JARC
اندازهگیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک امواج فراصوت بهوسیله
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال
ندا کلیایی ،1پروین شهدوستی 2و محمد آقامحمدی

2و*

 -1کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
 -2استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
دریافت :آذر  ،1395بازنگری :دی  ،1395پذیرش :اسفند 1395

چکیده :در این پژوهش ،یک روش ساده و سریع برای اندازهگیری افلوکساسین توسعه داده شده است .افلوکساسین آنتیبیوتیکی است که برای
درمان عفونتهای باکتریایی استفاده میشود .روش میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک امواج فراصوت ( )USAEMEبر اساس بهکارگیری
حاللهای آلی سنگینتر از آب به همراه تجزیه با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCبرای اندازهگیری افلوکساسین استفاده شد.
به این منظور 150 µl ،حالل کلروفرم بهعنوان حالل استخراجی بهآرامی به داخل ظرف سانتریفوژ که حاوی  10 mlنمونه آبی بود ،در داخل حمام
التراسونیک تزریق شد .امولسیون تشکیل شده در فاز آبی بهوسیله سانتریفوژ با سرعت  5000دور بر دقیقه از فاز آبی جدا شد 20 µl .از فاز آلی جدا شده
که حاوی افلوکساسین استخراج شده بود ،برای تجزیه به دستگاه  HPLCمجهز به آشکارساز  UV/Visدر طولموج  ،290 nmتزریق شد .عاملهای
مؤثر بر فرایند میکرواستخراج  USAEMEمانند نوع و حجم حالل استخراجی مورد بهینهسازی قرار گرفتند .در شرایط بهینه بهدست آمده ،منحنی
کالیبراسیون در گستره  10تا  1000 µg l-1خطی شد .حد تشخیص ( )LODو حد اندازهگیری کمی ( )LOQبه ترتیب  7 µg l-1و  23و عامل پیش
تغلیظ  27به دست آمد.
واژههای کلیدی :افلوکساسین ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک امواج فراصوت

است که ساالنه مقدار زیادی به شکل قرص روکشدار ،200
 300و  400میلیگرمی تولید میشود .بنابراین ،کنترل دقیق
افلوکساسین در داروهای تولیدی برای رعایت استاندارد تولید دارو
در شرکتهای داروسازی ،بسیار حائز اهمیت است .با توجه به
اهمیت کنترل آنتیبیوتیک در فراوردههای دارویی که حاوی این
ماده است ،ارایه روشی معتبر برای ایجاد نتیجههای تکرارپذیر و
با صحت باال الزامی است .روشهای متعددی برای کمیسازی

مقدمه
افلوکساسین 1از مشتقات کینولونها است که بهعنوان داروی
آنتیبیوتیک در درمان عفونتهای تنفسی ،دستگاه ادراری و
اسهالهای عفونی کاربرد دارد .ساختار ترکیب افلوکساسین در
شکل  1نشان داده شده است .از عوارض این دارو میتوان به
سردرد ،بیخوابی ،تپش قلب ،کهیر ،برافروختگی ،تهوع ،اسهال
و درد مفصلها اشاره کرد [ .]1افلوکساسین یکی از داروهایی

)1. Ofloxacin (OFL

*عهدهدار مکاتباتaghamo_m@yahoo.com :
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وکساسین یکی از داروهایی است که ساالنه مقدار زیادی به شکل قتر

روکتشدار  011،311،211میلتیگرمتی

ید میشود .بنتابراین ،کنتترل دقیتق افلوکساستین در داروهتای تولیتدی بترای رعایتت استتاندارد تولیتد دارو در

اهمیت کنترل آنتیبیوتیک در فتراوردههتای دارویتی کته
توجه به
روشاست .با
اهمیت
بسیار حائز
رکتهای
امولسیون ...
میکرواستخراج
افلوکساسین با
داروسازی،هگیری
انداز

