
 
 

 

ّای آًْا در ای ٍ ظریغ ترای غرتالگری ّوسهاى چٌذ دارٍ ٍ هتاتَلیتیک هرحلِ تعتی

 .(in vitro) تؽخیؿ تخففی در هحیظ خارج از تذىخْت ادرار

 

 

ایي تعت غرتالگری ادراری خْت اًَاع دارٍّای هَرد ظَء هفرف ، هرکة از تعتْای هدسا 

تر اظاض رٍغ ایوٌَاظی اظت. ظرػت ٍ حعاظیت رٍؼْای ایوٌَاظی تاػث ؼذُ اظت کِ 

ّا تِ ػٌَاى هَرد لثَل تریي رٍغ خْت غرتالگری ادراری اًَاع دارٍّای هَرد ایي رٍغ

در ًظر گرفتِ ؼًَذ. ایي تعت یک رٍغ کرٍهاتَگرافیک ایوٌَاظی خْت ظَء هفرف 

اهفتاهیي، تارتیتَرات، تٌرٍدیازپیي، اکعتازی، تاؼذ:هی درارردیاتی کیفی دارٍّای زیر در ا

هت هاریدَآًا، هتادٍى،  ضذ افعردگی ّای ظِ حلمِ ای، کَکائیي،فٌیل ظایکلیذیي، 

 .اهفتاهیي، هَرفیي، هعکي ّای خَاب آٍر

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

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

( رٍغ ارخح اظت. هالحظات تالیٌی ٍ تخففی تایذ در هَرد ّر ًَع GC/MSخرهی( )

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

 

 

ایي تعت یک رٍغ ایٌَاظی تر اظاض خاـیت اتفال رلاتتی اظت. دارٍّایی کِ هوکي 

ّای آًتی اظت در ادرار ٍخَد داؼتِ تاؼٌذ تا دارٍّای تثثیت ؼذُ ترای اتفال تِ گیرًذُ

ادرار تر اظاض خاـیت هَییٌگی تِ  کٌٌذ.در عی آزهایػ ًوًَِرلاتت هی یتادی اختفاـ

( حذ هرزیکٌذ. اگر دارٍیی در ظغَح کوتر از حذ هیٌیون تؽخیؿ )ظوت تاال حرکت هی

ّای اختفاـی پَؼاًٌذُ ررات را اؼثاع ّای آًتی تادیدر ادرار ٍخَد داؼتِ تاؼذ، گیرًذُ

ت ؼذُ خفت کٌذ. در ًتیدِ ررات پَؼیذُ تا آًتی تادی تَظظ دارٍی کٌصگِ ؼذُ ثاتًوی

-ؼًَذ ٍ یک خظ رًگی لاتل رٍیت در هٌغمِ تعت آى دارٍی خاؾ رٍی ًَار ایداد هیهی

کٌذ. در ـَرتیکِ غلظت دارٍیی تاالتر از حذ هیٌیون تؽخیؿ تاؼذ ، خظ رًگی در ًاحیِ 

ّای آًتی تادی پَؼاًٌذُ ررات را اؼثاع خَاّذ تعت ایداد ًخَاّذ ؼذ. زیرا توام گیرًذُ

ادرار هثثت ّیچ خظ رًگی در هٌغمِ تعت اختفاـی خَد ایداد ًخَاّذ  کرد.یک ًوًَِ

کرد)تِ دلیل خاـیت رلاتتی هَاد( . در حالیکِ یک ًوًَِ ادرار هٌفی یا حاٍی غلظت 

-دارٍیی کوتر از حذ هیٌیون تؽخیؿ یک خظ رًگی در ًاحیِ اختفاـی خَد ایداد هی

ی ایي آزهایػ ّویؽِ یک خظ رًگی در کٌذ ) ػذم ٍخَد رلاتت دارٍ(. تِ ػٌَاى کٌترل ترا

 تاؼذ.ؼَد کِ تیاًگر اضافِ ؼذى همذار ًوًَِ کافی هیًاحیِ کٌترل ظاّر هی

 

 

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

 تاریخ اًمضاء اظتفادُ ًؽَد.

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

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

 اظتفادُ از آًْا رػایت ؼَد.

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

 لرار دادُ ؼَد.

 

 

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

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

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

 ًؽًَذ.

 

 

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

َد ٍ لاتل آزهایػ اظت. در ـَرت ٍخَد ررات هؼلك ٍ لاتل تَاًذ خوغ آٍری ؼرٍز هی

رٍیت در ادرار ، ًوًَِ تایذ ظاًتریفَش ؼَد یا از ـافی ػثَر دادُ ؼَد یا اخازُ دادُ ؼَد تا 

 ررات کاهالً تِ ًؽیي ؼًَذ ٍ از ًوًَِ ؼفاف ترای آزهایػ اظتفادُ ًوَد

 

 

تاؼٌذ. ترای ًگْذاری ظاػت لاتل ًگْذاری هی 48تِ هذت  C ْ 8-2ًوًَِ ادرار در دهای 

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

 کاهل رٍب ٍ هخلَط ؼَد.

