
 

 

 

 

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

 .(in vitro)تؽخیؿ در هحیظ خارج از تذى 

 

 

تاؼذ. در ادرار هیحؽیػ ایي تعت یه رٍغ ایوًََاظی ورٍهاتَگرافیه ترای تؽخیؿ   

ایي تعت تٌْا فراّن وٌٌذُ یه ًتیدِ اتتذایی اظت . یه رٍغ خایگسیي اختفاـی تر 

اظپىترٍهتری  -تایذ ترای اثثات ًتیدِ اٍلیِ تِ وار گرفتِ ؼَد وِ ورٍهاتَگرافی گازی

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

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

 

 

ظیعتن ػفثی  ایي هادُ هتاتَلیت اٍلیِ فؼال حؽیػ اظت. (THC) تتراّیذرٍواًاتیٌَل

تذى را تحت تاثیر لرار دادُ ٍ تاػث ػَارضی از لثیل ظعتی، افسایػ حعاظیت  هروسی

ؼاهل افسایػ  حؽیػؼَد. تاثیرات فیسیَلَشیه  حَاض ٍ اختالل در درن هحیظ هی

. اظت فؽار خَى ، افسایػ اؼتْا،تؼریك تیؽتر تذى ٍ واّػخؽىی دّاى ظرػت ضرتاى،

اختالالت رفتاری ّوراُ تاؼذ. حذاوثر اثر  تا هفرف ًعثتاً زیاد ٍ عَالًی هذت هوىي اظت

دلیمِ تؼذ  90 -120ؼَد ٍ عَل دٍرُ آى دلیمِ ایداد هی 60 -30حؽیػ اظتؽالی عی 

از آى اظت. ظغَح افسایػ یافتِ هتاتَلیتْای ادراری چٌذ ظاػت تؼذ از هفرف یافت ؼذُ 

ری ادراری ، یه تعت ظریغ غرتال گحؽیػ تعت یه هرحلِ . اداهِ داردرٍز  3 – 10ٍ 

ای ًذارد. در ایي تعت از آًتی تادی هٌَولًَال وِ تِ عَر اظت وِ ًیاز تِ تدْیسات پیچیذُ

دّذ اظتفادُ ؼذُ اظت. در در ادرار را تؽخیؿ هیحؽیػ اختفاـی هیساى افسایػ یافتِ 

تاؼذ   ml/ng50در ادرار تیػ از حؽیػ ؼَد وِ غلظت ایي تعت ًتیدِ زهاًی هثثت هی

. 

 

 

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 

وٌٌذ. در عی اًدام آزهایػ اتفال تِ اًتی تادی تثثیت ؼذُ رٍی ًاًَ ررات عال  رلاتت هی

. اگر حؽیػ در ظغح وٌذِ ادرار تر اظاض خاـیت هَییٌگی تِ ظوت تاال حروت هیًوًَ

آًتی تادیْای هتفل تِ ررات ولَئیذی عال  در ادرار ٍخَد داؼتِ تاؼذ  ml/ng50ووتر از 

ات پَؼیذُ از آًتی تادی تا وٌذ.در ًتیدِ ررهتَلف ؼذُ در خظ تعت را اؼثاع ًوی

یه خظ رًگی لاتل رٍیت در هٌغمِ تعت ایداد ؼًَذ ٍ وٌصٍگِ ؼذُ خفت هیحؽیػ 

تاؼذ، خظ رًگی در   ng/ml 50تیؽتر یا هعاٍی حؽیػ وٌٌذ. در ـَرتی وِ ظغح   هی

را اؼثاع حؽیػ ّای آًتی تادیْای ضذ ًاحیِ تعت ایداد ًخَاّذ ؼذ. زیرا توام گیرًذُ

 خَاّذ ورد.

ایداد ًخَاّذ ورد)تِ دلیل  , Tیه ًوًَِ ادرار هثثت ّیچ خظ رًگی در هٌغمِ تعت 

خاـیت رلاتتی هَاد( در حالیىِ یه ًوًَِ ادرار هٌفی خظ رًگی در هٌغمِ تعت ایداد 

وٌذ.)ػذم ٍخَد رلاتت( ، تِ ػٌَاى وٌترل ترای تؼییي ـحت ایي آزهایػ ّویؽِ یه هی

ؼَد وِ تیاًگر اضافِ ؼذى همذار  ظاّر هی C خظ رًگی در ًاحیِ  هؽخؿ ؼذُ تا حرف 

 تاؼذ.فی ًوًَِ هیوا

 

 

وٌصٍگِ حؽیػ ٍ   حؽیػ ًَار تعت حاٍی ررات هتفل تِ آًتی تادی هًََولًَال ضذ   

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

 ؼذُ اظت

 

 

اظتفادُ ؼَد. پط از تاریخ اًمضاء ( in vitro) ذى* فمظ ترای تؽخیؿ در هحیظ خارج از ت

 اظتفادُ ًؽَد.

