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 مقدمه
یک آگونسیت دوپامین با اثر بخشی باال در مهار  پیکسولپرامی 

دوپامین  3Dبه گیرنده زیادی میل  ودوپامین است  2Dرسپتورهای 

. پرامی پیکسول به تنهایی و یا با داروهای دیگر برای [1دارد]

 رنی رای درمان اسکیزوفبو گاهی درمان عالیم بیماری پارکینسون 

 

پارکینسون بیماری ناشی از اختالالت در سیستم .  داستفاده می شو

الت کنترول عض و باعث مشکالت در حرکت هک می باشد عصبی

رون ون ازبخشی دست دادن  م بیماری پارکینسون از یالع .دمی شو

های دوپامینرژنیک می باشد که حرکات بدن را کاهش می دهد. 

: یک RLSالبته پرامی پیکسول برای درمان سندروم پاهای بیقرار)

پاها و تمایل شدید به حرکت پاها  بیماری که باعث ناراحتی در 

افزایش  سیستم نورتابی شیمیایی ه وسیلهروش سنتیکی اندازه گیری پرامیپیکسول ب

 CuO با نانوذرات یافته

 نسیم رحمتی هندخالهو  *فام مرتضی ایرانی

 ایرانگروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، 
 

 

 .پ شودیتا 11، اندازه بی زربا قلم  چهارم سندهیق محل کار نوینشانی دق -1

بنات را کرهیدروژن سدیم  -شدت نورتابی شیمیایی سیستم هیدروژن پر اکسید می توانند CuOمشخص شد نانوذرات  کار در اینچکیده:

توسط میکروسکوپ الکترونی سنتز شد. این نانوذرات  CuOبا استفاده از روش تسریب سریع نانوذرات  ابتدادر محیط قلیایی افزایش دهند. 

 .شناسایی شدند  (XRD) و پراش پرتو ایکس (DLS)پراکندگی دینامیکی نور ،  (SEM) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (TEM) عبوری

بر روی سیستم   (UV-Vis)مرئی  -و طیف سنجی فرابنفش (XPS) با استفاده از طیف فوتوالکترون پرتو ایکس CuOکاتالیستی نانوذرات اثر

یمیایی سیستم واند شدت و سرعت نورتابی شتپیکسول می داروی پرامینورتابی شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر آن مشخص شد که 

پیکسول پرامیاین سیستم برای اندازه گیری در نتیجه از را کاهش دهد .  CuOنانوذرات   -سدیم هیدروژن کربنات   - هیدروژن پراکسید

ی یستفاده شد. پارامتر های تجربی مؤثر بر واکنش نورتابی شیمیایی برای رسیدن به باالترین اثر پرامی پیکسول بر روی سیستم نورتابی شیمیاا

پیکسول و زمان در مقابل غلظت پرامی (𝐼∆)ابی شیمیایی شدت نورتتغییرات بهینه سازی شد. بعد از بهینه سازی دو نمودار کالیبراسیون از جمله 

پیکسول رسم شدند. محدوده خطی نمودار کالیبراسیون بر اساس شدت نورتابی شیمیایی ( در مقابل غلظت پرامی𝑡∆)ظهور قله نورتابی شیمیایی 

و  موالر  3/7× 11-7حد تشخیص آن . بود 2R= 3399/1 رگرسیون و ضریب موالر 1×  11-6 - 2 × 11-5در مقابل غلظت پرامی پیکسول برابر

محدوده خطی نمودار  بود. 7/4برابر %بار تکرار(  11موالر  پرامی پیکسول ) 1×  11-5اف استاندارد نسبی این روش برای غلظت انحر

رگرسیون  با ضریبر موال 7×  11-7 – 5× 11-4پیکسول برابر ابی شیمیایی در مقابل غلظت پرامیکالیبراسیون بر اساس زمان ظهور قله نورت

3399/1 =2R 11پرامیپیکسول ) 1×  11-5برای غلظت  13/9و دارای انحراف استاندارد نسبی %  موالر 4/9×  11-7. حد تشخیص آن برابر  بود 

.به دست آمد بار تکرار( 

نورتابی شیمیایی، هیدروژن پراکسید، سدیم بی کربنات، نانوذرات مس اکسید، پرامیپیکسول. واژه های کلیدی:

Mortezairanifam@maragheh.ac.irand  Mortezairanifam@yahoo.com mail address:-E* 

  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Mortezairanifam@maragheh.ac.ir
mailto:Mortezairanifam@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

