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 NOVIN TEBنوين طب 

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

 TLCدر نمونه ادرار انساني به روش  اكستازی - آمفتامين مت

 

 :مقدمه
وگرافی ستتویی  ساختار این کیتت  ترکییتی از روک کرومتات   . کیت طراحی شده جهت تشخیص مواد مخدر و روان گردان های صناعی کاربرد دارد

(S.P.E ) و کروماتوگرافی الیه یازک(TLC )می باشد. 

 :محتويات كيت
 عدد TLC (11×5     ) 3پلیت  (1

 عدد21 (Column)ستون کروماتوگرافی   (2

 عدد 1  (H1)شماره یك  PHمحلول تنظیم کننده   (3

 عدد 1 (H2)شماره یك  PHمحلول تنظیم کننده  (4

  (                محلول آماده شده دریخچال قابل یگهداری است)ئیدآب مقطر حل یما mL 100با  (A)بافر  (5

 (E)محلول استخراج       (6

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 1 (F1)فاز متحرک  (7

 عدد 1 (F2)فاز متحرک    (8

 :روش آزمايش
غربالگری آزمایش یمتوده و متوارد   یمویه های ادرار ایسان که در شرایط کنترل شده و حضوری تهیه شده است را با تست های یواری به روک ابتدا 

 :و طیق دستورالعمل این کیت مورد آزمایش قرار دهید TLCمثیت را با توجه به یوع موارد مثیت اولیه به روک 

 :روش كار
 (:كروماتوگرافي ستوني)مراحل استخراج 

 (ابتدا درب پوک ستون را بردارید)

 .های درپوک محفظه خالء قرار دهید ییاز بر روی حفره های استخراج را به تعداد مورد ستون (1

 .ها ییازی به هواگیری یدارد این ستون :نكته

 :استخراج

یمویه را با چند قطتره محلتول    PHادرار ایتخاب کرده و  10ml. باشد یمویه مورد استفاده برای این آزمایش ادرار می: سازی یمویه آماده .1

H1  در حدودPH=10در صورتی که . تنظیم یماییدPH شد با محلول  10.5ه بیش از یمویH2 (  یك یتا دو قطتره )  آن را مجتددا  در

-4000دقیقته   2)دقیقه صیر کنید درصورت کدورت بتاال  یمویته را ستایتریفیوم یماییتد      11سپس . محدوده مورد یظر تنظیم یمایید

3000 rpm )و قسمت شفاف یمویه را استفاده یمایید. 

ظة خالء قرار داده سایر محفظه خالء را بستته و پمتر را روشتن یماییتد تتا عقربته پمتر ختال         ها را به تعداد موردییاز روی محف ستون .2

0/3Bar در صورت ایجاد فاصله بین فیلتر رویتی و  . ثاییه در همین حالت بماید سپس پمر را خاموک یمایید 31حدود . را یشان دهد

 .صاف باشد رزین  با یك پیپت این فاصله را از بین بیرید و دقت شود سطح رزین

 Aکننتده بتافر    محلول فعال 3mlسپس .(محلول آماده شده دریخچال قابل یگهداری است)آب مقطر حل یمائید 100mLرا با  Aبافر  .3

و صتیر کنیتد تتا کتامال      . تنظیم یمائیتد  0.1Bar-0.05ثاییه صیر کنید سپس پمر راروشن کرده روی  31. ها اضافه یمایید به ستون

 .تخلیه شود

4.  
-0.05درجه خالء پمتر  . )را به ستون اضافه یمایید و صیر کنید تا کامال  تخلیه شود( مطابق مرحله شماره یك)رار آماده شده یمویه اد .5

0.1Bar است.) 

 . تری به دست آید بهتر است فیلتر موجود در سطح باالی رزین داخل ستون را با پنس بردارید تا حاصل استخراج شفاف .6
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 . ها خشك شوید دقیقه صیر یمایید تا کامال  ستون 15و . تنظیم یمایید Bar 0.3درجه پمر خالء را رارپس از تخلیه کامل یمویه اد .7

( لیتتری  میلی 11)ای  قرار داده و در قسمت زیری هر کدام یك بشر ایگشتایه (Holder)ای مخصوص  ها را برداشته روی جا لوله ستون .8

 .ه یمائید و صیر کنید تا به آرامی تخلیه شودبه آن اضاف (E)محلول استخراج  3mlقرار داده سپس 

