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Farafan THC Rapid Test 

 تست ادراري تشخيص سريع حشيش

ميباشد  ng/ml  50با استفاده از ادرار مورد استفاده قرار مي گيرد. حساسيت اين تست  (THC)معرفي : اين تست جهت تشخيص متابوليت حشيش 
 . اين تست بر اساس روش ايمونوكروماتوگرافي عمل مي نمايد.

  :مقدمه 
و  حشيش از گلهای گياهي به نام كانابيس استخراج ميشود. اشکال رايج مورد استفاده شامل ماری جوانا)مخلوط گل ، برگ و ساقه گياه كانابيس 

ده نام دارد. ما  THCتترا هيدرو كانابينول است كه به اختصار  9-حشيش )حاصل فشرده شدن و چالندن گل های كانابيس(  ميباشد. ماده موثره دلتا
به سرعت از طريق ريه ها جذب شده و ده دقيقه بعد غلظت خوني آن به حداكثر مي رسد. در صورتي  THCاصلي روان گردان در كانابيس مي باشد. 

 سه تا پنج روز است .  THCاز طريق خوراكي مصرف شود ، شروع اثر يک ساعت يا بيشتر خواهد بود. نيمه عمر   THCكه 
 اصول انجام تست: 

( انجام مي شود و تست كيفي محسوب مي شود. بر روی امالح  lateral flow immunoassayست بر اساس روش ايمونوكروماتوگرافي ) اين ت
باند شده  THCقرار داده مي شود . در روی خط تست ،  THC، آنتي بادی های اختصاصي مونوكلونال موشي بر ضد (CG)كلوئيدی طال 

در روی خط كنترل آنتي بادی ضد آنتي بادی موش قرار داده شده است . هنگامي كه در نمونه ادرار منفي باشد ، آنتي  و  BSA.(THC-BSA)با
موجود در خط تست برخورد كرده و ايجاد يک خط بنفش رنگ در اين ناحيه ميکند.  THC-BSAبادی موجود ر سطح امالح طالی كلوئيدی  با 

  THCه داده و بر روی خط كنترل تثبيت مي شوندو خط كنترل را نيز بوجود خواهند آورد . چناچه در ادرار مابقي امالح طال به حركت خود ادام
 CG-Antiار متصل خواهد شد ) رموجود در اد THCوجود داشته باشد ، آنتي بادی موجود در سطح امالح طالی كلوئيدی به صورت رقابتي به 

THC-THCدر صورتيکه  ميزان .  )THC  يا بيشتر از در حدCut off  باشد ، تمامي آنتي بادی موجود در سطح امالح طالی كلوئيدی مصرف شده
به آنتي بادی   CG-Anti THC-THCموجود بر روی خط تست باقي نمي ماند. بخشي از مجموعه   THC-BSAو در نتيجه چيزی برای اتصال به 

 نتيجه يک خط بنفش در اين ناحيه ايجاد مي نمايد. ضد موشي پلي كلونال موجود در خط كنترل متصل گرديده و در
 روش انجام تست :

 مقداری ادرار در يک ليوان يکبار مصرف بريزيد ارتفاع ادرار در ليوان بايد در حدود يک سانتي متر باشد . -1

بق شکل در ظرف ادرارفرو كنيد . ادرار نبايد نوار تست را از بسته بندی خارج نماييد قسمتي از نوار را كه با عالمت فلش مشخص گرديده است مطا -2

 از خط زير فلش باال تر رود .

