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اندازهگیری کلوگزاسیلین به وسیله واکنش نورتابی شیمیایی
افزایش یافته با نانوذرههای Co3O4
مرتضی ایرانیفام ،+شیرین میکاییلی حاجی کندی
گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران

چکیده :در این کار پژوهشی اثر کاتالیزوری نانوذرههای  Co3O4برروی واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی انجام یافته در محیط قلیایی نشان داده شد .نانوذرههای  Co3O4با روش ترسیب تند سنتز شدند و سپس
با روشهای میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMپراش پرتو ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ ( )FT-IRمشخصهیابی شدند .نتیجه بررسیهای اولیه نشان داد که
داروی کلوگزاسیلین میتواند شدت واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی را افزایش دهد .بر اساس
این یافتهها ،روشی نوین ،ساده و بر پایه نورتابی شیمیایی برای اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین ارایه شد.
بازه خطی ،ضریب همبستگی  ،حد تشخیص و تکرارپذیری روش ( )RSD%برای داروی کلوگزاسیلین به ترتیب
عبارت از  3/1 ×01-5 - 7/1×01-4موالر 2/9×01-5 ،1/99 ،موالر و % 2/2بود و اندازه گیری هر نمونه حدود یک دقیقه
طول میکشید .همچنین این روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازهگیری کلوگزاسیلین در فرموالسیون دارویی
استفاده شد.
کلید واژگان :نانوذرههای Co3O4؛ نورتابی شیمیایی؛ کلوگزاسیلین؛ لومینول.
KEYWORDS: Co3O4 nanoparticles; Chemiluminescence; Cloxacillin; Luminol.

