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به مواد مخدراعتیادفرآیندهاي آزمایشگاه تشخیصدستورالعمل

مقدمه

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

، صدور گواهی عدم اعتیاد در تمام موارد اعم از افراد ارجاعی نیروي 19/3/1359الیحه تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدر مصوب 

رو عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. از اینه استخدام را بو انتظامی، دادگاههاي انقالب اسالمی، ازدواج

قضایی کشور برخوردار بوده و با توجه به اینکه نتایج ارائه مراجعاي در نظام سالمت وهاي تشخیص مواد مخدر از جایگاه ویژهآزمایشگاه

در آنو رعایت دستور العملبرحقوق شهروندي افراد تأثیر مستقیم دارد، تدوین ی و حقوقی قرار گرفته ویشده، مورد استناد مراجع قضا

باشد.بسیار باالئی برخوردار میتها  از اهمیاین آزمایشگاه

:کندرا دنبال میذیل هاي بیولوژیک سه هدف عمدهمواد مخدر و جستجوي مرفین در نمونهاعتیاد بهآزمایش تشخیص

و بررسی غلظت مرفین در مطالعات فارماکوکینتیک حیوانی و انسانی.(TDM)نی در بیماران ارزیابی مقادیر درما-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

تشخیص موادمخدرآزمایشگاه فرآیندهاي

مشخصات برگه درخواست آزمایش

برگه درخواست آزمایش باید شامل موارد زیر باشد:

 ،و دارات دولتی، دفتر اسنادرسمی، قوه قضائیه و نیروي انتظامی اسربرگ رسمی سازمان، ارگان، اتحادیه صنفی، شرکتها

.غیره

شماره تلفن تماسونشانی سازمان درخواست کننده آزمایش.

و مهر سازمان درخواست کنندهمسئول امضاء،سمت، نام و نام خانوادگی.

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

پذیرش

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

باشد.می

ها و ها، نیروي انتظامی، کارگزینی ادارات، شرکتدار و ممهور به مهر دفترخانه ازدواج، دادگاهه عکسمناارائه معرفی

باشند.هاي صنفی که به نحوي داراي مجوز قانونی جهت فعالیت میاتحادیه
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 اي و ارائه قبض افزاري رایانهنامه و ارگان ارجاع دهنده در سیستم نرمتاریخ معرفی،نامه شماره،ثبت مشخصات مراجعین

جوابدهی با تاریخ مشخص.

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

گیريکد بر روي ظرف نمونهیا ثبت شماره پذیرش و.

،بهاي ثبت شده در کامپیوتر حد اقل تا دوسال نگهداري شوند. ثبت مشخصات مراجعین، جوادفترمعرفی نامه ها

آزمایشبرايادگی مراجعه کنندهآم

(در در صورت امکاناز مصرف قرصهاي کدئین دار خود داري نمایدوآزمایشباید فرد نمونه دهنده در حد اقل سه روز قبل از 

خود داري کرده ویا مصرف آنها سایمتیدین، رانیتیدین و ... داروهايمصرف صورتی که براي سالمتی وي خطري ایجاد نکند) از

ا به آزمایشگاه اطالع دهد.ر

گیرينمونهمکان

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

را فراهم آورد و باعث جلوگیري از بروز بسیاري از مداخالت گیريونهسهولت و دقت در نم،تواند موجب منزلت ارباب رجوع می

بایستی داراي خصوصیات ذیل می باشد:گیري. در نتیجه محل نمونهشود(تقلبها ) در هنگام نمونه گیري 

.بخش نمونه گیري ادرار از نور و تهویه کافی برخوردار باشد

 باشد.مواد مخدر اعتیاد به آزمایشگاه  تشخیص گیريمختص نمونهمحلی مجزا از سرویسهاي بهداشتی عمومی و فقط

 و دیوار هاي محل نمونه گیري قابل شستشو و بهداشتی باشد.کف

 هاي بهداشتی دیواري از سرویسآقایانگیريجلوگیري از آلودگی ناشی از ترشحات ادرار در هنگام نمونهترجیها جهت

استفاده شود.

