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  به مواد مخدر اعتیاد فرآیندهاي آزمایشگاه تشخیص دستورالعمل

  مقدمه

 23قانونگذار به استناد ماده  ،پزشکی در امر تشخیص، درمان و پیشگیري از اعتیادبا توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

، صدور گواهی عدم اعتیاد در تمـام مـوارد اعـم از افـراد ارجـاعی      19/3/1359الیحه تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدر مصوب 

از . زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی قـرار داده اسـت   استخدام را بعهده وو  نیروي انتظامی، دادگاههاي انقالب اسالمی، ازدواج
قضایی کشور برخوردار بوده و با توجه به اینکـه   مراجع  اي در نظام سالمت و هاي تشخیص مواد مخدر از جایگاه ویژه اینرو آزمایشگاه

و  دسـتور العمـل  أثیر مستقیم دارد، تـدوین  ی و حقوقی قرار گرفته و برحقوق شهروندي افراد تینتایج ارائه شده، مورد استناد مراجع قضا
  .باشد بسیار باالئی برخوردار می تها  از اهمی در این آزمایشگاه آنرعایت 

  :کند را دنبال میذیل  هاي بیولوژیک سه هدف عمده مواد مخدر و جستجوي مرفین در نمونه اعتیاد به آزمایش تشخیص
  .ررسی غلظت مرفین در مطالعات فارماکوکینتیک حیوانی و انسانیو ب (TDM)ارزیابی مقادیر درمانی در بیماران  -1

  .هروئین و تریاك براي اهداف تشخیصی، اپیدمیولوژیک و کنترل اعتیاد مواد مخدرنظیر مرفین، بررسی اعتیاد به -2

  .ییتحقیق در مورد علل مسمومیت یا مرگ در موارد بالینی، پاتولوژیک یا جنا -3

  خیص موادمخدرتشآزمایشگاه  فرآیندهاي

  مشخصات برگه درخواست آزمایش

  :برگه درخواست آزمایش باید شامل موارد زیر باشد
ü  ،و دارات دولتی، دفتر اسنادرسمی، قوه قضائیه و نیروي انتظامی اسربرگ رسمی سازمان، ارگان، اتحادیه صنفی، شرکتها

 .غیره

ü شماره تلفن تماس و نشانی سازمان درخواست کننده آزمایش. 

ü  و مهر سازمان درخواست کنندهمسئول  امضاء،سمت، و نام خانوادگینام. 

ü الصاق عکس فرد آزمایش شونده به برگه درخواست و ممهور بودن آنها با مهر سازمان درخواست کننده.  

  پذیرش

به شرح ذیل  موردنظر قرار گیرد دبای می اعتیاد به مواد مخدرنکاتی که در مرحله پذیرش مراجعین جهت انجام آزمایش تشخیص 

  .باشد می
ü ها و  ها، نیروي انتظامی، کارگزینی ادارات، شرکت دار و ممهور به مهر دفترخانه ازدواج، دادگاه ه عکسمنا ارائه معرفی 
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  .باشند هاي صنفی که به نحوي داراي مجوز قانونی جهت فعالیت می اتحادیه

ü  اي و ارائه قبض  افزاري رایانه ان ارجاع دهنده در سیستم نرمنامه و ارگ تاریخ معرفی ،نامه   شماره ،ثبت مشخصات مراجعین
 .جوابدهی با تاریخ مشخص

ü  نامه ارائه شده با معرفیمسئول نمونه گیري تائید هویت افراد توسط. 

ü گیري کد بر روي ظرف نمونهیا ثبت شماره پذیرش و. 

ü ،ر حد اقل تا دوسال نگهداري شوندثبت مشخصات مراجعین، جوابهاي ثبت شده در کامپیوت دفتر معرفی نامه ها . 

  آزمایش براي ادگی مراجعه کنندهآم

در ( در صورت امکان از مصرف قرصهاي کدئین دار خود داري نمایدو آزمایشباید فرد نمونه دهنده در حد اقل سه روز قبل از 

خود داري کرده ویا مصـرف  ...  سایمتیدین، رانیتیدین و داروهايمصرف  از) صورتی که براي سالمتی وي خطري ایجاد نکند
 .ا به آزمایشگاه اطالع دهدآنها ر

  گیري نمونه مکان

باشد و در صورت رعایت استانداردها  مواد مخدر میاعتیاد به هاي آزمایشگاه تشخیص  گیري از مهمترین قسمت محل نمونه

و باعـث جلـوگیري از بـروز بسـیاري از     را فـراهم آورد   گیري سهولت و دقت در نمونه ،تواند موجب منزلت ارباب رجوع  می
 :بایستی داراي خصوصیات ذیل می باشد گیري در نتیجه محل نمونه. شود در هنگام نمونه گیري ) تقلبها (مداخالت 

ü بخش نمونه گیري ادرار از نور و تهویه کافی برخوردار باشد.  
ü مـواد مخـدر   اعتیـاد بـه   اه  تشخیص آزمایشگ گیري محلی مجزا از سرویسهاي بهداشتی عمومی و فقط مختص نمونه 

 .باشد

ü  و دیوار هاي محل نمونه گیري قابل شستشو و بهداشتی باشدکف. 

