
 

 
 

 

 

 

 

هَضفیي ٍ  ، اهفتاهیي هت اهفتاهیي،ای تطای تكریم کیفی تؿت ؾطیغ ٍ یک هطحلِ

 (.in vitroزض هحیط ذاضج اظ تسى )اًؿاًی  تعاق زضًوًَِ حكیف

 

 

 اهفتاهیي،  هت اهفتاهیي، تكریم تطای کطٍهاتَگطافیک ایوًََاؾی ضٍـ یک تؿت ایي

 .اؾت اتتسایی ًتیدِ یک کٌٌسُ فطاّن تٌْا تؿت ایي .هی تاقس زضتعاق هَضفیي ٍ حكیف

 کِ قَز گطفتِ کاض تِ اٍلیِ ًتیدِ اثثات تطای تایس تط اذتهانی خایگعیي ضٍـ یک

 هالحظات .اؾت اضخح ضٍـ ) GC/MS - ( خطهی اؾپکتطٍهتطی گاظی کطٍهاتَگطافی

 ًتایح ٍخَز ظهاى زض ٍیػُ تِ هَاز ههطف ؾَء تؿت ًَع ّط هَضز زض تایس ترههی ٍ تالیٌی

 .تاقس هسًظط هثثت اٍلیِ

 

 

 اظ تؿیاضی غلظتی ًیوطخ کٌٌسُ هٌؼکؽ کِ اؾت تیَلَغیک هایؼات اظ یکی تعاق

 اًَاع ٍخَز هقساض کِ زّس هی ًكاى پػٍّكْا .هیثاقس ههطفی زاضٍّای ٍ هتاتَلیتْا

 ذَى هثل تیَلَغیک هایؼات زیگط زض آى غلظت تا هؿتقین ای ضاتطِ تعاق زض زاضٍّا ٍ هَاز

 پػٍّكْا اؾت آؾاى ٍ تْاخوی غیط کاهال تعاق ًوًَِ آٍضی خوغ کِ آًدا اظ .زاضز ازضاض ٍ

 تا هطتثط پاضاهتطّای تواهی غلظت تؼییي تطای هٌاؾة ًوًَِ ػٌَاى تِ آى اظ اؾتفازُ تطای

 هَاز ػثَض کِ زّس هی ًكاى اذیط ؾال زُ ّای تطضؾی .اؾت گیطی پی حال زض ؾالهتی

 کطزى زٍز کاض ٍ ؾاظ تا یا ٍ اؾتٌكاقی تعضیقی، ذَضاکی، نَضت تِ چِ قسُ اؾتفازُ هرسض

 ایي اظ ٍؾیؼی طیف تٌاتطایي .کٌس هی پیطٍی هكرم کیٌتیک الگَی اظ تعاق زاذل تِ

 ػاهل چْاض ؾٌدف کیت .کطز گیطی اًساظُ تعاق ًوًَِ زض تاال زقت تا تَاى هی ضا هَاز

 هطظی حس تا تعاق ًوًَِ زض ضٍغاى ٍ حكیف اهفتاهیي هت ،اهفتاهیي هرسضهَضفیي،

    ٍ اهفتاهیي هت ٍ اهفتاهیي تطای ng/ml 50 ، َضفیي ه تطای ng/ml 30  تكریم

ng/ml 15   خا، زض ٍ آؾاى غیطتْاخوی غطتالی ضٍـ یک ػٌَاى تِ تَاًس هیتطای حكیف 

 .گیطز قطاض گؿتطزُ اؾتفازُ هَضز

 
 

 

