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طراحي وساخت الكترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پايه مولكول هاي پلیمر قالبي ()MIP
افسانه امیری* ،کبری لشگری ،ناهید اطیابی ،زهرا حسن زاده
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی ،تهران ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1390/11/16 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1390/12/27 :تاریخ پذیرش قطعی1391/1/18 :
چکیده
روش پلیمریزاسیون مولکول های نشاندار برای تهیه پلیمرهای حساس با جایگاه حساس نسبت به مولکول مورد نظر ساخته می شود .واکنش

غیرکواالنسی بین الگو و مونومر از انعطاف پذیرترین روش ها برای انتخاب مونومر عاملی و مولکول الگو در میان روش های مختلف موجود
است .با توجه به مشکل بالقوه ای که ممکن است از حضور کینولون ها در بدن انسان به وجود بیاید .استفاده از پلیمرهای قالبی در فارماکوکینتیک

کینولون ها و همچنین در طراحی و توسعه داروسازی جدید در کنترل غلظت باقیمانده این آنتی بیوتیک در بدن انسان ضروری به نظر می رسد.
در ساخت الکترود در پلیمر قالب مولکولی ) PVC.NaTPB (MIPبه عنوان افزودنی و نیترو فنیل اکتیل به عنوان پالستی سایزر و تتراهیدرو فوران
o

به عنوان حالل استفاده می کنیم .حسگر پتانسیومتری که در این تحقیق ساخته و بهینه سازی شده شیب پاسخ نرنستی  62/29را در محدوده - 10-7

 10-3موالر را نشان می دهد همچنین زمان پاسخ دهی سریع و کمتر از  30ثانیه است که در گستره اسیدیته  5تا  9عمل می کند و پاسخ آن در این
گستره به اسیدیته وابسته نیست .این الکترود می تواند برای تعیین مقدار سیپروفلوکساسین در قرص ها و نمونه پالسما مورد استفاده قرار می گیرد.
واژه های کلیدی :مولكول هاي قالبي ،حسگر پتانسیومتری ،سیپروفلوکساسیین.

 .1مقدمه
قالب زني مولكولي واژه اي است قديمي كه در بسياري از متون

قديمي ديده مي شود [ .]1عبارت كامل قالب زني مولكولي براي
اولين بار در متون مربوط به سال  1980مشاهده شد [ .]2از آن پس

اين عبارت عموميت بيشتري يافت و عبارت قالب زني مولكولي
همراه با عبارت پليمرهاي قالب مولكولي امروزه به صورت وسيع
* عهده دار مکاتبات :افسانه امیری
نشانی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
تلفن09192155094 :

پست الکترونیکیafsaamiri@gmail.com :

مورد استفاده قرار گرفته و اين عبارت به عنوان اصطالحي استاندارد

در اين زمينه به كار مي رود [ .]3قالب مولكولي در پليمر ها ،تكنيكي
است كه طي فرآيند پليمريزاسيون ،ساختار هايي ماكروسكوپي تهيه

مي شوند كه داراي مكان هاي ويژه براي بر هم كنش با يك مولكول
معين هستند .ابتدا مولكول هدف با مونومر قابل پليمريزاسيون (داراي
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پيوند دو گانه كربن –كربن) كه در يك سر خود داراي گروه
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پروپان و تري متيل اكريالت شبكه سازهاي عمومي قابل استفاده اند.

عاملي توانا براي برهم كنش با مولكول هدف است تشكيل

اخيرا چندين نوع ديگر شبكه ساز هم به وجود آمده است .بنابراين

يك مونومر اتصال دهنده ،كو پليمر شده و بنابراين شكل كمپلكس

نسبت به پپتيد گزينش پذير تهيه شده اند .عالوه بر شبكه سازهاي

ايجاد خواهد شد كه از نظر اندازه و جهت گيري گروه هاي عاملي

گروه عاملي موثر نيز بررسي شدند [.]5

كمپلكس داده و سپس اين كمپلكس در حضور مقادير زيادي از

در پليمر تثبيت مي شود .با خروج مولكول هدف از پليمر مكان هايي
دقيقا مكمل مولكول هدف است [.]4

اكريالت  3يا  4عاملي شبكه سازها مثل پنتا اريترول براي تهيه MIP

غير قطبي كه قطبيت ضعيفي در طبيعت دارند ،شبكه سازهاي داراي

 .4-1-1حالل
 .1-1عوامل موثر بر ساخت پلیمرهای قالب مولکولی
 .1-1-1انتخاب آنالیت هدف

حالل نقش مهمي در شكل گيري ساختار حفرات پليمر قالب

مولكولي ،فرآيندهاي قالب زدن ،به ويژه در روش خود تجمعي

آناليت هدف اهميت بسياري دارد .از آن جهت كه سازماندهي

برقدرت برهم كنش هاي غيركواالنسي پليمريزاسيون ايفا مي كند.

همه آناليت هاي هدف بايد تحت شرايط پليمريزاسيون ،از نظر

مونومر عاملي ،مولكول هدف ،شبكه ساز و آغاز كننده را در يك فاز

گروه هاي عاملي متعلق به مونومرهاي عاملي را برعهده دارد .البته

شيميايي بي اثر باشند.

