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 TLCدر نمونه ادرار انساني به روش  و اكستازی آمفتامين مت ،كيت سنجش آمفتامين

 

 :مقدمه
تله  ... هاي آن نظير مت آمفتامين، متيل  ننيلدا ، اتالتازي و     ها و جانشين تعداد زيادي از آمفتامين. شناخته شد 0291آمفتامين در اواخر دهه 

هلاي متتفلا ا لر تننلد      ها ممكن است از راه آمفتامين. رسد ها به چندين عدد مي تنون معرني گرديده ته تعداد آنتننده روان هاتند تا تحريك

اتايداز نيلز بلوده و    هاي ضعيا منوآمين ها مهارتننده باشد آمفتامين رژيك مينولي ا ر اصفي آنها انزايش رهاسازي نور و تراناميترهاي تاتكوالمي

 .هاي ماتقيم تاتكوالمينرژيك عم  تنند اني ممكن است در مغز به عنوان آگونياتبا توجه به شباهت ساختم

 :محتويات كيت

 (پفيت) TLCصفحه  (0

 (Column)ستون   (9

  (H1)شماره يك  PHمحفول تنظيم تننده   (3

                               (H2)شماره دو  PHتننده  محفول تنظيم  (4

 (محفول تهيه شده در يتچال قاب  نگهداري مي باشد)ر ح  شودمقط آب ml011در  (A)تننده  بانر نعال  (5

 (E)محفول استتراج   (6

 (F1)ناز متحرك   (7

 (F2)ناز متحرك   (8

 (5×01) عدد  5

 عدد 91

 (ml9) عدد 0

 (ml9) عدد  0

 (gr9) عدد  0

 (ml01) عدد  0

 (ml51) عدد  0

 (ml3) عدد  0

 :روش آزمايش
 (ابتدا درب پوش ستون را برداريد)

 :استخراج( الف

نمونه را با چند قطلره محفلول    PHادرار انتتاب ترده و  10ml. باشد نمونه مورد استفاده براي اين آزمايش ادرار مي: سازي نمونه آماده .0

H1  در حدودPH=10-10.5 در صورتي ته  .تنظيم نماييدPH  شد بلا محفلول    10.5نمونه بيش ازH2 (   يلك يلا دو قطلره ) آن را

دقيقله   9)فيوژ نماييلد  ينمونله را سلانتر    درصور  تدور  باال دقيقه صبر تنيد 01سپس  .مورد نظر تنظيم نماييد مجدداً در محدوده

4000-3000 rpm )و قامت شفاف نمونه را استفاده نماييد. 

قربله پملر خلال    ها را به تعداد موردنياز روي محفظة خالء قرار داده ساير محفظه خالء را بالته و پملر را روشلن نماييلد تلا ع      ستون .9

0/3Bar در صور  ايجاد ناصفه بين نيفتر رويلي و   . انيه در همين حالت بماند سپس پمر را خاموش نماييد 31حدود . را نشان دهد

 .رزين، با يك پيپت اين ناصفه را از بين ببريد و دقت شود سطح رزين صاف باشد

3.  3mlتننده  محفول نعالA 0.1-0.05صبر تنيد سلپس پملر راروشلن تلرده روي       انيه 31. ها اضانه نماييد به ستونBar   تنظليم

 .و صبر تنيد تا تامالً تتفيه شود. نمائيد

-0.05درجه خالء پملر  . )را به ستون اضانه نماييد و صبر تنيد تا تامالً تتفيه شود( مطابق مرحفه شماره يك)نمونه ادرار آماده شده  .4

0.1Bar است. 

