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  چکیده
یکی از مشکالتی که در تست تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه بخصوص مراکز       :زمینه و هدف  

سخگو به اسـتعالمات ادارات دولتـی وجـود دارد، احتمـال مـورد          پزشکی قانونی و آزمایشگاههاي مرجع پا     
استفاده از موادي همچون کاغذ کاربن، جوش شیرین و یا قـرص جلـوگیري از         . مثبت و منفی کاذب است    

به . بارداري به ظاهر براي منفی کردن جواب آزمایشهاي مربوط به تشخیص اعتیاد در بین معتادان رواج دارد
  .ن پژوهش اثر این سه ماده را بر تست هاي ادراري غربالگري مورفین بررسی کرده ایمهمین دلیل ما در ای

مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی بر روي نمونه هاي ادراري کلیه افراد مراجعه  :روش بررسی
د  نمونه ادرار بو2110تعداد .  انجام یافت1387کننده به آزمایشگاه مواد مخدر استان مرکزي در خرداد ماه           

کـه بـا   ) تـست غربـالگري  ( نمونه ادراري تست سنجش سریع ادراري آنها مثبـت بـود          208که از این تعداد     
این تعداد به سه گروه مساوي براي .  مورد به اثبات رسید   150 وجود متابولیت مورفین در ادرار       TLCروش

  .اضافه کردن کاربن، جوش شیرین و قرص ضد بارداري تقسیم شدند
 نمونه آزمـایش  41 نمونه، 50ز انجام آزمایش بر روي گروه کاربن از مجموعه      پس ا  : یافته ها 

در مورد گروه جوش شیرین، پس .  مورد مخدوش بود و هیچ نمونه منفی یافت نشد     9آنها همچنان مثبت و     
 مورد مخدوش اعالم شد و هیچ پاسـخ  5 مورد آن مثبت و   45 نمونه، تعداد    50از انجام آزمایش از مجموع      

 نمونه مجددا مثبت شدند و هیچ نمونـه    50در گروه استروژن کونژوگه، تمامی      . ش منفی مشاهده نشد   آزمای
  .مخدوش یا منفی وجود نداشت

پس از انجام این پژوهش مشخص شد که اضافه کردن جوش شـیرین، کـاربن و   : نتیجه گیري 
ع مـورفین ادراري نمـی   قرص ضد بارداري به نمونه هاي ادرار در آزمایشگاه موجب منفی شدن تست سـری         

  .شود
  تست ادراري مرفین، کاربن، جوش شیرین، قرص جلوگیري از بارداري :واژه هاي کلیدي 
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   مقدمه 

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضالت بهداشتی، روانی و          
اجتماعی جهان امروز می باشد و عالوه بر زیانهاي جدي و 

ابتال به بیماریهاي عفونی واگیردار خطرناك جسمی از قبیل 
همچون ایدز، هپاتیت و سل و عوارض و مشکالت عدیده 
اجتماعی و اقتصادي ، جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون 

در بررسیهاي تاریخی، بشري . جنایت و سرقت را به دنبال دارد
را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به 

 باشد و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر گریبان نبوده
آمار معتادان طبق اعالم رسمی . در این جهان یافت شده است

جمعیت کل دنیا را شامل % 4سازمان هاي بین المللی حدود 
می شود، البته آمار غیر رسمی تعداد معتادین در دنیا را بیش از 

  ).1(این نشان می دهد 
خدرها اثر تسکین دهنده درد می مهمترین خاصیت م        

باشد از معروف ترین آنها می توان کدئین، مورفین،  متادون،  
هروئین، تریاك و پتیدین را نام برد که عمدتاً در کبد متابولیزه 

اثرات ضد دردي . شده ، به متابولیتهاي قطبی تبدیل می شوند
آنها از طریق دستگاه عصبی مرکزي با گیرنده هاي مو، کاپا 
وسیگما می باشد و همراه با ایجاد وابستگی جسمی و روانی 

  ). 4و3و2(است 
 یکی از راههاي شناسـایی اعتیـاد در افـراد مـصرف کننـده                    

معــضالت فــردي . تــست هــاي آزمایــشگاهی دقیــق مــی باشــد 
ــه مــواد مخــدر ســبب درخواســت    اجتمــاعی ناشــی از اعتیــاد ب

 اسـتخدام شـده     آزمایش عدم اعتیاد در مواردي مثل ازدواج یـا        
البته تست تشخیص اعتیاد به صورت روتین از نوع تـست      . است