در واقع مولكول هدف در اين فرآيند دو نقش ارائه مي كند:

نقش حالل گرد آوري اجزا و عوامل پليمريزاسيون است .حالل

جمع آوري مي كند و به عنوان دومين عامل مهم در ايجاد حفرات در
پليمر هاي درشت حفره محسوب مي شود.

به عنوان پركننده فضاي خالي سه بعدي كه نسبت به حفرات پليمر

انتخاب نوع حالل مناسب اهميت به سزايي دارد ،چرا كه بايد

بين گروه ها و مونومر عاملي در طي پليمريزاسيون.

كنش هاي بين مولكول هاي قالب شده و مونومر هاي عاملي نگردد.

مكمل است و به عنوان برهم كنش کننده مكمل برنامه ريزي شده

 .2-1-1مونومرهای عاملی

مونومرهاي عاملي مسئول برهم كنش هاي نقاط اتصال نقش زده

شده در  MIPهستند و معموال در نسبت هاي مولي بيشتري در مقايسه
با آناليت هدف استفاده مي شوند .در نقش زدن غير كواالنسي اين
نكته كه مشخصه آناليت هدف با مشخصه مونومر عاملي مكمل باشد،

خيلي مهم است .مثال پيوند هيدروژني دهنده با پيوند هيدروژني
گيرنده در افزايش كمپلكس تشكيل شده و تاثيرات نقش زدن اثر
به سزايي دارد.

 .3-1-1شبکه ساز

مونومرها را حل نموده و حتي در نقش زدن غير كواالنسي مانع برهم

حالل همچنين به عنوان مهم ترين عامل تعيين كننده ساختار و شكل

نهايي پليمر است [ .]6معموال حالل هاي غير قطبي يا آپروتيك (مثال
تولوئن) ترجيح داده مي شود .بعضي حالل ها نيز ايجاد پيوند هاي
هيدروژني مي نمايند ،زیرا احتمال تشکیل کمپلکس مونومر عاملی و
مولکول هدف افزایش می یابد.

 .5-1-1آغازگرها

بسياري از آغازگر هاي شيميايي با خصوصيات شيميايي مختلف

به عنوان منبع راديكال در راديكال هاي آزاد در پليمريزاسيون
مورد استفاده قرار مي گيرند .سرعت تجزيه راديكال هاي آغازگر

مي توانند به چندين طريق شامل گرما ،نور و توسط روش هاي

شبكه ساز ،ساختار ماتريكس پليمر را در پليمرهاي قالب

شيميايي /الكتروشيميايي رها شده و كنترل شوند [ .]7اگر آناليت

ايجاد مي نمايد كه نهايتا پايداري مكانيكي خوبي به ماتريكس پليمر

آغازكننده هايي كه جاذب نوري نيستند استفاده نمود .چنانچه

مولكولي كنترل مي كند و نقاط اتصال پايداري را در نقش زدن
مي دهد  .اتيلن گليكول دي متا اكريالت ( ،)EGDMAتري متيل

()JQCS

هدف از لحاظ نور شيميایي يا گرمايي ناپايدار باشند ،بايد از

كمپلكس توسط پيوند هيدروژني ايجاد شود ،دماي پليمريزاسيون

امیری و همکاران
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پايين تري مورد نياز است [.]8

گاز اكسيژن سرعت راديكال هاي آزاد را در سنتز و تشكيل پليمر

كاهش مي دهد ،بنابراين براي افزايش سرعت انتشار مونومر ها

بايد قبل از تكثير شدن اكسيژن در محلول مونومر ها ،محلول را
توسط گاز نيتروژن یا گاز بی اثر آرگون اكسيژن زدايي نمود [.]9

 .2-1خواص پلیمرهای قالب مولکولی

 .1مقاومت در مقابل ضربات مکانیکی ،فشار باال و درجه حرارت باال
 .2پایداری شیمیایی باال در مقابل اسیدها ،بازها و حالل های آلی
 .3توانایی نگهداری در مدت زمان باال

 .4دارای ظرفیت جذب  0/1تا  1میلی گرم از مولکول هدف به ازای
هر گرم از پلیمر
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 .4-1شبكه هاي پليمرهاي NIP

در اغلب سيستم هاي قالب زده ،توده پليمر از دو مونومر عاملي

و شبكه ساز تشكيل شده است .كه بر خالف  MIPحاوي آناليت

هدف نيستند .در ابتدا كمپلكس بين مولكولي كه حك مي شود
و مونومر هاي عاملي كه ساختار تشخيصي را فراهم مي آورند ،به
وجود مي آيد .در هر مورد تشكيل كمپلكس بايد برگشت پذير

باشد تا قادر به استخراج و شكستن آناليت گردد .اين كمپلكس با

كوپليمريزاسيون شبكه ساز ،آغازگر و پروژن با روش پليمريزاسيون
راديكالي تشكيل مي شود .انتخاب شرايط و روش آغازي بسته به

حساسيت آناليت ،دما و تابش نور شيميايي است .پليمري كه توليد
مي شود اغلب جامد مونوليت است .براي قالب شدن غير كوواالنسي

