استخراج و پيش تغليظ واناديوم از نمونههاي بيولوژيکي با روش استخراج ميکرو فاز
جامد پخشي بر اساس نانو جاذب گرافن اکسايد


تاريخ دريافت93/10/25 :

تاريخ تصحيح93/11/19 :

تاريخ پذيرش94/02/24 :

چکيده:
در اين تحقيق ،از گرافن اکسايد براي استخراج و پيش تغليظ واناديوم از نمونههاي بيولوژيکي با کمک روش استخراج ميکرو فاز جامد پخشي
استفاده شده است .ريخت شناسي گرافن اکسايد به وسيله  TEMو  XRDمورد ارزيابي قرار گرفت .فاکتورهاي موثر بر فرايند استخراج ،از قبيل pH

محلول ،مقدار جاذب ،زمان استخراج و حجم محلول شوينده مورد بررسي قرار گرفت و بهينه شدند .حد تشخيص براي واناديوم  0/01ميکرو گرم بر ليتر
بدست آمد .انحراف استاندارد نسبي روش  % 3/4محاسبه شد .اين روش با موفقيت براي اندازهگيري مقادير کم واناديوم در نونههاي بيولوژيکي به کار
گرفته شد.
واژگان کليدي :استخراج ميکرو فاز جامد پخشي ،واناديوم ،گرافن اکسايد

واناديوم به صورت گسترده اي توسط فرايندهاي صنعتي استفاده ميشود .ترکيبات واناديوم در مقادير بزرگ در طبيعت
آزاد مي شود و روي خاک رسوب ميکند و در نهايت جذب گياهان ميشود [ .]1واناديوم تجزيه ناپذير است و در محيط تجمع
مييابد .بنابراين توسعه روشي دقيق ،حساس و تکرارپذير براي اندازهگيري مقادير کم واناديوم ضروري ميباشد [.]2
تکنيکهاي متعددي از قبيل اسپکتروسکوپي پالسماي جفت شده القايي[ ،]3اسپکتروسکوپي جذب شعلهاي [ ]4و
اسپکتروسکوپي جذب اتمي الکتروترمال [ ]6 ,5براي اندازهگيري مقادير کم فلزات سنگين معرفي شدهاند ،اما به دليل
مزاحمت ماتريس پيچيده نمونهها و غلظت کم گونه يک مرحله پيشتغليط و جداسازي ضروري ميباشد.
روش هاي آمادهسازي نمونه بر اساس ميکرو مقياس به سرعت در حال توسعه است ،که اين به دليل مزيت سازگار با حجم
کم نمونههاي بيولوژيکي است [ .]7روشهاي ميکرو استخراج بعضي از محدوديت هاي روشهاي معمول از قبيل استخراج
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مايع-مايع و استخراج فاز جامد را از بين ميبرد .هر دو اين روشها ،چند مرحلهاي ،خسته کننده و استفاده زياد از حالل آلي
رنج ميبرند .امروزه روش ميکرواستخراج فاز جامد ( )SPMEتوسعه يافته است که ساده ،سريع و حجم کم حالل آلي استفاده
ميکند و بر بعضي از محدوديتهاي روشهاي معمول غلبه ميکند [ .]8با وجود ويژگيهاي خوب روش  ،SPMEمعايبي
همچون شکنندگي فيبر و قيمت باالي فيبر و اثر حافظه دارد [ .]10 ,9اخيرا ،روش استخراج ميکروفاز جامد ( ) µSPEبه
عنوان فرمت کوجک شده استخراج فازجامد توسعه يافته است تا مصرف حالل آلي ،جاذب و نمونه را کاهش دهد [.]12 ,11
در اين روش استخراج و تصفيه در يک مرحله انجام ميشود و براي استخراج از ماترسهاي پيچيده مناسب است .روش µSPE

بر خيلي از معايب روش  SPMEغلبه ميکند ،از قبيل عدم محافظت جاذب در برابر ماتريسهاي کثيف ومحدوديت در انواع
تجاري فيبر .در فرايند ، D- µSPEاستخراج در توده محلول اتفاق ميافتد [ ]14 ,13و جاذب قادر است تا به سرعت و به
صورت يکنواخت با همه آناليت ها بر همکنش داشته باشد.
گرافن ،نانو ماده کربني در سال  2004معرفي شد[ .]15گرافن به دليل ساختار دو بعدي شامل شبکه تک اليهاي از از اتم
هاي کربن ، sp2مورد توجه زيادي قرار گرفته است .گرافن با ظرفيت جذب باال به دليل مساحت سطح باال به عنوان جاذب در
روشهاي  ]16[ SPEو  ]17[ SPMEمورد استفاده قرار گرفته است .گرافن اکسايد با داشتن گروههاي هيدروکسل روي سطح
خود تمايل بيشتري براي برهمکنش دارد.
در اين تحقيق از روش استخراج ميکرو فاز جامد پخشي ( )D-µSPEبا استفاده از گرافن اکسايد براي استخراج و پيش
تغليظ واناديوم از نمونه هاي بيولوژيکي استفاده شده است .در اين روش جداسازي ،تصفيه و پيش تغليط در يک مرحله انجام
ميشود.
فاکتورهاي موثر بر کارايي روش مورد بررسي قرار گرفت.

