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شکیال شکری
گروه شیمی دارویی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
شیوا ایمانی خضرکندی
گروه شیمی دارویی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
رضا شکری
گروه شیمی دارویی ،واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهر ،ایران
چکیده
در ایﻦ کار ﺗﺤﻘیﻘی از نانواکسید گرافﻦ عاملدار شده با اکسید روی بﻪعنوان یک ﺟاذب موثر ﺟﻬﺖ حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ
استﻔاده شده اسﺖ .با ﺗوﺟﻪ بﻪ نگرانیهای اصلی آلودگیهای دارویی ناشی از حضور آنتی بیوﺗیکها در منابع آبی و فاضالبها کﻪ بﻪدلیل
پایداری و مﻘاومﺖ میکروبی و افزایش مﻘاومﺖ دارویی در انسان سبب ﺗجمیﻪ میکروبهای بیماریزا در مﺤیط زیسﺖ میگردد .در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ
برای مﻄالﻌﻪ کارایی نانوﺟاذب گرافنی در درصد حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ اثر پارامترهای مستﻘل مثل ﻏلﻈﺖ داکسی سایکلیﻦ (،52
 055 ،52 ،25میلیگرم بر لیتر) )0،،،،،05( pH ،مﻘدار ﻏلﻈﺖ نانوﺟاذب ( 055،025،555میلیگرم بر  525میلیلیتر مﺤلول) و زمان (صﻔر ﺗا
 055دقیﻘﻪ) مورد بررسی قرار گرفﺖ .نتایج نشان داد کﻪ بیشﺗریﻦ درصد حﺬف داکسی سایکلیﻦ ﺗﺤﺖ شرایط

[GO-،T=25±2 0C

 [DOX.]0=50،ZnO]=200 mg/250 mlو  pH=8.2 mg/Lدر حدود  % 60/6،بﻪدسﺖ آمد .بنابرایﻦ میﺗوان نتیجﻪ گرفﺖ کﻪ نانوﺟاذب اکسید
روی عاملدار شده با اکسید روی کارائی خوبی در میزان حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ داشﺖ.
کلیدواژه :داکسی سایکلیﻦ ،ﺟﺬب سﻄﺤی ،نانواکسید گرافﻦ ،اکسید روی.
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مقدمه

