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اندازه گيري و تعيين مقدار مرفين در ادرار انسان با سنين مختلف و ماده مخدر
استعمال شده متفاوت ،به روش کروماتوگرافي مايع با کارايي باال
سعيد شهابي ،0علي مراد كرمي ،0محمدرضا با عزت ،3علي اصغر اميري،4
تاريخ دريافت0390/9/04 :

تاريخ پذيرش0394/5/00 :

چكيده
هدف :مرفين از جمله مواد مخدر است كه از آلکالوئيدها و اجزاي مهم ترياک ميباشد .اگر اين
ماده به صورت ناق تهيه شود به رن هاي متفاوتي ظاهر ميشود .لذا از روي رن آن نميشود
اين ماده را شناسايي كرد .روش :در اين مطالعه از افردي كه به مواد مخدر اعتياد داشتند و داراي
شرايط الزم جهت اخذ نمونه ادراري بودند دعوت بهعمل آمد .پس از استخراج مرفين از نمونهها به
روش سم كروم ،غلظتهاي استاندارد مختلفي از آن به دستگاه  HPLCتزريق گرديد و
نمودارهاي بهدست آمده مورد تحليل قرار گرفتند .در اين مطالعه تغييراتي در روش كارجهت
بهينگي فرايند اندازهگيري و تعيين مرفين در ادرار انسان صورت گرديد .يافتهها :مشخ شد
ميزان مرفين موجود در نمونهها به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال قابل اندازهگيري بوده و
همچنين ميتوان ميزان ناخالصيهاي موجود در مواد مخدر كه ممکن است از خود مرفين
خطرناکتر باشد را تعيين كرد .نتيجهگيري :از اين روش ميتوان براي تشخي

استفاده كرد.

کليدواژهها :مواد مخدر ،مرفين ،كروماتوگرافي ،اعتياد
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مقدمه

امروزه پديده مواد مخدر و اعتياد ،ديگر يک آسيب اجتمهاعي تلقهي نمهيگهردد ،بلکهه بهه
يک معضل تهديد كننده امنيت جههاني تبهديل شهده اسهت .توليهد مهواد شهيميايي و تغييهر
تدريجي الگوي مصرف مواد مخدر ازحالت طبيعي به شيميايي نيز يک خطر بزرگ است.
بيشک شکسته شدن مرزهاي جغرافيايي و مرزههاي دانهش بشهري عليهرغم تمهام فوايهد و
محاسن ،در حوزه مواد مخدر باع تنوع و تکثير كمي و كيفي آن شده است تا جايي كهه
عالوه بركشت خشخاش و توليد هروئين در افغانستان ،مواد مخدر صنعتي نيز در ساير نقاط
جهان توليد ميشود (طهاهري نخسهت0378 ،؛ احسهان مهنش و كريمهي .)0378 ،مهرفين از
آلکالوئيدها و اجزاي مهم ترياک بوده و  7تا  04درصد آن را تشکيل مهيدههد .ايهن مهاده
شيميايي درآب غيرحالل بوده و به صورت پودر كريستالي به رن

سفيد مايهل بهه كهرم و

است .اگر اين مهاده بهه صهورت نهاق

ههاي

گاهي نيز قهوهاي كم رن

متفاوتي خواهد داشت .لذا از روي رن

تهيهه شهود رنه

آن نميتوان اين ماده را شناسهايي كهرد .ههروئين

108

مرفين  911گرم ههروئين بدست ميآيد كه  3تا  5برابر قويتر از مرفين است (اخترمحققهي،
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ماده مخدر ديگري است كه با عمل تقطير از مهرفين اسهتخراج مهيشههود .از هريهک كيلهو
.)0385
در اين مطالعه روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال جهت استخراج مرفين از نمونهههاي
ادراري بهها يههک سههري تغييههرات در روش كههار مههورد آزمههايش قههرار گرفههت .اي هن روش
مشکالت مربوط به آناليز نمونهها توسط كروماتوگرافي گازي ماننهد تخريهب نمونهههها در
دماي بهاال و مشهکل آنهاليز در روشههاي تعيهين پروفايهل ناخالصهي را حهل نمهوده اسهت.
پيشرفت موفقيت آميز كروماتوگرافي مايع با كارائي باال از ابتداي سال  0981شروع شهد و
متقاضيان زيادي پيدا كرد به طوري كه كاربران خواهان جداسازي اي خهوب بودنهد .اكثهر
ستونهاي كروماتوگرافي مايع با كارائي باال از فوالد زن

