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 الملخص
التي تعد  (New Designer Drugs)تختص هذه األطروحة بنوع جديد من العقاقير المعروفة بالمخدرات المصنعة الحديثة 

. تتكون أمالح (Bath salts)طفرة جديدة في سوق المخدرات والعالم حيث تأخذ مسميات تجارية مختلفة مثل "أمالح االستحمام" 

 (Cathinones)مادة الكاثينون التي تشبه  (Synthetic Cathinones)لمصنعة االستحمام أساساً من مركبات الكاثينون ا

المنشطة والتي توجد في الطبيعة في أوراق نبات القات التي توجد في بعض المناطق األفريقية وشبة الجزيرة العربية. تحتوي 

ع وتنشر في األسواق على شكل مزيج حيث إنها تصن (Chiral center)جميع مركبات الكاثينون المصنعة على مركز انطباقي 

في مركبات الكاثينون المصنعة وكغيرها  (Enantiomers). تشكل إحدى المقابالت الضوئية (Racemic mixture)راسيمي 

من المركبات التي تحتوي على مركز انطباقي، لها تأثير أكبر على نظام األعصاب المركزي البشري من المقابالت الضوئية 

هذا المنطلق تكمن أهمية التمييز بين المقابالت الضوئية لمركبات الكاثينون المصنعة لتوفير المعلومات الكافية حول  األخرى. ومن

مصدر هذه المخدرات والمواد الخام المستخدمة فيها ومكان تصنيعها مما يساعد رجال األمن في تتبع وتحديد مصدر هذه المخدرات 

طروحة هو تطوير وسيلة تحليلية قادرة على الفصل االنطباقي والتحليل الكمي للمقابالت الهدف الرئيسي من هذه األ المصنعة.

. تتبنى هذه الوسيلة (GC-MS)الضوئية لمركبات الكاثينون المصنعة في البول باستخدام جهاز الفصل الغازي ومطياف الكتل 

ينون المصنعة باستخدام مركب طريقة الفصل االنطباقي غير المباشر للمقابالت الضوئية لمركبات الكاث

(Menthylchloroformate).  تحقق الهدف من هذه األطروحة بنجاح من خالل تطوير وسيلة تحليلية للفصل االنطباقي والتحليل

في البول باستخدام جهاز الفصل الغازي ومطياف الكتل مقابالتها الضوئية مركبات الكاثينون المصنعة والكمي لعدد عشر من 

(GC-MS). 
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