مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /2تابستان 9315

تاریخ دریافت5934/4/51 :

تاریخ پذیرش5934/1/51 :

حذف نالترکسون از محیطهای آبی با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره

چکیده
مقدمه :برای حذف داروها از محیطهای آبی تحقیقات گستردهای در حال انجام است و از رو هتای مختلت بتا ایتن منظترر
استفاده میشرد .هدف این تحقیق استفاده از نانرلرلاهای کربنی چند دیراره برای حذف نالترکسرن با عنران یکی از آالیندههتای
محیطهای آبی و بررسی مکانیسم جذب و عرامل مؤثر بر آن اس .
روشها :این تحقیق یک مطالعا تجربی برده کا با محلرل آبی نالترکسرن با غلظ های متفاوت از  022تا  422میکروگترم بتر
میلیلیتر با رو سری ،مقادیر مختل از نانرلرلا کربنی فعال شده اضافا شده و در شرایط مختل دما pH ،و زمان ،حذف دارو از
محیط مررد بررسی قرار گرف  .مکانیسم جذب دارو بر روی نانرلرلا نیز با مدلهای ایزوترم بررسی گردید.
نتایج :برای حذف نالترکسرن از  02میلیلیتر محلرل  422میکروگرم بر میلیلیتر ،مقدار جاذب  2/5گرم و زمان  02تا  92دقیقتا
الزم اس تا بیش از  %32از دارو از محیط حذف گردد .عراملی همچرن دما و  pHدر محدودههای مررد بررسی تأثیر چنتدانی بتر
میزان حذف دارو نداشتند .دارو میتراند با صررت یک الیا بر اساس مدل النگمریر بر روی نانرلرلا کربنی جذب گردد.
بحث و نتیجهگیری :حذف نالترکسرن با استفاده از نانرلرلاهای کربنی با دلیل مستاح ستطحی بتاالتر و در نتیجتا قابلیت
جذب بیشتر ،مؤثرتر از کربن فعال برده و با شرایط خاص دما pH ،و غلظ نیاز ندارد .حضرر مراد با ساختمانهای مشابا همانند
مرفین با آن بر سر جذب رقاب میکنند.
واژگان کلیدی :نالترکسرن ،نانرلرلا کربنی چند دیراره ،حذف ،محیط آبی
مقدمه

آبه ی سطحی را ایی بنه .آبهه ی سهطحی آ هرد

از اواسط دهه  ،0991بررسهی حضهرر ،سرورتهو و

ب آبه ی آت ایهوی و س ا و ترزیهع آب تهرری را

خطههراا احال ه ی وجههرد اههراد دارویههی اوس ه وی در

ی فا و ایتراونه برای سالاای اوس ن خطهراا زیه دی

ف ضالبه  ،آبه ی زیرزاینی و سطحی در اط عه ا

ب هلرا داتا ب تنه .)3 ،4

زی دی ترسط احققین اررد بررسهی و ارزیه بی قهرار

بههرای حههذف داروه ه از آبه ه ی آ ههرد  ،را ه ه ی

گرفا اسهو  .)0 ،2در انه ق اااه وا ،داروهه در

اخالای ترسط احققین اررد اط عه و بررسهی قهرار

غلظوه ی اخالف ،در سطح ایکروگرم ت و ورگرم بر

گرفا اسو .روشه ی گسارد ای هلچرن ازونزوی و

یار در آبه ی سطحی اشه هه تهه اوهه .اط عه ا

اساا د از اراد اکسیه کننه  ،)5ااراج فراصرا ،)6

وش ن داد اوه ک س ا و ه ی تصای آب ارجهرد ،قه در

روشه ی بیر رژیک  ،)7روشه ی فارتیلی یی ،)8

ب حذف داروه از ف ضهالبهه وبهرد و داروهه به

روشههه ی اکر ههرژیکی  ،)9صهه فیههه ی غشهه یی،

 -1استاد ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :دکتر مریم کاظمیپور
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حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

فع ل در بسی ری از ان بع گزارش ته اسهو .)0 ،01

ویز از ب زار اراد تیلی یی تری تهوه .و ور ر ه کربنهی

ب عالو  ،تحقی در اررد فنآوریهه ی جهیهه بهرای

چنه دیهرار به خلهرب بهیش از  95درصهه ،تعههاد

حذف داروه از احیطه ی آبی ح ئز اهلیهو زیه دی

دیرار ب قرر اارسط  3ت  05دیرار  ،قطر  01ته 31

اسو .ااروز و ور ر ه ی کربنهی چنهه دیهرار اهررد

و وراار و قهرل  0ته  01ایکهرون ،اسه حو سهطحی

ترج بسی ری از احققین بهرای حهذف اهراد زائهه از

ویژ  241اار اربع ب ازای هر گهرم سه خو تهرکو

احیطه ی آبی اخالف قرار گرفا اوه .)00 ،02
داروه ه ی زی ه دی وجههرد داروههه ک ه بههرای اوس ه ن

پالسل که

 )Plasma Chemآ له ن تریه گردیهه.

