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چکیده
از نگرانیهای رو به رشد چند دهه اخیر در زمینه آلودگی محیطزیست ،ایجاد مقاومت دارویی در انسان بهعلت مصرف آنتیبیوتیکها
میباشد .هدف از انجام این پژوهش سنتز ذرات پلیمر قالب مولکولی جهت حذف آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین از نمونههای آبی و
بیولوژیکی (نمونه شیر) به روش غیرکوواالنسی میباشد .تأثیر عوامل محیطی نظیر  pHمحلول ( ،)2- 11زمان تماس ( 5- 121دقیقه) و مقدار
ذرات پلیمر قالب مولکولی (1/1 - 1گرم بر لیتر) در بهینهسازی شرایط حذف مورد بررسی قرار گرفت .ذرات پلیمری سنتز شده با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی و جذب و واجذب گاز نیتروژن شناسایی شدند .نتایج نشان داد که راندمان حذف در شرایط خنثی حداکثر
بوده و با افزایش مقدار ذرات پلیمری راندمان حذف نیز افزایش مییابد .بهترین شرایط حذف اکسیتتراسایکلین در  ،pH =6/5زمان  61دقیقه
میلیگرم برگرم تعیین شد .کارایی پلیمر سنتز شده در حذف اکسیتتراسایکلین از نمونه شیر مورد ارزیابی قرار
و حداکثر ظرفیت جذب  281
آنتیبیوتیک در نمونههای شیر تهیه شده از دامداری نشان داد که این نوع جاذبها میتوانند به
گرفت .عملکرد ذرات پلیمری در حذف 
کاهش مؤثر بقایای آلودگیهای دارویی در نمونههای لبنی کمک کنند.
واژههای کلیدی :پلیمر قالب مولکولی ،حذف ،اکسی تتراسایکلین ،شیر
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بررسی کارایی پلیمر قالب مولکولی در حذف اکسی تتراسایکلین

( Koenendierick et al., 1995; Zarangush and

مقدمه
با گستترش روشهتای نتوین داموتروری و افتزایش

.)Mahdavi, 2017

احتمال رختداد بیمتاریهتا در پترورش متتراکا دامهتا،

تتراسایکلینها  -با ساختار ترسیا شده در شکل ( )1جز

استفاده از آنتی بیوتیک هتا بترای رشتد و نمتو مطلتوب،

مهاترین گروههای آنتیبیوتیکی هستند که از حتدود 51

کنترل ورم پستان و بیماری هتای سیستتمیک و موضتعی

سال قبل تا امروز به شکل گستردهای مورد استفاده قرار

در دام ها رایتج گشتته استت .عتدم رعایتت زمتان منتع

گرفتهاند .این آنتیبیوتیکها ،اثر باکتریواستاتیک داشته و

مصرف و نیز مصرف بیش از میزان توصیه شتده ،ستبب

بهطور گستردهای برای درمان بیماری ورم پستان گاو بته

حضور باقیمانده دارویی در مواد غذایی با منشأ دامتی و

شکل خوراکی و با مقادیر کمتر از دوز درمتانی استتفاده

میگردد .از میان ترکیبتات دارویتی مستبب
بهویژه شیر 

میشوند ( .)Nasseh et al., 2016در صورتیکته میتزان

آلودگی محیط زیست ،آنتیبیوتیکها بتهدلیتل مصتارف

باقیمانده تتراسایکلینها در فرآوردههای دامتی بتیش از

پزشکی و داموزشکی باال ،جایگاه ویژهای دارند ( Jeong

حد تحمل باشد ،آسیبهای جدی را بهویژه در بیماران،

یت توان بتته گتترو ههتتای
 .)et al., 2010بتترای مثتتال مت 

جنتین نتوزادان و کودکتان کمتتر از  12ستال بته دنبتتال

نهتتتتا ،ستتتتولفونامیدها،
بتاالکتتتتتامهتتتتا ،تتراستت تیکلی 

خواهتتد داشتتتت .بتتتراین استتتاس ،پتتتایش باقیمانتتتده

آمینوگلیکوزیتت تدها و ماکرولیتت تدها اشتتتتاره داشتتتتت

تتراسایکلینها در شیر که اغلب مورد مصرف گروههای
آسیبپذیر میباشد ،از اهمیت ویژهای برختوردار استت
(.)Huang et al., 2011

نها
شکل ( - )1ساختار عمومی تتراسایکلی 

از اینرو ،نیاز به یک سیستا کارآمد برای حذف ایتن

 .)2011تاکنون روشهای مختلفی هتاچتون جتذب بتا

ترکیبات از محیط آبتی احستاس متیشتود .فراینتدهای

کتتربن فعتتال ،اس تمز معکتتوس ،عریتتانستتازی بتتا هتتوا،

متعارف تصفیه آب و فاضالب قادر به تجزیته و حتذف

روش های بیولوژیک و هاچنین فرآیندهای اکسیداسیون

ای تن ترکیبتتات نیستتتند ( Elmolla and Chaudhuri,

پیشترفتهای نظیتتر فتوسونواکسیداستتیون ( Mahvi and
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 ،)Maleki, 2010فتوفنتتون ( Bautitz and Nogueira,

پلیمر قالب مولکولی مربوط به خود به دام نیفتاده ،بلکته

 ،)2007تابش امواج فراصوت (Mahvi Mahvi, 2009

دقیقاً بهصورت ویژه در شتبکه پلیمتری قترار متیگیترد.