2 
 

ورد م کشیدن می شود(به ویژه در شب و در هنگام نشستن و دراز 

نشان  1ساختار شیمیایی آن در شکل و استفاده قرار گرفته است

 یها واکنش یی،ایمیش ینورتاب یها واکنش [.2]داده شده است

 یط در ونهگ یختگیبرانگ آنها در که هستند ییزا یانرژ ییایمیش

 CuO ذرات نانو [.9] شود یم نور نشر سبب ییایمیش واکنش کی

 یم ولت الکترون 1/2 گپ باند با  p نوع یهاد مهین کی عنوان به

 و افتهی شیافزا حجم به سطح نسبت CuO ذرات نانو در. باشند

 یکوانتوم سحب راتیتاث یژگیو نیا که ابدی یم رییتغ سطح یژانر

 یچگال جمله از ییایمزا یدارا ذرات نانو نیا[. 4] دارند دنبال به را

 یم مک تیسم و خوب ستالیکر هیآرا ساختار، یکنواختی باال،

 هب منجر ییایمیش ینورتاب یها واکنش در CuO ذرات نانو .باشند

سیستم نورتابی شیمیایی  [.5] گردد یم شدت نشر نور شیافزا

 به وسیله نانوذرات کربنات سدیم هیدروژن –هیدروژن پراکسید 

[، نانوذرات 9]Au[6 ،]CdTe [7 ،]CdSe/CdS مختلفی از جمله 

تقویت   CQD [11]و Cu/Ni [3 ،]3+/Er3+:Yb4NaYF[11 ]فلزی 

برای  CuOشده اند و در این کار برای اولین بار از نانوذرات 

ن کار، ما در ای شده است. افزایش شدت نورتابی شیمیایی استفاده

به منظور کاربرد تجزیه ای سیستم نورتابی شیمیایی هیدروژن 

 CuOکربنات تقویت شده با نانوذرات هیدروژن سدیم  -پراکسید

یمیایی پیکسول بر روی سیستم نورتابی شبه بررسی اثر داروی پرامی

 ه مشخص شد اثر مهاریپرداختیم و طی نتایج اولیه به دست آمد

نها می تم نورتابی شیمیایی نه تسپیکسول بر روی سیپرامی داروی

ورتابی ن سرعت تواند شدت نورتابی را تحت تأثیر قرار دهد بلکه 

رای در نتیجه روش جدید سنتیکی بدهد  شیمیایی را نیز تغییر می

اندازه گیری داروی پرامیپیکسول با استفاده از سیستم نورتابی 

سدیم هیدروژن کربنات تقویت  –شیمیایی هیدروژن پراکسید 

 معرفی شد. CuOشده با نانوذرات 

 بخش تجربی
تمام معرف های استفاده شده به غیر از داروی پرامیپیکسول         

توسط شرکت مرک تهیه شد. این مواد دارای خلوص تجزیه ای 

بودند و بدون خالص سازی استفاده شدند. همچنین داروی 

شد.  ایران( تهیه -دارو )گیالن پرامیپیکسول از شرکت سبحان

 339/1 ، ( تک آبهIIاز استات مس )ر موال 12/1محلول برای تهیه 

میلی لیتر آب دوبار تقطیر  151ر تک آبه د (II)گرم استات مس 

میلی گرم بر لیتر نانوذرات اکسید مس با  211شد. محلول  حل

میلی لیتر آب  111در  CuOمیلی گرم از نانوذرات  21انحالل 

دوبار تقطیر آماده شد. محلول یک موالر از سدیم هیدروژن 

 51گرم سدیم هیدروژن کربنات در  2/4کربنات با حل کردن 

موالر  1تهیه شد. و محلول موالر  5 ×11-1میلی لیتر محلول سود 

میلی لیتر آب دوبار تقطیر  111گرم سود در  4از سود با انحالل 

ل هیدروژن پراکسید با رقیق سازی هیدروژن پر تهیه شد. محلو

 11-9درصد تهیه شد. تهیه محلول  91اکسید تجاری با خلوص 

میلی  111میلی گرم از دارو در  21پیکسول از انحالل داروی پرامی

 لیتر آب دوبار تقطیر به دست آمد.نورتابی شیمیایی توسط دستگاه

 )آلمان( بررسی شد.  FB14 لومینومتر مدل

 

 