وی این ماده است ،ارائه روشی معتبر برای ایجاد نتایج تکرارپذیر و با صحت باال الزامی است .روشهتای متعتددی
استخراج مایع -مایع همگن ( 2)HLLEو استخراج در نقطه ابری
و اندازهگیری داروهای آنتیبیوتیک در نمونه داروها ،بافتهای
تماسکاربینمی
سطحو ...به
شدن،3بدن
بیوتیک در نمونه داروها ،بافتهای متفاوت
کار مآنتیی
داروهای
ی کمیسازی و اندازه
رود.بهشدت افزایش مییابد ،بهطوریکه
دو فاز
رود.
یری و ...به
متفاوتگ بدن
پس از امولسیون شدن ،توزیع آنالیتها بین دو فاز در چند ثانیه
به تعادل میرسد و بالفاصله پس از انجام فرایند امولسیونسازی
میتوان با عمل سانتریفوژ دو فاز را از یکدیگر جداسازی کرد.
روشهای  HLLEو  DLLMEجزء سامانههای سهجزئی بوده که
برای انجام آنها افزون بر فاز دهنده (آبی) و گیرنده (آلی) نیاز به
یک عامل پخشکننده یا همگن کننده نیز است .فاکتورهای تغلیظ
شکل  1ساختار ترکیب افلوکساسین
شکل  :1ساختار ترکیب افلوکساسین
بزرگ ،زمان استخراج و هزینه کم از مهمترین مزایای این روشها
کمکی (حاللهای پخشکننده یا
حاللهای
مصرف
متایع بتا است .از
متفاوت،
تفاوت،در بافتهای
افلوکساسین
گیری
ش رایج اندازهگیریروش رایج
آشکارستاز
وستیله
طرفی بته
کتارایی بتاال
کروماتوگرافی
بافتهای م
اندازهدر
افلوکساسین
همگن کننده) در روشهای  HLLEو  DLLMEمنجر به کاهش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال بهوسیله آشکارساز فلورسانس
جرمتی [
ستنج
آشکارستاز طیت
مجهز
کروماتوگرافی
همچنین ،با
ورسانس است [2-0
آبی]1به وآلی شده و از طرفی ،حجم
ها از فاز
توزیع آنالیت
مجهزبته ضرایب
مایعمایع
کروماتوگرافی
همچنین ،با
ترکیب ترکیب
این  .]4این
است] 2[.تا
همچنین ،تنوع حاللهای آلی
دهد.
تحتافزایش
مصرفی را
در اشکحالل
افلوکساسین ]8
الکتروفورز مویین [ 6تا
[ ]5و
جرمی
مورد طیف
آشکارساز
قطتره
درمتانمیبتا
خرگوش
است .مقدار
گرفته
سنجقرار
ارزیابی
تروفورز مویین [به]6-8
که در این روشها مورد استفاده قرار گرفته محدود است .کاربرد
مورد ارزیابی قرار گرفته است .مقدار افلوکساسین در اشک
و
درمان
برای
افلوکساسین
شد.
ی
ر
ی
گ
اندازه
2112
در سال
امواج فراصوت برای امولسیونسازی حالل آلی ،جایگزین حالل
HPLC/MS/MSسال
روش حاوی افلوکساسین ،در
قطرهباچشمی
درمان با
افلوکساسین،تحت
شمی حاوی خرگوش
است .امواج فراصوت باعث پخش
شده
DLLME
افلوکساسین
گیری شد.
HPLC/MS/MS
آوری و
جمتع
روشاشتک
پخشیبتادرنتوار
شتود.اشتک
استفاده متی
اندازهانسان
حیوانات و
روش سطحی در
 2012باچشمی
وگیری از عفونتهای
فاز آلی بهصورت قطرات ریز در محلول آبی (تشکیل امولسیون)
برای درمان و جلوگیری از عفونتهای چشمی سطحی در حیوانات
سطحخطی
افزایش11-
1111 ng/ml
آوری ودر گستره
کالیبراسیون
انجام شد.
قابتلباعث افزایش سرعت انتقال
حتددو فاز
تماسوبین
و با
استخراج
منحنیاشک جمع
اشک با نوار
LLEیشود.
روشاستفاده م
تخراج با استفادهو ازانسان
جرم از فاز دهنده به فاز گیرنده ،افزایش سرعت و کارایی استخراج
 LLEانجام شد .منحنی کالیبراسیون در گستره
گزارشروش
استفاده از
با
شد [.]3
11ng/ml
ازهگیری
میشود [ .]11در روش میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک
 10-5000 ng/mlخطی و حد قابل اندازهگیری 10 ng/ml
امواج فراصوت ،بهطورمعمول ظرف حاوی نمونه و فاز گیرنده غیر
گزارش شد [.]9
23
محلول وارد حمام فراصوت محتوی یک مایع انتقالدهندهی امواج
برای تجزیه هر ترکیب ،آمادهسازی نمونه بهمنظور جداسازی
فراصوت میشود .امواج فراصوت در مدتزمان معینی اعمال شده و
آنالیت از بافت نمونه ،خالصسازی و پیشتغلیظ ترکیب موردنظر
پس از جدا کردن فازها ،فاز گیرنده برای تجزیه و یا مرحلهی بعدی
ضروری است .در سال  Rgueiro ،2008و همکارانش برای اولین
1
آمادهسازی نمونه به کار میرود .کاربردهای متعددی از این روش
بار روش میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک امواج فراصوت
برای استخراج انواع متفاوت آنالیتها در نمونههای مایع گزارش
را برای استخراج و اندازهگیری برخی آالیندههای مهم در نمونه
1
شده است [ 12تا .]14
آبهای محیطی استفاده کردند [ .]10به خاطر حجم کم مجموعه
)Ofloxacin (OFL
در این مطالعه سعی شده برای اندازهگیری افلوکساسین از روش
فازهای گیرنده و دهنده در این روش ،استفاده از سانتریفوژ امکانپذیر
میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک امواج فراصوت استفاده
بوده و بنابراین ،نگرانی در مورد امولسیون شدن فازها و در نتیجه
شود که دارای مزایای زیاد مانند :مصرف ناچیز حالل آلی ،سرعت
افزایش زمان جدایی فازها بهطورکلی مرتفع شد .در این روش
باال ،پیشتغلیظ زیاد ،سادگی کار و بازده باالی استخراج است.
همانند روشهای میکرواستخراج مایع -مایع پخشی (،)DLLME
)2. Homogeneous liquid-liquid extraction (HLLE

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

)1. Ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME
)3. Cloud point extraction (CPE
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 231انتخاب و از لوپ با حجم تزریقی  11µLاستفاده شد.
بحثونتایج 

بهینه شوند .این ع
کهو باید
در هر روش استخراجی عاملهایی بر کارایی روش و بازده استخراج مؤثرند
همکاران
آقامحمدی

در روش استخراجی  ،USAEMEبه ترتیب عبارتاند از :نوع حالل استخراجی ،مقدار اثر قدرت یونی
 ،USAEMEبه ترتیب عبارتاند از :نوع حالل استخراجی ،مقدار اثر
بخش تجربی
استخراجی pH ،محلول استخراجی و
حالل
نمک،اثرحجم
حالل استخراجی pH،محلول قدرت یونی
یون .
جفت
مواد موردنیاز
استخراجی و
اثر جفت یون.
حاللهای استخراجی شامل :حاللهای استخراجی سبک:
اثرنوعزوجیوندرpHهایمتفاوت 
اوکتانول-n ،هگزان-n ،دودکان ،بوتیل استات ،تولوئن و حاللهای

اثر نوع زوج یون در pHهای متفاوت
استخراجی سنگین :کربن تترا کلرید ،کلروفرم ،دی کلرو متان ،تری
 OFLاز نمونههای آبی ،ایجاد جفت یون بالکی قابل استخراج به حالل آلی با
مکانیسم استخراج
سازوکار استخراج  OFLاز نمونههای آبی ،ایجاد جفت یون بالکی
کلرو اتان ،کلرو بنزن و اسید پرکلریک ( ،)HClO4جفت یون آنیونی
قرار گرفت .بدین م
مناسبمورد
تفاوت
pHیکهای
ارزیابیمرحله
است .در این
زوج میون
حاللدرآلی با
نوعاستخراج
مرحله اثرقابل
جفتبهیون
آلمان واینمتانول
شرکت مرک
است .در
( 1)NaHxSoو کاتیونی ( 2)TBAHSازمناسب
اثر نوع جفت یون در pHهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین
با درجه خلوص  HPLCبرای فاز متحرک ،از شرکت رومیل انگلستان
یون آنیونی  ،NaHxSoزوج یون کاتیونی  TBAHSو مخلوط دو زوج یون آنیونی aHxSo
منظور ،اثر زوج یون آنیونی  ،NaHxSoزوج یون کاتیونی TBAHS
خریداری شدند .آب یونزدایی شده با دستگاه  TKA Smartبا سامانه
بودن همراه
TBAHS
کاتیونی
 NaHxSoو
موردآنیونی
زوج یون
مخلوط دو
هم ازدر و
بازده استخراج در H
افلوکساسین
 Q-5Directبا صافی  0/02میکرون تهیه شد.
پایین
گرفت.
ارزیابی قرار
3،7،0
 pHهای
ترکیبهمراه با
TBAHS
با هم در pHهای  7 ،4و  9مورد ارزیابی قرار گرفت .پایین بودن بازده
شرکت سیگما لوئیس خریداری شد و محلول استاندارد افلوکساسین با
حاکی از بازده پایین تشکیل جفت یون با زوج یون کاتیونی  TBAHSاست .شاید علت آن را بتوان
استخراج در pHهای قلیایی حاکی از بازده پایین تشکیل جفت یون
غلظت  1000 mg l-1در متانول تهیه شد .برای تهیهی محلولهای با
شکلرا 2بتوان به
علت آن
هماناست.
TBAHS
 OFLدر  pHهایبا زوج
منفی شد.
بار استفاده
غلظت کمتر ،از رقیقسازی محلول اصلی
عدم میشود ،استفا
مشاهده
شاید از
طور که
کاتیونی داد.
یون نسبت
قلیایی
استقرار بار منفی  OFLدر pHهای قلیایی نسبت داد .همانطور که از
استخراج
بیشترین
آنیونی در pHبرابر با  7منجر به
شد.زوج یون آنیونی در  pHبرابر با 7
استفاده از
بازهیشود،
مشاهده م
شکل 2
دستگاههای مورد استفاده
منجر به بیشترین بازه استخراج شد.