; ،)et al., 2009تتابش پرتتوفرابنفش ( Maleki et al.,

تالشهای انجام شده در جداستتتتتازی و شناسایی انواع

 ،)2009; Dobaradran et al., 2010ازنزنی ( Khan et

مختلﻒ آنتتی بیوتیتک بسیار گتسترده بتوده استت .یک

 ،)al., 2010برای حذف این ترکیبات دارویتی استتفاده

نوع پلیمتر قالتب مولکتولی بتتا استتتفاده از روشهای

گردیده است .ازجمله سادهترین و مقرون بهصرفهتترین

تعلیقی سنتز شتتتده و از آن بتتترای جداستتتازی آنتتت تی

این روشها جذب سطحی است که در سالهتای اخیتر

بیوتیتتک کلرامفنیکتتل با استتتفاده از روش است تتخراج

کاربردهتتای گستتتردهای از آن در حتتذف آلتتودگیهتتای

فتاز جامتد از نمونتتههتتای شتتتیر و میگتتتو استتفاده

صتتنعتی از آب و پستتابهتتا گتتزارش شتتده استتت

آنتیبیوتیتک پنیسیلین نیتز بتا
شد ( .)Shi et al., 2007

( Shirgholami et al., 2017; Esfandiyari et al.,

استتفاده از پلیمرهتتای قالتتب مولکتتولی بتتا حتتساسیت

 .)2017فرآیند جذب به جهت انواع مواد جدید موجود

بتسیار باال طی فرآیند استخراج فاز جامد از محلولهای

برای فرآیند بازیافت جتذاب بتهنظتر متیرستد .اغلتب

تخمیت تری حتتذف شتتد .ایت تن محققین تأثیر فاکتورهایی

پژوهشگران به دنبال سنتز و طراحی یک جاذب مناسب

همﭽون اسیدیته و نوع محلول متتتتتتتتتورد استفاده در

می باشند که عالوه بر داشتتن توانتایی جتذب ترکیبتات

شستشوی پلیمرهتتا بتتر بتتازده کتتار ارزیتتابی کردنتتد

مذکور ،ظرفیت جذب بتاالیی داشتته و در محتیط هتای

(.)Javanbakht et al., 2012

اسیدی و بازی به اندازه کافی پایدار باشند ( Chi et al.,

گروهی از محققین برای شناستتتتایی تتراستتتتیکلین

 .)2012امروزه نسل جدید جاذبهای پلیمری که دارای

روش جدیتتدی بتتر پایتته پلیمر قالب مولکولی اراﺋتته

خصوصیات منحصر به فردی در زمینه جتذب ترکیبتات

نمودنتتد .پلیمتر تهیته شتده در ایتتن آزمتتون از نتتوع

میباشند ،مورد استفاده محققین قرار گرفتهاند .از جملته

هیتتتتتتتتدروفیل و برپایه روش رسوبدهی سنتز گردید.

خواص این نوع جاذبهای پلیمری میتتوان بته جتذب

ها چنین عوامتل متؤثر بتر مورفولوژی و میزان جتتذب

ویتژه زیتاد،

آنهتا نشان
پلیمرها متورد بررستتی قتترار گرفت .نتایج 

پایداری شیمیایی ،حرارتتی و مکتانیکی بتاال و توانتایی

داد کته در pHبهینتته ( ،)5/1میزان جذب تتراستتیکلین

احیتای مجتدد جتاذب و هتتاچنتین قابلیتت کتتاربرد در

بتر روی پلیمرهتای ستنتز شتده بتتا افتتزایش غلظت و

محیطهای آبی و نفتتی اشتاره نمتود .پلیمترهتای قالتب

مییابد (.)Dai et al., 2014
درجه حرارت افزایش 

گزینشی ،ظرفیت جذب بسیار بتاال ،ستط

مولکولی ،ذرات پلیمری حتاوی ستایت هتای شناستایی

در ایتتن پتتژوهش ذرات پلیمتتری قالتتب مولکتتولی

انتخابی نسب به مولکول الگو میباشند ،که در دهه اخیر

گزینشپذیر جهت حذف آنتی بیوتیک اکسیتتراسایکلین

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استت ( Shojaei et

از شیر بهروش پلیمریزاسیون توده ای سنتز شتده استت.

 .)al., 2016در طی فرآینتد قالتبزنتی ،مولکتول الگتو

برای تهیه پلیمر قالب مولکولی ،پلیمریزاسیون در حضور

بهصورت غیراختصاصی و تصتادفی در شتبکه پلیمتری

مولکتول الگتو انجتام متیشتود ،کته بتا منتومر تشتکیل
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کمولکس میدهد .سوس مولکول الگو از طریق انحتالل

آنتتتیبیوتیتتک بتتا استتتفاده از دستتتگاه

مولکتتولهتتای

حذف میشود ،در نتیجه یک حفتره اختصاصتی داختل

گالوانواستات/پتانسیواستات مدل AUTOLAB, ( M101

ساختار پلیمر تشکیل متیشتود کته توانتایی پیونتددهی

 )Netherlandانتتدازهگیتتری شتتد .بتترای جداستتازی

اختصاصتتی بتتا مولکتتول الگتتو را دارد .در ادامتته تتتأثیر

اکسیتتراسایکلین از پلیمر قالتب مولکتولی از مجموعته

پارامترهتتای محیطتتی نظیتتر  pHمحلتتول ،میتتزان ذرات

دستگاهی سوکسله ( )Binder, Germanyاستفاده شد.

پلیمری و مدت زمان تماس بر راندمان حتذف بتهروش

میلتیلیتتر

برای تهیه ذرات پلیمتر قالتب مولکتولی1/3 ،

سط پاسخ بهینهسازی گردید .برای نخستین مرتبته نیتز

متاکریلیتتکاستتید 35 ،میلتتیلیتتتر کلروفتترمخشتتک و 6

بقایای اکستی تتراستایکلین در محلتول بته کمتک یتک

میلیگرم اکسیتتراسایکلین به عنوان آنالیت بتهمتدت 15


حستتتگر الکتروشتتتیمیایی اختصاصتتتی شناستتتایی و

میلیلیتر قترار داده شتدند ،ستوس
دقیقه داخل بالن  111

اندازهگیری شده است.


