
 
 
 

 

ای ترای تؽخیؿ کیفی هرفیي در ًوًَِ ادرار اًعاًی خْت تؽخیؿ تعت ظریغ ٍ یک هرحلِ

 (.in vitroدر هحیظ خارج از تذى )

 

 

ایي تعت یک رٍغ ایوًََاظی کرٍهاتَگرافیک ترای تؽخیؿ هرفیي در ادرار تا غلظت پاییي در 

تاؼذ. ) تِ خذٍل تعت لادر تِ ردیاتی ترکیثات دیگری ًیس هی تاؼذ. ایيهی ng/ml 300حذ 

 ضویوِ هراخؼِ ًواییذ(.

ایي تعت تٌْا فراّن کٌٌذُ یک ًتیدِ اتتذایی اظت . یک رٍغ خایگسیي اختفاـی تر تایذ 

اظپکترٍهتری خرهی(  -ترای اثثات ًتیدِ اٍلیِ تِ کار گرفتِ ؼَد کِ کرٍهاتَگرافی گازی

(GC/MSرٍغ ارخح ا ) ظت. هالحظات تالیٌی ٍ تخففی تایذ در هَرد ّر ًَع تعت ظَء

 هفرف هَاد تِ ٍیصُ در زهاى ٍخَد ًتایح اٍلیِ هثثت هذًظر تاؼذ.

 

 

ضذ دردّای اپیَییذی ؼاهل گرٍُ تسرگی از هَاد ّعتٌذ کِ تا تضؼیف ظیعتن اػفاب هرکسی 

َح تاالی تحول ٍ ٍاتعتگی فیسیَلَشیک تَاًذ ظغکٌٌذ. دزّای تاالی هرفیي هیدرد را کٌترل هی

در هفرف کٌٌذگاى ایداد کٌذ ٍ هٌدر تِ ظَء هفرف ؼَد. هرفیي تِ ـَرت هتاتَلیسُ ًؽذُ دفغ 

ؼَد ٍ هحفَل اـلی هتاتَلیعن کذئیي ٍ ّرٍئیي اظت. هرفیي تا چٌذ رٍز تؼذ از هفرف هی

 اپیَییذّا در ادرار لاتل ردیاتی اظت.

ادراری ظریغ اظت کِ تذٍى ًیاز تِ ٍظیلِ خاـی لاتل اًدام  ایي تعت یک تعت غرتالگری

اظت. در ایي تعت از آًتی تادیْای هًََکلًَال کِ تِ عَر اختفاـی ظغَح افسایػ یافتِ هرفیي 

کٌٌذ اظتفادُ ؼذُ اظت . ایي تعت ٍلتی ظغح هرفیي ادرار تاالتر از را در ادرار ردیاتی هی

ng/ml300 غلظت تِ ػٌَاى حذ پاییٌی غرتالگری )ؼَد. ایي تاؼذ، هثثت هیscreening – 

cut off ترای ًتایح هثثت تَظظ )Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration SAMHSAUS  .پیؽٌْاد ؼذُ اظت 

 

 

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

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

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

 ng/mlکٌذ. اگر هرفیي در ظغَح کوتر از اظاض خاـیت هَییٌگی تِ ظوت تاال حرکت هی

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

کٌذ.در ًتیدِ ررات پَؼیذُ از آًتی تادی تا هرفیي کٌصٍگِ ؼذُ خفت خظ تعت را اؼثاع ًوی

کٌٌذ. در ـَرتی کِ ظغح ؼًَذ ٍ یک خظ رًگی لاتل رٍیت در هٌغمِ تعت ایداد هیهی

تاؼذ، خظ رًگی در ًاحیِ تعت ایداد ًخَاّذ ؼذ.  ng/mlng/ml300اٍی هرفیي تیؽتر یا هع

یک ًوًَِ ادرار هثثت ّیچ  ّای آًتی تادیْای ضذ هرفیي را اؼثاع خَاّذ کرد.زیرا توام گیرًذُ

ایداد ًخَاّذ کرد)تِ دلیل خاـیت رلاتتی هَاد( در حالیکِ یک  , Tخظ رًگی در هٌغمِ تعت 

کٌذ.)ػذم ٍخَد رلاتت( ، تِ ػٌَاى کٌترل در هٌغمِ تعت ایداد هیًوًَِ ادرار هٌفی خظ رًگی 

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

 .تاؼذؼَد کِ تیاًگر اضافِ ؼذى همذار  کافی ًوًَِ هیظاّر هی

 

 

کٌصٍگِ ؼذُ  هرفیيٍ    هرفیيهًََکلًَال ضذ  ًَار تعت حاٍی ررات هتفل تِ آًتی تادی  

 اظت. از آًتی تادی ثاًَیِ تْیِ ؼذُ در گًَِ تس ترای خظ  کٌترل در تعت اظتفادُ ؼذُ اظت.
 