تست هاي کمی بـراي تـشخیص مـواد اعتیـاد      . هاي کیفی است  
آور و متابولیتهاي آنها نیز وجود دارد کـه نیـاز بـه دسـتگاههاي         

یکـی از مـشکالتی کـه در     ). 5(تخصصی و هزینه فراوان است      
صوص مراکـز پزشـکی     تست تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه بخ     

قانونی و آزمایشگاههاي مرجع پاسخگو بـه اسـتعالمات ادارات     
. د مثبـت و منفـی کـاذب اسـت    رادولتی وجود دارد، احتمال مو  

متاسفانه هم زمـان بـا پیـشرفت روشـهاي آزمایـشگاهی کـشف           
  جاد نتایج منفی ـبارتی ایـودن یا به عـاعتیاد، روشهاي نهان نم

  
  

  
  

تلف فیزیکـی و شـیمیایی نیـز گـسترش        کاذب به طرق مخ          
مصرف کننده مواد مخدر براي گریز از نتایج مثبت       . یافته است 

آزمایشهاي ادرار از سه روش کلـی رقیـق سـازي نمونـه ادرار،             
در . افزایش مواد مداخله گر و جابجایی نمونه استفاده می کنـد        

جابجایی نمونه، ادرار فرد معتـاد بـا افـراد سـالم و یـا ادرارهـاي        
مصرف حجم زیاد مایع یا استفاده از       . مصنوعی جابجا می شود   

داروهاي مدر یا رقیق سازي نمونه ادرار غلظت مـاده مخـدر را           
تا زیر استانه تـشخیص کـاهش مـی دهـد و سـبب نتـایج منفـی                  

اســتفاده از مــواد مداخلــه گــر غالبــا بــه ). 6(کــاذب مــی شــوند 
 در نتیجـه  افزودن مـستقیم مـواد شـیمیایی بـه ادرار بـراي تقلـب          

 از وسـیعی  طیـف  معتـادان از ). 7(آزمایش اطالق مـی گـردد   

 نتـایج  انحراف براي در دسترس و خانگی شیمیایی ترکیبات

 کننـده  سفید طعام، صابون، نمک .کنند می استفاده آزمایش

 مـصنوعی  هـاي دنـدان   کننـده  پـاك  جامـد،  و مـایع  هـاي 

 بر مبنی البته گزارشهایی . هستند گرها مداخله این رایجترین

 براي باطري حتی آب و آبلیمو سرکه، زیادي حجم خوردن

 ). 8(است  گزارش شده مخدر مواد آزمایش نتیجه در اختالل

 افزایش رفرکتومتر، تقلب با ادرار گراویتی سنجش از استفاده

 بـه  .آشـکار مینمایـد   آن را سـازي  رقیق نیز و ادرار به نمک

 مانند ادرار کیباتتر و اجزا طبیعی حد از کمتر غلظت عالوه

اسـتفاده از  ). 7(بـود   خواهـد  نمونه سازي رقیق موید کراتینین
ــرص     ــا ق ــذ کــاربن، جــوش شــیرین و ی ــوادي همچــون کاغ م

 به ظاهر براي منفی کردن جواب    )OCP(جلوگیري از بارداري    
آزمایشهایی مربوط بـه تـشخیص اعتیـاد در بـین معتـادین رواج            

ایشهایی تـشخیص اعتیـاد   دارد، در حالی که هدف از انجام آزم   
ایجــاد ســدي بــر ســر راه معتــادان و مجرمــان در جلــوگیري از  

  .گسترش اعتیاد در کشور می باشد
     از آنجایی که باور عمومی معتادان بر این است که تغییر 

PH ادراري در منفی کردن تست غربالگري آزمایش اعتیاد 
با خوردن قطعی می باشد و نیز اعتقاد مبنی بر منفی شدن تست 

کاغذ کاربن آبی وجود دارد که علت آن ظهور دو رنگ آبی 
در نشانگر نوار تست غربالگري در موارد منفی می باشد، باور 

  دارند که رنگ آبی کاغذ کاربن خورده شده می تواند تست 
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     را منفی جلوه دهد و از طرفی مصرف قرص ضد بارداري 
اي قانون گریزي به سایر  عدد را نیز بر10به میزان بیش از 

معتادان آموزش می دهند که مبناي آن در مصاحبه معتادان 
لیکن موجب طرح سواالتی در ذهن ). 9(مشخص نشده است 