 هوکي کِ زاضٍّایی .اؾت ضقاتتی اتهال ذانیت اؾاؼ تط ایوًََاؾی ضٍـ یک تؿت ایي

 آًتی گیطًسُ ّای تِ اتهال تطای قسُ تثثیت زاضٍّای تا تاقٌس زاقتِ ٍخَز تعاق زض اؾت

 تِ هَییٌگی ذانیت اؾاؼ تط تعاق ًوًَِ آظهایف طی زض .هیکٌٌس ضقاتت اذتهانی تازی

 )هطظی حس( تكریم هیٌیون حس اظ کوتط ؾطَح زض زاضٍیی اگط .هیکٌس حطکت تاال ؾوت

 اقثاع ضا شضات پَقاًٌسُ اذتهانی تازیْای آًتی گیطًسُ ّای تاقس، زاقتِ ٍخَز تعاق زض

 خفت قسُ ثاتت قسُ کٌػٍگِ زاضٍی تَؾط تازی آًتی تا پَقیسُ شضات ًتیدِ زض .ًویکٌس

 هی ایداز ًَاض ضٍی ذال زاضٍی آى تؿت هٌطقِ زض ضٍیت قاتل ضًگی ذط یک ٍ هیكًَس

 ًاحیِ زض ضًگی ذط تاقس، تكریم هیٌیون حس اظ تاالتط زاضٍیی غلظت نَضتیکِ زض .کٌس

 ذَاّس اقثاع ضا شضات پَقاًٌسُ تازی آًتی گیطًسّْای توام ظیطا .قس ًرَاّس ایداز تؿت

 کطز ًرَاّس ایداز ذَز اذتهانی تؿت هٌطقِ زض ضًگی ذط ّیچ هثثت ًوًَِ یک .کطز

 کوتط زاضٍیی غلظت حاٍی یا هٌفی ًوًَِ یک حالیکِ زض ،)هَاز ضقاتتی ذانیت زلیل تِ(

 ٍخَز ػسم( هیکٌس ایداز ذَز اذتهانی ًاحیِ زض ضًگی ذط یک تكریم هیٌیون حس اظ

 کٌتطل ًاحیِ زض ضًگی ذط یک ّویكِ آظهایف ایي تطای کٌتطل ػٌَاى تِ .)زاضٍ ضقاتت

 .هیثاقس کافی ًوًَِ هقساض قسى اضافِ تیاًگط کِ هیكَز ظاّط

 

 

اهفتاهیي  هَضفیي،حكیف، ًَاض تؿت حاٍی شضات هتهل تِ آًتی تازی هًََکلًَال ضس

اهفتاهیي کٌػٍگِ قسُ اؾت. اظ آًتی تازی ثاًَیِ تْیِ قسُ زض گًَِ تع تطای ذط   هتٍ

 کٌتطل زض تؿت اؾتفازُ قسُ اؾت.

 

 

( اؾتفازُ قَز. پؽ اظ in vitro* فقط تطای تكریم ترههی زض هحیط ذاضج اظ تسى )

 تاضید اًقضاء اؾتفازُ ًكَز.

 تایس زض تؿتِ تٌسی ًگْساضی قَز.* ًَاض تؿت تا ٌّگام ههطف 

ّا تایس ػفًَی زض ًظط گطفتِ قًَس ٍ کلیِ انَل ایوي خْت خاتدایی ٍ * توام ًوًَِ

 اؾتفازُ اظ آًْا ضػایت قَز.

* پؽ اظ ههطف تِ هٌظَض  اظ تیي تطزى تَاض تؿت تایس زض ظطف هَاز تا ذططات تیَلَغیک 

 قطاض زازُ قَز.

 

 

 ( قاتل ًگْساضی ّؿتٌس.C  ْ30 -2تؿتِ تٌسی قسُ زض زضهای اتاق یا یرچال )کیتْای 

تاقٌس ٍ تا ظهاى ّا تا تاضید اًقضاء چاج قسُ ضٍی تؿتِ تٌسی قاتل اؾتفازُ هیتؿت

ههطف تایس زض تؿتِ تٌسی ًگْساضی قًَس. اظ ید ظزى آًْا خلَگیطی قَز ٍ پؽ اظ تاضید 

 اًقضاء ههطف ًكَز.

