
   
 

 اعتیاد ادراری یک مزحله ای تشخیص تست                           

 
 

 :ایي تؼت تشای هَاسد صیش هی تاؿذ
Amphetamine, Amphetamine300, Barbiturates, Benzodiazepines, Buprenorphine, Cocaine, 

Cocaine150, Marijuana, Methadone, EDDP100(Methadone metabolite) Methamphetamine, 

Methamphetamine300, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine300, Opiate 2000, 

Oxycodone, Phencyclidine, Propoxyphen, Tricyclic Antidepressants, Tramadol, Ketamine, 

Cotinine and Fentanyl.  

 تست سزیع یک مزحله ای بزای تشخیص کیفی مواد مخذر  و متابولیت هایش در ادرار*

 .فقط بزای مصارف پششکی و تشخیصی در آسمایشگاه می باشذ*

 

  :موارد مصزف

ػشػت ٍ حؼاػیت تؼت ّای . ایوًََاػی تا پشٍػِ ّای آًالیض پیچیذُ عثمِ تٌذی هی ؿًَذ تؼت ّای ادساسی هشتَط تِ هَاد هخذس اص تؼتْای
تؼت تـخیق اػتیاد ؿشوت فاسهذ تْیي آصها  .ایوًََاػی هَخة ؿذُ وِ تِ كَست گؼتشدُ ای دس تـخیق هَاد هخذس هَسد اػتفادُ لشاس تگیشًذ

 :تش اػاع ایوًََوشٍهاتَگشافی لادس تِ تـخیق ویفی هَاسد صیش دس ادساس هی تاؿذ

Cut-off 

(ng/mL) 
Calibrator Test 

500 d- Amphetamine Amphetamine (AMP) 

300 d- Amphetamine Amphetamine (AMP 300) 

300 Secobarbital Barbiturates (BAR) 

300 Oxazepam Benzodiazepines (BZO) 

10 Buprenorphine Buprenorphine (BUP) 

300 Benzoylecgonine Cocaine (COC) 

150 Benzoylecgonine Cocaine150 (COC 150) 

50 11-nor-∆-THC-9 COOH Marijuana (THC) 

300 Methadone Methadone (MTD) 

100 2-Ethylidene-1,5-dimethy1-3-,dipheylpyrrolidine 

(EDDP) 

Methadone metabolite (EDDP100) 

500 d- Methamphetamine Methamphetamine 

300 d- Methamphetamine Methamphetamine300 

500 d,l- Methylenedioxymethamphetamine Methylenedioxymethamphetamine 

(MDMA) 

300 Morphine Morphine (MOP300) 

2.000 Morphine Opiate (OPI 2000) 

100 Oxycodone Oxycodone (OXY) 

25 Phencyclidine Phencyclidine (PCP) 

300 Propoxyphen Propoxyphen (PPX) 

1.000 Nortriptyline Tricyclic Antidepressants (TCA) 

100 Tramadol Tramadol (TRA) 

1.000 Ketamine Ketamine (KET) 

20 Norfentanyl Fentanyl (FTY) 

 

ایي اسصیاتی كشفاً یه ًتیدِ تحلیلی همذهاتی سا فشاّن هی آٍسد ٍ تشای تذػت آٍسدى ًتیدِ تاییذی تایذ تؼتْای ؿیویایی تخللی تشی اًدام 
 هالحظات ولیٌیىی ٍ تخللی تشای ًتایح ایي تؼت. سٍؽ پزیشفتِ تشی هی تاؿٌذ (GC/MS )عیف ػٌدی خشهی/وشٍهاتَگشافی گاصی. ؿَد

 .ّای اػتیادی تِ خلَف دس هَالغ هثثت تَدى ًتایح تؼت ّا الضاهیؼت

 :اصول تست
هَاد هخذس وِ هوىي اػت دس . یه تؼت ایوًََوشٍهاتَگشافی تش پایِ اكَل اتلال سلاتتی هی تاؿذ (ادساسی)تؼت ًَاسی ته هشحلِ ای اػتیاد 

حیي اًدام تؼت، ًوًَِ ادساس تَػظ خاكیت . ًوًَِ ادساس حضَس داؿتِ تاؿٌذ، تا هَاد دیگش تشای اتلال تِ آًتی تادی اختلاكیـاى سلاتت هی وٌٌذ
 تاؿذ؛ هحل اتلال تا آًتی تادی اختلاكیؾ سا Cut-offاگش دس ًوًَِ ادساس، هادُ هخذس ووتش اص هیضاى . هَئیٌگی تِ ػوت تاال حشوت هی وٌذ