نزن نوع  309ساخته شدهاند كه

فوالد اوستيتي كروم  -نيکل -موليبدن ميباشهد و در برابهر فشهار معمهولي كرومهاتوگرافي

سعيد شهابي و همكاران

مايع با كهارائي بهاال مقهاوم و همچنهين نسهبت بهه خهوردگي شهيميايي نسهبتاً بهي اثهر اسهت
(اسکوگ ،نيمن و هالر0998 ،1؛ روساک 2و روساک0117 ،؛ شفيعي.)0373 ،
تاكنون روشهاي زيادي براي اسهتخراج مهرفين و كهدئين از خهون و ادرار انسهان صهورت
گرفته است (يامادا و اگوري .)0115 ،3تقوي و همکاران در سهال  0380روش فهاز مهايع –
مايع با بازيافت باال را براي استخراج كدئين از ادرار انسان به كهار بردنهد و از لحهاو كمهي
توسط گاز كروماتوگرافي مورد بررسي قرار دادنهد (تقهوي ،نهاظري ،سهبزواري ،فکهري و
افشار .)0380 ،آنها به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به بازيافت باال و حساسيت قابل قبول،
ميتوان از اين روش براي استخراج كدئين (و مرفين) سهود جسهت .تقهوي و همکهاران در
سال  0380روشهاي مايع -مايع و فاز جامد را براي استخراج مرفين از ادرار انسان به كهار
بردند و توسط دانسيتومتر اسکنر ليزري مورد مقايسه قرار دادند .در هر دو روش غلظت بهه
دست آمده در مورد مرفين در حالت هيدروليز شده بيشتر از حالهت هيهدروليز نشهده بهود(
تقوي ،ناظري ،سبزواري ،فکهري و افشهار .)0380 ،امهروزه روش كرومهاتوگرافي مهايع بها
و انهدازه گيهري

011

مرفين به كار ميرود (روزيالواتي ،يوسفي ،راملي ،حسهين و رسهول0994 ،4؛ اسهکانبرگ،

109

كاري باال با تغييرات جزئي و همراه با روشههاي جهانبي جههت تشهخي

همچنين طول عمر تركيبات مرفين پس از مصرف به روش كروماتوگرافي مايع بها كهارايي
باال اندازهگيري و متابوليزاسيون حاصل از مصهرف تريهاک و ههروئين مهورد مقايسهه قهرار
گرفت .همچنين ميزان مرفين موجود در نمونهه بها توجهه بهه گذشهت زمهان (تخمهين زمهان
مصرف) و نوع ماده مخدر مصرفي نيز مهورد مطالعهه قهرار گرفهت .در واقهع ههدف از ايهن
تحقيق بررسي و آزمودن روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال جههت اسهتخراج مهرفين
از ادرار انسان با توجه به مهاد ه مخهدر مصهرفي و سهن افهراد بهود .ههدف ديگهر ،بررسهي و
آزمودن اين روش جهت تشخي
3. Yamada & Oguri

نوع ماده مصرفي و ناخالصيهاي ماده مصرفي در افهراد
1. Skoog, Holler &Nieman
2 . Rouessac
4. Ruzilawati, Yusuf, Ramli, Hussain & Rasool
5. Schönberg , Grobosch, Lampe, Kloft
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معتاد به مواد مخدر و در كل كاربرد آن از جنبه پليسي در صحنههاي كشف مواد مخهدر و
ارتباط بين نمونههاي مختلف كشف شده و فرد دستگير شده بود.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
استاندارد مرفين و كدئين و حاللهاي متانول استونيتريل با درجهه خلهوص بهاال از شهركت
مرک خريداري شدند .وحاللهاي ديگرمانند الکل متيليهک ،اسهتون بهدون ههيچ خهال

-

سازي مورد استفاده قرار گرفتند .تمامي آزمايشات با استفاده از آب مقطهر بهدون يهون (دو
بار تقطير) انجام شد.
دستگاههاي مورد استفاده عبارت بودند از :سيستم كروماتوگرافي مايع با كارايي باال داراي
سيستم گاززدايي با گاز هليم ،يک شير تزريق شش قستي مهدل بها لهوپ  01ميکروليتهري،
يک آشکار ساز فلوئورسانسي چنهد طهول مهوجي و يهک سهتون تجزيههاي ( 60Å, 4μm,

 )9mm.150×3باستون محافظ ( 91آنگستروم و 3 × 01ميليمتر) .سيستم فيلتراسهيون تمهام

110

فيلتركردن حاللها و فيلتر سرنگي  1/45ميکرو متر براي فيلتركردن نمونهها استفاده شد.

