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Реферат

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МАК, НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Дипломная  работа  содержит  44  страницы,  6  рисунков,  9  таблиц,  23
литературных источника.

Цель  дипломной  работы  -  разработать  методику  пробоподготовки  с
последующим  инструментальным  анализом  по  обнаружению  морфина  в
биологических образцах, а именно в моче. С использованием разработанной
методики  определить  влияние  продуктов  питания,  содержащих  мак,  на
результаты ХТИ.

Изучено  влияние  психоактивных  веществ  на  организм  человека  и
основные методы определения наркотических соединений в биологических
жидкостях человека. 

В  результате  проведенных  испытаний  был  разработан  наиболее
подходящий метод определения морфина в моче человека. Было установлено,
что  требуется  дополнительное  подтверждение  результатов  ЭТ,  с
использованием  газовой  хроматографии  масс-спектрометрии,  для
исключения ложно-положительных результатов.

Ключевые  слова:  МОРФИН,  ГАЗОВАЯ  ХРОМАТОГРАФИЯ,  МАСС-
СПЕТРОМЕТРИЯ,  МАК,  ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ.



Рэферат

УПЛЫЎ ПРАДУКТАЎ ХАРЧАВАННЯ, ЯКІЯ ЎТРЫМЛІВАЮТ МАК, НА
ВЫНІКІ ХІМІКА-ТАКСІКАЛАГІЧНЫХ ІСПЫТАЎ.

Дыпломная  праца  ўтрымлівае  44  старонак,  6  малюнкаў,  9  табліц,  23
літаратурных крыніц.

Мэта  дыпломнай  працы  -  распрацаваць  методыку  Пробоподготовка  з
наступным інструментальным аналізам па выяўленні марфіну ў біялагічных
узорах,  а  менавіта  ў  мачы.  З  выкарыстаннем  распрацаванай  методыкі
вызначыць уплыў прадуктаў харчавання, якія ўтрымліваюць мак, на вынікі
ХТІ.

Вывучан  ўплыў  псіхаактыўных  рэчываў  на  арганізм  чалавека  і  асноўныя
метады  вызначэння  наркатычных  злучэнняў  у  біялагічных  вадкасцях
чалавека.

У  выніку  праведзеных  выпрабаванняў  быў  распрацаваны  найбольш
прыдатны метад  вызначэння марфіну ў  мачы чалавека.  Было ўстаноўлена,
што  патрабуецца  дадатковае  пацвярджэнне  вынікаў  ЭТ,  з  выкарыстаннем
газавай храматаграфіі мас-спектраметрыі, для выключэння ілжыва-станоўчых
вынікаў.

Ключавыя  словы:  МАРФІН,  ГАЗАВАЯ  ХРАМАТАГРАФІЯ,  МАС-
СПЕТРОМЕТРИЯ, МАК, ХІМІКА-ТАКСІКАЛАГІЧНЫХ ІСПЫТЫ. 



Abstract

INFLUENCE OF FOOD PRODUCTS CONTAINING POPPY SEEDS ON THE
RESULTS OF CHEMICAL-TOXICOLOGICAL TESTS

Graduate work contains 44 pages, 6 drawings, 9 tables, 23 literary sources.

The  object  of  the  graduate  work  is  to  develop  a  sample  preparation
procedure with following instrumental analysis for the detection of morphine in
biological samples, namely, in urine. Using the developed technique to determine
the  effect  of  foods  containing poppies  on  the  results  of  chemical-toxicological
tests.

The influence of psychoactive substances on the human body and the main
methods of determining narcotic compounds in human biological fluids have been
studied.

As  a  result  of  the  research,  the  most  suitable  method  for  determining
morphine in human urine was developed. It was found that additional confirmation
of  the  express-tests  results  is  required,  using  mass-spectrometry  gas
chromatography, to avoid false-positive results.

Key words: MORPHINE, GAS CHROMATOGRAPHY, MASS-SPETROMETRY,
POPPY SEEDS, CHEMICAL-TOXICOLOGICAL TESTS.
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