شیمیایی سﻄح ﻏشا ،از ﺟملﻪ مﻌایب بﻪ کارگیری ایﻦ روش

امروزه مصرف داروها بﻪ ویژه آنتی بیوﺗیکها رو بﻪ افزایش

میباشد ] .[5در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفتﻪ علی رﻏم

میباشد و میزان ﺗولید ایﻦ داروها بﻪ  055ﺗا  555ﺗﻦ در سال

میزان ﺗجزیﻪ باال ،مﻘدار مﻌدنیسازی کم و گاهی سمیﺖ

میرسد کﻪ بﻪ دلیل ﺗنوع زیاد ،مصرف باال و پایداری در

پساب افزایش مییابد ] .[،یک فرآیند موثر ﺟایگزیﻦ،

مﺤیط ﺟزء مﻬمﺗریﻦ آالیندههای آب در نﻈر گرفتﻪ شده اند

ﺟﺬب سﻄﺤی اسﺖ کﻪ بﻪ راحتی از ﺟاذب ﺟامد بدون

] .[0ایﻦ میزان مصرف باال باعث ورود باقی مانده آنها بﻪ

ﺗجزیﻪ شیمیایی استﻔاده میشود .ایﻦ روش بﻪعلﺖ مزیﺖ-

شکل ﺗرکیبات اصلی و یا متابولیسﺖها از انسان و حیوان

هایی همچون اثربخشی و کارآیی باال ،بﻬرهبرداری و کاربرد

مصرف کننده بﻪ شبکﻪ ﺗصﻔیﻪ خانﻪ فاضالب میگردند ].[5

آسان ،قابلیﺖ دسترسی آسان بﻪ رنج وسیﻌی از ﺟاذبها و

حضور آنتی بیوﺗیکها در مﺤیط باعث مﻘاومﺖ دارویی در

عدم ﺗولید لجﻦ ،بسیار مورد ﺗوﺟﻪ میباشد ].[6

انسان و نیز اثرگﺬاری بر روی پاﺗوژنهای ﻏیر هدف ،ﺗغییر

امروزه استﻔاده از نانو اکسید گرافﻦ بﻪ دلیل خواص

ساختار ﺟلبکهای موﺟود در منابع آبی ،مداخلﻪ بر فتوسنتز

مغناطیسی ،مکانیکی و الکترونیکی منﺤصر بﻪ فرد و خواص

گیاهان شده اسﺖ ] .[0عدم ﺗوانایی ﺗصﻔیﻪ خانﻪهای

برﺟستﻪ نﻈیر هدایﺖ حرارﺗی مناسب ،انﻌﻄاف پﺬیری باال،

فاضالب در حﺬف میکرو آالیندههای بسیار قﻄبی مانند آنتی

چگالیکم ،ﺗخلخل و نیز نسبﺖ سﻄح بﻪ حجم باال و

بیوﺗیکها ،باعث راهیابی ایﻦ ﺗرکیبات بﻪ آبهای سﻄﺤی و

ساختارهای کوچک بﻪعنوان ﺟاذبهای امیدوار کننده برای

زیرزمینی و در نﻬایﺖ ﺗصﻔیﻪ خانﻪهای آب شده و سرانجام

حﺬف انواع آالیندهها طیف وسیﻌی از مﻄالﻌات و پژوهشها

در نتیجﻪ عدم حﺬف در ﺗصﻔیﻪ خانﻪهای آب ،وارد شبکﻪ

را در زمینﻪی ﺗصﻔیﻪ بﻪ خود اختصاص دادهاند و در مجامع

ﺗوزیع آب شرب میشوند ] .[4داکسی سایکلیﻦ نوعی آنتی-

علمی و صنﻌتی شدیدا مورد ﺗوﺟﻪ قرار گرفتﻪاند ] .[05از

بیوﺗیک از دستﻪ ﺗتراسایکلیﻦها میباشد .ایﻦ دارو دارای

طرفی ،با بکارگیری هم زمان نانو اکسید گرافﻦ و اکسیدهای

حاللیﺖ باال در چربی اسﺖ ولی دارای ﺗمایل اندکی در باند

فلزی میﺗوان از قابلیﺖ ﺟﺬبی نانولولﻪهای کربنی و ﺗوانایی

شدن بﻪ کلسیم سرمی اسﺖ (شکل  .)0ایﻦ دارو برای درمان

کاﺗالیزوری اکسیدهای فلزی برای حﺬف آالینده از ﺟریان

بسیاری از عﻔونﺖهای باکتریایی اعم از آکنﻪ ،عﻔونﺖهای

سیال استﻔاده کرد ] .[00نانو ذرات اکسید روی یکی از نانو

مجاری ادراری ،عﻔونﺖهای روده ،عﻔونﺖهای چشم،

ذرات مﻌدنی پرکاربرد میباشد کﻪ بﻪ دلیل خواص فیزیکی

سوزاک ،کالمیدیا ،پریودنتیﺖ و  ...استﻔاده میشود ].[2

و شیمیایی مناسب خود مورد ﺗوﺟﻪ قرار گرفتﻪ اسﺖ .از

روشهای مختلﻔی برای حﺬف آنتی بیوﺗیکها بﻪکار برده

ﺟملﻪ خواص ویژه نانو ذرات  ZnOمیﺗوان بﻪ پایداری

شده اسﺖ کﻪ میﺗوان بﻪ روشهای انﻌﻘاد و لختﻪسازی،

شیمیایی باال ،ثابﺖ دی الکتریک پاییﻦ ،ضریب کوپل

الکتروشیمیایی ،ﺗجزیﻪ کاﺗالیتیکی و فتو کاﺗالیتیکی ،ﺗجزیﻪ

الکترومکانیکی باال ،فﻌالیﺖ کاﺗالیزوری باال و خاصیﺖ ضد

زیستی ،فیلتراسیون ﻏشائی ،ﺟﺬب سﻄﺤی ،فرآیندهای ﺗبادل

باکتری اشاره کرد ].[00-05

یونی ،پرﺗودهی و روشهای ﺗرکیبی اشاره کرد ].[،

در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ در نﻈر اسﺖ کﻪ با بﻪ کاربردن نانواکسید

فرآیندهای بیولوژیکی کﻪ با ایﻦ روش ﺗجزیﻪ قابل مالحﻈﻪ-

گرافﻦ کﻪ با نانو ذرات  ZnOپوشیده شدهاند ،اثر ایﻦ نانو

ای در آنتی بیوﺗیکها مشاهده نشده اسﺖ .ﺗصﻔیﻪ ﺗوسط

مواد را در رفع آلودگی از آبهای آلوده بﻪ داکسی

اسمز مﻌکوس فرآیندی موثر در حﺬف اﻏلب انتی بیوﺗیکها

سایکلیﻦ را بﻪ صورت کمّی مورد بررسی قرارداد و مﻘادیر

میباشد ولی گرفتگی ﻏشا بﻪ دلیل ﺗشکیل رسوب مواد

بﻬینﻪای از نانو ذرات طی چندیﻦ آزمایش بﻪدسﺖ آورد.

