ًَار تعت تِ دهای اتاق ترظذ . ًَار تعت را از  -1

 ظتفادُ وٌیذ.داخل پَؼػ خارج ًوَدُ ٍ در اظرع ٍلت ا

( MAXدٌّذ تِ عَر ػوَدی تا خظ هاگسیون )ًَار تعت را از خْتی وِ فلؽْا ًؽاى هی -2

 ( 1ثاًیِ ًگِ داریذ) ؼىل 10 -15ٍارد ًوًَِ ادرار وٌیذ ٍ حذالل تِ هذت 

ًَار را رٍی یه ظغح ـاف ٍ غیر خارب لرار دّیذ ٍ تایور را رٍؼي وٌیذ . تا زهاى ظاّر  -3

دلیمِ تفعیر ؼَد. از تفعیر ًتایح تؼذ  5رًگی ـثر وٌیذ. ًتیدِ تایذ ظرف  ؼذى خظ یا خغَط

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10از 

 
 

 

( T( ٍ دیگری در هٌغمِ تعت )C: ًوایاى ؼذى دٍ خظ هدسا: یه خظ تایذ در هٌغمِ ) منفی

 mg/ml 300ووتر از ظغح لاتل ردیاتی  هتادٍىدّذ وِ ظغح تاؼذ. ًتیدِ هٌفی ًؽاى هی

 اظت.

ای از رًگ ( تا تَخِ تِ غلظت ًوًَِ هتفاٍت اظت. تٌاترایي ّالTِؼذت رًگ در هٌغمِ تعت )

 ًیس در ایي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی ؼَد.

( تذٍى ایداد خظ رًگی ٍاضح در C: ًوایاى ؼذى یه خظ رًگی در هٌغمِ وٌترل ) مثبت

در ادرار تاالتر از ظغح لاتل  هتادٍىدّذ وِ ظغح هثثت ًؽاى هی ( . ًتیدTِهٌغمِ تعت )

 اظت. ng/ml 300ردیاتی 

( . حدن ون ًوًَِ یا تىارگیری از رٍغ اخرای ًادرظت C: ػذم ظَْر خظ وٌترل ) معتبرنا

تاؼٌذ. هراحل وار را هدذداً تازتیٌی ًوَدُ ٍ تعت آزهایػ از ػلل هْن ػذم ظَْر خظ وٌترل هی

ر خذیذ تىرار وٌیذ. در ـَرت ػذم رفغ هؽىل ، اظتفادُ ار ویتْا را هتَلف ًوَدُ ٍ را تا ًَا

 تالفاـلِ تِ ًوایٌذگی اعالع دّیذ.

 

 

( ایداد Cوٌترل رٍغ وار در داخل تعت گٌداًذُ ؼذُ اظت. خظ رًگی وِ در هٌغمِ وٌترل )

ٍ حدن وافی ًوًَِ ٍ رٍغ ـحیح هیؽَد در ٍالغ ّواى وٌترل داخلی رٍغ هَرد اظتفادُ اظت 

 وٌذ .وار را تأییذ هی

ؼَد خْت تأییذ تعت اًذ . تا ایي حال تَـیِ هیوٌترلْای اظتاًذارد تِ ّوراُ ویت فراّن ًؽذُ

 ٍ هراحل اًدام آى یه وٌترل هثثت ٍ یه وٌترل هٌفی اًدام ؼَد.

 

 

 

روژان  متادونتست سریع   

 کاربرد

 مقذمه

 مواد واکنش دهنذه

 احتیاط

 شرایط نگهذاری

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

 محتویات

 لوازم مورد نیاز

 راهنمای استفاده 

 تفسیر نتایج

 کنترل کیفی

 فرآینذ



 
 

 

وٌذ. یه رٍغ تررظی ثاًَیِ ترای فراّن هیایي تعت فمظ یه ًتیدِ ویفی ٍ اتتذایی را  -1

تؽخیؿ لغؼی ضرٍری اظت.  رٍغ ورٍهاتَگرافی گازی/تِ ّوراُ اظپىترٍظىَپی خرهی 

(GC/MS .تعت ارخح تأییذی اظت ) 

اهىاى دارد وِ رٍغ ًادرظت وار یا اؼتثاُ تىٌیىی ، ّواًٌذ ٍخَد هَاد تذاخل وٌٌذُ در  -2

 ؼًَذ.ًوًَِ ادرار هٌدر تِ ًتیدِ وارب 

تملة ، هاًٌذ افسٍدى هَاد ظفیذ وٌٌذُ یا زاج ظفیذ تِ ًوًَِ ادرار هوىي اظت هٌدر تِ ًتایح  -3

وارب، ـرف ًظر از رٍؼْای اظتفادُ ؼذُ گردد  ، در ـَرت ؼه تِ تملة ، تایذ تعت تا ًوًَِ 

 ادرار خذیذ تىرار ؼَد.