ü  هاي بهداشتی دیواري  از سرویس آقایان گیري جلوگیري از آلودگی ناشی از ترشحات ادرار در هنگام نمونهترجیها جهت
 .استفاده شود

ü گیري به منظور حفظ بیشتر شئونات اخالقی و اسالمی در اولویـت   هاستفاده از سیستم مدار بسته جهت نظارت بر نمون
 .درقرار دا

ü  و نقطه کور نداشته باشدداشته بهترین دید را به گونه اي نصب شوند که گیري  در محل نمونهدها بای دوربین. 

ü در ( .ه حد اقـل برسـد  باز ظروف در پیچ دار جهت نمونه گیري استفاده شود تا امکان اضافه نمودن مواد به آن  ترجیها
 ).و انتقال آن گیري در محل نمونهنمونه  ماندن فاصله زمانی
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ü وجود نداشته باشدبه نمونه هاي گرفته شده  گیري درمحل نمونهمتفرقه امکان دسترسی افراد. 

ü در نزدیکترین فاصله به محل انجام آزمایش باشد ترجیها مکان نمونه گیري. 

  گیري  نمونه

از اهمیت زیادي برخوردار بوده و باید در حضور ناظر مستقیم معتمد و یـا تحـت    هت آزمایش مواد مخدرگیري ادرار ج نمونه

و هاي مدار بسته صورت گیرد، مانیتور باید در محلی محفوظ قرار داده شود که بجز پرسنل مسـئول از ورود   نظارت دوربین
 .گردد افراد غیرمسئول جلوگیري شود تا منزلت مراجعین حفظرویت 

ü دار پالستیکی یکبار مصرف که با کد و شماره مشخص گردیده به فرد مورد آزمایش داده شود ظرف در پیچ یک. 

ü بایـد   نمونه گیـر  صالحیت اخالقی و امین بودن ( .نماید مطابقتنامه  رگه معرفیمشخصات فرد را با بباید  نمونه گیر

  ).ثبات رسیده باشداتوسط مسئول آزمایشگاه به 
ü ونه شک به فرد نمونه دهنده استفاده از روشهاي پیشگیري از تقلب مانند بازرسی بدنی، شستشوي دستها درصورت هرگ

  .نیز توصیه می شودو غیره پیش از نمونه گیري، 

ü گیري حتماً جالباسی نصب باشد تا نمونه دهنده وسایل اضافی مانند پالتو، کت و کیف خود را در آن قرار  در محل نمونه
 .گیري نبرد به محل نمونه دهد و با خود

ü مایع صابون و آب در محلی باشد که امکان افزودن آن به نمونه وجود نداشته باشد. 

ü نمونه گرفته شده بالفاصله باید توسط ناظر از نمونه دهنده تحویل گرفته و به مکان مناسب و مطمئن انتقال داده شود .

 .باشد وجود نداشته هو یا افزودن مواد خارجی به  نمونمکان جا بجایی اتا

ü گیري ریخته شود مطمئن شود که نمونه مستقیماً از فرد نمونه دهنده، به داخل ظرف نمونه دگیر بای نمونه. 

ü امکان دسترسی افراد متفرقه به  بوده وگیر زیرنظر نمونه دبای ها تا قبل از انجام آزمایش و تحویل به آزمایشگاه می نمونه

است ناظر نمونه گیري باید در تمام مراحل مراقب هر گونه تقلب احتمالی اعم از افزودن  بدیهی .آن وجود نداشته باشد
 .باشد ... و مواد به نمونه، جاسازي نمونه

  گیري مراحل بعد از نمونه

) کرومـاتو گرافـی  جهت انجام آزمـایش  (و تائیدي  غربالی گیر باید مطمئن شود حجم نمونه ادرار جهت انجام آزمایش نمونه
حجم آن دو برابر مقدارمورد نیاز براي آزمایش کروماتو گرافی باشد تادر صورت نیاز به تکرار آزمایش ، امکان باشد و  کافی

 .تکرار با آن نمونه وجود داشته باشد

ü  گیري و ثبـت شـود، ایـن     دماي نمونه توسط دماسنج دیجیتالی اندازهدرصورت شک به نحوه نمونه گیري ، بهتر است
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در غیر ایـن  . درجه باشد 37تا  33 گیري انجام شده و دماي نمونه باید بین  دقیقه پس از نمونه 4ثر تا حداک بایدعمل 

 .شودگیري تکرار صورت باید نمونه 

ü ،شفافیت،   رنگpH گیـري مجـدد    نمونه ،اي مشکوك به تقلب است بررسی شود و اگر نمونهنمونه  و وزن مخصوص
 .انجام شود

اندازه گیري شود و در صورتی کـه وزن مخصـوص آن کمتـر از      نمونهرقیق باید وزن مخصوص در مورد نمونه هاي خیلی 
  .باشد ،نمونه گیري تکرار گردد  1.004

ü کمتر از  آنهاکه غلظت کراتینین  نمونه هاییmg/dl20 نمونه گیري شوند بایدمجدداً ،باشند. 