گیري به منظور حفظ بیشتر شئونات اخالقی و اسالمی در اولویت قرار بسته جهت نظارت بر نمونهاستفاده از سیستم مدار

.دردا

و نقطه کور نداشته باشد.داشته بهترین دید را به گونه اي نصب شوند که گیري در محل نمونهدها بایدوربین

در به حد اقل برسد.ضافه نمودن مواد به آن از ظروف در پیچ دار جهت نمونه گیري استفاده شود تا امکان اترجیها)

).و انتقال آنگیريدر محل نمونهنمونه ماندنفاصله زمانی

وجود نداشته باشد.به نمونه هاي گرفته شده گیريدرمحل نمونهمتفرقه امکان دسترسی افراد

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

از اهمیت زیادي برخوردار بوده و باید در حضور ناظر مستقیم معتمد و یا تحت گیري ادرار جهت آزمایش مواد مخدرنمونه

و رویت هاي مدار بسته صورت گیرد، مانیتور باید در محلی محفوظ قرار داده شود که بجز پرسنل مسئول از ورود نظارت دوربین

گردد.منزلت مراجعین حفظافراد غیرمسئول جلوگیري شود تا

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

باید توسط نمونه گیر (صالحیت اخالقی و امین بودن نماید.مطابقتنامه رگه معرفیمشخصات فرد را با بباید نمونه گیر

رسیده باشد).ثبات امسئول آزمایشگاه به 

 درصورت هرگونه شک به فرد نمونه دهنده استفاده از روشهاي پیشگیري از تقلب مانند بازرسی بدنی، شستشوي دستها

نیز توصیه می شود.و غیره پیش از نمونه گیري، 

در آن قرار گیري حتماً جالباسی نصب باشد تا نمونه دهنده وسایل اضافی مانند پالتو، کت و کیف خود را در محل نمونه

گیري نبرد.دهد و با خود به محل نمونه

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

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

باشد.وجود نداشتهودن مواد خارجی به  نمونهو یا افزمکان جا بجایی اتا

گیري ریخته شود.مطمئن شود که نمونه مستقیماً از فرد نمونه دهنده، به داخل ظرف نمونهدگیر باینمونه

امکان دسترسی افراد متفرقه به آن بوده وگیرزیرنظر نمونهدبایها تا قبل از انجام آزمایش و تحویل به آزمایشگاه مینمونه

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

باشد....وبه نمونه، جاسازي نمونه

گیريمراحل بعد از نمونه

) کافیکروماتو گرافیایش و تائیدي (جهت انجام آزمغربالیگیر باید مطمئن شود حجم نمونه ادرار جهت انجام آزمایشنمونه

حجم آن دو برابر مقدارمورد نیاز براي آزمایش کروماتو گرافی باشد تادر صورت نیاز به تکرار آزمایش ، امکان تکرار با باشد و 

آن نمونه وجود داشته باشد.

 شود، این عمل گیري و ثبتدماي نمونه توسط دماسنج دیجیتالی اندازهدرصورت شک به نحوه نمونه گیري ، بهتر است

درجه باشد. در غیر این صورت 37تا 33گیري انجام شده و دماي نمونه باید بین دقیقه پس از نمونه4حداکثر تا باید

شود.گیري تکرار باید نمونه 
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،شفافیت، رنگpHگیري مجدد انجام نمونه،اي مشکوك به تقلب استبررسی شود و اگر نمونهنمونه و وزن مخصوص

شود.

اندازه گیري شود و در صورتی که وزن مخصوص آن کمتر از  نمونهدر مورد نمونه هاي خیلی رقیق باید وزن مخصوص 

باشد ،نمونه گیري تکرار گردد.1.004

کمتر از  آنهاکه غلظت کراتینین نمونه هاییmg/dl20نمونه گیري شوند.بایدمجدداً،باشند

pH در صورتیکه (باشد قابل قبول می5/8–5/4ادرار در حدمورد انتظار نمونهpH نمونه کمتر یا بیشتر از مقدار

به منظور جلوگیري ازتداخلوتوسط سود نرمال و یا اسید کلریدریک نرمال به محدوده مورد انتظار رسیدهد بایمذکور باشد 

گرفته و نتیجه تایید ایش قرار مورد آزمکروماتوگرافیروش قط بافنمونهمی گردند بایدpHث تغییر موادي که باع

گردد.

 مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شود.مانندمواد اضافینباید

تا ادراربطوریکه دسترسی به نمونه .بصورت مهر و موم شده باشددبایاز مراکز قضائی و انتظامی میدریافتیهاي نمونه

ها نمایند و این نمونهباید برگه درخواست را امضاءنمونه ههندفرد تحویل دگیر وپذیر نباشد و نمونهمرحله آزمایش امکان

کنترل و پس از تائید از مأمور تحویل گرفته و ...و وزن مخصوص pHقبل از تحویل توسط آزمایشگاه از نظر رنگ، باید

شود.