مقدمه

واکنشهای نورتابی شیمیایی به واکنشهایی گفته میشود که
در آنها انرژی واکنش شیمیایی بهصورت نشر تابش الکترومغناطیسی
در بازهی طول موجی ماوراء بنفش ،مرئی و فروسرخ آزاد میشود.
با توجه به اینکه شدت نور نشر شده از واکنش نورتابی شیمیایی
به غلظت گونههای شرکت کننده در واکنش وابسته است ،به طور معمول
میتوان با ارتباط دادن شدت نور نشر شده به غلظت این گونهها
از واکنشهای نورتابی شیمیایی بهعنوان ابزاری تجزیهای استفاده کرد.
در واقع امروزه از واکنشهای نورتابی شیمیایی به طور گستردهای
 عهده دار مكاتبات
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برای اندازهگیری غلظت انواع گونههای شیمیایی که بهعنوان مواد
واکنش دهنده و یا بهعنوان کاتالیست و یا حتی خاموش کننده
در واکنش نورتابی شیمیایی شرکت میکنند استفاده میشود .از برتریهای
روشهای تجزیهای مبتنی بر واکنشهای نورتابی شیمیایی میتوان
به حساسیت باال ،بازهی خطی گسترده و سادگی دستگاه وری اشاره کرد [.]1
بهدلیل این برتریها ،واکنشهای نورتابی شیمایی در زمینههای گوناگون
علمی مانند پایش آالیندههای محیط زیست [ ،]2آنالیز نمونههای
دارویی [ ،]3کلینیکی [ ]4و غذایی [ ]5کاربردهای زیادی پیدا کردهاند.
+E-mail: mortezairanifam@yahoo.com
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در کنار برتریهای مهم روشهای تجزیهای مبتنی بر واکنشهای
نورتابی شیمیایی ،برخی از این روشها معایبی همچون انتخابگری
ضعیف و گاهی حساسیت پایین دارند .امروزه پژوهشگران توانستهاند
با استفاده از نانومواد این عیبها را تا حدی رفع کنند .بهعنوان نمونه
نانوذرههای کربن [ ،]6طال [ ،]7نقره ،آلیاژهای نقره [ ،]8مس اکسید [،]9
آهن اکسید [ ]11بهطور گستردهای برای بهبود عملکرد تجزیهای
واکنشهای نورتابی شیمیایی استفاده شدهاند .نانوذرههای
کبالت اکسید ( )Co3O4از دیگر نانوذرههایی هستند که بهعنوان
افزاینده شدت نشر واکنشهای نورتابی شیمیایی و بهبود دهنده
کارایی تجزیهای این واکنشها استفاده شده است .بهعنوان نمونه
از نانوذرههای  ]11[ Co3O4و نانوذرههای مزوپروس ]12[ Co3O4@SiO2
برای افزایش شدت نشر واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ هیدروژن پراکسید
و اندازهگیری گلوکز [ ]11 ,12و هیدروژن پراکسید ][111
استفاده شده است.
کلوگزاسیلین یک پنیسیلین نیمه سنتزی است که در سال
 1962میالدی ساخته شده است .این آنتیبیوتیک با اثر بر روی
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی برای درمان بیماریهای
عفونی در حیوانها و انسانها استفاده میشود [ . ]13برای اینکه
فراوردههای دارویی مانند کپسول ،قرص ،شربت و آمپول بیشترین
اثر درمانی را داشته باشند بایستی دارای مقدار مشخصی از ماده
مؤثره باشند .بنابراین اندازهگیری ماده مؤثره دارو در فراوردههای دارویی
در مرحله کنترل کیفیت در کارخانههای دارویی بسیار مهم است [.]9
تاکنون روشهای گوناگونی برای اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین
ارایه شدهاند که از آن جمله میتوان به کروماتوگرافی با کارایی باال [،]14 - 17
ولتامتری [ ،]18اسپکتروفوتومتری [ ،]19طیف سنجی تبدیل فوریه
فروسرخ ( ]21[ (FT-IRو نورتابی شیمیایی [ ]21اشاره کرد.
در کنار برتریهایی که روشهای ارایه شده دارا هستند
این روشها شامل برخی عیبها مانند دستگاهوری گران و پیچیده،
وقت گیربودن و پیچیده بودن روش ،محدوده خطی باریک ،حساسیت
پایین ،مشکل بودن آماده سازی نمونه و استفاده از معرفهای گران و
حاللهای آلی و سمی میباشند .در این کار پژوهشی نانوذرههای
 Co3O4بهروش ترسیب سریع سنتز شدند و از آنها برای افزایش
شدت واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی
استفاده شد .با بهرهگیری از اثر افزایندگی داروی کلوگزاسیلین بر روی
واکنش نورتابی شیمیایی لومینول -اکسیژن مولکولی افزایش یافته
با نانوذرههای  ،Co3O4روشی ساده برای اندازهگیری این دارو
در فراوردههای دارویی ارایه شد.
203

www.SID.ir

دوره  ،83شماره 8833 ،2

Archive of SID

بخش تجربی
مواد و معرفها

همه مواد مورد استفاده از خلوص تجزیهای برخوردار بوده و بدون
خالص سازی مصرف شدند .برای تهیه محلول  1/1موالر کبالت )(II
نیترات  6آبه 1/727 ،گرم از نمک کبالت ) (IIنیترات در  25میلی لیتر
آب دوبار تقطیر حل شد .برای تهیه محلول  1/1موالر سود 1/1 ،گرم
از سود در  25میلی لیتر آب دوبار تقطیر حل شد .محلول 1/7×11-3
موالر تریتون ایکس ـ  111با حل کردن  1/1میلی لیتر از تریتون
ایکس ـ  111در  11میلی لیتر آب دوبار تقطیر و پخش کردن  1/1میلیلیتر
از این محلول در  11میلی لیتر آب دوبار تقطیر تهیه شد .محلول
 111میلی گرم بر لیتر نانوذرههای  Co3O4از افزودن  1/1×11+1میلی گرم
از نانوذرههای  Co3O4در  1/1×11+2میلی لیتر آب دوبار تقطیر و پخش
کردن نانوذرهها با دستگاه حمام فراصوت به مدت  3دقیقه تهیه شد.
محلول 1/1موالر سدیم هیدروکسید از حل کردن  4/1گرم
از سدیم هیدروکسید در  1/1×11+2میلی لیتر آب دوبار تقطیر تهیه شد.
برای تهیه محلول  1/1×11-2موالر از لومینول1/177 ،گرم
از لومینول در  111میلی لیتر محلول سود  1/11مول بر لیتر حل شد.
برای تهیه محلول استاندارد از داروی کلوگزاسیلین با غلظت
 1/1×11-3موالر 4/3×11+1 ،میلیگرم از دارو در  1/1×11+2میلی لیتر
آب حل شد.
دستگاههای مورد استفاده

تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMبا استفاده از
دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری با بزرگنمایی باال و مدل
 ،JEOL JEM-3010ساخت ژاپن گرفته شده است .الگوی پراش
پرتو ایکس ) (XRDدر دمای اتاق با استفاده از دستگاه زیمنس
پراش ایکس  D8-Adnanceساخت آلمان ،با تابش Cu/Ka
در λ=1/5148 Åگرفته شده است Mira3 FEG Tescan .ساخت
جمهوری چک برای گرفتن تصویرهای میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMاستفاده شد .طیف  FT-IRبا استفاده از دستگاه
 Tensor 27- Brukerساخت آلمان و قرص  KBrگرفته شده است.
طیف جذبی فروسرخ ـ فرابنفش ( )UV-Visبا استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  UV-1800 240V Shimadzuساخت ژاپن
گرفته شده است .شدت نشر نور با استفاده از دستگاه لومینومتر
با مدل  FB14 Bertoldساخت آلمان اندازهگیری شد .دستگاه
اسپکتروفلورومتر مدل  FP-6200 Jascoساخت ژاپن با منبع نور
خاموش برای ثبت طیف شدت نورتابی شیمیایی استفاده شد.
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روش تهیه نانوذرات  Co3O4به روش ترسیب سریع

نخست  25میلی لیتر محلول  1/11موالر سود به  25میلی لیتر
از محلول 1/11موالر کبالت ) (IIنیترات  6آبه افزوده شد و به مدت
چند دقیقه روی یک همزن مغناطیسی همزده شد .سپس  1/1میلی لیتر
از محلول  1/7×11-3موالر تریتون ایکس 111-به محلول باال
افزوده شد و به مدت  11دقیقه تحت همزدن قرار گرفت و
در زمان همزدن رنگ آبی محلول روشنتر شد pH .محلول به وسیله
سدیم هیدروکسید  1/11موالر به 12رسید که در این حالت رنگ آبی
روشن محلول به آبی پر رنگ تغییر یافت و چند دقیقه روی همزن
همزده شد .سپس محلول به دست آمده به مدت یک ساعت
در حمام روغن در دمای 91درجه سلسیوس و تحت همزدن
مغناطیسی قرار گرفت .طی این فرایند رنگ آبی محلول به رنگ
قهوهای مایل به سیاه تغییر یافت .پس از سرد شدن محلول در دمای
اتاق ،محلول فوق صاف شد و رسوبهای به دست آمده چندین بار
با آب دوبار تقطیر شسته شد و به مدت  16ساعت در دمای
 1/1×11+2درجه سلسیوس در آون قرار گرفت و بعد به یک کوره
با دمای  5/0×11+2درجه سلسیوس به مدت 4/1ساعت منتقل شد.
روش کلی اجرای واکنش نورتابی شیمیایی

