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 NOVIN TEB  نوين طب

   مفتامينآ - بوپرنورفين -ترامادول - متادون - كدئين - مورفين كيت سنجش

 LE-Multi TLCدر نمونه ادرار انساني به روش  اكستازی - آمفتامين مت

 

 :مقدمه
 Liquid- Liquidاصلی استخراج  مرحله ساختار این کیت براساس دو. عی کاربرد داردکیت طراحی شده جهت تشخیص مواد مخدر و روان گردان های صنا

Extraction  کروماتوگرافی الیه نازک و جداسازی  با استفاده از(TLC)  می باشد. 

 :محتويات كيت
 (5×11) عدد TLC  5پلیت  (1
 عدد 21 استخراج لوله (2
 (ml01) ویال E  1 محلول استخراج (3
 (ml51) ویال 1 (F1)فاز متحرک  (4
 (ml3) ویال 1 (F2)فاز متحرک  (5
 (ml 15) ویال  NCP 1معرف رنگزا  (6

 :روش آزمايش
ت را بوا  نمونه های ادرار انسان که در شرایط کنترل شده و حضوری تهیه شده است را با تست های نواری به روش غربالگری آزمایش نموده و مووارد مب و  ابتدا 

 :یت مورد آزمایش قرار دهیدو ط ق دستورالعمل این ک Le-Multi TLCتوجه به نوع موارد مب ت اولیه به روش 

 .گراد نگهداری شود و درجه سانتی21شود بهتر است در دمای  ای در همان روز آزمایش نمی اگر نمونه

 :روش كار
 (:Liquid- Liquid Extraction) مايع مايع  مراحل استخراج -الف

 (.را بردارید ویال استخراجپوش ابتدا در)

 

ثانیوه   31. ثانیوه بوه شودک ت وان دهیود      31-21 محلول استخراج بوه لولوه افوزوده و     ml 4ادرار و  ml 5.باشد یش ادرار مینمونه مورد استفاده برای این آزما (1

 .سانتریفیوژ نمایید 3511-4111دقیقه با دور  5نمایید  و سپس  دقیقه شیک 11-5ورت س نموده و یا 

ت خیور   آراموی  بوه  درجه سانتی گوراد  01-01ریخته و در دمای ( میلی لیتری 11-5بشر )ای  درون بشر انگشتانهبرداشته  با سمپلر را لولهباالی  شفاف محلول (2

 .نمایید

 . دقت نمایید که از محلول کدر پایین برداشته نشوداستخراج  از حاصلهنگام برداشتن قسمت شفاف باالیی  :1توجه

 .دقیقه بطول می انجامد 15زمان ت خیر حدود  :2توجه

موورد آزموایش آسوی      های برداشته تا حرارک باال به آنالیت هیتر از روی  را ، آن(قطره محلول در بشر بماند 6-5)  بشر داخل  کامل محلولت خیر  ق ل از :3توجه

 .نرساند

 

 :گذاري و لكه TLCسازي صفحه  آماده -ب

 پلیوت سولی اژل سوط     دقت كنيد. کشی نماییود  به آرامی خطگذاری را  متری از پایین با مداد مسیر ل ه سانتی  را برداشته و در فاصله حدود یک TLC پلیت (1

TLC خراشیده نشود. 

استفاده نماییود   هیترگراد فعال شود برای این منظور از  درجه سانتی 01و111دقیقه در دمای  21به مدک حدود  TLC پلیتگذاری بایستی  ق ل از انجام ل ه (2

 .نظیم نماییدگراد ت درجه سانتی 01و01و سپس دمای آن را در محدوده 

و به خوبی ت ان دهید تا محتوای بشر کوامً    نمودهاضافه  به آن  قطره متانول 3-2 ت خیرشدن کامل محتوی بشر، صورک نیاز ودر درصورک، هنگام ل ه گذاری (3

 .در متانول حل شود

خراشویده   TLC پلیوت و  باشود هوا کوكوک    نمایید که ل ه توجه. گذاری نمایید کشی شده ل ه دقت در مسیر خط و به پیپت پاستورمحلول به دست آمده را با  (4

 .نشود

 .گذاری نمایید با دقت ل ه TLC پلیتطرف  یکنیز در  نالیت مورد نظرآ از محلول استاندارد (5



 2 از 2 صفحه

 

 

 ز متحرکايه فهت -ج

 ،آمفتامین ،رنورفینبوپ ،کدئین، متادون، ترامادول برای بررسی موارد مب ت مورفین،:  (Mobile Phase) دستورالعمل تهيه فاز متحرک

 :مت آمفتامین و اکستازی

سوپس  . زنیود  به آرامی هوم موی    و (ازسرنگ استفاده شود F2برای برداشتن )داخل تانک ریخته F2محلول  (می رولیتر 511) لیتر میلی 5/0را با  F1لیتر محلول  میلی5/9

 .و درب آن کامً  بسته بماند کامً  تمیز باشدتوجه نمایید که تانک   .کنید تا فضای تانک اش اع شود دقیقه ص ر  21-15

توا نزدیوک انتهوای پلیوت     فواز متحورک    حرکوت پس از  .را درون تانک قرار دهید( که در ضمن خنک هم شده)گذاری شده  ل ه TLC پلیتو پس از اش اع شدن تانک، 2

TLC  (حدود یک سانتی متری انتهای پلیت) ی آزمایشگاه تیخیر سطی شودكند دقیقه به آن فرصت دهید تا در دما ،آن را خارج نموده. 

