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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تهيه مشتق تازهای از بازشيف تيوفن تترا هيدرو بنزو
و کاربرد آن در اندازهگيری فلوئوريد در خميردندان
به عنوان يک حسگر تازه فلورساني فلوئوريد
علي يگانه فعال* ،+مريم موجديان ،مهدي کلهر ،عبدالمحمد عطاران
تهران ،دانشگاه پيام نور ،دانشکده علوم ،گروه شيمي ،صندوق پستي  7963ـ 56761

رضا تبارکي
ايالم ،دانشگاه ايالم ،دانشکده علوم پايه ،گروه شيمي

چكيده :در اين پژوهش از يک ترکيب که براي اولين بار تهيه و گزارش شده است به عنوان يک حسگر فلورساني
براي اندازه گيري فلوئور استفاده شده است .فلوئوريد ،يک ماده معدني طبيعي است که در پوسته زمين به فراواني
يافت مي شود .عنصر فلوئور و يون آن بسيار سمي بوده و در منطقههايي که ميزان فلوئور کم باشد ،پوسيدگي دندانها
ديده ميشود .مانند هر ماده ديگر ،اگر فلوئوريد بيش از اندازه و بي رويه مصرف شود مسموميت ايجاد ميکند.
اين موضوع نشان دهنده اهميت اندازه گيري فلوئوريد در نمونههاي داراي فلوئوريد به ويژه خمير دندان است.
پرتو سنجي فلورساني ،با توجه به حساسيت باالي آن براي اين منظور در اين پژوهش بهکار گرفته شد .افزون بر
گزارش يک سامانه تازه نور تابي فلورساني ،کاربرد تجزيه اي اين سامانه در اندازه گيري ترکيبهاي آسکوربيک اسيد،
اوره ،استامينوفن و يون فلوئوريد بررسي شد .بر اساس نتيجههاي بهدست آمده ،اين سامانه براي اندازه گيري يون
فلوئوريد در يک نمونه حقيقي بهکار رفت .اثر عاملهاي گوناگون مانند  ، pHغلظت مشتق باز شيف و نيروي يوني
بر شدت فلورساني مشتق باز شيف بررسي شد .براي اندازه گيري يون فلوئوريد از روش افزايش استاندارد استفاده شد.
گستره ديناميکي ،حد تشخيص ،دقت و صحت روش تعيين شد .گستره ديناميکي ،4/75 ×51-4– 4/3×51-9
حد تشخيص  2/5 ×51-9و انحراف استاندارد ميانگين براي  n= 1اندازهگيري برابر  5/160درصد براي غلظت
 51-4موالر بهدست آمد .اثر کاتيون ها بر اين سامانه نور تابي فلورساني جديد بررسي شد .اين نتيجهها نشان ميدهد
که اين روش از دقت بسيار خوبي برخوردار است .بررسي اثر عاملهاي مزاحم همچون برخي از کاتيونها و آنيونها
نشان داد اين روش براي اندازه گيري يون فلوئوريد به عنوان يک روش تجزيه اي نو دلخواه بوده و به عنوان
يک حسگر جديد فلورساني حساس فلوئوريد مي تواند مطرح شود.
واژههاي كليدي :باز شيف؛ فلوريمتري؛ فلوئوريد؛ خمير دندان؛ تيوفن.
KEYWORDS: Schiff base; Spectrofluorimetric; Toothpaste; Thiophene; Fluoride.
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فلوئوريد ،يک ماده معدني طبيعي است که در پوسته زمين به فراواني
يافت ميشود .عنصر فلوئور و يون آن بسيار سمي هستند .خاک،
اصليترين منبع فلوئور ميباشد .گياهان داراي مقدارهاي متفاوت
فلوئوريد ناشي از آب و خاک ميباشند .در برخي از مواد غذايي،
به ويژه در ماهيان ،چاي و سبزيجات ،مقدار زيادي فلوئوريد يافت ميشود.
مهمترين منبع دريافت فلوئوريد در رژيم غذايي ،پس از
آب آشاميدني ،چاي مي باشد .اگر فلوئوريد در آب آشاميدني شهر
به ميزان مناسب موجود باشد ،پوسيدگيهاي دنداني را تا حدود
 ۰۶درصد کاهش مي دهد .در منطقههايي که ميزان فلوئور کم است،
پوسيدگي دندانها ديده ميشود .فلوئوريد ني ز مثل هر ماده
ديگر اگر بي ش از اندازه و بي رويه مصرف شود مسموميت
ايجاد ميکند ] 3ـ .[1
به طور معمول عالمتهاي مسموميت با فلوئوريد بعد از خوردن
 05۶ميلي گرم شروع مي شود .عالمتهاي آغاز مسموميت
با فلوئوريد سرگيجه ،اسهال ،درد معده و اسپاسم عضالت ميباشد.
اين مسموميت در شرايط حاد ميتواند به مرگ فرد منجر شود.
بررسي اثرهاي افزايش فلوئوريد در آب آشاميدني نشان ميدهد
که مقدارهاي  ۶/8تا يک  ppmفلوئوريد باعث کاهش چشمگير
پوسيدگي دندان مي شود .مقدارهاي باالتر از يک  ppmدرمورد
دندانهاي دايمي ،باعث شروع تغييرهاي محسوس در ميناهاي درحال تشکيل
خواهد شد .اين تغييرها شامل لکههايي است که در معاينه دقيق
دندانها ممکن است ديده شود .بروز اين لکه ها اولين مرحله
فلوروزيس محسوب مي شود .تغييرهاي قابل اندازهگيري
در ترکيب شيميايي استخوان در مقدارهاي باالتر از  4 ppmايجاد ميشود.
بدين ترتيب که  %1۶کربنات و  %15منيزيم از امالح استخوان
کاسته ميشود .با اين وجود در عکس هاي راديوگرافي اين تغييرها را
نميتوان تشخيص داد .با افزايش مقدارهاي فلوئوريد به 8 ppm
اولين تغييرهاي راديولوژيک پديدار ميشود .سه نوع عارضه بر اثر
ازدياد مصرف فلوئوريد در انسان گفته شده است  :مسموميت حاد،
فلوروزيس دنداني و فلوروزيس فلج کننده.
اين موردها نشان دهنده اهميت اندازه گيري فلوئوريد در نمونههاي
داراي فلوئوريد ميباشد .خمير دندان به عنوان يک فراوردهي بهداشتي
در اين زمينه ميتواند مورد توجه باشد .اين مسئله به ويژه
در مورد مسموميت کودکان و نوجوانان با فلوئوريد موجود
در خمير دندان اهميت زيادي دارد ] .[4 ،5اهميت اين موضوع آنچنان

