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  اعتياد به مواد مخدرفرآيندهاي آزمايشگاه تشخيص دستورالعمل

 مقدمه
 23 قانونگذار به استناد ماده ،از اعتيادبا توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر تشخيص، درمان و پيشگيري 

، صدور گواهي عدم اعتياد در تمام موارد اعم از افراد ارجاعي نيروي 19/3/1359اليحه تشديد مجازات مرتكبين جرائم موادمخدر مصوب 
رو  از اين. رار داده استعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قه استخدام را ب و انتظامي، دادگاههاي انقالب اسالمي، ازدواج

 قضايي كشور برخوردار بوده و با توجه به اينكه نتايج ارائه  مراجع اي در نظام سالمت و هاي تشخيص مواد مخدر از جايگاه ويژه آزمايشگاه
 در آن و رعايت ملدستور العي و حقوقي قرار گرفته و برحقوق شهروندي افراد تأثير مستقيم دارد، تدوين يشده، مورد استناد مراجع قضا

 .باشد  بسيار باالئي برخوردار ميتها  از اهمي اين آزمايشگاه
 :كند را دنبال مي ذيل هاي بيولوژيك سه هدف عمده  مواد مخدر و جستجوي مرفين در نمونه اعتياد بهآزمايش تشخيص

 .وكينتيك حيواني و انساني و بررسي غلظت مرفين در مطالعات فارماك(TDM) ارزيابي مقادير درماني در بيماران -1
 .هروئين و ترياك براي اهداف تشخيصي، اپيدميولوژيك و كنترل اعتياد مواد مخدرنظير مرفين،  بررسي اعتياد به-2
 .يي تحقيق در مورد علل مسموميت يا مرگ در موارد باليني، پاتولوژيك يا جنا-3

 تشخيص موادمخدرآزمايشگاه  فرآيندهاي
 آزمايشمشخصات برگه درخواست 

 :برگه درخواست آزمايش بايد شامل موارد زير باشد
 .و غيرهدارات دولتي، دفتر اسنادرسمي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي اسربرگ رسمي سازمان، ارگان، اتحاديه صنفي، شركتها،  

 . شماره تلفن تماس ونشاني سازمان درخواست كننده آزمايش 

 . مهر سازمان درخواست كنندهو مسئول امضاء،سمت، نام و نام خانوادگي 

 .الصاق عكس فرد آزمايش شونده به برگه درخواست و ممهور بودن آنها با مهر سازمان درخواست كننده 

 پذيرش
 موردنظر قرار گيرد به شرح ذيل دباي  مياعتياد به مواد مخدرنكاتي كه در مرحله پذيرش مراجعين جهت انجام آزمايش تشخيص 

 .باشد مي
 ها و  ها، نيروي انتظامي، كارگزيني ادارات، شركت دار و ممهور به مهر دفترخانه ازدواج، دادگاه ه عكسمنا ارائه معرفي 

 .باشند هاي صنفي كه به نحوي داراي مجوز قانوني جهت فعاليت مي اتحاديه
اي و ارائه قبض جوابدهي  ي رايانهافزار نامه و ارگان ارجاع دهنده در سيستم نرم  تاريخ معرفي، نامه   شماره،ثبت مشخصات مراجعين  
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 .با تاريخ مشخص

 .نامه ارائه شده با معرفيمسئول نمونه گيري تائيد هويت افراد توسط  

 .گيري كد بر روي ظرف نمونهيا ثبت شماره پذيرش و 

 . معرفي نامه ها، دفتر ثبت مشخصات مراجعين، جوابهاي ثبت شده در كامپيوتر حد اقل تا دوسال نگهداري شوند 

 آمادگي مراجعه كننده براي آزمايش 
در (بايد فرد نمونه دهنده در حد اقل سه روز قبل از آزمايش از مصرف قرصهاي كدئين دار خود داري نمايدو در صورت امكان 

را خود داري كرده ويا مصرف آنها ...  سايمتيدين، رانيتيدين و از مصرف داروهاي) صورتي كه براي سالمتي وي خطري ايجاد نكند
 .به آزمايشگاه اطالع دهد

 گيري  نمونهمكان
باشد و در صورت رعايت استانداردها  مواد مخدر مياعتياد به هاي آزمايشگاه تشخيص  گيري از مهمترين قسمت محل نمونه

مداخالت  را فراهم آورد و باعث جلوگيري از بروز بسياري از گيري  سهولت و دقت در نمونه،تواند موجب منزلت ارباب رجوع  مي
 : بايستي داراي خصوصيات ذيل مي باشدگيري در نتيجه محل نمونه. شود در هنگام نمونه گيري ) تقلبها (

 .بخش نمونه گيري ادرار از نور و تهويه كافي برخوردار باشد 

 .شد با آزمايشگاه  تشخيص اعتياد به مواد مخدر گيري محلي مجزا از سرويسهاي بهداشتي عمومي و فقط مختص نمونه 