 . تري به دست آيد ي رزين داخ  ستون را با پنس برداريد تا حاص  استتراج شفافبهتر است نيفتر موجود در سطح باال .5

 . ها خشك شوند دقيقه صبر نماييد تا تامالً ستون 05و . تنظيم نماييد Bar 0.3درجه پمر خالء را  .6

( ليتلري  ميفي 01)اي  شتانهقرار داده و در قامت زيري هر تدام يك بشر انگ (Holder)اي متصوص  ها را برداشته روي جا لوله ستون .7

 .به آن اضانه نمائيد و صبر تنيد تا به آرامي تتفيه شود (E)محفول استتراج  4mlقرار داده سپس 
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گلراد   درجله سلانتي   61لل 71ته دماي آن در محلدوده   (Hot Plate)پفيت  ها بشرهاي مربوطه را روي ها  پس از تتفيه تام  ستون .0

 .تنظيم شده است قرار داده صبر تنيد تا محتواي بشر تامالً تبتير شود

 :گذاری و لكه TLCسازی صفحه  آماده( ب

مراقل   . تشلي نماييلد   گذاري را بله آراملي خل     متري از پايين با مداد ماير لكه سانتي را برداشته و در ناصفه حدود يك TLCصفحه  (0

 .خراشيده نشود TLC باشيد سيفيكاژل سطح صفحه

درجه سلانتيگراد نعلال شلود بلراي ايلن       01ل001دقيقه در دماي  31را به مد  حدود  TLCگذاري باياتي صفحه  قب  از انجام لكه (9

 .درجه سانتيگراد تنظيم نماييد 61ل71منظور از ها  پفيت استفاده نماييد و سپس دماي آن را در محدوده 

 .قطره متانول اضانه نماييد و به خوبي تكان دهيد تا محتواي بشر تامالً در متانول ح  شود 4به بشرهاي محتوي حاص  استتراج  (3

هلا توچلك بلوده و     توجه نماييلد تله لكله   . گذاري نماييد تشي شده لكه محفول به دست آمده را با پيپت پاستور با دقت در ماير خ  (4

 .خراشيده نشود TLCصفحه 

 .گذاري نماييد با دقت لكه TLCحه از محفول استاندارد نيز در دو طرف صف (5

 : (Mobile Phase)تهيه فاز متحرك ( ج

دقيقه صبر تنيد تا نضاي تانلك   31و حدود . را درون تانك بريزيد F2محفول  (الندا 311)ml 3/و  F1از محفول  9mlل براي تهيه ناز متحرك 0

 .تامالً باته بماند توجه نماييد ته تانك تامالً تميز باشد و در آن. به خوبي اشباع شود

. دقيقه صلبر تنيلد   95را درون تانك قرار دهيد و حدود ( ته در ضمن خنك هم شده)گذاري شده  لكه TLCل پس از اشباع شدن تانك، صفحه 9

 .دقيقه خشك نماييد 01گراد مد   درجه سانتي 45آن را خارج نموده و در دماي  TLCپس از رسيدن ناز متحرك به انتهاي صفحه 

 :شكارسازی و تفسير باندهای ظاهر شدهآ( د

ها را با بانلد ايجلاد شلده در     پس از خشك شدن تام  صفحه آن را با معرف هگزا تفروپالتينا  اسپري نموده و سپس باندهاي ايجاد شده در نمونه

رد آزمايش باندهايي بله رنلا اسلتاندارد در    چنانچه در نمونه مو. تا يك ساعت صبر تنيد همه باندها به خوبي ظاهر شوند. استاندارد مقاياه نماييد

 .در غير اين صور  منفي خواهد بود. باشد هاي آن مثبت مي  مقاب  آن ظاهر شد نمونه از نظر وجود آمفتامين و جانشين

ور  مشلاهده  گري وجود داشته باشلد بله طلور تفلي بايالتي در صل       هاي مداخفه در روش تروماتوگراني ممكن است داروها و متابوليت: نكته مهم

شلود چنانچله بله     با شراي  تيت ارائله شلده توصليه ملي    . چنين باندهايي از ناز متحرتي متفاو  با آنچه در مرحفه اول آزمايش شده استفاده ترد

ش را آزملاي  0:  5/0 :5/7هلاي   بلا نالبت   دي اتيل  آملين  ، تولوئنو  سيكفوهگزانصور  نادر چنين باندهايي مشاهده شود آزمايش با ناز متحرك 

 .تكرار تنيد
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