 
 پیکسول.پرامی ساختار شیمیایی داروی -1شکل

 سنتز نانوذرات اکسید مس

توسط روش ترسیب سریع که روش سبز  CuOنانوذرات 

. [12]شیمیایی )بدون استفاده از قالب و سورفکتانت( است تهیه شد

 5/1( استات با IIمس )موالر  12/1 لیتر از محلولمیلی 151ابتدا 

ل حاصله سپس محلو .شد مخلوطلیتر اسید استیک گالسیال میلی

 سپس به .تانتقال یافگرد مجهز به سیستم رفالکس به یک بالن ته

گراد همراه با همزدن شدید گرما داده درجه سانتی 111محلول تا 

 موالر 14/1 محلول لیترمیلی 11پس از به جوش آمدن  شودمی

به سرعت اضافه سدیم هیدروکسید به محلول در حال جوش 

. رسوبات سیاه رنگ بدست آمده سانتریفویوژ شده و برای گردید

و اتانول مطلق شستشمانده چندین بار با های باقیحذف ناخالصی

 .گردد. محصول بدست آمده در دمای اتاق خشک داده شد

 ی یروش اندازه گیری پرامیپیکسول با نورتابی شیمیا
در آزمایشات انجام شده در این پروژه ابتدا تاثیر نانوذرات 

CuO تابی شیمیایی بررسی شد. به طوری های نوربر روی واکنش

میلی لیتر از واکنشگر های آزمایش را با هم مخلوط کرده  5/1که 

 
 C10H17N3S  

 
 

 C10H17N3S  
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وژن هیدر سدیم ابتدا. گردیدو نورتابی شیمیایی آن بررسی 

 سید به ترتیب مخلوطکاهیدروژن پربنات را با آب مقطر و کر

کرده و نورتابی شیمیایی آن به عنوان طیف شاهد ثبت شد و در 

به مخلوط  CuOبه جای آب مقطر محلول نانوذرات  مرحله دوم

در این  .قرار گرفتبررسی  مورد و نورتابی شیمیایی آن اضافه شد

کار به منظور بررسی اثر داروی پرامیپیکسول غلظت های مختلف 

 -رامیپیکسول بر روی سیستم نورتابی شیمیایی هیدروژن پراکسیدپ

مورد بررسی قرار  CuOنانوذرات  –سدیم هیدروژن کربنات 

 (.  6گرفت )شکل

 
 _2O2H: نمودار سنتیکی نورتابی شیمیایی سیستم 6شکل 

3HCO- CuO 

NPs  در حضور داروی پرامی پیکسول و اثر تغییرات غلظت این دارو در زمان

 .انتشار نورتابی شیمیایی

 آماده سازی نمونه 
 211به وزن  قرصعدد  4محتویات برای تهیه نمونه حقیقی 

پیکسول پرامی درصد 7/1حاوی رستین با نام تجاری  رامیلی گرم 

-میلی 111 در وزن کرده و ایران -ساخته شده توسط شرکت اسوه

ا ب و به عنوان محلول مادر گردید لیتر آب مقطر دیونیزه حل

آنالیز از رقیق کردن  های موردشد. محلول تهیه 1×  11-9 غلظت 

 این محلول حاصل شد.

 نتایج و بحث

شناسایی شد و XRD با استفاده از طیف  CuOنانوذرات 

نانوذرات اندازه ( . 2ساختار مونوکلنیک آن تأیید گردید )شکل 

به دست آمد و قطر میانگین این شرر -با استفاده از معادله دبای

مورفولوژی همچنین . [14, 19]بود نومتر نا 11نانوذرات در حدود 

( 9شکل)TEM و SEM و اندازه نانوذرات با استفاده از تصاویر 

. در گام بعدی با را تأیید نمود XRDبررسی شد و نتایج حاصل از 

( قطر هیدرودینامیکی نانوذرات به دست 4شکل) DLSاستفاده از 

 قطر هیدرودینامیکی دازهانپراکندگی مشخص شد که آمد و 

 .استمناسب  سنتز شده نانوذرات

 
 .نانوذرات اکسید مس XRDتصویر : 2شکل            

 

 

 

 

 

 
  نانوذرات اکسید   TEMتصویر -SEM – bتصویر  -a -9شکل  

 .مس  

     

 
  EDX تصویر  -b، نانوذرات اکسید مسDLSتصویر  -a-4شکل             

 نانوذرات اکسید مس.                               
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افزایش شدت نورتابی شیمیایی سیستم هیدروژن 

سدیم هیدروژن کربنات  به وسیله نانوذرات  -پراکسید

  اکسید مس

می تواند شدت  CuOدر  این کار مشخص شد که نانوذرات 

دروژن سدیم هی –هیدروژن پراکسید نورتابی شیمیایی سیستم 

ر به منظور مقایسه اثکاتالیستی اثرافزایش دهد.  کربنات را

بر روی سیستم  CuOنانوذرات با محلول کاتیونی  CuOنانوذرات 

(  بر II)س منورتابی شیمیایی با اثر کاتالیستی کمپلکس استات 

نتایج  . (5)شکل بررسی شد  سیستم نورتابی شیمیایی روی

به جای  CuOزمانی که از نانوذرات آزمایشات نشان داد که 

ایی ی شیمیب( استفاده می شود نه تنها شدت نورتاIIاستات مس )