ü pH  در صورتیکه (اشد ب قابل قبول می  5/8 – 5/4 ادرار در حدمورد انتظار نمونهpH   نمونه کمتر یا بیشتر از مقـدار

بـه منظـور جلـوگیري    و توسط سود نرمال و یا اسید کلریدریک نرمال به محدوده مورد انتظار رسـیده د بای مذکور باشد 

گرفتـه و  مورد آزمایش قـرار   کروماتوگرافیروش قط باف نمونه می گردند باید pHث تغییر موادي که باع ازتداخل

 .تایید گرددنتیجه 

ü  مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شود مانند مواد اضافینباید. 

ü تا  ادراربطوریکه دسترسی به نمونه  .بصورت مهر و موم شده باشددبای از مراکز قضائی و انتظامی می دریافتیهاي  نمونه
نماینـد و ایـن     خواسـت را امضـاء  باید برگـه در نمونه  هفرد تحویل دهندگیر و پذیر نباشد و نمونه مرحله آزمایش امکان

کنترل و پس از تائیـد از مـأمور   ...و و وزن مخصوص  pHقبل از تحویل توسط آزمایشگاه از نظر رنگ،  بایدها  نمونه

 .تحویل گرفته شود

ü ها برچسب چسبانیده شود و برچسب باید داراي نام و یا کد مشخص کننده فرد آزمایش شونده و همچنین  بر روي نمونه

 .م تقریبی نمونه باشدجگیري و ح خ، زمان نمونهتاری

ü  براي غیرقابل دسترسی (بایست نمونه ادرار مشکوك بصورت محفوظ  نتیجه آزمایش غربالی، می در صورت مثبت شدن
 .در یخچال و یا فریزر جهت انجام آزمایش تاییدي نگهداري شود) افراد متفرقه

  ها نگهداري نمونه

 -20تـر از دمـاي    گراد مناسب می باشد ولی براي مدت طوالنی درجه سانتی -5روز، فریزر با دماي  5ها تا  براي نگهداري نمونه
 ها  ها پرهیز نمود زیرا باعث تغییر مواد موجود در نمونه هاي متوالی نمونه شدنذوب شود و باید از یخ زدن و  درجه استفاده می

 

هـا بایـد دور از نـور و حـرارت      همچنین نمونـه . باشد  آزمایش متفاوت میظروف نگهداري نمونه بسته به نوع ماده مورد .شود می
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سانتی  درجه -20ظرف پالستیکی و دماي  هاي ادرار حاوي مرفین و کدئین نمونه نگهداري طوالنی مدت  درمورد. نگهداري شود 

  .گراد مناسب است

  مشخصات برگه نتیجه آزمایشگاه

ü تري ارائه گرددترجیحاً باید نتایج بصورت پرینت کامپیو. 

ü آن بر روي برگه جواب درج شود آزمایشگاه و شماره تلفن نام و نشانی . 

ü بر روي برگه جواب درج شود نامه و تاریخ آن نام سازمان درخواست کننده، شماره معرفی. 

ü بر روي برگه جواب درج شود تاریخ انجام آزمایش و شماره پذیرش کامپیوتري و یا شماره سریال. 

ü استمورد آزمایش قرار گرفته شود که چه داروها و مواد مخدري تاکید یس برگه نتایج آزمایش در زیر نو. 

ü   بر روي برگه جواب درج شود )یک ماه از تاریخ صدور(مدت اعتبار نتیجه آزمایش. 

ü بر روي برگه جواب موجود باشد امضاء مسئول آزمایشگاه. 

ü  باشد اینکه نتایج آزمایشها بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میممهور بودن نتایج آزمایشها با مهر برجسته و ذکر. 

نام کامل آزمایشگاه ونیز عنوان  ،آرم دانشگاه، نام کامل دانشگاه مربوطه :شاملآزمایشگاه  کامل باید داراي مشخصات مهر برجسته
 .شخیص مواد مخدر باشدتبخش 

ه موادمخدر و یا فرد مورد اطمینان وي بوده و تحت نظارت فرد مذکور دراختیار مسئول آزمایشگا بایدمهرهاي آزمایشگاه انحصاراً 
  .نگهداري شود) دار کمد یا کشوهاي قفل(نتایج مهر شده و سپس در محل امن 

  تشخیص مواد مخدر  روشهاي

  :رایج براي تشخیص مواد مخدر عبارتنداز روشهاي

 روشهاي شیمیایی .1

 روشهاي کروماتوگرافی .2

   روشهاي ایمونولوژیک .3

  روشهاي شیمیایی -1

اسـاس ایـن روشـها برمبنـاي انجـام      . باشند ترین روشهاي شناسائی آلکالوئیدها بخصوص مرفین می روشهاي شیمیایی از قدیمی
 براي انجام آزمایش ابتدا باید مرفین . واکنش شیمیائی یک معرف با مرفین است که به صورت آزاد در حاصل استخراج وجود دارد