 -1-2مواد شيميايي و دستگاهها
تمام مواد شيميايي استفاده شده داراي درجه تجزيهاي بوده و از آب يون زدايي در تمام طول مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت .محلول واناديوم ( )1000mg L-1از حل کردن مقدار مناسب از نمک وانادات آمونيوم (خريداري شده از مرک) در آب
تهيه شد .ساير محلولها با رقيق سازي مکرر محلول اوليه با آب يون زدايي شده به صورت روزانه تهيه شد .بافر استاتي با
خنثي سازي اسيداستيک با سديم هيدروکسيد تا رسيدن به  pH=4تهيه شد .براي اندازهگيري غلظت واناديوم از دستگاه
اسپکتروسکوپي جذب اتمي الکتروترمال ( GBCاستراليا) مدل  932با کوره گرافيتي  GF3000مجهز به المپ کاتد توخالي
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استفاده شد 20 .ميکروليتر از نمونه توسط نمونه بردار خودکار ) (PAL3000داخل کوره تزريق شد .از گاز آرگون با خلوص
 %99,99به عنوان گاز محافظت کننده و تميز کننده استفاده شد .شرايط عملي دستگاه در جدول  1آورده شده است .مقادير
 PHبا استفاده از دستگاه  PHمتر شرکت  Metrohmمدل  744اندازه گيري شد .ريخت شناسي اکسيد گرافن با دستگاههاي
ميکروسکوپ پويش الکتروني ( )SEMشرکت  TESCANمدل \\ VEGAو ميکروسکوپ الکتروني عبوري ( )TEMشرکت
 Zeissمدل  EM10Cبا قدرت  80KVانجام شد.
جدول  . 1پارامترهاي دستگاهي براي اندازه گيري واناديوم با دستگاه کوره گرافيتي
پارامتر
ETAAS

دما ((◦C

طول موج

318/5

جريان المپ

5 mA

حجم تزريق

20μL

مد

مساحت پيک

گاز

آرگون
خشک کردن

110

خاکستر سازي

1200

اتم سازي

2700

تميز کردن

2900

 -2-2سنتز گرافن اکسايد
مقدار  5 gاز پودر گرافيت و  2/5 gاز نيترات سديم با  120 mLاز اسيد سولفوريک غليظ مخلوط شد و به مدت 30
دقيقه در حمام يخ ( )0 °Cهم خورده شد .مقدار  15 gاز پرمنگنات پتاسيم به آرامي به مخلوط در حال هم خوردن اضافه و
دماي مخلوط زير 15 ° Cنگه داشته شد .سپس حمام يخ برداشته شد و مخلوط در دماي 35 ° Cهم خورده شد تا يک
دوغاب قهوهاي حاصل شود .سپس مخلوط با  250 mLآب به آرامي رقيق شد .دماي واکنش به سرعت به  98 ° Cافزايش
يافت ،رنگ مخلوط به قهوهاي تغيير مييابد .سپس محلول  % 30هيدروژن پراکسيد به مخلوط اضافه ميشود  ،در اين مرحله
رنگ مخلوط به زرد روشن تغيير ميکند که نشان دهنده گرافيت کامال اکسيد شده است .گرافيت اکسيد شده تشکيل شده با
محلول رقيق اسيد کلريدريک شسته ميشود سپس فرايند شتشو با آب ادامه مي يابد تا کامال خنثي شود .نانو ورقههاي اکسيد
گرافن با التراسونيک کردن پودر اکسيد گرافيت و سانتريفيوژ کردن( براي حذف گرافيت هاي ورقه ورقه نشده) بدست ميآيد.
در نهايت به مدت  12ساعت در دماي  60 ° Cخشک ميشود.
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 -3-2روش استخراج ميکرو فاز جامد پخشي
 2 mLمحلول نمونه شامل  15 µg L-1از واناديوم ( ) pH=4با  2 mgاز گرافن اکسايد به مدت  5دقيقه در تماس قرار
گرفت .پس از جداسازي نانو جاذب از محلول با  200µLاز محلول  0/5 mol L-1اسيد نيتريک شسته شد .سپس  20µLاز
محلول حاصل به دستگاه  ETAASتزريق شد.

