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استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی و اندازه گیری آن
با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش درنمونه های بیولوژیکی
لیال دایمیکبیری ،1علی مقیمی ،*1نازنین فرهادیار ،1محمد

یاری2

۱دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
۲دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
تاریخ ثبت اولیه ،۱۳96/۱۱/۰5:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، ۱۳96/۱۱/۳۰:تاریخ پذیرش قطعی۱۳96/۱۲/9:
چکیده
روش استخراج فاز جامد جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی انجام شده است .روش حاضر
یك سیستم دو فازی است که یکی از آنها ،فاز دهنده آبی حاوی فلوکستین و دیگری ،فاز گیرنده شامل نانو لوله های کربنی عامل دار شده
آمینی است .آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه های آبی واجذب داروی فلوکستین با استفاده از حالل متانول بازی انجام شدند و نمونه
های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتری UV-Visبرای آنالیز بیشتر ارائه شدند .این روش ارزان ،ساده و سریع بوده و با بسیاری از روش
های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند .پارامترهای استخراج از قبیل اثر حالل آلی واجذب کننده pH ،فازهای دهنده و گیرنده ،زمان
استخراج ،زمان واجذب ،سرعت همزدن ،حجم فاز دهنده بهینه شدند و بررسی ها و اندازه گیریهای کمی تحت شرایط بهینه انجام شد .روش
ارائه شده از مزایای بسیاری مانند زمان کوتاه استخراج ،مصرف کم حاللهای آلی ،حذف اثر آزمایشات قبلی ،حد تشخیص پایین و فاکتور
تغلیظ باال برخوردار میباشد .فاکتور تغلیظ و حد تشخیص برای فلوکستین به ترتیب۱۴/۳ µg.L-1و۱۳/6بدست آمد .دامنه خطی

بینmg.L-1

 ۱-۱۰و انحراف استاندارد نسبی برای فلوکستین  ۳/۳۳درصد و  R2=۰/995۸میباشد..
واژه های کلیدی :فلوکستین ،استخراج فاز جامد ،نانو لوله کربنی عامل دار شده آمینی ،اسپکتروفتومتری.
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عالوه این داروها به طور ضعیف بر بازجذب دوپامین و نوراپینفرین اثر دارد .فلوکستین به راحتی از دستگاه گوارش جذب می شود
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و در کبد متابولیزه می گردد .میزان اتصال به پروتئینهای پالسمایی  ۱5-55 ng/mlاست و زمان رسیدن به اوج غلظت پالسمایی ،بعد
از 6-۸ساعت است .نیمه عمر دارو  ۴۸-۲۱6ساعت گزارش شده است و بعد از گذشت  ۲۸-۳5روز به غلظت پالسمایی می رسد[.]۱

شکل  .1ساختمان شیمیایی فلوکستین

حاللیت این دارو در حاللهای متانول و اتانول خیلی خوب و در حاللهای استن و استونیتریل و کلروفرم نسبتا خوب است .قابلیت حل
شدن این دارو در حاللهای تولوئن ،سیکلو هگزان و هگزان کم میباشد .ماکزیمم انحالل این ترکیب در آب  ۱۴ mg/mlاست[.]۱
این دارو پودر جامد سفید مایل به زرد کم رنگ ،بی بو،کریستالی(به صورت کریستالهای ریز) می باشد .حساس به نور است و می
بایستی در پوششهای تیره آلومینیومی یا در ظروف مقاوم به نور و دور از گرما و رطوبت نگهداری شود این دارو اصوال به دو فرم
نمکی هیدروکلراید و اگزاالت وجود دارد] .[۲-۳از ا ین رو اندازه گیری مقادیر ناچیز این ترکیب دارویی آرامبخش بسیار
پراهمیت می باشند .برخی از روش های اندازه گیری که برای فلوکستین مورد استفاده قرار گرفته است در زیر آورده شده است ]-۴

. [۳۸
آنتونیو فیلیپ و همکارانش در سال ۲۰۱۳روش میکرو استخراج فاز مایع دو فاز را با استفاده از یك فیبر توخالی با مجرای تزریق
استخراج و تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی گاز برای استخراج و تشخیص فلوکستین) )FLXو نور فلوکستین ( )N-FLXدر پالسمای
انسان توسعه دادند .تحت شرایط مطلوب روش پیشنهادی محدوده خطی بین  ۱۰ - 5۰۰ ng/mlو ( )R2 = ۰/99۷۳برای FLX