 

روش کـار در دسـتور العمـل    ( هـاي فـرود و مـارکی اسـت     دو معرف اختصاصی مرفین معرف. ک استخراج نمودرا از مایع بیولوژی
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  ).روشهاي تشخیص موادمخدر بطور کامل شرح داده شده است

  روشهاي کروماتوگرافی -2

انواع کروماتو گرافی  همه.گیري کیفی و کمی داروها در مایعات بیولوژیک است ترین روشهاي اندازه کروماتوگرافی یکی از معمول
  .داراي اجزاي زیر هستند

 .که مایع و یا گاز می باشد (Mobile phase)متحرك  ازف

 .که می تواند مایع ویاجامد باشد (Stationary phase)فاز ثابت 

مختلف نمونه  به طور کلی فاز متحرك به دلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور می کند و بر اساس تمایل اجزاي
تمایل کمتري به فاز ثابت داشته باشد در ماده مورد آنالیز اگر . مورد نظر باسرعتهاي مختلف توسط فاز متحرك شسسته می شوند

نتیجه سریعتر توسط فاز متحرك شسته می شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشند باسرعت کمتر شسته می شوند و به 
اجزاء مختلف نمونه بر اساس اینکه با چه شدتی توسط فاز ثابت نگهداشته به عبارت دیگر .هم تفکیک می شوند این ترتیب مواد از

  .می شوند از هم جدا می گردند
   :موارد زیر اشاره کرد توان به از انواع کروماتوگرافی می

 Paper Chromatography (PC)  کروماتوگرافی روي کاغذ •

  Thin Layer Chromatography (TLC ( کروماتوگرافی روي الیه نازك •

   High Performance Liquid Chromatography  (HPLC)مایع با کارایی باال کروماتوگرافی •

  Gas Chromatography (GC)  کروماتوگرافی گازي •

  Paper Chromatography (PC)  کروماتوگرافی روي کاغذ-2-1

 .حل کرده و روي کاغذ لکه گذاري مـی کنـیم  مناسب در حالل آن را مورد آنالیز در این نوع کروماتو گرافی پس از استخراج ماده

به دلیل کشش سطحی حالل روي سطح کاغذ باال آمده و  .سپس آن را داخل تانک قرار می دهیم که در آن فاز متحرك قرار دارد
  بیشتر در حالل  اجزاء مخلوطهرچه . انندشان به فاز ثابت در محلهاي مختلف باقی می م اجزاء مختلف بر اساس حاللیت و تمایل

  
بایستی با معـرف   پسس در مرحله بعد باید. می گردندو به این ترتیب از هم جدا  .دند روي سطح کاغذ بیشتر باال می رونحل شو

  . که هارا ظاهر و قابل دید نمودل مناسب

 TLCنازك  الیهکروماتوگرافی بر روي -2-2

در این روش فاز ثابت روي یک صـفحه از جـنس    .ین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد استاین روش ساده ترین و مفید تر 
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در این نوع کروماتو گرافـی  . که جنس فاز ثابت ترکیباتی نظیر سیلیکاژل ویا آلومینا می باشد.کشیده می شود  پلیمر یا آلومینیوم

  :استذیل و بطور خالصه شامل مراحل شدروش کار مانند کروماتو گرافی کاغذ می با.پالریته اهمیت زیادي دارد
گذاري  لکه و حل کردن آن در یک حالل آلی ، ، تغلیظ حاصل استخراجآلی از ادرار بوسیله حالل ویا ماده مورد آنالیز استخراج دارو
 هاي شـیمیایی  داروهاي تفکیک شده توسط معرفو شناسایی  ، جداسازي ترکیبات بوسیله فاز متحرك، ظهورTLCروي صفحه 

جـذب  استفاده از  ،)جبهه فاز متحركبه حرکت  TLCنسبت حرکت نمونه مورد آنالیز روي صفحه (RF  استفاده از شناخته شد،

UV در جداسازي  خصوصیات فاز متحرك، فاز ثابت، اشباع بودن یا نبودن تانک کروماتوگرافیمثل توجه به نکاتی  .یا فلورسانس

  .و شناسایی دارو مؤثر است

  TLCاي زایم -2-2-1

o گذاري بر روي صـفحه قـرار داده    که به هنگام لکه موادي .ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است

شناسایی قابل  ،مناسبي آشکار سازهاي بر روي آن باقی مانده و در نهایت در صورت بکارگیرپس از تفکیک شدن شوند،  می
 .و مشاهده خواهند بود

o  دارد اندك تجهیزاتو نیاز به ه داشتکاربرد ساده. 

o  را دارا می باشد موادناچیزقابلیت جداسازي و شناسایی مقادیر.   

o  است کوتاهانجام آزمایش زمان.  

o می توان چندین نمونه را هم زمان آزمایش کرد.  
o از فازهاي ثابت و متحرك متنوع می توان استفاده نمود.  
o ه نموداز معرفهاي ظاهر کننده متنوع می توان استفاد.  