از دستگاه  HPLCمدل PerkinElmer Series 200ساخت کمپانی
پرکین المر 3آمریکا مجهز به آشکارساز  UV/Visibleمدل Series 200
و ستون جداسازی (C18 (Agilent – 10cm, 4/6mm, 3/5µm
برای اندازهگیری افلوکساسین و دستگاه سانتریفیوژ مدل ()nuve 200
 NFساخت ترکیه برای جداسازی فاز آلی از آبی و دستگاه فراصوت
مدل  s 244 EDاستفاده شد .ترازو با دقت  0/0001 gساخت کمپانی
سارتوریوس 4آلمان برای توزین به کار گرفته شد.
فاز متحرک مخلوطی از آب یونزدایی شده (حاوی بافر  H3PO4در
 pHبرابر با  )3/5و متانول حاوی  %10ایزوپروپانول به نسبت حجمی
 ،60:40 v/vدر حالت ایزوکراتیک با سرعت جریان  0/9 ml/minبود.
شکل  2اثر نوع زوج یون در pHهای متفاوت بر کارایی استخراج  ،OFLشرایط
حلقهاثرای با
کربن 11محلول نمونه ح
حاللml
آزمایش:
کارایی
 10بر
تفاوت
تزریقیدر  pHهای م
حجم یون
نوع زوج
لوله :2
شرایط200 µl
، OFL،OFL
استخراج 500 µg
نمونه حاوی l
محلول
آزمایشml :
طولموج آشکارساز  290 nmانتخاب و ازشکل
 10 µlاستفاده شد.
تترا کلرید ،زمان امولسیون سازی 30 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 5 :دقیقه.
-1

 211 µl ،OFLحالل کربن تترا کلرید ،زمان امولسیون سازی 31 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 1 :دقیقه.

نتیجهها و بحث

اثر  pHبر استخراج OFL

در هر روش استخراجی عاملهایی بر کارایی روش و بازده استخراج
مؤثرند که باید بهینه شوند .این عاملهای مؤثر در روش استخراجی

با توجه به وجود گروههای عاملی اسیدی و بازی در این ترکیب
( pKa2برابر با  8/22و  pKa1برابر با  ،)6/05در pHهای پایینتر از

4. Sartorius

3. Perkin Elmer

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

2. Tetra-n-butylammonium hydregen sulfate
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اندازهگیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون ...
عمل کند .کارایی کلروفرم برای استخراج  OFLبه دلیل برهمکنش مناسب و پایدار نگهداشتن جفت یون ،OFL

آبحجم
استخراجی و
تفاوتنوع
همچنین،هسازی
خوب و بهین
شدنحالت
امولسیوندر این
 pKa1این ترکیب بهطور عمده بهصورت کاتیونی است و
جهتآنجدایی دو فاز آبی و آلی در مقایسه با
حالل مناسب با
گرانروی
میکرواستخراج از
کنششهای
مناسب در رو
استخراجی
حالل
انتخاب یک
است در
داشتن جفت یون ،OFL
مناسب و پایدار نگه
دلیل برهم
 OFLبه
استخراج
کارایی کلروفرم برای
نشدهکند.
گروه آمینی  H+میگیرد و گروه اسیدی بهصورت یونیزهعمل

حاللهای دیگر به مقدار قابلتوجهی بیشتر است .بنابراین ،کلروفرم بهعنوان حالل بهینه در سایر آزمایشها مورد

عاملدومهم
جهتچند
حالل آلی
برخوردار
است خوب واهمیت
pHهای باالتر از  pKa2این ترکیب بهطور عمده بهصورت
مورد و آلی در مقایسه با
فاز آبی
جدایی
انتخاببا آب
است .درمناسب
گرانروی
زیادیتفاوت
همچنین،
آنیونی شدن
امولسیون
pHبر استخراجOFL
گرفت.
قرار
استفاده +
توجه قرار میگیرد .حالل موردنظر باید در آب نامحلول یا حاللیت اندکی
دست
 Hاز
و در این حالت گروه آمینی یونیزه نشده و گروه اسیدی،
حاللهای دیگر به مقدار قابلتوجهی بیشتر است .بنابراین ،کلروفرم بهعنوان حالل بهینه در سایر آزمایشها مورد
جه به وجود گروههای عاملی اسیدی و بازی در این ترکیب ( pka2=8/22و  ،) pka1=6/11در  pHهای

انحالل
حاللزیادی برای
بهینهتمایل
حجمباشد،
شرکتتعیین داشته
رزونانس
میدهد ،البته بار منفی در فرم آنیونی مستقر نبوده و
موردنظر رابهدرعنوان حالل استخراجی
ترکیب کلروفرم
متفاوتی از
استخراج وهای
استخراجی ،حجم
بعد برای
در درمرحله
استفاده قرار +گرفت.