 -1-3نتايج تصوير برداري توسط ميکروسکوپ پويش الکتروني
شکل 1نتيجه حاصل از آناليز ميکروسکوپ پويش الکتروني ( )SEMرا براي اکسيد گرافن نشان ميدهد .در اين تصوير
ساختار صفحهاي گرافن به وضوح مشخص است.

شکل  . 1تصوير ميکروسکوپ پويش الکتروني ( )SEMاکسيد گرافن

 -2-3نتايج تصوير برداري توسط ميکروسکوپ الکترون عبوري
شکل 2تصوير ميکروسکوپ الکترون عبوري را نشان مي دهد .اين تصوير نيز ساختار اليه اي تشکيل شده براي اکسيد
گرافن را تاييد ميکند.
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شکل  .2تصوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري ( )TEMاکسيد گرافن

 -3-3بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند استخراج
 -1-3-3تاثير  pHمحلول نمونه
شکل 3نتايج تاثير  pHمحلول نمونه بر کارايي استخراج واناديوم را نشان ميدهد .واناديوم در محدوده  pHبين  2تا  4به
صورت  VO2+وجود دارد .نمودار تاثير  pHنشان ميدهد که pH=4بهترين  pHبراي استخراج واناديوم توسط اکسيد گرافن
است .علت کاهش کارايي استخراج در  pHهاي باالتر از  4ممکن است به اين دليل باشد که واناديوم در اين محدوده  pHبه
صورت گونههايي ديگري از واناديوم تبديل ميشود که احتماال امکان برهمکنش کمتري با اکسيد گرافن دارد .واناديوم در
بين  4تا  9به صورتهاي H2VO4 -و  V4O124-وجود دارد.

شکل  .3تاثير  pHبر کارايي استخراج 2 mL ،نمونه شامل  2 µg L-1واناديوم 10 mg،اکسيد گرافن
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pH

 -2-3-3تاثير مقدار جاذب
بررسي تاثير مقدار جاذب بر کارايي استخراج واناديوم توسط روش استخراج ميکروفاز جامد پخشي در رنج  1تا  50ميلي-
گرم از اکسيد گرافن انجام شد .نتايج اين بررسي در شکل  4نشان داده شده است .نتايج نشان ميدهد که حداقل مقدار
جاذب براي استخراج کمي واناديوم  2 mgاست .براي کاهش اثر مزاحمت ساير گونهها در ماتريس پيچيده مقدار  5 mgاز
اکسيد گرافن براي استخراج واناديوم انتخاب شد.

شکل .4تاثير مقدار جاذب بر کارايي استخراج 2 mL ،محلول نمونه شامل  2 µg L-1واناديومpH=4،

 -3-3-3تاثير زمان استخراج
تاثير زمان بر کارايي استخراج واناديوم در رنج زماني  30تا  1800 sمورد بررسي قرار گرفت و نتايج در شکل  5نشان داده
شده است .همان طور که در شکل مشخص است حداقل  90 sبراي استخراج کمي واناديوم مورد نياز است و افزايش بيشتر
زمان ،تاثيري بر کارايي استخراج واناديوم ندارد .در نتيجه  90 sبه عنوان زمان مناسب براي انجام آزمايشات بعدي انتخاب شد.
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شکل  .5تاثير زمان بر کارايي استخراج؛  2 mLمحلول نمونه شامل  2 µg L-1واناديوم ،pH=4،مقدار جاذب 5 mg

 -4-3-3تاثير حجم شوينده
حجم محلول شوينده تاثير زيادي بر روش دارد .از طرفي کمترين حجم شوينده براي افزايش فاکتور پيش تغليظ مورد
نظر است و از طرفي حجم شوينده بايد به اندازه کافي باشد که بتواند تمام آناليتهاي جذب شده را به صورت کمي از جاذب
آزاد کند .براي اين هدف حجمهاي  100تا  500ميکروليتر مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن در شکل  6نشان داده شده
است .همان طور که مشخص است حجم  100 µLميتواند واناديوم را به صورت کمي از روي جاذب آزاد کند و افزايش بيشتر
حجم شوينده تاثير زيادي ندارد در حالي که در حجمهاي بيشتر اسيد فاکتور پيشتغليظ کاهش زيادي پيدا ميکند .بنابراين
حجم  100 µLبه عنوان حجم مناسب حالل شوينده انتخاب شد.