   TLCمعایب  -2-2-2

o  حساسیت آن کمتر از روشهايGC,GC/MS,HPLC   می باشد. 

o وصحت آن کمتر از روشهاي فوق می باشد دقت. 

 (GC) یگاز کروماتو گراف -2-3

 توسط ذرات که ماده مورد آنالیز تحت فشار گاز در طول ستون کروماتو گرافی .گازکروماتو گرافی فاز متحرك گاز است در روش
نتیجه با فواصل  رحرکت کرده وبر اساس پالریته با سرعتهاي متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند ود ،فاز ثابت پر شده است

  .شناسایی می شود(Detector) و توسط آشکار ساز  زمانی مختلفی از انتهاي ستون خارج شده 

تست از استخراج دارو با یک حالل مناسب، تغلیظ حاصل روش کلی کار عبار .استباالیی برخوردار  دقتو  حساسیت ازین روش ا 
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ه رابـه همـ   ، تزریق به دستگاه گاز کروماتوگراف، عبور فاز متحرك گـازي )سازي مشتق(استخراج و تبدیل آن به یک مشتق فرار 

  .ی و ثبت توسط آشکارسازیاز ستون و باالخره، شناسا د آنالیزرنمونه مو
به آن  متصل می کنند که طیف سنج جرمی بهدستگاه گاز کروماتوگراف،آن را دقت و صحت  ،حساسیتافزایش معموالً به منظور  

(GC/MS) ا، مواد مخدرو مواد مورد آنالیز می باشدبسیاري از دارو ه مرجع براي تشخیصاین روش ، روش .می گویند.  

مـی   بعـد از فـروش  مناسـب  خدمات نیازمند  عالوهب.با توجه به اینکه این روشها گران بوده و استفاده از آنها نیاز به تخصص دارد
از روشهاي ساده تر و کاربردي دیگري که  از اینرو. میکنددچار محدودیت رااستفاده از این سیستمها  باشد،لذا مواردي از این قبیل

  .استفاده می شود) TLCنظیر ( در عین حال از حساسیت و دقت مناسب برخوردار باشند
 (HPLC) باال اییبا کار کروماتوگرافی مایع-2-4

در طول ستون کروماتو گرافی  پمپماده مورد آنالیز تحت فشار  .است مایع در روش کروماتو گرافی مایع با کارایی باال فاز متحرك

 رکه توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حرکت کرده وبر اساس پالریته با سرعتهاي متفاوتی در طول ستون حرکت مـی کننـد د  
 از یـن روش ا .شناسایی می شود(Detector) فواصل زمانی مختلفی از انتهاي ستون خارج شده و توسط آشکار ساز  نتیجه با 
  :زیر است شامل مراحل HPLCروش کلی کار در . می باشدباالیی برخوردار و دقت حساسیت

حرك مناسب با فشار باال به داخل فاز مت همراه آن بهو حرکت ه دستگاه استخراج با یک حالل مناسب، تزریق حاصل استخراج ب

هـاي   نظر براساس سطح زیر منحنی پیک اندازه گیري ترکیبات موردتشخیص بوسیله آشکار ساز وو باالخره  تفکیک آن،  ستون
هـاي   منجر به ساخت دستگاههاي کامالً خودکار و منعطف بـراي سیسـتم   HPLCامروز توسعه و تجهیز . می باشد بدست آمده

  .باالیی برخوردار است دقت این روش از حساسیت و . مختلف شده است

  روشهاي ایمونولوژیک -3

به منظور آزمایشهاي غربالی تشـخیص  در حال حاضرکه از آنجایی .باشدمی  بادي آنتی ژن به براساس اتصال آنتیهمه این روشها 
  شرح آن می پردازیم وبه ذکر نام تعدادي از سایر فقط به  استفاده می شود ،روش ایمونوکروماتو گرافی مواد مخدر در ادرار فقط از 

  :اکتفا می کنیم روشها
RIA-    رادیوایمونواسی(Radioimmunoassay) 

FIA-    فلوئورسانس ایمونواسی(Flurescentimmunoassay)  

 (Enzymeimmunoassay)  EIA-  این سیستم خود شامل کهEMIT  وELISA باشد می.  
 (Agglutination Inhibition) از آگلوتیناسیونممانعت  - 

  (Immunochromatography)وش ایمونوکروماتوگرافیر - 
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 (Immunochromatography)وش ایمونوکروماتوگرافیر

مورد استفاده قرار می  به مواد مخدرروشی که در حال حاضر در کشور به طور وسیعی براي آزمایشهاي غربالگري تشخیص اعتیاد