در آزمایشهای انجام شده تأثیر نانوذرههای  Co3O4و تأثیر داروی
کلوگزاسیلین بر روی واکنشهای نورتابی شیمیایی سامانه لومینول ـ اکسیژن
مولکولی بهصورت  batchمورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی
اثر کاتالیستی نانوذرههای  1/51،Co3O4میلی لیتر لومینول با غلظت
 1×11-3موالر بدرون سل دستگاه نورتابی شیمیایی که یک لوله
آزمایش  3/1میلی لیتری بود و دارای  1/51میلی لیتر آب دوبار تقطیر
تزریق شد و شدت نور ضعیف نشر شده در کامپیوتر متصل به دستگاه
ثبت شد .در مرحله بعدی  1/51میلی لیتر محلول لومینول با غلظت
 1/1 ×11-3موالر بدرون سل دستگاه نورتابی شیمیایی دارای
 1/51میلی لیتر از محلول  1/1×11+2میلی گرم بر لیتر نانوذرههای Co3O4
به تزریق شد و شدت نور نشر شده ثبت شد و از این دادهها معلوم شد
که شدت نشر سامانه نورتابی شیمیایی ارایه شده در این پژوهش،
در حضور نانوذرههای  Co3O4افزایش مییابد ،یعنی نانوذرههای Co3O4
واکنش لومینول ـ اکسیژن مولکولی را کاتالیز میکند .به همین روش
شدت نورتابی شیمایی مخلوط محلول لومینول ـ آب مقطر و لومینول-
دارو مورد بررسی قرار گرفت .نتیجههای نشان داد که دارو می تواند
شدت نشر نور محلول لومینول را افزایش دهد .در مرحله بعدی
برای سنجش نورتابی شیمیایی داروی کلوگزاسیلین به ترتیب
علمي ـ پژوهشي

www.SID.ir

دوره  ،83شماره 8833 ،2

Archive of SID

 1/51میلی لیتر از لومینول 1/51،میلی لیتر از دارو و سرانجام
 1/51میلی لیتر از نانوذرههای  Co3O4به سل دستگاه نورتابی شیمیایی
تزریق شد و شدت نشر نور ثبت شده بیانگر بر این بود که داروی
کلوگزاسیلین باعث افزایش چشمگیر شدت نورتابی شیمیایی میشود.
برای بهینه سازی واکنش نورتابی شیمیایی نمودارهای  ∆Iبر حسب
غلظتهای معرفهای شیمیایی مورد استفاده و  pHمحلول رسم شد.
 ∆Iاز روی فرمول  ∆I=I0-Iبه دست میآید که  I0و  Iبه ترتیب شدت
نورتابی در حضور و در غیاب دارو است .برای رسم منحنی برازش
 1/51میلی لیتر از محلول داروی کلوگزاسیلین در بازهی غلظتی
 3/1 ×11-5 - 7/1×11-4موالر به سل دستگاه نورتابی شیمیایی تزریق شد.
سپس به ترتیب  1/51میلی لیتر از محلولهای لومینول و نانوذرههای
 Co3O4به سل دستگاه نورتابی شیمیایی تزریق و شدت پیکها ثبت شد.
منحنی برازش مربوط به بیشینه شدت نشر نور بر حسب غلظت داروی
کلوگزاسیلین رسم گردید.
روش آماده سازی نمونه حقیقی

محتویات یک ویال از داروی کلوگزاسیلین با نام تجاری دانا
توزین شد .برای تهیه محلول مادر با غلظت  1/1×11-3موالر-2 ،
 4/3×11گرم از دارو در  1/1×11+2میلی لیتر آب دوبار تقطیر حل
شد .برای پخش بهتر دارو از دستگاه فراصوت استفاده شد.
از محلول شفاف مادر برای تهیه محلولهای رقیق تر برای آنالیز
استفاده شد.
نتیجهها و بحث
مشخصه یابی نانوذرات Co3O4
بررسی الگوی XRD

الگوی  XRDبرای شناسایی و مطالعه ترکیب و عنصرهای بلوری
و تعیین اندازه دانههای مواد نانو ساختار به کار میرود.
الگوی  XRDمربوط به نانوذرات  Co3O4به روش ترسیب در شکل 1
آورده شده است .پیکهای پراش مربوط به سطوح بازتابی
()621( ،)441( ،)511( ،)422( ،)411( ،)222( ،)311( ،)221( ،)111
و ( )533را میتوان در θ2های ،38/11 ،36/51 ،31/94 ،18/56
 73/62 ،65/11 ،59/14 ،55/21 ،44/44و  77/12طبقهبندی کرد،
که با دادههای پراش پودر استاندارد ساختار بلوری اسپینل Co3O4
مطابقت دارد [ .]22 ،23همچنین هیچ گونه پیکی برای ناخالصیها
شناسایی نشد ،بنابراین روش ترسیب سریع بکار برده شده در این
پژوهش برای سنتز نانوذرههای  Co3O4موفق بوده است.
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شکل 1ـ الگوی  XRDنانوذرههای  Co3O4سنتز شده به روش ترسیب سریع.
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شکل  5ـ تصویر  TEMنانوذرههای . Co3O4