می ام ش نورتابی شیمیایی آهسته تر انجافزایش می یابد بلکه واکن

از طرفی  و گرددمشاهده قله نورتابی شیمیایی می  به شود که منجر

 CuOت نانوذرااز تکرار پذیری آزمایش بیشتر می شود. در نتیجه 

به عنوان کاتالیزور در واکنش های نورتابی شیمیایی هیدروژن 

یستم این سسدیم هیدروژن کربنات استفاده شد و از  - پراکسید

 ل استفادهپیکسویی برای اندازه گیری داروی پرامینورتابی شیمیا

 . گرید

 _مودار سنتیکی واکنش نورتابی شیمیایی: ن5تصویر
3HCO

2O2H–sP.CuO N 

 شرایط بهینه سازی

 تابش نورتابی اساس سرعتدر این کار بهینه سازی هم بر 

ضور  شیمیایی در حبی نورتاواکنش شدت  اساسشیمیایی و هم بر 

ای بنابراین تمام پارامتر ه پیکسول انجام پذیرفت.داروی پرامی

 بهینه سازی شد. ابتدا 𝐼∆و  𝑡∆تجربی به منظور رسیدن به باالترین 

در حضور دارویCuO  نانوذراتتغییرات غلظت  اثر

شان ن نتایج مورد بررسی قرار گرفت. 𝐼∆و  𝑡∆ برای پرامیپیکسول 

یکسان  𝐼∆و  𝑡∆ برای CuOنانوذرات  داد که اثر تغییرات غلظت

 111تا غلظت  CuOافزایش غلظت نانوذرات نیست. به طوریکه 

می شود ولی با افزایش بیشتر  𝑡∆ سبب افزایش میلی گرم بر لیتر 

میلی گرم بر لیتر این روند کاهش می یابد به عبارتی  111از 

شیمیایی افزایش می یابد. در بهینه سرعت واکنش نورتابی 

میلی گرم بر لیتر شدت نورتابی شیمیایی  21تا غلظت  𝐼∆زیسا

میلی گرم بر لیتر  21 از تریش می یابد اما در غلظت های باالافزا

کاهش می یابد.  𝐼∆ در حضور پرامیپیکسول  CuOنانوذرات 

 بهینه سازی سدیم هیدروژن کربنات به عنوان یکی از واکنشگر

سول انجام پیکابی شیمیایی در حضور داروی پرامیهای سیستم نورت

نتایج حاکی از این بود که با افزایش غلظت سدیم هیدروژن  شد.

می شود، ولی  𝐼∆ موالر سبب افزایش  9/1کربنات تا غلظت 

افزایش بیشتر غلظت سدیم هیدروژن کربنات بر روی سرعت 

وژن ه سازی سدیم هیدرنورتابی شیمیایی تأثیری ندارد. در بهین

 1غلظت  𝐼∆ کربنات برای نورتابی شیمیایی به منظور افزایش 

رای در بهینه سازی که ب موالر سدیم هیدروژن کربنات تعیین شد

انجام  𝑡∆ پیکسول برای وژن پراکسید در حضور داروی پرامیهیدر

موالر بود. زیرا اگر چه در غلظت  11/1شد غلظت برگذیده 

 عتسرز هیدروژن پراکسید بیشترین تغییرات موالر ا 115/1

موالر  11/1نورتابی شیمیایی را داریم اما کاهش غلظت بیش از 

 می شود، این ویژگی 𝐼∆ کاهش شدید سبب هیدروژن پراکسید 

تجزیه ای به حساب می آید  هایبه عنوان یک مزیت در کار

 11/1موالر صرف نظر شد و غلظت  115/1از غلظت بنابراین 

مان ه .غلظت بهینه برای این سیستم تعیین شد موالر را به عنوان

طور که گفته شد با کاهش غلظت هیدروژن پراکسید بیش از 

 موالر کاهش شدید شدت نورتابی شیمیایی را به همراه دارد 11/1

در  𝐼∆، در نتیجه در بهینه سازی هیدروژن پراکسید به منظور

سید ه برای هیدروژن پراکحضور داروی پرامیپیکسول غلظت بهین

 .(7)شکل موالر  در نظر گرفته شد 11/1

0

2000000
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6000000

0 100 200 300 400 500

C
L
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نمودار های بهینه سازی زمان انتشار نورتابی شیمیایی و شدت انتشار  -7شکل 