شايان توجه است که در گزارش ساليانه انجمن هاي سالمتي
همواره مد نظر ميباشد و بر اساس استانداردهاي  FDAتعيين
فلوئوريد در تمامي خمير دندانهاي داراي فلوئوريد اجباري است و
به صورت پيوسته کنترل ميشود ] .[۰اين کنترل در کشور هاي
گوناگون به صورت پيوسته انجام ميگيرد ].[7
اندازهگيري آنيونها به روشهاي اسپکتروفوتومتري
و به طور خاص فلوئوريد گزارش شده است ] .[8 ،9ديميتريوس()1
و همکاران ،يک روش اسپکتروفتومتري به روش تزريق در جريان
وارون براي تشخيص فلوئوريد و يون مونوفلوروفسفات
در خميردندان پيشنهاد کردند .اين مقاله براساس روش واسنجي،
با روش اثر بازدارندگي يون فلوئوريد بر روي آهن ( )IIIاکسيد شده
در حضور -0،4دي آمينو فنل ،بهوسيله آب اکسيژنه انجام شده است.
نمودار واسنجي خطي از  ۶تا  9ميليگرم بر ليتر براي يون
فلوئوريد گزارش شده است و انحراف استاندارد نسبي خوبي
در حدود  % ۶/5و حد تشخيص  ۶/۶9ميلي گرم بر ليتر بهدست
آمده است ] .[1۶تعيين فلوئوريد در نمونههاي گوناگون با استفاده از
الکترود يونگزين گزارش شده است .حد تشخيص در اين نمونهها
 ۶/۶۶1ميليگرم بر ليتر و درصد بازيابي  98-1۶3درصد گزارش
شده است]11[ .
اندازه گيري يون فلوئوريد با استفاده از حسگر نسبت
فلورسانسي مشتقي از هيدروکسي فنيل بنزوايميدازول در دو طول
موج انجام شده است .بيشترين نسبت نشر فلورسانس در طول
موج  445به  3۰۶نانومتر با افزايش يون فلوئور افزايش مي يابد.
بازهي خطي در اين روش بين  ۶/3تا  8ميکرو مول بر ليتر و
حد تشخيص  ۶/19ميکرو مول بر ليتر گزارش شده است ].[10
کيوبو و همکاران در سال  0۶1۰ميالدي يک حسگر نوري و
فلورساني بسيار حساس با حد تشخيص  0/7 ppbگزارش نمودهاند ].[13
همچنين با استفاده از مشتقي از اسپيرو پايرن نشانده شده بر روي
گرافن يک روش سريع رنگ سنجي براي اندازه گيري فلوئوريد
گزارش شده است .اساس روش مبتني بر يک واکنش جانشيني
حساس و گزينش پذير براي اندازه گيري يون فلوئوريد ميباشد ].[14
ايکس يانگ يان و همکاران در سال  0۶1۰ميالدي يک حسگر
فيبر نوري مينياتوري براي اندازه گيري فلوئوريد با حد تشخيص
 8 ppbگزارش نموده اند]15[ .
)
0
(
در سال  0۶11ميالدي ،هايک کليسنر و همکاران ،با استفاده از
دستگاه جذب اتمي و کوره گرافيتي روشي براي تعيين فلوئور محلول