شیمیایی ،رشد میکروبی و ﺗغییر در خصوصیات فیزیکی و

مﻄالﻌﻪ حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ از مﺤلولهای آبی با...
شکل :0خصوصیات آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ
Doxycycline
C22H24N2O8
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ب) در مرحلﻪ بﻌدی ،مﻘدار مﻌینی از نانواکسید گرافﻦ در

Molecular
Formula

مﺤلول سل باالیی با استﻔاده از سونکیﺖ برای  05دقیﻘﻪ
دیسپرس گردید .پس از آن بﻪ مدت یک ونیم ساعﺖ در

Chemical Structure

دمای  0،5-0،5درﺟﻪ سانتیگراد بر روی همزن مغناطیسی
قرار داده شد .بﻌد از ایﻦ مدت بﻪ مخلوط اﺟازه داده شد ﺗا

444.43 g mol-1
Vibramycin

Molecular Weight
Another Name

در دمای اﺗاق سرد گردد ،نانوکامپوزیﺖ  ZnO-GOبﻌد از
سانتریﻔوژ و شستشو با اﺗانول و آب دیونیزه ﺗﻬیﻪ گردید کﻪ

مواد و روشها

در دمای  005درﺟﻪ بﻪ مدت  05ساعﺖ خشک شد.

 مواد مورد استﻔادهدر ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ داروی داکسی سایکلیﻦ از شرکﺖ داروسازی
حکیم خریداری شد .گرافیﺖ با گرید صنﻌتی و خلوص %،2
از پژوهشگاه صنﻌﺖ نﻔﺖ ﺗﻬران ﺗﻬیﻪ شد .استات روی ،دی
اﺗیلﻦ گلیکول ،اسید سولﻔوریک  ،%6،اسید نیتریک ،%،2
اسید کلریک  %05.2همگی از شرکﺖ  Merckآلمان ﺗﻬیﻪ
شدند.

 آزمایشات ﺟﺬب سﻄﺤیبرای انجام آزمایشهای ﺟﺬب سﻄﺤی ،ابتدا مﺤلولهایی با
ﻏلﻈﺖهای مشخص ﺗﻬیﻪ و سپس  pHآنها در مﺤدوده (،0
 ،و )05ﺗنﻈیم شد .در ایﻦ هنگام مﺤلول مایع داخل بشر 055
میلیلیتری ریختﻪ و روی همزن قرار داده شد و مﻘدارهای
وزنی مناسب از نانوﺟاذب داخل بشر ریختﻪ و بﻌد از
زمانهای ﺗﻌییﻦشده از روی همزن نمونﻪبرداری انجام شد.

 آنالیزدر ایﻦ پژوهش برای ﺗﻌییﻦ ﻏلﻈﺖ آنتی بیوﺗیک در هر لﺤﻈﻪ
از دستگاه اسپکتروفوﺗومتر  UV-Visمدل

DR5000 -15V

از شرکﺖ  ،HACHساخﺖ کشور آمریکا با طول موج
 0،،nmاستﻔاده شد.

نمونﻪها ﺗوسط میکروفیلتر صافشده و ﺟﺬب آنها با
استﻔاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-Visثبﺖ گردید.
برای ﺗﻌییﻦ درصد حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ از
رابﻄﻪ ( )0استﻔاده شد:
()0

 -آمادهسازی ﺟاذب

) (A -A
0 t  100
Removal(%) 
A
0

در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ اکسید گرافﻦ بﻪ روش هامر-آفرمﻦ  [04] 0از
اکسیداسیون پودر گرافیﺖ ﺗﻬیﻪ شد و سنتز نانو کامپوزیﺖ

در رابﻄﻪ( A0 ،)0و  Atبﻪﺗرﺗیب ﺟﺬب اولیﻪ و ﺟﺬب در

 ZnO - GOدر دو مرحلﻪ صورت گرفﺖ ]:[02

لﺤﻈات مختلف میباشند.