 دقيقه  صبرنماييد سپس مطابق شکل زير جواب را بخوانيد .  5 -2مدت  -3

 بالشتک داخل بسته بندی رطوبت گير است و كاربردی در  انجام تست ندارد. -4

 تفسير نتايج  : 

 باال نشانه مثبت بودن تست است . ظاهر شدن يک خط به رنگ بنفش در  – 1

 ظاهر شدن دو خط به رنگ بنفش نشانه منفي بودن تست است . – 2

 Cutبوده ولي ميزان آن از حد  دموجو THCظاهر شدن يک خط بنفش پر رنگ در باال و يک خط كمرنگ در پايين نشانه آن است كه در ادرار  – 3

off ست.گزار تعيين گرديده كمتر ا كه توسط قانون 

 عدم ظاهر شدن خطوط يا تنها يک خط در پايين نشانه اشکال در روش انجام تست است و بايد تست تکرار شود.  – 4

  و يا با ساير روش ها كنترل گردد .   TLCاين تست در هر صورت جنبه غربالگری داشته و بايد توسط  – 5

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثبت                                 منفیم            كرار تستت                                        
 شخصات فني تست :م

آزمايشگاه و نمونه های مثبت از افرادی  3ديگر مورد مقايسه قرار گرفته است .نمونه های منفي از  کدقت: اين تست با تست  مشابه با مار -1

كه حشيش مصرف كرده بودند و به صورت داوطلبانه همکاری ميکرده اندو نيز از نمونه های يک مركز ترک اعتياد جمع آوری شده است. 

 نمونه استفاده شد ونتايج به شرح زير است:181ع از  تاييد شده اند. در مجمو TLCنمونه های مثبت با روش 
 

Total 

Result 
Other Rapid THC Test Method 

Negative Positive Results FD  

THCTest 

 
51 0 51 Positive 

135 135 0 Negative 

181 135 51 Total Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>99% >99% >99% % agreement 

 : TLCمقايسه با 

 

Total 

Result 
TLC Metod 

Negative Positive Results FD  THC 

Test 51 7 44 Positive 

135 135 0 Negative 

181 142 44 Total Result 

>96% >95% >99% % agreement 

 

 حساسيت: -2

، غلظت هايي كه   THCافزودن    باحاصل شد. سپس ار جمع آوری شده و از منفي بودن آنها اطمينان رنمونه منفي اد

برای نمونه  %99بيش از  FD THCنتايج مويد آن است كه حساسيت تستهای   در سمت چپ جدول آمده تهيه شد.

 ميباشد.  Cut off بيشتر از  %55كمتر و  %55های با 
 

Negative Positive # of samples % of Cut off THC Conc. 

30 0 30 0 0 

30 0 30 -50% 25 

0 30 30 Cut off 50 

0 30 30 +50% 75 

 

 :  (Specificity)اختصاصي بودن تست  -3

 را در ادرار شناسايي كند. ng/ml 50با غلظت باالتر از   THCتست تنها قادر است  اين

 اضافه شد تا غلظتهای زير به دست آيد: THCمونه جمع آوری شده ادرار نبه  
                    50 ng/ ml   (Cut off) 

                    25 ng/ml    (Low 50% half cut off) 

                    75 ng/ml    (High 50% Half Cut off) 

 , Within runبه صورت  (Precision)آزمايشگاه و يک مركز ترک اعتياد توزيع شد تا دقت  2نمونه از هر تست ميان  15

Between run and between operator run خص گردد:مش 
 

 

Clinic 3 Clinic 2 Clinic 1 #of samples 

per site 

THC Conc. 

Pos Neg Pos Neg Pos Neg 

0 15 0 15 0 15 15 0 

4 11 2 13 1 14 15 25 

15 0 15 0 15 0 15 50 

15 0 15 0 15 0 15 75 

 

Drug Interefernce: 

The antibody used in this test is highly specific monoclonal anti THC antibody which has 

been tested by the manufacturing company with 700 drugs. Neither of these 700 drugs 

showed cross reactivity. 

 

 شركت توليدي پژوهشي فرافن تشخيص
 88888888-1،  88881888-1،  88888887تلفن   – 47پ  -خاطرخ سليمان  -خ مطهري -رانته

 4280پالك ، 6/0؛ خ  6 خ ؛04نعتی عباس آباد؛ خ ص تهران؛ جاده خاوران؛ شهرك -کارخانه  نشانی

 48436080426فاکس :           48436080424-04تلفن : 
www.farafandiag.cominfo@farafandiag.com       
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