بررسی طیف FT-IR

اصول کلی نورتابی شیمیایی لومینول -اکسیژن مولکولی افزایش یافته

طیف  FT-IRنانوذرههای  Co3O4در شکل  2نشان داده شده
است .با توجه به شکل ،دو پیک شدید در 571/13 cm-1و
 664/41 cm-1مربوط به ارتعاشهای  Co-Oمیباشد .پیک موجود
در  571/13 cm-1مربوط به ارتعاشهای کششی یون فلزی Co2+
در حفرههای تتراهدرال و پیک موجود در 664/41 cm-1مربوط به
یون فلزی  Co3+در حفرههای اکتاهدرال میباشد ] .[24همچنین
پیک پهن موجود در 3442/13 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی
گروه عاملی  H-Oسطحی و نیز آب جذب شده میباشد.

با نانوذرههای Co3O4

بررسی طیف UV-Vis

شکل  3طیف  UV-Visنانوذرههای  Co3O4را نشان میدهد.
بررسی منابع نشان داد که جذب در بازهی  211-361نانومتر مربوط
به انتقالهای بار  O2-با  Co2+میباشد و بازه جذبی  381-611نانومتر
مربوط به فرایند انتقال بار بین  O2-با  Co3+میباشد ].[22
بررسی تصویرهای  SEMو TEM

تصویر  SEMبه منظور مشخص شدن اندازه و ریخت شناسی
نانوذر ه ها  Co 3 O 4در شکل  4آورده شده است .ا ین تصویر
نشان دهنده ساختار نانوذر ه های  Co 3 O 4م ی باشد.
همانگونه که در شکل مشخص است ،قطر تقر یبی نانوذرههای
 Co 3 O 4سنتز شده حدود  21 - 31نانومتر م ی باشد .برا ی
بررسی مواد در مق یاس اتمی از  TEMاستفاده می شود .شکل 5
تصو یر  TEMنانوذر ه های  Co 3 O 4را نشان م ی دهد.
همان گونه که از شکل مشخص است ،قطر نانوذر ه ها Co 3 O 4
حدود  21 - 31نانومتر م ی باشد که با تصو یر به دست آمده
از  SEMمطابقت دارد.
علمي ـ پژوهشي
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به منظور بررسی امکان استفاده از نانوذرههای  Co3O4بهعنوان
کاتالیست در واکنشهای نورتابی شیمیایی ،اثر این نانو ذرهها
بر واکنش نورتابی شیمایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی در محیط قلیایی
مورد آزمایش قرار گرفت .نتیجهها نشان داد که نانوذرههای Co3O4
میتوانند که شدت نشر نور واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی را بهطور چشمگیری افزایش دهند .افزون براین آزمایشها
کنترلی با استفاده از کبالت ) (IIنیترات  6آبه با غلظتی برابر با آنچه
که در سنتز نانوذرههای  Co3O4استفاده شده بود اجرا شد .نتیجههای
این آزمایشها نشان داد که محلول کبالت ) (IIنیترات  1/1موالر
تأثیر چندانی بر شدت واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی ندارد .این امر ممکن است به دلیل تشکیل کمپلکسهای
هیدروکسیدی یونهای کبالت ) (IIباشد .بنابراین میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که سیگنال افزایش یافته نورتابی شیمیایی دیده
شده تنها ناشی از فعالیت کاتالیستی نانوذرههای  Co3O4است .طیف
نورتابی شیمیایی سامانه لومینول ـ اکسیژن مولکولی ـ نانوذرههای
 Co3O4در شکل  6آورده شده است.
همانگونه که در این شکل مشخص است پیک طیف نورتابی شیمیایی
در  425نانومتر ( مربوط به -3آمینوفتاالت تحریک شده) قرار گرفته است.
شایان توضیح است که در واکنشهای نورتابی شیمیایی لومینول،
اکسیداسیون لومینول منجر به تولید -3آمینوفتاالت تحریک شده که
بازگشت آن به حالت پایه منجر به نشر در بیشینه طول موج  425نانومتر
میشود ] .[25این مشاهدهها تأییدی است بر این واقعیت که نانوذرههای
 Co3O4تنها نقش کاتالیست را در واکنش نورتابی شیمایی بازی میکنند
و نور جدیدی در هنگام حضور نانوذرههای  Co3O4در محلول نشر نمیشود.
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شکل  6ـ طیف نورتابی شیمیایی برای واکنش لومینول -اکسیژن
مولکولی ـ نانوذرههای . Co3O4