و خارج ساختن آناليت از پليمر اغلب حالل هايي مانند اتانول استفاده

مي شود [.]11-12

 .3-1تکنولوژی قالب زنی مولکولی

 MIPتوسط مخلوطي از مولكول نمونه همراه با مونومر هاي

عاملي و مونومر هاي اتصال دهنده عرضي و يك آغازگر راديكالي
در يك حالل مناسب كه مهمترين آنها حالل هاي غير قطبي هستند
تهيه مي شود .سپس براي آغاز اين پليمريزاسيون به آن يك نور UV

تابانده مي شود يا به اين مخلوط گرما داده مي شود [.]10

ايجاد قالب هايي در ابعاد آنگستروم و يا نانومتر در داخل مواد

مختلف ،با تكنيك هاي متنوع و براي مولكول هاي مختلف
شامل يكسري از دانش ها و علوم مرتبطي است كه در اصطالح

قالب زني مولكولي ناميده مي شود .در اين ميان تكنيك قالب
مولكولي از طريق پليمر هاي سه بعدي با ساختار سخت كه
داراي اتصاالت عرضي هستند بيش از بقيه موارد امروزه

گسترش پيدا كرده است و روز به روز هم توسعه پيدا مي كند.

اين پليمر ها به پليمر هاي قالب مولكولي معروف هستند و در
اصطالح  MIPناميده مي شوند .تاكنون ساخت قالب براي انواع

متنوعي از مولكول هاي آلي ،معدني ،كاتيون ها ،اسيدهاي

نوكلئيك ،باكتري ها ،ويروس ها ،و غيره طراحي و ساخته شده
و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است و در زمينه هاي

مختلفي مانند جداسازي ،استخراج ،حسگرها ،كاتاليزور و غيره
مورد استفاده قرار گرفته است.

 .5-1مزايا و معايب تكنيك قالب مولكولي

• يكي از مزاياي پليمر هاي قالب مولكولي آن است كه اين

پليمر قالب مولكولي مي تواند از تركيبات متضاد ساخته شود كه
براي استفاده از آنتي بادي ها به كار مي رود.

• مزيت ديگر آن پايداري طوالني آن و مقاومت نسبت به محيط هايي
با  pHباال يا پايين است.

در طي دو دهه اخير  MIPها توجه دانشمندان را در زمينه پيشرفت
حسگرهاي شيميايي و بيولوژيكي جلب نموده است .بعضي از
محققين سعي دارند كه سيستم هاي شناسايي مولكولي مصنوعي را

در اشكال آنتي بادي ها بهبود بخشند و  MIPاز پتانسيل خوبي براي
اين كار برخوردار است .در طي سال هاي اخير  MIPبه عنوان روش

تجزيه اي مفيد در توليد عناصر تشخيص ،با تقليدي از گيرنده هاي
بيولوژيكي به كار رفته است.

 MIPبه علت هزينه پايين در مواد اوليه نسبت به آنزيم ها و پايداري
گرمايي و مكانيكي باال در درجه حرارت هاي باال ،كاربرد هاي
گوناگوني در حالل هاي آلي دارد .مواد سنتزي  MIPبه آساني

قابل حمل هستند و تحقيقات نشان داده شده كه خواص تشخيصي

آنها بعد از گذشت زمان هاي طوالني بدون از دست دادن گزينش
پذير ،ميكروراكتور ،غشاهاي عبوري و كاتاليز ها كاربرد دارند .عمر
()JQCS
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طوالني و قدرتمندي پليمر هاي قالب مولكولي سبب استفاده از آنها

از پتانسيل هاي نسبي الكترود ها يا نيم سل ها الزم است ،الكترود

تشخيص هاي پزشكي گرديده است .در اصل از هر تركيبي مي توان

تمام جامعه شيميدان ها قرار گيرد .الكترود هيدروژن استاندارد و يا

در كاربردهايي چون علم جداسازي ،كاتاليزور در دماي صنعتي و
در پليمر هاي قالب مولكولي استفاده كرد [.]13-14

مرجع دقيقاً تعريف شده اي وجود داشته باشد كه مورد پذيرش
الكترود هيدروژن نرمال يك چنين سلولي است [ .]16پتانسيومتري

اگر چه تا به حال فقط تعداد محدودي از تركيبات در  MIPاستفاده

براساس ايجاد اختالف پتانسيل مابين غشاي قرار داده شده بين دو

باال ايجاد نوعي از ساختاري است كه با آناليت هدف سازگار باشد.

منظور توليد حسگر هاي  MIPتوجه به اين نكته مهم است كه ايجاد

شدند .از عوامل مهم براي بدست آوردن  MIPبا گزينش پذيري
پليمر هاي قالب شده در تئوري مي توانند براي هر نوعي از مواد تهيه

شوند .اگر چه موانعي مثل استفاده از حالل هاي آلي هنگام سنتز،
عدم رسيدن به ويژه گزيني گيرنده هاي طبيعي ،نامحلول بودن پليمر

ها در آب ،عدم كنترل كافي بر شكل گيري مكان ها در هنگام سنتز

و مسايلي از اين قبيل كاربرد گسترده اين پليمر ها را محدود ساخته
است [.]15

محلول شامل گونه هاي باردار با فعاليت هاي متفاوت استوار است .به
پتانسيل غشايي نياز به استخراج مولكول هدف از غشا ندارد ،و اين