خودو گروه
 Hمیگیرد
یعنیتبینگروه
pKaاین حال
استو و در
صورت
طوردرعمده
ی به
ترکیب
داشته و با دستگاه تجزیه مورد استفاده نیز سازگار باشد و در گسترهی
آمینی8 22
 6 05تا
کاتیونیpKa
 pHبین
گسترهبهی
کند.
تر از  pka1این م
1
2
بهینه مورد /بررسی /قرار گرفت .شکل  0–bError! Reference source not found.سطوح زیر پیک OFL
عنوان حالل استخراجی
دو به
کلروفرم
متفاوتی از
استخراجی،
استخراجیحالل
حجم بهینه
صورتدربرای
بعد
مرحله
میزانبهطور در
گروه
کارایی هر
هایپژوهش،
حجماین
باشد .در
پیک نداشته
تعیینه
آنیونی ماد
OFL
استخراج
است.
دارایهابار
ترکیب
ی در
است و
عمده به
ترکیب
منفی این
مثبتازو pka2
ی باالتر
در pH
این است
ی بهصورت یونیزه نشده
استخراج شده را برحسب حجمهای حالل استخراجی نشان میدهد .همانگونه که بیشترین تغلیظ و بنابراین بهترین
Referenceآب برای
sourceچگالی بیشتر از
 notآب و با
کمتر از
شکل چگالی
های با
حالل
شکل
هادردر
گرفت.بارنتیجه
ارزیابییقرار
گسترهی  pHبین  2تا +
استخراجسطوح زیر پیک OFL
!0–bError
found.
گرفت.
آنیونیقرار
بررسی
بهینه
نبوده
مستقر
موردفرم
منفی
دهد ،البته
مورددست م
 H10از
الت گروه آمینی یونیزه نشده و گروه اسیدی،
ها
ل
حال
این
.)200
µl
آلی
حالل
(حجم
گرفت
قرار
بررسی
مورد
OFL
در
شود
ی
م
مشاهده
3
شکل
در
که
طور
ن
هما
 3نشان داده شده است.
است،
مشخص
که از
همانطور
همانآمد.
دست
استخراج ب
در فرایند
هایآلی
حالل
شدهبهرا 111 µl
مربوط
حساسیت
بهترین
شکلبنابراین
تغلیظ و
بیشترین
گونه که
میهدهد.
استخراجی نشان
حالل
استخراج
حجمبار
برحسبدارای
 6/11این ترکیب
رزونانس شرکت میکند .در گسترهی  pHبین  pka2و  pka1یعنی بین -8/22
دودکان ،بااوکتانول،شامل حاللهای زیر هستند-n :هگزان ،تولوئنn ،
پیکجفت
تشکیل
pHهای قلیایی که  OFLبهصورت آنیونی بوده و قابلیت
بیش از
حجم این
آن در
غلظت
عبارتیدیگر
آلی یا
 111در
مربوطبهبهOFLµl
سطوح زیر
فاز است،
مشخص
افزایش شکل
آلیطور که از
آمد.فازهمان
دست
استخراج به
در بهفرایند
فاز آلی
حالل
در شکل 3
مربوطنتایج
حساسیتگرفت.
و منفی است .میزان استخراج  OFLدر گسترهی  pHبین  2تا  11مورد ارزیابی قرار
بوتیل استات و کربن تترا کلرید ،کلروفرم ،دی کلرو متان ،تری کلرو اتان
یون با  NaHxSoآنیونی را ندارد ،بازده استخراج بسیار ناچیز است .در
.
یابد
می
کاهش
،
OFL
شدن
رقیق
علت
کهه
 111ب
داده شده است .همانطور که در شکل  3مشاهده میشود در µl pH
 OFLدر فاز آلی یا بهعبارتیدیگر غلظت آن در فاز آلی با افزایش حجم این فاز بیش از
مربوط به
سطوح زیر
کلروبوده
آنیونی
 OFLبه
قلیایی
بنزن .ظروف استخراج برای حاللهای با چگالی کمتر از آب،
پیکصورت و
است،
کاتیونی
هایبه فرم
محدودهی  pHبین  2تا  4که  OFLبهطور عمده
دارد ومیدریابد.
کاهش
،OFL
رقیقیشدن
علت
111
بسیار µl 6
ظروف استخراجی مخصوص حالل سنگین،
مخروطی
ترکیب
نیمی از
استخراجبرابر با
بازدهدر pH
ندارد،است.
تقریبراثابت
بازده استخراج
دهانه بین
pH
محدوده
است.بهدر
ناچیز
NaHxSoبهآنیونی
یت تشکیل جفت یون با
مخروطی در ته این ظروف است تا حالل آلی بهراحتی جمع شود.
بازدهبرابر با 6بخش
صورتبهخنثی
دیگر به
صورتفرمکاتیونی
 0که  OFLبهطور به
نیمی از
بنابراینpH ،
است ،است .در
تقریب ثابت
استخراج
نیمی بازده
کاتیونیو است،
عمده به
نتیجههای بهدست آمده در شکل  4–aنشان داده شده است.
تشکیل جفت یون کمتر از pHهای  5و  4است .همانگونه که پیش از
ب بهصورت کاتیونی و نیمی دیگر بهصورت خنثی است ،بنابراین ،بازده تشکیل جفت یون کمتر از  pHهای  1و
این اشاره شد در pHهای  4و  5درصد فرم کاتیونی بیشتر است ،در pH
ت .همانگونه که پیش از این اشاره شد در  PHهای  0و  1درصد فرم کاتیونی بیشتر است ،در  pHبرابر با 7
برابر با  7که بهتقریب  pHنقطه ایزوالکتریک (( )1/2)pKa2+pKa1این
استخراج بهدست آمده
بیشتریندربازده
دستاست
ترکیب
بازده) (1/2این
pKa1
است+pKa2
ایزوالکتریک ((
این ،pH
آمده است.
استخراج به
بیشترین
تقریب  pHنقطه ترکیب
صفرآناست .در این pH
خالص آن
الکتریکی
نتیجه بار
مساوی و در
مثبت و
خالص
الکتریکی
نتیجه بار
مساوی و در
OFLOFL
منفیمنفی
مثبت و
در این  ،pHبار بار
نتیجه در آب و
قطبیت،درحاللیت
کمترین
این pH
است .در
ن مقدار قطبیت ،صفر
کمترین عمل برای ایجاد
بیشترین آزادی
مقدارپوشی و
قدار آب
کمترین م
آب و
حاللیت در
مقدار آب پوشی و در نتیجه بیشترین آزادی عمل برای ایجاد جفت یون
یون با  NaHxSoوجود دارد .در نتیجه  pHبرابر با  7بهعنوان مقدار بهینه  pHبرای آزمایشهای بعدی
با  NaHxSoوجود دارد .در نتیجه  pHبرابر با  7بهعنوان مقدار بهینه
ب شد.
 pHبرای آزمایشهای بعدی انتخاب شد.
b
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Extraction
Solvent
Volume
()mL
Extraction
Solvent
Volume
()mL