شکل  7ـ منحنی سنتیکی واکنش نورتابی شیمیایی لومینول -اکسیژن
مولکولی -نانوذرههای  .Co3O4شرایط واکنش :لومینول  1/1×11-3موالر،
سدیم هیدروکسید  1/11موالر ،نانوذرههای  111 Co3O4میلی گرم بر لیتر
و کلوگزاسیلین  1/1×11-3موالر.

در ادامه اثر خورندههای گونههای فعال اکسیژنی ( )ROSروی واکنش
نورتابی شیمایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی ـ نانوذرههای Co3O4
بررسی شد .نتیجهها نشان داد که شدت نشر نور در حضور  1/1موالر
آسکوربیک اسید (خورنده رادیکالهای سوپراکسید و هیدروکسیل) ][26
و یا تیواوره (خورنده رادیکالهای هیدروکسیل) و یا سدیم آزید
(خورنده اکسیژن سینگلت) ] [26 ،27بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
این نتیجهها نشان دهنده تشکیل  ROSدر طی واکنش نورتابی
شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی ـ نانوذرههای  Co3O4میباشد.
شایان ذکر است که در واکنش نور تابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی ـ نانو ذرههای  Fe3O4نیز تولید  ROSدر اثر تخریب اکسیژن
مولکولی واکنش آن با لومینول دلیل نشر نور عنوان شده است ].[28
بر اساس این مشاهدهها میتوان احتمال داد که در این واکنش نورتابی
شیمیایی ،اکسیژن مولکولی در محیط قلیایی و در حضور نانوذرههای
 Co3O4به  ROSتبدیل میشوند ROS .تولید شده با لومینول واکنش
داده و تولید -3آمینوفتاالت تحریک شده میکند که بازگشت آن
به حالت پایه منجر به نشر در بیشینه طول موج  425نانومتر میشود.
همچنین نقش دیگری را که می توان برای نانوذرههای Co3O4
محتمل دانست این است که همزمان با مورد اول ،لومینول بر روی
نانوذرههای  Co3O4جذب شده و فرایند اکسایش آن بهخاطر تغییر
در دانسیته بار اتمهای متصل به نانوذرهها آسانتر شود .با اینحال
تعیین دقیق مکانیسم این واکنش نورتابی شیمیایی نیاز به بررسیهای
بیشتر دارد که خارج از هدفهای این پروژه است .در ادامه این کار پژوهشی

و برای بررسی امکان استفاده از واکنش نورتابی شیمیایی لومینول  -اکسیژن
مولکولی -نانوذرههای  Co3O4در اندازهگیری داروها ،اثر برخی از
داروها بر این واکنش نورتابی شیمیایی بررسی شد .نتیجهها نشان داد
که داروی کلوگزاسیلین اثر افزایشی بر روی واکنش نورتابی داشته و
میتواند شدت نشر نور را بهطور چشمگیری افزایش دهد (شکل .)7
بنابراین در ادامه امکان استفاده از واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی ـ نانوذرههای  Co3O4برای ارایه روشی نوین و حساس
برای اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین مورد بررسی بیشتر
قرار گرفت.
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بهینه سازی شرایط واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن
مولکولی افزایش یافته با نانوذرههای Co3O4