 .و ديوار هاي محل نمونه گيري قابل شستشو و بهداشتي باشدكف  

هاي بهداشتي ديواري استفاده   از سرويس آقايانگيري جلوگيري از آلودگي ناشي از ترشحات ادرار در هنگام نمونهترجيها جهت  

 .شود

 .دراخالقي و اسالمي در اولويت قرار داگيري به منظور حفظ بيشتر شئونات  استفاده از سيستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونه 

 .و نقطه كور نداشته باشدداشته به گونه اي نصب شوند كه بهترين ديد را گيري  در محل نمونهدها باي  دوربين 

 فاصله زمانيدر  (.ترجيها از ظروف در پيچ دار جهت نمونه گيري استفاده شود تا امكان اضافه نمودن مواد به آن به حد اقل برسد 

 ). و انتقال آنگيري در محل نمونه نمونه ندنما

 .وجود نداشته باشد به نمونه هاي گرفته شده گيري درمحل نمونهمتفرقه امكان دسترسي افراد 

 .ترجيها مكان نمونه گيري در نزديكترين فاصله به محل انجام آزمايش باشد 

 گيري  نمونه
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ي برخوردار بوده و بايد در حضور ناظر مستقيم معتمد و يا تحت نظارت گيري ادرار جهت آزمايش مواد مخدر از اهميت زياد نمونه
افراد و رويت هاي مدار بسته صورت گيرد، مانيتور بايد در محلي محفوظ قرار داده شود كه بجز پرسنل مسئول از ورود  دوربين

 . گرددغيرمسئول جلوگيري شود تا منزلت مراجعين حفظ
 .ر مصرف كه با كد و شماره مشخص گرديده به فرد مورد آزمايش داده شوددار پالستيكي يكبا  ظرف در پيچيك 

 بايد توسط مسئول نمونه گير صالحيت اخالقي و امين بودن . ( نمايدمطابقتنامه  مشخصات فرد را با برگه معرفينمونه گير بايد  

 ).ثبات رسيده باشداآزمايشگاه به 

 از روشهاي پيشگيري از تقلب مانند بازرسي بدني، شستشوي دستها پيش از درصورت هرگونه شك به فرد نمونه دهنده استفاده 

 .نمونه گيري، و غيره نيز توصيه مي شود

گيري حتماً جالباسي نصب باشد تا نمونه دهنده وسايل اضافي مانند پالتو، كت و كيف خود را در آن قرار دهد و با  در محل نمونه 

 .گيري نبرد خود به محل نمونه

 .ون و آب در محلي باشد كه امكان افزودن آن به نمونه وجود نداشته باشدمايع صاب 

تاامكان جا . نمونه گرفته شده بالفاصله بايد توسط ناظر از نمونه دهنده تحويل گرفته و به مكان مناسب و مطمئن انتقال داده شود 

 . باشد وجود نداشتهو يا افزودن مواد خارجي به  نمونهبجايي 

 .گيري ريخته شود  مطمئن شود كه نمونه مستقيماً از فرد نمونه دهنده، به داخل ظرف نمونهدگير باي نمونه 

بوده و امكان دسترسي افراد متفرقه به آن وجود گير  زيرنظر نمونهدباي ها تا قبل از انجام آزمايش و تحويل به آزمايشگاه مي نمونه 

 مراحل مراقب هر گونه تقلب احتمالي اعم از افزودن مواد به نمونه، بديهي است ناظر نمونه گيري بايد در تمام. نداشته باشد

 .باشد... جاسازي نمونه و 

 گيري مراحل بعد از نمونه
 كافي) كروماتو گرافيجهت انجام آزمايش ( و تائيدي  غرباليگير بايد مطمئن شود حجم نمونه ادرار جهت انجام آزمايش نمونه

 نياز براي آزمايش كروماتو گرافي باشد تادر صورت نياز به تكرار آزمايش ، امكان تكرار با آن حجم آن دو برابر مقدارموردباشد و 
 .نمونه وجود داشته باشد

 بايدگيري و ثبت شود، اين عمل  دماي نمونه توسط دماسنج ديجيتالي اندازهدرصورت شك به نحوه نمونه گيري ، بهتر است  

در غير اين صورت بايد نمونه .  درجه باشد37 تا 33 جام شده و دماي نمونه بايد بين گيري ان  دقيقه پس از نمونه4حداكثر تا 

 .شودگيري تكرار 
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 .گيري مجدد انجام شود  نمونه،اي مشكوك به تقلب است بررسي شود و اگر نمونه نمونه  و وزن مخصوصpH شفافيت،  رنگ، 

 باشد  ١٫٠٠۴گيري شود و در صورتي كه وزن مخصوص آن كمتر از   اندازه نمونهدر مورد نمونه هاي خيلي رقيق بايد وزن مخصوص 
 .،نمونه گيري تكرار گردد

