
 
 
 

 

 

 در ادرار MDMA نواری دستورالعمل استفاده از تست

Ecstasy Rapid Test (urine) 

 

   
 

 .تتشخیصی در خارج از بدن انسان اس ، استفادهتست کاربرد این     

  MDMAتست یک مرحله ای تشخیص 

 متیلناکسیتاز)  جهت تشخیص کیفیی   MDMA: تست تشخیص مقدمه

فقط برا) اسیتفاده  ( در ادرار انسان  می باشد و مفتامینآ مت - اکسی د)

توسط کاربر حرفه ا) و استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشیتی و  

 ( می باشد.in vitroدرمانی و آزمایشگاه تشخیص طبی  

 کاربرد

فارمد بهین آزما یک تست سریع و کیفی   MDMAتست تشخیص سریع 

 اکسی د) متیلنبر اساس کروماتوگرافی ایمنو اسی جهت تشخیص کیفی 

در ادرار انسان می باشد. نتایج  ng/ml 500با حد مرز)،  مفتامینآ مت -

مثبت حاصل از این تست برا) تایید نیاز به آزمایش تکمیلی با استفاده از 

( می باشد. در صورت GC/MSطیف سنجی جرمی/ گاز کروماتوگرافی 

مثبت بودن نتیجه آزمایش، برا) قضاوت در مورد سوء مصرف مواد نیاز به 

 اینات کلینیکی می باشد. مع

 خالصه

 باشید می سنتتیک دارو) یک (اکستاز)   مفتامینآمت-کسی ا متیلن د)

 ندرما برا)  9191 سال در آلمانی دارویی شرکت یک بوسیله  بار اولین که

 ماننید  تاثیراتی شود، استفاده مرتب طور به دارو این اگر. شد ساخته چاقی

ک محیر  ییک   اکسیتاز) . دارد پی در را تعریق و ا)ماهیچه کشش و فشار

آمفتامین  .باشدآمفتامین مشترک می باشد ولی این خاصیتش با دارو)نمی

تغیییرات  شود و اکستاز) باعث باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می

ادراکی به شکل حساسیت زیاد به نور، مشکل در تمرکیز و تیار) دیید در    

از  آن عمیل  مکانیسم رسدمی نظر به  .شودمی  کنند،افراد) که مصرف می

 است ممکن اکستاز). باشدمی  ها) عصبیطریق آزاد ساز) انتقال دهنده

 ثانوییه  اثیر   که است این بر عمومی نظر اگرچه ؛شود پامیندو ترشح باعث

 معقول دز با که افراد) برا) اکستاز) دارو) اثر ترین شایع  .باشدمی دارو

 تشیخیص سیریع   تسیت . باشید میی  هیا فک شدن قفل کنند،می استفاده

 اکسیی  د) متیلن میزان که دهدمی نشان را مثبت نتیجه  از) زمانیاکست

  .برسد ng∕ ml 500 به ادرار در مفتامینآ مت -

 

 اصول آزمایش 

در  اکستاز)حضور ( ادرار فارمد بهین آزما  MDMAسریع تشخیص تست 

 سریعتست  .می دهد نمایشنوار  رو) خط رنگیتشکیل  را از طریق ادرار

باشد. داروهایی که یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می اکستاز)

متابولیک کبد در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروها) حاصل از 

ها در رقابت هستند. در طی آزمایش نمونه ادرار برا) اتصال به آنتی باد)

 اکستاز) اگر کند.سمت باال حرکت می  ینگی بهاز طریق خاصیت موی

ها) اتصال به ذرات پوشیده باشد محل ng∕ ml500 زیرموجود در ادرار 

بر رو) ذرات کند. آنتی باد) که شده از آنتی باد) را در تست پر نمی

ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود  اکستاز) موجود است به وسیله

برجا) خواهد گذاشت. چنانچه  (T) یک خط رنگی در ناحیه خط تست

  (T) خط رنگی در ناحیه خط تست ،باشد ng∕ ml 500 اکستاز)سطح 

را  اکستاز)ها) ها) اتصال آنتی باد)ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل

در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در  اکستاز) کند. اگر وجوداشغال می

به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی   (T)ناحیه خط تست

کمتر از سطح مورد نظر در  اکستاز)ر یکه اگر نمونه ادرار حاو) مقاد

شود. به منظور روند آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می

شود که آشکار می (C)در ناحیه خط کنترل  شه یک خط رنگیکنترل، همی

  .باشد که به غشا افزوده شده استنشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می

میزان کافی  وجود به منظور اطمینان ازدر ناحیه کنترل رنگی  خطحضور  

 صحیح تست می باشد.نمونه و عملکرد 

 معرف ها

و ترکیب  اکستاز) ضد موشی باد) مونوکلونالو) ذرات آنتی نوار تست حا

 باشد .آنتی باد) بز در خط کنترلکنژوگه شده می اکستاز) –پروتئین 

(C) شودبه کار برده می.  