ٌّگاهی وِ .  سًگ ٍاضحی پذیذاس هی ؿَدTاؿثاع ًوی وٌذ دس ًتیدِ آًتی تادی تا وٌظٍگِ هتلل تِ هادُ سًگی ٍاوٌؾ هی دّذ ٍ دس لؼوت 
 دس لؼوت . خظ سًگی تـىیل ًوی ؿَدT تاؿٌذ، توام خایگاُ ّای آًتی تادی سا اؿثاع وشدُ ٍ دس ًتیدِ دس ًاحیِ  Cut-offهَاد هخذس تیـتش اص 

 .فالذ اػتثاس اػت دس غیش ایٌلَست تؼت ؿتِ تاؿذیه خظ سًگی ٍخَد دا تایذ وٌتشل ّویـِ 
 

 

 

 

 

 :موارد احتیاط
 تؼذ اص تاسیخ اًمضاء هلشف ًـَد. كشفاً تشای هلاسف تـخیلی دس آصهایـگاُ هی تاؿذ. 

  تواًذتالی تؼت تا صهاى اػتفادُ ؿذى تایذ دس تؼتِ تٌذی خَد . 

  فشهائیذتا ًوًَِ ّا ّواًٌذ ًوًَِ ّای ػفًَی تشخَسد ًواییذ ٍ ولیِ اكَل ایوٌی ٍ تْذاؿتی سا عثك اػتاًذاسد سػایت . 

 تؼت ّای اػتفادُ ؿذُ تایذ هغاتك تا اكَل ایوٌی دفغ گشدًذ. 

 ًـَداػتفادُ ،دس كَست هخذٍؽ تَدى تؼتِ تٌذی  . 

 :پایذاری و نگهذاری

 .فزیش نشود .( دسخِ ػاًتیگشاد30 تا 2 )لاتل ًگْذاسی دس دهای اتاق ٍ ّوچٌیي یخچال
 :جمع آوری  نمونه ها

 دس كَست هـاّذُ رسات دس ادساس، آى سا ػاًتشیفیَط وشدُ ٍ .ًوَد ّش هَلغ اص سٍص، دس یه ظشف خـه ٍ تویض خوغ آٍسی هی تَاى ًوًَِ ادساس سا 

 .یا ایي وِ اخاصُ دّیذ تا رسات تِ ًـیي ؿًَذ
 :نگهذاری نمونه ها

لثل اص اًدام . فشیض ًوَد-  20تشای ًگِ داسی عَالًی تش تایذ ًوًَِ ّا سا دس .  ػاػت دس یخچال ًگِ داسی وشد48ًوًَِ ّای ادساس سا هی تَاى 
 .تؼت، ًوًَِ ّا تایذ تِ دهای اتاق سػیذُ ٍ ّوَطى ؿًَذ

 :محتویات کیت
  تؼت 

 ُدػتَسالؼول اػتفاد 

 :وسایل مورد نیاسی که در تست موجود نیستنذ

 ًَِظشف خوغ آٍسی ًو 

 تایوش 

 :دستور مصزف
 (C º30-15)پیؾ اص آصهایؾ ًوًَِ ّا  ٍ تؼت ّا تایذ تِ دهای اتاق تشػٌذ 

  .اص تؼتِ تٌذی دس تیاٍسیذ  ساتؼت-  1

هـخق ؿذُ سٍی  MAX ًوًَِ تِ ّیچ ٍخِ ًثایذ تاالتش اص خظ.  لشاس دّیذ ظشف حاٍی ادساس ثاًیِ داخل10-15تؼت سا تلَست ػوَدی هذت -2
 . تؼت تاؿذ

 دلیمِ تشسػی 5ًتایح سا پغ اص . تایوش سا تضًیذ ٍ تا حلَل سًگ هٌتظش تواًیذ.  تؼت سا سٍی یه ػغح كاف وِ خارب سعَتت ًثاؿذ لشاس دّیذ3
 . ًواییذ

 . دقیقه تفسیز نکنیذ10  نتایج را پس اس گذشت *

 
 

 :تفسیز نتایج

 ٍ تفؼیش آى ایي اػت وِ  هی تاؿذهٌفیدس ًاحیِ تؼت ًـاى دٌّذُ پاػخ  ٍ یه خظ دس ًاحیِ وٌتشل خظ؛ ٍخَد یه وجود دو خط  :منفی-1

 . هی تاؿذCut-off همذاس هادُ صیش 
 . ؿذت سًگ دس ًاحیِ تؼت هتفاٍت هی تاؿذ؛ دس كَست ٍخَد سًگ ضؼیف ّن ًتیدِ هٌفی تفؼیش هی ؿَد*

 ٍ تفؼیش آى ایي اػت وِ همذاس هادُ؛ هؼاٍی یا تیـتش اص  آصهایؾ هی تاؿذهثثت ًـاى دٌّذُ پاػخ C) ( دس ًاحیِ وٌتشل یک خط  :مثبت-2

Cut-offهی تاؿذ . 