دسههاه ه ه ی اههررد اسههاا د در ای هن اط ع ه ت ه ا

خطرو ک برد و حای یک دوز آنه ایتراوه خطراا

اسپکاروفاراار ارئهی -اه وراببناش Perkin-Elmer

زی دی ب هلرا داتا ب ته  .)03-07و ارکسهرن به

س خو آاریکه  pH ،ااهر تهرکو ااهروم سهرئیس و

عنران آوا گرویسو ارفین اصرف زی دی پیها کهرد و

ترازوی دیجیا ل س رترریرس به دقهو  1/1110گهرم

از جلل داروه یی اسو ک اهیتراوهه بهرای سهالاای

احصرل آ ل ن بردوهه .در تله ای آزاه یشهه از آب

اوس ن خطراا زی دی ب هلرا داتا ب ته .)08

دیرویز تری تهه ترسهط دسهاه Milli Q waters

ب ترج ب اقالعه ا ارجهرد ،ته کنرن گزارتهی از

س خو ترکو ایلیپرر آاریک ب هههایو کلاهر از 0

اط ع حذف و ارکسرن از احیطه ی آبی ب اسهاا د

ایکروزیلنس اساا د ته .وا یج ب دسو آاه ب وهرم

از روشه ی جذب سطحی در انه بع اشه هه وشهه

افزار اکسه اهررد بررسهی و تجزیه و تحلیه قهرار

اسو .ب ترج ب اصرف اراد اوپیرئیهی و به دوبه ل

گرفانه.

آن و ارکسرن برای سلّیوزدایی افراد وابسها به آن،

به انظههرر اوهههاز گیهری غلظههو دارو ،اباههها قیهف

آ ههردگی آبهه به ایهن اه د اجانه بو پههذیر اسههو

اسپکاروفارااری احلرل  211ایکروگرم در ایلهی یاهر

.)0،04،05

و ارکسرن در آب دیهرویز در احههود  211ته 811

هههف اصهلی ایهن اط عه  ،بررسهی ااکه ن حههذف

و وراار ب اساا د از دساه اسپکاروفاراار گرفا تهه

و ارکسرن از احیطه ی آبی به کلهک و ور ر ه هه ی

ت قرل ارج حههاکرر جهذب به دسهو آیهه ،سهپس

کربنی چنه دیرار  ،تعیین عرااه اهؤثر بهر حهذف و

جههذب غلظههوه ه ی  311 ،211 ،011 ،51 ،21 ،01و

هلچنین اشخص ولهردن اک ویسه احاله ی حهذف

 411ایکروگههرم در ایلههی یاههر کهه از اسههارک 0111

دارو ترسط ا د ج ذب برد اسو.

ایکروگرم بر ایلی یار و ارکسرن تریه تهه بهرد ،در
قرل ارج حهاکرر جذب اوهاز گیری گردیه ت انحنی

مواد و روشها

ک یبراسیرن رس تهرد .ایهن که ر بهرای ههر غلظهو

این تحقی یک اط ع تجربهی بهرد که در آن اهراد

حهاق س ب ر تکرار ته و ولردار ای وهین جذب در

اررد وی ز اشال بر و ارکسرن از ترکو تر ی دارو و

برابر غلظو برای ب دسو آوردن اع د خط انحنهی

ارفین از ترکو داروس زی تل د خریهاری گردیه .به

ک یبراسیرن اررد اساا د قرار گرفو.

عههالو  ،کههربن فعهه ل ،اسههیه کلریهههریک ،سهههی

برای تأییه اعابه ر روش به که ر رفاه  ،پ رااارهه یی

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 2تابستان 9315

953

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:05 +0430 on Thursday June 21st 2018

ا کارودی یز و اساا د از ج ذبهه یی هلچهرن کهربن

هیهروکس یه ،اسیه ویاریک س خو ترکو ارک آ ل ن
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حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

انحنی ک یبراسیرن در  3وربو و صحو روش اوههاز

ب کلک یک اهنو کرچک ک در داخ احلرل قرار

گیهری ،به اق یسه اقه دیر اح سههب تههه از انحنهی

داتو ه زد ته .از احلرل ولرو گیهری تهه و به

ک یبراسیرن ب غلظوه ی واقعی ارزی بی گردیه .برای

کلک ک غذ صه فی به قطهر ان فهذ  1/2ایکهرون که

بی ن دقو از درصه اوحراف اعیه ر وسهبی  )%RSDو

و ور ر را از خرد عبرر ولیدهه ص فسه زی و از آن

برای بی ن صحو از درصهه خطه  )%Errorاسهاا د

قیف اسپکاروفارااری در و حی  211ته  411وه وراار

ته اسو.

گرفا ته ،ت غلظو و ارکسرن ب قیا وه در احلهرل،

برای ب دسو آوردن ان سبترین اقهار ج ذب الزم

ب قهرار دادن ایهزان جهذب احلهرل صه ف تهه در

اسو ک اباها روی و ور ر ه کربنهی چنهه دیهرار به

انحنی ک یبراسیرن به دسهو آیهه .به تقسهی اقههار

عنران ج ذب ،عل آا د س زی و فعه لسه زی اوجه م

ب قیا وه دارو بر اقههار او یه  ،درصهه حهذف تهه

گردد .بن براین اقهاری از و ور ر ه کربنهی را در اسهیه

اح سب گردیهه و در انحنهیهه و اح سهب ا بعههی

ویاریک غلیظ ریخا و ب اهها  02سه عو بهر روی

اررد اساا د قرار گرفو.