Vol. 9, No. 33, Spring 2015

سال نهم ،شماره  ،33بهار 9314

001

شيشهاي به منظور فيلتركردن حاللهاي فاز متحرک بههكهار رفهت .از فيلتهر غشهايي 1بهراي
از آنجاييكه در اين مطالعه تهيه نمونه جهت آزمايشهات كهار بسهيار مشهکلي بهود ولهي بها
استقبال و همکاري پليس مبارزه با مواد مخدر استان فارس مجوز تحقيق از بين مهددجويان
حاضر درآن مركز صادر و تحقيق آغاز گرديد .اين افراد از موضوع تحقيق كهامالً مطلهع و
با رضايت كامل آنها نمونه اخذ شد .الزم به توضيح است كه هيجگونه مهواد مخهدري در
اختيار اين افراد قرار نگرفت بلکه ايهن افهراد از افهرادي بودنهد كهه خهود قهبالً مهواد مخهدر
مصرف نموده بودند و به طرق مختلف تحت نظر پليس مبارزه با مهواد مخهدر قهرار گرفتهه
بودند كه انتخاب آنها حدود سه ماه به طول انجاميد و در اين سه ماه از كل افهرادي كهه بهه
مركز منتقل ميشدند تحقيق به عمل ميآمد.

1. PTEFE-SUPER- 450

سعيد شهابي و همكاران

در اين تحقيق از برخي افراد با شرايط الزم جهت اخذ نمونه دعهوت بههعمهل آمهد كهه بهه
داليل مختلفي از قبيل :ميزان مصرف مواد مخدر ،نوع مهواد مصهرفي ،زمهان مصهرف ،سهن
افراد وغيره ،از بين آنها فقط پنج نفر با سنين  51 ، 31 ، 09 ، 04و  50سهال انتخهاب شهدند.
فردي كه 31سال سن داشت به ترتيب  04 ،00 ،5و 39ساعت بعد از مصهرف مهواد مخهدر،
از ادرار او نمونهگيري شد .از فرد  04ساله حدودا  79ساعت بعد از مصهرف ههروئين ،فهرد
 09ساله  39ساعت بعد از مصرف ترياک ،فرد  50ساله  39ساعت بعد از مصرف هروئين و
فردي كه  51سال سن داشت  04ساعت پس از مصرف ترياک از ادرار آنها نمونهبرداري
انجام گرديد.
مقههدار نمونههه ادراري جهههت هههر بههار آزمههايش01 ،ميلهيليتههر بههود .دمههاي نمونههه صههرفاً در
آزمايشگاههاي تشخي

اعتياد مسالهاي بسيار مهم تلقي ميشهود و دمهاي نمونهه بايسهتي بها

دماي بدن انسان تقريباً برابر باشد .بايسهتي نمونههگيهر از عهاري بهودن نمونهه از رنه
اضافي (مخلوط شده با نمونه) مطلع باشد و نمونه عاري از هرگونه رن

ههاي

و يها مهواد افهزوده

باشد .دراين تحقيق نمونه با  PHهاي مختلف مورد آزمايش قرار گرفت كه مطلهوبتهرين

000

آن ،بين  4/5 – 8/5انتخاب گرديد .وزن مخصوص نمونه نبايستي كمتهر از  0/114باشهد و

111

داروهاي زيرمورد بررسي قرار گرفت و درهيچيک از آنها تداخل دارويهي مشهاهده نشهد.
اين داروها عبارت بودند از :ادالت كلهد ،0كلوديازپوكسهايد ،0ديکلوفنهاک سهديم ،3آنتهي
هيستامين ،4دكونژستانت ،5آمي تريپتيلين .9استامينوفن كدئين ،7ايمهي پهرامين ،8كوكهائين،9
حشههيش ،01فلوكسههيتين ،00پرفنههازين .00ديازپههام ،03آتنولههول ،04تئههوفيلين ،05پنتازوسههين،09
3 .Diclofenac sodium
6.Amitriptyline
9. Kokain
12. Perphenazine
15 .Theophylline