يك مزيت محسوب مي شود زيرا استخراج مولكول هدف مکان

هاي مشخصي را بر جاي مي گذارد كه آماده پيوند زني است .اين

امر اغلب يك منبع غير قابل اطمينان در تشخيص يا فاكتور محدود
كننده حساسيت مي باشد .جنبه ممتاز ديگر اين روش اين است كه

الزم نيست گونه ها به درون غشا نفوذ كنند بنابراين محدوديت هاي
اندازه در مورد تركيبات هدف وجود ندارد [.]17

 .6-1پتانسيومتري ( )Potentiometry

روش هاي پتانسيومتري تجزيه براساس اندازه گيري پتانسيل

سلول هاي الكتروشيميايي در غياب جريان هاي قابل توجه مي باشد.
گرچه از آغاز قرن بيستم ،تكنيك هاي پتانسيومتري براي تشخيص نقاط

پاياني در روش هاي تيتراسيون تجزيه اي بكار گرفته شده اند .با اين حال

 .7-1سيپرو فلوكساسين

سيپرو فلوكساسين (شکل )1يك آنتي بيوتيك طيف خارجي

است كه در برابر گرم مثبت و منفي باكتري ها فعال است.

اين دارو با جلوگيري از زنجيره  ،DNAيك نوع دو ايزومري و نوع

در روش هاي جديدتر ،غلظت يون ها به طور مستقيم از پتانسيل يك

پنج آن عمل مي كند .براي جدا كردن  DNAباكتريايي ،آنزيم الزم

به دست مي آيد .اين گونه الكترود ها به طور نسبي عاري از مزاحم

بر دفاع سلولي پستانداران ،نيز اثر بگذارد (سيستم دفاع سلولي در

از آنيون ها و كاتيون ها در اختيار مي گذارد .وسايل الزم براي

اين دارو ،به تنهايي در برابر عوامل باکتریایی و همچنین انواع تومور

الكترود غشايي يون گزين ()Ion-selective membrane electrodes

بوده و وسيله راحت و سريع را براي تخمين كمي تعداد بي شماري
پتانسيومتري ساده و ارزان است و عبارت از يك الكترود مرجع و
يك الكترود نشان دهنده و يك وسيله اندازه گيري پتانسيل است.

است .در نتيجه جلوگيري از تقسيم سلولي ،اين مكانيسم مي تواند

پستانداران را مختل نمايد) .خصوصا برخي مشابه هاي خانواده ي
بسیار فعال هستند.

همان طوري كه مي دانيم در اندازه گيري هاي الكتروشيميايي تنها

مي توان پتانسيل نسبي پيل را اندازه گيري نمود و هيچ روشي براي
تعيين قدر مطلق پتانسيل يك الكترود وجود ندارد ،زيرا تمام وسايل
اندازه گيري ولتاژ ،تنها اختالف پتانسيل را تعيين مي كنند .البته اين

مسئله مشكل جدي نيست زيرا پتانسيل هاي نسبي نيم سل ها كه

نسبت به يك الكترود مرجع مشترك اندازه گيري مي شود نيز به
همان اندازه سود مند هستند .براي به دست آوردن فهرست مفيدي

()JQCS
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 .2مواد و روش ها

( )1mmolاز سيپروفلوكساسين را درون يك لوله آزمايش مي
ريزيم و به آن  10ميلي ليتر متانول /آب (به نسبت حجمي  7به )3

 .1-2مواد شیمیایی مورد استفاده :