هلزن اغن قیسهی در داه ی حههود  41ته  51درجه

برای تعیین اقهار برین ج ذب ،آزا یشه ی بررسهی

س وایگراد قرار داد ت و خ صیه و اهراد زائهه از آن

ایزان حذف و ارکسرن به اقه دیر  1/2 ،1/15و 1/25

جها تروه .سپس احلرل اسیهی به صه فی تیشه ای

گرم از و ور ر کربنی و به ث بهو وهرهاتهان حجه و

 sintered glassب اوهاز ان فهذ ریهز ،صه ف تهه و

غلظو احلرل و ارکسرن حهاق برای هر ااغیر  3ب ر

و ور ر کربنی ب قیا وه بر روی ص فی چنهین ب ر به

تکرار ته.

آب دیرویز تسا ته ت ب قیا وه اسیه حذف تهرد.

برای بررسی تأثیر زا ن بر حذف و ارکسرن ترسهط

سراوج م و ور ر کربنی ب قیا وه بهر روی صه فی به

و ور ر کربنی ،در زاه نهه ی ،31 ،21 ،05 ،01 ،5 ،2

ات ورل تسا تهه و بهرروی یهک تیشه سه عو در

 45و  61دقیق بعهه از افهزودن  1/0گهرم از و ور ر ه

کرر  001درج س وایگراد ب اها  4س عو خشک

کربنی ب  21ایلی یار از احلهرل  411ایکروگهرم بهر

گردیه .ولرو خشک ته را در یک وی ل ک االً تلیهز

ایلی یار و ارکسرن ،قیف جذبی احلرل پهس از قهی

دربدار ریخاهه و تهه زاهه ن آزاهه یش در دسههیک ترر

زا ن ا وهه ی گاا ته خراوه ته ت اقهار و درصه

وهرهاری تهه  .)00در کلیه اراحه بعههی از ایهن

حذف دارو ب دسو آیه.

ولرو و ور ر کربنهی اسهاا د گردیهه .بهرای بررسهی

برای بررسی تأثیر  pHبر حذف و ارکسهرن ترسهط

جذب و ارکسرن ،در یک ار ن ا یر  011ایلهی یاهری

و ور ر کربنی pH ،احلرل و ارکسرن در اق دیر 7 ،4

اقهار  1/0گرم از و ور ر کربنی چنه دیرار  ،ریخا و

و  9تنظی ته و سپس درصه حهذف و ارکسهرن از

ب آن  21ایلی یار احلرل  411ایکروگرم بر ایلی یاهر

 21ایلی یار احلرل  011ایکروگرم بهر ایلهی یاهر به

و ارکسههرن اضهه ف گردیههه .در اباههها ،بههرای پخههش

حضرر  1/15گرم از جه ذب در pHهه ی ذکهر تهه

یکنراخههو و ور ر هه کربن هی ،احلههرل ح ه وی دارو و

اررد ارزی بی قرار گرفو.

و ور ر کهربنی ب اهها یهک ت دو دقهیق در حله م
951

ب اهنظرر تعیین تأثیر غلظو وه هارکسرن بر ایهزان
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هلچرن دقو روش ،ب تکرار اوهاز گیری غلظوهه ی

او اراسروه قرار گرفو ،سپس ب ههلزن اهغن ظیسی و
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حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

آزاه یش اوج م تهه .در وربهو اول در حضهرر 1/15

حذف و ارکسرن در حضرر غلظو  01ایکروگرم بهر

گرم از ج ذب ،درصه حذف در غلظوهه ی ،21 ،01

ایلی یار از ارفین بر روی و ور ر کربنی اررد اط ع

 011 ،51و  411ایکروگرم بر ایلی یار از و ارکسهرن

قرار گرفو.

اررد بررسی قرار گرفو و در وربهو دوم در حضهرر

سراوج م برای تعیین ق بلیو حهذف و ور ر ه کربنهی

 1/0گرم از ج ذب ،درصه حذف در غلظوه ی ،211

برای حذف و ارکسرن در اق یس ب ج ذبه ی رایهج

 311و  411ایکروگرم بر ایلی یار ارزی بی گردیه.

ار کربن فع ل ،در یک ار هن اه یر  011ایلهی یاهری

ع ا بعهی ک اررد ارزی بی قرار گرفو ،اثهر داه بهر

اقهار  1/0گرم از کربن فع ل ریخا و ب آن  21ایلهی

ایزان حذف برد .ب این انظرر ،دا ی  21ایلی یاهر از

یار احلرل  011ایکروگرم بهر ایلهی یاهر و ارکسهرن

احلههرله ه ی  51و  011ایکروگههرم بههر ایل هی یاههر از

افزود ته .اباها برای پراکنهه تههن کهربن فعه ل به

و ارکسرن در اق دیر  35 ،25و  45درج سه وایگهراد

اها یک ت دو دقیق در حل م او اراسروه قرار داد و

در حضرر  1/15گرم از و ور ر کربنی تنظهی تهه و

سپس ب هلزن اغن ظیسهی و به کلهک یهک اهنهو

ایزان حذف و ارکسرن در هر دا اررد سنجش قهرار

کرچک ه زد ته .از احلرل ولرو گیری تهه و به

گرفو.

