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Novin Teb 
Amphetamine Rapid Test 

 تست تشخیص سریع آمفتامین در ادرار

هی تاضذ.  500ng/mlایي تست خْت تطخیص آهفتاهیي تا استفادُ اس ادرار هَرد استفادُ لزار هی گیزد. حساسیت ایي تست  معرفی:

 ایي تست تز اساس رٍش ایوًََوزٍهاتَگزافی ػول هی ًوایذ.

 مقذمه:
اس گزٍُ دارٍّای هحزن است وِ هصزف آى تاػث ٍاتستگی ضذیذ هی گزدد. وٌذ ضذى سیستن ّذایت در للة، افشایص تحزیه آهفتاهیي 

پذیزی تغي ّا، حوالت افشایص فطار خَى، تطٌح، اختالل در لَُ لضاٍت ٍ َّضیاری خطًَت ٍ رفتارّای پز خغز اس خولِ ػَارض 

 هی تَاًذ تِ سایىَس، تخزیة ػصثی، آسیة تِ ػزٍق هغش هٌدز گزدد. استفادُ اس آهفتاهیي است. هصزف دراس هذت آى

 اصول انجام تست:
ضَد ٍ تست ویفی هحسَب هی ضَد. ( اًدام هی Lateral Flow Immunoassayایي تست تز اساس رٍش ایوًََوزٍهاتَگزافی )

لزار دادُ هی ضَد. در رٍی خظ  Amphetamine(، آًی تادی ّای اختصاصی هًََولًَال هَضی تز ضذ CGرٍی اهالح ولَئیذی عال )تز

( ٍ در رٍی خظ وٌتزل آًتی تادی هَش لزار دادُ ضذُ است. ٌّگاهی وِ در Amp-BSA) BSAتاًذ ضذُ تا  Amphetamineتست، 

یه  هَخَد در خظ تست تزخَرد وزدُ ٍ ایداد Amp-BSAًوًَِ ادرار هٌفی تاضذ، آًتی تادی هَخَد در سغح اهالح عالی ولَئیذی تا 

خظ تٌفص رًگ در ایي ًاحیِ هی وٌذ. هاتمی اهالح عال تِ حزوت خَد اداهِ دادُ ٍ تز رٍی خظ وٌتزل تثثیت هی ضًَذ ٍ خظ وٌتزل را 

ًیش تِ ٍخَد خَاٌّذ آٍرد. چٌاًچِ در ادرار آهفتاهیي ٍخَد داضتِ تاضذ، آًتی تادی هَخَد در سغح اهالح عالی ولَئیذی تِ صَرت 

( در صَرتی وِ هیشاى آهفتاهیي در حذ یا تیطتز اس CG-Anti Amp-Ampي هَخَد در ادرار هتصل خَاّذ ضذ. )رلاتتی تِ آهفتاهی

Cut off  ِتاضذ، تواهی آًتی تادی هَخَد در سغح اهالح عالی ولَئیذی هصزف ضذُ ٍ در ًتیدِ چیشی تزای اتصال تAmp-BSA 

تِ آًتی تادی ضذ هَضی پلی ولًَال هَخَد در  CG-Anti Amp-Ampهَخَد تز رٍی خظ تست تالی ًوی هاًذ. تخطی اس هدوَػِ 

 خظ وٌتزل هتصل گزدیذُ ٍ در ًتیدِ یه خظ تٌفص در ایي ًاحیِ ایداد هی ًوایذ.

 روش انجام تست:
 همذاری ادرار در یه لیَاى یه تار هصزف تزیشیذ. ارتفاع ادرار در لیَاى تایذ در حذٍد یه ساًتی هتز تاضذ. .1

تستِ تٌذی خارج ًواییذ. لسوتی اس ًَار را وِ تا ػالهت فلص هطخص گزدیذُ است هغاتك ضىل در ظزف ادرار ًَار تست را اس  .2

 فزٍ وٌیذ. ادرار ًثایذ اس خظ سیز فلص تاالتز رٍد.