)2( Heike Gleisner

)5( Demetrius

مقدمه
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تعيين فلوئوريد با روش اسپکتروفلوريمتري ميباشد .در اين گزارش
يون فلوئور باعث افزايش سرعت تشکيل کمپلکس آلومينيوم ـ
اريوکروم قرمز بي مي شود .متغيرهاي گوناگون فيزيکي و
شيميايي مؤثر بر اين فرايند و سينتيک آن مورد بررسي قرار گرفته
است]00[.
در سال هاي اخير حسگر فلورساني بر اساس تاثير فلوئوريد
بر فلورسانس آمينو بنزو هيدرازيد گزارش شده است ].[03
مقالههاي مروري نيز براي انواع روشهاي اندازهگيري فلوئوريد
منتشر شده است ].[8 ،9در سال  0۶15ميالدي کتابي با عنوان
فلورين :شيمي ،آناليز ،تأثيرها و عوارض توسط انتشارات آمازون
منتشر شده است .فصل  5اين کتاب به اندازه گيري فلوئوريد
در نمونههاي شير ،چاي و نمونه آب پرداخته است ].[04
اين گزارشها نشان دهنده اهميت اندازه گيري فلوئوريد با روشهاي
فلورساني ميباشد .در پژوهش حاضر از يک ترکيب که براي اولين بار
تهيه و گزارش ميشود به عنوان يک حسگر فلورساني براي
اندازهگيري فلوئور استفاده شد .ساخت حسگرهاي فلورساني تازه
يک چالش براي تعيين عناصر کم مقدار ميباشد