کلک ک غذ ص فی ب قطر ان فذ  1/2ایکرون ک کهربن

در ارحل بعه ،بهرای تعیهین حههاکرر اقههار حهذف

فع ل را از خرد عبرر ولیدهه ک االً صه ف تهه و از

و ارکسرن ترسهط و ور ر ه کربنهی ،به  21ایلهی یاهر

آن قیههف اسههپکاروفارااری در و حیهه  211تهه 411

احلرل  011ایکروگهرم بهر ایلهی یاهر از و ارکسهرن،

و وراار گرفا ته .سپس اقهار و ارکسرن ب قیل وه در

 1/15گههرم جهه ذب اضهه ف تههه و ایههزان حههذف

احلرل ک ترسط کربن فعه ل حهذف وشهه  ،به قهرار

اوهاز گیری گردیه .سپس و ور ر ارحل قبه اجههداً

دادن ای هزان جههذب احلههرل ص ه ف تههه در انحن هی

ب  21ایلی یار از احلرل  011ایکروگرم بر ایلی یاهر

ک یبراسیرن و اح سب غلظو ب دسو آاه .ب تقسهی

و ارکسرن ت ز اض ف ته و ک ر تکهرار گردیهه ،ایهن

اقهار ب قیا وه بر اقهار او یه دارو ضهرب در عههد

ک ر ت آوج اداا پیها کرد ت جذب احلرل به قیا وهه

 ،011درصههه حههذف تههه اح سههب گردیههه و در

بهههون تغیی هر ا وههه .اق ه دیر حههذف تههه در اراح ه

اح سب ا بعهی اررد اساا د قرار گرفو.

اخالف ب ه اض ف ته ته حههاکرر اقههار حهذف
و ارکسرن ترسط ج ذب اح سب گردد.

برای بررسهی اک ویسه جهذب و ارکسهرن ترسهط
و ور ر ه ی کربنی ،وا یج درصه حذف در زاه نهه ی

وکا دیهری ک در حذف و ارکسرن حه ئز اهلیهو

اخالف و برای غلظهوهه ی اخالهف ته رسهیهن به

ای ب ته آن اسو ک اشهخص تهرد آیه اهرادی به

تع دل بر اع دالا پر اسان د در این زاین انطب تهه

س خال ن تیلی یی اش ب ایتراونه ب حذف و ارکسرن

ت بیشارین تط ب اررد ارزی بی قرار گیرد .اع دالا ب

تهاخ ول ینه .بهرای تعیهین ایهن تههاخ  ،اهرفین به

ک ر رفا عب را بردوهه از ایزوتهرم جهذب الوهلهریر

عنران الکر ی ب سه خا ر اشه ب و هلچنهین احاله ل

:)09

حضرر بیشار وسبو ب س یر اراد در احلرلهه یی که
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955

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 7:05 +0430 on Thursday June 21st 2018

حهههذف آن ترسههط وههه ور ر کربنههی دو وهههربو

و ارکسههرن در آنهه وجههرد دارد ،اواخه ب گردیهه و

مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

ک در آن  ،Ceغلظو و ارکسرن در ح و تع دل در

برد و  Aو  Bث بوه ی اع د هسانه ک ب ورع

حضرر ج ذب برد و  qeوش ن دهنه اقهار حذف

ج ذب و جذب تروه بساهی داروه.

ته از و ارکسرن ب ازای واحه وزن ج ذب ایب ته.

اع د دوبینین-رادوتکریچ :)09

ترتیب وش ن دهنه حهاکرر حذف ترسط ج ذب و
اورژی جذب ایب تنه .اع د فرووه یخ برای ایزوترم
جذب  )09ب صررا زیر اسو:

ک این اع د ویز دارای هل ن پ راااره ی قبلی برد و
ثرابو  qmو  Kاررد ارزی بی قرار ایگیروه.

ک در این اع د ویز  Ceو  qeدارای هل ن تع ریف
قبلی برد و  KFوش ن دهنه اورژی جذب اسو.
اع د تلکین :)01

نتایج

قیف اسپکاروفارااری و ارکسرن در احهود  211ته
 411و وراار و قرل ارج حهاکرر جذب ک در اراح
بعهی از آن اساا د گردیهه ،در تهک  0وله یش داد

در این اع د ویز  Ceو  qeدارای هل ن تع ریف قبلی

ته اسو.

شکل  :1طیف اسپکتروفتومتری نالترکسون در غلظتهای  011 )f ،011 )e ،111 )d ،01 )c ،01)b ،11 )aو  011 )gمیکروگرم بر میلیلیتر

اخالف

و ارکسرن ب اساا د از غلظوه ی ذکر ته در

وا یج

و ارکسرن در قرل ارج  281/8و وراار در جهول 0

جهول  0آورد ته اسو و در تک  2رس ته

خالص ته اسو .وا یج رس انحنی ک یبراسیرن

اسو.