میلیلیتر اتیلن گلیکول دیمتا کریالت بهعنتوان شتبکه
 21
کننده اضافه گردید و جریان گاز حامل نیتروژن بهمدت

مواد و روشها

 21دقیقه به منظور حذف گاز اکستیژن از درون مخلتوط

 -مواد مصرفی و تجهیزات

دمیده شد 1/22 .گترم آغتازگر اضتافه گردیتد .واکتنش

در این تحقیتق از آنتتی بیوتیتک اکستی تتراستایکلین

پلیمریزاستیون در حمتتام آب گتترم در دمتتای  65درجتته

( )Sigma Aldrich, USAبهعنوان قالب بترای ستاخت

سانتیگراد بهمدت  24ساعت انجام شد .نمایی از فرآیند


پلیمتتر قالتتب مولکتتولی ،اتتتیلنگلیکتتولدیمتتتاکریالت

تشکیل پلیمر قالب مولکولی اکسیتتراسایکلین در شکل

( )Merck, Germanyبتتهعنتتوان عامتتل شتتبکه کننتتده،

( )2نشان داده شده است .پس از اتمام این زمان ،پلیمتر

متاکریلیک اسید ( )Merck, Germanyبهعنوان مونومر و

تشکیل شده از بتالن ختارج گردیتد .پتس از آن ،پلیمتر

هاچنین از ترکیب  2- 2آزوبتیس -2متیتلپروپیونیتریتل

حاصل بهمدت  24ساعت در آون از پیش گرم شتده بتا

( )Sigma Aldrich, USAبهعنوان آغازگر استفاده شتده

دمای  111درجه سانتیگراد قرار گرفته تا خشک شتود.

است .در تمام مراحل آزمایش بترای تهیته محلتولهتای

پلیمتتر خشتتک شتتده ،در یتتک هتتاون آزمایشتتگاهی

مورد استفاده از آب دو بار تقطیر استفاده گردید .جهتت

( )Porcelain Mortarبهصورت پودر درآورده شده و در

تهیه بافر فسفات  pH =9/1به عنوان الکترولیتت حامتل،

سوکسله حاوی حالل متانول بهمدت  48ستاعت منتقتل

از فسفریکاستید  1/1متوالر و ستدیا هیدروکستید 2/1

گردیده تا مولکولهای اکسیتتراسایکلین بهطور کامل از

موالر استفاده شد .محلول های تهیه شده بالفاصتله پتس

ساختار پلیمری خارج گتردد .رونتد استتخراج مولکتول

از تهیه مورد استفاده قرار گرفتند.

اکستتتیتتراستتتایکلین از ستتتاختار پلیمتتتری براستتتاس

غلظت باقیمانتده اکستی تتراستایکلین در محلتول و

اندازه گیری های الکتروشیمیایی بر روی محلول خروجی

بررستتی کتتارایی پلیمرهتتای قالتتب مولکتتولی در حتتذف

از سوکسله کنتترل گردیتد .ذرات پلیمتری حاصتل ،کته
پلیمر قالب مولکولی اکستیتتراستایکلین متیباشتند ،در
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گردید (پلیمرهای بدون قالب مولکولی).

مراحل بعدی بهمنظور جذب مورد استفاده قرار گرفتنتد.
ذرات پلیمری مشابه در غیاب اکستیتتراستایکلین تهیته


شکل ( )2شماتیک تهیه پلیمر قالب مولکولی اکسی تتراسایکلین

 -روش تهیه محلول آنتی بیوتیک

اکسیتتراسایکلین ،میزان جاذب مورد استفاده بر راندمان

محلتتول آنتتتیبیوتیتتک اکستتی تتراستتایکلین ،در آب

جذب اکسی تتراسایکلین مؤثر می باشد .در این پژوهش،

دیتتونیزه شتتده ستتاخته شتتد .جهتتت انحتتالل بیشتتتر

به منظتور بررستی تتأثیر پارامترهتای زمتان تمتاسpH ،

آنتیبیوتیک ،متانول بهعنوان حالل استفاده گردید .بترای

محلول ،مقتدار جتاذب متورد استتفاده و غلظتت اولیته

میلیلیتتر
این کار ،مقدار مشخصی از آنتیبیوتیک در  11

اکسیتتراسایکلین بر میزان جذب اکسیتتراستایکلین بتر

محلول متانول حل گردیده و سوس با آب بدون یون بته

روی جتاذب و هتتاچنتین بهینتتهستازی شتترایط حتتذف

حجتا  1111میلتتیلیتتر رستتانده شتد .محلتتولهتایی بتتا

اکستتیتتراستتایکلین از شتتیر از روش ستتط پاستتخ و

غلظت های مختلﻒ از اکسیتتراسایکلین با رقیتقستازی

نترمافتزار طراحتی آزمتون ( Design-Expert version

مناسب از محلول مادر و بهصورت روزانه تهیه گردید.

 )7.0.1استفاده گردیتد .شتیوه آمتاری ستط پاستخ در

 -بهینهسازی شرایط حذف اکسیتتراسایکلین

برگیرنده گروهی از شیوههای آماری و ریاضی است کته

عتتواملی نظیتتر زمتتان تمتتاس پلیمتتر قالتتب مولکتتولی

امکان رسیدن به شرایط بهینه در سیستاهتای پیﭽیتده را

بتتتهعنتتتوان جتتتاذب pH ،محلتتتول ،غلظتتتت اولیتتته
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فراها متی آورد .بترای مطالعته از طترم آمتاری مرکتب

ستترانجام توستتط ایتتن شتتیوه آمتتاری بتترای هتتر پاستتخ

استفاده گردید ،این مدل ترکیبی از مدل مخلتوط درجته

(ویژگی های اندازه گیری شده) یتک معادلته درجته دوم

دوم و مدل فرآوری با برها کنش درجه دوم متیباشتد.

محاسبه شد و هاچنین بهینه سازی نیز صتورت گرفتت.

جدول ( -)1متغیرها و دامنه مورد بررسی
عاملها

نشانه

-α

-1

0

1

α

 pHمحلول

A

3

4/95

6/5

8/25

11

میزان جاذب (گرم برلیتر)

C

1/11

1/26

1/51

1/95

1

زمان تماس (دقیقه)

D

5

33/95

62/5

61/95

121

در جدول ( )1متغیرها و بازههای مورد مطالعته آنهتا

کربن اصالم شده با پلیمر قالب مولکولی صورت گرفته

آورده شده است 21 .آزمون بر اساس روش طرم آماری

است .اندازه گیریهای الکتروشیمیایی در یک سیستا سه

مرکب و معرفی متغیر های یاد شده در بتازههتای تعیتین

الکترودی شتامل الکتترود کتار (الکتترود خمیتر کتربن

شده به نرم افزار ،طراحی شد .آزمون های طراحیشده بتا

اصالم شده بتا پلیمتر قالتب مولکتولی و نانولولتههتای

ایتن نتترمافتتزار در جتتدول ( )2نشتتان داده شتتده استتت.

