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مواد مخدر
 و آشکارسازی آن ها
( Multi Drugs)

 
 
 

ارائه دهنده : سحر شبرنگ 
بخش : کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی فردیس 

به نام خدا



ازدواج 

 استخدام

گرفتن گواهینامه رانندگی و تمدید آن

 بررسی وضعیت بدن  پس از ترک اعتیاد از جهت

مسمومیت به مواد مخدر 

موارد درخواست آزمایش مواد مخدر
چیست؟

 
 



ارائه معرفی نامه عکس دار و  مهر شده  از سازمان

 ثبت مشخصات مراجعین ، شماره نامه، تاریخ

معرفی نامه، ارگان ارجاع دهنده در نرم افزار

ارائه قبض با جوابدهی مشخص 

آگاهی  پرسنل از مواد مورد سنجش در تست

 هماهنگی با بخش جهت اورژانس کردن این تست

نکات و الزاماتی که
 در مرحله پذیرش مراجعین

 جهت
    آزمایش اعتیاد باید توجه شود 

 



نیازی به ناشتایی یا رعایت رژیم غذایی خاصی  ندارد�

حداقل تا سه روز قبل از مصرف قرص های کدئین دار

خودداری شود� 

در صورت امکان از مصرف سایمتیدین ،رانیتیدین  خودداری

شود  یا به آزمایشگاه اطالع داده شود 

آمادگی مراجعه کننده جهت آزمایش اعتیاد
 
 

 



توصیه می شود
 افرادی كه بعنوان ناظر بر نمونه
گیری انتخاب می شوند، افرادی

آگاه، هوشیار و امین 
بوده و موافق با اهداف و تصمیم

های آزمایشگاه باشند�



فرد ناظر و فرد نمونه دهنده از نظر جنسیت یكسان باشند�

. نمونه دهنده باید زیر نظر مستقیم نمونه گیر باشد�

در صورت شک ناظر،  شستشوی دست های نمونه دهنده و بازرسی بدنی  قبل از
انجام تست توصیه می شود�

استفاده از ظروف  پالستیكی یکبار مصرف ، درب پیچ دار -دارای لیبل
اطالعات فردی  داده شود�

نمونه گیر باید مطمئن شود كه نمونه مستقیماً از فرد مورد آزمایش داخل
ظرف نمونه گیری ریخته شود�

  تطابق مشخصات فرد با برگه معرفی نامه  ولیبل روی ظرف ،

 بالفاصله در مكانی كه امكان جابجا شدن آن وجود نداشته باشد قرار گیرد�

 مدرك یا عالمتی مبنی بر اینكه نمونه گیری حضوری انجام شود .

در صورت نداشتن یا تحویل ندادن  مدرک و کارت شناسایی ، حتما جمله "
عدم احراز هویت " را در قبض بیمار درج نمایند .

 

 
 

 
 

 

 

 

( امین بودن ناظر )
 

 

نمونه گیری تست عدم اعتیاد(الزاماتی که باید ناظرین  رعایت کنند )



بررسی حجم ناکافی ادرار    

  سنجش دمای ادرار تازه 

بررسی رنگ و ظاهر ادرار 
 

 
 

مراحل بعد از نمونه گیری که باید نمونه گیر انجام دهد



مشخصات مکان مناسب و استاندارد جهت
اخذ نمونه مواد مخدر 

 
 
 
 

از مهمترین قسمت های آزمایشگاه، نمونه گیری مواد مخدر است  زیرا
در صورت رعایت استاندارد ها ی تعیین شده ، میتواند باعث : 

 
 

1- افزایش ارباب رجوع 

2- سهولت در نمونه گیری

3-دقت در نمونه گیری

4- جلوگیری از بروز بسیاری از تداخالت و تقلب ها 

 
 
 



نور و تهویه مناسب 
مجزا از سرویس بهداشتی عمومی آزمایشگاه 

کف و دیوارها  با قابلیت شستشو  
استفاده از سرویس بهداشتی دیواری برای آقایان 

استفاده از سیستم مدار بسته 
عدم  دسترسی افراد متفرقه به محل نمونه گیری و نمونه های اخذ شده  

نصب جالباسی در  خارج از محل نمونه گیری 
آب و صابون در محلی باشد که امکان افزودن به ادرار وجود نداشته باشد 

نمونه گرفته شده بالفاصله بدون هیچ معطلی توسط ناظر اخذ و به مکان  انجام
آزمایش انتقال یابد .

نمونه ها حتما تا قبل از انجام آزمایش تحت نظارت مستقیم ناظر در یک مکان
امن و مناسب نگهداری شود .