951

اوهاز گیری

جذب

غلظوه ی
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 qmaxو  bویز ث بوه ی اع د الوهلریر برد و ب

مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی
جدول  :1نتایج رسم منحنی کالیبراسیون نالترکسون در آب در طول موج  081/8نانومتر (تکرار=  0مرتبه)
غلظت (میکروگرم بر میلی لیتر)

درصد انحراف معیار نسبی

91

1/1391

1/1321

1/1331

1/1321

1/11939

1/1

21

1/1112

1/1132

1/1133

1/1131

1/11155

1/1

51

1/9555

1/9551

1/9551

1/9555

1/11115

1/3

911

1/3105

1/3113

1/3111

1/3101

1/11111

1/9

211

1/1215

1/1313

1/1291

1/1212

1/11115

1/0

311

1/1331

1/1209

1/1201

1/1319

1/11395

1/3

111

9/2131

9/2359

9/2112

9/2121

1/11111

1/1
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جذب بار اول

جذب بار دوم

جذب بار سوم

میانگین

انحراف معیار

شکل  :0منحنی کالیبراسیون نالترکسون در آب دیونیزه در محدوده غلظت  11تا  011میکروگرم بر میلی لیتر در طول موج  081/8نانومتر

وا یج آن در جهول  2آاه اسو

دقو روش ب تکرار اوهاز گیری غلظوهه ی انحنهی
ک یبراسیرن در  3وربو ،اوهاز گیهری تهه اسهو که

جدول  : 2نتایج بررسی دقت روش اندازه گیری نالترکسون در آب دیونیزه در طول موج  201/0نانومتر
غلظت

غلظت محاسبه

غلظت محاسبه

غلظت محاسبه شده

(میلیگرم بر لیتر)

شده بار اول

شده بار دوم

بار سوم

میانگین

انحراف معیار

درصد انحراف معیار
نسبی

91

1/ 0

91/1

91/1

91/9

1/ 1

1/ 2

21

21/1

21/1

21/9

21/2

1/ 2

1/ 1

51

11/0

11/1

11/1

11/0

1/ 9

1/ 3

911

11/2

11/1

11/3

11/3

1/ 9

1/ 9

211

212/1

213/3

211/2

212/1

9/ 5

1/ 0

311

311/0

211/1

211/9

211/1

9/ 1

1/ 3

111

111/1

310/9

112/1

111/5

2/ 3

1/ 1

صحو روش اوهاز گیهری به تعیهین غلظهو دارو به

دسو آاه ب اقه دیر او یه اح سهب گردیهه که در

اساا د از جذبه ی ب دسو آاه و قرار دادن آنهه

جهول  3آاه اسو.

در انحنی ک یبراسهیرن و اق یسه اقه دیر غلظهو به
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مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی
جدول  :0نتایج بررسی صحت روش اندازهگیری نالترکسون در آب دیونیزه در طول موج  081/8نانومتر

غلظت (میلیگرم بر لیتر)

میانگین

درصد انحراف معیار نسبی

91

91/9

- 9/ 9

21

21/2

- 1/ 0

51

11/0

1/ 1

211

212/1

311

211/1

1/ 9

111

111/5

- 1/ 9

وا یج اثر اق دیر اخالف و ور ر کربنی بر ایزان حذف

ایلی یار در تک  3وش ن داد ته اسو.

و ارکسرن از  21ایلی یار احلرل  411ایکروگرم بر

شکل  :0نتایج تأثیر مقدار جاذب بر درصد حذف نالترکسون از  01میلیلیتر محلول  011میکروگرم بر میلیلیتر

وا یج اثر زا نه ی اخالف در اج ورا قرار گهرفان

و ارکسرن  411ایکروگرم بر ایلی یار بر ایزان حذف

 1/0گهرم وه ور هر کربنی در 21ایهلی هیار از احلرل

در تک  4ول یش داد ته اسو.

شکل  :0نمودار درصد حذف نالترکسون از 01میلی لیتر محلول  011میکروگرم بر میلی لیتر توسط  1/1گرم نانولوله کربنی در زمانهای مختلف

تأثیر  pHاحلرل و ارکسرن بر درصه حذف آن
ترسط و ور ر
950

کربنی در تک

اسو.

 5وش ن داد ته
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911

11/3

1/ 1
- 9/ 1

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

مهدی انصاری و همکاران

بررسی تأثیر غلظو و ارکسرن بر درصه حذف آن

ترسط و ور ر ه ی کربنی در حج  21ایلی یار از

ترسط و ور ر کربنی ب دو اقهار  1/15و  1/0گرم از

غلظوه ی ااا وا و ارکسرن در تک  6آاه اسو.

ج ذب اوج م ته ک وا یج بررسی حذف و ارکسرن

شکل  :6در صد حذف نالترکسون در غلظتهای مختلف توسط  1/10و  1/1گرم جاذب

اثر دا در حضرر  1/15گرم ج ذب در  21ایلی یار از

در ایلی یار در تک  7ول یش داد ته اسو.

احلرل و ارکسرن در دو غلظو  51و  011ایکروگرم

شکل  :7درصد حذف نالترکسون از محلول  01و 111میکروگرم در میلیلیتر ،در دماهای مختلف در حضور  1/10گرم نانولوله کربنی
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شکل  :0تأثیر  pHبر در صد حذف نالترکسون از  01میلیلیتر محلول  011میکروگرم بر میلیلیتر توسط  1/10گرم جاذب

مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

ب انظرر اق یس تراو یی حذف و ارکسرن ترسط

و ارکسرن در حضرر  1/0گرم از کربن فع ل اررد

و ور ر کربنی و کربن فع ل ،حذف و ارکسرن از 21

بررسی قرار گرفا ک وا یج آن در تک  8وش ن داد

ایلی یار احلرل  011ایکروگرم در ایلی یار

ته اسو.