 . باشند، بايدمجدداً نمونه گيري شوندmg/dl20كمتر از  آنهاكه غلظت كراتينين  نمونه هايي 

 pHدر صورتيكه (باشد  قابل قبول مي  5/8 – 5/4  مورد انتظار نمونه ادرار در حدpH بيشتر از مقدار مذكور باشد  نمونه كمتر يا

به منظور جلوگيري ازتداخل موادي كه باعث و توسط سود نرمال و يا اسيد كلريدريك نرمال به محدوده مورد انتظار رسيدهد باي 

 .گرفته و نتيجه تاييد گرددمورد آزمايش قرار  كروماتوگرافي مي گردند بايد نمونه فقط باروش pHتغيير 

 . مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شودد ماننمواد اضافينبايد  

 بطوريكه دسترسي به نمونه ادرار تا مرحله .بصورت مهر و موم شده باشددباي  از مراكز قضائي و انتظامي ميدريافتيهاي  نمونه 

 قبل از بايدها  ه نمايند و اين نمون بايد برگه درخواست را امضاءفرد تحويل دهنده نمونه گير و پذير نباشد و نمونه آزمايش امكان

 .كنترل و پس از تائيد از مأمور تحويل گرفته شود...و  و وزن مخصوص pHتحويل توسط آزمايشگاه از نظر رنگ، 

ها برچسب چسبانيده شود و برچسب بايد داراي نام و يا كد مشخص كننده فرد آزمايش شونده و همچنين تاريخ،  بر روي نمونه 

 .مونه باشدم تقريبي نجگيري و ح زمان نمونه

براي افراد غيرقابل دسترسي (بايست نمونه ادرار مشكوك بصورت محفوظ  نتيجه آزمايش غربالي، مي در صورت مثبت شدن  

 .در يخچال و يا فريزر جهت انجام آزمايش تاييدي نگهداري شود) متفرقه

 ها نگهداري نمونه
 درجه -20تر از دماي  گراد مناسب مي باشد ولي براي مدت طوالني ي درجه سانت-5 روز، فريزر با دماي 5ها تا  براي نگهداري نمونه

ظروف .شود هامي ها پرهيز نمود زيرا باعث تغيير مواد موجود در نمونه هاي متوالي نمونه شدنذوب شود و بايد از يخ زدن و  استفاده مي
درمورد . ها بايد دور از نور و حرارت نگهداري شود  همچنين نمونه. باشد  نگهداري نمونه بسته به نوع ماده مورد آزمايش متفاوت مي

 . سانتي گراد مناسب است درجه-20ظرف پالستيكي و دماي  هاي ادرار حاوي مرفين و كدئين نمونهنگهداري طوالني مدت  
 مشخصات برگه نتيجه آزمايشگاه

 .ترجيحاً بايد نتايج بصورت پرينت كامپيوتري ارائه گردد 

 .  آن بر روي برگه جواب درج شوده و شماره تلفنآزمايشگا نام و نشاني 

 . بر روي برگه جواب درج شودنامه و تاريخ آن نام سازمان درخواست كننده، شماره معرفي 
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 . بر روي برگه جواب درج شودتاريخ انجام آزمايش و شماره پذيرش كامپيوتري و يا شماره سريال 

 . داروها و مواد مخدري مورد آزمايش قرار گرفته استدر زير نويس برگه نتايج آزمايش تاكيد شود كه چه 

 . بر روي برگه جواب درج شود)يك ماه از تاريخ صدور( مدت اعتبار نتيجه آزمايش  

 . بر روي برگه جواب موجود باشدامضاء مسئول آزمايشگاه 

 .باشد  فاقد اعتبار ميممهور بودن نتايج آزمايشها با مهر برجسته و ذكر اينكه نتايج آزمايشها بدون مهر برجسته 

 نام كامل آزمايشگاه ونيز عنوان ، آرم دانشگاه، نام كامل دانشگاه مربوطه:شاملآزمايشگاه   كاملبايد داراي مشخصات مهر برجسته
 .شخيص مواد مخدر باشدتبخش 

بوده و تحت نظارت فرد مذكور  دراختيار مسئول آزمايشگاه موادمخدر و يا فرد مورد اطمينان وي بايدمهرهاي آزمايشگاه انحصاراً 
 .نگهداري شود) دار كمد يا كشوهاي قفل(نتايج مهر شده و سپس در محل امن 

  تشخيص مواد مخدر روشهاي
 : رايج براي تشخيص مواد مخدر عبارتندازروشهاي

 روشهاي شيميايي .1

 روشهاي كروماتوگرافي .2

 روشهاي ايمونولوژيك  .3

  روشهاي شيميايي-1
اساس اين روشها برمبناي انجام واكنش . باشند ترين روشهاي شناسائي آلكالوئيدها بخصوص مرفين مي يميروشهاي شيميايي از قد

