
 

 

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

 (.in vitro)تؽخیؿ در هحیظ خارج از تذى 

 

 

ایي تعت یه رٍغ ایوًََاظی ورٍهاتَگرافیه ترای تؽخیؿ  

Methylenedioxymethamphetamine تاؼذ. ایي تعت تٌْا فراّن )اوعتازی( در ادرار هی

وٌٌذُ یه ًتیدِ اتتذایی اظت . یه رٍغ خایگسیي اختفاـی تر تایذ ترای اثثات ًتیدِ 

رٍغ  (GC/MS)اظپىترٍهتری خرهی(  -اٍلیِ تِ وار گرفتِ ؼَد وِ ورٍهاتَگرافی گازی

ارخح اظت. هالحظات تالیٌی ٍ تخففی تایذ در هَرد ّر ًَع تعت ظَء هفرف هَاد تِ 

 در زهاى ٍخَد ًتایح اٍلیِ هثثت هذًظر تاؼذ.ٍیصُ 

 

 

تَظظ یه ؼروت دارٍیی  1914یه ترویة ـٌاػی اظت وِ اٍلیي وار در ظال  وعتازیا 

وردًذ ػَارق خاًثی آلواًی ترای درهاى تالی ظاختِ ؼذ. افرادی وِ ایي دارٍ را هفرف هی

یه  اوعتازی  وردًذ. گسارغ هیزیادی ؼاهل افسایػ تَى ػضالًی ٍ تؼریك را اغلة 

هحرن ٍالؼی ًیعت، ّر چٌذ وِ هاًٌذ ظایر هفتاهیٌْا تَاًایی افسایػ فؽار خَى ٍ ضرتاى 

در ترخی هفرف وٌٌذگاى تغییرات ادراوی هاًٌذ افسایػ حعاظیت  اوعتازی  للة را دارد. 

یعن اثر آى از ؼَد وِ هىاًوٌذ. تفَر هیتِ ًَر، اختالل در تغاتك ٍ تاری دیذ ایداد هی

هوىي اظت دٍپاهیي را ًیس آزاد  اوعتازی  عریك آزاد وردى هَرتراًعوتر ظرٍتًَیي اظت. 

 وٌذ، ّر چي وِ اػتماد ػوَهی تر ایي اظت وِ ایي یه اثر ثاًَیِ اظت. تارزتریي اثر 

اًذ هؽاّذُ وِ تمریثاً در توام افرادی وِ از لثل تَخْی از دارٍ ر ا هفرف وردُ اوعتازی 

در  اوعتازی ؼَد وِ غلظت ّا اظت. ایي تعت ٍلتی هثثت هیؼَد، لفل ؼذى فههی

 تاؼذ. ng/ml500ادرار تیؽتر 

 

 

ایي تعت یه رٍغ ایوًََاظی تر اظاض خاـیت اتفال رلاتتی اظت. دارٍّایی وِ هوىي 

ّای آًتی گیرًذٌُصٍگِ ؼذُ ترای اتفال تِ واظت در ادرار ٍخَد داؼتِ تاؼٌذ تا دارٍّای 

وٌٌذ. در عی اًدام آزهایػ ترویة حاـل تر اظاض خاـیت هَییٌگی تِ تادی رلاتت هی

در ادرار  ng/ml500در ظغح ووتر از  اوعتازی وٌذ، اگر ظوت تاال حروت هی

ّای آًتی تادیْای هتفل تِ ررات ثاتت ؼذُ در خظ تعت را ٍخَدداؼتِ تاؼذ، گیرًذُ

-وٌسٍگِ ؼذُ خفت هی اوعتازی اؼثاع ًویىٌذ. در ًتیدِ ررات هتفل تِ آًتی تادی تا 

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

ایداد ًخَاّذ ؼذ. زیرا تاؼذ، خظ رًگی در ًاحیِ تعت  ng/ml 500تاالتر از  اوعتازی 

ّای آًتی تادیْای ضذ اوعتازی را اؼثاع خَاٌّذ ورد.  یه ًوًَِ ادرار هثثت توام گیرًذُ