. اها هعوَهیت ، رٍغ هفرف یا تاؼذًتیدِ هثثت تیاًگر ٍخَد دارٍ یا هتاتَلیتْای آى هی -4

 دّذ . غلظت ادراری آى را ًؽاى ًوی

ًتیدِ هٌفی الساهاً تیاًگر ػذم ٍخَد دارٍ در ادرار ًیعت. هوىي اظت ظغح دارٍ ووتر از  -5

 ظغح لاتل ردیاتی تَظظ تعت تاؼذ.

 تاؼذ.تعت لادر تِ افتراق ظَء هفرف از هَارد هفرف درهاًی ًوی -6

 

 

ای تا اظتفادُ از ایي تعت ٍ تعت ظریغ تداری رایح ای ظِ هرحلِـحت : یه رٍغ همایعِ

ّای تِ وار ًوًَِ اًدام ؼذ . درـذ غلظت ًوًَِ 300در دظترض اًدام ؼذ. تعت رٍی  هتادٍى 

تَدًذ. ظپط  هتادٍى ng/ml 300( غلظت حذد هرزی +% حذ هیٌیون ) 20% ٍ  - 20رفتِ 

 تأییذ ؼذًذ وِ ًتایح زیر تِ دظت آهذ. GC/MSًتایح هثثت تا 

 ًتایح
 رٍغ تعت دیگر هتادٍىیه 

 ًتایح  هثثت هٌفی
تعت  ًَاری 

 رٍشاى هتادٍى 
 هثثت 132 0 132

 هٌفی  0 168 168

 ًتایح ولی  132 168 300

 درـذ هَفمیت  99%< 99%< 99%<

 GC/MSتا  ng/ml300خذٍل همایعِ تعت در غلظت 

 ًتایح
GC/MS رٍغ 

 ًتایح  هثثت هٌفی
تعت  ًَاری 

 رٍشاى هتادٍى 
 هثثت 122 10 132

 هٌفی  1 167 168

 ًتایح ولی  123 177 300

 درـذ هَفمیت  99% 99% 99%

 

 

 

 

،  ng/ml0  ،ng/ml 150 اضافِ ؼذ:  هتادٍىتِ یه ًوًَِ ادرار تذٍى دارٍ ، غلظتْای زیر از 

ng/ml 225  ،ng/ml 300  ،ng/ml 375  ،ng/ml 450  50% در  99 <. ًتایح ـحت  %

 % تا غلظت پاییي تر از حذ هیٌیون را ًؽاى دادًذ.50ّای تا غلظت تاالتر از حذ هیٌیون ٍ ًوًَِ

ًتایح چؽوی 

 هثثت  هٌفی
 درـذ تؽخیؿ تؼذاد

 هتادٍىغلظت 

(ng/ml) 

30 0 30 0% 0 

29 1 30 50-% 150 

24 6 30 25-% 225 

 300 حذد هرزی  30 9 21

2 28 30 25% + 375 

0 30 30 50 % + 450 

 

 

 

 وٌٌذ.دلیمِ ًتیدِ هثثت ایداد هی 5عی  هتادٍى لیعت زیر ؼاهل هَادی اظت وِ در تعت 

 
             Compound                                  Concentration (ng/mL) 

               Methadone                                                 300 

             Doxylamine                                     50,000 

 

 

 

ظری تعت تا  3یه هغالؼِ در ظِ آزهایؽگاُ خذاگاًِ تا ًیرٍّای آهَزغ ًذیذُ ٍ اظتفادُ از 

ای ٍ تیي ای ، تیي هرحلِ( هتفاٍت ، خْت ارزیاتی داخل هرحلlot numberِؼوارُ ظاخت )

هؼیي تر اظاض  هتادٍىّای وذ دار یىعاى حاٍی غلظت فردی عراحی ؼذ. یه پٌل از ًوًَِ

 mg/ml 300% تاال ٍ پاییي حذ هیٌیون تؽخیؿ ٍ  ng/ml 0   .25در حذ   GC/MSرٍغ 

 در ّر هروس اظتفادُ ؼذ.

 Aخایگاُ  Bخایگاُ  Cخایگاُ 
 (ng/ml) هتادٍىغلظت  تؼذاد

+ - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

0 15 0 15 3 12 15 150 

0 15 1 14 7 8 15 225 

14 1 15 0 15 0 15 375 

15 0 15 0 14 1 15 450 

 
 

 

ٍ  ng/ml150تا غلظتْای  هتادٍى 032/1تا  1/ 001ًوًَِ ادرار تا ٍزى هخفَؾ  15تِ 

ng/ml 450 ًَِتَظظ  هتادٍىّای تا غلظت هؽخؿ ّای خالؿ ٍ ًوًَِاضافِ ؼذ. ظپط ًو

تررظی ؼذًذ. ًتایح ًؽاى دادًذ وِ در هحذٍدُ تعت ؼذُ ٍزى هخفَؾ اثری تر  هتادٍى تعت 

 ًتیدِ آزهایػ ًذارًذ.