برای پیدا کردن شرایطی از واکنش که در آن دارو بیشترین اثر
افرایشی ( )∆Iرا دارد اثر پارامترهای شیمیایی شامل غلظت لومینول ،غلظت
سدیم هیدروکسید و غلظت نانوذرههای  Co3O4مورد بررسی قرار گرفت.
به دلیل اینکه واکنش نورتابی شیمیایی لومینول در شرایط قلیایی
انجام میگیرد از سدیم هیدروکسید برای محلول سازی لومینول استفاده
شده است .بدین منظور غلظتهای متفاوتی از سدیم هیدروکسید در بازهی
 3×11-1- 6×11-2موالر ساخته و اثر آن بر روی  ∆Iمورد بررسی قرار گرفت.
مطابق شکل  8غلظت  1×11-1موالر به عنوان غلظت بهینه با بیشینه ∆I
انتخاب شد.
در ادامه فرایند اثر غلظت لومینول در بازهی غلظتی

علمي ـ پژوهشي
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شکل  -11تأثیر غلظت نانوذرات  Co3O4در واکنش نورتابی شیمیایی
لومینول -اکسیژن مولکولی .شرایط واکنش :لومینول  5/1×11-4موالر،
سدیم هیدروکسید  1/11موالر و کلوگزاسیلین  1/1×11-4موالر.
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 1/1×11-5 - 3/1×11-3موالر بر روی  ∆Iمورد ارزیابی قرار گرفت
و غلظت  5/1×11-4موالر به عنوان غلظت بهینه انتخاب شد.
شکل  11اثر نانوذرههای  Co3O4بر روی سامانه نورتابی شیمیایی
را نشان میدهد .همانگونه که در شکل مشخص است غلظت
 71میلی گرم بر لیتر برای نانوذرههای  Co3O4در محدوده غلظتی
 51-111میلی گرم بر لیتر منجر به بیشترین  ∆Iمیشود ،بنابراین
به عنوان غلظت بهینه انتخاب شد.
مشخصههای تجزیهای روش نورتابی شیمیایی

همان طور که گفته شد ،داروی کلوگزاسیلین باعث افزایش شدت
نورتابی شیمیایی میشود و این افزایش با غلظت دارو متناسب میباشد.
در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون برای این دارو رسم شد
و حد تشخیص نیز محاسبه شد .در جدول  1پارامترهای تجزیهای روش
نورتابی شیمیایی ارایه شده برای اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین
خالصه شده است.
در جدول  2ویژگیهای تجزیه ای روش نورتابی شیمیایی ارایه شده
در این کار پژوهشی با دیگر روشهای تجزیه ای مقایسه شد.
همانگونه که از جدول  2می توان دریافت حد تشخیص روش ارایه شده
در این کار پژوهشی بیشتر از روشهای دیگر است ولی با اینحال
در این روش از هیچ اکسید کننده ای استفاده نشده است و
مشخصههای تجزیه ای آن برای اندازه گیری داروی کلوگزاسیلین
در فرموالسیونهای دارویی مناسب است.
بررسی مزاحمتها

به منظور بررسی میزان انتخاب پذیری روش ،تأثیر برخیگونههای
یونی ،در اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین توسط واکنش نورتابی
شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی ـ نانوذرههای Co3O4
بررسی شد (جدول  .)3هرگاه حضور گونه مزاحم منجر به تغییر
شدت نورتابی شیمیایی به میزان بیش از  5درصد نسبت به محلول
دارای آنالیت تنها شود ،نسبت غلظتی مربوط به عنوان آستانه
مزاحمت گونه مزاحم در نظر گرفته میشود .در این آزمایش غلظت
داروی کلوگزاسیلین ثابت و برابر با  1/1×11-4موالر بود .اگر چه
کاتیونهای Mg2+, Fe2+, Ca2+ Cu2+, Al3+و  Pb2+در واکنش
نورتابی شیمیایی مزاحمت داشتند ولی این کاتیونها در نمونه
حقیقی مورد آزمایش که ویال دارویی بود حضور نداشتند و امکان
اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین در فرموالسیون دارویی
وجود داشت.
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جدول 1ـ پارامترهای تجزیهای روش نورتابی شیمیایی.
a