 

 

 * پٌل تعت                    * ترٍؼَر

 

 

 * ظرف حول ًوًَِ          * تایور 

 

 

لثل از اًدام آزهایػ اخازُ دّیذ دهای پٌل تعت ، ًوًَِ ادرار ٍ / یا کٌترلْا تِ دهای اتاق 

(C ْ30-15.ترظذ ) 

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

 ذ.از داخل پَؼػ خارج ًوَدُ ٍ در اظرع ٍلت اظتفادُ کٌی

دٌّذ تِ درپَغ اًتْایی تعت را ترداؼتِ ٍ پٌل تعت را از خْتی کِ فلؽْا ًؽاى ًی -2

ثاًیِ  10 -15دار ٍار ًوًَِ ادرار کٌیذ ٍ حذالل تِ هذت عَر ػوَدی حذالل تا خغَط هَج

 (1 –ًگِ داریذ.)ؼکل 

 پٌل تعت را رٍی یک ظغح ـاف ٍ غیر خارب لرار دّیذ ٍ تایور را رٍؼي کٌیذ. تا -3

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

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10تفعیر ًتایح تؼذ از 

 
 

 

: ًوایاى ؼذى دٍ خظ لرهس هدسا در تراتر ًام ّر دارٍ: یک خظ تایذ در ًاحیِ کٌترل  منفی

(C( دارٍ خاؾ ٍ دیگری در هٌغمِ تعت )Tّ ).واى دارٍ تاؼذ 

( تا تَخِ تِ غلظت دارٍ در ًوًَِ هتفاٍت اظت. Tؼذت رًگ لرهس در هٌغمِ تعت  )

 ای از رًگ لرهس ًیس در ایي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی ؼَد.تٌاترایي ّالِ

( دارٍی خاؾ تذٍى ایداد رًگ در ًاحیِ C: ًوایاى ؼذى یک خظ لرهس در هٌغمِ )مثبت

 ( آى دارٍ ًؽاًگر ًتیدِ هثثت اظت.Tخظ در ًاحیِ تعت )( آى دارٍ . ػذم ظَْر Tتعت )

(. حدن کن ًوًَِ یا تکٌیک ًادرظت از ػلل هْن ػذم C: ػذم ظَْر خظ کٌترل )نامعتبر

تاؼٌذ. هراحل کار را هدذداً تازتیٌی ًوَدُ ٍ تعت را تا پٌل خذیذ ظَْر خظ کٌترل هی

را هتَلف ًوَدُ ٍ تالفاـلِ تِ  ّاتکرار کٌیذ. در ـَرت ػذم رفغ هؽکل اظتفادُ از کیت

 ًوایٌذگی اعالع دّیذ.

 

 

( Cکٌترل رٍغ کار در داخل تعت گٌداًذُ ؼذُ اظت. خظ لرهسی کِ در هٌغمِ کٌترل )

ؼَد در ٍالغ ّواى کٌترل داخلی رٍغ هَرد اظتفادُ اظت ٍ حدن کافی ًوًَِ ٍ ایداد هی

 کٌذ.رٍغ کار را تاییذ هی

ؼَد خْت تاییذ تَـیِ هیاًذ . تا ایٌحال کٌترلْای اظتاًذارد تِ ّوراُ کیت فراّن ًؽذُ

 تعت ٍ هراحل اًدام آى یک کٌترل هثثت ٍ یک کٌترل هٌفی اًدام ؼَد.

 

 

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

 تعت ارخح تاییذی اظت. GC/MSتؽخیؿ لغؼی ضرٍری اظت. 

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

 ُ ؼًَذ.در ًوًَِ ادرار هٌدر تِ ًتیدِ اؼتثا

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

ًتایح اؼتثاُ ، ـرف ًظر از رٍؼْای اظتفادُ ؼذُ ؼًَذ. در ـَرت ؼک تِ تملة ، تایذ 

 تعت تا ًوًَِ ادرار خذیذ تکرار ؼَد.

تاؼذ. اها هعوَهیت ، رٍغ ّای آى هیًتیدِ هثثت تیاًگر ٍخَد دارٍ یا هتاتَلیت -4

 دّذ. هفرف یا غلظت ادراری آى را ًؽاى ًوی

ًتیدِ هٌفی الساهاً تیاًگر ػذم ٍخَد دارٍ در ادرار ًیعت. هوکي اظت ظغح دارٍ کوتر  -5

 از ظغح لاتل ردیاتی تَظظ تعت تاؼذ.
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 تاؼذ.تعت لادر تِ افتراق ظَء هفرف هَاد از هَارد هفرف درهاًی ًوی -6
 

 

 

ّای ادراری ای خْت تررظی ٍاکٌؽْای هتماعغ تر رٍی ًوًَِ ادرار خالؿ ٍ ًوًَِهغالؼِ
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ّای ضذ افعردگی ّای ظِ حلمِ ای، هاریدَآًا، هتادٍى، هت اهفتاهیي، هَرفیي، هعکي 

 ng/mlاًدام ؼذ. ترکیثات زیر ٌّگام تعت ّیچ ٍاکٌػ هتماعغی در غلظت خَاب آٍر.

 تا ًتایح تعت ًذاؼتٌذ. 100

 

 
 

 

 

 

 واکنشهای متقاطع

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