الف) ابتدا مﻘدار  0/05گرم استات روی دو آبﻪ در 525
میلیلیتر دی اﺗیلﻦ گلیکول حل شد .سپس 05میلیلیتر آب
دیونیزه بﻪ مﺤلول اضافﻪ و بر روی همزن مغناطیسی در دمای
 0،5-025درﺟﻪ سانتیگراد بﻪ مدت  2دقیﻘﻪ قرار گرفﺖ.
سپس در دمای اﺗاق بﻪ مدت  5ساعﺖ ﺟﻬﺖ ﺗشکیل سل
 ZnOبیحرکﺖ قرار داده شد.

بحث و یافتهها
 بررسی زمان ﺗﻌادلبرای بررسی زمان ﺗﻌادل 525 mL ،مﺤلول 25 ،52 mg. L-1
 52 ،و  055از آالینده ﺗﻬیﻪ شد .سپس مﻘدار  055میلیگرم
از نانوﺟاذب سنتز شده بﻪ داخل راکتور اضافﻪ شد .پس از هر
 05دقیﻘﻪ یک بار از مﺤلول نمونﻪبرداری شد .ایﻦ کار ﺗا
 055دقیﻘﻪ ﺗکرار شد و پس از صاف نمودن نمونﻪها ﺟﺬب
آنها با استﻔاده از دستگاه  UV-Visبﻪدسﺖ آمد .با استﻔاده

Hummers-Offemane

1
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،5

از نمودار کالیبراسیون ﻏلﻈﺖ نمونﻪها در هر لﺤﻈﻪ مﺤاسبﻪ و

ﺟﺬب سﻄﺤی داکسی سایکلیﻦ باال میرود .از طرفی در همﻪ

نمودار درصد حﺬف بر حسب زمان رسم شد (شکل.)5

دوزها میزان ﺟﺬب ابتدا رشد سریﻌی داشتﻪ ،سپس روند

مﻄابﻖ شکل ،بﻌد از مدت زمان  ،5دقیﻘﻪ ﺟﺬب آنتیبیوﺗیک

کندی بﻪ خود میگیرد .در واقع در لﺤﻈات اولیﻪ ﺗﻌداد

داکسی سایکلیﻦ بر روی نانوﺟاذب گرافنی بﻪ حالﺖ ﺗﻌادل

ﺟایگاههای در دسترس آالینده بسیار زیاد بوده ،اما بﻪ ﺗدریج

میرسد .از طرفی نمودار نشان میدهد کﻪ بیشﺗریﻦ میزان

و با گﺬشﺖ زمان ،مکانهای ﺟﺬب سﻄﺤی اشباع شده

حﺬف داکسی سایکلیﻦ در ﻏلﻈﺖهای پاییﻦﺗر اﺗﻔاق میافتد

وسرعﺖ ﺟﺬب کاهش مییابد.

و در ﻏلﻈﺖهای باال بﻪ علﺖ ثابﺖ ماندن مﻘدار ﺟاذب،
ظرفیﺖ ﺟﺬب و در نتیجﻪ میزان حﺬف کم شده اسﺖ .در
واقع علﺖ اصلی کاهش میزان حﺬف داکسی سایکلیﻦ با
افزایش ﻏلﻈﺖ آن را میﺗوان بﻪ پر شدن ﺟایگاهای فﻌال بر
روی نانوﺟاذب گرافنی عاملدار با  ZnOنسبﺖ داد ].[0،

شکل  :0اثر ﻏلﻈﺖ ﺟاذب
[DOX.]0=50 mg/L, pH=8.2, T= 25±2 0C

 -اثرpH

بﻪمنﻈور بررسی اثر  pHمﺤلول در میزان ﺟﺬب سﻄﺤی
شکل  :5نمودار اثر زمان ﺗماس
[GO/ZnO] =100 mg/250L,pH=8.2,T= 25±2 0C

داکسی سایکلیﻦ ،مﺤلولهایی با  pHبرابر ، ،، ،0و  05ﺗﻬیﻪ
شد .مﻄابﻖ شکل  ،4افزایش  pHاثر مثبﺖ روی درصد
حﺬف داکسی سایکلیﻦ دارد .بـا ﺗوﺟﻪ بﻪ بنیانهای مثبﺖ بر

 -بررسی اثر مﻘدار ﺟاذب

روی نانوﺟاذب و از طرفی ویژگی آنیونی داکسی سایکلیﻦ،

برای مﻄالﻌﻪ اثر ﻏلﻈﺖ ﺟاذب در میزان ﺟﺬب سﻄﺤی

موﺟب افزایش ﺟاذبﻪ الکترواستاﺗیکی و افزایش میزان ﺟﺬب

داکسیسایکلیﻦ ،آزمایشات در سﻪ سﻄح مختلف از

داکسی سایکلیﻦ در  pHهای قلیایی میشود.