اضافه كرده و خوب تكان مي دهيم تا دارو حل شود اگر حل نشد به

اتيلن گلیکول دي متا اكريالت
)EGDMA (Ethylen Glycol Di Meta Acrylat
C10H14O4

FW= 164.21 g/mol

متا اكريليك اسيد (Meta Acrylic Acid) MAA
C4H6O2

o

FW = 86.09 g/mol

FW = 164.21 g/mol

FW = 331.346 g/mol

استو نيتريل

FW = 72.11 g/mol

پلي وينيل كلرايد

FW = 41.05 g/mol

 nبا وزن مولكولي باال

دي بوتيل فتاالت

o

(Dibutyl phthalate) DBP

C16H22O4

دي اكتيل فتاالت

o

C24H38O4

سديم تترافنيل بورات
اوليك اسيد

o

(Oleic Acid) OA

نيترو بنزن

 .3-2مراحل سنتز NIP

و حالل مانند  MIPاست با اين تفاوت كه از مولكول هدف در

سيستم استفاده نمي شود و شرايط سنتز دقيقا شبيه به شرايط سنتز

 MIPاست [.] 20

o

(Nitrobenzene) NB

C6H5NO2

o

FW = 342.22g/mol

C18H34O
o

o

(Sodium Tetraphenyl Borate) NaTPB

(C6H5)4BNa

پليمريزاسيون صورت گيرد [.]18

در سنتز  NIPمقادير مونومر عاملي ،شبكه ساز و آغاز گر

FW = 390.56 g/mol
o

با پارا فيلم مهر وموم كرده و محلول حاصل را براي مدت  24ساعت

o

FW = 278.34 g/mol

(Dioctyl phthalate) DOP

پليمريزاسيون صورت نمي گيرد و پس از آن مقدار  0/08گرم AIBN

در دماي  63درجه سانتي گراد درون حمام آبي قرار داده شود تا

From : Merck (Polyvinil Chloride) PVC

(C2H3CL)n

به صورت پليمريزاسيون راديكال آزاد است وجود اكسيژن محلول،

به آن افزوده مي شود .پس از بستن كامل درب لوله آزمايش آن را

From : Romil ( Acetonitril) AC
C2H3N

به خوبي انجام شود .در مرحله بعد محلول حاصل را  15دقيقه با گاز

راديكال هاي آزاد ايجاد شده توسط آغازگر را از بين مي برد و

From : Merck (Tetrahydrofuran) THF

C4H8O

ميلي مول  EGDMAافزوده مي شود .محلول حاصل را به مدت 10

نيتروژن اكسيژن زدايي شد .زيرا با توجه به مكانيسم پليمريزاسيون كه

سيپروفلوكساسين ()Ciprofloxacin
C17H18FN3O3

 MAAدرون لوله آزمايش ريخته و مدت  15دقيقه زمان داده مي شود

دقيقه در اولتراسونيك قرار داده مي شود تا برهم كنش هاي مولكولي

آزوبيس ايزو بوتيرو نيتريل (Azo Bis Iso Butironitryl) AIBN
C8H12N4

مدت  10دقيقه در اولتراسونيك قرار داده ،سپس مقدار 6ميلي مول از
تا تعادل در سيستم بر قرار شود و در مرحله بعد به محلول حاصل 30

o

تترا هيدرو فوران
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FW = 282.46 g/mol

 .4-2شستشوي پليمر هاي قالب مولكولي

پس از سنتز پليمر تهيه شده ( )MIPبايستي براي خارج ساختن

o

FW =126.06 g/mol

 .2-2مراحل سنتز MIP

در سنتز  MIPاز متااكريليك اسيد ( )MAAبه عنوان مونومر

عاملي ،اتيلن گليكول دي متا اكريالت ( )EDMAبه عنوان مونومر

شبكه ساز –2-2 ،آزوبيس ايزو بوتيرونيتريل ( )AIBNبه عنوان
آغازگر ،متانول/آب به عنوان حالل و سيپرو فلوكساسين به عنوان
مولكول هدف استفاده شد .براي سنتز  MIPمقدار  0/331گرم

مولكول هدف شستشو می شود .پليمر بدست آمده را  24ساعت در

 30ميلي ليتر متانول قرار داده بعد از اين مرحله پليمر را خشك كرده
و آنرا با هاون به ذرات ريزي در حدود  32-28ميكرو خرد كرده و

روي كاغذ صافي ريخته و با تترا هيدرو فوران و مخلوط حالل هاي
متانول – اسيد استيك – o(80:1:19 v/v) TFAشستشو مي دهيم.
oo

سپس  MIPبدست آمده را در دماي  50درجه سانتي گراد خشك
می کنیم .مراحل شستشو  NIPو  MIPيكسان است.

()JQCS
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راحتي دريافت كه  MIPبه خوبي شستشو داده شده و مولكول هدف

 .5-2بررسي ساختار با استفاده از FT-IR
طيف  FT-IRپليمر هاي قالب مولكولي ( )MIPو  NIPو Blank

در شكل هاي  2تا  4نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده مي

شود هر دو پليمر ( MIPو )NIPداراي طيف مشابهي هستند كه نشان
دهنده ي شباهت در ساختار اوليه آنها است.

طيف  FT-IR ،MIPو  NIPحاصل از پليمريزاسيون رسوبي و همچنين
طيف  FT-IRسيپرو فلوكساسين در شكل هاي باال آمده است .با توجه

(سيپرو فلوكساسين) كامال از جايگاه هاي اتصال جدا و خارج شده
است.

• از مقايسه طيف هاي  MIPو  NIPنيز مي توان به راحتي دريافت
كه گروه هاي عاملي مشابهي دارند در نتيجه  MIPمولكول هدفي به

همراه نداشته و عاري از سيپروفلوكساسين است .در نتيجه شستشو به
خوبي انجام شده است.

به تشابه ساختار پايه اي هر دو تركيب ،طيف  FT-IRآنها نيز تشابه
زيادي با هم دارد .از اين طيف ها مي توان نتيجه گرفت كه:

 .6-2ساخت و تهيه الكترود هاي كار

• از مقايسه ي ابتدايي طيف  MIPو سيپروفلوكساسين مي توان به

براي ساخت الكترود از پليمر قالب مولكولي (NaTPB, PVC, )MIP

شكل .2طيف  FT-IRاز سيپرو فلوكساسين.

شكل .3طيف  FT-IRاز .MIP

شكل .4طيف  FT-IRاز .NIP

()JQCS

ش

و

سال دوم ،شماره  ،5بهار 1391

امیری و همکاران

به عنوان افزودني و نيترو فنيل اكتیل ( )2-Nitro phenyl octylبه عنوان

پالستي سايزر و تترا هيدرو فوران( )THFبه عنوان حالل استفاده مي كنيم.

