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 چکیده
 ترکیبات این از بسیاری که جایی آن از .است یافته افزایش ی دهه در داروها از استفاده

 بر را ناپذیری جبران اثرات لذا شوند، می آبی محیط وارد شوند، متابولیزه اینکه بدون

 پرمصرفترین جزء که ها هیستامین آنتی دسته داروهای مخصوصأ .است گذاشته اکوسیستم

 روشهای با ترکیبات این و بوده، ناپذیر تخریب زیست ترکیبات این از برخی .باشند می داروها

 و فیزیکی روشهای از مجموعهایتاکنون  شوند نمی جدا کامل طور به آب تصفیه معمولی

 به اکساید گرافن تحقیق در این.است شده برده بکار داروها و آلی ترکیبات حذف برای شیمیایی

 از و گرفت قرار تحققیق وردهیدروکسیزین م  نهیستامی آنتی جذب برای مناسب جاذب منظور

 از اکسید سنتزگرافن برای .شد بررسی دما و  pH تماس، زمان بهترین جذب کینتیک نظر

 بهترین که داد نشان مختلفهای  pH بین ی مقایسه درنتیجه .شد انتخاب مایر استادن روش

pH  7  .این در جذب میزان حداکثرمی با شد pH 46/39 ینتیک کچنین  هم .باشد می درصد

بررسی کینتیک جذب  .سی معادله درجه اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفترزمان جذب با بر

 .باشدمیدارو درجه دوم در خصوص  حاکی از مطابقت کینتیک

 جذب ،گرافن اکساید، هیدروکسیزین هیستامین، آنتی کلیدی: کلمات
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 مقدمه -1-1

 و انسانها در بیماریها از جلوگیری و درمان در مهمی نقشاز جمله آنتی هیستامین ها  داروها

 انسان سالمت روی آنها بالقوهی اثر و زیست محیط در دارویی ترکیبات وجود .دارند را حیوانات

 تحقیق فعال موضوع یک بهدر چند دهه اخیر نگرانی را به وجود آورده و   زیست محیط و

 قابل بخش دنشو می جذب بدن دراز داروها  کمی مقدار که آنجایی از .است شده تبدیل

 آبی های محیط وارد شهری فاضالب طریق از و مدفوع دفع و ادرار طریق از را آن از توجهی

 (..Yu T, Ni Z, Du C. 2008)میگردد

 از .است شده اکوسیستم و زنده موجودات روی اثرگذاری باعث آبها در ترکیبات این و

 فعال غیر و فعال ی متابولیتها همراه به و متابولیزه نشده ترکیبات این از بسیاری که آنجایی

 بر است ممکن , آب مصرف طوالنیمدت که است آورده وجود به را نگرانی میشوند،این آب وارد

 پدیدهی یک هیستامینها آنتی و بیوتیکها آنتی حضور .بگذارد مزمنی اثرات انسان سالمتی

 نگرانی برجستهترین از یکی عنوان به و باشد می معاصر عصر داروهای در رشد حال در و جدی

 .است 21 قرن جوامع سالمت بر ها

 حال در جهان از منطقهای هر در اکنون هم .است جدی تهدید آب در ها دارو وجود

 وجود با (Brown KO and et el 2006 - Chang X and et el 2010 ).است افتادن اتفاق

 برابر هزارم ده غلظت در فقط و شده شناسایی آشامیدنی آب در دارو اندکی  نسبتا تعداد اینکه

 و قانونگذاران و مردم آشامیدنی، آب در داروها وجود کند، می عمل درمانی غلظت از کوچکتر

 به که هستند دارویی ترکیبات بعضی .است کرده نگران راWHO جهانی بهداشت سازمان

 ذخایر در توانند می و .روند نمی بین از کامل طور به فاضالب معمولی ی تصفیه توسط راحتی

 .کنند آلوده را کننده مصرف شیر آب نهایت در و بمانند باقی آشامیدنی آب

طبق فرضیات تحقیق گرافن اکساید قادر به جداسازی دارو مذکور است.تاکنون از گرافن اکساید 

 جداسازی داروهای ضد قارچی تری آزول، تتراسایکلین و سولفانامئید استفاده شده است.برای 