کمترین فاصله  بین محل اخذ نمونه و محل  انجام آزمایش وجود داشته باشد�

 

 

مشخصات مکان مناسب و استاندارد جهت اخذ نمونه
مواد مخدر 



 رقیق سازی نمونه ادرار

 افزودن مواد مداخله گر

 جابجایی نمونه آزمایش 

چرا  و به چند روش تقلب انجام می شود  ؟
 

 با پیشرفت روش های آزمایشگاهی کشف اعتیاد، 
روش های پنهان نمودن اعتیاد، یا به عبارتی ایجاد نتایج منفی کاذب

 به طرق مختلف فیزیکی و شیمیایی نیز گسترش یافته است� 
 

مصرف کنندگان از سه روش کلی استفاده می کنند�
 
 



 صابون
نمک طعام،

 سفید کننده های مایع و جامد
 پاک کننده های دندان مصنوعی

 یا خوردن حجم زیاد سرکه، آب لیمو 
جوش شیرین

این مواد مداخله گر جهت تقلب کدام اند  ؟
 
 
 

 ترکیبات شیمیایی رایج  که اکثر معتادین با آنها دست به
انحراف نتایج آزمایش می زنند شامل�

 



بررسی رنگ و ظاهر ادرار
بررسی درجه حرارت ادرار تازه 

سنجش وزن مخصوص ( SG ) ادرار با نوار ادراری( از 1.005تا 1.030)
سنجش اسیدیته PH ادرار با نوار ادراری(4/5-8/5)

 (20mg/dl<)اندازه گیری کراتینین ادرار

روش های آشکار سازی تقلب در نمونه 
مواد مخدر 



 آزمایش ادرار

 خون 

 آنالیز بزاق

 مو 

روی چه نمونه هایی میتوان آزمایش اعتیاد را
انجام داد ؟

 
 

 

 

تفاوت روش های مختلف سنجش اعتیاد
 

میزان دقت و حساسیت 
هزینه های مصرفی کیت و ... 

زمان انجام آزمایش
پرسنل متخصص

 



ماندگاری مواد مخدر در روش های نختلف 
 

 

مو > خون > بزاق> ادرار 
 

مواد مخدر در نمونه موی انسان
بیشترین ماندگاری 

 ( نیمه عمر  ) را دارد 
 و از 3 ماه قبل ، مصرف مواد را نشان

 می دهد .



روش های سنجش اعتیاد 

شیمیایی  

 کروماتوگرافی

ایمونولوژیک

 
 



 غربالی ( اولیه ) 
 تاییدی 

روش انجام تست تشخیص اعتیاد 
 
 
 
 

بطور کلی در دو مرحله انجام می شود :
 

.1

.2
 

 

 

 

TLC( تاییدی )
 HPLC( تاییدی )

GC/MS( تاییدی )

 

 

 

 





مراحل انجام تست تشخیص اعتیاد به روش سریع ایمونوکروماتوگرافی

ایمونوکروماتوگرافی  یک  روش ایمونواسای رقابتی است که با قرار دادن ادرار در
یک نوار غشایی حاوی آنتی بادی های ضد مواد مخدر  ، بین مواد مخدر و کونژگه

مواد مخدر رقابت بر سر اتصال بر جایگاه اختصاصی آنتی بادی است 
اتصال کونژگه به جایگاه اختصاصی آنتی بادی ، دال بر عدم حضور مواد مخدر  و  

اتصال کونژگه به این جایگاه است .



این کیت،  اعتیاد به چه موادی را نشان می دهد ؟
 

 کوکایین 
شیشه 

و مشتقات شیشه  
 مورفین وتریاک

 حشیش یا ماریجوانا، بنگ 
مسکن هایی نظیر متادون 

 ترامادول
  بوپرنورفین

  داروهای آرام بخش مثل بنزودیازپین ها
 داروهای سه حلقه ای ضد افسردگی 

 
آزمایشگاه مرکزی فردیس



میزان و تناوب مصرف مواد 

سن  

جثه بدن

میزان سوخت و ساز بدن

میزان مصرف مایعات  

تا چه زمانی مواد مخدر در بدن ماندگاری دارد ؟ 
 

 ماندگاری مواد مخدر در بدن به عوامل مختلفی بستگی دارد که
در افراد ، مختلف است :

 
 

 



توجه�
باید بدانیم که این زمان ها تقریبی می باشند و در افراد مختلف با توجه به

ویژگی های فردی  متفاوت ، متغیراست �نظر گرفتن این موضوع نکته مهمی
است� مدت زمان ردیابی این مواد در خون و بزاق کمی کمتر است�

 



دستورالعمل فرآیندهای آزمایشگاه تشخیص اعتیاد-

آزمایشگاه مرجع سالمت 

بروشور تست ادراری یک مرحله ای تشخیص اعتیاد

فارمد بهین آزما
مقاله با عنوان 
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