ایش شونده و همچنین ها برچسب چسبانیده شود و برچسب باید داراي نام و یا کد مشخص کننده فرد آزمبر روي نمونه

م تقریبی نمونه باشد.جگیري و حتاریخ، زمان نمونه

 براي بایست نمونه ادرار مشکوك بصورت محفوظ (غیرقابل دسترسی نتیجه آزمایش غربالی، می در صورت مثبت شدن

) در یخچال و یا فریزر جهت انجام آزمایش تاییدي نگهداري شود.افراد متفرقه

هانگهداري نمونه

درجه -20تر از دماي گراد مناسب می باشد ولی براي مدت طوالنیدرجه سانتی-5روز، فریزر با دماي 5ها تا اي نگهداري نمونهبر

شود.ظروف هامیها پرهیز نمود زیرا باعث تغییر مواد موجود در نمونههاي متوالی نمونهشدنذوب شود و باید از یخ زدن و استفاده می

. درموردها باید دور از نور و حرارت نگهداري شود باشد . همچنین نمونهته به نوع ماده مورد آزمایش متفاوت مینگهداري نمونه بس

سانتی گراد مناسب است.درجه-20ظرف پالستیکی و دماي هاي ادرار حاوي مرفین و کدئیننمونهنگهداري طوالنی مدت 

مشخصات برگه نتیجه آزمایشگاه

ج بصورت پرینت کامپیوتري ارائه گرددترجیحاً باید نتای.
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آن بر روي برگه جواب درج شود. آزمایشگاه و شماره تلفننام و نشانی

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

ب درج شود.بر روي برگه جواتاریخ انجام آزمایش و شماره پذیرش کامپیوتري و یا شماره سریال

 است.مورد آزمایش قرار گرفته شود که چه داروها و مواد مخدري تاکید در زیر نویس برگه نتایج آزمایش

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

بر روي برگه جواب موجود باشد.امضاء مسئول آزمایشگاه

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

نام کامل آزمایشگاه ونیز عنوان ،آرم دانشگاه، نام کامل دانشگاه مربوطه:شاملآزمایشگاه کاملباید داراي مشخصاتمهر برجسته

شخیص مواد مخدر باشد.تبخش 

ختیار مسئول آزمایشگاه موادمخدر و یا فرد مورد اطمینان وي بوده و تحت نظارت فرد مذکور درابایدمهرهاي آزمایشگاه انحصاراً 

دار) نگهداري شود.نتایج مهر شده و سپس در محل امن (کمد یا کشوهاي قفل

تشخیص مواد مخدر روشهاي

:رایج براي تشخیص مواد مخدر عبارتندازروشهاي

روشهاي شیمیایی.1

روشهاي کروماتوگرافی.2

شهاي ایمونولوژیکرو.3

روشهاي شیمیایی-1

باشند. اساس این روشها برمبناي انجام واکنش ترین روشهاي شناسائی آلکالوئیدها بخصوص مرفین میروشهاي شیمیایی از قدیمی

شیمیائی یک معرف با مرفین است که به صورت آزاد در حاصل استخراج وجود دارد. براي انجام آزمایش ابتدا باید مرفین

.هاي فرود و مارکی استمعرفمورداستفادهرا از مایع بیولوژیک استخراج نمود. دو معرف 

روشهاي کروماتوگرافی-2

همه انواع کروماتو گرافی .گیري کیفی و کمی داروها در مایعات بیولوژیک استترین روشهاي اندازهکروماتوگرافی 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 
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به طور کلی فاز متحرك به دلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور می کند و بر اساس تمایل اجزاي مختلف نمونه مورد 

تمایل کمتري به فاز ثابت داشته باشد در نتیجه ماده مورد آنالیز ه می شوند. اگر نظر باسرعتهاي مختلف توسط فاز متحرك شسست

سریعتر توسط فاز متحرك شسته می شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشند باسرعت کمتر شسته می شوند و به این ترتیب 

اینکه با چه شدتی توسط فاز ثابت نگهداشته می شوند از اجزاء مختلف نمونه بر اساسمواد از هم تفکیک می شوند.به عبارت دیگر 

هم جدا می گردند.