و  ۱5-5۰۰ng/mlو R2 =۰/99۷۲برای  N-FLXنشان داده است .انحراف استاندارد نسبی بین ۴/۸تا  %۱۳/۱و بین  5/۴تا %۱۴/۲به
ترتیب برای فلوکستین و نورفلوکستین بدست داده است[.]۴
دیکسیت و همکارش در سال ۱99۱روشی برای تصفیه و تجزیه و تحلیل فلوکستین و نورفلوکستین با استفاده از ستون استخراج فاز
جامد و گاز کروماتوگرافی با دتکتور یا آشکارساز ربایش الکترون ارائه کردند .منحنی پاسخ کمی خطی برای فلوکستین و نور
فلوکستین بیش از محدوده غلظت از ۲۰۰-۲۰نانو گرم بر میلی لیتربدست آمده است .بازده استخراج کلی بیشتر از %9۰بدست آمد.
ضرایب همبستگی  ۰/99۷و  ۰/99۳برای فلوکستین و نور فلوکستین بدست آمد[.]5
عامر و همکارانش در سال ۲۰۰9از روش استخراج فاز جامد مرحله به مرحله به همراه کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی جرمی به
منظور بهبود حساسیت برای تعیین مقادیر فلوکستین هیدروکلراید در پالسمای انسان استفاده کردند .روش در محدوده 6۰-5
نانوگرم بر میلی لیتر فلوکستین تایید شد .ضریب همبستگی  R2=۰/999و انحراف استاندارد نسبی به ترتیب بین( ۸/5و
)%۱۱و(6/6و )%۷/5بدست آمد[.]6
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هدف از انجام این تحقیق ،پیش تغلیظ فلوکستین در نمونه های حقیقی (پالسمای خون ،ادرار) بوسیله برهمکنش بین نانو جاذب و
دارو و اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری  UV-Visibleمی باشد .اساس روش بر پایه برهمکنش بین دارو و نانو جاذب می
باشد.
 .2بخش تجربی
 .1-2دستگاهها

هیتراستیرر و همزن مغناطیسی مارک  ،AREXترازوی دیجیتالی با دقت  ۳رقم اعشار مدل 360CYاز شرکت

CITIZEN

ساخت کشور لهستان ،دستگاه سانتریفیوژ مارک  Hettichو مدل ،TOFIX ۳۲ AدستگاهpHمتر مارک  HANNAو مدل
 ،83141HIدستگاه التراسونیك ( )Ultrasonic Cleanerکمپانی ELMAآلمان ،دستگاه آون خالء مدل  Memertساخت کشور
آلمان ،شیکر مدل  ،Fanazmagostarدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی  ،SEMمدل 3200EMو ساخت شرکت̦ ،KYKY
اسپکتروفتومتر FT-IRمدل̦  Broker Tensorدستگاه طیف سنجی جذب مرئی و فرابنفش مارک  Shinadzaمورد استفاده قرار
گرفت .دستگاه طیف سنجی پراش پرتو اشعه ایکس ( )XRDمدل  PW 1800و ساخت کارخانه  PHILIPSویك آهنربا  ۱/5تسال.
 .2-2مواد و روش ها

مواد شیمیایی از جمله تمامی اسید های مورد استفاده (اسید نیتریك ،اسید سولفوریك ،اسید استیك) و همچنین آمونیاک ،متیل
اورانژ و سود دارای خلوص تجزیه ای بوده و از شرکت مرک تهیه شدهاند.
 .3-2روش تهیه نانو لولههای عامل دار شده با آمین