شرایطبر کارایی
آلی ()b
حالل
کارایی حجم
کارایی و
آلی ()a
نوع
تأثیر
حجم4
شکل
نمونهحاوی
محلولنمونه
استخراجمحلول
11 ml
آزمایشml :
آزمایش:
،OFL
استخراج
)(bبر
حاللحالل
حجم
آلی و) (aو
نوعیر نوع
شکلیر 0تأث
µgµg
حاویl-1 l
11
شرایط
،OFL
استخراج
حاللبر
آلیآلی)(b
حالل)(a
حالل آلی
شکل 0 -1تأث
-1

شرایط
تأثیرpH ،
 3تأثیر  pHبر کارایی شکل
زوج ،یون
محلولو 1/111 g
OFL 10
آزمایش111mlµg:
حاوی l
 ،OFLنمونه
استخراجمحلول
کارایی11 ml :
شرایطبر آزمایش
استخراجOFL3
شرایط آزمایش 10 ml :محلول نمونه حاوی  OFL 500 µg l-1در pH
OFL
دقیقه.
1
سانتریفوژ:
زمان
و
ثانیه
31
سازی:
امولسیون
زمان
،
NaHxSo
ون
ی
زوج
1
/
111
g
،
7
با
برابر
pH
در
OFL
111
-1
برابر با  1/ 111 g،7زوج یون  ،NaHxSoزمان امولسیون سازی 31 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 1 :دقیقه.
نمونه حاوی  OFL 500 µg lو  0/001 gزوج یون 111
pHحالل
µlOFLدر200
،NaHxSo
برابر با  0/ 001 g ،7زوج یون  ،NaHxSoزمان امولسیونسازی 30 :ثانیه و
 211 µl ،NaHحالل کربن تترا کلرید ،زمان امولسیون سازی 31 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 1 :دقیقه.
کربن تتراکلرید ،زمان امولسیونسازی 30 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 5 :دقیقه
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

زمان سانتریفوژ 5 :دقیقه.
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آقامحمدی و همکاران

در مرحله بعد برای تعیین حجم بهینه حالل استخراجی،
حجمهای متفاوتی از کلروفرم بهعنوان حالل استخراجی بهینه
مورد بررسی قرار گرفت .شکل  4–bسطوح زیر پیک OFL
استخراج شده را برحسب حجمهای حالل استخراجی نشان
میدهد .همانگونه که بیشترین تغلیظ و بنابراین ،بهترین
حساسیت مربوط به  150 µlحالل آلی در فرایند استخراج به
دست آمد .همانطور که از شکل مشخص است ،سطوح زیر پیک
مربوط به  OFLدر فاز آلی یا بهعبارتیدیگر غلظت آن در فاز
آلی با افزایش حجم این فاز بیش از  150 µlبه علت رقیق شدن
 ،OFLکاهش مییابد.

Peak Area

در روش استخراج مایع-مایع ،حالل استخراجی باید دارای
برهمکنش مناسب با آنالیت موردنظر باشد .از بین حاللهای کار
شده ،نیروی بینمولکولی در هگزان ،کربن تترا کلرید و دودکان
به دلیل عدم داشتن ممان دوقطبی و همچنین مکانهای دهنده و
گیرنده پروتون فقط از نوع الندن بوده و برهمکنش مناسبی با جفت
یون  OFLکه دارای گروههای اکسیژن و نیتروژن است ،نداشته و
در نتیجه کارایی پایینی در استخراج این ترکیب دارند .حاللهایی
مانند اکتانول و بوتیل استات قادر به ایجاد پیوند هیدروژنی و
حاللهایی مانند کلروفرم و تری کلرواتان دارای برهمکنش
بینمولکولی از نوع دوقطبی-دوقطبی هستند .افزون بر عامل یاد
شده ،جفت یونها در حاللهایی با ثابت دی الکتریک پایین،
اثر غلظت زوج یون
پایدار میمانند .به همین دلیل ،کلروفرم با ثابت دی الکتریک 4/8
اثرغلظتزوجیون  غلظت بحرانی سورفکتانت ( )CMCبرای  NaHxSoبرابر با
در استخراج جفت یون  OFLموفقتر از تریکلرواتان با ثابت دی
 0/54 Mاست [ .]17همانطور که در شکل  5مشاهده میشود،
الکتریک برابر با  7/2است [ .]15همچنین ،در روش استخراج
غلظت بحرانی سورفکتانت )CMC( 9برای  NaHxSoبرابر با  1/10 Mاست [ .]17همانطور که در شکل 1
بازده استخراج تا رسیدن به  0/53میلی موالر روند افزایشی دارد
به کمک امواج فراصوت ،حالل استخراجی باید قابلیت تشکیل
مشاهده میشود ،بازده استخراج تا رسیدن به  1/13میلی موالر روند افزایشی دارد و پس از گذشتن از این مقدار
و پس از گذشتن از این مقدار کاهش مییابد و بیشترین بازده
امولسیون با کارایی باال در اثر جذب امواج فراصوت داشته باشد.
کمتراز غلظت CMC
بسیار کمتر
که بسیار
است
موالر
میلی
1
/
13
غلظت
به
مربوط
استخراج
بازده
بیشترین
و
یابد
کاهش می
استخراج مربوط به غلظت  0/53میلی موالر است که
مقاومت
حاللهایی با گرانروی بیشتر ،در برابر عبور امواج فراصوت
است.غلظت  CMCترکیب  NaHxSoاست.
 NaHxSoاز
ترکیبقطرات
بیشتر و در نتیجه توانایی کمتری در ایجاد امولسیون با
کوچک در مقایسه با حاللهای با گرانروی کمتر دارند [.]16
800000
بنابراین ،حاللهایی مانند کلروفرم با گرانروی برابر با  0/56و تری
600000
کلرواتان با گرانروی برابر با  0/73در مقایسه با اوکتانول با گرانروی
400000
برابر با  ]15[ 7/59در استخراج موفقتر بوده و در اثر جذب امواج
200000
فراصوت امولسیونی با ذرات کوچک ایجاد کرده که بهتبع آن سطح
0
تماس بین دو فاز آبی و آلی بسیار زیاد و در نتیجه انتقال جرم
آنالیت افزایش مییابد .در نهایت ،حاللی کارایی بیشتر در استخراج
(Concentration of NaHxSo )mM
آنالیت را دارد که همزمان در همه مراحل استخراج به کمک امواج
شکل  5اثر غلظت زوج یون  NaHxSoبر کارایی استخراج  ،OFLشرایط -1
غلظت زوج یون  NaHxSoبر کارایی استخراج  ،OFLشرایط آزمایش 11 ml :محلول نمونه حاوی  OFL 111 µg lدر
استخراج :1اثر
شکل
OFL
فراصوت موفق عمل کند .کارایی کلروفرم برای
آزمایش 10 ml :محلول نمونه حاوی  OFL 500 µg lدر  pHبرابر با  7و µl
OFLو 111 µl ،حالل کلروفرم ،زمان امولسیون سازی 31 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 1 :دقیقه.
یونبرابر با 7
به دلیل برهمکنش مناسب و پایدار نگهداشتن جفت pH
 150حالل کلروفرم ،زمان امولسیون سازی 30 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 5 :دقیقه.
امولسیون شدن خوب و همچنین ،تفاوت گرانروی مناسب با آب
ینهسازیمقداراثرقدرتیونیمحلولنمونه 
به 
بهینهسازی مقدار اثر قدرت یونی محلول نمونه
جهت جدایی دو فاز آبی و آلی در مقایسه با حاللهای دیگر به
برای بررسی اثر قدرت یونی محیط بر مقدار استخراج ،از نمک  NaClاستفاده شد .پس از تزریق نمونههای به
برای بررسی اثر قدرت یونی محیط بر مقدار استخراج ،از نمک
مقدار قابلتوجهی بیشتر است .بنابراین ،کلروفرم بهعنوان حالل
که ،شکل  6مشاهده
همانگونه
(شکل .)6
مقایسههشدند
پس باازیکدیگر
دست آمده
NaClیکهای
دستگاه  ،HPLCمساحت پ
HPLC
دستگاه
های به
تزریق نمون
استفادهبه شد.
بهینه در سایر آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت.
-1