موارد زیر اشاره کرد:توان بهاز انواع کروماتوگرافی می

کروماتوگرافی روي کاغذPaper Chromatography (PC)

کروماتوگرافی روي الیه نازك)Thin Layer Chromatography (TLC

ارایی باالمایع با ککروماتوگرافی(HPLC)High Performance Liquid Chromatography

کروماتوگرافی گازيGas Chromatography (GC)

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

ري می کنیم.حل کرده و روي کاغذ لکه گذامناسب در حالل آن رادر این نوع کروماتو گرافی پس از استخراج ماده مورد آنالیز

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 حاللاجزاء مخلوطهرچه شان به فاز ثابت در محلهاي مختلف باقی می مانند. اجزاء مختلف بر اساس حاللیت و تمایل

بایستی با معرف پسسمی گردند. در مرحله بعد بایدو به این ترتیب از هم جدا د.نسطح کاغذ بیشتر باال می رود روي نحل شو

که هارا ظاهر و قابل دید نمود. لمناسب

TLCنازك الیهکروماتوگرافی بر روي -2-2

ثابت روي یک صفحه از جنس پلیمر در این روش فاز این روش ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است.

کشیده می شود .که جنس فاز ثابت ترکیباتی نظیر سیلیکاژل ویا آلومینا می باشد. در این نوع کروماتو گرافی پالریته یا آلومینیوم

است:ذیل و بطور خالصه شامل مراحل اهمیت زیادي دارد.روش کار مانند کروماتو گرافی کاغذ می باشد

گذاري لکهو حل کردن آن در یک حالل آلی ،، تغلیظ حاصل استخراجآلیاز ادرار بوسیله حاللماده مورد آنالیزویااستخراج دارو

هاي شیمیاییداروهاي تفکیک شده توسط معرفو شناسایی ، جداسازي ترکیبات بوسیله فاز متحرك، ظهورTLCروي صفحه 

جذب استفاده از جبهه فاز متحرك)،به حرکت TLCلیز روي صفحه (نسبت حرکت نمونه مورد آناRFاستفاده ازشناخته شد،

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

شناسایی دارو مؤثر است.
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TLCزایاي م-2-2-1

oگذاري بر روي صفحه قرار داده که به هنگام لکهموادي.مواد استساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص

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

مشاهده خواهند بود.

o دارد.اندكتجهیزاتو نیاز به داشته کاربرد ساده

oرا دارا می باشد.موادناچیزسایی مقادیر قابلیت جداسازي و شنا

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

oاز معرفهاي ظاهر کننده متنوع می توان استفاده نمود.

TLCمعایب -2-2-2

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

oوصحت آن کمتر از روشهاي فوق می باشد.دقت

(GC)یگاز کروماتو گراف-2-3

توسط ذرات فاز کهماده مورد آنالیز تحت فشار گاز در طول ستون کروماتو گرافی.گازکروماتو گرافی فاز متحرك گاز استدر روش

نتیجه با فواصل زمانی رسرعتهاي متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند ودحرکت کرده وبر اساس پالریته با،ثابت پر شده است

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

روش کلی کار عبارتست از استخراج دارو با یک حالل مناسب، تغلیظ حاصل .استباالیی برخوردار دقتو حساسیتازین روش ا

ه نمونه رابه همسازي)، تزریق به دستگاه گاز کروماتوگراف، عبور فاز متحرك گازيتخراج و تبدیل آن به یک مشتق فرار (مشتقاس

.ی و ثبت توسط آشکارسازیاز ستون و باالخره، شناساد آنالیزرمو

به آن متصل می کنند کهجرمیطیف سنجبهدستگاه گاز کروماتوگراف،آن را دقت و صحت ،حساسیتافزایش معموالً به منظور 

(GC/MS) ا، مواد مخدرو مواد مورد آنالیز می باشدبسیاري از دارو همرجع براي تشخیصمی گویند.این روش ، روش.