ّیچ خظ رًگی در هٌغمِ تعت ایداد ًخَاّذ ورد در حالیىِ یه ًوًَِ ادرار هٌفی خظ 

وٌذ . تِ ػٌَاى وٌترل ترای ایي آزهایػ ّویؽِ یه خظ رًگی در هٌغمِ تعت ایداد هی

 تاؼذ.ؼَد وِ تیاًگر اضافِ ؼذى همذار ًوًَِ وافی هیًگی در ًاحیِ وٌترل ظاّر هیر

 

 اوعتازی ٍ  اوعتازی  -ضذًَار تعت حاٍی ررات هتفل تِ آًتی تادی هًََولًَال هَؼی 

وٌترل در تعت اظتفادُ  خظ  از آًتی تادی ثاًَیِ تْیِ ؼذُ در گًَِ تس ترایوٌصٍگِ ؼذُ اظت.

 ؼذُ اظت.

 

 

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

 اًمضاء اظتفادُ ًؽَد.

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

خْت خاتدایی ٍ  ّا تایذ ػفًَی در ًظر گرفتِ ؼًَذ ٍ ولیِ اـَل ایوٌی* توام ًوًَِ

 اظتفادُ از اًْا رػایت ؼَد.
از تیي تردى تَار تعت تایذ در ظرف هَاد تا خغرات تیَلَشیه لرار  تِ هٌظَر  * پط از هفرف

 دادُ ؼَد.

 

 

( لاتل ًگْذاری ّعتٌذ. تعتْا C  ْ30-2ویتْا تعتِ تٌذی ؼذُ در دهای اتاق یا یخچال )

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

ّا خلَگیری ؼَد ٍ پط از تاریخ اًمضاء هفرف تعتِ تٌذی ًگْذاری ؼًَذ. از یخ زدى آى

 ًؽَد.

 

 

هاًی از ًوًَِ ادرار : ًوًَِ تایذ در ظرف خؽه ٍ تویس خوغ آٍری ؼَد. ًوًَِ ادرار در ّر ز

 تَاًذ خوغ آٍری ؼَد ٍ لاتل آزهایػ اظت. رٍز هی

در ـَرت ٍخَد ررات هؼلك ٍ لاتل رٍیت در ادرار، ًوًَِ تایذ ظاًتریفَش ؼَد یا از ـافی 

ػثَر دادُ ؼَد یا اخازُ دادُ ؼَد تا ررات واهالً تِ ًؽیي ؼًَذ ٍ از ًوًَِ ؼفاف ترای 

 آزهایػ اظتفادُ ًوَد.

-ظاػت لاتل ًگْذاری هی 48تِ هذت  C ْ 8 – 2ِ ادرار در دهای ًگْذاری ًوًَِ: ًوًَ

ًگْذاری ؼًَذ. ًوًَِ  -C ْ 20تاؼٌذ. ترای ًگْذاری عَالًی هذت تایذ در دهای ووتر از 

 یخ زدُ تایذ تِ عَر واهل رٍب ٍ هخَط ؼَد.

 

 

 * ًَار تعت                           * ترٍؼَر

 

 

 * ظرف حول ًوًَِ                * تایور 

 

 

 

 

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

 ( ترظٌذ.  C  ْ30-15دهای اتاق )

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

 از داخل پَؼػ خارج ًوَدُ ٍ در اظرع ٍلت اظتفادُ وٌیذ.

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

(MAX ٍارد ًوًَِ ادرار وٌیذ ٍ حذالل تِ هذت )ثاًیِ ًگِ داریذ . هرالة تاؼیذ  10-15

 ٍارد ًوًَِ ًؽَد. MAXًَار تعت تیػ از 

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

دلیمِ تفعیر ؼَد. از تفعیر  5ظاّر ؼذى خظ یا خغَط لرهس ـثر وٌیذ. ًتیدِ تایذ ظرف 

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ.  10ًتایح تؼذ از 

 
 

 

( ٍ دیگری در C: ًوایاى ؼذى دٍ خظ رًگی هدسا: یه خظ تایذ در هٌغمِ وٌترل ) منفی

دّذ وِ ظغح اوعتازی ووتر از ظغح ( تاؼذ. ًتیدِ هٌفی ًؽاى هیTهٌغمِ تعت )