میشود ،در شرایط بدون استفاده از نمک ،بازده استخراج بیشتر است .با افزودن قدرت یونی محلول ،گرانروی محلول

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

بهار 96
بازدهیازدهم،
آبی بیشتر شده و انتقال جرم بهخوبی به فاز آلی صورت نمیگیرد وسال
شمارهمی،1شود.
استخراج کم
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مساحت پیکهای بهدست آمده با یکدیگر مقایسه شدند (شکل .)6
هدف از انجام این کار پژوهشی ،ارایه یک روش کارآمد ،سریع و
همانگونه که شکل  6مشاهده میشود ،در شرایط بدون استفاده از
ساده برای اندازهگیری داروی افلوکساسین در فراوردههای دارویی
نمک ،بازده استخراج بیشتر است .با افزودن قدرت یونی محلول،
و سرم خون است .به این منظور 5 ،عدد قرص ()200 mg OFL
1000000کار پژوهشی ،ارائه یک روش کارآمد ،سریع و ساده برای اندازهگیری داروی افلوکساسین
هدف از انجام این
گرانروی محلول آبی بیشتر شده و انتقال جرم بهخوبی به فاز آلی
وزن شده و سپس آسیاب شد 0/01 .گرم از قرصهای آسیاب
به شده و سپس آسیاب ش
متانولوزن
(2115mg
عدد قر
منظور1 ،
است .به
صورت نمیگیرد و بازده استخراج کم میشود.فراوردههای دارویی
mlOFL
منتقل (کرده و
لیتری
بالوناین 50میلی
خونرا به
800000و سرمشده
600000
آن افزوده و به مدت  15دقیقه در حمام فراصوت قرار داده شد
 1/11گرم از قر های آسیاب شده را به بالون  11میلیلیتری منتقل کرده و 1 mlمتانول به آن افزوده و به مد
1000000
400000
تا بهطور کامل حل شود ،سپس با آب مقطر به حجم رسانده و
800000
در حمام فراصوت قرار داده شد تا بهطور کامل حل شود ،سپس با آب مقطر به حجم رسانده و 111 g
 11دقیقه
 0/005 gاز  NaHxSoبه آن افزوده شد 10 ml .از این محلول
200000
600000
وسیله
کلروفرم به
ظرف150
کردهراو بهبا µl
منتقل
ظرف
 NaHxSoبه آن ا را
کرده و با  111 lکلرو
منتقل
استخراج
محلول
استخراجاین
 11 mlاز
فزودهبهشد.
از
0
400000
0.00
2.00
5.00 10.00
روش  USAEMEدر شرایط بهینه بهدست آمده استخراج شده و
200000
روش  USAEMEدر شرایط بهینه بهدست آمده استخراج شده و  21lاز حالل استخراجی برای تجزیه
بهوسیله
(NaCl )W/V%
 20 µlاز حالل استخراجی برای تجزیه به دستگاه  HPLCتزریق
0
شد .کروماتوگرام بهدست آ
تکرارشد.
فوق33باربارتکرار
آزمایشفوق
روش،آزمایش
تکرارپذیریروش،
بررسیتکرارپذیری
برایبررسی
شد.برای
0.00 2.00 5.00 10.00دستگاه  HPLCتزریق شد.
آزمایش 11 ml :محلول نمونه حاوی  OFL 111 µg l-1و  1/111 gزوج
شرایط
درت یونی بر کارایی استخراج ،OFL
NaCl
()W/V%
حاوی این
قرص
نشانOFL
استخراج
دستدرآمده
کروماتوگرام
میانگین غلظت  OFLمحاس
است و
داده ازشده
شکلاز 7-b
اینبهدارو
از استخراج  OFLاز قر حاوی
سانتریفوژ1 :
استخراج زمان
 31ثانیه و
سازی:
امولسیون
شکل6 ،زمان
کلروفرم
 111 µl ،Nحالل
دقیقه10.
آزمایشml :
،OFL
کارایی
شرایطبر
یونی
1/111
 OFL 111و g
µg
شرایطحاوی l-1
محلول نمونه
آزمایش11 ml :
قدرت،
تأثیر OFL
استخراج
 :6تأثیر قدرت یونی بر کارایی
زوج  7-bنشان داده شده است و میانگین غلظت OFL
شکل
دارو در
جدول1502 µlآورده شده است.
شده در
،NaHxSo
محلول نمونه حاوی  OFL 500 µg lو  0/001 gزوج یون
 111 µl ،NaHxSحالل کلروفرم ،زمان امولسیون سازی 31 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 1 :دقیقه.
محاسبه شده در جدول  2آورده شده است.
حالل کلروفرم ،زمان امولسیونسازی 30 :ثانیه و زمان سانتریفوژ 5 :دقیقه.
هایروش 
ی
Peak Area

-1

یتجزیهایروش کارایی تجزیهای روش
نمونهیحقیقی 

یکالیبراسیونوکاربرروی
کاریبر روی نمونهی حقیقی
منحنیکالیبراسیونوکمنحنی
رسم
کالیبراسیون وحقیق
نمونهی