 

 

pH  ًَِّا غلظتْای تغییر داد ُ ؼذ ٍ تِ ًوًَِ  9تا  5هٌفی ادرار از  ًوng/ml 150  ٍ

ng/ml 450  اضافِ ؼذ. ظپط ًوًَِ ّای خالؿ تا  هتادٍىازpH ًَِّای تا هتغییر ٍ ًوpH 

 pHتررظی ؼذًذ. ًتایح ًؽاى دادًذ وِ  هتادٍى هؽخؿ ، تا تعت  هتادٍىهتغییر ٍ غلظت 

 ًذارد. ادرار اثری تر ًتیدِ آزهایػ

 

 

ّای هٌفی ٍ هثثت هتادٍى اًدام ؼذ. ترویثات زیر ای خْت تررظی تذاخالت تا ًوًَِهغالؼِ

 ًذارًذ. µg/ml 100در غلظت  هتادٍى تذاخلی تا ًتایح تعت 
Acetaminop

hen 

Estrone-3-

sulfate 

Oxymetazoline 
Acetophenet

idin 

Ethyl-p-

aminobenzoa

te 

Papaverine 
N-

Acetylproca

inamide 

Fenoprofen Penicillin-G 
Acetylsalicy

lic acid 

Furosemide Pentazocine hydrochloride 
Aminopyrin

e 

Gentisic acid Pentobarbital 
Amitryptyli

ne 

Hemoglobin Perphenazine 
Amobarbital Hydralazine Phencyclidine 
Amoxicillin Hydrochlorot

hiazide 

Phenelzine 
Ampicillin Hydrocodon

e 

Phenobarbital 
L-Ascorbic 

acid 

Hydrocortiso

ne 

Phentermine 
DL-

Amphetami

ne            

sulfate 

O-

Hydroxyhipp

uric acid 

Trans-2-phenylcyclo- 
Apomorphi

ne 

p-

Hydroxyamp

hetamine 

propylaminehydrochloride 
Aspartame p-Hydroxy- L-Phenylephrine 
Atropine methampheta

mine 
β-Phenylethylamine 

Benzilic 

acid 

3-

Hydroxytyra

mine 

Phenylpropanolamine 
Benzoic 

acid 

Ibuprofen Prednisolone 
Benzoylecg

onine 

Imipramine Prednisone 
Benzphetam

ine 

Iproniazid Procaine 
Bilirubin (±) - 

Isoproterenol 

Promazine 

(±) - 

Bromphenir

amine 

Isoxsuprine Promethazine 
Caffeine Ketamine DL-Propranolol 
Cannabidiol Ketoprofen D-Propoxyphene 
Cannabinol Labetalol D-Pseudoephedrine 
Chloralhydr

ate 

Levorphanol Quinacrine 
Chloramphe

nicol 

Loperamide Quinidine 
Chlorothiazi

de 

Mephentermi

ne 

Quinine 

(±) - 

Chlorphenir

amine 

Maprotiline Ranitidine 
Chlorproma

zine 

Meperidine Salicylic acid 
Chlorquine Meprobamat

e 

Secobarbital 
Cholesterol Methamphet

amine 

Serotonin 
Clomiprami

ne 

Methoxyphe

namine 

Sulfamethazine 
Clonidine (±) - 3,4-

Methylenedi

oxy- 

Sulindac 
Cocaethylen

e 

amphetamine 

hydrochlorid

e 

Temazepam 
Cocaine 

hydrochlori

de 

(±) - 3,4-

Methylenedi

oxymeth- 

Tetracycline 
Codeine amphetamine 

hydrochlorid

e 

Tetrahydrocortisone, 3- 
Cortisone Morphine-3-

β-D 

acetate 
(-) Cotinine glucuronide Tetrahydrocortisone 3- 
Creatinine Morphine 

Sulfate 
(β-D-glucuronide) 

Deoxycortic

osterone 

Nalidixic 

acid 

Tetrahydrozoline 
Dextrometh

orphan 

Naloxone Thebaine 
Diazepam Naltrexone Thiamine 
Diclofenac Naproxen Thioridazine 
Diflunisal Niacinamide DL-Tyrosine

 

 

 

 محذودیتها

 حساسیت

 ویژگی

 دقت

 اثر وزن مخصوص ادرار

 pHاثر 

 ترکیبات بذون تذاخل

 خصوصیات آماری

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