 

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

 اًمضاء اظتفادُ ًؽَد.

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

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

 آًْا رػایت ؼَد.

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

 دادُ ؼَد.

 

 

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

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

 تاریخ اًمضاء هفرف ًؽَد.

 

 

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

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

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

 وًَِ ؼفاف ترای آزهایػ اظتفادُ ًوَد.ؼًَذ ٍ از ً

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 کوتر از 

 کاهل رٍب ٍ هخلَط ؼَد.

 

 

 * ترٍؼَر                        * ًَار تعت  

 

 

 

 * ظرف حول ًوًَِ              * تایور

  

 

 

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

 ( ترظٌذ. C  ْ30- 15اتاق ) 

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

 داخل پَؼػ خارج ًوَدُ ٍ در اظرع ٍلت اظتفادُ کٌیذ.

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

 ( 1ثاًیِ ًگِ داریذ) ؼکل 10 -15ٍارد ًوًَِ ادرار کٌیذ ٍ حذالل تِ هذت 

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

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

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10از 

 
 

 

( T( ٍ دیگری در هٌغمِ تعت )C: ًوایاى ؼذى دٍ خظ هدسا: یک خظ تایذ در هٌغمِ ) مىفی

 mg/ml 300دّذ کِ ظغح هرفیي کوتر از ظغح لاتل ردیاتی تاؼذ. ًتیدِ هٌفی ًؽاى هی

 اظت.

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

 تایذ هٌفی تلمی ؼَد.ًیس در ایي هٌغمِ 

( تذٍى ایداد خظ رًگی ٍاضح در C: ًوایاى ؼذى یک خظ رًگی در هٌغمِ کٌترل ) مثبت

دّذ کِ ظغح هرفیي در ادرار تاالتر از ظغح لاتل ( . ًتیدِ هثثت ًؽاى هیTهٌغمِ تعت )

 اظت. ng/ml 300ردیاتی 

از رٍغ اخرای ًادرظت ( . حدن کن ًوًَِ یا تکارگیری C: ػذم ظَْر خظ کٌترل ) معتبروا

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

را تا ًَار خذیذ تکرار کٌیذ. در ـَرت ػذم رفغ هؽکل ، اظتفادُ ار کیتْا را هتَلف ًوَدُ ٍ 

 تالفاـلِ تِ ًوایٌذگی اعالع دّیذ.

 

 

( ایداد Cداخل تعت گٌداًذُ ؼذُ اظت. خظ رًگی کِ در هٌغمِ کٌترل ) کٌترل رٍغ کار در

هیؽَد در ٍالغ ّواى کٌترل داخلی رٍغ هَرد اظتفادُ اظت ٍ حدن کافی ًوًَِ ٍ رٍغ ـحیح 

 کٌذ .کار را تأییذ هی

ؼَد خْت تأییذ تعت اًذ . تا ایي حال تَـیِ هیکٌترلْای اظتاًذارد تِ ّوراُ کیت فراّن ًؽذُ

 احل اًدام آى یک کٌترل هثثت ٍ یک کٌترل هٌفی اًدام ؼَد.ٍ هر

 

 

 

ريژان مرفیهتست سریع   

 کاربرد

 مقذمٍ

ذفرآیى  

 مًاد ياکىش دَىذٌ

 احتیاط

وگُذاریشرایط   

 جمع آيری ي آمادٌ سازی ومًوٍ

 محتًیات

 لًازم مًرد ویاز

 راَىمای استفادٌ 

 تفسیر وتایج

 کىترل کیفی



 
 

 

 

کٌذ. یک رٍغ تررظی ثاًَیِ ترای ایي تعت فمظ یک ًتیدِ کیفی ٍ اتتذایی را فراّن هی -1

تؽخیؿ لغؼی ضرٍری اظت.  رٍغ کرٍهاتَگرافی گازی/تِ ّوراُ اظپکترٍظکَپی خرهی 

(GC/MS .تعت ارخح تأییذی اظت ) 

اهکاى دارد کِ رٍغ ًادرظت کار یا اؼتثاُ تکٌیکی ، ّواًٌذ ٍخَد هَاد تذاخل کٌٌذُ در  -2

 ًوًَِ ادرار هٌدر تِ ًتیدِ کارب ؼًَذ.

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

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

 ادرار خذیذ تکرار ؼَد.