اربرروی

جدول  :2اندازهگیریOFLدر نمونههای حقیقی با روش USAEME-HPLC
جدول  2اندازهگیری  OFLدر نمونههای حقیقی با روش USAEME-HPLC
بازده  RSD%صحت مقدارپیداشده
نمونه استخراج ()n=3
( )g l-1

بهمنظور آزمودن شاخصهای تجزیهای روش ،تجزیه  OFLتحت
منحنتیهتای
بهینته
شترایط
تحتت
OFL
تجزیته
روش،
بهینهیتهای
یته
تجز
شتاخصی
شتاخصهتا
تودن
کالیبراسیون در
های
منحنی
گرفت.
شرایط
گرفتت.هتای
انجتام منحنتی
خالصگرفتت.
آب انجتام
بهینته
شترایط
تحتت
OFL
تجزیته
انجامروش،
ای
تجز
ی
هتا
آزمتودن
ور
%88
3/7
قرص
رسم شد .شاخصهای تجزیهای روش USAEME-HPLC-UV
انتدازهگیتری
بترای
USAEME-HPLC-UV
روش
تجزیتهیته
شاخصها
رسمرسمشد.شد.شاخص
خالص
در
یتری
انتدازهگ
 USAEME-HPLC-UVبترای
ایایروش
ی تجز
های
خالص
آبدر آب
اسیون
روش
است.
شده
داده
نشان
1
جدول
در
OFL
گیری
ه
انداز
برای
سرم
-1
تد
خطتی11بتوده ،ح/2ت
11 – gl
1111-1gl
گستترهی
تنهادی در
روش پیشت
استت .روش
دادهداده شتده
در جتدول  1نشتان
%33بتوده/8 ،ح3تتد
خطتی
گستترهی
استت.
 – 1111خون
خطی بوده ،حد
تنهادیµgدر1000
پیشتتا l-1
گسترهی 10
شتده در
دول  1نشتان پیشنهادی
%113/0

-1

8/2

(در  1/11 gقر )
*% -12
1/12 g

مقدار 

افزودهشده 
()g l-1

0

1

1

% -6/8

06/6

11

+3/0

113/0

111

ترتیب پتیش *تغلتیظ
 23وبهفتاکتور
گیری 7و g l
حد) به ترتیتب
LOQ
یری(کمی (
ص روش ( )LODو حد اندازهگ
 )(LODو
)EFقر
( OFLدر هر
تغلتیظ ()EF
فتاکتوردوزپتیش
 23 g)LOQو
کمی (و l-1
)LOQاندازبهه ترتیتب 7
روش کمی
تشخیصگیری
ش ( )LODو حد اندازه
-1
دست
به
27
با
برابر
)
EF
(
تغلیظ
پیش
فاکتور
و
23
µ
g
 27به دست آمد 7 .و
انحراف lاستاندارد نسبی ( )RSD%محاسبه شده با پنج مرتبه استخراج از محلتولی حتاوی
برای اندازهگیری  OFLدر سرم خون ،مورد ارزیابی قرار گرفت
شده
پیشنهاد
روش
کارایی
،
بعدی
قسمت
در
بعدی،حتاوی
محلتولی
مرتبه استخراج
شدهباباپنج
محاسبهشده
)%RSDمحاسبه
)RSD%
پنج مرتبه
نسبی (نسبی (
استاندارداستاندارد
انحراف انحراف
ه دست آمد .آمد.
کارایی روش پیشنهاد شده برای اندازهگیری
در ازقسمت
 111 از  OFLکمتر از  %11بود.
که نداشت ،از سرم خون
امکان
باشد،
مورد درمان
خون ،تحت
بیماری که
دستیابی به سرم
جایی ازکه %10بود.
آنکمتر
استخراج از محلولی حاوی  100 µg l-1از OFL
ی
جای 
OFLاز آن
دارویگرفت.
ارزیابیبا قرار
خون سرم
 OFLدر
از  OFLکمتر از  %11بود.
OFL
داروی
با
درمان
تحت
که
بیماری
خون
سرم
به
دستیابی
جدول  :1شاخصهای تجزیهای روش  USAEME-HPLC-UVبرای اندازهگیری OFL
سالم برای بررسی کارایی روش استفاده شد .به این منظور  2 mlاز سرم خون فرد سالم را در ظرف استخراج ریخ
 USAEME-HPLC-UVبرای
 LODروش
LOQتجزیهای
جدول  1شاخصهای
گسترهخطی 
باشد ،امکان نداشت ،از سرم خون فرد سالم برای بررسی
USAEME-HPLC-UVآنالیت
برای اندازهگیری OFL
روش
 RSD%تجز
جدول  :1شاخصهای
R
اندازه)g
EFیه (ایL ( )g L
()n=3
گیری OFL
( Lو)g
پس از افزودن  1/111gاز  NaHxSoحجم آن را به  11 mlرسانده و با روش  USAEMEعمل استخراج انج
کارایی روش استفاده شد .به این منظور  2 mlاز سرم خون فرد
11-1111 1/3310
7
23 27 3/6
 OFL
گسترهخطی
 LOD  LOQ
 RSD%
R2
-1
-1
سرم ازخون در شکل  c-7نش
آمده از
دست
استخراجهای به
کروماتوگرام
جدولدر 2و
نتایج بهدست
شد.
استخراج0/001
افزودن g
پس از
ریخته و
ظرف
آنالیت آمده درسالم را
()g L ( )g L-1( EF )n=3
( )g L
7
23 27 3/6
OFL 11-1111 1/3310
 NaHxSoحجم آن را به  10 mlرسانده و با روش USAEME
داده شده است.


-1

-1

2

با میانگین وزن  1/188 gبرابر با  211 mgاست.

-1

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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آقامحمدی و همکاران
جدول  3مقایسه روش  USAEME-HPLCبا برخی از روشهای

عمل استخراج انجام شد .نتیجههای بهدست آمده در جدول  2و
کروماتوگرامهای بهدست آمده از استخراج سرم خون در شکل
 c -7نشان داده شده است.