در این روش . است این روش یک روش ایمونواسی رقابتی بر روي نوارهاي غشایی  .گرافی می باشد روش ایمونو کروماتو ،گیرد
رقابت میـان  . دهند ضد مرفین است نمونه را مورد بررسی قرار میدي با نتیآکه داراي  با قرار دادن ادرار بر روي نوارهاي غشایی

شانگر اتصال کونژوگـه مـرفین و عـدم حضـور مـرفین در ادرار      گیرد که تشکیل خط رنگی ن مرفین کونژوگه صورت می ومرفین 
  . کند  برخی داروها مانند کدئین نتایج مثبت کاذب ایجاد میحساسیت زیاد، با نیز باوجود  این روش.است

   ادرار در تشخیص مواد مخدر آزمایش نحوه

حله شامل آزمایش غربالی و یا آزمایشهاي اولیه است اولین مر. شود مرحله اجرا می دو آزمایشهاي داروهاي اعتیادآور و غیرمجاز در
دومین مرحله آزمایشهاي تائیدي بـراي  .گردد هاي مثبت احتمالی انجام می هاي منفی از نمونه که براي تشخیص و تفکیک نمونه

  .اثبات شناسایی دارو یا متابولیتهاي آن است که احتمال وجود آنها در مرحله غربالی مشخص شده است

هـاي   هاي تائیدي وجود داشته که با توجه بـه امکانـات و دسترسـی و هزینـه     متنوعی جهت غربالگري اولیه و نیز روش روشهاي
 شاملپذیرد که  درمانی جهت غربالگري اولیه و تائیدي انجام می- تجهیزاتی، دو روش متداول در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی

  .باشد می TLCروش کروماتوگرافی روي الیه نازك و ) غربالگري سریع(روش ایمونوکروماتوگرافی 

  .کیتهاي تشخیص مرفین به روش االیزا نیز ارائه شده است که در آینده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد

 TLCکیت تشخیص مرفین در ادرار به روش -1

  . ه مراجعه شودبراي استفاد از این کیت به دستور العمل مربوط. این کیت به صورت تجارتی موجود می باشد

 Liquid –Liquid Extraction(LLE)مایع  –مایع   استخراج مرفین به روش -2

  استفاده نمود که در ذیل به آن اشاره مایع  –با استخراج مایع  TLCدر صورت عدم دسترسی  به کیت مذکور می توان از روش

  :شده است

 24و یـا   ،ط شده و به مدت یک ساعت در بنمـاري جـوش   اسید کلریدریک غلیظ مخلو میلی لیتر 2 میلی لیتر نمونه با 20 .1
 .ساعت در دماي آزمایشگاه قرار میدهیم 

 .تنظیم شود PH = 8.5 – 9 توسط سود غلیظ نمونه قلیایی شده و  .2

مونـه ادرار قلیـایی شـده را    نبا این ترتیب که  .انجام شود 1:9پروپانل به نسبت  -2: عمل استخراج توسط محلول کلروفرم  .3

مخلوط کرده و به شدت  )1:9پروپانل به نسبت  -2: کلروفرم ( استخراج محلول میلی لیتر  40قیف دکانتور ریخته و با داخل 
و داخل بشر جمع آوري می الیه زیري را از کاغذ صافی عبور داده . دوالیه شود سپس مدتی صبر می کنیم تا .هم می زنیم
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قطره متانل حل کرده و  3-4پس از خنک شدن بشر، محتواي آن را در .آن را تبخیر می کنیم جوش کنیم و توسط بنماري

 .که گذاري شودل   TLCروي صفحه 

ü  پلیتهايTLC  دقیقه فعال شود 20درجه سانتی گراد به مدت  80 -110در دماي باید.  

 یگري هـم فاز هاي متحرك داز  . (آماده شود (0.2ml)آمونیاك, (1.4ml)متانل, (12ml)فاز متحرك شامل کلروفرم .4

 ).می توان استفاده کرد ولی باید به این نکته توجه نمود که تداخلی بین مرفین ، کدئین و سایر داروها وجود نداشته باشد

دقیقه  8چند دقیقه صبر می کنیم تا سطح پلیت خشک شود آنگاه حدود .دقیقه از داخل تانک خارج میکنیم 25 -30پس از  .5

 .قرار می دهیم درجه سانتی گراد 80 -110در دماي 

  .با استفاده از معرف یدو پالتینات لکه هاي ایجاد شده را ظاهر می کنیم و پلیت را تفسیر می کنیم .6

 کیتهاي مورد استفاده کیفیت کنترلنکاتی در مورد 

قبل از استفاده  ت ذیلزمایشگاه رفرانس باشد همچنین توجه به نکاآه یاراي تاییدیه معتبر مانند تاییددباید  و تاییدي يگرغربالکیتهاي 
  .ضروري است آنها