 دلیمِ صثز ًواییذ سپس هغاتك ضىل سیز خَاب را تخَاًیذ. 2-5هذت  .3

 م تست ًذارد.تالطته داخل تستِ تٌذی رعَتت گیز است ٍ وارتزدی در اًدا .4

 تفسیر نتایج:
 ظاّز ضذى یه خظ تِ رًگ تٌفص در تاال ًطاًِ هثثت تَدى تست است. .1

 ظاّز ضذى دٍ خظ تِ رًگ تٌفص ًطاًِ هٌفی تَدى تست است. .2

ظاّز ضذى یه خظ تِ رًگ تٌفص در تاال ٍ یه خظ ووزًگ در پاییي ًطاًِ آى است وِ در ادرار آهفتاهیي هَخَد تَدُ ٍلی  .3

 وِ تَسظ لاًَى گذار تؼییي گزدیذُ ووتز است. Cut offهیشاى آى اس حذ 

 تىزار ضَد. ػذم ظاّز ضذى خغَط یا تٌْا یه خظ در پاییي ًطاًِ اضىال در رٍش اًدام تست است ٍ تایذ تست .4

 ٍ یا تا سایز رٍش ّا وٌتزل گزدد. TLCایي تست در ّز صَرت خٌثِ غزتالگزی داضتِ ٍ تایذ تَسظ  .5

 

        

 

 

   

     

   

   

     

     

 

 

 

 تکرار تست مثبت منفی
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 مشخصات فنی تست:

آسهایطگاُ ٍ ًوًَِ ّای هثثت اس  3: ایي تست تا تست هطاتِ تا هارن دیگز هَرد همایسِ لزار گزفتِ است. ًوًَِ ّای هٌفی اس دقت .1

هصزف وزدُ تَدًذ ٍ تِ صَرت داٍعلثاًِ ّوىاری هی وزدُ اًذ ٍ ًیش اس ًوًَِ ّای یه هزوش تزن اػٌیاد خوغ  آهفتاهیيافزادی وِ 

 ًوًَِ استفادُ ضذ ٍ ًتایح تِ ضزح سیز است: 161تأییذ ضذُ اًذ. در هدوَع  TLCثت تا رٍش آٍری ضذُ است. ًوًَِ ّای هث

Total Result 
Other Rapid Amphetamine Test Method 

Negative Positive Results 

Amphetamine Test 48 0 48 Positive 
120 120 0 Negative 
168 120 48 Total Result 

>99% >99% >99% %Agreement 

 :TLCهمایسِ تا 

Total Result 
TLC Method 

Negative Positive Results 

Amphetamine Test 43 5 38 Positive 
112 112 0 Negative 
155 117 38 Total Result 

>96% >95% >99% %Agreement 

: ًوًَِ هٌفی ادرار خوغ آٍری ضذُ ٍ اس هٌفی تَدى آى ّا اعویٌاى حاصل ضذ. سپس تا افشٍدى آهفتاهیي، غلظت ّایی حساسیت .2

% تزای 99تیص اس  Amphetamine Testوِ درسوت چپ خذٍل آهذُ تْیِ ضذ. ًتایح هؤیذ آى است وِ حساسیت تست ّای 

 .هی تاضذ Cut off% تیطتز اس 55% ووتز ٍ 55ًوًَِ ّای تا 

Negative Positive # of Samples % of Cut off Amp Conc. 

30 0 30 0 0 

30 0 30 -50% 250 

0 30 30 Cut off 500 

0 30 30 +50% 750 

 ضٌاسایی وٌذ.را در ادرار500ng/mlاست آهفتاهیي تا غلظت تاالتز اس :ایي تست تٌْالادر(Specificityاختصاصی بودن تست) .3

 ضذُ ادرار آهفتاهیي اضافِ ضذ تا غلظت ّای سیز تِ دست آیذ:تِ ًوًَِ خوغ آٍری 
500ng/ml    (Cut off) 

250ng/ml    (Low 50% Half Cut off) 
750ng/ml    (High 50% Half Cut off) 

، Between run and( تِ صَرت Precisionآسهایطگاُ ٍ یه هزوش تزن اػتیاد تَسیغ ضذ تا دلت ) 2ًوًَِ اس ّز تست هیاى  25

Within run between operator run :هطخص گزدد 

Clinic 3 Clinic 2 Clinic 1 #of sample 

per site 
Amp Conc. 

Pos Neg Pos Neg Pos Neg 

0 20 0 20 0 20 20 0 

1 19 3 17 2 18 20 250 

20 0 20 0 0 0 20 500 
20 0 20 0 0 0 20 750 

Drug Interference: 

The antibody used in this test is highly specific monoclonal anti Amphetamine antibody which has been tested 

by the manufacturing company 700 drugs. None of these 700 drugs showed cross reactivity. 
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