می باشد،لذا بعد از فروشمناسب خدمات نیازمند با توجه به اینکه این روشها گران بوده و استفاده از آنها نیاز به تخصص دارد.بعالوه

از روشهاي ساده تر و کاربردي دیگري که در عین میکند. از اینرودچار محدودیت رااستفاده از این سیستمها واردي از این قبیلم

) استفاده می شود.TLC(نظیر حال از حساسیت و دقت مناسب برخوردار باشند
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(HPLC)باالاییکروماتوگرافی مایع با کار-2-4

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

رکه توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حرکت کرده وبر اساس پالریته با سرعتهاي متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند د

ازین روشاشناسایی می شود.(Detector)شکار ساز  نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهاي ستون خارج شده و توسط آ

زیر است:شامل مراحلHPLCروش کلی کار در می باشد. باالیی برخوردارو دقتحساسیت

فاز متحرك مناسب با فشار باال به داخل همراهآن بهو حرکت ه دستگاه استخراج با یک حالل مناسب، تزریق حاصل استخراج ب

هاي نظر براساس سطح زیر منحنی پیکاندازه گیري ترکیبات موردتشخیص بوسیله آشکار ساز والخره و باتفکیک آن، ستون

هاي منجر به ساخت دستگاههاي کامالً خودکار و منعطف براي سیستمHPLC. امروز توسعه و تجهیز می باشدبدست آمده

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

روشهاي ایمونولوژیک-3

به منظور آزمایشهاي غربالی تشخیص مواد در حال حاضرکه از آنجایی.باشدمی باديآنتیژن بهبراساس اتصال آنتیهمه این روشها 

فقط به شرح آن می پردازیم وبه ذکر نام تعدادي از سایر استفاده می شود ،روش ایمونوکروماتو گرافی مخدر در ادرار فقط از 

:اکتفا می کنیمروشها

RIA- رادیوایمونواسی(Radioimmunoassay)

FIA- فلوئورسانس ایمونواسی(Flurescentimmunoassay)

(Enzymeimmunoassay) EIA- این سیستم خود شامل کهEMIT وELISAباشد.می

(Agglutination Inhibition)از آگلوتیناسیون ممانعت -

(Immunochromatography)فیوش ایمونوکروماتوگرار-

(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 با است روي نوارهاي غشایی این روش یک روش ایمونواسی رقابتی بر .روش ایمونو کروماتو گرافی می باشد،گیرد

رقابت میان مرفین . دهندضد مرفین است نمونه را مورد بررسی قرار میدي بانتیآکه داراي قرار دادن ادرار بر روي نوارهاي غشایی

است.این روشگیرد که تشکیل خط رنگی نشانگر اتصال کونژوگه مرفین و عدم حضور مرفین در ادرارمرفین کونژوگه صورت میو

. کند برخی داروها مانند کدئین نتایج مثبت کاذب ایجاد میحساسیت زیاد، با نیز باوجود 

ادرار درتشخیص مواد مخدرآزمایشنحوه
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شود. اولین مرحله شامل آزمایش غربالی و یا آزمایشهاي اولیه است مرحله اجرا میدوآزمایشهاي داروهاي اعتیادآور و غیرمجاز در

گردد.دومین مرحله آزمایشهاي تائیدي براي هاي مثبت احتمالی انجام میهاي منفی از نمونهبراي تشخیص و تفکیک نمونهکه 

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

هاي د داشته که با توجه به امکانات و دسترسی و هزینههاي تائیدي وجوروشهاي متنوعی جهت غربالگري اولیه و نیز روش

شاملپذیرد که درمانی جهت غربالگري اولیه و تائیدي انجام می-تجهیزاتی، دو روش متداول در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی

.باشدمیTLC) و روش کروماتوگرافی روي الیه نازك غربالگري سریعروش ایمونوکروماتوگرافی (

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

TLCکیت تشخیص مرفین در ادرار به روش-1

این کیت به صورت تجارتی موجود می باشد. براي استفاد از این کیت به دستور العمل مربوطه مراجعه شود. 

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

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:

ساعت24و یا ،اسید کلریدریک غلیظ مخلوط شده و به مدت یک ساعت در بنماري جوش میلی لیتر2میلی لیتر نمونه با1.20

.در دماي آزمایشگاه قرار میدهیم 

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

مونه ادرار قلیایی شده را داخل نبا این ترتیب که انجام شود.1:9پروپانل به نسبت -2عمل استخراج توسط محلول کلروفرم : .3

مخلوط کرده و به شدت هم می )1:9پروپانل به نسبت -2کلروفرم : (استخراجمحلولمیلی لیتر 40قیف دکانتور ریخته و با 

و داخل بشر جمع آوري می کنیم و دوالیه شود. الیه زیري را از کاغذ صافی عبور داده سپس مدتی صبر می کنیم تازنیم.