پزشکان و آزمایشگاههاي قانونی می شود که آیا اقدامات 
  ایشان به دلیل تقلب مجرمان معتاد ممکن است خنثی شود؟

 از این سد عبور کنند     در صورتی که معتادان بتوانند
تالشهاي انجام یافته در مورد مهار اعتیاد در جامعه کم اثر می 

به هر حال آنچه که مهم می باشد این است که اعتیاد از . شود
معضالت اساسی و چالشهاي جهانی امروز و بخصوص ایران 
می باشد و هر حرکتی براي شناخت بیشتر این معضل و کشف 

به . پیشگیري از آن مهم می باشدراه حلهاي مناسب جهت 
همین دلیل ما در این پژوهش اثر کاربن، جوش شیرین و قرص 

  .ضد بارداري را بر تستهاي ادراري مورفین بررسی کرده ایم
 بررسیروش 

          این مطالعه با هدف تعیین اثر افزدون کاغذ کاربن، 
جوش شیرین و یا قرص ضد بارداري به نمونه ادرار در تست 

مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه . ادراري مورفین اجرا شده است
این . تجربی می باشد که در محیط آزمایشگاه انجام یافت

مطالعه در آزمایشگاه مرجع مواد مخدر استان در خرداد ماه 
  . انجام شد1387

       جامعه آماري در مطالعه حاضر، نمونه هاي ادراري کلیه 
مایشگاه مواد مخدر استان مرکزي در افراد مراجعه کننده به آز

 208از این تعداد، .  نمونه ادرار بود2110 با 1387خرداد ماه 
راپید تست شرکت (نمونه ادراري تست سنجش سریع ادرار 

ACONآنها مثبت بود که قابل ذکر است ) ، سان دیگو، امریکا
 نانوگرم در میلی لیتر 300که حساسیت روش مورد استفاده 

تایید نتایج مثبت در آزمایش تشخیص مورفین ادرار براي . بود
شرکت سم فن آور (از روش کروماتوگرافی الیه نازك 

 مورد با حساسیت 150وجود متابولیت مورفین در ادرار ) تهران
این نمونه ها که از .  نانوگرم در میلی لیتر به اثبات رسید1000

ر بود، نظر آزمایشگاهی و قانونی بیانگر سوء مصرف مواد مخد
  به سه گروه پنجـاه تایی دریافـت کننـده کاغـذ کاربن، جـوش 

  
  

  
  

از آنجاي که .      شیرین و قرص ضد بارداري تقسیم شد
مطالعه مشابهی براي تعیین مقدار کاربن، جوش شیرین و یا 
قرص ضد بارداري براي افزودن به نمونه ادراري پیدا نشد، 

براي این کار، با .  شودسعی شد از افراد معتاد کمک گرفته
توجه به هماهنگیهاي قبلی از چندین معتاد کمک گرفتیم که 
چگونه کاربن، جوش شیرین یا قرص ضد بارداري را استفاده 

   ؟و مقدار آن چقدر باشد
      در گروه اول با توجه به حجم ادرار و میزان مصرفی توسط 

کت شر( سانتی متر مربع کاغذ کاربن 10معتادان، مقدار 
 دقیقه به نمونه ادرار 5محاسبه شد که به مدت ) پلیکان ایران

 PHاضافه و سریع خارج شد و به گروه دوم بعد از تعیین 
، جوش )  متر مربوط به شرکت مرك آلمانPHتوسط نوار (

 PHبه نمونه ادرار اضافه شد تا ) شرکت مرك آلمان(شیرین 
گرفتن حجم همچنین به گروه سوم با در نظر .  رسید10-9به 

ادرار و میزان مصرفی قرص در شب قبل از آزمایش توسط 
 میلی گرم قرص استروژن 125/0، )مشابه باور معتادان(معتادان 
 میلی 1/0محاسبه شد که در )  شرکت ابوریحان ایران(کنژوگه 

حجم تمام نمونه . لیتر آب رقیق و به نمونه ادرار اضافه گردید
  .  سی سی و یکسان بود 4ها 

 150     سپس تست سریع مرفین مجددا براي سنجش مورفین  
جوش شیرین، کاربن و استروژن (نمونه مجموع سه گروه 

که قبال وجود مرفین در آن به اثبات رسیده انجام ) کونژوگه
در تمام طول مطالعه تمام شرایط، مواد و بررسی کنندگان . شد

 ها بدون اسم از آنجاي که تمام نمونه. استفاده شده ثابت بودند
  .بود ، از نظر اخالق پژوهش، مطالعه حاضر مشکلی نداشت