کربنی چنددیواره) ،الکترود کمکی (الکتترود پالتتین) و

آزمایش های حذف اکسی تتراسایکلین بهصورت خالصه

یک الکترود مرجع (الکترود نقره – نقتره کلریتد) انجتام

میلیلیتر،
به این منوال انجام شد :به یک بالن ژوژهی  11

شده استت .در کلیته آزمتایشهتای الکتروشتیمیایی ،در

میلیلیتر از اکسیتتراسایکلین با غلظتت  1/1گترم بتر
 5

ابتتدا ،الکتتترود در محلتول (چتته محلتول استتتاندارد یتتا

میلتیلیتتر محلتول بتافر فستفات بتا pH

لیتر و سوس 5

محلول بهدست آمده از فرآیند حذف) بهمدت  21دقیقته

مشخص اضافه گردیده سوس به حجا رستانده شتد .در

غوطه ور شده ،سوس با آب شسته می شود .سوس پاسخ

ادامه به محلول متورد مقتدار مشتخص از پلیمتر قالتب

الکترود انباشته شده در محلول حاوی اکسیتتراسایکلین

مولکولی اضافه شد ،سوس محلول اکسیتتراسایکلین بته

در محلتتول بتتافر فستتفات  1/1متتوالر بتتا  pH=9/1در

درون یک بالن ته گرد منتقل گردیتده و بتر روی هتازن

محدوده  1/4- 1/1ولت بهروش ولتامتری پالس تفاضلی

مغناطیسی قرار داده شد ،تا در طتی متدت زمتان تعیتین

رسا میگردد.

شده با کمک مگنت بهآرامی ها زده شود .پس از پایتان

بتتهمنظتتور انتتدازهگیتری غلظتتت اکستتیتتراستتایکلین

فرآیند هازدن ،غلظت اکسی تتراسایکلین بتاقیمانتده در

موجتتود در محلتتول ،ابتتتدا نیتتاز بتته تهیتته یتتک منحنتتی

محلول بهروش ولتامتری پالس تفاضلی تعیین گردید.

کالیبراستتیون متتیباشتتد ،تتتا بتتا استتتفاده از آن غلظتتت

 -اندازه گیری اکسیتتراسایکلین

نمونههای مجهول اندازهگیری شود .بترای تهیته منحنتی

انتدازهگیتتریهتتای غلظتتت آنتتتیبیوتیتتک در محلتتول

کالیبراستتیون محلتتولهتتایی بتتا غلظتتتهتتای متفتتاوت و

بهروش الکتروشیمیایی و بتا استتفاده از الکتترود خمیتر

مشتتخص از اکستتیتتراستتایکلین تهیتته و بتتا استتتفاده از
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تکنیتتک ولتتتامتری پتتالس تفاضتتلی ،پاستتخ حستتگر

اکسی تتراسایکلین رسا گردید ،که در شتکل ( )2نشتان

الکتروشتتتتیمیایی نستتتتبت بتتتته تغییتتتترات غلظتتتتت

داده شده است.

جدول ( -)2آزمونهای طراحیشده بهمنظور بهینهسازی شرایط جذب اکسی تتراسایکلین بر روی جاذب پلیمر قالب مولکولی بتر استاس
روش طراحی مرکب مرکزی
شماره آزمون

 :Aمیزان جاذب (گرم بر

راندمان حذف

 :Bزمان تماس (دقیقه)

pH:C

1

1/51

62/51

6/51

63/11

2

1/81

66/66

4/42

54/11

3

1/51

62/51

6/51

61/11

4

1/51

5/11

6/51

28/11

5

1/51

62/51

6/51

66/11

6

1/51

62/51

3/11

31/11

7

1/81

28/31

8/58

59/11

8

1/11

62/51

6/51

23/11

9

1/51

62/51

6/51

66/11

10

1/51

121/11

6/51

56/11

11

1/81

28/31

4/42

43/11

12

1/81

66/66

8/58

51/11

13

1/51

62/51

11/11

42/11

14

1/21

28/31

8/58

34/11

15

1/21

28/31

4/42

19/11

16

1/21

66/66

8/58

36/11

17

1/21

66/66

4/42

26/11

18

1/51

62/51

6/51

55/11

19

1/51

62/51

6/51

69/11

20

1/11

62/51

6/51

63/11

لیتر )

( OTCدرصد)

همانطور که در این شکل مشاهده میشود با افزایش

خطی بین غلظت و جریان پیتک اکستایش وجتود دارد.

آنتیبیوتیک مورد مطالعه ،جریتان پیتک
تدریجی غلظت 

این رابطه خطی ،معادله کالیبراسیون اکستیتتراستایکلین

اکسایش آن نیز زیادتر میشود و یتک رابطته مستتقیا و

است که در ضمیمه شتکل ( )2نشتان داده شتده استت.
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محاسبات تعیین غلظت اکسیتتراسایکلین باقیمانتده در

و با استفاده از معادله نشان داده شده در ضمیمه نمتودار

هر لحظه از فرآیند حذف براساس جریان پیک اکسایش

( )1صورت گرفته است.

نمودار ( -)1ولتاموگرام پالس تفاضلی الکترود خمیر کربن اصالم ش ده با پلیمر قالب مولکولی در محلتول
بافر فسفات

pH

برابر با  9با غلظت های مختلﻒ از اکسیتتراسایکلین .ارقام  1-6بیان کننده دامنه غلظتت

اکسیتتراسایکلین در محتدوده  121-611نتانوموالر متیباشتد .ضتمیمه  )1نمتودار منحنتی کالیبراستیون
اکسیتتراسایکلین.