گتراد   درجته ستایتی   61تت 71که دمای آن در محتدوده   (Hot Plate)پلیت  ها بشرهای مربوطه را روی هات پس از تخلیه کامل ستون .9

 .تنظیم شده است قرار داده صیر کنید تا محتوای بشر کامال  تیخیر شود

 :گذاری و لكه TLCسازی صفحه  آماده

مراقت   . کشتی یماییتد   گذاری را بته آرامتی ختط    متری از پایین با مداد مسیر لكه سایتی را برداشته و در فاصله حدود یك TLCصفحه  (1

 .خراشیده یشود TLCباشید سیلیكامل سطح صفحه 

ایتن  درجته ستایتیگراد فعتال شتود بترای       81تت 111دقیقه در دمای  21به مدت حدود  TLCگذاری بایستی صفحه  قیل از ایجام لكه (2

 .درجه سایتیگراد تنظیم یمایید 61ت71منظور از هات پلیت استفاده یمایید و سپس دمای آن را در محدوده 

 .قطره متایول اضافه یمایید و به خوبی تكان دهید تا محتوای بشر کامال  در متایول حل شود 4به بشرهای محتوی حاصل استخراج  (3

هتا کوچتك بتوده و     توجه یماییتد کته لكته   . گذاری یمایید کشی شده لكه در مسیر خط محلول به دست آمده را با پیپت پاستور با دقت (4

 .خراشیده یشود TLCصفحه 

 .گذاری یمایید با دقت لكه TLCطرف صفحه  یكاز محلول استایدارد ییز در  (5

  آمفتامین  مت بوپریورفین  ولبرای بررسی موارد مثیت مورفین  کدئین  متادون  تراماد : (Mobile Phase)دستورالعمل تهيه فاز متحرك 

برای بهتتر شتدن جتواب    زیید داخل تایك ریخته و به آرامی هم می F2لیتر محلول  میلی 3/1را با  F1لیتر محلول  میلی(9)یه :آمفتامین و اکستازی

 .ر تایك را باز و بسته یكنیدکنید تا فضای تایك اشیاع شود و در طول مدت د دقیقه صیر  21سپس . قطره آموییاک به آن اضافه یمایید(2)دو

. دقیقه صتیر کنیتد   25را درون تایك قرار دهید و حدود ( که در ضمن خنك هم شده)گذاری شده  لكه TLCت پس از اشیاع شدن تایك  صفحه 2

 .ماییددقیقه خشك ی 11مدت به گراد  درجه سایتی 51آن را خارج یموده و در دمای  TLCپس از رسیدن فاز متحرک به ایتهای صفحه 

 :آشكارسازی و تفسير باندهای ظاهر شده

ها را با بایتد ایجتاد شتده در     پس از خشك شدن کامل صفحه آن را با معرف هگزا کلروپالتینات اسپری یموده و سپس بایدهای ایجاد شده در یمویه

یمویه مورد آزمایش بایدهایی بته ریتا استتایدارد در    چنایچه در . تا یك ساعت صیر کنید همه بایدها به خوبی ظاهر شوید. استایدارد مقایسه یمایید

 .در غیر این صورت منفی خواهد بود. باشد های آن مثیت می  و جایشین ماده موردیظرمقابل آن ظاهر شد یمویه از یظر وجود 

ته باشد بته طتور کلتی بایستتی در     گری با مواد فوق الذکر وجود داش های مداخله در روک کروماتوگرافی ممكن است داروها و متابولیت :نكته مهم

شتود   با شرایط کیت ارائه شده توصیه متی . صورت مشاهده چنین بایدهایی از فاز متحرکی متفاوت با آیچه در مرحله اول آزمایش شده استفاده کرد

  3/1: 2: 18ک با یستیت هتای   اموییآو  لومتایاتیل استات  فاز مواد مخدر از بهتر برای تفكیك  چنایچه به صورت یادر چنین بایدهایی مشاهده شد

 .آزمایش را تكرار کنید

 :محدوديت اين روش
 :.هستندقابل شناسایی  TLCبه روک در آزمایش که ....(خوراکی تزریقی تدخینی و)به چند شكل قابل مصرف می باشند مواد

همچنین مصترف تفریحتی ایتن متواد برحست       . ن را یداردقابلیت اعالم دقیق یحوة ورود مواد به بد TLCلذا شناسایی لكة مواد مورد یظر با روک 

 .ساعت قابل شناسایی است 72تا  24مقدار مصرف از 
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