2 .Chlordiazepoxide
5.Decongestant
8.Imipramine
11.Fluoxetine
14 .Atenolol

1 .Adult cold
4 .Antihistamine
7.Acetaminophen y codeine
10.Hashish
13 .Diazepam
16 .Pentazocine
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غلظت كراتنين آن نبايستي از  01دسيليتر/ميليگرم تجاوز نمايد.
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فنوباربيتال ،0سايمتيدين ،0رانيتيدين ،3ديفنوكسيالت ،4اسپيرينوالكتون ،5متادون ،9كهافئين،7
فنيل بوتازون .8درمهورد سهايمتدين در غلظهت بهاال (حهدود )01ml/µgدر نزديکهي بهاالي
مرفين لکهاي ايجاد ميشود كه ممکن است روي مرفين را نيز بپوشاند .البته رن

اين لکه-

ها كامال زرد بوده و متفاوت بها مهرفين اسهت .درصهورت مشهاهده چنهين لکههههايي بهراي
اطمينان از صحت جوابها بهتر است آزمايش تکميلي ديگري نيز بها اسهتفاده از فهاز اتيهل
استات ،متانول ،آمونياک ( )5: 01: 85استفاده شود.
براي استخراج مرفين از نمونه بايستي نمونه با يکسري محلولههاي شهميايي كهه در زيهر بهه
آنها اشاره ميشود وارد ستون كروماتوگرافي شده و از آن عبور داده شود .در ايهن تحقيهق
از ستونهاي كروماتوگرافي سم كروم (كيت تشخي
بسته كيت سم كروم تشخي

مهرفين-كهدئين ) اسهتفاده شهد .ههر

مرفين حاوي پودر  A2 ،A1به عنوان فعهالسهاز و پهودر  Bبهه

عنوان ماده ثبوت ميباشد .براي تهيه بافر  ،Aميبايستي يک ويال از پودر A1در 011ميلي-
ليتر آب مقطر در دماي اثاق حل ميشد .محلول A2نيز بهه همهين ترتيهب درسهت مهيشهد.
112

ميزديم تا بافر  Aآماده شود .براي تهيه بافر  ،Bيک ويال از پهودر Bموجهود در بسهته سهم
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سپس01ميليليتر از محلول  A1و  91ميليليتر از محلول  A2را با هم مخلوط كرده و به هم
كروم در 011ميليليتر آب مقطر حل مهيشهد .بافرهها بايسهتي يهک سهاعت قبهل از شهروع
آزمايش تهيه شوند .اين بافرها در شرايط آزمايشگاهي  05درجه سانتيگراد به مدت يهک
هفته پايدارند .ستونهاي كروماتوگرافي در حفهرهههاي دريچههي محفظهه خهالء قهرار داده
ميشدند .فشار پمپ تا حدود 1/0-1/3بار تنظيم و سپس پمپ خاموش ميشد .فاصهله بهين
پنبه و رزين داخل ستون به آرامي توسط يک ميله شيشهاي از بين برده مهيشهد (اسهتفاده از
ميلهي شيشهاي به خاطر عدم ايجاد بار الکتريکي بود) .مقدار  3ميليليتر بافر Aتهيه شهده بها
 PHحدودا  8/5به ستون استخراج اضافه ميشد .پس از حدود  0دقيقه دوباره پمهپ خهالء
را روشن كرده و فشار آن در  0/1barتنظيم ميشد .سپس مقدار  01ميليليتر از نمونهههاي