 -محاسببب ه ظرفیببب

جبببذب و درصبببد باقیمانبببده

اکسیتتراسایکلین

ظرفیت جذب پلیمر قالب مولکولی برای آنتیبیوتیک
از محلول آبی از رابطه زیر بهدست آمد:
)1

انجام فرآیند جذب و  mجترم جتاذب بتهکتار رفتته در
فرآیند جذب (گرم) میباشد .درصد اکستیتتراستایکلین
حذف شده نیز از رابطه زیر محاسبه گردید:
=)1- Cf/Ci( 100 )2درصدحذف

یافتهها
میلتیگترم بتر
در این رابطه  qظرفیت جذب جاذب ( 

گتترم) V ،حجتتا نمونتته (لیتتتر) Ci ،غلظتتت اولیّتته

 بررسی مورفولوژی ذرات پلیمر قالب مولکولی و پلیمبربدون قالب مولکولی

اکسیتتراسایکلین در محلتول و  Cfغلظتت بتاقیمانتده

ساختار ظاهری پلیمر قالب مولکولی شکل گرفتته در

میلیگرم بر لیتتر) پتس از
اکسیتتراسایکلین در محلول ( 

حضتتور و غیتتاب اکستتیتتراستتایکلین بتتا استتتفاده از
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تصویربرداری میکروسکوپی بتا دستتگاه میکروستکوپ

ستتاختاری همتتوارتر را نستتبت بتته ذرات پلیمتتر قالتتب

الکترونی عبوری نشر میدانی مورد مطالعه قترار گرفتت.

مولکولی مشاهده نمود .شکل ( -3ب) مربوط به شتکل

تصاویر میکروستکوپی مربتوط بته پلیمتر بتدون قالتب

ظاهری ذرات پلیمر قالب مولکتولی متیباشتد ،در ایتن

مولکولی در شتکل ( -3التﻒ) نشتان داده شتده استت.

شکل میتوان ساختاری متخلخل با خلل و فرج بیشمار

همتتانطتتور کتته در تصتتویر نشتتان داده شتتده متتیتتتوان

را مشاهده نمود.

شکل ( -)3مورفولوژی ذرات پلیمر بدون قالب مولکولی (الﻒ) و ذرات پلیمر قالب مولکولی (ب) با بزرگنمایی  11111برابر.

 -بررسی میزان تخلخل و مساح

سطحی ویژه جاذب

در جدول ( )3اطالعتات مربتوط بته آنتالیز جتذب-

ستانتیمتتر

سانتیمتر مربع بر گترم1/52 ،

برابر با 18/11
مکعب بر گرم و  42/61نانومتر میباشتد .مقتادیر ستط

واجذب با گاز نیتروژن بر روی ذرات پلیمر بدون قالتب

ویژه نشان میدهند که قالبگیری در پلیمرها بته ختوبی

مولکولی و ذرات پلیمر قالتب مولکتولی خالصته شتده

انجام پذیرفته است.

است .همانطور که در جدول مشاهده میگردد مساحت
سطحی ویژه ،حجا کلی منافذ و ابعاد منافتذ بتهترتیتب
جدول ( -)3نتایج بهدست آمده از آنالیز جذب -واجذب با گاز نیتروژن
نوع جاذب

مساح

سطحی ویژه

حجم کلی منافذ

میانگین ابعاد منافذ (نانومتر)

(سانتیمترمربع بر گرم)

(سانتیمترمکعب بر گرم )

پلیمر قالب مولکولی

18/11

1/52

42/61

پلیمر بدون قالب مولکولی

12/43

1/24

41/45

 تأثیر همزمان عوامل مختلف بر حذف اکسیتتراسایکلینبه واسطه جذب بر روی پلیمر قالب مولکولی

نمودارهای سط پاسخ جهت نشتان دادن و تخمتین
بازده عوامل مؤثر در حذف اکسیتتراستایکلین بتر روی
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پلیمتتر قالتتب مولکتتولی بتتهواستتطه اعمتتال متغیرهتتای

مشتتاهده نمتتیشتتود .بتتهنظتتر متتیرستتد مولکتتولهتتای

غیروابسته ،رسا شده اند که در شکل ( )5به صورت سته

اکسیتتراسایکلین در طی  62دقیقه ستط پلیمتر قالتب

بعدی نمایش داده شده است .این شکلهتا تتأثیر بترها

مولکولی را اشباع نموده و به نتوعی فرآینتد حتذف بته

کنش های میان دو عامل از سه عامتل متورد بررستی بتر

تعادل رسیده است .از طرف دیگر مشاهده متی شتود بتا

رانتتتدمان حتتتذف اکست تیتتراستتتایکلین از محلتتتول را

افزایش میزان ذرات پلیمر قالتب مولکتولی در محلتول،

درحالی که دو متغیر دیگر ثابت در نظر گرفته شده باشند

راندمان حذف بهصتورت پیوستته و بتهتتدریج افتزایش

را نشان میدهند.

مییابد.

شکل ( - 4الﻒ) تأثیر تغییرات هازمان زمان و مقتدار

شکل (-4ب) تأثیر تغییرات هتازمتان  )3-11( pHو

پلیمر قالب مولکولی در محدوده  1/1– 1گرم بر لیتتر را

مدت زمان تماس پلیمتر قالتب مولکتولی را بتر درصتد

بر درصد حذف در شرایط ثابت بودن  pHبرابر با 9/86

حذف اکسیتتراسایکلین در شرایط ثابتت بتودن مقتدار

را نشان می دهد .همان طور کته در ایتن شتکل مشتاهده

پلیمر قالب مولکولی  1/56گرم بر لیتر را نشان میدهتد.

می شتود بتا افتزایش متدت زمتان تمتاس پلیمتر قالتب

همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،بتا افتزایش

مولکولی در محلول تا  62دقیقه راندمان حذف افتزایش

 pHاز  3تا  9میزان حذف با شیب نسبتاً تنتدی افتزایش

متییابتد .طتوالنیتتر شتتدن زمتان تمتاس پلیمتر قالتتب

یافته است و ستوس بتا افتزایش  pHاز  9تتا  11میتزان

مولکولی در محلول تاثیر معنتاداری در رانتدمان حتذف

حذف با شیب تندی کاهش مییابد.