 براي انجام آزمايش ابتدا بايد مرفين. شيميائي يك معرف با مرفين است كه به صورت آزاد در حاصل استخراج وجود دارد
  .هاي فرود و ماركي است رف معمورداستفادهدو معرف . را از مايع بيولوژيك استخراج نمود

  روشهاي كروماتوگرافي-2
همه انواع كروماتو گرافي .گيري كيفي و كمي داروها در مايعات بيولوژيك است ترين روشهاي اندازه كروماتوگرافي يكي از معمول

 .داراي اجزاي زير هستند
 . كه مايع و يا گاز مي باشد(Mobile phase)فاز متحرك 

 .كه مي تواند مايع وياجامد باشد (Stationary phase)فاز ثابت 
به طور كلي فاز متحرك به دليل جرياني كه دارد از كنار يا درون فاز ثابت عبور مي كند و بر اساس تمايل اجزاي مختلف نمونه مورد 

داشته باشد در نتيجه اگر ماده مورد آناليز تمايل كمتري به فاز ثابت . نظر باسرعتهاي مختلف توسط فاز متحرك شسسته مي شوند
سريعتر توسط فاز متحرك شسته مي شود و اگر بيشتر به فاز ثابت تمايل داشته باشند باسرعت كمتر شسته مي شوند و به اين 

به عبارت ديگر اجزاء مختلف نمونه بر اساس اينكه با چه شدتي توسط فاز ثابت نگهداشته مي .ترتيب مواد از هم تفكيك مي شوند
 .دا مي گردندشوند از هم ج
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  : موارد زير اشاره كردتوان به از انواع كروماتوگرافي مي
 Paper Chromatography (PC)  كروماتوگرافي روي كاغذ

  Thin Layer Chromatography (TLC  (كروماتوگرافي روي اليه نازك

   High Performance Liquid Chromatography  (HPLC)مايع با كارايي باال كروماتوگرافي

 Gas Chromatography (GC)  كروماتوگرافي گازي

 Paper Chromatography (PC)  كروماتوگرافي روي كاغذ-2-1
سپس . در اين نوع كروماتو گرافي پس از استخراج ماده مورد آناليز آن رادر حالل مناسب حل كرده و روي كاغذ لكه گذاري مي كنيم

به دليل كشش سطحي حالل روي سطح كاغذ باال آمده و اجزاء . ز متحرك قرار داردآن را داخل تانك قرار مي دهيم كه در آن فا
 هرچه اجزاء مخلوط بيشتر در حالل. مختلف بر اساس حالليت و تمايل شان به فاز ثابت در محلهاي مختلف باقي مي مانند

ر مرحله بعد بايد سپس بايستي با معرف د. و به اين ترتيب از هم جدا مي گردند. حل شوند روي سطح كاغذ بيشتر باال مي روند
 . مناسب لكه هارا ظاهر و قابل ديد نمود

 TLC نازك اليهكروماتوگرافي بر روي -2-2

در اين روش فاز ثابت روي يك صفحه از جنس پليمر يا . اين روش ساده ترين و مفيد ترين روش تشخيص اوليه و خلوص مواد است 
در اين نوع كروماتو گرافي پالريته . از ثابت تركيباتي نظير سيليكاژل ويا آلومينا مي باشدكه جنس ف.آلومينيوم كشيده مي شود 

 :استذيل و بطور خالصه شامل مراحل روش كار مانند كروماتو گرافي كاغذ مي باشد.اهميت زيادي دارد
گذاري  و حل كردن آن در يك حالل آلي ، لكه ، تغليظ حاصل استخراج آلي از ادرار بوسيله حالل ويا ماده مورد آناليزاستخراج دارو

 هاي شيميايي داروهاي تفكيك شده توسط معرف و شناسايي ، جداسازي تركيبات بوسيله فاز متحرك، ظهورTLCروي صفحه 
 يا UVجذب ، استفاده از ) به حركت جبهه فاز متحركTLCنسبت حركت نمونه مورد آناليز روي صفحه (RF استفاده از  شناخته شد،
در جداسازي و شناسايي  خصوصيات فاز متحرك، فاز ثابت، اشباع بودن يا نبودن تانك كروماتوگرافيمثل توجه به نكاتي  .فلورسانس

 .دارو مؤثر است
 TLCزاياي  م-2-2-1

o پس شوند،  گذاري بر روي صفحه قرار داده مي كه به هنگام لكه موادي. ساده ترين و مفيد ترين روش تشخيص اوليه و خلوص مواد است

 .و مشاهده خواهند بودشناسايي  قابل ،مناسبي آشكار سازهاي بر روي آن باقي مانده و در نهايت در صورت بكارگيراز تفكيك شدن 

o  دارد اندكتجهيزاتو نياز به داشته كاربرد ساده . 

o  ناچيزمواد را دارا مي باشدقابليت جداسازي و شناسايي مقادير.  

o  استكوتاهانجام آزمايش زمان . 

o مي توان چندين نمونه را هم زمان آزمايش كرد. 
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o از فازهاي ثابت و متحرك متنوع مي توان استفاده نمود. 

o از معرفهاي ظاهر كننده متنوع مي توان استفاده نمود. 