 آرام خواص دارای و ) کردن خشک ( کولینرژیک آنتی با هیستامین آنتی یک زین هیدروکسی

 از مختلفی انواع طی در بدن .شود می استفاده آلرژیک های واکنش درمان برای که است بخش

 .باشد می آلرژی و خارش درمان برای زین هیدروکسی اصلی کاربرداست  آلرژیک های واکنش

 اکسیداسیون از که است تکالیه مادهای اکساید گرافناست.  کربن آلوتروپهای از یکی نام گرافن

 شبکه ی یک گرافن، حقیقت در .باشد می نظیر بی خواص دارای و آید می بدست گرافیت پودر

 یک تنها ضخامتش و به وجودآمده کربن اتمهای کوواالنسی پیوند از که است دوبعدی النه زنبوری

 که میباشد کربنی ساختارهای ساخت برای بنایی زیر ساختار الیه تک گرافن. می باشد کربن اتم

 Rao C and et el) میدهند تشکیل را گرافیت بعدی سه توده بگیرند. قرار هم روی بر اگر

نانومترمی 993/0ای  صفحه بین فاصله با والسی واندر نوع از صفحات این بین کنش برهم .(2009

 چگالی به میتوان ترکیب این استثنایی خصوصیات بین از(  (Katsnelson M. 2007 . باشد.

  آب و نوری عبور باال، حرارتی هدایت شیمیایی، بودن بیاثر بالستیک نقل و حمل جریان، باالی

 Geim A, novoselov K. (2007- Pumeraکرد) اشاره نانومتر مقیاس در فوق العاده گریزی

M, [et al]. (2010).  ) 
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 موادوروش:-1-2

 :اکسید گرافن نانوذرات سنتز-1-2-1

 آنتی جذب میزان سپس و شد سنتز مایر استادن روش به تحقیق این در اکساید گرافن

 اسپکتروفوتومتری دستگاه توسط اکسید گرافن کامپوزیت نانو توسط مذکور ها هیستامین

 . گردید بررسی

 مایر استادن روش از استفاده با اکسید گرافن سنتز-1-2-1-1                                       

   46 ( اسید سولفوریک و )لیتر میلی 3 ( اسید نیتریک از مخلوطی به )گرم 1 ( گرافیت پودر      

 مخلوط به سپس .گردید اضافه شدید زدن هم با همراه درجه صفر یخ حمام یک در )لیتر  میلی

 طوریکه به شد اضافه آهستگی به ساعت یک زمان مدت در ،)گرم(1 کلرات پتاسیم پودر حاصل

 ترکیب  .شد زده هم به روز 5 تا 1آمده، دست به مخلوط  سپس .نرود باالتر C 5◦ ) از آن دمای

. شد داده شستشو دیونیزه آب از استفاده با سازی خالص منظور به آمده بدست رنگ سیاه خمیری

 مقدار سپس .آمد اکسیدبدست گرافیت رنگ سیاه پودر تا شد خشک آمده دست به رسوبات درانتها

 به برابر حجمی های نسبت با اتانول و آب از محلولی در گرم( 4/0)اکسید گرافیت پودر از معینی

 .شود تبدیل اکسید گرافن به اکسید گرافیت تا شد  اولتراسونیک ساعت 2 مدت

 اکسید گرافن توسطهیدروکسیزین   جذب بر pH اثر بررسی -4-2-4-2

 گرافن گرم میلی 9 مقدار اکسید، گرافن توسطهیدروکسیزین   جذب بر pH اثر بررسی جهت

 3/3تا  2 فسفات بافرهای درهیدروکسیزین  از لیتر میلی/میکروگرم40 غلظت با محلول به اکسید

 .گردید اضافه

 های لوله و شد زده هم به شیکر از استفاده با ساعت نیم مدت به آمده بدست های سوسپانسیون

 دقیقه 5 مدت به سانتیگراد درجه 25 دمای و 6000 دور در سانتریفیوژ دستگاه در نمونه حاوی

 طول در بنفش ماوراء اسپکتروفوتومتر دستگاه از استفاده با رویی محلول جذب .گردید سانتریفیوژ

 بدست جهت استاندارد، جذب با مقایسه در شده خوانده جذب میزان .شد خوانده نانومتر  290موج

          .شد برده بکار زیر فرمول از استفاده با رویی محلول در هیدروکسیزین غلظت آوردن

 

(4) 

حجم محلول بر حسب t  ،V غلظت دارو در زمان  tCغلظت اولیه دارو،   0Cکه در این  فرمول 

 میزان پلیمر بر حسب میلی گرم می باشد Mمیلی لیتر و 

 

 