شکل ( -)4نمودار سهبعدی سط پاسخ اثر الﻒ) مقدار پلیمر قالب مولکولی و زمان بر درصد حذف اکسیتتراسایکلین توستط پلیمتر قالتب مولکتولی در
شرایط ثابت بودن

pH

برابر با  9/86و ب) متدت زمتان تمتاس پلیمتر قالتب مولکتولی در محلتول و  pHمحلتول بتر درصتد حتذف از محلتول حتاوی

اکسیتتراسایکلین با فرض ثابت بودن  1/56گرم بر لیتر پلیمر قالب مولکولی.
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شتترایط بهینتته از نظتتر میتتزان بتتازده حتتذف

 351میلیگرم بر لیتر از جذب شونده مشاهده گردیتد و

اکسیتتراسایکلین pH ،معادل  ،6/5زمتان تمتاس پلیمتر

میلیگرم بر گرم بهدست آمد .حتال
مقدار  qبرابر با  281

قالب مولکولی  61دقیقه و مقدار  1/92گر بر لیتر پلیمتر

آنکه حداکثر ظرفیت جاذب پلیمر بدون قالب مولکتولی

قالب مولکولی بهدست آمد .ظرفیت جذب پلیمتر بتدون

میلتیگترم بتر گترم

نستبت بته اکستیتتراستایکلین41 ،

قالب مولکتولی و پلیمتر قالتب مولکتولی بترای حتذف

بهدست آمد .این نتایج مؤید این است کته پلیمتر قالتب

اکس تیتتراستتایکلین در شتترایط بهینتته در غلظتتتهتتای

مولکولی از قدرت باالیی در جتذب اکستیتتراستایکلین

مختلﻒ مورد بررسی قرار گرفتت ،نتتایج آن در نمتودار

برخوردار است .به احتمال زیاد ،مقادیر کا جذب شتده

( )2آورده شتتده استتت .بتتا توجتته بتته نمتتودار مشتتاهده

بتتر روی پلیمتتر بتتدون قالتتب مولکتتولی تیتتز بتتهدلیتتل

میگردد که ظرفیتت جتاذب پلیمتر قالتب مولکتولی بتا

برها کنش های فیزیکی ضعیﻒ میان اکسیتتراسایکلین و

افزایش غلظت اولیه اکستیتتراستایکلین افتزایش یافتته

ذرات پلیمری میباشد.

است .حداکثر ظرفیت جذب پلیمتر قالتب مولکتولی در

نمودار ( -)2مقایسه ظرفیت جذب ذرات پلیمر قالب مولکولی ( )MIPو ذرات پلیمتر بتدون قالتب
مولکولی ( )NIPدر حذف اکسیتتراسایکلین( .شرایط  1/92 ،pH= 6/5گرم بر لیتر جتاذب و زمتان
 61دقیقه).

در ادامه و بهمنظور بررستی عملکترد ذرات پلیمتری

گردید ،پس از طی مدت  61دقیقته هتازدن آرام ،ذرات

سنتز شده برای حذف مقادیر کا اکستیتتراستایکلین از

پلیمری به کمک فیلتراسیون بتا کاغتذ صتافی واتمتن از

نمونتتههتتای آب آشتتامیدنی و شتتیر ،مقتتداری از ذرات

شیر حذف شدند .بهمنظتور کتاهش تتداخل گونتههتای

میلتیلیتتر نمونته آب یتا

میلیگرم) به 21
پلیمری ( 141

بیولوژیک موجود در نمونه شیر ،محلول پتس از حتذف

شیر تهیته شتده از یتک دامتداری در شتهر یتزد اضتافه

ذرات پلیمری به کمک بافر فسفات  11برابر رقیق شد.
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در طی آزمایش بهمنظور تأییتد روش انتدازهگیتری و

افزودن ذرات پلیمر قالب مولکولی محاسبه شده و مقدار

قابلیت جذب باالی جاذب ،مقادیر حجمتی مختلفتی از

میتتانگین حاصتتل از  11تکتترار در جتتدول ( )4گتتزارش

اکسیتتراسایکلین نیز به نمونهها اضافه گردیتد .غلظتت

گردیده است.

اکسیتتراسایکلین موجود در محلتولهتا قبتل و پتس از
جدول ( -)4نتایج حاصل از اندازهگیری اکسیتتراسایکلین در نمونه شیر
نمونه

شیر تهیه شده از
دامداری

آب

مقدار اندازه گیری شده بعد از

مقدار افزوده شده

مقدار اندازهگیری شده

(میلیگرم بر لیتر)

(میلیگرم بر لیتر )

-

2/8

<1/11

11

12/6

1/15

25

29/6

1/11

51

53

1/14

111

112/5

1/23

11

11/6

<1/11

25

26/1

1/13

51

51

1/16

111

66/2

1/1

نتایج جدول ( )4بیان میدارد که مقتدار انتدازهگیتری
شده اکسیتتراسایکلین در نمونه شیر خام  2/8میلیگترم

افزودن ذرات پلیمر قالب مولکولی
(میلیگرم بر لیتر)

زیتتر  1/23میلتتیگتترم بتتر لیتتتر (و در آب بتته زیتتر 1/1
میلیگرم بر لیتر) کاهش دهد.

بر لیتر تعیین شده است؛ این مقتدار بتیش از حتد مجتاز
تعیین شتده استت ،امتا پتس از افتزودن ذرات پلیمتری
(پلیمرهتای قالتب مولکتولی) بتهعنتوان جتاذب ،مقتدار
اکسیتتراسایکلین اندازهگیری شده در محلول به کمتر از
 1/11میلیگرم بر لیتتر کتاهش یافتته استت .هتاچنتین
مشتتاهده متتیشتتود کتته بتتا افتتزودن مقتتادیر مختلتتﻒ
اکسیتتراستایکلین (در محتدوده  11تتا  111میلتیگترم
برلیتر) در محلول (آب یا شیر) ،ظرفیتت ذرات پلیمتری
(با توجه به شکل ( )6حداقل  211میلیگرم) بهگونتهای
است که میتواند مقدار اکسیتتراسایکلین را در شیر بته
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بحث و نتیجهگیری
فرآیند قالبزنی مولکتولی یتک شتیوه جدیتد بترای
ایجاد سایتهای اختصاصی و گزینشپتذیر بترای یتک
آنالیت در ماتریس پلیمری است .پلیمر قالب مولکتولی،
پلیمتری استت کته در طتی یتک فراینتد نشتانهگتتذاری
مولکولی ،ناحیههایی با آرایش مولکولی بسیار خاص بته
درون ماتریسی از آن پلیمر وارد شده است کته موجتب
میل شدید این پلیمر به برهاکنش با یک مولکول خاص
میشود ( .)Davoodi et al., 2014در این پتژوهش دو