 احتیاط

 * لطفاً تمام اطالعات بروشور مصرف را قبل از انجام تست بخوانید.  

این محصول فقط برا) استفاده توسط کاربر حرفه ا) و تشخیص  .9

in vitro ها) تاریخ مصرف گذشته  تهیه گردیده است. از تست

 استفاده نکنید. 

هیا) در بسیته بیاقی     تست ها تا قبل از استفاده باید در پیو    .2

 بمانند.

تمام نمونه ها باید خطرناک در نظر گرفته شوند و با آن ها مثیل   .3

 عامل عفونی رفتار شود.

انداختیه   تست استفاده شده باید بر طبق اصول ایمنیی بییرون   .1

 شود.

 رایط نگه داری و پایداریش

درجه  30تا  2 (یخچال در دما) اتاق یا در دما) پو  ها در جعبه

صرف درج بق تاریخ ماطم توان تست را می ؛وددار) ش نگه سانتیگراد( 

 دار) کرد.  در بسته نگه جعبهیا برچسب رو)  پو شده رو) 

در بسته حاو) آن  جعبهیا ( پو  تست باید تا زمان مصرف درون بسته 

 . بعد از پایان تاریخ مصرف استفاده نشود. نباید فریز شود باقی بماند و

Cat.No: MD-411 
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 ادرار نمونهو آماده سازی جمع آوری 

 جمع آور) نمونه ادرار

با استفاده ادرار صورت می گیرد. نمونه ادرار باید در   MDMAانجام تست 

کی خشک و تمیز جمع آور) گردد. نمونه ییک ظرف شیشه ا) یا پالست

نمونه ادرار ادرار می تواند در هر زمانی از روز جمع آور) گردد. چنانچه 

باید نمونه ادرار فیلتر یا سانتریفیوژ شود و یا مدتی  دارا) ذرات معلق بود،

 مایید تا ذرات معلق ته نشین شود و سپس آزمایش را انجام دهید.صبر ن

 دار) نمونه ادرار نگه

ساعت  18درجه، حداکثر به مدت  8تا  2نمونه ادرار تهیه شده در دما)  

دار) طوالنی مدت نمونه ادرار باید فریز  دار) است. برا)  نگه قابل نگه

ار فریز شده قبل انجام ار) شود. نمونه ادرد درجه نگه -20شده و در دما) 

تست باید به دما) اتاق رسیده و یخ آن کامل باز شده و به خوبی مخلوط 

 گردد. 

 محتویات      

 نوار تست   -2  بروشور  -9        

 نیاز که در کیت موجود نیست موردلوازم 

   تایمر-2   ظرف جمع آور) نمونه -9

 

 

 

 

 

 راهنمای استفاده
    بیه دمیا) اتیاق    را  ادرار نمونیه  نوار تسیت و  آزمایش، شروعقبل از -9

 Co30 -15 )برسانید. 

 بیه ارتفیاع ییک     مقدار) نمونه ادرار را دریک لیوان یک بارمصیرف  - 2 

 .سانتی متر( بریزید

، نوار تست را تا قسمت فلش دار وارد نمونیه ادرار  پو  پس از باز کردن -3

 نمایید. دقت نمایید که ادرار نباید از خط زیر فلش باالتر رود.

ثانییه( در ادرار نگیه    20رنگ   حدود  شدنظاهر  نوار تست را تا زمانی -1

 دارید.

دقیقه نوار تست را بر رو) سطح تمییز و خشیک و مسیطح     5به مدت  -5

 قرار دهید و سپس نتیجه آزمایش را تفسیر نمایید. 