   TLC معايب -2-2-2

o  حساسيت آن كمتر از روشهايGC,GC/MS,HPLC  مي باشد . 

o ددقت وصحت آن كمتر از روشهاي فوق مي باش. 

 (GC) گاز كروماتو گرافي -2-3

ماده مورد آناليز تحت فشار گاز در طول ستون كروماتو گرافي كه توسط ذرات فاز  .در روش گازكروماتو گرافي فاز متحرك گاز است
اني ثابت پر شده است، حركت كرده وبر اساس پالريته با سرعتهاي متفاوتي در طول ستون حركت مي كنند ودر نتيجه با فواصل زم

 .شناسايي مي شود(Detector) مختلفي از انتهاي ستون خارج شده و توسط آشكار ساز  
 روش كلي كار عبارتست از استخراج دارو با يك حالل مناسب، تغليظ حاصل .استبااليي برخوردار   و دقت حساسيتازين روش ا 

 به همراه نمونه از كروماتوگراف، عبور فاز متحرك گازي، تزريق به دستگاه گ)سازي مشتق(استخراج و تبديل آن به يك مشتق فرار 
 . از ستون و باالخره، شناسايي و ثبت توسط آشكارسازمورد آناليز

به آن   متصل مي كنند كه طيف سنج جرميبهدستگاه گاز كروماتوگراف،آن را ، دقت و صحت حساسيتافزايش  معموالً به منظور 
(GC/MS)براي تشخيص بسياري از دارو ها، مواد مخدرو مواد مورد آناليز مي باشداين روش ، روش مرجع. مي گويند . 

بعالوه نيازمند خدمات مناسب بعد از فروش مي باشد،لذا .با توجه به اينكه اين روشها گران بوده و استفاده از آنها نياز به تخصص دارد
از اينرو از روشهاي ساده تر و كاربردي ديگري كه در عين . مواردي از اين قبيل استفاده از اين سيستمها رادچار محدوديت ميكند

 .استفاده مي شود) TLCنظير (حال از حساسيت و دقت مناسب برخوردار باشند 
 (HPLC) باال اييكروماتوگرافي مايع با كار-2-4

در طول ستون كروماتو گرافي كه ماده مورد آناليز تحت فشار پمپ  .در روش كروماتو گرافي مايع با كارايي باال فاز متحرك مايع است
توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حركت كرده وبر اساس پالريته با سرعتهاي متفاوتي در طول ستون حركت مي كنند در نتيجه با 

  و دقت حساسيت ازين روشا .شناسايي مي شود(Detector) فواصل زماني مختلفي از انتهاي ستون خارج شده و توسط آشكار ساز  
 : زير استشامل مراحل HPLCروش كلي كار در . اليي برخوردارمي باشدبا

 فاز متحرك مناسب با فشار باال به داخل ه دستگاه و حركت آن به همراهاستخراج با يك حالل مناسب، تزريق حاصل استخراج ب
هاي  اس سطح زير منحني پيكنظر براس اندازه گيري تركيبات موردتشخيص بوسيله آشكار ساز و و باالخره  ، تفكيك آنستون

هاي مختلف   منجر به ساخت دستگاههاي كامالً خودكار و منعطف براي سيستمHPLCامروز توسعه و تجهيز .  مي باشدبدست آمده
 . بااليي برخوردار استدقت اين روش از حساسيت و . شده است

 روشهاي ايمونولوژيك -3
 از آنجاييكه در حال حاضربه منظور آزمايشهاي غربالي تشخيص مواد . مي باشداديب آنتي ژن به براساس اتصال آنتيهمه اين روشها 

 مخدر در ادرار فقط از روش ايمونوكروماتو گرافي استفاده مي شود ، فقط به شرح آن مي پردازيم وبه ذكر نام تعدادي از ساير 
 :روشها اكتفا مي كنيم
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RIA-    راديوايمونواسي(Radioimmunoassay) 
FIA-    فلوئورسانس ايمونواسي(Flurescentimmunoassay) 

 (Enzymeimmunoassay)  EIA-  اين سيستم خود شامل كهEMIT و ELISAباشد  مي. 
 (Agglutination Inhibition)از آگلوتيناسيون ممانعت  - 
 (Immunochromatography)وش ايمونوكروماتوگرافير - 
 (Immunochromatography)وش ايمونوكروماتوگرافير

روشي كه در حال حاضر در كشور به طور وسيعي براي آزمايشهاي غربالگري تشخيص اعتيادبه مواد مخدر مورد استفاده قرار مي 
در اين روش با قرار . است اين روش يك روش ايمونواسي رقابتي بر روي نوارهاي غشايي . گيرد، روش ايمونو كروماتو گرافي مي باشد