دوره  ،8شماره  ،2پیاپی  ،03تابستان 7031
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نتتتتوع ذرات پلیمتتتتری در حضتتتتور و در غیتتتتاب

مطالعات صورت گرفتته در زمینته استتفاده از ایتن نتوع

اکسیتتراسایکلین سنتز شده است .در طی ساخت پلیمر


ذرات پلیمری در فرآیند استخراج جامد ( Maier et al.,

بدون قالتب مولکتولی بتهدلیتل عتدم حضتور مولکتول

 )2004متتیتتتوان از ایتتن ذرات پلیمتتری و ستتیلیکا

اکستتیتتراستتایکلین در طتتی فرآینتتد پلیمتتری شتتدن


جتاذبهتتای ستتونی تهیته کترده و بتترای جداستتازی و

متاکریلیک اسید و در نتیجه تشکیل یک ساختار پیوسته،

تمیزسازی نمونههای قابل شرب استفاده نمتود .البتته در

ساختاری با تخلخل کمتر نسبت بته ذرات پلیمتر قالتب

ایتتتن کتتتار آزمایشتتتگاهی ،تنهتتتا امکتتتان جداستتتازی

مولکولی قابتل حصتول استت .حتال آن کته در تصتویر

اکسیتتراسایکلین از نمونتههتای کوچتک مطالعته شتده


میکروستکوپی از پلیمتر قالتتب مولکتولی خلتل و فتترج

است ،ذرات پلیمری پس از فرآیند پیشتغلیﻆ به کمک

بسیاری مشاهده میشود .این امر در اثتر تشتکیل پلیمتر

فیلتراسیون ساده و به کمک کاغذ صافی از محلول جتدا

پیرامون مولکول الگتو بتوده استت کته در طتی فرآینتد

شدند .با توجه به پایداری این ذرات پلیمتری ،متیتتوان

استخراج مولکول و خروج آن از بطن ماتریس پلیمتری،

فیلترهتتای ستتتونی از ایتتن ذرات را تهیتته و در فرآینتتد

این خلل و فرج ایجاد شده استت .وجتود ایتن خلتل و

آمادهسازی فرآوردههای لبنی مورد استفاده قرار داد.

فرج میتواند به افزایش سط موثر جهت تماس ستط

در این پژوهش سه متغیر تأثیرگذار بر فرآیند حتذف

پلیمتتر بتتا مولکتتول اکستتیتتراستتایکلین و در نتیجتته

شامل میزان ذرات پلیمری ،زمتان تمتاس و  pHمحلتول

جداسازی آن از محلول کمک نمایدSahebnasagh et ( .

انتخاب و بهینهسازی شدند .البته بایستی اشاره داشت که

)al., 2014

دما نیز در فرآیند حذف یکی از پارامترهای تتاثیر گتذار

مطالعات انجام شده روی پایداری شیمیایی پلیمرهای

است ،اما از آنجایی که برخی از آنتی بیوتیکها حساس

قالب مولکولی نتتشان متیدهتتد ایتن نتوع پلیمرهتا در

به دما هستند ،و اغلب آنها بایستی در دمای زیر 25 °C

حضور اسید کلریک ( ،)1/1 Mآمونیاك ( 25درصتتتتد)،

نگهداری شوند .بهویژه در مورد اکسیتتراستایکلین کته

تریاتیلآمین و فرایندهای اتوکالو تا مدت  24ست تاعت،

در مقایسه با تتراسایکلین حساس به دما است ( Lye et

همﭽنتتتان تمایتتتل بتتته جذب مولکول هدف را حفﻆ

 .)al., 2017از سوی دیگر در بیشتر منابع انتشتار یافتته

میکنند ( 65درصتتتتد) تا حدود حفتتتتتﻆ خصوصیات

اشاره می شود که دمای نگهداری شیر در دمای محیط یا

پیوندها و مقاومت حرارتی مناسب تا حتدود  151درجه

زیر  25°Cمی باشد از اینرو متغیر دما در شرایط حتذف

سلسیوس از دیگر مزایتتای پلیمرهتای قالتب مولکتولی

این آنتیبیوتیک در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته

است ( Algieri et al., 2014; Svenson and Nicholls,

است.

 .)2004از ستوی دیگتتر ایتن پلیمرهتتا بتتهدلیتل داشتتتن

یکی از عواملی که در میزان حذف آالیندهها به شتیوه

اتصتتاالت عرض تی زی تاد ،از پایتداری مکتتانیکی زی تادی

جذب سطحی مها است ،میزان جرم جتاذب متیباشتد.

برخوردارند و قابلیت چند بار استفاده را دارند ( Ozkara

اگر این میزان از مقدار الزم کمتتر باشتد ،ممکتن استت

 )et al., 2011با توجه به موارد یتاد شتده و هتاچنتین

مرحله جذب به طتور کامتل صتورت نگیترد و تمتامی
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آنالیت توسط جاذب جذب نگتردد .در ایتن مطالعته ،بتا

بهگونه ای است که  COOHبهواستطه تبتدیل شتدن بته

افزایش میزان ذرات پلیمری قالب مولکولی که بهعنتوان

در حالت باردار منفی بتوده و یتا حتداقل خنثتی

جاذب برای حذف اکسیتتراسایکلین بهکار گرفته شتده

متتیباشتتند ،در نتیجتته شتترایط بتترای بتترهاکتتنش میتتان

است ،با افزایش میتزان ذرات پلیمتری رانتدمان حتذف

اکسیتتراستایکلین و ذرات پلیمتری مناستب استت ،در

افزایش یافته است .بهدلیل ثابت بودن تعداد مولکولهای

نتیجه بیشترین حذف در ناحیه خنثی مشاهده میشود .با

اکسیتتراسایکلین در محلتول و در اثتر افتزایش تعتداد

افتتتتتزایش  ،pHدافعتتتتته الکتروستتتتتتاتیکی میتتتتتان

جایگتتاههتتتای فعتتتال بتترای جتتتذب مولکتتتولهتتتای

اکسیتتراسایکلین و گروه های عاملی موجتود در ستط

اکسیتتراسایکلین ،می توان با افزایش مقدار پلیمر قالتب

پلیمر قالب مولکولی نیز افزایش یافته ،درنتیجته مقتادیر

مولکولی به بهبود فرآیند حذف اکسیتتراسایکلین کمک

کمتتتری از اکستتیتتراستتایکلین بتتر روی پلیمتتر قالتتب

نمود .نتایج مشابهی در خصوص تأثیر میتزان پلیمرهتای

مولکولی جذب خواهند شد .نتایج مشابهی در خصوص

قالب مولکولی در حذف میکوتوکسین از روغتن غتالت

حذف آنتیبیوتیک ها با کمک پلیمرهای قالب مولکتولی

گزارش شده است)Ali et al., 2010( .