نانوﺟاذب گرافنی عاملدار شده ( 055،025،555میلیگرم)
و  525میلیلیتر مﺤلول داکسی سایکلیﻦ با ﻏلﻈﺖ 25 mg/L
و در مدت زمان  ،5دقیﻘﻪ انجام شد (شکل .)0با ﺗوﺟﻪ بﻪ
نمودار بﻪدسﺖ آمده در شکل  0میﺗوان نتیجﻪ گرفﺖ کﻪ با
افزایش میزان دوز ﺟاذب ،ﺟﺬب سﻄﺤی بر روی نانوﺟاذب
افزایش مییابد .دلیل ایﻦ افزایش را میﺗوان چنیﻦ بیان کرد
کﻪ با افزایش میزان ذرات ﺟاذب از055بﻪ  555میلیگرم در
 525میلیلیتر ،ﺗﻌداد ﺟایگاههای فﻌال موﺟود بر روی نانو
ذرات و در نتیجﻪ سﻄح ﺗماس افزایش یافتﻪ ] [05و درصد

شکل :4نمودار اثر pH
[DOX.]0=50 mg/L,[GO/ZnO]0=200mg/250ml,T=25±2 0C

،0
Hybrid Structures. Chinese Journal of Chemical Physics, 26. 2,
225-230.
[12] Usman Ali, S.M., Alvi, N.H., Ibupoto, Z., Nur O.,
Willander, M., Danielsson, B., 2011, Selective potentiometric
determination of uric acid with uricase immobilized on ZnO
nanowires., Sens. Actuators B Chem , 152, 241–247.
[13] Ates, E.S., Unalan, H.E., 2012, Zinc oxide nanowire
enhanced multifunctional coatings for cotton fabrics, Thin Solid
Films, 520, 4658–4661.
[14] Hummers, W. S., Offeman, R. E., 1958, Preparation of
Graphitic Oxide, J. Am. Chem. Soc. 80(6) 1339-1345.
[15] Du, F., Fischer, J.E, and Winey, K.I., 2003, Coagulation
Method for Preparing Single-walled Carbon Nanotube/Poly
(methylmethacrylate) Composites and Their Modulus, Electrical
Conductivity, and Thermal Stability, J. Polym Sci., Part
B;Polym. Phys., 41, 333- 338.
[16] Hyung, H. & Kim, J-H., 2008, Natural organic matter
(NOM) adsorption to multi-walled carbon nanotubes: Effect of
NOM characteristics and water quality parameters,
Environmental Science & Technology, 42(12), 4416-4421.
[17] Cheng, Z., Tan, A.L.K., Tao, Y., Shan, D., Ting, K.E. &
Yin, X.J., 2012, Synthesis and characterization of iron oxide
nanoparticles and applications in the removal of heavy metals
from industrial wastewater, International Journal of Photoenergy,
20(12),18-28.

...مﻄالﻌﻪ حﺬف آنتی بیوﺗیک داکسی سایکلیﻦ از مﺤلولهای آبی با

نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد کﻪ حﺬف ایﻦ آالینده از
مﺤلولهای آبی ﺗوسط نانو اکسید گرافﻦ عاملدار با اکسید
 میلی555  مﻘدار بﻬینﻪ نانوﺟاذب،روی ﺗﺤﺖ شرایط قلیایی
 دقیﻘﻪ بﻬتر،5 میلیلیتر از مﺤلول و زمان ﺗماس525گرم در
 درصد60/6،  بﻪطوریکﻪ راندمان ﺗا،صورت میگیرد
- با ﺗوﺟﻪ بﻪ اثرات سوء بﻬداشتی آنتی.افزایش مییابد
بیوﺗیکها و سایر ﺗرکیبات آلی وابستﻪ بﻪ ایﻦ مواد در مﺤیط
 استﻔاده از نانو اکسید گرافﻦ، نتایج حاصل شده،زیسﺖ
پوشیده شده با نانو ذرات اکسید روی را میﺗوان بﻪعنوان
یک روش مناسب در حﺬف داکسی سایکلیﻦ از ﺗصﻔیﻪ
.خانﻪهای فاضالب و استﻔاده مجدد از پساب مﻄرح نمود
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