 _2O2Hنورتابی شیمیایی سیستم 
3HCO- sPCuO N  در حضور داروی

 . پرامی پیکسول

  تجزیه ایویژگی های 

داروی پرامیپیکسول تحت هر دو شرایط بهینه سازی یعنی شرایط 

اندازه گیری شد و کالیبراسیون پرامیپیکسول بر  𝐼∆و  𝑡∆ بهینه 

 در مقابل تغییرات غلظت پرامیپیکسول در شرایط بهینه  𝐼∆ حسب 

∆𝐼  رسم شد. در این کار به منظور بررسی محدوده غلظتی اندازه

گیری داروی پرامیپیکسول بر اساس تغییرات سرعت انتشار 

بر   𝑡∆ کالیبراسیون ،  𝐼∆نورتابی شیمیایی تحت شرایط بهینه 

حسب تغییرات غلظت پرامیپیکسول رسم گردید. همچنین در 

ول در نمودار پیکساندازه گیری پرامیپیکسول محدوده غلظتی پرامی

ییرات سرعت انتشار نورتابی شیمایی بر تغ کالیبراسیون تغییرات

ظور نرسم شد و به م 𝑡∆ غلظت پرامیپیکسول تحت شرایط بهینه 

بررسی محدوده غلظتی داروی پرامیپیکسول تحت شرایط زمان 

سول پیکبر حسب تغییرات غلظت پرامی  𝐼∆ نمودار کایبراسیون 

نمودار  𝑡∆ تحت شرایط بهینه رسم شد و مشخص شد 

گی سرعت نورتابی شیمیایی دارای گسترد کالیبراسیون تغییرات

خطی بیشتری نسبت به نمودار تغییرات شدت نورتابی شیمیایی می 

کالیبراسیون تغییرات شدت،  𝐼∆ باشد و بالعکس در شرایط بهینه 

. دنورتابی برای داروی پرامیپیکسول دارای گستره خطی بیشتری بو

( آمده است.  پارامتر های آمار و 9نتایج حاصل از آن در  )شکل 

ارقام تجزیه ای برای هر دو تکنیک به کار رفته  اندازه گیری شد. 

حد تشخیص و انحراف استاندارد نسبی این روش ها نیز به طور 

 مشخص شده است. 1جداگانه بدست آمد و نتایج آن در جدول 

 کالیبراسیون تغییرات زمان اتنشار نورتابی شیمیایی به تغییراتنمودار  -9شکل 

داروی پرامی پیکسول و کالیبراسیون تغییرات شدت نورتابی شیمیایی بر  غلظت

تغییرات غلظت پرامی پیکسول تحت شرایط بهینه سازی زمان نورتابی شیمیایی 

 و شرایط بهینه شدت نورتابی شیمیایی.

ای اثرات تداخلی برخی گونه ه ، بررسی گزینش پذیری به منظور

شیمیایی و پر کننده های معمول داروها بر روی سیستم نورتابی 

 پیکسول برای هر دو روشیایی در اندازه گیری داروی پرامیشیم

( و کلسیم IIIهای آهن) یونورد بررسی قرار گرفت. در این کار م

ن هیدروژ یمیاییدر نمونه های آبی برای سیستم نورتابی ش

تقویت شده با نانوذرات  سدیم هیدروژن کربنات -پراکسید

CuO ایجاد مزاحمت می کند.پیکسول در حضور داروی پرامی 

این یون ها آزمایشاتی انجام شد و  مزاحمتبرای حذف اثرات 

نتایج نشان داد که در حضور سدیم فلوراید مزاحمت یون آهن 

(III)  برطرف می شود و یون های فسفات برای ازبین بردن اثرات

 تداخلی کلسیم در محیط آزمایش مفید می باشند.
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 نتایج داده های عملکرد روش پیشنهادی. -1جدول

 

 

 

 کاربرد تجزیه ای

عملکرد تجزیه ای سیستم نورتابی شیمیایی شامل محدوده    

خطی، حد تشخیص و انحراف استاندارد نسبی برای داروی 

پرامیپیکسول به دست آمد و مشخص شد، هنگامی که از منحنی 

استفاده می شود نتایج به دست  𝑡∆کالیبراسیون غلظت بر حسب 

به منظور بررسی صحت روش آزمایشات . مطلوب تر است آمده

 نتایج نشان داد که روشنجام شد و در نمونه های حقیقی ا بازیابی

توانایی خوبی جهت اندازه گیری صحیح و دقیق پرامیپیکسول در 

 .نمونه های آبی و فرموالسیون دارویی دارد
 _O2H     2اثرات گونه های خارجی بر سیستم نورتابی شیمیایی  -2نمودار