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

 دّذ . غلظت ادراری آى را ًؽاى ًوی

از  ًتیدِ هٌفی الساهاً تیاًگر ػذم ٍخَد دارٍ در ادرار ًیعت. هوکي اظت ظغح دارٍ کوتر -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 : یک رٍغ همایعِ

ّای تِ کار ًوًَِ اًدام ؼذ . درـذ غلظت ًوًَِ 300در دظترض اًدام ؼذ. تعت رٍی  هرفیي

هرفیي تَدًذ. ظپط ًتایح  ng/ml 300( غلظت cut-off+% حذ هیٌیون ) 20% ٍ  - 20رفتِ 

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

 ًتایح
 رٍغ هرفیي دیگر تعت یک

 ًتایح  هثثت هٌفی
 هرفیيتعت 

 ًَاری
 هثثت 150 0 150

 هٌفی  0 150 150

 ًتایح کلی  150 150 300

 درـذ هَفمیت  >99% >99% >%  99

 GC/MSتا  ng/ml300خذٍل همایعِ تعت در غلظت 

 ًتایح
GC/MS رٍغ 

 ًتایح  هثثت هٌفی
 هرفیيتعت 

 ًَاری
 هثثت 141 9 150

 هٌفی  0 150 150

 ًتایح کلی  141 159 300

 درـذ هَفمیت  >99% >94% >%  97

 

 

 

،  ng/ml0  ،ng/ml 150 تِ یک ًوًَِ ادرار تذٍى دارٍ ، غلظتْای زیر از هرفیي اضافِ ؼذ: 

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

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

 

 درـذ تؽخیؿ تؼذاد  هٌفی هثثت
 غلظت هرفیي

(ng/ml) 

0 30 30 0% 0 

0 30 30 50-% 150 

5 25 30 25-% 225 

 300 حذ هرزی 30 17 13

29 1 30 25% + 375 

30 0 30 50 % + 450 

 

 

 

 کٌٌذ.دلیمِ ًتیدِ هثثت ایداد هی 5عی  هرفیيلیعت زیر ؼاهل هَادی اظت کِ در تعت 

Concentration 

(ng/ml) 
Compound                   

     
Concertrain 

(ng/ml) 
 Compound        

     

1.000 Morphine3-B-D-

glucuronide 300 Codeine 

6.250 Norcodeine 6.250 Ethlmorphine 
100.000 Normorphone 50.000 Hydrocodone 
30.000 Oxycodone 3.125 Hydromorphone 
100.000 Oxymorphone 1.500 Levorphanol 
15.000 Procaine 6.250 Thebaine 
400 6-Monoacethylmorphine 300 Morphine 

 

 

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

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

ّای کذ دار یکعاى حاٍی غلظت هَرفیي هؼیي تر اظاض فردی عراحی ؼذ. یک پٌل از ًوًَِ

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

 در ّر هرکس اظتفادُ ؼذ.

 Aخایگاُ  Bاُ خایگ Cخایگاُ 
 تؼذاد

غلظت هرفیي 

(ng/ml) + - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

0 15 2 13 2 13 15 150 
5 10 8 7 12 3 15 225 

15 0 14 1 15 0 15 375 
15 0 15 0 15 0 15 450 

 

 

 

ٍ  ng/ml150هرفیي تا غلظتْای  032/1تا  1/ 001ًوًَِ ادرار تا ٍزى هخفَؾ  15تِ 

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

تررظی ؼذًذ. ًتایح ًؽاى دادًذ کِ در هحذٍدُ تعت ؼذُ ٍزى هخفَؾ اثری تر  هرفیيتعت 

 ًتیدِ آزهایػ ًذارًذ.

 

 

 

 

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

ng/ml 450  از هرفیي اضافِ ؼذ. ظپط ًوًَِ ّای خالؿ تاpH ًَِّای تا هتغییر ٍ ًوpH 

ادرار  pHتررظی ؼذًذ. ًتایح ًؽاى دادًذ کِ  هرفیيهتغییر ٍ غلظت هرفیي هؽخؿ ، تا تعت 

 اثری تر ًتیدِ آزهایػ ًذارد.
 

 

 

 

ّای هٌفی ٍ هثثت هرفیي اًدام ؼذ. ترکیثات زیر ای خْت تررظی تذاخالت تا ًوًَِهغالؼِ

 ًذارًذ. µg/ml 100در غلظت  هرفیيتذاخلی تا ًتایح تعت 

 
 

 

 محذيدیتُا

 خصًصیات آماری

 حساسیت

 يیژگی

 دقت

 اثر يزن مخصًص ادرار

 pHاثر 

 ترکیبات بذين تذاخل

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