ل کرده و روي قطره متانل ح3- 4آن را تبخیر می کنیم.پس از خنک شدن بشر، محتواي آن را در جوشتوسط بنماري

می کنیم.که گذاري لTLCصفحه 

 پلیتهايTLC دقیقه فعال شود20درجه سانتی گراد به مدت 80-110در دماي باید.

می فاز هاي متحرك دیگري هماز . (آماده شود(0.2ml), آمونیاك(1.4ml), متانل(12ml)فاز متحرك شامل کلروفرم.4

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

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

درجه سانتی گراد قرار می دهیم.80-110دماي 
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.لکه هاي ایجاد شده را ظاهر می کنیم و پلیت را تفسیر می کنیمبا استفاده از معرف یدو پالتینات .6

کیتهاي مورد استفادهکیفیتکنترلنکاتی در مورد 

قبل از استفاده زمایشگاه رفرانس باشد همچنین توجه به نکات ذیلآه یاراي تاییدیه معتبر مانند تاییددباید و تاییدييگرغربالکیتهاي 

ضروري است.آنها

معتبر باشد.(غربالی و تاییدي)کیتتاریخ مصرف.1

. متر باشدمیلی5نباید کمتر از (غربالی)عرض نوار.2

آزمایش شوند.نانوگرم مرفین 300، در غلظت )5/4–5/8(هاي مختلفpHر دکیتهاي غربالی و تاییدي .3

.آزمایش شوند) میلی لیتردرنانو گرم400و300و200(به عنوان مثال در غلظتهايدر ادرار مرفینمختلفهايغلظت.4

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

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

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

مقایسه شوند. براي این کار باید از نمونه هاي مثبت، معتبرمورد آزمایش جدید با کیتهاي قابل قبول و کیتهاينتیجه آزمایش .8

منفی و استاندارد مرفین استفاده شود.

رعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهاي کروماتو گرافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهاي سTLCدر روش.9

شود.انجام مورد استفاده

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

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

ظاهر شود.سانتی متر)یک حدود(محل لکه گذاري مرفین با فاصله مناسب ازTLCدر روش .12

مواردي از منابع خطا

 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

ونه پرهیز گردد. در غیر اینصورت با رقیق شدن نمها براي انجام آزمایش بعنوان یک نمونه جداًاز مخلوط نمودن نمونه

گردد.رو از غلظت حد مرزي کمتر گردیده و نتیجه به غلط منفی گزارش میامثبت، مقدار د

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

آموزش دیده استفاده گردد.
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 در روشTLCهر مرحله رعایت گردد.برايزمانهاي ذکر شده و گیردرالعمل کیت انجام کلیه مراحل مطابق دستودبای

0.3-0.05(در محدوده پمپ کنترل میزان خالBar( مورد استفاده در مرحله استخراجTLCتنظیم شوددر هر سري کاري باید

.

ر العمل کیتهاي مورد استفاده سرعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهاي کروماتو گرافی بایستی مطابق دستو

باشد.

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

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

 زمان الزم براي خواندن نتایج پلیتTLC(حدود یک ساعت).طوالنی مدت و سپس به منظور نگهداري رعایت شود

نها با یک صفحه شیشه اي پوشانیده شود.آسطح

 اسید واش شوند.بایدبشرهاي استفاده شده بعد از اتمام آزمایش

 براي انجام آزمایشTLC روي پلیتگردیده  سپس ثبتاي جداگانهدر دفترتاریخ با ذکرمشخصات نمونه بایدTLC

.ها تاریخ آزمایش ثبت گردیده و  مدت یکسال نگهداري شودتپلیرويهمچنین پس از انجام آزمایش،گذاري و آزمایش گردد.کد

تشخیص مواد مخدردر آزمایشگاه رعایت اصول ایمنی 

رعایت "کارکناناصول کلی حفاظت و پیشگیري از آلودگی "منی جزوهایدرآزمایشگاه تشخیص مواد مخدر باید کلیه اصول 

در ذیل به نکاتی چند اشاره می شود:.گردد

کار از روپوش ، دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.هنگام

سطوح کار ضد عفونی شود.)سدیممواد ضد عفونی کننده مناسب (هیپوکلریتپس از انجام آزمایش با

 براي برداشتن محلولها توسط پی پت استفاده شود.و پیپت فیلراز پوار

ظروفومناسبمواد ضد عفونی کنندهSafety boxددر دسترس باش.