وا یج تعیین ظرفیو حذف و ارکسرن ترسط و ور ر

برای تعیین اک ویس حذف و ارکسرن ترسط و ور ر

کربنی وش ن ایدهه ک هر گرم از و ور ر کربنی ق در

کربنی وا یج بررسی اوطب ق وا یج بر اع دالا ایزوترم

ب جذب  66/3ایلیگرم از و ارکسرن ایب ته .ب

تک

 ،)9اشال

بر پ راااره ی اع د و ضرایب

عالو وا یج بررسی حذف ارفین ترسط و ور ر

خط ح صل ت ا

تیب خط ،عرض از ابهأ و

کربنی وش ن ایدهه ک ارفین ب اقهار حهود %01

ضریب هلبساهی ب دسو آاه در جهول  4خالص

و ارکسرن جذب و ور ر کربنی ایترد.

ته اسو.

شکل  :9انطباق دادهها با ایزوترمهای الف) النگمویر ب) فروندلیخ ج) دوبینین-رادشکویچ د) تمکین برای بررسی
حذف نالترکسون توسط نانولولههای کربنی چند دیواره

911
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شکل  :8حذف نالترکسون توسط کربن فعال در زمانهای مختلف در مقایسه با نانو لولهکربنی چند جداره

مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی
جدول  :0نتایج محاسبه ثوابت ایزوترمهای جذب و معادله خط حاصله
نوع مدل ایزوترم
النگمویر
فروندلیخ

تمکین

91/2231

-1/5111

1/1111

b
-91/2911

-1/2119

-2/9112

1/0033

n
-1/1915

kf
99/32

1/1915

22/1121

1/1111

k
22/121

qm
1/111

-1/1115

1/9992

1/1211

B
-1/1115

A
1/1112.

بحث

اسههپکاروفارااری ا ه وراب بههناش بههرای اوهههاز گی هری

در این اط ع از و ور ر ه ی کربنی بهرای جهاسه زی

و ارکسرن در قرل اهرج  288/8وه وراار ترسهع داد

و ارکسرن ،ک یک آالینهه به قر انه بع آبهی اسهو،

تههه و پ رااارههه ی اعابهه ر روش ،هل ونههه انحنههی

اساا د ته اسو .آ هردگی آبهه به اوهراع داروهه ،

ک یبراسیرن وش ن دهنه رابطه خطهی بسهی ر خهرب،

وهراوی زی دی در خصرب عهرارض ایهن داروهه در

دقو ب ال ب درصه اوحراف اعی ر وسبی کلاهر از %4/2

اوس ن ک اصرف کننهه وره یی آب و یه احصهرالا

و صحو خرب ب درصه خط ی وسبی کلاهر از %0/0

ح صهه از اصههرف آب اعهه از کشهه ورزی و یهه

برد ک ب د ی س دگی و سرر و بر روشهه ی ذکهر

دااپروری و صهی دی اسهو ،به وجهرد آورد اسهو.

ته ارجحیو دارد .ذا کلیه ک رهه ی بعههی برپ یه

اط عه ه ا ااعههههدی به هرای جهاسه ه زی و حهههذف

اوهاز گیری جذب احلرل حه وی و ارکسهرن در ایهن

آالینه ه ی دارویهی از آب به هنهه م تصهای آب در

قرل ارج صررا گرفا اسو.

اقی س آزا یشه هی و صنعای صهررا گرفاه و ههر

و ور ر ه ی کربنی ب د ی اس حو سطحی ب ال ،به

روز ویز این اقهاا ا به قهرر گسهارد تهری در حه ل

قرر گسارد ای در تحقیق ا حذف اهراد زائهه اهررد

اوج م اسو .)21

بررس هی قههرار گرفا ه اوههه  .)00 ،20 ،25اقهههار ا ه د

ب ترسهع روزافهزون وه ورتکنر رژی و ازیهوهه ی

ج ذب برای حذف آالینهه اهررد وظهر ب یهه در حهه

فراوان آن ،اساا د از اهراد به اوههاز وه ور در حهذف

کلارین اقهار و بیشارین ک رآیی تنظهی تهرد .واه یج

داروه از آب وقش ویژ ای ایا کهرد اسهو .در ایهن

اط ع ح ضر وش ن ایدهه ک درصه حذف ت اق دیر

ای ن و ور ر ه ی کربنی ب د ی خصرصهی ا انحصهر

 1/0گرم از ج ذب افزایش ی فاه و به حههاکرر خهرد

ب فرد خرد اررد ترج خ ب احقیقن بهرد اوهه ،22

ایرسه و از این اقهار ب بعه ،افزایش اقههار جه ذب

 El-Didamony .)20و هلکههه ه ران  )23بهههههرای

تأثیری بر درصه حذف وهارد .ذا بهرای غلظهو 411

اوهاز گیری و ارکسهرن در احهیطهه ی آبهی از روش

ایکروگرم بر ایلی یار اقههار  1/0گهرم از جه ذب به

 )IVاساا د ولهرد و

عنران اقهار برینه اواخه ب تهه و در کلیه اراحه

تری اشا و ارکسرن ب سری

 Sarsambiو هلک ران از تری یک اشا روهی برای

بعهی این اقهار اررد اساا د قرار گرفو .این اقههار

تعیههین اقهههار و ارکسههرن اسههاا د ولردوههه  )24ک ه

جهه ذب قهه در بهه جههذب بههیش از  7ایلههیگههرم از

وقوگیر برد و وی ز ب اصرف اعرفهه ی گروه گرن

و ارکسرن ب ازاب هر گرم از ج ذب برد که در حهه

دارد .حه ل آن که در ایهن اط عه یهک روش سه د

اق دیر گزارش ته بهرای س یههر آالینههه هه ی آ هی
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دوبینین-رادشکویچ

شیب خط

عرض از مبدأ

مجذور ضریب همبستگی

ثابتهای معادله
qmax
1/1110

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

هلچرن روگه ایب ته .)00
زا ن تل س ج ذب و آالینه از اهلیهو خ صهی در

مهدی انصاری و همکاران

و در  pHقبیعی احلهرل ،حهذف دارو اهررد اط عه
قرار گرفو.