3 .Ranitidine
6 .Methadone

2 . Cimetidine
5 .Spironolactone
8 .Phenylbutazone

1. Phenobarbital
4 .Diphenoxylate
7 .Caffeine

سعيد شهابي و همكاران

موجود (نمونهها به صورت كد گذاري شده) را به هر يک از ستونها اضافه كهرده و فشهار
پمپ خالء نيز تا تخليهي كامل نمونهه بهراي مقهدار قبهل ثابهت مهيشهد (  .)0/1barپهس از
تخليهي كامل ،پنبهي درون هر ستون برداشته شده و به هر ستون اسهتخراج مقهدار  5ميلهي-
ليتر بافر  Bبا  PHحدودا هشت اضافه ميشد تا تخليهي كامهل صهورت گيهرد (فشهار بهراي
مقدار قبل ثابت بود) .پس از تخليهي بافرها ،فشار پمپ خالء را تا  3/1barافهزايش داده و
حههدود  05دقيقههه انتظههار مههيكشههيديم تهها عمههل تخلي هه و خشههک شههدن ب ههخههوبي انجههام
گيهرد .سههتونهههاي اسهتخراج را در جهها لولهههاي مخصهوص قههرار داده و نههوک آنههها را در
بشرهاي انگشتانهاي كه بر روي هات پليت چيده شده بودند تنظيم ميكرديم .به ههر سهتون
مقدار سه ميليليتر حالل الکل متليک اضافه كرده تا عمل اسهتخراج صهورت گيهرد .عمهل
استخراج كه با تبخير صورت ميگرفت حدود  05دقيقه به طول ميانجاميد و پس از عمهل
استخراج و تبخير ،بشرها از روي هاتپليت بر داشته مهيشهدند .حاصهل اسهتخراج بها چنهد
قطره الکل متليک مخلوط و به دستگاه اچ پي ال سي تزريق ميشد.
همه جداسازيها و اندازهگيريها روي ستون نواک سي  ،08در دماي اتهاق انجهام گرفهت.

001

مد شويشي ايزوكراتيک با فاز متحرک استونيتريل-آب ( )V/V %65-35با سرعت جريان

113

همه نمونهها قبل از تزريق به  HPLCاز فيلترهاي سرنگي  μm45عبور داده شدند.
رايجترين حاللهاي مورد استفاده در كروماتوگرافي مايع باكهارائي بهاال در فهاز معکهوس،
آب ،استونيتريل ،متانول ،تتراهيدروفوران بودند كه معموالً بهصهورت دوتهائي يها سههتهائي
بعنوان فازمتحرک استفاده ميشوند .درهمين راستا جهت دستيابي بهه زمهان آنهاليز كمتهر و
تفکيک خوب بين پيکها ،فازهاي متحرک متفاوتي متشکل ازنسبتهاي حجمي مختلهف
آب -استونيتريل وآب -متانول مورد بررسي قرارگرفت .نسبتههاي حجمهي -31 ،81-31
 )%v/v(91-41 ،51-51 ،95-35 ،75ازمخلوط هاي دوتائي آب-استونيتريل و آب-متانول

1 . membrane filtration
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مناسب فيلتر شدند .طول موج تحريکي و نشري به ترتيب  035و  351نانومتر انتخهاب شهد.
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يک ميليليتر بر دقيقه به كار گرفته شد .همه فازهاي متحهرک از طريهق فيلترههاي غشهايي

0

اندازه گيری و تعيين مقدار مرفين در ادرار انسان با...

با برنامهريزي پمپهاي دستگاه به ستون تجزيهاي ،تزريهق و كرومهاتوگرامههاي حاصهله از
محصول استاندارد تركيبات مرفين در آنها بررسي شد.
يافتهها
نتههايج نشههان داد فههازمتحرک آب-اسههتونيتريل بهها نسههبت حجمهي ( ،35-95 )%v/vبهتههرين
تفکيک بين پيکها رانتيجه مهيدههد .ازطرفهي پالريتهه فهاز متحهرک درحهدي اسهت كهه
تركيبات مزاحم قطبي سريع ازستون شسته شده و با پيک آناليتهها همپوشهاني نمهيكننهد.
بنابراين با وجود گرانتر بودن حالل استونيتريل نسبت به متانول ،حالل استونيتريل بهعنهوان
اصالح كننده آلي فاز متحرک انتخاب شهد .حهالل تتراهيهدروفوران بههعلهت خصوصهيات
سمي زياد ،مورد استفاده قرارنگرفهت .درفازههاي متحهرک كهه مقهدار آب بهيشتهر از 41
درصد حجمي است جداسازي و تفکيک بين پيکها بيشترميشود ولي چهون زمهان آنهاليز
طوالنيتهر و پيهکهها تحهت تهاثير پههنشهدگي قهرار مهيگيرنهد همهان  ٪35آب انتخهاب
001
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شههد .سههرعت جريهان فههاز متحههرک نيهز يکهي ازپارامترهههاي مهههم در دسههتيابي بههه شههرايط
جداسازي بهتر ميباشد لذا سرعت جريانهاي 0/0 ،1/9 ،1/8و 0/0ميليليتر بر دقيقهه مهورد
ارزي هابي قرارگرفههت و سههرعت جري هان ي هک ميل هيليتههر بردقيقههه كههه در اكثههر آناليزهههاي
كروماتوگرافي مايع باكارائي باال بهكارميرود ،بهعنوان سرعت جريان بهينهه انتخهاب شهد.
در سرعت جريانهاي باالتر پيکها بهاهم همپوشهاني مهيكننهد و در سهرعت جريهانههاي
پايينتر ،تفکيک بين پيکها بهتر ميشود ولهي چهون زمهان آنهاليز طهوالنيتهر شهده مهورد
استفاده قرار نميگيرد .نتايج حاصل از تزريق مرفين استخراج شده از نمونههاي مختلف بهه
دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي باال در جدول  0ارائه شده است.