Qt = 
(C0 - Ct)V 

M 
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 اکسید گرافن توسط هیدروکسیزین جذب بر زمان اثر بررسی -1-2-1-3

 گرم میلی 9 مقدار اکسید، گرافن توسط هیدروکسیزینجذب  بر زمان اثر بررسی جهت

 اضافه 7 بافر در هیدروکسیزین از لیتر میلی/میکروگرم 40 غلظت با محلول اکسید گرافن

 هم به شیکر از استفاده بامختلف  های زمان مدت به مدهآ بدست های سوسپانسیون .گردید

 درجه 25 دمای و 6000 دور در سانتریفیوژ دستگاه در نمونه حاوی های لوله .شد زده

 دستگاه از استفاده با محلول جذب .گردید سانتریفیوژ دقیقه 5 مدت به سانتیگراد

 شده خوانده جذب میزان .شد خوانده نانومتر 290 موج طول در بنفش ماوراء اسپکتروفوتومتر

 با رویی محلول در هیدروکسیزین غلظت آوردن بدست جهت استاندارد جذب با مقایسه در

 کینتیک تعیین جهت آمده بدست نتایج از سپس .شد ه برد بکار 2 شماره فرمول از استفاده

 از معادله درجه اول ودوم مورد بررسی قرار گرفت. .شد استفاده جذب زمان

 (2             )                                   log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log 𝑞𝑒 −
 𝑘1 ×  𝑡

2.3
                   

 

بر t میزان جذب در زمان mg/g  ، qtمیزان جذب درحالت تعادل بر حسب qe که در این معادله   

 ثابت سرعت درجه اول می باشد.  1kو  mg/gحسب 

 .گیرد می قرار استفاده مورد 9 معادله نماید، تبعیت دوم درجه از جذب مدل که صورتی در

              (9)                                               
𝑡

𝑞𝑡
=

1 

𝑞𝑒2 ×𝑘2
+

𝑡

𝑞𝑒
                      

بر t میزان جذب در زمان mg/g ،qtمیزان جذب درحالت تعادل بر حسب  qeکه در این معادله 

 ثابت سرعت درجه دوم می باشد. k 2و    mg/gحسب

 اکسید گرافن توسط هیدروکسیزین جذب بر دما اثر بررسی-1-2-1-4

 گرافن گرم میلی 9 مقدار اکسید، گرافن توسط هیدروکسیزین جذب بر دما اثر بررسی جهت       

 .گردید اضافه 7 بافر در هیدروکسیزین از لیتر میلی/میکروگرم40 غلظت با محلول به اکسید

 سانتیگراد درجه20،90،60،30 دماهای در دقیقه 73  مدت به آمده بدست های سوسپانسیون

 درجه 25 دمای و 6000 دور در سانتریفیوژ دردستگاه نمونه حاوی های لوله و شد قرارگرفته

 اسپکتروفوتومتر دستگاه از استفاده با محلول جذب .گردید سانتریفیوژ دقیقه 5 مدت به سانتیگراد

 جذب با مقایسه در شده خوانده جذب میزان .شد خوانده نانومتر 290 موج طول در بنفش ماوراء

 بکار( 4) فرمول از استفاده با رویی محلول در هیدروکسیزین غلظت آوردن بدست جهت استاندارد

 نانوذرات سطح بر دارو جذب میزان بر دما کاهش و افزایش تاثیر بررسی منظور به شد. ه برد

 :شد استفادهزیر  رابطه از گرافناکسید،

            (6)                                               ΔG= ΔH-(T×ΔS) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نتایج  -2-2

 اکسید گرافن توسط زینهیدروکسی  جذب بر pH اثر محاسبات-2-2-1

 (4) جدول در فسفات بافر در اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب میزان تغییرات نتایج     
 که همانگونه .میدهد نمایش را pH برابر در Qe  میزان ( منحنی4) نمودار .است شده داده نمایش

 گرافن توسط هیدروکسی زین جذب میزان بیشترین  pH = 7 باشد می مشخص منحنی دراین

 در صد(.93/64)شود می مشاهده اکسید

 های مختلف pHجذب هیدروکسی زین توسط گرافن اکسید در محلول باالیی در  4جدول

 Qe(µg/mg) PH درصدجذب

33/43  35/0  2 

77/44  50/0  9 

80/44  75/0  6 

14/77  33/0  3 

22/11  03/4  4 

44/13  43/4  7 

02/08  00/4  5 

80/21  24/0  9/5 

 