 ۰/5۲۳گرم از نانو لولههای کربنی چند دیواره خام به محلول  ۱به ( ۳حجمی) اسید نیتریك و اسید سولفوریك اضافه شد .مخلوط
حاصل به مدت  ۳۰دقیقه در یك حمام اولتراسونیك با فرکانس  ۴۰کیلوهرتز قرارگرفت و سپس  ۲۴ساعت در حال همزدن
رفالکس شد .محصول به دست آمده با آب مقطر شسته شد تا زمانیکه  pHزیر صافی به حدود  ۷برسد .فاز جامد جدا شده ۱۲
ساعت در دمای  6۰درجه سانتیگراد و تحت خالء خشك شد.
 ،MWCNT-COOHتولید شده از مرحله اول با اتیلن دی آمین (۲۰میلی لیتر) مخلوط شد و به مدت  5ساعت در حمام اولتراسونیك
( ۴۰کیلوهرتز) در دمای  6۰درجه سانتیگراد قرار داده شد .مخلوط حاصل برای ۲۴ساعت دیگر در دمای  6۰درجه سانتیگراد هم زده
شد و ماده جامد توسط فیلتراسیون خالء  ۰/۲میکرون میلی پور پلی کربنات جدا شده و سپس با متانول بدون آب شسته شد .جامد
حاصل یك شب در خالء خشك شد و در نتیجه  MWCNT-NH2بدست آمد [ .]۸به منظور بررسی اثر جاذب نانولوله کربنی آمین
دار یا کربوکسیله در استخراج فلوکستین ابتدا مراحل زیر برای داروی فلوکستین انجام شد .برای هر ظرف ،بافردر محدوده -۱۰ pH
 ۲تنظیم شد .از داروی مورد نظر ۱میلی لیتر(با غلظت  ۱۰ ppmبرای فلوکستین) برداشته شد ۰/۰۱ ،گرم جاذب نانو لوله کربنی عامل
دار آمین ۱ ،میلی لیتر بافر( pHدر محدوده  )۲-۱۰برداشته در بالن  5۰میلی لیتری ریخته و با آب مقطر بی یون به حجم رسانده شد.
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سپس عمل همزدن به مدت  ۱5دقیقه انجام گرفت ،سپس به مدت  ۱5دقیقه سانتریفوژ شد و از فیلترهای سرنگی عبور داده و صاف
کرده و در نهایت اندازه گیری کمی فلوکستین انجام گرفت .همین کار در مورد جاذب نانولوله کربنی عامل دار کربوکسیل هم
انجام شد .اندازه گیری کمی محلول های فیلتر شده برای فلوکستین در طول موج  ۲۰۰ nmتا  ۸۰۰به وسیله دستگاه  UV-Visدو
پرتوی انجا م گرفت .جاذب نانولوله کربنی عامل دار شده آمینی جذب بهتری داشته و به همین دلیل جاذب آمین برای استخراج
داروی فلوکستین انتخاب شد.
 .3-2بهینه کردن طول موج در استخراج فلوکستین

داروی مورد نظر به همراه جاذب نانولوله کربنی عامل دار آمینی و محدوده بافر  pHاز  ۲تا  ۱۰بعد از همزدن و سانتریفیوژ ،اندازه
گیری کمی آن به وسیله دستگاه  UV-Visصورت گرفت .که تمام طیف ها در طول موج  ۲۳۱nmروی هم قرار گرفتند .با این کار
طول موج بهینه هم جذبی مشخص شد.

شکل .2نمودار تعیین طول موج بهینه هم جذبی و روش و دستگاه مورد استفاده
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 .3نتایج و بحث
 .1-3اثر  pHدر استخراج فلوکستین

به منظور بررسی اثر  pHدر استخراج فلوکستین مراحل زیر انجام گرفت .از داروی مورد نظر ۱میلی لیتر( با غلظت  ۱۰ ppmبرای
فلوکستین برداشته شد) ۰/۰۱ ،گرم جاذب آمین۱ ،میلی لیتر بافر( pHدر محدوده  )۲-۱۰برداشته در بالن  5۰میلی لیتری ریخته و با
آب مقطر بی یون به حجم رسانده شد .سپس عمل همزدن به مدت  ۱5دقیقه انجام گرفت ،سپس به مدت  ۱5دقیقه سانتریفوژ و از
فیلترهای سرنگی عبور داده و صاف شد و در نهایت اندازه گیری کمی فلوکستین انجام گرفت.
اندازه گیری کمی محلول های فیلتر شده برای فلوکستین در طول موج ماکزیمم  ۲۳۱ nmبه وسیله دستگاه  UV-Visدو پرتوی
انجام گرفته است (شکل.)۳
این نمودار حاکی از آن است که با جذب در  pHبرابر  ۱۰برای فلوکستین ،شرایط مناسب برای پروتونه شدن نانولوله کربنی مشاهده
می شود که بیشترین ج ذب فلوکستین بر روی نانولوله عاملدار شده آمینی می باشد و اینکه از نظر الکتروستاتیکی بهترین شرایط
جاذب و دارو برای جذب سطحی در  pHبرابر  ۱۰را داراست.
در pHبهینه جاذب بهترین شرایط را برای جذب فلوکستین داراست .بنابراین غلظت داروی فلوکستین در نمونه کاهش می یابد و
شدت جذب آن کاهش می یابد.