 عذم تشکیل خط کنتزل   :غیز قابل قبول-3

 دس كَست تىشاس هدذد، اص هاتمی تؼت ّا اػتفادُ ًىشدُ ٍ تا . پاػخ آصهایؾ غیش هؼتثش هی تاؿذ ٍ تایذ آصهایؾ تا تؼت خذیذی دٍتاسُ تىشاس ؿَد
 .ًوایٌذگی تواع تگیشیذ

 :محذودیت ها
عیف /كشفاً یه ًتیدِ ویفی اسائِ هی ًوایذ ٍ تشای تاییذ ًتایح، سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی تؼت تـخیق اػتیاد ؿشوت فاسهذ تْیي آصها  -1

 .ػٌدی خشهی، سٍؽ تشخیحی هی تاؿذ
 .ّوچٌیي ٍخَد هَاد هذاخلِ گش دس ادساس هی تَاًذ هَخة خغا دس خَاب ّا گشدد. اهىاى تَخَد آهذى خغاّای تىٌیىی ٍ ػولىشدی ٍخَد داسد -2
هایغ ػفیذوٌٌذُ ٍ یا صاج ػفیذ هی تَاًذ هَخة خغا دس خَاب گشدًذ؛ اگش تِ ٍخَد هَاد هذاخلِ گش هـىَن ّؼتیذ، : هَاد هذاخلِ گش هاًٌذ -3

 .  تؼت سا تا ًوًَِ ادساس تاصُ هدذداً تىشاس ًواییذ

 .خَاب هثثت ًـاى دٌّذُ ػغح هادُ ٍ یا غلظت آى دس ادساس  ًوی تاؿذ -4
 تؼت cut-offًتایح هٌفی هی تَاًذ ًاؿی اص ووتش تَدى هیضاى هادُ اص همذاس . خَاب هٌفی لضٍهاً ًـاى دٌّذُ ػذم ٍخَد هادُ دس ادساس ًوی تاؿذ -5

 .ًیض تاؿٌذ
 .تؼت لادس تِ تـخیق هَاد هخذس اص تشخی داسٍّای خاف ًوی تاؿذ-6
 .ًتایح هثثت هوىي اػت دس اثش تشخی غزاّای خاف یا هىول ّای غزایی ایداد ؿًَذ-7

: مشخصات عملکزدی
 :صحت

ایي تؼت تش سٍی حذالل . همایؼِ ای هیاى تؼت ادساسی یه هشحلِ ای ؿشوت فاسهذ تْیي آصها تا دیگش تشًذ ّای هؼتثش هَخَد كَست گشفت
ًوًَِ ّای ادساس هٌفی دس اتتذا . عیف ػٌدی خشهی تائیذ ؿذًذ/ ًتایح احتوالی هثثت تَػظ سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی.  ًوًَِ كَست گشفت300

ًتایح هغاتك خذٍل صیش هی . عیف ػٌدی خشهی تاییذ ؿذًذ/  دسكذ آًْا تَػظ سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی10تَػظ تؼت هؼتثش تشسػی ؿذًذ ٍ 
 :تاؿٌذ

% Agreement with Commercial Kit 

 

 

 

 :حساسیت
 :تشویة گشدیذًذ وِ ًتایح صیش حاكل گشدیذًذ Cut-off  همذاس±%25  ٍ ± %50ًوًَِ ّای ادساس فالذ هَاد هخذس، تا هَاد هخذس تا غلظت ّای

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 :اختصاصی بودن
 : دلیمِ ؿٌاػایی ؿذًذ5 اػت وِ دس ادساس تَػظ تؼت ًَاسی ته هشحلِ ای عی هذت (ng/ml)خذٍل صیش لیؼت غلظت تشویثاتی 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :واکنش متقاطع
 :ایي هغالؼِ تشای هـخق ًوَدى ٍاوٌؾ هتماعغ دس ادساسی فالذ هَاد هخذس وِ تا هَاد صیش تشویة ؿذُ تَد اًدام ؿذ

 

Amphetamine, Amphetamine300, Barbiturates, Benzodiazepines, Buprenorphine, 

Cocaine, Cocaine150, Marijuana, Methadone, EDDP100(Methadone metabolite) 

Methamphetamine, Methamphetamine300, Methylenedioxymethamphetamine, 

Morphine300, Opiate 2000, Oxycodone, Phencyclidine, Propoxyphen, Tricyclic 

Antidepressants, Tramadol, Ketamine , Fentanyl  
  

  . ًـاى ًذادًذg/ml µ 100غلظتتشویثات روش ؿذُ ّیچ ٍاوٌؾ هتماعؼی ٌّگام آصهایؾ تا تؼت ًَاسی ته هشحلِ ای ادساس دس 

 

 

 
 
 
 

 

: منابع

 
 
 