بازه خطی ((mol/L
3/111-5 -7/111-4

ضریب

معادله خط
y=1/5277 x +9/1413

تکرار پذیری()%RSD
حد تشخیص((mol/L
-5
2/9 ×11
(2/2 )n=5
a
)غلظت دارو( ), x= logشدت نشر نور( y=log

همبستگی)(R2

1/99

جدول 2ـ ویژگیهای تجزیه ای روشهای نورتابی شیمیایی ارایه شده برای اندازه گیری داروی کلوگزاسیلین.

واکنش نورتابی شیمیایی

بازهی خطی ((mol/L

حد تشخیص ((mol/L

%RSD

مرجع

نانوذرههای مس اکسید ـ هیدرژن پراکسید ـ لومینول

1/111-7 - 6/311-5

6/311-8

2/2

][11

لومینول ـ نقره)(III

1/111-7 - 6/311-5

1/311-7

1/1 – 1/4

][29

پتاسیم پرمنگنات ـ کارمنیک اسید ـ کادمیم سولفید کوانتوم دات

1/711-8 - 4/611-5

1/2111-8

2/1

][31

نانوذرههای  Co3O4ـ لومینول ـ اکسیژن مولکولی

3/111-7 - 7/111-4

2/911-5

2/25

کار حاضر

جدول 3ـ نسبت غلظتی قابل تحمل گونه مزاحم در اندازهگیری
داروی کلوگزاسیلین.

نام گونه

غلظت کلوگزاسیلین/غلظت گونه
+

+

-

-

1111

Cl , Na , NO3 , K , sodium
saccharin

311

Sucrose, Glucose

51

Zn2+

5

EDTA

1

Cu2+, Al3+

>1

Pb2+, Mg2+, Fe2+, Ca2+

نتیجهگیری

جدول 4ـ نتیجههای به دست آمده از اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین در
نمونه ویال.

غلظت افزوده شده
(موالر)

غلظت یافته شده
(موالر)

درصد بازیابی

-

3/1×11-5

-

1/1 ×11-5

3/9 ×11-5

97/5%

5/1×11-5

7/7 ×11-5

96/2%

6/1×11-5

9/3 ×11-5

113/3%

کاربرد تجزیه ای

از روش پیشنهادی در پروژه حاضر برای اندازهگیری داروی
کلوگزاسیلین در فرموالسیون دارویی این دارو که بصورت ویال
است ،استفاده شد .به منظور اندازهگیری داروی کلوگزاسیلین
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از روش افزایش استاندارد استفاده شد (جدول  .)4برای بررسی درستی
نتیجههای به دست آمده از روش محاسبه درصد بازیابی استفاده
شده است .درصد بازیابی در محدوده  113/1-97/5بوده و
تأیید کننده این امر است که درستی روش قابل میباشد.

امروزه روشهای تجزیهای حساس شده با نانو ذرهها از روشهای
جالب و مهم توسعه یافته در آنالیز نوعهای ترکیبها هستند ].[32 ،33
در این کار پژوهشی نانوذرههای  Co3O4بهروش ترسیب سریع سنتز
و با فناوریهای  XRD, FT-IR, TEMو  SEMمشخصه یابی شدند.
نانوذرههای  Co3O4سنتز شده برای افزایش شدت نشر نور واکنش
نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی در محیط قلیایی
استفاده شدند .براساس اثر افزایش دهندگی داروی کلوگزاسیلین
بر روی واکنش نورتابی شیمیایی لومینول ـ اکسیژن مولکولی ـ
نانوذرههای  Co3O4روشی جدید ،ساده و حساس برای اندازهگیری
داروی کلوگزاسیلین در فرموالسیونهای دارویی ارایه شد.
قدردانی

مولفین این مقاله از حمایتهای دانشگاه مراغه کمال تشکر و
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