شکل  .3جذب فلوکستین بر روی نانولوله عاملدار شده آمینی

 .2-3اثر مقدارجاذب

پارامتر مهم دیگری که شدت جذب را تحت تاثیر قرار می دهد مقدار جاذب میباشد که برای فلوکستین مقدار  ۰/۰۲گرم برای
فلوکستین انتخاب شد .در این مرحله از آزمایش با توجه به مراحل قبل ،از pHبهینه و جاذب بهینه و در طول موج بهینه طبق شرایط
قبل استفاده شد و مقدارهای مختلف جاذب استفاده گردید( شکل.)۴
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شکل  .4جذب فلوکستین بر روی میلی گرم نانولوله عاملدار شده آمینی

این نمودارحاکی از آن است که در مقدارهای کمتر جاذب ،امکان وارد شدن ترکیباتی درون محلول می باشد که می توانند در طول
موج ماکزیمم دارو جذب داشته باشند .مقدار جاذب برای فلوکستین مقدار  ۰/۰۲۰گرم انتخاب گردید.
 .3-3اثر زمان جذب دارو در محلول

یکی دیگر از پارامترهای مهم برروی سیستم جذب و اندازه گیری دارو بر اساس استخراج آنها ،سرعت واکنش می باشد۷.
محلول در شرایط بهینه تهیه شدند و در زمان های متفاوت ،عمل آماده سازی و همزدن بر روی آنها انجام شد .سپس سانتریفوژ و
همانند مراحل قبل محلول ها توسط فیلتر صاف گردید و سپس جذب آن ها در طول موج ماکزیمم خوانده شد(شکل.)5

شکل .5جذب فلوکستین بر روی میلی گرم نانولوله عاملدار شده آمینی در زمانهای مختلف

شکل  5نشان می دهد که هرچه زمان تماس بین جاذب و دارو افزایش یابد شرایط رسیدن به تعادل بهتر شده و بعد از آن تغییری در
غلظت دارو در محلول ایجاد نمیگردد .برای فلوکستین ،بهینه زمان واکنش برای داشتن مناسب ترین جذب ۲۸دقیقه انتخاب شد.
 .4-3تاثیر نوع حالل شوینده

از پارامتر های تاثیر گذار روی سیستم جذب ،نوع حالل شوینده می باشد که تاثیر فراوانی در میزان جذب دارد .در این تحقیق
برای داروی فلوکستین ،حالل های (متانول ،اتانول ،استونیتریل ،متانول اسیدی و بازی ،اتانول اسیدی و بازی) آزمایش شد و حالل
) ( JQCS
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بهینه برای دارو انتخاب گردید ( .بعد از انتخاب حالل بهینه ،اسیدی یا بازی بودن حالل هم بررسی شد) ۷ .بالن  5۰میلی لیتری
برداشته شد .سپس بعد از عمل سانتریفوژ ،آب رویی هر ظرفی خارج و حالل ها به آن اضافه شد و سپس  ۲۰دقیقه عمل همزدن و
 ۱5دقیقه سانتریفیوژ و سپس فیلتراسیون انجام و جذب آنها در طول موج ماکزیمم خوانده شد .در اینجا عمل واجذب انجام و به
همین خاطر بیشترین جذب انتخاب شد(شکل.)6

شکل  .6واجذب فلوکستین بر روی میلی گرم نانولوله عاملدار شده آمینی با حاللهای واجذب مختلف

شکل  6حاکی از آن است که درتعادل ایجاد شده بین جاذب و حالل شوینده ،بهترین شرایط را حالل های اسیدی نشان می دهد .با
درنظر گرفتن بیشترین جذب برای انتخاب حالل بهینه برای فلوکستین ،متانول اسیدی انتخاب شد.
 .5-3رسم منحنی کالیبراسیون جهت اندازه گیری داروی فلوکستین

پس از بهینه سازی تمام پارامتر های موثر در شدت جذب ،اقدام به رسم نمودار کالیبراسیون گردید .برای این منظور در بالن ژوژه
های  5۰میلی لیتری غلظتهای متفاوتی از دارو اضافه شد .سپس نمك سدیم کلرید به صورت درصدی به مقدار  ۰/۰۲گرم به
فلوکستین اضافه گردید و  ۰/۰۲گرم جاذب نانو لوله کربنی عامل دارآمینی و pH= ۱۰به هر کدام از بالن ها اضافه شد و بالنها با
اضافه نمودن آب مقطر بی یون به حجم رسانده شدند.

شکل  .7منحنی کالیبراسیون جذب فلوکستین با حاللهای واجذب مختلف
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سپس مراحل شویش و ...انجام گرفت ،پس از آن شدت جذب این محلول ها در دمای آزمایشگاه برای دارو خوانده شد و منحنی
کالیبراسیون رسم گردید .براساس نتایج بدست آمده در شرایط بهینه ،شدت جذب و غلظت دارو در محدوده غلظتی برای فلوکستین
خطی است (شکل .)۷
.6-3آماده سازی نمونه پالسما برای اندازه گیری فلوکستین

نمونه خون گرفته شده از انسان در داخل تیوبهای حاوی  EDTAبه حجم  ۲/5میلی لیتر ریخته شد .نمونه ها ،حدود  ۲5دقیقه با
 ۳۰۰۰دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .محلول زرد رنگ باالی تیوب ،پالسما است که برداشته شده و برای اطمینان از اینکه پروتئینی
در پالسما وجود نداشته باشد مقدار  ۱۰میلی لیتر استون را در  ۱۰میلی لیتر پالسما ریخته و به مدت  5دقیقه با دور  ۴۰۰۰سانتریفیوژ
می کنیم تا پروتئینهای اضافی رسوب کنند .برای اندازه گیری با روش پیشنهادی نیز حجم معینی از پالسما برداشته شده و مراحل
اندازه گیری انجام گرفت.
 .7-3نمونه ادرار برای اندازه گیری فلوکستین

نمونه ادرار گرفته شده از انسان و فیلتر شده در ظرف شیشهای سیاه رنگی نگهداری شد و برای اندازه گیری با روش پیشنهادی نیز
حجم معینی از ادرار برداشته شد و اندازه گیری انجام گرفت .نتایج بدست آمده (جدول )۱نشام می دهد مقدار داروی اضافه شده و
مقدار داروی یافت شده در پالسما و ادرار یکسان می باشد و این حاکی از این است که صحت روش قابل قبول است.
جدول .۱نتايج اندازه گیری فلوکستین در نمونه های حقیقي

نمونه

میکروگرم فلوکستین اضافه شده

جذب در طول موج۲۳۱ nm

آب مقطر

۰/۰۰

الفN.D

۲۰/۰۰

ب(۲۰/۰۷)۱/۳

۰/۰۰

(۲6/۰6)۱/5

۲۰/۰۰

(۴5/۰۸)۱/9

۰/۰۰

(۱۲/۰۴)۲/۴

۲۰/۰۰

(۳۲/۰6)۱/۴

ادرار
پالسمای خون
 .4نتیجه گیری

تکنیك استخراج فاز جامد پخشی برای مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی و بیولوژیکی ارائه شد .اندازه گیری بوسیله
دستگاه طیف سنجی مرئی-فرابنفش انجام شد .هدف این تحقیق ابداع یك روش کارا ،گزینش پذیر ،ارزان و ساده برای ارزیابی
مقدار فلوکستین در نمونه های بیولوژیکی بود .توسعهی روش استخراج فاز جامد در سالیان اخیر ،جاذبی با کارایی مناسب را به
عنوان نیازی اساسی مطرح کرده است .از این رو در این کار تحقیقاتی از نانو لولههای کربنی عاملدار شده آمینی به عنوان جاذبی
مناسب در جهت افزایش راندمان استخراج فلوکستین استفاده شد .پارامتر های مؤثر بر استخراج از قبیل  ،pHنوع بافر ،غلظت بافر،
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 این روش دارای تکرار. سرعت (زمان) انجام واکنش و اثر نمك مورد بررسی قرار گرفت، نوع و حجم حالل شوینده،مقدار جاذب
 حد تشخیص،) وفاکتورتغلیظ مناسب برای تعیین فلوکستین است و رنج خطی خوب۱–۱۰mg.L-1( پذیری خوب و رنج خطی وسیع
.بدست آمد و تکرار پذیری باال از ویژگی های این روش می باشد۱۳/6µg.L-1
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