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  شناسايي كيفي مرفين و تفكيك آن از ساير داروها به روش كروماتوگرافي بر روي صفحه نازك در نمونه ادرار:عنوان-1
 :اقدامات وابسته-2
  دانستن اصول روش هاي شناسايي مواد مخدر به ويژه با اصول كروماتوگرافي ستوني و ايمونوكروماتوگرافي-2-1
 ه گيري در بخش تشخيص مواد مخدر آشنايي با دستورالعمل نمون-2-2
  آشنايي با داروهاي مداخله كننده در آزمايش و راه هاي پيشگيري از آن-2-3
  آشنايي با تركيبات و مواد مورد استفاده در تقلب و راهكارهاي پيشگيري از آنها -2-4
  آشنايي با محلول سازي و دانستن مكان و حساسيت ادوات پايه آزمايشگاه -2-5
 آشنايي با اصول كنترل كيفي و حدود مجاز آزمايش و آگاهي و توانمندي در تفسير نتايج حاصله -2-6
 آشنايي با نحوه كار با دستگاه هاي مورد استفاده در اين بخش-2-7
  آشنايي با اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل هاي دفع پسمانده-2-8
ش تلفيق كروماتوگرافي اليه نازك و ستوني براي شناسايي نهايي مرفين و مشتقات ترياك با انجام آزمايش كيفي به رو:هدف-3

  نانوگرم در ميلي متر ادرار300حساسيت 
 . اين روش جهت آزمايش در بخش تشخيص مواد مخدر آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي كاربرد دارد:موارد كاربرد-4
 :صالحيت و شايستگي كاربر-5
 )حتي المقدور شاغل رسمي (  كارشناس آزمايشگاه  كاردان يا-5-1
  سال در بخش تشخيص مواد مخدر2 سابقه كار حداقل -5-2
  گذراندن دوره آموزشي تشخيص مواد مخدر-5-3
  مهارت در انجام آزمايش و اصول كنترل كيفي آن-5-4
  آشنايي با دستورالعمل آزمايش تشخيص مواد مخدر و قوانين مربوطه-5-5
رت و آشنايي كامل با مراحل پذيرش ، نمونه گيري، نگهداري انجام آزمايش و گزارش دهي و موارد تقلب در هر يك از مراحل مها-5-6

 مذكور و نحوه پيشگيري از آنها 
 .) ددر صورت كدورت ، نمونه ها مي بايست سانتريفيوژ گرديده و از صاف شدهء آن استفاده نمو(  ميلي ليتر ادرار شفاف 10: نمونه -6
 : تجهيزات ، مواد ، لوازم و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار-7
  آماده سازي معرفها و محلول هاي مورد نياز مطابق دستورالعمل كيت-7-1
ء ،  آماده سازي تجهيزات مورد نياز طبق دستورالعمل هاي كاربري آنها و اطمينان از صحت و دقت عملكرد آنها از قبيل پمپ خال-7-2

 (Heater)محفظه ستون ها ، هيتر 
 آماده سازي جالوله اي ، سرسمپلر ، بِشِرهاي نمونه گيري ، ويال معرف ها ، پليت هاي لكه گذاري و ساير ملزومات روتين در -7-3

 آزمايشگاه
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  محلول استاندارد مرفين ، كدئين ، و كنترل مثبت و منفي و مثبت كاذب -7-4
 ن تمامي موارد كاربردي در انجام آزمايش از جمله معرف ها ، استانداردها ، كنترل ها و غيرهبه حرارت محيط رساند-7-5
 :نكات ايمني -8
 . رعايت تمامي دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه كه در دستورالعمل ايمني آمده است-8-1
 ر هنگام آماده سازي معرف ها و يا هر گونه كار ديگر در انجام آزمايش استفاده از پيپت هاي اتوماتيك و يا حداقل استفاده از پوآر د-8-2
 استفاده از دستكش التكس به هنگام كار -8-3
 استفاده از ماسك به هنگام تهيه محلول هاي فاز متحرك و هود-8-4
 ):سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگهداري و شناسايي عملكرد ( مستندات -9
  و كنترل هاي مورد استفاده در هر سري كاري TLCثبت نتايج آزمايشات ليست كار يا دفتر -9-1
  ليست كار يا دفتر ثبت نتايج آزمايش غربالگري اوليه و كنترل هاي مورد استفاده در هر سري كاري-9-2
 .فرم درخواست كاال و خدمات كه يك سال نگهداري مي شود-9-3
 )پمپ خالء( تجهيزات  LOG BOOK فرم -9-4
 .فرم ثبت نتايج و علل تكرار تست ها كه يك سال نگهداري مي شود -9-5
 . فرم كارت انبار كه يك سال نگهداري مي شود-9-6
 .فرم حفظ و نگهداشت تجهيزات كه يك سال نگهداري ميشود-9-7
 . نمونه ادرار مراجعين كه مي بايست در شرايط مناسب و به شيوه اي مناسب تا يك ماه نگهداري شود-9-8
 . فرم كاليبراسيون ادوات و تجهيزات كه يك سال نگهداري ميشود-9-9
 . نتايج ارزيابي هاي خارجي آزمايشگاه مرجع سالمت كه يك سال نگهداري مي شود-9-10