یسندههای دیگر گزارش شده استت ( Su and

توسط نو

 pHمحلتتول یکتتی از عوامتتل تأثیرگتتذار بتتر ستتاختار
شیمیایی سطحی جاذب می باشد ،به بیتان دیگتر ،ستط

.)Lu, 2007; Pan and Xing, 2008
بتتا توجتته بتته ایتتنکتته ،حتتداکثر مقتتدار مجتتاز

جتتاذب ممکتتن استتت در شتترایط استتیدی یتتا قلیتتایی

آنتیبیوتیک هتای دستته تتراستایکلین هتا (تتراستایکلین،

بهصورت متفاوت باردار شود .بتا بررستی متتون منتشتر

اکسیتتراسایکلین و کلرتتراسایکلین) از ستوی ستازمان

شده میتوان بهفور یافت که  pKaمتاکریلیک استید ،کته

بهداشت جهانی و وزارت کشاورزی چین  1/1میلیگترم

پلیمر قالب مولکولی از آن تهیه شده است ،حتدود 4/65

در لیتر و سازمان غذا و داروی ایتاالت متحتده مجموعتاً

گزارش شده است .به این معنی کته گتروههتای عتاملی

حداکثر  1/31میلیگرم در لیتتر را در نظتر گرفتته استت

 COOHمتاکریلیتتک استتید در محتتیطهتتای استتیدی

( .)Rahimabadi et al., 2016میتزان آنتتیبیوتیتک در

( )pH>4/65بتته  COOH2+تبتتدیل شتتده و دارای شتتارژ

نمونه شیر تهیه شده در ابتدا بتیش از حتد مجتاز تعیتین

جزیتی مثبتت هستتند ( .)Gaballa et al., 2013ایتتن

شده بود ( 2/8میلتیگترم بتر لیتتر) .براستاس دادههتای

درحالی است که اکسی تتراسایکلین نیز در محتیطهتای

جدول ( )4پس از افزودن ذرات پلیمری و با توجته بته

اسیدی دارای بارجزیی مثبت میباشتد ،لتذا دافعته میتان

راندمان حذف باالی پلیمرهای قالب مولکولی در حذف

بارهتای مثبتت متانع از بترهاکتنش گتروههتای عتتاملی

آنتی بیوتیک اکسیتتراسایکلین ،میتوان نتیجه گرفت کته

اکسیتتراسایکلین و گروه های کربونیل متاکریلیک استید

متیتتتوان از ایتن ذرات پلیمتتری بتهمنظتتور پتاكستتازی

می شود ،در نتیجه مقدار کمی اکسیتتراسایکلین توستط

محلول های آبی حاوی آنتیبیوتیک در مراحتل نهتایی و

پلیمر قالب مولکولی حذف خواهند شد .از سوی دیگر،

نمونههای

پیش از رها شدن در طبیعت استفاده نمود .در

در محتیط استیدی مالیتا ( )< 4/65تتا خنثتی ،شترایط

آب آشتامیدنی بته دلیتل عتدم وجتود پتروتئین و ستایر
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میلیگرم بر گترم تعیتین
 281  دقیقه برابر61  و6/5 ،pH

 میتزان،گونههای مداخل کننده که در شیر موجود هستند


 عملکرد ذرات پلیمر قالتب مولکتولی در حتذف.گردید

.حذف بیشتری توسط ذرات پلیمری مشتاهده متیشتود

اکسیتتراسایکلین در نمونه های دامتداری نشتان داد کته

هاچنین امکان استفاده از این نوع جاذب هتای پلیمتری

این نوع جاذبهتا متیتواننتد بته کتاهش متؤثر بقایتای

 پتس از،در حذف آنتی بیوتیتک هتا از نمونته هتای لبنتی

.آلودگیهای دارویی در نمونههای لبنی کمک کنند

مطالعه تأثیر افزودن پلیمرهای قالب مولکولی بر خواص
. طعا و مزه شیر پیشنهاد میگردد،حسی

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونته تعتارض منتافعی بترای اعتالم
.ندارند

در این پژوهش پلیمر قالب مولکولی جدیتدی بترای
حذف آنتی بیوتیک اکسیتتراسایکلین از محلول های آبی
 تأثیر پارامترهای مختلﻒ از قبیتل مقتدار.و شیر تهیه شد
 و زمتان تمتاس پلیمتر قالتبpH ،پلیمر قالب مولکولی
مولکولی بر حذف اکسیتتراسایکلین مورد بررسی قترار
 حداکثر ظرفیت جذب در بهترین شرایط شتامل.گرفت
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Abstract
Among the growing concerns over recent decades in the field of environmental pollution, is the use of
antibiotics which increases bacterial resistance to these antibacterial agents. The aim of this research was
to the synthesis of Molecularly Imprinted Polymer (MIP) particles for the Oxytetracycline (OTC)
antibiotic removal from the aqueous and milk. The influence of different parameters such as pH (2-10),
contact time (5-120 min) and MIP amounts (0.1 – 1.0 g/L) was studied on optimization of OTC removal.
The synthesized MIP particles were characterized by scanning electron microscopy and absorption and
desorption of nitrogen (BET). The results showed that the removal efficiency is higher in neutral pH and
with increasing amounts of MIP particle, removal efficiency increases. The best condition for OTC
removal was determined at pH, 6.5, 90 min and 280 mg/g as maximum absorption capacity. The MIP
performance for OTC removal from milk was investigated too. The performance of MIP polymer
particles in OTC removal in milk samples supplied from an animal husbandry in Yazd showed that these
adsorbents can help to effectively reduce the residues of drug contaminants in dairy samples.
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