 ورقابت ميان مرفين . دهند ضد مرفين است نمونه را مورد بررسي قرار ميدي با نتيآكه داراي  ارهاي غشاييدادن ادرار بر روي نو
 نيز اين روش.گيرد كه تشكيل خط رنگي نشانگر اتصال كونژوگه مرفين و عدم حضور مرفين در ادرار است مرفين كونژوگه صورت مي
 . كند   نتايج مثبت كاذب ايجاد ميبرخي داروها مانند كدئينباوجود حساسيت زياد، با 

 
 نحوه آزمايش تشخيص مواد مخدر درادرار  

اولين مرحله شامل آزمايش غربالي و يا آزمايشهاي اوليه است كه براي . شود  مرحله اجرا مي دوآزمايشهاي داروهاي اعتيادآور و غيرمجاز در
دومين مرحله آزمايشهاي تائيدي براي اثبات شناسايي دارو يا .گردد يمجام هاي مثبت احتمالي ان هاي منفي از نمونه تشخيص و تفكيك نمونه

 .متابوليتهاي آن است كه احتمال وجود آنها در مرحله غربالي مشخص شده است
هاي تجهيزاتي،  هاي تائيدي وجود داشته كه با توجه به امكانات و دسترسي و هزينه روشهاي متنوعي جهت غربالگري اوليه و نيز روش

 روش شاملپذيرد كه  درماني جهت غربالگري اوليه و تائيدي انجام مي- و روش متداول در آزمايشگاههاي مراكز بهداشتيد
 .باشد  ميTLCو روش كروماتوگرافي روي اليه نازك ) غربالگري سريع(ايمونوكروماتوگرافي 

 .ست مورد استفاده قرار گيردكيتهاي تشخيص مرفين به روش االيزا نيز ارائه شده است كه در آينده ممكن ا
 TLCكيت تشخيص مرفين در ادرار به روش -1

 . براي استفاد از اين كيت به دستور العمل مربوطه مراجعه شود. اين كيت به صورت تجارتي موجود مي باشد
 Liquid –Liquid Extraction(LLE) مايع –مايع   استخراج مرفين به روش -2

  مايع استفاده نمود كه در ذيل به آن اشاره –با استخراج مايع  TLCمي توان از روشدر صورت عدم دسترسي  به كيت مذكور 
 :شده است

 ساعت در 24 و يا ، اسيد كلريدريك غليظ مخلوط شده و به مدت يك ساعت در بنماري جوش  ميلي ليتر2  ميلي ليتر نمونه با20 .1

 .دماي آزمايشگاه قرار ميدهيم 

 . تنظيم شود٩ – ٨٫۵ = PH ه و توسط سود غليظ نمونه قليايي شد .2

 با اين ترتيب كه نمونه ادرار قليايي شده را داخل قيف . انجام شود1:9 پروپانل به نسبت -2: عمل استخراج توسط محلول كلروفرم  .3
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سپس . نيممخلوط كرده و به شدت هم مي ز) 1:9 پروپانل به نسبت -2: كلروفرم (  استخراج محلول ميلي ليتر 40دكانتور ريخته و با 

اليه زيري را از كاغذ صافي عبور داده و داخل بشر جمع آوري مي كنيم و توسط بنماري جوش آن . مدتي صبر مي كنيم تا دواليه شود

 .  لكه گذاري مي كنيم TLC قطره متانل حل كرده و روي صفحه 3-4پس از خنك شدن بشر، محتواي آن را در .را تبخير مي كنيم

  . دقيقه فعال شود20 درجه سانتي گراد به مدت 80 -110 دماي دربايد  TLCپليتهاي  

 مي توان استفاده كرد فاز هاي متحرك ديگري هماز  . ( آماده شود(٠٫٢ml)آمونياك, (١٫۴ml)متانل, (١٢ml)فاز متحرك شامل كلروفرم .4

 ).شته باشدولي بايد به اين نكته توجه نمود كه تداخلي بين مرفين ، كدئين و ساير داروها وجود ندا

 دقيقه در دماي 8چند دقيقه صبر مي كنيم تا سطح پليت خشك شود آنگاه حدود . دقيقه از داخل تانك خارج ميكنيم25 -30پس از  .5

 . درجه سانتي گراد قرار مي دهيم80 -110

 .با استفاده از معرف يدو پالتينات لكه هاي ايجاد شده را ظاهر مي كنيم و پليت را تفسير مي كنيم .6

 تي در مورد كنترل كيفيت كيتهاي مورد استفادهنكا
كيتهاي غربالگري و تاييدي بايد داراي تاييديه معتبر مانند تاييديه آزمايشگاه رفرانس باشد همچنين توجه به نكات ذيل قبل از استفاده 

 .آنها ضروري است
 .معتبر باشد) غربالي و تاييدي (تاريخ مصرف كيت .1

 . متر باشد  ميلي5 از  نبايد كمتر)غربالي(عرض نوار .2

 . نانوگرم مرفين آزمايش شوند300، در غلظت )5/4 – 5/8  ( هاي مختلفpHر كيتهاي غربالي و تاييدي د .3