 

 

 

 

 

( توسط گرافن اکسیدبر حسب Qeمنحنی مقادیر جذب شده هیدروکسی زین) 4نمودار 

mg/g  در برابرpH 2-3/3 

0
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1.5

0 2 4 6 8 10

Q
e(

 µ
g

/m
l)

pH

Effect of pH
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 اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب بر زمان اثر محاسبات-2-2-2

 مختلف های زمان در اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب میزان تغییرات نتایج      

 شده مشخص نمودار این به توجهبا .میدهد نمایش را زمان برابر در Qt میزان منحنی (2)نموداردر

 73 از بعد و یافته فزایشااکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب میزان زمان، افزایش با که است

 .است نداشته چشمگیری افزایش و است رسیده تعادل حالت به جذب دقیقه

 

 

 

 

 

 زمان برابر در اکسید گرافن توسط نانوذره (μg/mg)   هیدروکسی زین شده جذب مقادیر (2)منحنی

 دوم درجه یا( 2معادله ) اول جه در کینتیک از زمان به نسبت جذب روند که نکته این اثبات جهت

 منحنی اول درجه کینتیک بررسی برای .گردید رسم 6 و 9 نمودارهای .کند می تبعیت( 9معادله )

 log(qe-qt)مقابل در tمنحنی دوم درجه کینتیک وبرای (9)نمودار tt/q مقابل در t رسم (4)نمودار 

 .گردید

 

 

 

 

 

 کنتیک درجه اول ودوم (6و )(3)منحنی

 

 ازباشد، می3355/0باالتر از  2Rخطی رابطه یک دهنده نشان آمده بدست رگرسیون ضریب  نمودار

 جذب برای بهتری توصیف دوم درجه کینتیک معادله که کرد گیری نتیجه توان می رو این

 .باشد می گرافن اکسید توسط هیدروکسی زین
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34
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Q
t(

 µ
g
/m

l)

time(min)

Effect of time

y = -0.006x + 0.4031
R² = 0.5576
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 اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب بر اثردما محاسبات-2-2-3

در منحنی  مختلف های دما در اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین جذب میزان تغییرات نتایج       

 .است شده داده نمایش( 3)

 

 

 

 

 درجه سانتی گراد 30تا  20 دمای در اکسید گرافن توسط هیدروکسی زین  نمودار شده جذب مقادیر( 3نمودار)

 تهیه( 2) جدول دما، با اکسید گرافن ذرات نانو سطح بر دارو جذب وابستگی میزان تعیین منظور به

 است، مشخص( 2)جدول در که همانگونه. شد محاسبه ΔG و ΔH ، ΔS مقادیر آن در و گردید،

 اینکه و واکنش، بودن زا گرما دهنده نشان امر این و شده حاصل منفی صورت به ، ΔH مقادیر

 پذیر امکان خودبخودی صورت به ترمودینامیکی لحاظ از جاذب نانوذرات سطح بر جذب فرایند

 که فرایند می نماید مشخص و بوده کوچک ، ΔG فاکتور برای آمده دست به عددی دامنه .است

( 3) نمودار اساس بر .باشد نمی دما کاهش و افزایش از متاثر چندان ذرات نانو سطح بر جذب

 این علت که یافته کاهش جذب میزان گراد سانتی درجه 29 از دما افزایش با که میگردد مشاهده

 فعل این افزایش که باشد باال دمای در ها مولکول بین همکنش بر افزایش تواند، می نیز امر

 .شود می اکسید گرافن سطح از دارو شدن آزاد نهایت در و پیوندها شدن شکسته سبب وانفعاالت

 اکسید گرافن سطح در هیدروکسی زین جذب بر دما اثر بررسی در مهم پارامترهای( 2جدول )

∆H(kj/mol) ∆S(j/mol/K) ∆G(Kj/mol) Kd(ml/mg) Temp(k) 

9/33663- 674/4444- 

237/23929- 4937/7773 239 

357/26435- 4296/4976 909 

577/22339- 4634/4455 949 

447/24523- 3444/9300 929 

y = 7150.5x - 14.009
R² = 0.998
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 پیشنهادها: -2-9

 باشدتهیه فرم آهن دار آن که در میدان مغناطیسی قابل جمع آوری می 

 دارد)عامل دار کردن گرافن اکسایداکسید که قابلیت جذب باالتری سنتز مشتقات دیگری از گرافن 
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