 :كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار-10
 . نحوه كنترل كيفي اين آزمايش كه در دستورالعمل كيت آمده است مراجعه نماييد در اين خصوص به-10-1
 . به نحوه كنترل نمونه ها از نظر دقت ، تداخالت داروئي و مواد افزودني به دستورالعمل آزمايش تشخيص مواد مخدر مراجعه نماييد-10-2
 :مراحل اجرايي كار -11
كه با جزئيات كامل در بروشور كيت آمده است ، مراجعه نماييد كه پيوست » نجام آزمايش روش ا« جهت انجام آزمايش به قسمت -11-1

 .مي باشد
 : موارد تكميلي در روش هاي كاري -11-2
 4-3بين ( بهتر است جهت لكه گذاري از لوله هاي ميكروهماتوكريت بدون ضد انعقاد استفاده شود تا قطر لكه ها به حداقل ممكن برسد -

 )ميلي متر 
 بار كليه محتويات 3 تا 2در مرحله لكه گذاري بهتر است كليه محتويات رسوب ادرار در بشرها را با متانول خوب مخلوط نموده و حداقل -

 .رسوبي را لكه گذاري نماييم ، و در هر مرحله در صورت نياز كمي با متانول مخلوط كرده و عمل لكه گذاري را انجام دهيم
  .استفاده شود تا رسوب بيشتري حاصل گردد    ١۵CCنمونه ادرار در انجام آزمايش   ١٠CC بهتر است به جاي -
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 قطره 5 قطره به ميزان 2 جهت تسريع در حركت لكه ها در فاز متحرك به تجربه ثابت شده است كه اگر مقدار آمونياك آن را به جاي -
 .ام مي شوداضافه نماييم ، عمل حركت لكه ها تسريع و تفكيك آنها بهتر انج

با مارك هاي ) الكل اتيليك، كلروفوم و آمونياك (  بايد توجه داشت كه جهت تهيه محلول هاي فاز متحرك از محلول هاي مورد نياز -
 )  MERCKحتي المقدور با مارك شركت (معتبر استفاده شود 

 ده و در صورت مطابقت با شاخص هاي مورد نظر ، آزمايش  و ظاهر كنترل گردي SG  ، PHبهتر است قبل از انجام آزمايش نمونه ها از نظر -

TLC انجام گيرد ، در غير اين صورت با صالحديد مسئول فني و انجام دهنده آزمايش نمونه گيري مجدد انجام شود . 
 :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش-12
 ساير موارد كاربردي توسط اپراتور از جمله تغيير رنگ ، نداشتن تاريخ  عدم تصديق نمونه ها ، معرف ها ، استاندارد ، كنترل ها و-12-1

 .مصرف و غيره
  خرابي تجهيزات مورد نياز-12-2
 . حجم ناكافي نمونه و موارد تقلب در نمونه گيري و انتقال نمونه ها در آزمايشگاه-12-3
 .ت كامل در بروشور كيت آمده است ، كه به پيوست مي باشد عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري نمونه ها و معرف ها كه با جزئيا-12-4
 ) :علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن (تفسير -13
  نمونه استاندارد با نمونه هاي مثبت (RF) عدم تطابق حركت -13-1
ا مي بايست نمونه گيري مجدد  در صورت پي بردن به تقلب در هر يك از مراحل پذيرش ، نمونه گيري ، انتقال و نگهداري نمونه ه-13-2

 .انجام گرديده و آزمايش تكرار شود
 .هر گونه مواردي كه سوپروايزر و يا مسئول فني آزمايشگاه تكرار آن را الزم بداند-13-3
كرار در فرم  به هر دليلي كه تكرار اتفاق مي افتد ، نتايج حاصله مربوط به قبل و بعد از تكرار و نتيجه گزارش نهايي و نيز علت ت-13-4

 .ثبت نتايج علل تكرار تست ها ثبت و مرقوم گردد
 .در برگه ثبت نتايج گزارش گردد  ∗R٢ و تكرار بر روي نمونه جديد با عالمت       ∗R١ تكرار روي همان نمونه با عالمت -13-5
 مراجع و منابع-14
  بروشور كيت-14-1
  نمونه گيري  دستورالعمل انجام آزمايشات تشخيص مواد مخدر و-14-2

 