 .آزمايش شوند)   نانو گرم در ميلي ليتر400و300 و200به عنوان مثال در غلظتهاي( در ادرار  مرفين مختلفهاي  غلظت .4

 . دكندگي و كشيدگي رنگ نداشته باشپرا) در روش غربالي(خطوط تست و كنترل  .5

 ) ثانيه45 -30معموالً.(سرعت حركت نمونه ادرار بر روي نوار تست مطابق بروشور باشد .6

 .در هر سري كاري از نمونه هاي كنترل مثبت و منفي بايد استفاده شود .7

ي اين كار بايد از نمونه هاي مثبت، منفي و برا. نتيجه آزمايش كيتهاي مورد آزمايش جديد با كيتهاي قابل قبول و معتبر مقايسه شوند .8

 .استاندارد مرفين استفاده شود

سرعت حركت بافرها و تخليه نمونه ادرار از ستونهاي كروماتو گرافي بايستي مطابق دستور العمل كيتهاي مورد استفاده  TLC در روش .9
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 .انجام شود

 .باشد)  دقيقه25-30د حدو( سرعت حركت فاز متحرك مطابق دستور العمل كيت TLCدر روش  .10

 .تفكيك شود)  سانتي متر1,5 -2حدود( مرفين با فاصله مناسب ازكدئين TLCدر روش  .11

 .ظاهر شود) حدود يك سانتي متر( مرفين با فاصله مناسب ازمحل لكه گذاري TLCدر روش  .12

 مواردي از منابع خطا
  تلقي مشكوكنتيجه تست نواري  ممكن است cutoff (ng/ml ٣٠٠)در صورت غلظت كم دارو و در محدوده    

 . روش تائيدي كنترل شودبا نمونه بايددر اين گونه موارد  گردد كه
در غير اينصورت با رقيق شدن نمونه مثبت، مقدار .  پرهيز گرددها براي انجام آزمايش بعنوان يك نمونه جداً از مخلوط نمودن نمونه 

 . گردد ط منفي گزارش ميرو از غلظت حد مرزي كمتر گرديده و نتيجه به غلاد

 و آموزش باتجربهگردد از افراد   توصيه مي، از آنجائيكه به تجربه و مهارت فرد آزمايش كننده بسيار وابسته استTLCدر روش  

 .ديده استفاده گردد

 .دد هر مرحله رعايت گربرايزمانهاي ذكر شده و  گيرد كليه مراحل مطابق دستورالعمل كيت انجام دباي  TLCدر روش  

 . تنظيم شود در هر سري كاري بايد TLCمورد استفاده در مرحله استخراج  ) ٠٫٣Bar-٠٫٠۵در محدوده ( پمپ كنترل ميزان خال 

 .سرعت حركت بافرها و تخليه نمونه ادرار از ستونهاي كروماتو گرافي بايستي مطابق دستور العمل كيتهاي مورد استفاده باشد 

 .درجه سانتي گراد تنظيم شود110 -80دماي هات پليت در محدوده  

 .  دقيقه رعايت شود60 -45زمان اشباع شدن تانك كروماتو گرافي حدود  

و سپس به منظور نگهداري طوالني مدت سطح آنها با . رعايت شود) حدود يك ساعت (TLCزمان الزم براي خواندن نتايج پليت  

 . يك صفحه شيشه اي پوشانيده شود

 . از اتمام آزمايش بايد اسيد واش شوندبشرهاي استفاده شده بعد 

گذاري و  كد TLCروي پليت  گرديده  سپس ثبتاي   جداگانهدر دفترتاريخ با ذكرمشخصات نمونه  بايد TLCبراي انجام آزمايش  

 .ها تاريخ آزمايش ثبت گرديده و  مدت يكسال نگهداري شود  پليترويهمچنين پس از انجام آزمايش، .آزمايش گردد

 صول ايمني در آزمايشگاه  تشخيص مواد مخدررعايت ا
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.    رعايت گردد" اصول كلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي كاركنان "درآزمايشگاه تشخيص مواد مخدر بايد كليه اصول ايمني جزوه 
 :در ذيل به نكاتي چند اشاره مي شود

 .هنگام كار از روپوش ، دستكش، ماسك و عينك استفاده شود 

 .سطوح كار ضد عفوني شود) هيپوكلريت سديم(مايش با مواد ضد عفوني كننده مناسب پس از انجام آز 

 . از پوار و پيپت فيلربراي برداشتن محلولها توسط پي پت استفاده شود 

  . در دسترس باشدSafety boxمواد ضد عفوني كننده مناسب وظروف  

 قويزير هود در  آزمايشكليه مراحلالزم است ،  TLC در روش با توجه به بخارات شيميائي حاصل از مواد شيميايي استفاده شده 