به اين ترتيب كه ابتدا NPO 0.060 gr + NaTPB 0.004 gr + PVC

 0.031 gr + MiP 0.005 grرا در  THF 2 ccحل كرده و به مدت

 15الي  20دقيقه محلول را هم مي زنيم .تا محلول حالت ژله اي پيدا
كند (البته نبايد خيلي هم چگال شود) .محلول حاصل با استفاده از

خاصيت ويسکوزيته به لوله پيركسي به قطر  5 mmو طول 3 cm

الصاق مي گردد  .سپس به مدت  12الي  16ساعت در دماي اتاق
قرار داده مي شود تا غشاء ساخته شده خشك شود.
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پذيري باالي  MIPبراي سيپروفلوكساسين نسبت به ساير يون ها است.

آزمايشات مكرر نشان مي دهد كه خواص و ويژگي هاي غشا از

قبيل پايداري شيميايي غشاء ،زمان پاسخ دهي ،طول عمر و گزينش
پذيري بستگي به غشاء دارد ،كه به وسيله نسبت هاي متفاوتي از
مواد افزوني ،پالستي سايزر ها MIP ،PVC ،بررسي شده است و

مطالعات اوليه نشان مي دهد كه غشايي با ساختار  31 :5 :60 :4از

 PVC : MIP : Nitro phenyl octyl :NaTPBبهترين پاسخ را نشان
مي دهد .جدول 1تعدادي از اين اندازه گيري ها و آزمايش ها را
نشان مي دهد.

زمان الزم براي به تعادل رسيدن غشاء در حضور محلول 1×10-3

موالر سيپرو فلوكساسين و پاسخ سيپروفلوكساسين  24مشاهده

 .7-2آماده سازي الكترود

پس از خشك شدن غشا ،محلول  1×10-3 molسيپروفلوكسا
o

سين در درون لوله پيركس ريخته مي شود و  24ساعت به محلول
داخلي و غشاء زمان داده مي شود تا به تعادل برسند.

شده است .پاسخ  emfدر غلظت هاي مختلف سيپروفلوكساسين در

شكل 5به ترتيب براي گستره خطي 1×10-7تا 1×10-3موالر با شيب

 29/62ميلي ولت بر دهگان گزارش شده است .الكترود پتانسيومتري
به ( NIPرديف )26پاسخ غير خطي نشان مي دهد كه در جدول1

آمده است ،از اين جدول مي توان فهميد كه شيب در حد بسيار

 .8-2اندازه گيري نيروي الكترو موتوري

اندازه گيري  emfبراي الكترود غشايي توسط مجموعه سل زير :
Ref . elect . || test solution | MIP membrance | internal solution | internal Ref. elect

براي اندازه گيري پتانسيل ابتدا محلول  1×10-3تا 1×10-7 mol
o

o

سيپروفلوكساسين را تهيه و از رقيق به غليظ به عنوان محلول خارجي

كم و حدود  5/8ميلي ولت بر دهگان است .الكترود پتانسيومتري

رديف  27نيز مربوط به الكترودي ساخته شده با همان شرايط اما
بدون حضور  MIPو  NIPاست ،كه اصطالحا به آن الكترود Blank

گفته مي شود ،كه از جدول 1و نمودار شکل 5شيب بسيار كم آن

قابل رويت است كه حدودا  1/1است R2 .منحني كاليبراسيون براي

استفاده كرده و اندازه گيري ها در دماي  25درجه سانتي گراد انجام

الكترود رديف  25بدست آمده برابر R2 = 0/993است.

بعضي مواقع پتانسيل پتانسيومتر ثابت نمي شود و دائم نوسان مي كند

 .2-3تاثير غلظت محلول داخلي در پاسخ الكترود

مي شود.

كه مي تواند به علت عدم به تعادل رسيدن غشا باشد.

 .3نتایج و بحث
 .1-3بررسی اثر ترکیب درصد غشاء بر پاسخ سیپروفلوکساسین

در آزمايشات اوليه دريافت شد كه الكترود پتانسيومتري

بر پايه  ،MIPبعد از آماده سازي الكترود در محلول 1×10-3

الكترود پيشنهادي در غلظت هاي 1×10-3و  1×10-4موالر مورد

بررسي قرار گرفت .همانطور كه در شكل 6مشاهده مي شود محلول

داخلي  1×10-3موالر نتايج مطلوب تري را نشان مي دهد.
 .3-3منحني كاليبراسيون (استاندارد)

پاسخ پتانسيل غشاء به تغييرات غلظت سيپروفلوكساسين در

موالر سيپروفلوكساسين ،پتانسيل پايدار در محلول حاوي سيپرو

محدوده  1×10-3تا  1×10-7موالر قابل قبول است و همان طور كه از

سيپروفلوكساسين نشان مي دهند و اين موضوع نشان دهنده گزينش

ولت بر دهگان را نشان مي دهد .

فلوكساسين توليد مي كند .اين الكترود ها گزينش پذيري بااليي براي

منحني كاليبراسيون (شکل )7مشاهده مي شود در شيب  28/62ميلي

()JQCS
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جدول .1تركيب درصد غشا سيپروفلوكساسين.