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

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

 اظتفادُ از آًْا رػایت ؼَد.

تایذ در ظرف هَاد تا خغرات تیَلَشیه لرار دادُ * پط از هفرف از تیي تردى ًَار تعت 

 ؼَد.

 

 

( لاتل ًگْذاری ّعتٌذ. تعتْا تا تاریخ اًمضاء  C ْ30-2ّا در دهای اتاق یا یخچال )ویت

چاج ؼذُ رٍی تعتِ تٌذی لاتل اظتفادُ هیثاؼٌذٍ تایذ تا زهاى هفرف در تعتِ تٌذی 

 آًْا خلَگیری ؼَد ٍ پط از تاریخ اًمضاء هفرف ًؽًَذ.ًگْذاری ؼًَذ. از یخ زدى 

 

 

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

رٍز هیتَاًذ خوغ آٍری ؼَد ٍ لاتل آزهایػ اظت. در ـَرت ٍخَد ررات هؼلك ٍ لاتل 

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

ررات واهالً تِ ًؽیي ؼًَذ ٍ از ًوًَِ ؼفاف ترای آزهایػ اظتفادُ ًوَد.ًگْذاری ًوًَِ: 

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

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

 واهل رٍب ٍ هخلَط 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 )

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

 از داخل پَؼػ خارج ًوَدُ ٍ در اظرع ٍلت اظتفادُ وٌیذ. 

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

(MAX ٍارد ًوًَِ ادرار وٌیذ ٍ حذالل تِ هذت )ریذ.ثاًیِ ًگِ دا 10-15 

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

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

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10تفعیر ًتایح تؼذ از 

 

 
 

 

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

دّذوِ ظغح حؽیػ ووتر از ظغح لاتل ( تاؼذ. ًتیدِ هٌفی ًؽاى هیTهٌغمِ تعت )

 اظت. ng/ml 50ردیاتی 

ای ( تا تَخِ تِ غلظت ًوًَِ هتفاٍت اظت. تٌاترایي ّالTِ* ؼذت رًگ در هٌغمِ تعت )

 ؼَد. از رًگ ًیس در ایي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی

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

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

 اظت. ng/ml 50لاتل ردیاتی 

( . حدن ون ًوًَِ یا تىٌیه ًادرظت از ػلل C: ػذم ظَْر خظ وٌترل )غیر قابل تفسیر

تاؼٌذ. هراحل وار را هحذداً تازتیٌی ًوَدُ ٍ تعت را تا ًَار هْن ػذم ظَْر خظ وٌترل هی

خذیذ تىرار وٌیذ. در ـَرت ػذم رفغ هؽىل ، اظتفادُ از ویتْا را هتَلف ًوَدُ ٍ 

 تالفاـلِ تِ ًوایٌذگی اعالع دّیذ.

 

روژان  حشیشتست سریع   

 کاربرد

 مقذمه

 فرآینذ

 مواد واکنش دهنذه

 احتیاط

 شرایط نگهذاری 

 جمع آوری و آماده سازی نمونه

 محتویات

 لوازم مورد نیاز 

 راهنمای استفاده

 تفسیر نتایج 

 کنترل کیفی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86


 

 

 

( Cظ رًگی وِ در هٌغمِ وٌترل )وٌترل رٍغ وار در داخل تعت گٌداًذُ ؼذُ اظت. خ

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

 رٍغ ـحیح وار را تأییذ هیىٌذ.

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

 ه وٌترل هٌفی اًدام ؼَد.تعت ٍ هراحل اًدام آى یه وٌترل هثثت ٍ ی

 

 

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

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

اهىاى تذاخل ظایر هَاد تا فاوتَرّای لیعت ًؽذُ ٍ خغاّای تىٌیىی ٍ ػولىردی تا  -2

 ًتیدِ تعت ٍ ایداد ًتایح وارب ٍخَد دارد.

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

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

 ادرار خذیذ تىرار ؼَد.

 وٌذ.ًتیدِ هثثت، ًویتَاًذ رٍغ هفرف ، غلظت ادراری یا ظغح .... وعیه را تؼییي  -4

تاؼذ تلىِ هوىي اظت ظغح آى ًتیدِ هٌفی الساهاً تیاًگر ، ادرار فالذ حؽیػ ًوی -5

 تاؼذ. ng/ml 50ووتر از 

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

 

 