سعيد شهابي و همكاران

جدول :1نتايج تزريق مرفين استخراج شده از نمونههاي مختلف به دستگاه

مقدار مرفين برحسب ppm

زمان بازداري-دقيقه

سطح پيک مرفين

زمان بازداري-دقيقه

سطح پيک مرفين

زمان بازداري-دقيقه

سطح زير پيک مرفين

زمان بازداري-دقيقه

سن

نمونه

سطح پيک مرفين

RSD%

ماده مصرفي /زمان سپري شده

تکرار سوم

تکرار دوم

تکرار اول

پس ازمصرف-ساعت

کروماتوگرافي مايع با کارايي باال

79/30

0/00

1/85

9/70

57940

9/90

58091

9/89

58901

 5ساعت-ترياک

31

A

97/90

0/47

0/00

01/17

43999

03/01

44989

9/85

44881

00ساعت-ترياک

31

B

50/99

0/55

0/41

01/01

37989

9/91

37105

9/98

37891

ترياک04-ساعت

31

C

07/88

0/17

0/58

9/97

01008

9/77

01401

9/93

01791

39ساعت -ترياک

31

D

09/97

0/98

3/88

9/79

9991

9/87

9011

01/00

9781

48ساعت -ترياک

09

E

31/04

0/13

0/05

9/78

01031

9/99

09590

01/15

01395

79ساعت -هروئين

04

F

33/19

0/17

0/08

9/90

00880

9/70

00849

9/83

00091

39ساعت -ترياک

51

G

45/01

0/49

0/50

01/00

30050

9/90

30030

9/84

30841

39ساعت -هروئين

50

H

ابتدا غلظتهاي مختلفي از نمونه استاندارد مرفين به دستگاه اچ پهي ال سهي تزريهق شهد بهه

001

طوريكه در غلظتهاي  71 ppm ،51 ppm ،31 ppm ،01 ppmو  91 ppmو در زمان01

115

منحني كاليبراسيون معروف است .در اين منحني محور  yبر اساس ميليولهت و محهور x

آن بر اساس غلظت مرفين رسم شد و خط راسهتي بهه دسهت آمهد كهه معادلهه خهط آن بهه
صهورت  y = -3481× 781مهيباشهد كهه در آن  yمنحنهي زيهر پيهک بهه دسهت آمهده در
غلظتهاي مختلف مرفين تزريق شده به دستگاه ميباشد كه با محاسبه منحني زير پيک بهه
دست ميآيد و با قرار دادن آن در معادله منحني كاليبراسيون x ،كهه همهان غلظهت مهرفين
است بهدست ميآيد.
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مساحت زير پيک منحني بر حسب غلظت مرفين نمودار شهکل -0د بههدسهت آمهد كهه بهه
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دقيقه نمودارهاي -0الف-0 ،ب-0 ،ج-0 ،چ و 5-0بهدست آمد كه بعد از آن با استفاده از

اندازه گيری و تعيين مقدار مرفين در ادرار انسان با...