 .انجام گرديده و به منظور حفاظت و ايمني پرسنل از دستكش و ماسك استفاده نمايند

 . ستونهاي كروماتو گرافي ، نوار و يا كاست كيتهاي غربالي استفاده شده  بعد از اتمام آزمايش به روش بهداشتي دفع گردد 

محلول سفيد كننده خانگي با (ه به هنگام آزمايش با ادرار آغشته شده است با ماده ضد عفوني كننده مناسب كليه وسايلي ك 

 .،  ضد عفوني و سپس شسته شود) كه به نسبت يك به ده رقيق گرديده۵ % كلرفعال

 از پخش آئروسل در فضا براي جلوگيري.  مقداري محلول ضد عفوني كننده اضافه شود TLCدرون محفظه خال در هنگام آزمايش  

 .بايستي آزمايش زير هود انجام شود

 .بخش نمونه گيري ادرار كامال تميز وضد عفوني شود 

 .نمونه گير از دستكش استفاده كند 

 فضاي فيزيكي 
اً از  درماني كه عمدت -موادمخدر در مراكز بهداشتي اعتياد به با توجه به تعداد قابل توجه مراجعين به آزمايشگاههاي تشخيص

 فضاي مناسب و امكانات رفاهي مناسب جهت مراجعين فراهم بايدالمقدور   د، حتينباش  ميغيره مراجعين ازدواجي و استخدامي و
 .گردد

 . باشدسالن انتظار به ازاء هر مراجعه كننده حداقل نيم مترمربع 

 .شته باشد وجود دا)ناسب با تعداد مراجعينتم(گيري آقايان  سرويس بهداشتي مخصوص نمونه 

 . وجود داشته باشد)ناسب با تعداد مراجعينتم(ها  گيري خانم سرويس بهداشتي مخصوص نمونه 

 . باشد مترمربع20  حد اقل)TLC و غربالگري(موادمخدر اعتياد به  تشخيص آزمايشگاه يفضاي فيزيك 
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 . باشدرمربع مت3حد اقلفضاي فيزيكي مربوط به سيستم مانيتور مدار بسته و كنترل هويت مراجعين  

ها و حفاظت و ايمني  موادمخدر جهت انتقال آسان نمونه اعتياد به گيري و انجام آزمايش تشخيص  ترجيحاً فضاهاي مربوط به نمونه 

 .بيشتر در مجاورت همديگر باشد و به هم ارتباط داشته باشد

 
 تجهيزات بخش تشخيص موادمخدر

o ص موادمخدرافزاري آزمايشگاه تشخي افزاري و نرم سيستم سخت 

o گيري يستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونهس 

o اليتدماسنج ديجي 

o  pHر مت 

o رفراكتومتر 

o سانتريفوژ 

o هات پليت 

o پمپ خال 

o هود معمولي با قدرت تهويه مناسب 

o فريزر ويخچال  

o  سينك بزرگ 

o  مترمربع7 سانتيمتر به متراژ حداقل 60حد اقل كابينت آزمايشگاهي با عرض  

 هيزاتكنترل و نگهداري تج
اي انجام گرديده و مستندات آن در آزمايشگاه  بصورت دورهد باي كنترل كيفي ابزار پايه مورد استفاده در بخش تشخيص موادمخدر 

 .) تدوين شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت مراجعه شودكنترل كيفي ابزار پايهبراي اطالع بيشتر به جزوه (.موجود باشد
 . هر شش ماه يك بار كاليبره شود ) Bar ٠.٣-٠٫٠۵در محدوده (  خال پمپ 

 .ودر فواصل زماني شش ماه كاليبره گردد  درجه سانتي گراد تنظيم شود110 -80دماي هات پليت در محدوده  
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  واحد كاري340 جهت نيروي فني موردنيازحد اقل 
 ويا متخصص  متخصص علوم آزمايشگاهي،شگاهيدكتراي علوم آزماي        نفر1                           مسئول فني آزمايشگاه •

 .آسيب شناسي باليني

 در غير . در صورتي كه آزمايشگاه مواد مخدر به صورت آزمايشگاه مجزايي فعاليت نمايد بايد داراي مسئول فني جداگانه باشد
 .اين صورت با بخشهاي ديگر داراي مسئول فني مشترك مي باشد

 . واحد كاري340به ازاء هر   نفر1           شگاهيعلوم آزماي و يا كارشناس كاردان •

 .، ترجيحاً ثابتپرسنل آموزش ديده  نفر1   گير آقايان ناظر نمونه •

 .ثابت ، ترجيحاًپرسنل آموزش ديده  نفر1   ها گير خانم ناظر نمونه •

ه و ترجيحاً ثابت پرسنل آموزش ديداد مراجعين كه   متناسب با تعد نفر1     حد اقل                                        متصدي پذيرش 
 .به نسبت افزايش واحدهاي كاري، پرسنل آزمايشگاه نيز متناسب آن بايد افزايش داده شود. مي باشد
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