3HCO- 

CuO NPs  در حضور داروی پرامی پیکسول. * به وسیله یون فسفات مزاحمت کلسیم

 آهن بر طرف شد.مزاحمت یون  و به وسیله یون فلوراید

 

 

 

 

 

 

Re(over)%= 

FOUND/ 

added+ 

FOUND×100 

added FOUND(M)  شماره

 بالن

---------- ----------- 6-×102.97 

6-10×3.1 

6-10×3.1 

1 

104. 2% 

97.08% 

97.08% 

 

5-×101 5-×101. 29 
5-×101. 33 

5-×101. 33 

2 

103.34% 

99.09% 

99.09% 

5-×103 5-×103.4 
5-×103.28 

5-×103.3 

3 

99% 

105.7% 
101.29% 

5-×105 5-×105.61 

5-×105.35 

5-×105.25 

4 

102.7% 

104.1% 

105.47% 

5-×107 5-×107.5 

5-×107.6 

5-×107.7 

5 

2R
 

LOD  RSD  تحت شرایط

بهینه زمان انتشار 

 نورتابی شیمیایی

8893/0  3.4 ×10- 7
4-11 ×5 تا             

7 × 11-7 

 کالیبراسیون برای 3.18

تغییر سرعت 

 نورتابی شیمیایی

8863/0  
 تا            7× 4-11 3.9 ×10- 6

6-11  ×4 

 کالیبراسیون برای 3.12

تغییرات شدت 

 نورتابی شیمیایی
2R

 
LOD  RSD  تحت شرایط

بهینه شدت 

 نورتابی شیمیایی

8824/0 5-11 ×9 تا   5.1 ×10- 7 

2 × 11-6 

 کالیبراسیون برای 3.98

تغییر سرعت 

 نورتابی شیمیایی

8839/0  

 
7.8 ×10- 7

 تا  5× 5-11 
6-11  

 کالیبراسیون برای 4.76

تغییرات شدت 

 نورتابی شیمیایی

 

نام گونه )تحت شرایط بهینه شدت انتشار 

 نورتابی شیمیایی(

C  مزاحمگونه /C  پرامی

 پیکسول               

Na+ ,PO4
2- 0111 

Glucose, EDTA, ,F- 011 

C8H8O3 011 

*Ca2+, SO3- 011 

SO4
2-, 011 

Mg2+,Cl-, C7H5NO3S۱ 011 

CrO4
2-, C6H5O7

3- 01 

NO3
2-, Cu2+, Fe3+  * 01 

NO2
- 0 

C6H8O6, C17H20N4O6,* 

Ca2+,Fe3+,Co2+, 

Al3+,Pd3+,SCN-, 

             < 0 

پرامی T∆ /گونه مزاحمT∆ نام گونه )تحت شرایط بهینه زمان(

 پیکسول                             

Na+ ,PO4
2- 0011 

Glucose,Mg2+,Cl-,EDTA, 

C8H8O3,F- 

0111 

*Ca2+, 

C7H5NO3S۱ ,SO4
2-,SO3- 

011 

NO2
- 011 

CrO4
2-, C6H5O7

3- 01 

Fe3+  * 01 

NO3
2-, Cu2+,NO2

- 01 

C6H8O6, C17H20N4O6, 

 * Ca2+,Fe3+,Co2+, 

Al3+,Pd3+,SCN-, 

             < 0 
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 درصد. 7/1نتایج اندازه گیری نمونه حقیقی داروی پرامی پیکسول -9نمودار

 مکانیسم پیشنهادی سیستم نورتابی شیمیایی

 XPS از طیف CuOبه منظور اثبات خاصیت کاتالیستی نانوذرات 

قبل از  CuOبرای محلول نانوذرات  XPS. طیف [15] استفاده شد

واکنش نورتابی شیمیایی و بعد از واکنش نورتابی شیمیایی مورد 

( و مشخص شد انرژی پیوند و درجه 3بررسی قرار گرفت)شکل

هیچ تغییری طی واکنش نورتابی  CuOاکسایش نانوذرات 

در  CuOشیمیایی نمی کند. بنابراین مشخص شد که نانوذرات 

نش تالیست در واکواکنش  نورتابی شیمیایی تنها به عنوان کا

شرکت می کند. در این کار در اثر اختالت سدیم هیدروژن 

کربنات با هیدروژن پراکسید آنیون پراکسی مونو هیدروژن 

کربنات تولید می شود. پراکسی مونو هیدروژن کربنات گونه ای 

و  )2O1  ،*2)2Oبسیار فعال است. از طرفی تشکیل سه گونه فعال 

*2)2(CO در طول واکنش عامل اصلی نورتابی شیمیایی می باشند. 