 .معتبر باشد )غربالی و تاییدي( تاریخ مصرف کیت .1

 . متر باشد میلی 5نباید کمتر از  )غربالی(عرض نوار .2

 .آزمایش شوند) 5/4 – 5/8 ( هاي مختلف pHر دکیتهاي غربالی و تاییدي  .3

 .آزمایش شوند)  در میلی لیتر نانو گرم 400و300و 200به عنوان مثال در غلظتهاي(در ادرار  مرفین مختلف هاي غلظت  .4

  .دگی و کشیدگی رنگ نداشته باشپراکند )در روش غربالی( خطوط تست و کنترل .5

 )ثانیه 45 -30معموالً.(سرعت حرکت نمونه ادرار بر روي نوار تست مطابق بروشور باشد .6

 .در هر سري کاري از نمونه هاي کنترل مثبت و منفی باید استفاده شود .7

براي این کار بایـد از نمونـه هـاي    . مقایسه شوند معتبرمورد آزمایش جدید با کیتهاي قابل قبول و کیتهاي نتیجه آزمایش  .8
 .مثبت، منفی و استاندارد مرفین استفاده شود

 رعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهاي کروماتو گرافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهايس TLC در روش .9

 .انجام شود مورد استفاده

 .باشد) دقیقه 25-30حدود (سرعت حرکت فاز متحرك مطابق دستور العمل کیت  TLCدر روش  .10

 .تفکیک شود )سانتی متر 1.5 -2حدود(مرفین با فاصله مناسب ازکدئین  TLCدر روش  .11

 .ظاهر شود )سانتی متریک  حدود(محل لکه گذاري مرفین با فاصله مناسب از TLCدر روش  .12
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  واردي از منابع خطام

ü    در صورت غلظت کم دارو و در محدوده(300 ng/ml) cutoff  تلقی  مشکوكممکن است نتیجه تست نواري 

 .روش تائیدي کنترل شود بانمونه  بایددر این گونه موارد  گردد که

ü نصورت با رقیق شدن نمونـه  در غیر ای. پرهیز گردد ها براي انجام آزمایش بعنوان یک نمونه جداً از مخلوط نمودن نمونه
   .گردد رو از غلظت حد مرزي کمتر گردیده و نتیجه به غلط منفی گزارش میامثبت، مقدار د

ü  در روشTLC باتجربهگردد از افراد  توصیه می ،از آنجائیکه به تجربه و مهارت فرد آزمایش کننده بسیار وابسته است 

 .و آموزش دیده استفاده گردد

ü  در روشTLC هر مرحله رعایت  برايزمانهاي ذکر شده و  گیردکلیه مراحل مطابق دستورالعمل کیت انجام  دبای می
 .گردد

ü 0.3-0.05در محدوده (پمپ  کنترل میزان خالBar (  مورد استفاده در مرحله استخراجTLC تنظـیم  در هر سري کاري  باید
  . شود

ü رافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهاي مورد استفاده سرعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهاي کروماتو گ
 .باشد

ü  درجه سانتی گراد تنظیم شود110 -80دماي هات پلیت در محدوده. 

ü  دقیقه رعایت شود 60 -45زمان اشباع شدن تانک کروماتو گرافی حدود.  

ü  زمان الزم براي خواندن نتایج پلیتTLC )طوالنی مدت نگهداري و سپس به منظور  .رعایت شود )حدود یک ساعت
  .نها با یک صفحه شیشه اي پوشانیده شودآسطح 

ü  اسید واش شوند بایدبشرهاي استفاده شده بعد از اتمام آزمایش. 

ü  براي انجام آزمایشTLC  روي پلیـت گردیـده  سـپس    ثبـت اي  جداگانـه  در دفترتاریخ با ذکرمشخصات نمونه باید 
TLC ها تاریخ آزمایش ثبت گردیـده و  مـدت یکسـال     پلیت رويز انجام آزمایش،همچنین پس ا .گذاري و آزمایش گردد کد

 .نگهداري شود

  تشخیص مواد مخدر در آزمایشگاه رعایت اصول ایمنی 

رعایـت     " کارکناناصول کلی حفاظت و پیشگیري از آلودگی  " منی جزوهایدرآزمایشگاه تشخیص مواد مخدر باید کلیه اصول 
  :در ذیل به نکاتی چند اشاره می شود) دیده استاین جزوه ضمیمه گر(.گردد
ü هنگام کار از روپوش ، دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.  
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ü سطوح کار ضد عفونی شود )سدیم هیپوکلریت(مواد ضد عفونی کننده مناسب  پس از انجام آزمایش با. 

ü  براي برداشتن محلولها توسط پی پت استفاده شودو پیپت فیلراز پوار.   
ü ظروفو مناسب د عفونی کنندهمواد ض Safety box در دسترس باشد.  