نمننودار  :1الف)کرومنناتوگرام محلننول اسننتاندارد  11ppmمننرفين ب) 31 ppmمننرفين،
ج) 51ppmمننرفين ،چ) 71ppmمننرفين ،ه)  01ppmمننرفين ،و د) منحننني کاليبراسننيون
(سرعت جريان يک ميليليتر بنر دقيقنه ،فناز متحنرک  35 : 65آب-اسنتونيتريل ،سنتون

001

نواک) c18 1
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نمودار :2کروماتوگرام فرد 31ساله الف) پنج ساعت ،ب) 12سناعت ،ج)  24سناعت ،و د)
 36ساعت بعد از مصرف ترياک (سرعت جريان يک ميليليتر بر دقيقه ،فاز متحنرک : 65
 35آب-استونيتريل ،ستون نواک)c18
1. Novapak

سعيد شهابي و همكاران

نمودار :3کروماتوگرام فرد  24ساله  72ساعت بعد از مصنرف تريناک ،ب) کرومناتوگرام
فرد  26ساله  44ساعت بعد از مصرف هروئين ،ج)کروماتوگرام فرد  52ساله  36ساعت بعد
از مصرف هروئين ،و د) کرومناتوگرام فنرد  51سناله  36سناعت بعند از مصنرف تريناک
(سرعت جريان يک ميلي ليتر بر دقيقه ،فناز متحنرک  35 : 65آب  -اسنتونيتريل ،سنتون
نواک ) c18

001
117

همانگونه كه از نمودارهاي بهدست آمده هويداست تاثير مواد خوراكي مصرف شهده (بها

اچ پي ال سي در نمونههاي استخراج شهده از افهراد  31سهاله را بهه ترتيهب  04 ،00 ،5و 39
ساعت بعد از مصرف ترياک را نشان ميدهند .نمهودار  3كرومهاتوگرام افهراد 51 ،09 ،04
و 50ساله را نشان ميدهد.
بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ميزان مرفين موجود در نمونهه بها ايهن روش تنظهيم شهده
كروماتوگرافي مايع با كارايي باال قابل اندازه گيري است .همچنين نتهايج بهه خهوبي نشهان
داد كه در راستاي اهداف تحقيق ميزان ناخالصيهاي موجود در مواد مخدر ،ميهزان مانهدن
مرفين در بدن افراد مصرف كننده ماده مخدر در فاصلههاي زماني معين قابل تخمين است.
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است .نمودار -0الف-0 ،ب-0 ،ج و -0د ،كروماتوگرام حاصل از تزريق مرفين به دستگاه

سال نهم ،شماره  ،33بهار 9314

توجههه بههه متفههاوت بههودن افههراد) در نمونههه كمتههرين تههاثير را در محصهول اسههتخراج داشههته

اندازه گيری و تعيين مقدار مرفين در ادرار انسان با...

همچنين ميتوان رابطه ميزان مرفين و سن افراد در يک بهازه زمهاني پهس از مصهرف مهواد
مخدر را بدست آورد .در بررسي نتايج به دسهت آمهده از ميهزان مهرفين موجهود در نمونهه
چنين استنباط گرديد كه رابطه مستقيمي بين گذشت زمان از مصرف مرفين و ميزان مانهدن
مرفين در بدن وجود دارد .از اين رو ميزان مرفين استخراج شده در فواصهل زمهاني پهس از
مصرف ،سير نزولي داشته است .به طوريكه بعد از گذشت پهنج سهاعت از زمهان مصهرف
مقدار مرفين به  ،79/30 ppmبعهد از گذشهت 00سهاعت از زمهان مصهرف تريهاک مقهدار
مرفين استخراج شده در نمونه به  ،90/97 ppmبعد از گذشت 04ساعت از زمهان مصهرف
مقدار مرفين استخراج شده در نمونه بهه  50/99pmو بعهد از گذشهت  39سهاعت از زمهان
مصرف ترياک مقدار مرفين استخراج شهده در نمونهه بهه  07/88 ppmرسهيده اسهت .ايهن
نتايج مربوط به فردي  31ساله بود كه مواد مخدر مصرفي وي از نوع ترياک بوده است كه
بر اين اساس در چهار زمان مختلف نتيجه به دست آمده نموداري منظم را نمايش ميدههد.
شکل  3كروماتوگرام مرفين استخراج شده در دو فرد  50و  51ساله را نشهان مهيدههد كهه
118

بود و بعد از  39ساعت نمونه او مورد آزمايش قرار گرفهت و مهرفين آن اسهتخراج گرديهد
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001