 

 

  .زّس ٍقَ قؿت ضا ذَز زّاى آب هقساضی تا تا ترَاّیس آظهایف هَضز فطز اظ -1
  یک هست تِ ٍ زازُ قطاض ذَز زّاى زض تا زّیس آظهایف هَضز فطز تِ ضا گیطی ًوًَِ پس -2

 پٌثِ تِ فكاض کطزى ٍاضز اظ زّیس تصکط لطفا( تچطذاًس ذَز زّاى حفطُ اططاف زض زقیقِ

 .)قَز ذَززاضی گیط ًوًَِ

  پس ترَاّیس اٍ اظ ٍ تسّیس آظهایف هَضز فطز تِ ضا لَلِ کطزُ، تاظ ضا گیط ًوًَِ لَلِ زضب - 3
 .تثٌسز ضا گیط ًوًَِ زضب ٍ )ظطف زاذل تِ زّاى اظ هؿتقین( تیاًساظز ظطف زاذل ضا ًوًَِ

 -هی ذاضج پس اظ تعاق ًوًَِ گیط، ًوًَِ ظطف زضب ضٍی قسُ تؼثیِ پیؿتَى فكاض اثط زض
 .گطزز

 

 

 تطٍقَض * ًوًَِ           آٍضی خوغ لَلة * تؿت               پٌل *

 

 

 

 

 

 * تایوط 

 

 

 

  قطاض ناف ؾطح ضٍی ٍ کٌیس ذاضج آى اظ ضا کاؾت چْاض کطزُ تاظ ضا آلَهیٌیَهی پاکت  -1
 .زّیس

 . گطزز هی ظاّط چکاًی قططُ ذطٍخی کطزُ، تاظ ضا لَلِ تاالی ضًگ آتی زضب - 2

 2 ؾپؽ ًگْساضیس (sًوًَِ) قطاضگیطی هحل تاالی ػوَزی، نَضت تِ ضا چکاى قططُ - 3

 .کٌیس ضٍقي ضا تایوط ٍ تچکاًیس (s) ًوًَِ قطاضگیطی هحل زاذل تعاق( μl   50 حسٍزاً( قططُ

 ذَاًسُ زقیقِ 10  هست ظطف تایس ًتایح .قًَس ظاّط ضًگی )ّای( ذط زّیس اخاظُ - 4

 .کٌیس اختٌاب زقیقِ 20 اظ تؼس ًتایح تفؿیط اظ قًَس
 

 
 

 

 

( ٍ زیگطی زض C: ًوایاى قسى زٍ ذط ضًگی هدعا، یک ذط تایس زض هٌطقِ کٌتطل )منفی

کوتط اظ  قاذم هَضز ًظط زّس کِ غلظت( تاقس. ًتیدِ هٌفی ًكاى هیTهٌطقِ تؿت )

 تاقس.ؾطح قاتل ضزیاتی تَؾط تؿت هی

ظَْض ذط قست ضًگ زض هٌطقِ تؿت تا تَخِ تِ غلظت ًوًَِ هتفاٍت اؾت. تٌاتطایي 

 تؿیاض کوطًگ ًیع زض ایي هٌطقِ تایس هٌفی تلقی قَز.

کیت سنجش بساقی امفتامین، مت امفتامین، 
 مورفین و حشیش

 کاربرد

 مقدمه

یندآفر  

 

 مواد واکنش دهنده

 احتیاط

 شرایط نگهداری

آماده سازی نمونهجمع آوری و   

 محتویات

 راهنمای استفاده

 تفسیر نتایج

 لوازم مورد نیاز



 
تسٍى ایداز ذط ضًگی زض   (C: ًوایاى قسى یک ذط ضًگی زض هٌطقِ کٌتطل ) مثبت

تاالتط اظ ؾطح  قاذم هَضز ًظطزّس کِ غلظت یدِ هثثت ًكاى هی(. ًتTًاحیِ تؿت )

 تاقس. هیتؿت  قاتل ضزیاتی تَؾط 

حدن کن ًوًَِ یا تکٌیک ًازضؾت اظ ػلل هْن ػسم  (C: ػسم ظَْض ذط کٌتطل )نامعتبر

تاقٌس. هطاحل کاض ضا هدسزاً تاظ تیٌی ًوَزُ ٍ تؿت ضا تا ًَاض خسیس ظَْض ذط کٌتطل هی

ّا ضا هتَقف ًوَزُ ٍ تالفانلِ تِ زض نَضت ػسم ضفغ هكکل اؾتفازُ اظ کیت تکطاض کٌیس.