در  حؽیػ ای تا اظتفادُ از ایي تعت ٍ تعت تداری رایح ـحت: یه رٍغ همایعِ

ًوًَِ وِ خْت غرتالگیری هراخؼِ وردُ تَدًذ اًدام  300دظترض اًدام ؼذ. تعت رٍی 

 تأییذ ؼذًذ وِ ًتایح زیر تِ دظت آهذ: GC/MSؼذ. ظپط ًتایح هثثت تا 

 ًتایح
 رٍغ دیگرحؽیػ یه تعت  

 ًتایح  هثثت هٌفی
تعت  ًَاری 

 رٍشاىحؽیػ 
 هثثت 140 0 140

 هٌفی  3 157 160

 ًتایح ولی  143 157 300

 درـذ هَفمیت  98% %>99 99%

 ng/ml 50تا تعت در غلظت  GC/MSًتایح همایعِ 

 ًتایح
GC/MS رٍغ 

 ًتایح  هثثت هٌفی
تعت  ًَاری 

 رٍشاىحؽیػ 
 هثثت 118 22 140

 هٌفی  4 157 160

 ًتایح ولی  122 157 300

 درـذ هَفمیت  97% %>99 91%

 ng/ml 25ًتایح همایعِ تا تعت در غلظت 

 ًتایح
 رٍغ دیگرحؽیػ یه تعت  

 ًتایح  هثثت هٌفی
تعت  ًَاری 

 هثثت 153 5 140

 رٍشاىحؽیػ  هٌفی  6 154 160

 ًتایح ولی  141 159 300

 درـذ هَفمیت  96% %>99 96%

 

 

 

 

 

،   ng/ml 0  ،ng/ml25سٍدُ ؼذُ اظت: افحؽیػتِ یه ًوًَِ ادرار خالؿ غلظتْای زیر 

ng/ml 5/37  ،ng/ml 50  ،ng/ml 5/62  ٍng/ml 75  ـحت در  99 >، ًتایح تیاًگر %

 تاؼٌذ.( تَظظ تعت هیحذ هرزی% پاییي حذ هیٌیون ) 50% تاال ٍ  50غلظتْای 
 ًتایح چؽوی

 تؼذاد
 درـذ

 تؽخیؿ
  حؽیػ  غلظت

(ng/ml) هٌفی هثثت 

0 30 30 0 0 

0 30 30 50 %- 25 

18 12 30 25 %- 37.5 

 50 حذهرزی 30 1 29

29 1 30 25 +% 62.5 

30 0 30 50 + % 75 

 

 

خذٍل زیر لیعتی از ؼاهل ترویثات ٍ غلظت آًْا در ادراری وِ تاػث ًتیدِ هثثت در ایي 

 دّذ.ؼَد را ًؽاى هیدلیمِ هی 5تعت ظرف 
Compound Concentration(ng/ml) 
Cannabinol 20000 
11-nor-∆8-THC-9cooh 30 
11-nor-∆9-THC-9cooh 50 
∆8-THC 15000 
∆9-THC 15000 

 

 

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

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

ّای وذدار یىعاى ؼذ. حاٍی غلظتْای تاال ٍ ٍ تیي فردی عراحی ؼذ. یه پٌل از ًوًَِ

وِ تَظظ  ng/ml 50تاال ٍ پاییي حذ هیٌیون حؽیػ %.50هیٌیون ٍ پاییي حذ 

GC/MS.ُتأییذ ؼذُ، در ّر هروس اظتفادُ ؼذُ اظت. ًتایح در خذٍل زیر آٍردُ ؼذ 
 Aخایگاُ  Bخایگاُ  Cخایگاُ 

 تؼذاد
 حؽیػ غلظت

ng/ml + - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

1 14 0 15 0 15 15 25 

6 9 1 14 6 9 15 5/37 

15 0 15 0 13 2 15 5/62 

15 0 15 0 13 0 15 75 

 

 
 

 

 ng/ml25  ٍng/ml75ًوًَِ ادرار تا ٍزى هخفَؾ ًرهال ، تاال ٍ پاییي غلظتْای  26تِ 

ّا خالؿ ٍ حاٍی غلظتْای افسٍدُ ؼذ ٍ ظپط تعت اًدام ؼذ. تا تررظی ًوًَِ  حؽیػ

 هؽخؿ ، هؼلَم گردیذ وِ ٍزى هخفَؾ ادرار اثری تر ًتایح آزهایػ ًذاؼتِ اظت.

 

 

PH  تِ ـَرت یه ٍاحذ یه ٍاحذ اضافِ ؼذ ٍ غلظتْای  9تا  5یه ًوًَِ ادرار از

ng/ml25  ٍng/ml75 ّا ًؽاى داد وِ افسٍدُ ؼذ تررظی  حؽیػPH  ادرار اثری تر

 ًتایح ًذاؼتِ اظت.

 

 

هَخَد در ادرار تا ایي تعت  حؽیػ ای خْت یافتي تذاخالت هَاد تذٍى ارتثاط تا هغالؼِ

 ّی تذاخلی تا ایي تعت ًؽاى ًذاًذ. µg/ml100اًدام ؼذ. ترویثات زیر تا غلظتْای 
 

 

 محذودیتها

 خصوصیات آماری

 حساسیت

 دقت

 ویژگی

 اثر وزن مخصوص ادرار 

 PHاثر 

 ترکیبات بذون تذاخل 

قزوین شهرک صنعتی  -بزرگراه کرج ۵کیلىمتر 

  40چهارم پالکبهارستان گلستان 


