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 NOVIN TEBنوين طب 

 TLCكيت سنجش مورفين ،كدئين، متادون و ترامادول به روش 
 

 :مقدمه
 .رفين، كدئين، متادون و ترامادول در نمونه بيولوژيكي ادرار قابل استفاده استوكيت حاضر در آزمايش عدم اعتياد به منظور شناسايي م

 .باشد اسايي به روش كروماتوگرافي اليه نازك مياساس اين كيت استخراج به وسيله كروماتوگرافي ستوني و شن

هااي   در مقايساه باا ساتون    CLEAN UPهاي كرومااتوگرافي اسات لا ا     در تهيه ستون SUPPEL COت استفاده از تكنولوژي ويژگي خاص اين كي

 .باشد مشابه مؤثرتر مي

 :محتويات كيت
 .مطابق روش كار آماده شود( عدد 22: )هاي كروماتوگرافي ستون .1

محلول تهياه   (PH:8/5-9/2) نمائيد مقطر حل  سي آب سي 122كردن اين بافر هر ويال را در  آماده جهت( gr2/1، ويال 1(: )فعال كننده) Aفر با .2

 .شده در يخچال قابل نگهداري است

محلاول   (PH: 8/2-8/5). دسي آب مقطر حال نماييا   سي 152كردن اين بافر هر ويال را در  جهت آماده( gr1/2، ويال 1(: )جداكننده) Bبافر  .3

 .تهيه شده در يخچال قابل نگهداري است

 (5×12)عدد 5اي  پليت شيشه .4

 ml 50( فاز متحرك) F1محلول  .5

 (ml 52)  يك ويال( آمونياك با خلوص باال) F2محلول  .6

 :نمونه مناسب براي آزمايش
 12حاداقل  . )تميز و شفاف تهياه شاده مناساس اسات     (Urine Bottle)گيري ادرار  و در ظرف نمونه( حضوري)نمونه ادراري كه در شرايط كنترل شده 

 (.سي نمونه موردنياز است سي

كاه نموناه در هماان روز آزماايش      ساانتريفيوژ شاود در صاورتي    3222دقيقاه در دور   12باشد حتماا    مي  و يا محتوي موكوس اي كدورت دارد اگر نمونه

 .نگهداري شودگراد  ا درجه سانتي22شود بهتر است در دماي  نمي

 :روش كار
 (:كروماتوگرافي ستوني)مراحل استخراج ( الف

 (ابتدا درب پوش ستون را برداريد)

 .هاي درپوش محفظه خالء قرار دهيد هاي استخراج را به تعداد موردنياز بر روي حفره ستون (1

 .ليتر قرار دهيد در ميلي نانوگرم 322شود در هر نوبت كاري دو ستون براي استاندارد با غلظت  توصيه مي: 1نكته 

 .ها نيازي به هواگيري ندارد اين ستون :2نكته 

ثانيه تا يك دقيقه از ستون به آرامي عباور كناد، ساپم پما  را روشان       32را به هر ستون اضافه كرده اجازه دهيد حداقل  Aسي بافر  سه سي (2

 (ثابت نگه داشته شود Bتا پايان تخليه كامل بافر  BAR 0.1فشار حداكثر . )تنظيم نماييد BAR 0.1كرده و فشار آن را حداكثر تا 

 .سي نمونه مورد آزمايش اضافه نمائيد سي 12به هر ستون  Aبالفاصله پم از تخليه بافر  (3

 .را به ستون اضافه كنيد Bسي بافر  سي 5را با پنم برداشته و سپم ( كه روي رزين قرار دارد)فيلتر دوم موجود داخل ستون  (4

دقيقه افزايش دهياد تاا عمال تخلياه و خشاك شادن كامال         15براي  BAR 0.3ها فشار پم  را تا  از تمام ستون Bكامل بافر  پم از تخليه (5

 .صورت پ يرد

 .گ اري كنيد سي شماره سي 12در فاصله زمان خشك شدن كامل، براي هر ستون يك بشر 

 .ها را بر روي بشرها قرار دهيد مخصوص ستون چيده و پايه( گراد درجه سانتي 02ا 112دماي )بشرها را بر روي هيتر 

 . ها را از روي درپوش محفظه خالء برداشته بر روي پايه مخصوص منتقل كنيد ها آن دقيقه اتمام خشك شدن ستون 15پم از پايان 

 .سي متانول خالص اضافه نماييد سي 3به هر ستون  (6

 .رسد مي ها، عمل استخراج به پايان با تخليه كامل متانول از ستون  (7

 .سپم بشرها را از روي هيتر برداريد .اجازه دهيد متانول تخليه شده به داخل بشر به طور كامل تبخير شود
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 (:كروماتوگرافي اليه نازك) شناسايي باند مورفين، كدئين، متادون و ترامادول( ب

متر با مداد سياه نارم ياك    ين صفحه به فاصله يك سانتيگ اري را بر روي سطح صافي قرار داده و موازي سطح پائ اي مخصوص لكه صفحه شيشه (1

