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Novin Teb 
Morphine Rapid Test 

 در ادرار مورفینتست تشخیص سریع 

ین می باشد. ا 300ng/mlبا استفاده از ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. حساسیت این تست  مورفیناین تست جهت تشخیص  معرفی:

 تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می نماید.

 مقدمه:
باشـد کـه جهـت جداسـازي و     مـی ورفین تـرین ایـن آلكالوئیـدما مـ    عمده نوع آلكالوئید است. 20ـ30باشد که حاوي گیاه خشخاش میگرز  تریاك شیره

 شود.روش ماي مختلف استفاده می از شناسایی آن

 کیت حاضر در آزمایش عدم اعتیاد به منظور شناسایی مورفین در نمونه بیولوژیكی ادرار قابل استفاده است.

 انجام تست:اصول 
ود. بر ش( انجام می شود و تست کیفی محسوب می Lateral Flow Immunoassayاین تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی )

ر روي خط تست، دقرار داده می شود.  Morphineی بادي ماي اختصاصی مونوکلونال موشی بر ضد نت(، آCGروي امالح کلوئیدي طال )

Morphine  باند شده باBSA (Mor-BSAو در روي خط کنترل آنتی بادي موش قرار داده شده است. منگامی که ) نفی نمونه ادرار م

ک خط بنفش رنگ یموجود در خط تست برخورد کرده و ایجاد  Mor-BSAباشد، آنتی بادي موجود در سطح امالح طالي کلوئیدي با 

ود نیز به وج ترل راده و بر روي خط کنترل تثبیت می شوند و خط کندر این ناحیه می کند. مابقی امالح طال به حرکت خود ادامه دا

فین موربتی به ورت رقاوجود داشته باشد، آنتی بادي موجود در سطح امالح طالي کلوئیدي به ص مورفینخوامند آورد. چنانچه در ادرار 

باشد، تمامی  Cut offشتر از حد یا بی درمورفین ( در صورتی که میزان CG-Anti Mor-Morموجود در ادرار متصل خوامد شد. )

ر روي خط تست موجود ب Mor-BSAآنتی بادي موجود در سطح امالح طالي کلوئیدي مصرف شده و در نتیجه چیزي براي اتصال به 

در خط کنترل متصل گردیده و  به آنتی بادي ضد موشی پلی کلونال موجود CG-Anti Mor-Morباقی نمی ماند. بخشی از مجموعه 

 ر نتیجه یک خط بنفش در این ناحیه ایجاد می نماید.د

 روش انجام تست:
 باشد. مقداري ادرار در یک لیوان یک بار مصرف بریزید. ارتفاع ادرار در لیوان باید در حدود یک سانتی متر .1

 ر ظرف ادراركل دش نوار تست را از بسته بندي خارج نمایید. قسمتی از نوار را که با عالمت فلش مشخص گردیده است مطابق .2

 فرو کنید. ادرار نباید از خط زیر فلش باالتر رود.

 دقیقه صبر نمایید سپس مطابق شكل زیر جواب را بخوانید. 2-5مدت  .3

 بالشتک داخل بسته بندي رطوبت گیر است و کاربردي در انجام تست ندارد. .4

 تفسیر نتایج:

 تست است.ظامر شدن یک خط به رنگ بنفش در باال نشانه مثبت بودن  .1

 ظامر شدن دو خط به رنگ بنفش نشانه منفی بودن تست است. .2

ولی  ود بودهموجمورفین ظامر شدن یک خط به رنگ بنفش در باال و یک خط کمرنگ در پایین نشانه آن است که در ادرار  .3

 که توسط قانون گذار تعیین گردیده کمتر است. Cut offمیزان آن از حد 

 ود.یک خط در پایین نشانه اشكال در روش انجام تست است و باید تست تكرار ش عدم ظامر شدن خطوط یا تنها .4

 و یا با سایر روش ما کنترل گردد. TLCاین تست در مر صورت جنبه غربالگري داشته و باید توسط  .5

 

        

 

 

   

     

   

   

     

     

 

 

 

 

 تکرار تست مثبت منفی



 2 از 2 صفحه

 

 مشخصات فنی تست:

شگاه و نمونه ماي آزمای 3: این تست با تست مشابه با مارك دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نمونه ماي منفی از دقت .1

ک مرکز ترك نه ماي یمصرف کرده بودند و به صورت داوطلبانه ممكاري می کرده اند و نیز از نمومورفین مثبت از افرادي که 

شد و نتایج به  نمونه استفاده 168تأیید شده اند. در مجموع  TLCاعنیاد جمع آوري شده است. نمونه ماي مثبت با روش 

 شرح زیر است:

Total Result 
Other Rapid Morphine Test Method 

Negative Positive Results 

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

>99% >99% >99% %Agreement 

 :TLCمقایسه با 

Total Result 
TLC Method 

Negative Positive Results 

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

>96% >95% >99% %Agreement 

لظت ، غفینمور: نمونه منفی ادرار جمع آوري شده و از منفی بودن آن ما اطمینان حاصل شد. سپس با افزودن حساسیت .2

 %99بیش از  Morphine Testمایی که درسمت چپ جدول آمده تهیه شد. نتایج مؤید آن است که حساسیت تست ماي 

 می باشد. Cut offبیشتر از  %50کمتر و  %50براي نمونه ماي با 

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

30 0 30 0 0 

30 0 30 -50% 150 

0 30 30 Cut off 300 

0 30 30 +50% 450 

ادرار  را در 300ng/mlبا غلظت باالتر از  مورفین: این تست تنها قادر است (Specificityاختصاصی بودن تست ) .3

 شناسایی کند.

 اضافه شد تا غلظت ماي زیر به دست آید:مورفین به نمونه جمع آوري شده ادرار 
300ng/ml    (Cut off) 

150ng/ml    (Low 50% Half Cut off 
450ng/ml    (High 50% Half Cut off) 

، Between run and( به صورت Precisionیک مرکز ترك اعتیاد توزیع شد تا دقت )آزمایشگاه و  2نمونه از مر تست میان  20

Within run between operator run :مشخص گردد 

Clinic 3 Clinic 2 Clinic 1 #of sample 

per site 
Mor Conc. 

Pos Neg Pos Neg Pos Neg 

0 20 0 20 0 20 20 0 

1 19 3 17 2 18 20 150 

20 0 20 0 20 0 20 300 
20 0 20 0 20 0 20 450 

Drug Interference: 

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

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

 

 ویرا نوین طب زاگرسشرکت 
 021 – 88341059تلفن:          15واحد اول، طبقه غربی، ورودي خاقانی، ساختمان بهار، از بعد سمیه، خیابان تهران،آدرس: 

 Email:  info@viranovinteb.com 09124431216  - 09374431216همراه:


