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چکيده
در اين کار پژوهشي يک حسگر نوري جديد و ارزان براي اندازهگيري بنزآلدهيد ،که فرآورده اکسايشي خطرناک بنزيل الکل موجود در داروهاي تزريقي
است ،معرفي شده است .اين حسگر بر اساس تثبيت واکنشگر  -4 ،2دي نيتروفنيل هيدرازين در غشاء پليمر  ،PVCو واکنش افزايش هسته دوستي ،2
 -4دي نيتروفنيل هيدرازين با بنزآلدهيد استوار است که موجب افزايش جذب حسگر در طول موج  633 nmميشود .متغيرهاي مختلفي که بر عالمت
نوري حسگر اثر گذار هستند مانند  pHمحلول ،ترکيب اجزاي سازنده غشاء و نوع نرم کننده بهينه شدند .محلول بافر عمومي با  pH=2و ديبوتيلفتاالت
به ترتيب به عنوان محيط بهينه اندازهگيري و نرم کننده مورد استفاده قرار گرفتند .در شرايط بهينه ،حسگر داراي زمان پاسخ  3دقيقه ،دامنه غلظتي خطي
 4/0 -000/0 ppmو حد تشخيص  0/3 ppmاست .اثر مزاحمت ترکيبات گوناگوني که ممکن است در نمونههاي دارويي يافت شوند ،بر روي اندازهگيري
بنزآلدهيد مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان داد که حسگر نوري تهيه شده از گزينش پذيري خوبي نسبت به بنزآلدهيد برخوردار است .حسگر پيشنهادي
پاسخ برگشت پذيري دارد و از تکرار پذيري خوبي برخوردار است .اين حسگر با موفقيت براي اندازهگيري بنزآلدهيد موجود در آمپولهاي سديم ديکلوفناک
و پيروکسيکام بکار گرفته شده است.
واژگان کليدي :حسگر نوري؛ بنزآلدهيد؛  -4 ،2دينيتروفنيلهيدرازين؛ سديم ديکلوفناک؛ پيروکسيکام

 -1مقدمه
بنزيل الکل يک عامل ضد ميکروبي است که به عنوان نگهدارنده تا غلظت  %2در فرموالسيون داروهايي مانند سديم ديکلوفناک
و پيروکسيکام بطور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد .در اثر نگهداري طوالني مدت يا استريلکردن گرمايي داروهاي تزريقي،
بنزيل الکل به راحتي دچار تخريب اکسايشي شده و به بنزآلدهيد ( )BAتبديل ميشود [ 8و  .]2بر اساس هشداري که توسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ايران به پزشکان و بيمارستانها اعالم شده ،آمده است که فقط در يک سال ()2222
حدود  222مورد فلج پاي زودگذر يا دائمي بخاطر تزريق عضالني سديم ديکلوفناک و در تعدادي موارد پيروکسيکام گزارش شده
است که هر دوي اينها داراي بنزيل الکل به عنوان نگهدارنده بودند [ 8و .]3

.نويسنده مسئوول :استاديار شيمي تجزيه دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد

aboozar_taheri@yahoo.com

18

شکوهي و طاهري

یک حسگر نوري حساس و گزینش پذیر براي اندازهگيري بنزآلدهيد ...

کتاب دارونامه انگليس حد مجاز بنزآلدهيد موجود در بنزيل الکل مورد استفاده براي ساخت داروهاي تزريقي را  2/20%اعالم
ميکند [ .]8وجود اين ناخالصي بالقوه به دليل واکنشپذيري و سميت آن نياز به شناسايي و اندازهگيري دارد .تاکنون چندين
روشهاي براي اندازهگيري بنزآلدهيد در نمونههاي داروئي گزارش شده است .برخي از اين روشها عبارتند از :پالروگرافي [،]3
کر.ماتوگرافي گازي ( 8[ )GCو  ،]4کروماتوگرافي مايع با کارائي باال ).]2[ (HPLC
اگرچه روشهاي موجود براي اندازهگيري بنزآلدهيد نتايج رضايت بخشي ارايه ميکنند اما اغلب نياز به تجهيزات گرانقيمت
مانند دستگاههاي  HPLCيا  GCو نيز مراحل وقتگير آمادهسازي نمونه دارند .بنابراين الزم است تا روشهاي ساده ،حساس،
ولي ارزان براي اندازهگيري بنزآلدهيد گسترش يابد.
در دهههاي اخير ،حسگرهاي نوري (اپتود )8توجه زيادي را به خود معطوف کردهاند .اين حسگرها مزاياي زيادي دارند از جمله
سادگي تهيه ،هزينه کم ،گزينش پذيري و حساسيت خوب ،دامنه غلظتي خطي وسيع و نيز حد تشخيص پايين [ .]0به دليل
دارا بودن همين مزايا ،حسگرهاي نوري در زمينههاي گوناگوني همچون مديريت مواد زائد ،محيط زيست ،سم شناسي باليني،
درمان زيستي نوکلوئيدهاي پرتوزا و غيره کاربرد پيدا کردهاند [.]6
 -4 ،2دي نيتروفنيلهيدرازين (( 2)DNPHشماي  )8به عنوان واکنشگر برادي 3اولين بار توسط پورگاتي 4در سال 8184
شناسايي شد و امروزه به عنوان يک واکنشگر تجزيهاي عمومي براي شناسايي ترکيبات داراي گروه کربونيل مانند آلدهيدها و
کتونها مورد استفاده قرار ميگيرد [ DNPH .]7يک جامد بلوري به رنگ نارنجي مايل به قرمز ،با جرم مولي  881/84و با نقطه
ذوب  888 ᵒCاست که در آب نامحلول ولي در اتانل محلول است.
NH

H2 N

NO2

NO2
شماي  -0ساختار شيميايي DNPH

در اين پژوهش يک حسگر نوري جديد براي اندازهگيري بنزآلدهيد پيشنهاد شده است .اپتود تهيه شده بر اساس تثبيت واکنشگر
 DNPHدر غشاء پلي وينيل کلريدي ( )PVCبر روي يک سطح شيشهاي استوار است .بر اساس جستجوهاي انجام شده تاکنون

1- Optode
2- 2, 4-dinitropHenylhydrazine
3 - Brady’s reagent
4- Purgotti
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هيچ حسگر نوري بر پايه  DNPHبراي اندازهگيري بنزآلدهيد گزارش نشده است .حسگر نوري پيشنهادي تکرار پذيري ،گزينش
پذيري و پايداري خوبي دارد و با موفقيت براي اندازهگيري بنزآلدهيد در نمونههاي دارويي تزريقي همانند آمپول سديم ديکلوفناک
و پيروکسيکام بکار گرفته شده است.
 -2بخش تجربي
 -9-1دستگاهها
از يک دستگاه اسپکتروفتومتر ماوراي بنفش -مرئي دو پرتويي  PG Instrumentمدل  T80+که بوسيله يک کامپيوتر و با کمک
نرم افزار  UV- Winکنترل ميشد و مجهز به سل کوارتزي يک سانتي متري بود ،براي اندازهگيري جذب محلولها و حسگر
استفاده شد.
اندازهگيري  pHمحلولها بوسيله يک pHمتر متراهم 8مدل  827 pH-Labساخت سوئيس با يک الکترود ترکيبي انجام شد.
 -1-1مواد شيميایي و محلولها
مواد شيميايي که در مراحل گوناگون آزمايش مورد استفاده قرار گرفتند از درجه خلوص تجزيهاي برخوردار بودند ،بنابراين هيچ
آمادهسازي در مورد آنها انجام نگرفت ،DNPH .متانول ،تتراهيدرو فوران ( ،)THFو بنزآلدهيد از شرکت مرک ،2پودر  PVCبا
وزن مولکولي باال و دي اکتيل سباکيت ( )DOSاز شرکت فلوکا ،3و دي بوتيل فتاالت ) (DBPاز شرکت سيگما -آلدريچ 4تهيه
شدند .آمپولهاي سديم ديکلوفناک و پيروکسيکام توليد داخل کشور از يک داروخانه تهيه شدند.
محلول بافر عمومي ( )UBSبا pHهاي  8/2تا  ،1/2از مخلوط کردن محلولهاي استيک اسيد ،بوريک اسيد و فسفريک اسيد

mol

 2/24 L−1و سپس افزودن محلولهاي سود  2/8 mol L−1يا کلريدريک اسيد  2/8 mol L−1به آن جهت دستيابي به  pHمورد
نظر تهيه شد.

1- Metrohm
2- Merck
3- Fluka
4-Sigma-Aldrich
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براي تهيه محلول مادر بنزآلدهيد با غلظت  ،8222 ppmمقدار  86/2 μLاز بنزآلدهيد با درجه خلوص  %88و

چگالي g cm-3

 8/20را در يک بالن حجمي  822ميليليتري با  0 mLمتانول حل کرده و سپس با آب دو بار تقطير به حجم رسانده شد .ساير
محلولهاي استاندارد  BAاز رقيق کردن محلول مادر بوسيله محلول بافر عمومي با  pH=2تهيه شدند.
 -3-1تهيه حسگر نوري
اساليدهاي شيشهاي با ابعاد  8 × 42 × 2/80 mm3برش زده شدند تا به آساني در سل استاندارد اسپکتروفتومتري قرار گيرند.
اين اساليدها به عنوان تکيهگاهي براي نشاندن غشاء پليمري مورد استفاده قرار گرفتند .اساليدهاي شيشهاي ابتدا با اتانل و
سپس با آب مقطر دوبار شستشو داده شدند و در پايان در آون با دماي  822 °Cبراي مدت  2ساعت خشک شدند.
حسگر نوري مورد استفاده در اين کار با استفاده از غشاء پليمري  PVCتهيه شد .به همين منظور مقادير  32 mgپودر ،PVC
 ،DBP 68 mgو  DNPH 8 mgدر  THF 2/2 mLبه عنوان حالل ،با هم مخلوط شدند و براي مدت  80دقيقه بر روي همزن
مغناطيسي بهم زده شد تا يک محلول شفاف به دست آيد.
براي پوشش دادن غشاء بر روي اساليد شيشهاي ،از روش پوشش چرخشي( 8با دور  )122 rpmاستفاده شد .براي اين کار

µL

 20از محلول شفاف به دست آمده بر روي اساليد شيشهاي ريخته شد و به مدت  82ثانيه چرخانده شد .فيلم پليمري نشانده
شده بر روي سطح شيشه در آون با دماي  40 °Cبراي مدت  24ساعت خشک شد و تا زمان استفاده در يک محل تاريک
نگهداري شد .اساليد به دست آمده از اين پس حسگر ناميده ميشود.
براي تهيه اساليد شيشهاي که به عنوان شاهد در اندازهگيريهاي اسپکتروفتومتري قابل استفاده باشد ،فيلم پليمري مشابه باال
اما بدون واکنشگر  DNPHتهيه شد و به روشي مشابه نيز بر روي سطح اساليد شيشهاي پوشش داده شد.
 -4-1روش اندازهگيري
ابتدا حسگر بصورت عمودي در يک سل حاوي  3 mLبافر عمومي با  pH=2گذاشته و پس از گذشت  0دقيقه جذب حسگر نسبت
به سل مرجعي که داراي حسگر شاهد قرار گرفته در محلول بافر مشابه است ،در طول موج  362 nmاندازهگيري ميشود .سپس
سل با محلول استاندارد  BAپر شده و پس از گذشت  6دقيقه جذب در طول موج اندازهگيري  366 nmميشود .پاسخ حسگر
]𝐻𝑃𝑁𝐷[

به صورت نسبت غلظت واکنشگر واکنش نداده به کل مقدار واکنشگر موجود در غشاء يعني ]𝐻𝑃𝑁𝐷[ = 𝛼 تعريف ميشود [.]1
𝑡

سپس مقدار  αدر طول افزايش  BAبه سل با اندازهگيري شدت جذب حسگر نوري ،A ،بصورت زير محاسبه ميشود:
() 8

𝛼 = 𝐴1 − 𝐴⁄𝐴1 − 𝐴0

1- Spin coating
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که در اينجا  A1و  A0به ترتيب جذب حسگر نوري براي حالتي که واکنشگر بصورت کامل واکنش داده (يعني  )α=2و حالت آزاد
واکنشگر (يعني  )α=8است A .نيز جذب اندازهگيري شده به ازاي هر يک از غلظتهاي مختلف  BAاست .سپس منحني
کاليبراسيون با رسم ( )8- αدر مقابل ) log(CBAبدست آمد .اپتود بوسيله محلول  2/20 mol L−1 NaOHبراي مدت  4دقيقه
قابل احياء است و هر اپتود براي سه بار قابل استفاده است.
 -3نتايج و بحث
 -9-3اساس عملکرد حسگر
چندين سال است که آلدهيدها و کتونها بر اساس اين حقيقت که توانايي توليد فرآوردههاي بلوري تراکمي با برخي از آمينها
را دارند ،مورد شناسايي قرار ميگيرند .يکي از مهمترين اين ترکيبات  DNPHاست .نقطهي ذوب مشخصهي هر يک از مشتقات
بلوري بدست آمده روشي براي شناسايي کاملتر آنها را فراهم ميآورد .مکانيسم واکنش  DNPHبا گروه کربونيل در شماي 2
نشان داده شده است .محصول اين واکنش افزايش هسته دوستي که در شرايط اسيدي انجام ميشود يک ايمين است.
يک نمونه از طيفهاي به دست آمده از حسگر در شکل ( 8طيف شماره  )8نشان داده شده است .اين طيف يک قله پهن در
حدود  362 nmرا نشان ميدهد .طيفهاي شماره  2تا  83مربوط به تماس حسگر با محلولهايي از  BAبا غلظتهاي متفاوت و
پس از گذشت زمان انتظار  6دقيقه ،ميباشد .چنانچه مالحظه ميشود با افزايش محلول  BAبه سل داراي حسگر ،قله مشخصه
حسگر با اندکي جابجايي به سمت طول موجهاي بلندتر ،در  366 nmآشکار شده است و همچنين ميزان جذب نيز همزمان با
افزايش غلظت  ،BAافزايش يافته است .در غلظت ( 822/2 ppmطيف شماره  )83عليرغم افزايش غلظت ،اندکي جذب کاهش
يافته است که نشان دهنده اشباع شدن حسگر و عدم توانايي آن براي غلظتهاي باالتر است.
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شکل  -0طيف حسگر تهيه شده با  DNPHدر سل داراي  6 mLبافر عمومي با ( pH=2طيف شماره  )0و اثر افزايش غلظتهاي مختلف  BAاز  4/0تا
( 020/0 ppmطيفهاي شماره  )2-06بر روي حسگر

با توجه به اينکه جذب حسگر متناسب با غلظت  BAافزايش مييابد ،بنابراين ميتوان يک روش مطمئن براي اندازهگيري
بنزآلدهيد طراحي کرد.
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حسگر نوري پيشنهادي يک اپتود تودهاي 8محسوب ميشود زيرا فاز غشاء با محلول آبي که در تماس با آن است در تعادل است
[ .]1در اين حسگر  BAبه درون غشاء حسگر نفوذ کرده و درآنجا با  DNPHواکنش ميدهد .براي يک فيلم پليمري حاوي
واکنشگر آبگريز ( Lدر اينجا  )DNPHکه ويژگيهاي نوري آن در اثر ترکيب شدن با آناليت خنثي ( Nدر اينجا  )BAتغيير
ميکند و ثابت واکنش واکنشگر با آناليت  KNLاست ،تابع پاسخ حسگر ميتواند بصورت زير بيان شود:
() 2

𝛼1−
𝛼 𝐿𝑁𝐾 𝑁𝑃

=

𝑔𝑟𝑜]𝐿𝑁[
𝑔𝑟𝑜]𝐿[ 𝐿𝑁𝐾 𝑁𝑃

=

𝑔𝑟𝑜]𝑁[
𝑁𝑃

= 𝑞𝑎]𝑁[

که در اين رابطه  PNضريب تقسيم براي  Nبين نمونه و فيلم حس کننده است و  αنيز نسبت غلظت واکنشگر واکنش نداده به
کل مقدار واکنشگر موجود در غشاء ميباشد [ .]1بر اساس رابطه ( )2بين غلظت آناليت و پارامتر ( )8 -αارتباط خطي وجود
دارد.
 -1-3بهينه کردن اجزاي سازنده حسگر
ترکيب اجزاي سازنده غشاء ميتواند بطور قابل مالحظهاي ويژگيهاي پاسخي حسگر نوري از قبيل گزينش پذيري ،حساسيت،
حد تشخيص ،زمان پاسخ و دامنه غلظتي عملکردي را تحت تأثير قرار دهد [ 8و  .]82بنابراين اثر نوع نرم کننده 2و مقدار
واکنشگر  DNPHبر روي رفتار پاسخ غشاء حسگر بررسي شد .چندين غشاء با ترکيبهاي مختلف تهيه شد .براي تمام غشاءهاي
مورد مطالعه ،مقدار  PVCو حالل  THFثابت بود ولي مقدار ساير اجزا بصورت يک متغير در هر لحظه تغيير ميکرد (جدول .)8
براي داشتن يک فاز غشايي همگن ،حالل غشاء (نرم کننده) بايد از نظر فيزيکي با پليمر سازگاري داشته باشد .همچنين بخوبي
معلوم شده که نوع نرم کننده بر دامنه غلظتي خطي و گزينش پذيري غشاء حسگر اثرگذار است و انتقال آناليت هدف را تسهيل
ميکند .در اغلب حسگرهاي ساخته شده قبلي معموالً بهترين ويژگيهاي غشاء با نسبت نرم کننده 8/6-2/2 PVC /بدست آمده
است [ .]88در اين پژوهش ،دو نوع نرم کننده يعني  DBPو  DOSآزمايش شدند .نتايج مندرج در جدول  8نشان ميدهد که
نرم کننده  DBPاز  DOSمؤثرتر عمل ميکند و گستردهترين دامنه غلظتي خطي را در اختيار قرار ميدهد.
اثر مقدار واکنشگر  DNPHدر محدوده  1-82%بررسي شد و معلوم شد که با انتخاب مقدار  DNPH %8بهترين پاسخ تجزيهاي
بدست ميآيد.
بنابراين ،ترکيب بهينه غشاء شامل  DBP 68% ،PVC 32%و  DNPH 8%ميباشد.

1- Bulk Optotode
2- Plasticizer
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جدول  -0اثر ترکيب اجزاي سازنده غشاء بر روي پاسخ حسگر نوري .مقادير برحسب  mgهستند.
شماره غشاء

PVC

DOS

DBP

DNPH

دامنه غلظتي خطي ()ppm

8

32

62

−

82

1/2-12/2

2

32

−

62

82

4/2-82/2

3

32

−

01

82

1/2-822/2

4

32

−

62

1

4/2-82/2

0

32

−

68

8

4/2-822/2

 -3-3بررسي اثر  pHمحلول آزمایشي بر روي پاسخ حسگر
بر اساس شماي  2مشخص است که پاسخ اين اپتود به ميزان غلظت  H+موجود در محيط بستگي دارد .بنابراين  pHمحلول آبي
بايد بوسيله يک بافر مناسب ثابت نگهداشته شود .براي يافتن بهترين  ،pHمحلولهايي از  BAبا غلظت  42/2 ppmدر هر يک از
pHهاي  8/2تا  1/2بافر عمومي تهيه شدند و جذب اپتود در تماس با اين محلولها در طول موج  366 nmثبت شد .نتايج آورده
شده در شکل  2نشان ميدهند که در  ،pH=2حسگر داراي بيشترين مقدار جذب بوده و اين  pHبه عنوان  pHبهينه براي ادامه
کار انتخاب ميشود .با توجه به مکانيسم نشان داده شده در شماي  2براي واکنش بين ترکيبات کربونيلدار و  ،DNPHهرچه
محيط اسيديتر باشد احتمال انجام واکنش بيشتر خواهد بود و به همين دليل در  pH=2بيشترين جذب ناشي از توليد فرآورده
اين واکنش مشاهده شده است .در محيط اسيديتر  pH=8احتماالً غلظت باالي  H+باعث پروتونه شدن گروه آمين  DNPHشده
که خود باعث کاهش قدرت هسته دوستي گروه آمين انتهايي اين واکنشگر ميشود و احتمال انجام واکنش با  BAنيز کاهش
مييابد.

11
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شکل  -2نمودار تأثير  pHمحلول آزمايش بر روي پاسخ حسگر؛ جذب حسگر در طول موج  633 nmو در مجاورت  BAبا غلظت  40/0 ppmخوانده
شده است .ميلههاي خطا 0بيانگر يک برابر انحراف استاندارد براي سه مرتبه آناليز هستند.

 -4-3زمان پاسخگویي
زمان پاسخگويي حسگر نوري به ضخامت غشاي آلي ،ترکيب غشاي آلي ،غلظت گونه مورد اندازهگيري و  pHاندازهگيري بستگي
دارد [ .]0زمان پاسخگويي يک اپتود در غلظتهاي باالتر آناليت بوسيله زمان الزم براي نفوذ آناليت از توده محلول به سطح غشاء
و واکنش آن با واکنشگر کنترل ميشود [ .]82زمان پاسخگويي اپتود ،به عنوان مدت زمان الزم براي رسيدن به  80%سيگنال
نهايي تعريف ميشود [.]82
به منظور بدست آوردن زمان پاسخ مناسب ،اپتود در محلولهاي  4/2و  BA 82/2 ppmبا  pH=2قرار داده و هر  22ثانيه يکبار
تغييرات جذب در طول موج  366 nmثبت شد .نتايج اين بررسي در شکل  3نمايش داده شده است و از شکل معلوم است که
زمان پاسخگويي حسگر کمتر از  6دقيقه است.

1- Error bar
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شکل  -3تغييرات زمان پاسخگويي حسگر براي دو غلظت  4/2و  82/2 ppmاز  ،BAميلههاي خطا بيانگر يک برابر انحراف استاندارد براي
سه مرتبه آناليز هستند.

 -5-3ویژگيهاي تجزیهاي حسگر
شکل  8طيفهاي جذبي اپتود را در محلولهايي با غلظتهاي مختلف از  BAنشان ميدهد که در آن جذب در طول موج

nm

 366افزايش يافته است .شکل  4تغييرات تابع پاسخ ( )8- αدر مقابل )( log(CBAبه عنوان منحني کاليبراسيون) در شرايط بهينه
را نمايش ميدهد .اين منحني در محدوده  4 – 822 ppmبا معادله خط  )8- α( =2/4117 log (CBA) – 2/3268و ضريب
همبستگي  R2 =2/8820خطي است .حد تشخيص ( )LODبه عنوان غلظتي از بنزآلدهيد تعريف ميشود که پاسخي براي حسگر
برابر با سه برابر انحراف استاندارد محلول شاهد ايجاد کند ( )3σو برابر  2/6 ppmبدست آمد .اين حد تشخيص به اندازه کافي
پايين است تا الزامات مورد نياز براي تعيين  BAموجود در نمونههاي دارويي را برآورده کند.

82
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شکل  -4منحني تغييرات پاسخ اپتود براي غلظتهاي مختلف  BAدر شرايط بهينه ،ميلههاي خطا بيانگر يک برابر انحراف استاندارد براي سه مرتبه
آناليز هستند.

 -6-3تکرارپذیري 9و

تکثيرپذیري1

به منظور ارزيابي تکرارپذيري حسگر پيشنهادي ،محلولهايي از  BAبا غلظت  ،22/2 ،1/2و  42/2 ppmدر بافر عمومي ()pH=2
تهيه شد .سپس جذب حسگر در مجاورت اين محلولها در طول موج  0 ،366 nmبـار اندازهگيري شده و به کمک مقادير جذب
و منحني کاليبراسيون ،غلظت  BAدر هر يک از محلولها تعيين گرديد .نتايج به دست آمده در جدول  2آورده شده است .در
اين جدول مقدار درصد انحراف استاندارد نسبي ( 3)%RSDمحلولها توسط رابطه زير محاسبه شده است:
() 3

S
100
X

% RSD 

در اين رابطه  Sانحراف استاندارد براي  0بار اندازهگيري غلظت  BAو  Xمقدار ميانگين غلظت  BAبه دست آمده براي هر يک
از محلولها بوسيله حسگر پيشنهادي ميباشد .نتايج جدول نشان ميدهند که روش پيشنهادي از دقت خوبي برخوردار است.

1- Repeatability
2- Reproducibility
)3- Relative Standard Deviation (RSD
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جدول  -2نتايج به دست آمده از ارزيابي تکرارپذيري حسگر پيشنهادي براي اندازهگيري BA

مقدار  BAموجود
()ppm

ميانگين مقدار  BAبه دست آمده از
حسگر پيشنهادي ()ppm

)n =0( RSD%

1/2

7/84

3/64

22/2

22/17

3/22

42/2

37/20

8/46

براي ارزيابي تکثيرپذيري روش 0 ،غشاء اپتود تهيه شد و  0بار جذب هر يک از آنها در طول موج  366 nmبراي دو محلول 1/2
و  42/2 ppmدر  pH=2ثبت شد .نتايج نشان دادند که  RSD%براي اين دو محلول به ترتيب برابر  4/78%و  3/10%است که
خود بيانگر تکثيرپذيري قابل قبول روش ميباشد.
 -7-3طول عمر و پایداري حسگر
براي يافتن طول عمر حسگر از معيار ميزان نشت واکنشگر از غشاء حسگر استفاده شد .به همين منظور جذب حسگر تازه تهيه
شده در طول موج مشخصه  DNPHدر غشاء يعني  362 nmيادداشت ميشود ( )A0 = 2/231و سپس حسگر در يک بشر داراي
بافر عمومي با  pH=2گذاشته و پس از  32دقيقه دوباره جذب آن خوانده ميشود ( .)Aبا استفاده از رابطه
() 4

𝟎
𝑨 = 𝑨−درصد نشت واکنشگر
× 100
𝑨
𝟎

ميتوان مقدار درصد نشت کردن واکنشگر از حسگر را حساب کرد .در اين رابطه A ،جذب حسگر بعد از گذشت زمان  32دقيقه
و  A0جذب اوليه حسگر تازه تهيه شده ميباشد .اين کار پس از گذشت يک ساعت 82 ،ساعت و  82روز انجام شد .نتايج نشان
داد که مقدار نشتکردن واکنشگر براي  82ساعت ،ناچيز است .ميزان نشتکردن بعد از گذشت  82روز -%88/76 ،بهدست
آمد ( A=2/282بعد از گذشت  82روز) .اين نتايج نشان ميدهند که حسگر پيشنهادي در دوره  82روزه از پايداري خوبي
برخوردار است.
 -8-3احياء حسگر
احياء کارآمد يک اپتود در يک مدت زمان منطقي يکي از الزمههاي مفيد بودن اپتود در طي استفادههاي متوالي است .به همين
خاطر پس از تماس حسگر با محلول  ،BAغشاء حسگر بايد با استفاده از يک واکنشگر رها کننده مناسب احياء شود و براي
اندازهگيريهاي بعدي آماده شود .آزمايشهاي اوليه براي انتخاب محلول احياء کننده با بررسي ترکيبات گوناگوني همچون ،KOH
 ،H2SO4 ،NaBH4 ،NH3 ،NaOHو  HNO3با غلظتهاي  2/20و  2/8 mol L−1از هر کدام انجام شد .براي انجام اين آزمايشها،
ابتدا جذب حسگر نوري در طول موج  362 nmثبت شد و سپس حسگر نوري براي مدت  6دقيقه در محلول )42/2 ppm( BA
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قرار داده شد تا به تعادل برسد و  0مرتبه جذب حسگر در طول موج  366 nmخوانده شد .سپس اين حسگر براي مدت زمانهاي
مختلف از  8تا  80دقيقه در محلول احياء کننده قرار داده شد و مجدداً جذب حسگر خوانده شد .نتايج نشان دادند که اپتود
ميتواند بوسيله محلول  NaOH 2/20 mol L−1و پس از گذشت  4دقيقه احياء شود و جذب آن به حدود جذب اوليه (قبل از
تماس با محلول  )BAباز گردد.
براي دانستن اينکه هر حسگر چند مرتبه ميتواند احياء شود ،از يک اپتود براي اندازهگيري محلولي از  BAبا غلظت 42/2 ppm
استفاده شد .پس از هر اندازهگيري ،اپتود احياء شده و دوباره براي اندازهگيري  BAدر محلول مورد استفاده قرار گرفت .نتايج
اين مطالعه نيز نشان دادند که هر اپتود حداکثر تا  3بار ،قبل از اينکه  RSDآن به  0%برسد ،قابل استفاده است.
 -1-3مطالعه مزاحمت سایر گونهها
به منظور ارزيابي امکان کاربرد تجزيهاي روش پيشنهادي ،اثر ترکيبات گوناگون بر روي اندازهگيري  BAبررسي شد .براي اين
کار ،در شرايط بهينه پاسخ حسگر نوري در يک محلول داراي  BA 22/2 ppmاندازهگيري شد .سپس پاسخ حسگر در محلولي
که داراي همان غلظت از  BAو غلظتهاي مختلف از گونههاي مزاحم احتمالي بود اندازهگيري شد؛ سپس خطاي نسبي نسبت
به حالت قبل محاسبه شد .گونههاي مزاحم انتخاب شده شامل برخي اجزاي موجود در فرموالسيون داروهاي تزريقي مانند سديم
ديکلوفناک ،پروپيلن گاليکول ،سديم متابيسولفيت ،و بنزيل الکل و موادي که در مراحل مختلف سنتز اين داروها استفاده
ميشوند مانند  -2کلرو بنزوئيک اسيد ،ساخارين ،Cu2+ ،و چند ماده ديگر از جمله متانول ،اتانول ،استون و  Na+ميباشند .نتايج
در جدول  3آمده است .نسبت تحمل 8به عنوان نسبتي از غلظت گونه مزاحم به غلظت  BAتعريف ميشود که موجب خطاي 0%
 ± 0%در پاسخ حسگر براي اندازهگيري  BAميشود [ .]83نتايج نشان دادند که تقريباً مزاحمت جدي از ناحيه مواد رايج بر روي
پاسخ حسگر وجود ندارد و فقط استون که معموالً در اين داروها وجود ندارد ،مزاحمت زيادي ايجاد ميکند.
جدول  -6اثر گونههاي خارجي بر روي پاسخ حسگر
نسبت تحمل

گونه مزاحم
 ،Na+سديم ديکلوفناک

422

Cu2+

322

متانول

222

اتانول

802

بنزيل الکل ،پروپيلن گاليکول ،ساخارين

822

سديم متابيسولفيت

02

 -2کلرو بنزوئيک اسيد

82

استون

8
1- Tolerance ratio
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 -93-3آناليز نمونههاي حقيقي و آزمون بازیابي
از آمپولهاي سديم ديکلوفناک و پيروکسيکام به عنوان نمونههاي حقيقي در اين آزمايش استفاده شد .هر دو نمونه حقيقي بدون
هيچگونه آماده سازي مورد استفاده قرار گرفتند .به منظور اجتناب از مزاحمتهاي احتمالي بافت نمونه از روش افزايش استاندارد
براي آناليز آنها استفاده گرديد .براي اين کار 8/2 mL ،از هر نمونه با  2/2 mLبافر عمومي ( )pH=2مخلوط شده و جذب حسگر
قرار گرفته در اين محلول ثبت شد .سپس حجمهاي مختلفي از محلول استاندارد  BAبه اين محلول افزوده تا غلظتهايي از 4/2
تا  62/2 ppmفراهم شود و مجدداً بوسيله حسگر مورد اندازهگيري قرار گرفت ( .)n=0غلظت  BAاوليه موجود در نمونهها از رسم
نمودار جذب در مقابل غلظت محلول استاندارد بدست آمد .براي انجام آزمون بازيابي نيز  8/2 mLاز هر نمونه آمپول با دو حجم
مختلف از محلول استاندارد  BAمخلوط شده و بوسيله حسگر نوري مورد آناليز قرار گرفتند .نتايج مربوط به آزمون بازيابي در
جدول  4گزارش شده است .بر اساس اين جدول اختالف قابل مالحظهاي بين مقادير اضافه شده و مقادير به دست آمده وجود
ندارد.
جدول  -4نتايج آزمون بازيابي  BAدر نمونههاي دارويي
نمونه

آمپول سديم ديکلوفناک

آمپول پيروکسيکام

 BAاضافه
شده )(ppm

 BAبدست آمده
))n=0( (ppm

درصد بازيابي

2/2

80/4 ± 8/8

----

82/2

24/7 ± 2/1

83/2

20/2

48/0 ± 8/4

824/4

2/2

7/8 ± 2/6

----

82/2

81/0 ± 8/2

826/2

20/2

38/3 ± 2/8

83/6

 -4نتيجهگيري
در اين کار يک حسگر نوري ارزان قيمت همراه با حساسيت و گزينش پذيري خوب براي تعيين مقدار بنزآلدهيد گزارش شده
است .اين حسگر نوري بر اساس تثبيت واکنشگر  -4 ،2دي نيتروفنيل هيدرازين ،که تقريباً در اغلب آزمايشگاهها در دسترس
است ،در بافت غشاء پليمري از جنس  PVCتهيه شده است .حسگر پيشنهادي بر اساس واکنش افزايش هسته دوستي

DNPH

به بنزآلدهيد و توليد فرآورده ايمين استوار است .منحني درجه بندي در محدوده غلظتي  4/2-822/2 ppmخطي بوده ،حد
تشخيص اين حسگر  2/6 ppmو زمان پاسخ آن نيز  6دقيقه ميباشد .اپتود پيشنهادي با محلول  2/20 mol L−1 NaOHقابل
احياء است .اين حسگر از پايداري باال ،تکرارپذيري و تکثير پذيري خوبي برخوردار ميباشد .حسگر معرفي شده براي اندازهگيري
مقدار بنزآلدهيد در نمونههاي دارويي آمپول سديم ديکلوفناک و پيروکسيکام با دقت و صحت خوبي قابل بکارگيري است.
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 تشکر و قدرداني-5
نويسندگان اين مقاله مراتب قدرداني خود را از دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد به خاطر حمايت از اين کار پژوهشي اعالم
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