*تركيب درصد بهينه (Blank *** , NIP** , )MIP

ﻣﻧﺣﻧﻲ ﻛﺎﻟﯾﺑراﺳﯾون ﺑر ﭘﺎﯾﮫ MIP:NIP:Blank
منحني كاليبراسيون بر پايه .MIP:NIP:Blank
40
20
0

)E(mv

MIP
NIP

-40

Blank

-60
-80
-7
-6
)-5 Log (cipro
-4
-3
-2
-1
0
شکل .5منحني كاليبراسيون الكترود سيپروفلوكساسين(با تركيب در صد بهينه) بر پايه  MIP ،NIPو .Blank
)Log (cipro
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ﺗﺎﺛﯾر ﻏﻠظت ﻣﺣﻠول داﺧﻠﯽ

تاثیر غلظت محلول داخلی

1*10^-3
1*10^-4

-2

0

-6

-4

)Log (cipro
)Log(cipro

كه براساس تغيير غلظت سيپروفلوكساسين از  1×10-3تا 1×10-7

موالر است .اين قضيه نشانگر آن است كه پاسخ پتانسيل الكترود

)E(mv
)E(mv

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-8

محدوده  pH =1تا  pH =14در غلظت هاي  1×10-3تا  1×10-7موالر
سيپروفلوكساسين آزمايش شد ،تنظيم  pHبا اسيد نيتريك و محلول

0

)E(mv
E
)(mv

MIP

R^2=0.9774

-60

محدوده ي  pHمناسب براي عملكرد الكترود در نظر بگيريم.

-120
-1

0

-3

-2

-5

-4

مي شود در محدوده  pH =5تا  pH =9مقدار پتانسيل تقريبا ثابت

پتانسيل تغيير مي كند .در نتيجه اين محدوده را بايد به عنوان

-100
-6

هيدروكسيد سديم انجام مي شود ،همانطور كه در شكل 9مشاهده
است و تغيير نكرده است ولي در  pHهاي اسيدي و بازي مقدار

-80

-7

پليمر هاي قالب مولكولي روشي براي طراحي سايت هاي

پذير است .در اين تحقيق وابستگي الكترود غشايي به  pHدر

20

y=30.63x+125.75

 .5-3اثر  pHبر پاسخ دهي الكترود

ويژه بين مولكول هدف و  MIPاز طريق مونومر هاي عاملي امكان

40

-40

نسبتا سريع است.

اتصال مانند آنتي بادي هاي مصنوعي هستند .تشخيص اتصاالت

شكل .6منحني بررسي اثر غلظت هاي مختلف محلول داخلي.

-20
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-8

اﺛر PH

LogLog
)(cipro
)(cipro

80

شكل .7منحني كاليبراسيون براي الكترود با تركيب درصد بهينه.

60
40

 .4-3زمان پاسخ دهي

20

-40

كه غلظت ده برابر تغيير مي كند .در شكل 8نتيجه پاسخ هاي زمان
پتانسيل به دست آمده براي الكترود براساس  MIPرا نشان مي دهد

15

10

pH
PH

5

0

 .6-3بررسي اثر مزاحمت ها

20
0
c

MIP

b

)E(mv
)E(mv

-20
-40
-60

a

-80
-100
500

-80

40
d

400

-60

شكل .9اثر  pHبر واكنش براي الكترود بهينه.

60

e

)E(mv

پتانسيل سل به مقدار  %90مقدار پتانسيل تعادلي نهايي برسد هنگامي

-20

)E(mv

زمان پاسخ دهي عبارت است از مدت زماني كه طول مي كشد تا

0

300

200

100

0

)T(s
)T(s
a = 10-7 / b = 10-6 / c = 10-5 / d = 10-4 / e = 10-3

شكل .8بررسي زمان پاسخ دهي واكنش براي الكترود با تغيير غلظت هاي
سيپروفلوكساسين.

به منظور بررسي گزينش پذيري حسگر ،آزمايش هايي با MIP

براساس الكترودهاي پتانسيومتري در شرايط مشخص براي برخي از

داروها با ساختار مشابه سيپروفلوكساسين و يون ها انجام شد .اثر يون هاي

مزاحم بر پاسخ حسگر معموال با اصالح ضرايب گزينش پذيري بيان
مي شود .در واقع پاسخ نسبي حسگر اصالح شده براي داروی اوليه

در مقابل ساير داروهاي موجود در محلول است .ضرايب انتخاب
پذيري سيپروفلوكساسين با روش پتانسيل همتا شده محاسبه گرديد.
()JQCS
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هيچ يك از اجزا براي تعيين مقدار سيپروفلوكساسين با حسگر MIP

گيري يون هاي سيپروفلوكساسين استفاده شوند بلكه مي توانند

غلظت هاي مشخصي از گونه مورد نظر( )Aبه عنوان محلول

الكترود  MIPرا به عنوان شناساگر در تيتراسيون پتانسيومتريك

آزمايش ديگر به قدري از گونه هاي مزاحم ( )Bبه محلول مرجع

برابر محلول  1×10-1موالر  NaTPBبه كار برديم .منحني تيتراسيون

مزاحمتي ايجاد نكرده است.

مرجع آماده مي شود و پتانسيل آنها اندازه گيري مي گردد .در

مشخص شده ،به طور يكسان اضافه مي شوند تا زماني كه پتانسيل
دوم برابر پتانسيل محلول اول پس از افزايش گونه اوليه گردد.