 اظت. ng/ml 500ردیاتی 

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

 ي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی ؼَد.رًگ ًیس در ای

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

دّذ وِ ظغح اوعتازی در ادرار تاالتر از ظغح ( ًتیدِ هثثت ًؽاى هیTهٌغمِ تعت )

 اظت. ng/ml 500لاتل ردیاتی 

تىٌیه ًادرظت از ػلل هْن ػذم (. حدن ون ًوًَِ یا C: ػذم ظَْر خظ وٌترل )نامعتبر

تاؼٌذ. هراحل وار را هدذداً تازتیٌی ًوَدُ ٍ تعت را تا ًَار خذیذ ظَْر خظ وٌترل هی

تىرار وٌیذ . در ـَرت ػذم رفغ هؽىل ، اظتفادُ از ویتْا راهتَلف ًوَدُ ٍ تالفاـلِ تِ 

 ًوایٌذگی اعالع دّیذ.

 

( Cگٌداًذُ ؼذُ اظت. خظ رًگی وِ در هٌغمِ وٌترل )وٌترل رٍغ وار در داخل تعت 

ؼَد در ٍالغ ّواى وٌترل داخلی رٍغ هَرد اظتفادُ اظت ٍ حدن وافی ًوًَِ ٍ ایداد هی

 وٌذ. رٍغ ـحیح وار را تأییذ هی

 تست سریع اکستازی روژان
 

 کاربرد

 مقذمه

 فراینذ

 مواد واکنش دهنذه

 احتیاط

 شرایط نگهذاری

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

 محتویات

 لوازم مورد نیاز

 راهنمای استفاده

 تفسیر نتایج

 کنترل کیفی



ؼَد خْت اًذ . تا ایي حال تَـیِ هیّای اظتاًذارد تِ ّوراُ ویت فراّن ًؽذُوٌترل

 م آى یه وٌترل هثثت ٍ یه وٌترل هٌفی اًدام ؼَد.تأییذ تعت ٍ هراحل اًدا

 

 

وٌذ. یه رٍغ تررظی ثاًَیِ ایي تعت فمظ یه ًتیدِ ویفی ٍ اتتذایی را فراّن هی -1

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

 ( تعت ارخح تأییذی اظت. GC/MSخرهی )

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

 در ًوًَِ ادرار هٌدر تِ ًتیدِ وارب ؼًَذ.

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

ِ تملة ، تایذ ًتایح وارب، ـرف ًظر از رٍؼْای اظتفادُ ؼذُ گردد  ، در ـَرت ؼه ت

 تعت تا ًوًَِ ادرار خذیذ تىرار ؼَد.

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

 دّذ . یا غلظت ادراری آى را ًؽاى ًوی

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

 لاتل ردیاتی تَظظ تعت تاؼذ.از ظغح 

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

 

 

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

-25 ّا ی تِ وار رفتًِوًَِ اًدام ؼذ . درـذ ًوًَِ 240اًدام ؼذ. تعت رٍی  اوعتازی 

تَدًذ . ظپط ًتایح   اوعتازی  ng/ml500( غلظت حذ هرزی+% حذ هیٌیون )%20 ٍ 

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

 ول ًتایح
 رٍغ دیگر اوعتازییه تعت  

  ًتایح هثثت هٌفی

تعت  ًَاری 

 رٍشاى اوعتازی

 هثثت 90 1 91

 هٌفی 0 149 149

 ًتایح ولی 90 150 240

 هَافمت % 99 % 99 % 99

 تذظت آهذ. GC/MSٍ همایعِ تا  ng/ml 500ًتایح زیر ٌّگام اظتفادُ از حذالل غلظت 

 ول ًتایح
GC/MS رٍغ 

تعت  ًَاری  ًتایح هثثت هٌفی

 رٍشاى اوعتازی

 

 هثثت 88 3 91

 هٌفی 0 149 149

 ًتایح ولی 88 152 240

 هَافمت >%  99 98% 99%

 