شده در منابع برای اندازهگیری L
گزارش
میکرواستخراج
درهای
روش
میکرواستخراجبا برخی
جدول  3مقایسه روش USAEME-HPLC
OFL
گیری
منابع برای اندازه
گزارش ازشده
روش

گستره
خطی

*

مورداستفاده

()μg l-1

LOQ: 1/3

SPME-MIP
HPLC-UV/Vis

()μg ml-1

1-611

UA-DLLME
HPLC-UV/Vis

11-2111

1/30

11

21

شیر

][18

آب فاضالب ][13

in-tube MSPME
HPLC-UV/Vis

1/1-111

1/11

13/1

آب شرب و
ادرار

][21

SALLUE-ASS

21-2110

12

11

شیر

][21

01

ادرار

][22

23/20 01-1111

USAEME
HPLC-UV/Vis

شکل  7کروماتوگرام بهدست آمده از تزریق  20میکرولیتر کلروفرم پس از

()μg l-1

()min

()μg ml-1

SD-LLLME
CE/UV

.

حد

زمان

تشخیص استخراج

نمونه

مرجع

11-1111

7

1

قر و پژوهش
سرم خون حاضر
*

;SPME: solid-phase microextraction; MIP: molecularly imprinted polymer
غلظت بهدست آمده.
شرایط بهینه
استاندارد تحت
استخراج OFL
دستپس از
کلروفرم
شرایطیکرولی
تحتق  21م
آمده از تزری
شکل  -7کروماتوگرام به
UA-DLLME: ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction; in OFLبا
آمده)a( .
بهینهتر به
دستOFL
استخراج
tube MSPME: In-tube magnetic solid phase microextraction; SALLUE:
-1
salting-out assisted liquid–liquid ultrasonic extraction, ASS: aluminum
نمونهخونسرم
استخراج
قرص بدون
gدر
100l µg
استاندارد  OFLباl-1
غلظت
فرد سالم اسپایک
( )cسرم
شدهوونمونه
شده ()b
اسپایکاستخراج
بدون اسپایک
 ،)a()bقر
آب( ،آب
 111در
–sensitized spectrofluorimetric method; SD-LLLME: single drop liquid
) (cسالم اسپایک شده با غلظت  100 µg l-1از OFL
OFLفرد
شده با غلظت  111 g l-1از خون
liquid–liquid microextraction; CE: capillary electrophoresis.



مقایسه برخی از شاخصهای تجزیهای روش ارائه شده با روشهای میکرواستخراج گزارش شده در مقاالت برای

نتیجهگیری
مقایسه برخی از شاخصهای تجزیهای روش ارایه شده با
اندازهگیری  OFLدر جدول  3آورده شده است .مزایایی از قبیل سادگی ،هزینه و مصرف کم حالل آلی را میتوان
هدف از این پژوهش ،ارایه روش استخراجی با بهکارگیری حداقل
روشهای میکرواستخراج گزارش شده در مقاالت برای اندازهگیری
به این روش نسبت داد .زمان موردنیاز برای امولسیونسازی حالل آلی و استخراج در روش  USAEMEبهطور
مقدار حالل آلی با کارایی باال در حداقل زمان است .بدین منظور برای
 OFLدر جدول  3آورده شده است .مزایایی از قبیل سادگی ،هزینه
قابلتوجهی بسیار کمتر از زمان موردنیاز برای استخراج در روشهای گزارش شده در جدول  3است که مهمترین
استخراج افلوکساسین روش میکرواستخراج امولسیونسازی به کمک
و مصرف کم حالل آلی را میتوان به این روش نسبت داد .زمان
مزیت این روش بهحساب میآید .تهیه بسپار در روش میکرواستخراج فاز جامد ) (SPMEمستلزم صرف مواد
امواج فراصوت به کار گرفته شد .زمان استخراج در این روش  5دقیقه
موردنیاز برای امولسیونسازی حالل آلی و استخراج در روش
شیمیایی متفاوت ،زمان طوالنی و هزینه زیاد است .روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی به کمک امواج فراصوت

است .تحت شرایط آزمایشگاهی بهینه ،گستره خطی مناسب با حد
 USAEMEبهطور قابلتوجهی بسیار کمتر از زمان موردنیاز
) ،(UA-DLLMEنیاز به مصرف حالل کمکی (حالل پخشکننده) دارد که افزون بر آن افزایش حجم حالل
تشخیص و حد قابل اندازهگیری قابلقبول به دست آمد .در نهایت روش
برای استخراج در روشهای گزارش شده در جدول  3است که
مصرفی منجر به کاهش ضرایب توزیع آنالیتها از فاز آبی به آلی میشود .همچنین ،تنوع حاللهای آلی که در این
پیشنهاد شده بهطور موفقیتآمیزی برای اندازهگیری  OFLدر نمونه
مهمترین مزیت این روش بهحساب میآید .تهیه بسپار در روش
روش استفاده شده است محدود است.
قرص این دارو و سرم خون به کار رفت .روش ارایه شده ،ساده ،ارزان و
میکرواستخراج فاز جامد ( )SPMEمستلزم صرف مواد شیمیایی
سریع است که میتواند برای پیش تغلیظ و اندازهگیری افلوکساسین در
متفاوت ،زمان طوالنی و هزینه زیاد است .روش میکرواستخراج
نمونههای دارویی و سایر بافتهای حقیقی به کار گرفته شود.
مایع-مایع پخشی به کمک امواج فراصوت ( ،)UA-DLLMEنیاز
به مصرف حالل کمکی (حالل پخشکننده) دارد که افزون بر
آن افزایش حجم حالل مصرفی منجر به کاهش ضرایب توزیع
آنالیتها از فاز آبی به آلی میشود .همچنین ،تنوع حاللهای آلی
که در این روش استفاده شده است محدود است.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

سپاسگزاری
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد که تمامی امکانات و تسهیالت
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Abstract: In this study, a simple and fast method was developed for ofloxacin determination.
Ofloxacin is an antibiotic that is used to treat bacterial infections. Ultrasound-assisted
emulsification microextraction (USAEME) based on applying heavy density organic
solvent followed by high performance liquid chromatography (HPLC) was used for
ofloxacin determination. For this purpose, 150 µl chloroform as extraction solvent was
slowly injected into the centrifuge glass vial containing 10 µl aqueous sample located
inside the ultrasonic water bath. The formed emulsion was centrifuged at 5000 rpm and
20 µl of separated organic solvent containing extraction ofloxacin was injected into the
HPLC system equipped with a UV/Vis detector at 290 nm. The influences of different
parameters affecting the USAEME procedure were evaluated to optimize the efficiency
of the microextraction process. Under the optimum extraction conditions, the calibration
carve was linear in range of 10- 1000 µg l-1. The limit of detection (LOD), limit of
quantification (LOQ), and preconcentration factor in water sample were obtained 7, 23 µg l-1
and 27, respectively.
Keywords: Ofloxacin, High Performance Liquid Chromatography, Ultrasound-assisted Emulsification

Microextraction
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