كاربردهاي پتانسيلي در زمينه هاي مختلف نيز داشته باشند .ما
مقدار  25ميلي ليتر محلول  1×10-3موالر سيپروفلوكساسين در

بدست آمده در شكل 10نشان داده شده است.
ﻣﻧﺣﻧﻲ ﺗﯾﺗراﺳﯾون

0

ضريب گزينش پذيري از روي نسبت نتايج فعاليت گونه اوليه به

-10
-20

گونه مزاحم  KAB= aA/ - aA /aBمحاسبه مي گردد .شرايط آزمايش

-40
-50

1

-60

جدول .2ضرايب انتخاب پذيري دارو ها و كاتيون هاي مختلف نسبت به غشا حسگر.
Log KpotAB

مزاحم

رديف

-4.17

نوفلوكساسين ()C16H18FN3O3

1

-70
-80
-90
-100

2

-3.66
-2.89

ا فلوكساسين ()C18H20FN3O4
Cu2+

-4.21

Mg2+

4

-3.47

Na2+

5

3

4

مشخصي از سيپروفلوكساسين ( 1×10-3موالر) بررسي شده است.
درصد ميانگين بازيابي بدست آمده با استفاده از منحني كاليبراسيون

 95/48درصد است همچنين خطاي مطلق آن  4/98و درصد خطاي
نسبي آن برابر  5/35درصد است.

 .8-3تكرار پذيري

حساسيت باالي روش تجزيه اي معموال با تكرار پذيري

خوب همراه مي باشد .اين كار تجزيه اي با تكرار  8اندازه گيري

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

)NaTPB(ml
NaTPB
)(ml

شكل .10منحني تيتراسيون براي  25mlمحلول سيپروفلوكساسين با .NaTPB 0/1 M

 .10-3آناليز قرص هاي سيپروفلوكساسين

 4قرص با اندازه مشخص را در هاون خوب ساييده و طبق جدول3

 .7-3صحت اندازه گيري الكترود

صحت اندازه گيري پتانسيومتري با محاسبه درصد بازيابي ،غلظت

)E(mv
)E(mv

و نتايج در جدول 2آمده است:

-30

مخلوط مي كنيم .سپس يك قسمت از پودر را كه وزني برابر با يك

قرص دارد ،برداشته و به يك بالن  500ميلي ليتري منتقل كرده ،با
آب به حجم رسانده و به مدت  20دقيقه داخل  Ultrasonicگذاشته
تا سيپروفلوكساسين كامال حل شود ،حال محلول آبي را صاف كرده

تا اگر ناخالصي وجود داشته باشد جدا شود و قسمت روي صافي را

كنار گذاشته ،سپس  10سي سي از محلول صاف شده را به بالن 50

سي سي منتقل كرده و به حجم رسانده می شود .سپس غلظت محلول

هاي ساخته شده توسط الكترود  MIPساخته شده مورد اندازه گيري
قرار مي گيرد.

پتانسيومتري محلول سيپروفلوكساسين  1×10-3موالر ارزيابي شده
است ،دقت محاسبه روش برحسب درصد انحراف استاندارد نسبي
بيان شد كه برابر  RSD =0/7است.

 .9-3بررسي منحني تيتراسيون

بايد به اين نكته اشاره شود كه الكترودهاي غشايي انتخابي

سيپروفلوكساسين ،نه تنها مي توانند به صورت مستقيم براي اندازه
()JQCS

جدول .3آناليز قرص هاي سيپروفلوكساسين.

نمونه

مقدار داروي موجود
در قرص()mg

مقدار قرص اضافه شده مقدار بدست آمده
()mg
()mg

RSD%

1

100

95.6

95.6

2

100

142.15

142.15

1.39

3

100

197.3

197.3

1.94

1.28
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امیری و همکاران

 نتيجه گيري.5
حسگر پتانسيومتري سيپروفلوكساسين كه در اين تحقيق ساخته و

1×10-3  را در محدوده29/62  شيب پاسخ نرنستي،بهينه سازي شد

 همچنين از خصوصيات برجسته اين. موالر نشان مي دهد1×10-7 تا

 در ضمن اين. ثانيه است30 الكترود زمان پاسخ دهي سريع و كمتر از
pH  عمل مي كند و پاسخ آن در اين گستره به9  تا5 pH الكترود در گستره

 اين الكترود مي تواند براي تعيين مقدار سيپروفلوكساسين.وابسته نيست
 يكي. محلول ها و نمونه پالسما مورد استفاده قرار گيرد،در قرص ها

ديگر از خصوصيات قابل تحسين اين حسگر گزينش پذيري خوب آن
نسبت به سيپروفلوكساسين در حضور گونه هاي مزاحم از دارو هاي هم
 اين نوع حسگر نسبت به ديگر حسگر.خانواده يا يون هاي فلزي است
های تعيين مقدار سيپروفلوكساسين كه تا به حال مورد بررسي قرار
 گزينش پذيري و تكرار، حد تشخيص، سرعت،گرفته است از قيمت
.پذيري و زمان پاسخ دهي قابل قبولي برخودار است
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