 
 

 ng/ml 0 ،ng/mlاضافِ ؼذ:  اوعتازی تِ یه ًوًَِ ادرار تذٍ ى دارٍ ، غلظتْای زیر از 

25  ،ng/ml  375  ،ng/ml 625  ،ng/ml750  ّای تا % ًوًَِ 50% در  99<. ًتایح

 % تا غلظت پاییي تر از حذ هیٌیون را ًؽاى دادًذ. 50غلظت تاالتر از حذ هیٌیون ٍ 
 تؼذاد ًتایح هؽاّذُ ؼذُ

 درـذ تؽخیؿ 

 غلظت

 اوعتازی

(ng/ml) 
 هٌفی هثثت

0 30 30 0 % 0 

0 30 30 50- % 250 

4 26 30 25 - % 375 

 500 حذ هرزی 30 17 13

26 4 30 25 + % 625 

30 0 30 50 % + 750 

 

 
 

دلیمِ ًتیدِ هثثت ایداد  5عی  اوعتازی  لیعت زیر ؼاهل ترویثاتی اظت وِ در تعت 

 هیىٌٌذ.

Compound                                                                     Con centration    ng/ml 

 (+,-) 3 , 4-M ethylenedioxymethamphetamine HCI                                 500 

(+,-) 3,4 Methylenedioxyamphetamine HCI                                              3000 

3,4- Methylenedioxyl-amphetamine                                                           300 

 

 

 

ّای وذ ؼذُ ترای یه هغالؼِ در ظِ آزهایؽگاُ هدسا تا اظتفادُ از یه ظری از ًوًَِ

ای ٍ تیي افراد هختلف خْت ارزیاتی دلت اًدام ؼذ. ای ، تیي هرحلِارزیاتی داخل هرحلِ

% تاال ٍ پاییي  20ٍ حاٍی غلظتْای  اوعتازی ّای وذ ؼذُ فالذپٌل هؽخفی از ًوًَِ

 ng/ml 500% تاال ٍ پاییي ظغح لاتل ارزیاتی ng/ml 500  ٍ50ظغح لاتل ارزیاتی 

 اًذ.زیر ارائِ ؼذُ در ّر هروس تررظی ؼذًذ ًتایح در خذٍل اوعتازی 

C  ُخایگا  B  ُخایگا  A  ُخایگا   
  تؼذاد

 غلظت

 اوعتازی
(ng/ml) 

+ - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

0 15 0 15 0 15 15 250 
0 15 0 15 0 15 15 375 
8 7 11 4 9 6 15 625 

15 0 15 0 15 0 15 750 
 

 
 

 ng/ml 250تا غلظتْای  اوعتازی ًوًَِ ادرار تا ٍزى هخفَؾ ًرهال پاییي ٍ تاال  15تِ 

 ٍng/ml 750  ًوًَِ تا غلظت هؼیي 15ًوًَِ خالؿ ٍ  15افسٍدُ ؼذ. تعت ّا رٍی

ًتایح ًؽاى دادًذ وِ هحذٍدُ ٍظیؼی از تغییرات ٍزى هخفَؾ ، اًدام ؼذًذ. اوعتازی 

 .وٌذاثری تر ًتایح تعت ایداد ًوی

 

 

PH یه ٍاحذ یه ٍاحذ اضافِ ؼذ ٍ تِ ّر وذام غلظتْای  9تا  5یه ًوًَِ هٌفی ادرار از

ng/ml 250  ٍng/ml 750  ّا تا غلظت ٍافسٍدُ ؼذ ًوًَِ اوعتازیPH   هؼیي تررظی

 اثری تر ًتیدِ تعت ًذارًذ. PHؼذًذ. ًتایح ًؽاى دادًذ وِ تغییرات 

 

 
 

اًدام ؼذ. ترویثات  اوعتازی ّای هٌفی ٍ هثثت ای خت تررظی تذاخالت تا ًوًَِهغالؼِ

 ًذارًذ. اوعتازی  تذاخلی تا ًتایح تعت  µg/ml 100زیر تا غلظت 

 
 

 

 محذودیتها

 خصوصیات آماری

 حساسیت

 ویژگی

 ترکیبات بذون تذاخل

 اثر وزن مخصوص ادرار

 PHاثر 

 دقت

قزوین شهرک  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکصنعتی بهارستان گلستان 