 .مخدر و روان گردان قابل تشخيص می باشند مرحله دو گروه مواد ايندر: نكته قابل توجه

 :آشكارسازي و تفسير باندهاي ظاهر شده-د

 .انجام شود 1دستور العمل شماره گیرد، می  مورد ارزیابی قرار( AMP ،MET ،MDMA)روان گردان ها درصورتی که نمونه فقط از نظر  -

 1نیازی بوه انجوام دسوتورالعمل شوماره      ، گیردمی ارزیابی قرار  مورد (MOR ،COD ،MTD ،TML ،BUP)مواد مخدر در صورتی که نمونه از نظر  -

 .انجام شود 2فقط دستور العمل شماره نمی باشد و 

را انجما  داده وبمدون حمرارت دادن     1ابتدا دستور العمل شمماره  گیورد،  می مورد ارزیابی قرار  نمواد مخدر و روان گردادر صورتی که نمونه از نظر  -

كه در اين مرحله لكه هماي گمروه    توجه فرماييد. پس از خنک شدن پليت آن را با معرف رنگزا هگزاكلروپالتينات اسپري نماييدمجدد پليت، 

 .مخدر ظاهر می گردد و لكه هاي گروه موادروان گردان تا حدودي محو شده 

 

سوپس پلیوت را روی   . کوامً آغشوته نماییود   تمامی سط  پلیت را میلی لیتر  3تا  2حدود  NCPمعرف رنگزا ، با ت خیر سطحی پس از : 1دستور العمل شماره 

 11زموان ایون مرحلوه حودود     . )پلیت خودداری شوود  تا از ش ستن درجه افزایش دهید 111درجه سانتی گراد قرار دهید و به صورک تدریجی دما را تا  01هیتر با دمای 

 (می باشددقیقه 

 

کامً خشوک  پلیت دقیقه  11تا  0به مدک درجه رسانده تا  111قرار داده و به تدریج به درجه  01ت خیر سطحی، پلیت را در دمای پس از  :2دستور العمل شماره 

ولوی   دنظاهر می شوپلیت، باندها  پس از اسپری کردن (كند دقیقه)در فاصله کوتاهی  .نماییدپری اس معرف رنگزا هگزا كلروپالتيناتبا پس از خنک شدن  و  شود

 .به خوبی ظاهر شوند های کم ی مربوط به غلظتباندها تا  ص ر کنیدخشک شدن کامل پلیت تا 

 

در غیر این صوورک منفوی   . باشد مب ت می آن آنالیتنمونه از نظر وجود  ،شدظاهر  در مقابل آن ورنگ استاندارد كنانچه در نمونه مورد آزمایش باندهایی به  :1نكته مهم  

 .خواهد بود

را از سایر بانودها متموایز    رنگ مایل به نارنجی آن ، برای تشخیص بوپرنورفین عًوه بر مقایسه با م ان استاندارد، الفدر این روش با استفاده از فاز متحرک  :2نكته مهم  

 .می سازد

در صوورک مشواهده كنوین     بایود به طور کلی  . گری با مواد فوق الذکر وجود داشته باشد های مداخله در روش کروماتوگرافی مم ن است داروها و متابولیت :3نكته مهم  

بوه صوورک نوادر كنوین بانودهایی      شوود كنانچوه    با شرایط کیت ارائه شده توصیه موی . گردداستفاده  ،باندهایی از فاز متحرکی متفاوک با آنچه در مرحله اول آزمایش شده

متوانول، آمونیواک بوا    ,کلروفورم فواز متحورک    (ب) 5/1: 1: 5/0 ترتیو  ه بو  ت هوای  ک با نسو اآمونیول، متان اتیل استاک و (الف) هایی از ق یل متحرکفاز  از ،مشاهده شد

 .آزمایش را ت رار کنید /2: 5/1: 5/0 بترتی  های نس ت

 :محدوديت روش
وجود آنالیوت موورد    آزمایشاین در. درمانی و یا سوء مصرف قابل استفاده می باشند ف لو به منظور های مخت....(خوراکی تزریقی تدخینی و)ل مختلف اش ابه دارویی  مواد

  .مصرف درمانی یا سوء مصرف آن قابل شناسایی نیستتشخیص می باشد و نحوه ورود یا  قابل نظر در ادرار

و بیش از این زمان مم ون اسوت    ساعت قابل شناسایی است 02تا  24از  برحس  مقدار مصرف (تفریحیبه اصطًح عامیانه )ن مواد ز ایاInfrequent    همچنین مصرف

 .شناسایی نشود
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