 یافته ها
 نمونه بود که در سه 150          تعداد کل نمونه هاي مورد نظر 

  .  نمونه ادرار قرار گرفتند50گروه مساوي، در هر گروه 
گروهی که به (       پس از انجام آزمایش بر روي گروه اول 

 41 نمونه، 50، از مجموعه )اضافه شده بودنمونه ها کاربن 
 مورد مخدوش بود که 9نمونه آزمایش آنها همچنان مثبت و 

در این گروه، . با تکرار آزمایش همچنان مخدوش باقی ماند
  الزم به ذکر است که . مواردي از آزمایش منفی وجود نداشت
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به       نمونه مخدوش به معنی عدم تغییر نوار بعد از ورود 
نمونه ادراري می باشد و می تواند به عنوان اطالعات از دست 
رفته در نظر گرفته شود و طبق پروتکل می باید آزمایش تکرار 

  . شود و بیانگر منفی بودن آزمایش نمی باشد
گروهی که به نمونه ها جوش شیرین (      در مورد گروه دوم 

 نمونه، تعداد 50مجموع ، پس از انجام آزمایش از )اضافه شد
 مورد حتی با تکرار آزمایش مخدوش 5 مورد آن مثبت و 45

  . اعالم شد و هیچ جواب آزمایش منفی گزارش نشد
که به نمونه ادرار استروژن کونژوگه (       در گروه سوم 

 نمونه مثبت 50، پس از انجام آزمایش، تمامی )اضافه شده بود
  .ا منفی نداشتیمشدند و هیچ نمونه بدون تغییر ی

      پس از تست کاي دو بر روي هر سه گروه قبل و بعد از 
آزمایش مشخص شد که اضافه کردن کاربن، جوش شیرین و 
یا قرص ضد بارداري بر روي تست سنجش مورفین در منفی 

  . کردن پاسخ آزمایش غربالگري تأثیري نداشته است
ز قسمت هاي       الزم به ذکر است که نمونه هاي ادراري ا

مختلف به آزمایشگاه منتقل شده بود و تعدادي از این نمونه ها 
را از زندان به آزمایشگاه آورده بودند، از این روي امکان 
. دسترسی به اطالعات بیوگرافی افراد آزمایش وجود نداشت

پس مطالعه حاضر از نظر اخالق پژوهش محدودیتی نداشت و 
  .ته اخالق پژوهشی نبودمغایر با کدهاي اخالق مصوب کمی

  بحث
این مطالعه به روش نیمه تجربی،تأثیر افزودن کاغذ         

کاربن، جوش شیرین و قرص ضد بارداري به نمونه ادرار به 
  . عنوان تداخل کننده رایج بررسی شد

       با توجه به نتایج این مطالعه افزودن کاربن، جوش شیرین 
شگاهی به نمونه هاي و استروژن کنژوگه در محیط آزمای

ادراري مثبت شده از نظر تست سریع ادراري مورفین و تأیید 
، هیچ تأثیري در منفی کردن آزمایش TLCآن با آزمایش 

در گروهی که به آن کاربن . غربالگري ادراري مورفین ندارد
 نمونه و به گروهی که به آن جوش شیرین اضافه 9اضافه شد 

عات از دست رفته داشتیم که  نمونه مخدوش یا اطال5کردیم 
  با تکرار آزمایش غربالـگري مجدد نتیجـه اي نداشـت، به نـظر 

  
  

  
  

لیکن .         می رسد این مسأله به دلیل خطاي آزمایشگر باشد
در هر صورت تست غربالگري را منفی نکرد و طبق اصول 

نتابج حاصل از این مطالعه با . آزمایش می بایست تکرار شود
در . اصل از نتایج هدایتی و همکاران همخوانی نداشتنتایج ح

مطالعه مذکور که از نمک، جوش شیرین، صابون، سرکه، 
آبلیمو و نیتریت به عنوان تداخل کننده رایج براي بررسی منفی 
کردن نتیجه تست ادراري مورفین ایجاد شد، نشان داد که 

یتریت نتایج بعد از افزودن مواد تداخل کننده بجز آبلیمو و ن
در مطالعات دیگري نیز عدم تداخل آبلیمو و ). 10(مثبت شد 

نیتریت در نتایج آزمایش مورفین نشان داده شده است 
انجام ) in vitor(به هر حال این روشها در آزمایشگاه ). 12و11(

یافته است و افراد معتاد این دارو را خوراکی مصرف می کنند 
 خوردن و گوارش این به همین دلیل شاید اثري که در زمان