گا اري و تااريم ماوردنظر را هام بار روي پليات        نقاا  حاصال را شاماره   . گ اري كنياد  متر نشانه ميلي 7ا0خط بكشيد و بر روي خط به فواصل 

 .يادداشت كنيد

 .دقيقه قرار دهيد 22گراد به مدت  درجه سانتي 02ا 112ايد بر روي هيتر با حرارت  آماده كرده  اي را كه مطابق فوق صفحه شيشه (2

 . شود اين مرحله به منظور تبخير آب ج ب شده از محيط توسط الية سيلكاژل صفحات انجام مي :نكته

هاا،   قطره متانول حل كرده و به كمك لوله ميكروهماتوكريت بار روي نشاانه   3ا4پم از آماده شدن صفحات، محتوي استخراج شده بشرها را در  (3

 .گ اري كنيد لكه

م ساپ . زنياد  داخال تاناك ريختاه و باه آراماي هام ماي       ( النادا 522) F2ليتار محلاول    ميلي /5را با  F1ليتر محلول  ميلي 9: تهيه فاز متحرك (4

 .مدت در تانك را باز و بسته نكنيداين كنيد تا فضاي تانك اشباع شود و در طول  صبر مي دقيقه(سي)32

. هاي مشابه وجاود دارد در ايان روش وجاود نخواهاد داشات      نكته قابل توجه اينكه با استفاده از اين تانك تداخل دارويي رايج با سايميتيدين كه در كيت

هايي كاه از نظار ايان دو خصوصايت      ها بايستي به دو فاكتور رنگ و مكان استاندارد توجه نموده و فقط لكه ناسايي كليه لكهتوجه داشته باشيد كه براي ش

 .باشند، مثبت خواهد بودهريك ازموادموردنظرمشابه استاندارد 

 .گ اري شده را به آرامي داخل تانك قرار دهيد و درب تانك را بالفاصله ببنديد صفحه لكه (5

دقيقاه در هاواي آزاد    2ها را از تانك خارج نماييد و باراي   صورت آن دقيقه زمان الزم است تا فاز متحرك به انتهاي پليت برسد در اين 22ا  25 (6

 .اجازه دهيد تا محلول تانك از روي صفحات تبخير شود

 .دقيقه قرار دهيد 5به مدت ( گراد درجه سانتي 02ا112)سپم صفحات را بر روي هيتر  (7

اي  گا اري شاده را باا ناوار چساس شيشاه       صفحات را از روي هيتر برداشته تا خنك شوند بالفاصله پم از خنك شدن قسمت شاماره پم از آن  (0

 . بپوشانيد

 .با اسپري مخصوص معرف هگزا كلروپالتينات را بر روي صفحه اسپري كنيد (9

اين مرحله ) . بكشد  دقيقه طول 62الي  32شدن رنگ حداقل  تا خشك( گراد درجه سانتي 25دماي آزمايشگاه )دماي محيط طوري بايد تنظيم شود  (12

 (در تاريكي انجام شود

 .هاي مواد مورد بررسي قراردهيد ها را از نظر ظهور لكه دقيقه آن 15ساعت هر  5/1در طول مدت خشك شدن صفحات، به مدت  (11

 :تفسير نتايج
مشابه بوده و از نظر رنگ مطابق لكه اساتاندارد باشاد باه عناوان      RFداراي  ن وياترامادولمتادو-رفين، كدئينوماستاندارد اي كه در مقايسه با لكه  هر لكه

 .الزم است حداقل شدت رنگ هم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه مثبت گزارش شود. شود شناسايي مي متادون وياترامادول-رفين، كدئينولكه م

 :محدوديت اين روش
 :ن و ترامادول به چند شكل در آزمايش قابل شناسايي استرفين، كدئين، متادوومصرف م

 -6كراك متاداول در باازار اياران     -5مصرف داروهاي گياهي محتوي تركيبات ترياك  -4رفين خالص ومصرف م -3مصرف هروئين  -2مصرف ترياك  -1

 .مصرف متادون و ترامادول به صورت تزريقي و خوراكي -7مصرف كدئين 

همچنين مصرف تفريحي تريااك  . قابليت اعالم دقيق نحوة ورود مواد به بدن را ندارد TLCرفين، كدئين، متادون و ترامادول با روش ول ا شناسايي لكة م

 .ساعت قابل شناسايي است 72تا  24متادون و ترامادول برحسس مقدار مصرف از ( رفين ا كدئينوم)

گري با مواد فوق ال كر وجود داشته باشد به طاور كلاي بايساتي در صاورت      هاي مداخله وليتدر روش كروماتوگرافي ممكن است داروها و متاب :نكته مهم

شاود چنانچاه باه     با شرايط كيت ارائه شده توصايه ماي  . مشاهده چنين باندهايي از فاز متحركي متفاوت با آنچه در مرحله اول آزمايش شده استفاده كرد

 .آزمايش را تكرار كنيد 1 :3:12: 6هاي  آمونياك با نسبت .اتيل استاتفاز متحرك كلروفروم و متانول، آزمايش با شدصورت نادر چنين باندهايي مشاهده 
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