–در اثر تجزیه گونه فعال این گونه های فعال 
4HCO  که نتیجه

واکنش بین هیدروژن پراکسید و مونو هیدروژن کربنات می باشد 

اکسیژن تولید می شود. با  رادیکال هیدروکسیل و رادیکال

با  طرفی واکنش واکنش بین گونه های رادیکالی ایجاد شده و از

می شود.  2O1منجر به تشکیل گونه فعال نورتاب  ﮲O2Hرادیکال 

2O1  2در اثر تبدیل بهO3  .اثر واکنش دو در سبب نشر نور می شود

-ملکول 
2O .

دیمر شدن ملکول منجر به در محیط آبی با هم   

اکسیژن می شود که گونه ای ناپایدار است و طی فرآیند آسایش 

ین یون مونو ب اثر واکنشدر .شیمیایی اتفاق می افتدنشر نورتابی 

با رادیکال هیدروکسیل منجر به تشکیل  هیدروژن کربنات

می شود و در اثر واکنش این  هیدروژن کربنات مونورادیکال 

تشکیل می شود که در  CO)2(2*گونه برانگیخته  ،رادیکال با هم

ی طیف ررس. در ببازگشت به حالت پایه نشر نور اتفاق می افتد

uv-vis   به منظور تعیین مکانیسم واکنش مشخص شد که مخلوط

سدیم هیدروژن کربنات با یکدیگر برهم  –هیدروژن پراکسید 

کنش دارد که حاصل این بر هم کنش وجود گونه های فعال در 

استفاده می شود  CuOمحیط واکنش است. زمانی که از نانوذرات 

سدیم هیدروژن  –و قله ی مربوط به مخلوط هیدروژن پراکسید 

کربنات حذف می شود و از طرفی جذب طیف مربوط به 

مس نیز تغییر می یابد. بنابراین مخلوط هیدروژن  CuOنانوذرات 

برهم کنش  CuOسدیم هیدروژن کربنات با نانوذرات   –پراکسید 

این برهم کنش با افزایش شدت  دارند که در نورتابی شیمیایی

نورتابی همراه است. در بررسی اثر خاموش کنندگی پرامیپیکسول 

در سیستم نورتابی شیمیایی مشخص شد که پرامیپیکسول با 

هیچ برهمکنشی ندارد. اما زمانی که به سیستم  CuOنانوذرات 

نورتابی شیمیایی افزوده می شود حذف قله مربوط به پرامیپیکسول 

ه ی برهمکنش پرامیپیکسول با سیستم نورتابی شیمیایی کنشاته 

-نشان دهنده مصرف گونه های 
4HCO  توسط پرامیپیکسول است

 که منجر به کند شدن و کم شدن شدت نورتابی شیمیایی می شود.

 نتیجه گیری

می تواند سیستم   CuOدر این کار مشخص شد که نانوذرات 

ات را سدیم هیدروژن کربن –نورتابی شیمیایی هیدروژن پراکسید 

کاتالیست کند و داروی پرامیپیکسول بر روی سیستم نورتابی 

شیمیایی اثر خاموش کنندگی دارد و می تواند سرعت نورتابی 

شیمیایی را تغییر دهد. در شرایط بهینه واکنش نورتابی شیمیایی 

در نمونه های آبی و فرموالسیون دارویی داروی پرامیپیکسول 

  ی شد.اندازه گیر

Re(over)%= 

FOUND/ added+ 

FOUND×100 

added FOUND(M) شمار

ه 

 بالن

---------- ----------- 6-×102.97 

6-10×3.1 

6-10×3.1 

1 

104. 2% 

97.08% 

97.08% 

 

5-×101 5-×101. 29 
5-×101. 33 

5-×101. 33 

2 

103.34% 

99.09% 

99.09% 

5-×103 5-×103.4 
5-×103.28 

5-×103.3 

3 

99% 

105.7% 
101.29% 

5-×105 5-×105.61 

5-×105.35 

5-×105.25 

4 

102.7% 

104.1% 

105.47% 

5-×107 5-×107.5 

5-×107.6 

5-×107.7 

5 
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سیستم نورتابی شیمیایی و داروی پرامی پیکسول و اثر  uv-visطیف  -3شکل 

_داروی پرامی پیکسول بر روی نورتابی شیمیایی 
3HCO- 2     O2H- CuO 

Nps در حضور داروی پرامی پیکسول. 