مواد ایجاد می شود در آزمایشگاه قابل دسترسی نباشد هرچند 
که مورد قرص ضد بارداري نوع دارویی متابولیزه آن انتخاب 
شده است که به عنوان مثال قرصهاي ضد بارداري موجب 

و ممکن است از طریق ) 3(افزایش کلیرانس کلیوي می شوند 
در مورد . فی کاذب شوندرقیق کردن ادرار موجب جواب من

 ادرار موجب جواب PHجوش شیرین تصور بر این است که 
جوش شیرین و کاربن ممکن است با . منفی کاذب می شود

ایجاد تغییر یونیزاسیون در بدن و یا تسریع در رفع یا 
متابولیزاسیون مخدر موجب ایجاد تست منفی کاذب شوند 

   .ولی در آزمایشگاه به این نتیجه نرسیدیم
      زمــان آزمایش داروها هم بسیار مهم است چون این 
داروها اغلب متابولیزه می شوند و به متابولیتهاي خود تبدیل 

که باید دقت شود با فاصله طوالنی بالفاصله ) 13و9(می شوند
بعد از مصرف نمونه گیري شود و براساس نیمه عمر، آزمایشها 

  . انجام گیرد
 تستهاي تأییدي باید حساسیت و      تستهاي غربالگري و

تستهاي غربالگري مانند تستهاي . ویژگی مناسبی داشته باشند
 به طور روتین استفاده می شوند و TLCلکه اي، رنگی و 

 و Assay، ایمنوHPLC، GCتستهاي تأییدي همانند 
  ). 15و14و4(اسپکتروسکوپی جرمی دقیقتر و حساستر می باشند
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مخدر مانند مورفین در تستهاي        بعضی از مواد 
آزمایشگاهی ایجاد خطا می کنند به صورتی که در اثر خوردن 
دانه هاي خشخاش، مورفین در بدن ایجاد می شود و حساسیت 

  ). 16-19(و ویژگی  تستهاي تشخیصی را کم می کند
       همچنین اسیدي کردن ادرار با موادي همانند جوهر لیمو 

زایش دفع مخدر و متابولیتهاي آن می سبب اف) اسید سیتریک(
). 5(در نتیجه غلظت پالسمایی آن کاهش می یابد. گردد

بنابراین براي تشخیص دقیق مصرف مواد مخدر باید از تستهاي 
رعایت زمان نمونه . غربالگري و تأییدي مناسب استفاده نمود
  . گیري و نوع نمونه نیز حائز اهمیت ا ست

 مواد تداخل از استفاده چند هر ، فتگ توان می پایان       در

 پارامترهایی از آزمایش با توان می را شده شناخته کننده

 بررسی و کردن حرکت متقلبان سر پشت .ادرار کشف کرد

 . نیست منطقی برند می به کار تقلب عنوان به آنچه آنان هر

 هاي کننده تداخل همواره علم، علیه علم در جنگ که چرا

 اند ناشناخته ابتدا در که آیند می بازار به يو پیچیده ا جدید

   پیگیري لذا . دارد هزینه و وقت نیاز به سپس کشفشان و
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 کننده تداخل ماده از مستقل که کشف تقلب      راهکارهاي

با توجه به مطالب . رسد می نظر به باشد، منطقی تقلب روش و
گفته شده پیشنهاد می شود که ابتدا این تست بر روي تعدادي 

ده کرده اند با رعایت داوطلب معتاد که قبالً از این شیوه استفا
موارد اخالقی اجرا شود و در صورتی که ثابت شد این مواد 
موجب ایجاد تست منفی کاذب می شوند، مکانیسم آن بررسی 

  . شود و راه قانون گریزي احتمالی براي ایشان بسته شود
  نتیجه گیري

      پس از اجراي این پژوهش مشخص شد که اضافه کردن   
 و قرص ضد بارداري به نمونه هاي ادرار جوش شیرین، کاربن

در آزمایشگاه موجب منفی شدن تست سریع مورفین ادراري 
بهتر است این تست براي غربالگري مصرف . نمی شود

مخدرهاي شبه تریاکی افراد معتاد و در حجم وسیعتري اجرا 
  .شود و ترفند هاي معتادان در این خصوص بی نتیجه می باشد 

  تشکر و قدردانی
     با تشکر از مدیریت و کارکنان آزمایشگاه مرکزي دانشگاه  

.علوم پزشکی اراك که ما را در این مطالعه یاري کردند  
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