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

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

ه  بعد از اتمام آزمایش به روش بهداشتی دفع گردد.استفاده شدکیتهاي غربالی ، نوار و یا کاست ستونهاي کروماتو گرافی

با ادرار آغشته شده است با ماده ضد عفونی کننده مناسب (محلول سفید کننده خانگی آزمایشه وسایلی که به هنگام یکل

%کلرفعالبا  شسته شود.سپس به نسبت یک به ده رقیق گردیده) ،  ضد عفونی وهک5

زمایش درون محفظه خال در هنگام آTLC مقداري محلول ضد عفونی کننده اضافه شود. براي جلوگیري از پخش
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آئروسل در فضا بایستی آزمایش زیر هود انجام شود.

 کامال تمیز وضد عفونی شود.ادرار بخش نمونه گیري

استفاده کند.دستکش نمونه گیر از

فضاي فیزیکی 

درمانی که عمدتاً از - موادمخدر در مراکز بهداشتیاعتیاد به هاي تشخیصبا توجه به تعداد قابل توجه مراجعین به آزمایشگاه

فضاي مناسب و امکانات رفاهی مناسب جهت مراجعین فراهم بایدالمقدور د، حتینباشمیغیره مراجعین ازدواجی و استخدامی و

گردد.

باشد.سالن انتظار به ازاء هر مراجعه کننده حداقل نیم مترمربع

وجود داشته باشد.ناسب با تعداد مراجعین)تگیري آقایان (ماشتی مخصوص نمونهسرویس بهد

وجود داشته باشد.ناسب با تعداد مراجعین)تها (مگیري خانمسرویس بهداشتی مخصوص نمونه

 و غربالگريموادمخدر (اعتیاد به تشخیص آزمایشگاهیفیزیکفضايTLC(باشد.مترمربع20حد اقل

باشد.مترمربع3حد اقلبوط به سیستم مانیتور مدار بسته و کنترل هویت مراجعین فضاي فیزیکی مر

ها و آسان نمونهموادمخدر جهت انتقال اعتیاد به گیري و انجام آزمایش تشخیصترجیحاً فضاهاي مربوط به نمونه

حفاظت و ایمنی بیشتر در مجاورت همدیگر باشد و به هم ارتباط داشته باشد.

خش تشخیص موادمخدرتجهیزات ب

oافزاري آزمایشگاه تشخیص موادمخدرافزاري و نرمسیستم سخت

oگیريیستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونهس

oالیتدماسنج دیجی

opHر مت

oرفراکتومتر

oسانتریفوژ

oهات پلیت

oپمپ خال

oهود معمولی با قدرت تهویه مناسب
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oفریزرویخچال

o سینک بزرگ

o مترمربع7سانتیمتر به متراژ حداقل 60حد اقل کابینت آزمایشگاهی با عرض

کنترل و نگهداري تجهیزات

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

ط آزمایشگاه مرجع سالمت مراجعه شود.)تدوین شده توسکنترل کیفی ابزار پایه(براي اطالع بیشتر به جزوه موجود باشد.

0.3-0.05(در محدوده خال پمپ Bar .هر شش ماه یک بار کالیبره شود (

 کالیبره گرددشش ماهودر فواصل زمانیدرجه سانتی گراد تنظیم شود110- 80دماي هات پلیت در محدوده.

واحد کاري340جهت نیروي فنی موردنیازحد اقل 

ویا متخصص علوم آزمایشگاهی،دکتراي علوم آزمایشگاهینفر1شگاهمسئول فنی آزمای

متخصص آسیب شناسی بالینی.

در صورتی که آزمایشگاه مواد مخدر به صورت آزمایشگاه مجزایی فعالیت نماید باید داراي مسئول فنی جداگانه باشد. در غیر 

اراي مسئول فنی مشترك می باشد.این صورت با بخشهاي دیگر د

واحد کاري340به ازاء هر نفر1علوم آزمایشگاهیو یا کارشناس کاردان.

ثابت.، ترجیحاًپرسنل آموزش دیدهنفر1گیر آقایانناظر نمونه

ثابت.، ترجیحاًپرسنل آموزش دیدهنفر1هاگیر خانمناظر نمونه

به .می باشدثابته و ترجیحاً پرسنل آموزش دیدکه متناسب با تعداد مراجعینفرن1حد اقل متصدي پذیرش 

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