اسو .زا ن تله سهه ی گهزارش تهه بهرای حهذف

حذف آن ب ترتیب ترسط دو اقهار  1/15و  1/0گرم

حهاکرری آالینه ه ایتراوهه بسهی ر ااغیهر ب تهه .به

از ج ذب وشه ن اهیدههه که به افهزایش غلظهو در

عنههران ار ه ل بههرای حههذف کههروم ترسههط دهق ه وی و

احهود  1ت  411ایکروگرم بر ایلهی یاهر ،از غلظهو

هلک ران از  31دقیق  )26ت  201دقیق برای حهذف

 011ایکروگرم بر ایلی یار ب بعه برای  1/15گهرم از

بیس فن ک ترسط ززو ی و هلکه ران  )27گهزارش

ج ذب ،درصه حذف ک هش ی فا اسو ،در ح ی که

ته اسو ،ااغیر اسو.

برای  1/0گرم از ج ذب ،درصهه حهذف در احههود

در اط ع ح ضر زا ن برینه  31دقیقه  ،به خهربی

وزدیک ب حهاکرر ث بو ب قی ایا وه ولردار  .)6ایهن

وش ن دهنه آن اسو ک و ور ر ه ی کربنی ق دروه به

وا یج وش ن اهیدههه که به روش سهری در بررسهی

حهاکرر تران خرد و ارکسرن را از احیط آبهی حه وی

درصه حذف ،و ور ر کربنی در اهق دیر پ یهین اتب ع

آن حذف ول ینه ک زاه ن ق به قبهر ی اسهو .بهرای

ته و غلظوه ی ب التر از  011ایکروگرم بهر ایلهی

ترکیب ا اسیهی و قلی یی ضعیف pH ،وقش ارلی در

یار ت  411ایکروگرم بر ایلی یار ب اق دیر به التر از

حذف آالینه از احیط ایا ایکنه .سبح وی اردک وی و

و ور ر کربنی وی زانه اسو ،ب عبه رتی بهرای حهذف

هلک ران  )20وش ن دادوه ک حذف آاروی ک ب کلک

حهاکرری دارو از احیط الزم اسو غلظو و ارکسهرن

و ور ر ه ی کربنی ب اقهار ق ب ترجری ب تغییهر pH

ویز اه وظر ب ته .تأثیر دا بر ایزان حذف و ارکسهرن

از  5ب  7افزایش ایی به .وا یج اط عه ح ضهر وشه ن

از دو احلرل ب غلظوهه ی اخالهف ترسهط و ور ر ه

ایدهه ک تا وا اوهکی در درصه حذف و ارکسهرن

کربنی وش ن ایدههه که در داه ی احهیط یعنهی 25

در pHه ی اخالف وجهرد دارد ،هرچنهه به افهزایش

درج س وایگراد بیشارین درصه حذف وجرد داتها

 ،pHج ذب تل ی بیشاری برای حذف و ارکسهرن از

و افزایش دا ب عث ک هش ایزان حذف ایگردد .این

خرد وش ن ایدهه .این پهیه را ت یه باران این گروه

اسئل احال الً ب د ی افزایش اورژی جنبشی الکرله

ترجی ولرد ک از آوجه که و ارکسهرن یهک ترکیهب

در دا ی ب التر و ا هیو جذب فیزیکی و ارکسرن به

قلی یی اسو و افزایش  pHسر فرم غیر یهرویز دارو

پیروهه ی ضعیف واوهاروا سی بر روی ج ذب اربرط

را افزایش ایدهه و از قرف دیهر و ور ر کربنی یک

ایترد .ب عالو جذب در داه ی احهیط دارای ایهن

ج ذب آب گریز ایب ته ،تل یه جهذب دارو ترسهط

ازیو ایب ته ک برای جذب برار ویه زی به صهرف

و ور ر کربنی در pHه ی ب التر ویز بیشار اهیگهردد.

اورژی برای گرم کردن احیط ویسو .در اط ع ح ضر

ا با این اخاالف و چیز اسو و تنظی  pHاحلهرل در

اق یس حذف و ارکسرن ترسط کربن فع ل و و ور ر ه

pHه ی ب التر اسالزم اض ف ولردن اراد قلی یی کننه

کهربنی ب وضرح که رآیی ب التر و ور ر کهربنی را ک

ب احیط آبی اسو ک خرد ب عنران آالینه ب تل ر

دارای اس حو سهطحی بیشهاری اهیب تهه را وشه ن

ایرود .ذا در اط ع ا بعهی تنظی  pHاوج م وشهه

اهیدهه .درصهه جهذب تقهریب ً س بهرابری تهرسهط
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جذب برخرردار اسو ک هر چ کرت تر ب تهه براهر