 .دقیقه تفسیر گردد 90نتیجه آزمایش نباید پس از گذشت *

 تفسیر نتایج

شود و یک خط باید در ناحیه کنتیرل  می مجزا ظاهر رنگی دو خطی :منفی

(C)  و دیگر) در ناحیه تست(T) .باشد 

هیچ خطیی در   و ایجاد شده (C)خط رنگی در ناحیه خط کنترل  یک :مثبت

  .آیدبه وجود نمی (T)ناحیه تست 

، نتیجیه  ( تشیکیل نشیود  Cاگر هیچ خط رنگی در ناحیه کنتیرل    نامعتبر:

 .آزمایش معتبر نبوده و آزمایش باید تکرار شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کنترل کیفی

رنگی کیه در ناحییه خیط     یروش کنترل در تست گنجانده شده است. خط

افی نمونه و داخلی است که حجم ک شود یک کنترلمشاهده می (C)کنترل 

 .کندرا تایید میعملکرد صحیح  تکنیک 

کنترل ها) خارجی همراه کیت تعبیه نشده اند. توصیه می شود از کنترل 

ملکرد تست و صحت ها) خارجی مثبت و منفی به منظور بررسی صحت ع

د.انجام آزمایش استفاده شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ها محدودیت

این تست جهت تشخیص کیفی اکستاز) در ادرار می باشد و برا) تایید،  .9

گاز کروماتوگرافی لی با استفاده از طیف سنجی جرمی/آزمایش تکمی

 . توصیه می گردد

 مانند مواد مداخله گر موجود در نمونه. ممکن است خطاها) تکنیکی 2

 ادرار باعث نتایج غیر واقعی و نادرست گردد.

. وجود ترکیباتی مانند مواد رنگ بر یا زاج در نمونه ادرار باعث نتایج 3

نادرست می شود که در این صورت آزمایش با نمونه ادرار دیگر) باید 

 تکرار شود. 

.  نتایج مثبت حاصل از انجام آزمایش صرفا نشان دهنده وجود اکستاز) 1

ها) آن در ادرار بوده و میزان مسمومیت، نحوه مصرف دارو یا  بولیتیا متا

 غلظت دارو در ادرار را نشان نمی دهد.

اکستاز) در ادرار را  ng/ml500نمی تواند مقادیر کمتراز  . این تست5

 وجود %900تشخیص دهد. پس یک جواب منفی از این تست نمیتواند 

  .اکستاز) در ادرار در را نفی کند

. این تست نمی تواند سوء مصرف اکستاز) را از مصرف داروئی اکستاز) 6

 تشخیص دهد. 

 مورد انتظار تست نتایج

می باشد و  ng/ml500ایج منفی نشان می دهد که مقدار اکستاز) زیر نت

می باشد.  ng/ml500نتایج مثبت نشان می دهد که مقدار اکستاز) باال) 

 می باشد. ng/ml500حساسیت تست تشخیص سریع اکستاز) 

 مشخصات عملکردی

 تست دقت

 تجار) کیت یک با فارمد بهین آزما (ادرار اکستاز)  سریع تشخیص تست

MDMA  و روشGC/MS  با حساسیتng/ml500  (نمونه   10بر رو

و نتایج کلینیکی  مقایسه گردید؛ نتایج در جدول زیر آورده شده است. 

 می باشد. 95/%6نشان دهنده دقت 

 

 بررسی حساسیت

فارمد  (ادرار  اکستاز) تشخیص سریع تستبه منظور بررسی حساسیت 

مختلف اکستاز)، مطابق جدول زیر  ها) بهین آزما، نمونه ادرار با غلظت

 مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج در جدول زیر نمایش داده شده است.
MDMA Concentration (ng/ml) Percent Of 

Cut-off 
n Visual Result 

Negative Positive 

0 0 30 30 0 

250 -50% 30 30 0 

500 Cut-off 30 15 15 

750 +50% 30 0 30 

3X 1500 30 0 30 

 

 ی اختصاصیتبررس

 سریع ترکیبات زیر باعث نتایج مثبت در استفاده از تست تشخیص

 فارمد بهین آزما می گردد. (ادرار اکستاز) 
(±)3,4-Methylenedioxymetha-mphetamine HCl              50 ng/ml 

ng/ml 300                        Methylenedioxyamphetamine HCl-(±) 3,4 
 واکنش متقاطع

ها) متقاطع با ترکیبات مختلف، نمونه ها) ادرار  به منظور بررسی واکنش

 سریع تشخیص تستکه از نظر اکستاز) مثبت یا منفی بودند توسط 

ن فارمد بهین آزما مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشا (ادرار اکستاز) 

آورده شده اند هیچ گونه واکنش متقاطعی  می دهد ترکیباتی که در جدول

 از خود نشان نمی دهند. µg/ml  900تا غلظت 
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