 ًوایٌسگی اطالع زّیس.

 

 

( Cکٌتطل ضٍـ کاض زض زاذل تؿت گٌداًسُ قسُ اؾت. ذط ضًگی کِ زض هٌطقِ کٌتطل ) 

ٍ قَز زض ٍاقغ ّواى کٌتطل زاذلی ضٍـ هَضز اؾتفازُ اؾت ٍ حدن کافی ًوًَِ ایداز هی

 کٌس.ضٍـ نحیح کاض ضا تأییس هی

قَز خْت تأییس اًس. تا ایي حال تَنیِ هیکٌتطلْای اؾتاًساضز تِ ّوطاُ کیت فطاّن ًكسُ

 تؿت ٍ هطاحل اًدام آى یک کٌتطل هثثت ٍ یک کٌتطل هٌفی اًدام قَز.

 

 

کٌس. یک ضٍـ تطضؾی ثاًَیِ تطای ایي تؿت فقط یک ًتیدِ کیفی ٍ اتتسایی ضا فطاّن هی -1

ضٍـ کطٍهاتَگطافی گاظی/تِ ّوطاُ اؾپکتطٍؾکَپی خطهی  تكریم قطؼی ضطٍضی اؾت. 

(GC/MS  ).تؿت اضخح تأییسی اؾت 

اهکاى زاضز کِ ضٍـ ًازضؾت کاض یا اقتثاُ تکٌیکی ، ّواًٌس ٍخَز هَاز تساذل کٌٌسُ زض  -2

 هٌدط تِ ًتیدِ کاشب قًَس. تعاقًوًَِ 

وَهیت ، ضٍـ ههطف یا تاقس. اها هؿًتیدِ هثثت تیاًگط ٍخَز زاضٍ یا هتاتَلیتْای آى هی -3

 زّس . آى ضا ًكاى ًوی تعاقیغلظت 

ًیؿت. هوکي اؾت ؾطح زاضٍ کوتط اظ  تعاقًتیدِ هٌفی العاهاً تیاًگط ػسم ٍخَز زاضٍ زض  -4

 ؾطح قاتل ضزیاتی تَؾط تؿت تاقس.

 تاقس.تؿت قازض تِ افتطاق ؾَء ههطف اظ هَاضز ههطف زضهاًی ًوی -5

 

 

 

 تداضی ؾطیغ تؿت ٍ تؿت ایي اظ اؾتفازُ تا هطحلْای ؾِ هقایؿْای ضٍـ یکنحت: 

 . قس اًدام ًوًَِ 270 ضٍی تؿت .قس اًدام زؾتطؼ زض ضایح

 ًتایح
 ضٍـ زیگط اهفتاهیيتؿت  یک 

 تؿت ًتایح  هثثت هٌفی

تكریم 

تعاقی قطکت  

 آظها ضٍغاى

 هثثت 100 0 100

 هٌفی 6 164 170

 کلی ًتایح 106 164 270

 هَفقیت % ۸۹٪ ۸۰٪٪ ۸۹٪

 

 

 

 

 

 ایي حؿاؾیت±   % 50 هطظی حس غلظت زاضای ّای زضًوًَِ هیسٌّس ًكاى ّا تطضؾی

 هیثاقس.۸۹۹ تؿت
 

 

 

 محدودیتها 

  آماری خصوصیات

 حساسیت 

 کنترل کیفی

قزوین شهرک  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکصنعتی بهارستان گلستان 

 ۰۲۶۳۴۷۶۰۶۵۴تلفن: 