در اط ع ح ضر تأثیر غلظو و ارکسهرن بهر ایهزان

مهدی انصاری و همکاران

حذف نالترکسون با نانولولههای کربنی

برای جذب و ارکسرن از احیط آبی احال الً به د یه

ارجرد در آب ول ی ن ایس زد ،اا سلّیو وه ور ذراا

اس حو سطحی بسی ر به التر و ور ر ه هه ی کربنهی و

برای اوس ن و ارجرداا زوهه  ،آالینههگی وه ور ذراا

فض ه ی بین ر ای و داخ ر ای در و ور ر کربنی

برای احیط زیسو ،جها تههن اهراد جهذب تهه از

چنه دیرار ایب ته .)25

سطح و ور ذراا ،ق بلیو اصرف اجههد وه ور ذراا و

بررسی ظرفیو ج ذب ،ترصیف کننه ظرفیو ب الی

قیلههو به ال ،از جلله چه شهه ی اره پهیش روی

جذب و ور ر کربنی اسو که یهک گهرم از آن قه در

احققین بهرای اسهاا د گسهارد از ایهن ترکیبه ا در

اسو بیش از  61ایلیگرم و ارکسرن را حذف ول یهه.

حذف آالینه ه ایب تنه

برای بررسی حذف اراد به سه خال نهه ی تهیلی یی

در پ ی ن ایتران پیشنر د کرد ک در اط عه ا آینهه

اش ب و ارکسرن ،ارفین اررد اط ع قرار گرفو که

ب اض ف ولردن گهرو هه ی عه الی بهر روی و ور ر ه

این ترکیب ویز ترسط و ور ر کربنی حذف اهیتهرد،

کربنی ب خصرب عراا اخاص صی ،تهرایط حهذف

اا اقهار حهذف آن در اهق یس ب و ارکهسرن از %01

اخاص صی و ارکسرن ترسط و ور ر کربنهی ع اه دار

تج وز ولیکنه .ب عالو در احیطه یی ک و ارکسرن

ته اررد ارزی بی قرار گیرد.

الکن اسو وجرد داتا ب ته ،ااک ن حضهرر برخهی
اراد اخهر ار ااه دون ،اپریههین ،آ انا ویه و غیهر

نتیجهگیری

وجرد دارد ک ب د ی اشکالا در تری آنهه ااکه ن

و ور ر کربنی از ظرفیهو ق به قبهر ی بهرای حهذف

بررسی تهاخالا آنه وجرد وهاتهو .بهرای بررسهی

و ارکسرن از احیطه ی آبی بهون وی ز ب تنظی دا و

اک ویس جذب ویز از اعه دالا ایزوتراره ی اخالهف

ی  pHبرخرردار برد و ب سرعو ق ب قبهرل دارو را

جهذب اسههاا د تههه که واه یج اح سههب پ رااارهه ی

از احیطه ی آبی حهذف اهیکنهه .الکهرلهه ی ایهن

اع دالا در جهول  4خالص ته اسهو .ایهن واه یج

آالینه  ،ب صهررا تهک الیه بهر روی جه ذب قهرار

وش ن ایدهنه ک جذب و ارکسرن بهر روی و ور ر ه

اهیگیهرد و بنه براین جهاسه زی آن را بهرای اسههاا د

کربنی ب اقهار زی دی بر اع د الوهلریر انطب اسو

اجهد و فع لس زی ج ذب الکن ایول یه.

 .)r=1/98در این صررا ایتران پیشبینی ولرد که
و ارکسرن ب صررا تک الیه به اتصه الا ضهعیف

تشکر و قدردانی

واوهروا سی ب و ور ر کربنی ااص ته اسو.

از اع ووههو احاههرم پژوهش هی داوشههه آزاد اسههالای

هر چنه در این اط ع ق بلیو ب الی و ور ر ه کربنهی

واحه کرا ن ک حل یو ا ی اوج م این تحقیه را بهر

برای حذف و ارکسهرن وشه ن داد تهه و ایهن خهرد

عره داتا اسو ،قهرداوی و تشکر ایترد.
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Abstract
Background: Extensive researches with different techniques are being carried out for
removal of pharmaceuticals from aqueous media. The aim of this study was to use multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) to remove naltrexone as a pollutant of the aquatic
environment and to investigate the mechanism of absorption and factors affecting it.
Methods: In this experimental study, different amounts of MWCNTs were added to different
concentrations (200 to 400 mg/L) of naltrexone and adsorption at various conditions including
temperature, pH, and time of adsorption was studied. Adsorption on multi-walled carbon
nanotubes was adopted on isotherm model equations to estimate the adsorption mechanism.
Results: Optimum conditions to remove 90% of naltrexone from 20 ml of its 400g/ml
solution were at adsorbent amount of 0.1g and time of 20 to 30 minutes. Temperature and pH
had no effect on adsorption in the examined ranges. The drug can be absorbed as one layer
and according to the Langmuir isotherm, on carbon nanotubes.
Conclusion: Naltrexone removal by MWCNTs, due to higher surface area and therefore more
efficient adsorption properties, is more efficient than by activated carbon and requires no
specific conditions in regard to pH, temperature, and concentration. Substances with similar
structures, like morphine, compete with naltrexone on adsorption.
Keywords: Naltrexone, MWCNTs, Removal, Aqueous Media
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