
1



Amir kiani (PhD)

Toxicology -Pharmacology. Dept.,

School of Pharmacy,

Kermanshah Univ. Med. Sci

February 2020



Cocaine

Methamphetamine

Ephedrine

Methylphenidate















10











ژیك تست غربالگری ادرار در درجه اول با استفاده از تکنیک های سنجش ایمنولو

مواد ترکیبات آمفتامیني انجام میشود كه جزیي از برنامه غربالگري سو مصرف

ف اطالعات نمونه ادرار و خون توسط کروماتوگرافی گازی همراه با طی. مخدر است
ادرار می تواند برای بیشتر  .تجزیه و تحلیل میشوند (GCMS)سنجی جرمی 

ن ساعت پس از قرار گرفتن فرد در معرض مواد مخدر مثبت باشد البته ای 48از

ادرار و وضعیت هیدراتاسیون بدن فرد pHزمان به مسیر مصرف، سرعت جذب، 

.وابسته است

یك راه .طیف سنجی مادون قرمز برای تشخیص مت آمفتامین استفاده شده است 

لورسانس تشخیصي سریع ، روش کاپیالری الکتروفورز غیرآبي با طیف سنجی ف
ز كاربرد استفاده از مو برای ردیابي ترکیبات آمفتامیني نی. میباشد MDMAبرای 

.ندارددارد، اما استفاده چندانی از نظر بالینی به دلیل تفاوت هاي بین آزمایشگاهي
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Specific interventions for non-cardiovascular 
related amphetamine toxicity
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اندازه گیری و تشخیص داروها
 تست غربالگری  با نوار

االیزا

 روش کرماتوگرافی الیه نازک(TLC)

 روش کرماتوگرافی با کارایی باال(HPLC)

گاز کروماتوگرافی جرمی(GC-MS)
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تست غربالگری  با نوار 

 بررسی ادرار

بررسی بزاق

بررسی عرق

بررسی خون

  بررسی مو و ناخن
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بررسی ادرار 
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انواع نوار ها 
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6 Panel Drug 8 Panel Drug 12 Panel Drug

#DIP-1201 - Cocaine, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Methadone, 
Opiates, Oxycodone, Propoxyphene, Phencyclidine, Barbiturates, Ecstasy (MDMA) 
& Benzodiazepines

http://www.uatests.com/Shopping-Cart/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2_12&products_id=35


بررسی بزاق
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Antibody coating

ELISA Immunohistochemistry
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كروماتوگرافی 

الیه نازک





(TLC) کروماتوگرافی بر روی غشاء نازک

A B

Rf= A/B
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HPLC is characterized by the use of high pressure to push a

mobile phase solution through a column of stationary phase

allowing separation of complex mixtures with high resolution.
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HPLC 
Chromatograms
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Approximation

of peak area by

triangulation

Area  =
base x height
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Analyte Normal range

Creatinine >2 mg/dl

Specific gravity >1. 020

pH 3.5-9.0 

Nitrites <200 mcg/ml

Chromates <50 mcg/ml











Dmitry M. Arbuck, M.D.
President, Indiana Polyclinic







Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) 
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