ü  با توجه به بخارات شیمیائی حاصل از مواد شیمیایی استفاده شده در روشTLC  ، در  آزمایش کلیه مراحلالزم است

  .انجام گردیده و به منظور حفاظت و ایمنی پرسنل از دستکش و ماسک استفاده نمایند قويزیر هود

ü استفاده شده  بعد از اتمام آزمایش به روش بهداشـتی دفـع   کیتهاي غربالی ، نوار و یا کاست  و گرافیستونهاي کرومات
   .گردد

ü محلـول سـفید کننـده    (با ادرار آغشته شده است با ماده ضد عفونی کننده مناسب  آزمایشه وسایلی که به هنگام یکل
  .شسته شودسپس  د عفونی و،  ض) به نسبت یک به ده رقیق گردیده هک5 % کلرفعالخانگی با 

ü  درون محفظه خال در هنگام آزمایشTLC  براي جلوگیري از پخـش  . مقداري محلول ضد عفونی کننده اضافه شود
  .آئروسل در فضا بایستی آزمایش زیر هود انجام شود

ü  کامال تمیز وضد عفونی شودادرار بخش نمونه گیري.  
ü استفاده کنددستکش  نمونه گیر از.  

   فضاي فیزیکی

درمـانی کـه عمـدتاً از      -موادمخدر در مراکز بهداشتیاعتیاد به  با توجه به تعداد قابل توجه مراجعین به آزمایشگاههاي تشخیص
فضاي مناسب و امکانات رفاهی مناسب جهت مراجعین فـراهم   بایدالمقدور   د، حتینباش می غیره مراجعین ازدواجی و استخدامی و

  .گردد

ü  باشد هر مراجعه کننده حداقل نیم مترمربعسالن انتظار به ازاء. 

ü وجود داشته باشد )ناسب با تعداد مراجعینتم(گیري آقایان  سرویس بهداشتی مخصوص نمونه. 

ü وجود داشته باشد )ناسب با تعداد مراجعینتم(ها  گیري خانم سرویس بهداشتی مخصوص نمونه. 

ü  و  گريغربال(موادمخدر اعتیاد به تشخیص  آزمایشگاه یفیزیکفضايTLC( باشد مترمربع 20 حد اقل. 

ü  باشد مترمربع 3حد اقلفضاي فیزیکی مربوط به سیستم مانیتور مدار بسته و کنترل هویت مراجعین. 

ü هـا و   آسـان نمونـه  موادمخدر جهت انتقال اعتیاد به  گیري و انجام آزمایش تشخیص  ترجیحاً فضاهاي مربوط به نمونه
  .همدیگر باشد و به هم ارتباط داشته باشدحفاظت و ایمنی بیشتر در مجاورت 
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  تجهیزات بخش تشخیص موادمخدر

o افزاري آزمایشگاه تشخیص موادمخدر افزاري و نرم سیستم سخت  

o گیري یستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونهس 

o الیتدماسنج دیجی 

o  pHر مت 

o رفراکتومتر 

o سانتریفوژ 

o هات پلیت 

o پمپ خال 

o هود معمولی با قدرت تهویه مناسب 

o فریزر و خچالی 

o  سینک بزرگ 

o  مترمربع 7سانتیمتر به متراژ حداقل  60حد اقل کابینت آزمایشگاهی با عرض  

 کنترل و نگهداري تجهیزات

اي انجام گردیده و مستندات آن در آزمایشگاه  بصورت دورهد بای کنترل کیفی ابزار پایه مورد استفاده در بخش تشخیص موادمخدر 

 .)تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت مراجعه شود کنترل کیفی ابزار پایهبیشتر به جزوه براي اطالع (.موجود باشد

ü 0.3-0.05در محدوده ( خال  پمپ Bar  (هر شش ماه یک بار کالیبره شود .  
ü  کالیبره گردد شش ماه ودر فواصل زمانی درجه سانتی گراد تنظیم شود 110 -80دماي هات پلیت در محدوده. 

  واحد کاري 340جهت  وي فنی موردنیازنیرحد اقل 

 متخصص علوم آزمایشگاهی ،دکتراي علوم آزمایشگاهی       نفر 1                            مسئول فنی آزمایشگاه •
 .متخصص آسیب شناسی بالینیویا 

  در غیر . ی جداگانه باشددر صورتی که آزمایشگاه مواد مخدر به صورت آزمایشگاه مجزایی فعالیت نماید باید داراي مسئول فن
  .این صورت با بخشهاي دیگر داراي مسئول فنی مشترك می باشد

  واحد کاري 340به ازاء هر   نفر 1           علوم آزمایشگاهیو یا کارشناس  کاردان •

  ، ترجیحاًپرسنل آموزش دیده  نفر 1      گیر آقایان ناظر نمونه •
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   ، ترجیحاًیدهپرسنل آموزش د  نفر 1      ها گیر خانم ناظر نمونه •

ه و ترجیحاً رسمی پرسنل آموزش دیدکه  متناسب با تعداد مراجعین  فرن 1حد اقل                     متصدي پذیرش  •
 .می باشد

  .به نسبت افزایش واحدهاي کاري، پرسنل آزمایشگاه نیز متناسب آن باید افزایش داده شود
  
  

  

  : و تنظیم تهیه

  اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت

 اداره مدیریت آزمایشگاههاي بهداشتی

 

 

 

   

  