شکل  .6تاثير حجم شوينده بر کارايي استخراج؛  2 mLمحلول نمونه شامل  2 µg L-1واناديوم ،pH=4،مقدار جاذب 5 mg

 -5-3-3بررسي اثر مزاحمت ساير گونهها
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بعد از بررسي اثر پارامتر هاي موثر بر فراين استخراج و بدست آوردن شرايط مناسب ،اثر مزاحمت ساير گونههاي يوني
موجود در ماتريس نمونه مورد بررسي قرار گرفت .به اين منظور 2 mL ،از نمونه شامل 2 µg L-1واناديوم و مقادير مختلف از
يون مزاحم مورد بررسي با  5 mgاز گرافن اکسايد به مدت  90 sدر تماس قرار گرفت سپس با محلول اسيد نيتريک mol L-

 21شسته شد و در نهايت محلول بازيابي شده به دستگاه  ETAASتزريق شد .يون مزاحم به يوني گفته مي شود که باعث
تغييري بيشتر از  ± % 5در استخراج واناديوم شود .نتايج در جدول  2نشان داده شده است .نتايج نشان ميدهد که يونهاي
مورد بررسي تاثير زيادي بر جذب واناديوم ندارند.
جدول  .2بررسي حضور ساير يون ها بر کارايي استخراح واناديوم؛  2 mLمحلول نمونه شامل  2 µg L-1واناديوم ،pH=4،مقدار جاذب mg

 200 µL ،5اسيد نيتريک

حد مجاز غلظت
( کاتيون مربوطه /Cwيون)Cw

يون

250

Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+

500

Cr2+, Mn2+, Mg2+, Al 3+, Ag+, Co2+

1000

Ba2+, Ca2+, Li+, Na+, K+

1000

F-, I-, Cl-, Br-, NO3-

 -6-3-3ارقام شايستگي روش
ارقام شايستگي روش با  2 mLمحلولهاي استاندارد واناديوم در رنج غلظتي  0/05-20 µg L-1بدست آمد .نمودار
کاليبراسيون با رسم ميانگين جذب سه بار اندازهگيري در برابر غلظت واناديوم بدست آمد .ظريب همبستگي نمودار
کاليبراسيون  0/997براي واناديوم حاصل شد .حد تشخيص روش ،محاسبه شده به صورت سه برابر نسبت سيگنال به نويز،
مقدار 0/01 µg L-1براي واناديوم محاسبه شد .تکرار پذيري روش با درصد انحراف استاندارد نسبي ( )% RSDمحاسبه شد
که براي غلظت  5 µg L-1از واناديوم مقدار  % 3/4بدست آمد .نتايج اين بخش در جدول  3خالصه شده است.
جدول  .3ارقام شايستگي روش؛  2 mLمحلول نمونه شامل  5 µg L-1واناديوم ،pH=4،مقدار جاذب  200 µL ،5 mgاسيد نيتريک

ارقام شايستگي

V

محدوده خطي()µgLˉ1

0/05-20
0/997

ضريب همبستگي نمودار کاليبراسيون
حد تشخيص() n=5( )µgLˉ1

0/01

انحراف استاندارد نسبي()n=10()%

3/4

فاکتور تغليظ

20
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 -7-3-3کاربرد روش براي اندازهگيري واناديوم در نمونههاي حقيقي
براي بررسي توانايي روش پيشنهادي براي استخراج واناديوم در نمونههاي حقيقي با ماتريس پيچيده ،اين روش براي
اندازه گيري واناديوم در نمونههاي آب رودخانه کن ،آب شهر و سرم خون مورد استفاده قرار گرفت .براي بررسي صحت روش
از روش افزايش استاندارد استفاده شد .به هر يک از نمونهها مقادير مشخص از واناديوم اضافه و روش پيشنهادي براي بازيابي
واناديوم انجام شد .نتايج در جدول  4نشان داده شده است .همان طور که مشخص است ماتريسهاي پيجيده تاثير زيادي بر
کارايي استخراج روش ندارد.
جدول  .4اندازه گيري واناديوم در نمونههاي حقيقي

نمونه

مقدار اضافه شده ( )µgLˉ1

مقدار اندازهگيري شده

0

6/3

-

2

8/2

95/0

8

14/4

101/2

0

13/6

-

2

15/5

95/0

6

19/8

103/3

آب شهر تهران

آب رودخانه کن
0
2
8

سرم خون

زير حد تشخيص
2/1
7/9

بازيابي %

105/0
98/75

 -4نتيجه گيري:
اکسيد گرافن کارايي بااليي براي استخراج و جداسازي واناديوم از نمونه هاي آبي و نمونه هاي بيولوژيکي نشان ميدهد.
در روش استخراج ميکرو فاز جامد پخشي زمان و حجم مصرفي نمونه به مقدار زيادي کاهش يافته است که اين روش را براي
کاربردهاي بيوولژيکي مفيد و قابل استفاده ميکند .فاکتورهاي موثر بر فرايند استخراج مورد بررسي قرار گرفت و بهينه شد.
نتايج نشان داده است که اکسيد گرافن در روش ساده و سريع استخراج ميکرو فاز جامد پخشي قادر به استخراج واناديوم از
ماتريسهاي پيچيده است.
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