فاصله سني آنها نزديک به هم است با اين تفاوت كه فرد  50ساله هروئين مصهرف كهرده
كه پس از محاسبه به ميزان  45/01 ppmرسيد .ولي فرد  51ساله ترياک مصرف كرده بود
و بعد از  39ساعت ميزان مرفين استخراج شده از نمونه وي محاسبه و به ميهزان 33/19ppm
رسيده بود .لذا با وجود اينکه هر دو نفر در مدت زماني برابر پس از مصرف ،نمونه دادهاند
و فاصله سني نزديک به هم داشتهانهد ولهي ميهزان مهرفين موجهود در فهرد  50سهاله حهدود
 00ppmبيشتر بوده است و علت آن در ميزان مرفين موجود در مواد مصرفي بوده كه مهواد
مصرفي در فرد  50ساله هروئين ولي در فرد  51ساله مواد مصرف شده ترياک بوده اسهت.
ميزان مرفين موجود در هروئين بيشتر از ميزان مرفين موجهود در تريهاک و متهابوليزه شهدن
هروئين در بدن نسبت به ترياک سريعتر است.
ازجنبه پليسي با تجزيه و تحليل دادهها ميتوان نتايجي را درصحنههاي كشف مهواد مخهدر
و ارتباط بين نمونههاي مختلف كشهف شهده و فهرد دسهتگير شهده بهه دسهت آورد .نتهايج
حاصل از چنين تحقيقي ميتواند در تشخي

مالکيت مواد مخدر كشهف شهده در مکهان-

سعيد شهابي و همكاران

هاي مختلف ،تخمين مکان جغرافيايي توليد يا توزيع مواد مخدر بر اساس آنهاليز تركيبهات
مواد مکشوفه ،اولويت بندي اخذ نمونه از افراد در شرايط خاص ،اثبات اظهارات مجهرمين
در مصرف مواد روانگردان و حالت غير طبيعي در زمان ارتکهاب بهه جهرم ،تشهخي

نهوع

مواد مصرفي و ارتباط مظنونين با صحنه جنايي ،كمک كننده و مفيد واقع شهود .تريهاک و
مشتقات آن مانند هرويين ،مرفين ،و كدئين از صمغ خشخاش به دست ميآيد ،هرويين بهه
سرعت متابوليزه شده و به مرفين تبديل ميشود .از اين رو ميتوان هر دو تركيهب مهرفين و
گليکواورونيد مرفين را در نمونه ادراري افراد مصرف كننده هرويين يافهت .بهدين ترتيهب
وجود مرفين و يا متابوليت آن در نمونه اخذ شده از افراد بيانگر استفاده از هرويين و مرفين
است .با آغاز علم شهيمي ،بشهر اسهتفادهههاي متفهاوتي از آن داشهته كهه يکهي از آنهها در
شناخت آلکالوئيدهاي ترياک به خصوص مرفين در نمونههاي بيولوژيک بوده است .دفهع
مرفين توسط قسمتهاي مختلف بدن با افزايش سن كاهش مييابد يعني بها افهزايش سهن،
متابوليسم قسمتهاي مختلف بدن سير نزولي داشته و عملکرد آن كهاهش مهييابهد از ايهن
رو دفع مرفين نيز كاهش پيدا ميكند كه دليل آن به كاهش عملکرد اجزاي بدن با افزايش

001

سن بر ميگردد .با بررسي ميزان مرفين دفع شده در افهراد چنهين اسهتنباط مهيشهود كهه در
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ميزان مرفين دفع شده در افراد با سنين تقريباً برابر ولي با نوع مواد اوليهه مصهرفي متفهاوت،
چنين استنباط ميشود كه هر اندازه ميزان مرفين مواد اوليهه مصهرفي بيشهتر باشهد بهه همهان
ميزان مقدار دفع مرفين در نمونه بيولوژيک خارج شده از بدن بيشتر خواهد بهود .بنهابراين،
ميتوان تا حدودي نوع مواد اوليه مصرفي در افراد را حهدس زد .بها بررسهي نهوع و ميهزان
مرفين موجود در نمونه بيولوژيک ميتوان رابطه بين افراد مختلهف در صهحنهههاي جنهايي
مجهول و جرائم مجهول پليسي را رقم زد .انجام تحقيقات مشهابه در افهراد داراي بيمهاري-
هاي خاص ،بررسي ميزان مرفين با گذشت زمان براساس جنسيت نمونه ،و همچنهين انجهام
تحقيق مشابه در شرايط محيطي متفاوت و با نمونه اخذ شده ازخون يها بهزاق افهراد پيشهنهاد
ميشود.
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يک فرد با گذشت زمان ميزان دفع مرفين كاهش پيهدا مهيكنهد و ايهن موضهوع بهه تجزيهه
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