 

 

نانوذرات اکسیدمس قبل از واکنش نورتابی و بعد از  XPSطیف  -11شکل 

-واکنش نورتابی سیستم
3HCO2O2HCuO Nps 

 منابع
 [1] Lau.Y.Y, Hansona.G.D, Ichhpuran.N.I, 

Determination of pramipexole (U-98,528) in human 

plasma and urine by high-performance liquid 

chromatography with electrochemical and ultraviolet 

detection, Journal of Chromatography B, 683 (1996) 

217-223. 

[2] Izumi .Y, Sawadb .H, Yamamoto. N, Kume.T, 

Katsuki. H, Shimohama. S, Akaike. A, Novel 

neuroprotective mechanisms of pramipexole, an anti-

Parkinson drug, against endogenous dopamine-

mediated excitotoxicity, European Journal of 

Pharmacology 557 (2007) 132–140. 

[3] Iranifam. M, Revisiting flow-chemiluminescence 

techniques: Pharmaciutical analysis. Luminescence, 

2013, 28,798-820. 

[4] Qiaobaozh, K.Z; Daguo, X; Guangcheng, Y; Hui, H; 

Fude, N; Chenmin, L; Shihe, Y, CuO-nanostructures: 

synthesis characterization,growth mechanisms: 

Fundamental properties and applications. Prog. Mater. 

Sci., 2014, 60, 208-3370.                          
[5] Khataee, A.R;   Hasanzadeh, A;   Iranifam, M; 

Fathinia, M; Hanifehpour ,Y; Joo, S. W, CuO 

nanosheets-enhanced flow-injection chemiluminescence 

system for determination of vancomycin in water, 

pharmaceutical and human serum. Spectrochim. Acta, 

Part A, 2014, 122, 737–743.                                                                                 

[6] Lin .J. M., Liu. M, Chemiluminescence from the 

Decomposition of Peroxymonocarbonate Catalyzed by 

Gold Nanoparticles J. Phys. Chem. B 112 (2008) 7850. 

[7] Chen. H, Lin. L, Lin. Z, Guo G., Lin. J. M, 

Chemiluminescence Arising from the Decomposition of 

Peroxymonocarbonate and Enhanced by CdTe 

Quantum Dots J. Phys. Chem. A 114 (2010) 10049. 

[8] Chen. H, Li. R, Lin. L, Guo. G, Lin. J. M, 

Determination of l-ascorbic acid in human serum by 

chemiluminescence based on hydrogen peroxide–

sodium hydrogen carbonate–CdSe/CdS quantum dots 

system Talanta 81 (2010) 1688. 

[9] Chen. H, Li. R, Li. H, Lin. J.M, Plasmon-Assisted 

Enhancement of the Ultraweak Chemiluminescence 
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2- 0011 
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Kinetic method for determination of pramipexole by using CuO NPs- 

Enhanced chemiluminescence reaction 

Mortaza Iranifam*and Nasim Rahmati Hendkhale 

Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran 

 

Abstract: In this work, it was found that CuO NPs were able to enhance weak CL reaction of 

HCO3
-–H2O2. Firstly, the utilized CuO NPs were prepared by exploiting quick precipitation 

technique. The prepared CuO NPs were characterized by transmission electron microscopy 

(TEM), exploiting X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and also 

dynamic light scattering (DLS) analysis. Catalytic property of CuO NPs toward HCO3
––H2O2 

was investigated by using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and UV spectroscopy. In 

addition, it was found that pramipexole could decrease the intensity and rate of the HCO3
––

H2O2–CuO NPs CL system. Based on these findings, the CL system was used for determination 

of this drug. To this aim, the experimental parameters influencing the CL reaction was 

optimized to achieve highest effect of drug on the CL system. After optimization two calibration 

graphs including CL intensity versus pramipexole concentration and time of appearing of CL 

peak versus drug concentration were plotted. The linear range for calibration graph based on 

CL intensity versus drug concentration was 10-6 to 5×10 -5 mol/L with a correlation coefficient 

of the calibration line being r2= 0.9938. The limit of detection (LOD) was equal to 7.9×10-7 

mol.L-1 and the relative standard deviation of the method with respect to 10-5 mol.L-1 

pramipexole was equal to 4.7% (n=10). The linear range for calibration graph based on time 

of appearing of CL peak versus drug concentration was 7×10-7 to 5×10 -4 mol/L with a 

correlation coefficient of the calibration line being r2= 0.9983. The limit of detection (LOD) 

was equal to 3.4×10-7 mol.L-1 and the relative standard deviation of the method with respect to 

10-5 mol.L-1 pramipexole was equal to 3.19% (n=10).  

Keywords: Chemiluminescence; hydrogen peroxide; sodium bicarbonate; cupric oxide nanoparticles; 

Pramipexole. 
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