در خميردندان مطرح کردند ،در اين روش نشان داده شده است که
با استفاده از يک منبع پيوسته در دستگاه جذب اتمي ميتوان
جذب مولکولي گاليم مونو فلوئوريد به منظور تعيين فلوئوريد بهکار برد.
با اين روش کمترين حد قابل اندازه گيري در يک نمونه واقعي
خمير دندان حدود  3۶ppmبود .نتيجههاي به دست آمده نشان داد
که روش داراي دقت و صحت بسيار خوبي بوده و سرعت انجام
آناليز پنج برابر روش هاي ديگر بود]1۰[ .
در سال  0۶11ميالدي ،سيلوان موريس( )1و همکاران ،تعيين فلوئوريد
موجود در چاي را با استفاده از روش طيف سنجي جذب مولکولي
با کوره گرافيتي براي تعيين کلسيم مونو فلوئوريد گزارش نمودهاند.
حد تشخيص فلوئوريد  ۶/1۰ميليگرم بر ليتر و منحني واسنجي
در بازهي بين  ۶/5و  05ميليگرم بر ليتر با ضريب همبستگي
) ۶/9994(Rگزارش شده است ] .[17آلين بورقس در سال  0۶1۰ميالدي
يک روش مبتني بر جذب اتمي کوره گرافيتي را براي اندازه گيري
فلوئوريد در فراوردهي آرايشي سايه چشم توسعه داد.
مقدارهاي فلوئوريد در نمونه هاي آزمايش شده مقدار  ۶/8تا
 0/7گرم در هر کيلوگرم از اين فراوردهي آرايشي بهداشتي را
گزارش نموده است]18[ .
)
0
(
در سال  0۶10ميالدي ،ظاهر برقوتي و سمير امريح براي تعيين
فلوئوريد در آبهاي زيرزميني بر مبناي تشکيل کمپلکس هاي آبي
رزورسين با يون فلوئوريد و با استفاده از روش اسپکتروفتومتري
گزارشي را منتشر کردند .در اين روش غلظت فلوئوريد  ۶/54ميلي مول
گزارش شد .حساسيت ،حد تشخيص ،بازهي کمي و درصد بازيابي
به ترتيب  ۶/357ميکروگرم بر ميلي ليتر ۶/۶7 ،ميليگرم بر ليتر،
 ۶/0ميلي گرم بر ليتر و  1۶1/1گزارش شده است]19[ .
در سال  0۶10ميالدي ،ظاهر برقوتي و سمير امريح( )3با استفاده از
کمپلکس کوئين آليزارين تعيين فلوئوريد در آب آشاميدني را
به روش اسپکتروفتومتري انجام دادند .بازهي خطي در حدود
 ۶/3تا  5ميليگرم بر ليتر در طول موج  553نانو متر بود.
حد تشخيص ،کمترين حد قابل اندازه گيري و درصد بازيابي به ترتيب
 ۶/117ميکروگرم بر ليتر ۶/1 ،و  ۶/3ميلي گرم بر ليتر گزارش
شده است]0۶[ .
اندازه گيري مقدارهاي اندک يون فلوئوريد بر اساس تشکيل
کمپلکس سه تايي يون فلوئوريد ـ زيرکونيوم و کلسئين بلو گزارش
شده است ] .[01يک گزارش ديگر شامل يک روش سينتيکي

در کليه آزمايش ها ،حالل به کار رفته اتانول و اتيل استات
با درجه اسپکتروسکوپي بود که از فراوردههاي شرکت مرک
خريداري شد .ساير نمک ها و ترکيبها نيز از فراوردههاي شرکت
مرک تهيه شد .در اين پژوهش از ليگاند بازشيف سنتزي جديد
-0(]-0هيدورکسي-4-متوکسي بنزيليدن)آمينو[ 4-و5و۰و-7
تتراهيدرو -1-بنزوتيوفن -3-کربو اکساميد ،استفاده شده است.
ساختار مشتق باز شيف مورد استفاده در شکل  1آورده شده است.
دستگاه اسپکتروفلوريمتر مدل  Cary Eclipseشرکت اجيلنت
ساخت کشور استراليا براي ثبت پرتوهاي فلورساني بهکار رفت.
دستگاه  pHمتري که براي کنترل  pHمحلولهاي
مورد اندازهگيري ،دستگاه  pH/mVـ سنج متراهم مدل  807بود.
اين دستگاه داراي الکترود مرکب شيشه ـ کالومل ساخت
کشور سوئيس براي اندازهگيري  pHمحلولها است.
از دستگاههاي سانتريفوژ هتيچ( )1مدل  EBA20ساخت کشور
آلمان براي آماده سازي نمونه استفاده شده است .ترازوي تجزيهاي

)7( Zaher Barghouthi and Sameer Amereih

)5( Silvane Moresa

بخش تجربي
مواد شيميايي و دستگاهها

)2( Zaher Barghouthi and Sameer Amereih
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شکل 3ـ تهيه مشتق بازشيف ( )Lاز مشتق  -2آمينو تيوفن (.)3

با دقت  ۶/1 mgمدل
کشور آلمان براي توزين استفاده شد.

ED2245

ساخت شرکت سارتريوس

تهيه مشتق  -2آمينو  -7،6،5،4تتراهيدرو بنزو تيوفن-3-استاميد

ترکيب  1طبق واکنش گوالد در آزمايشگاه تهيه شد به اين
ترتيب که در يک ارلن ماير  5۶ميلي ليتري مقدار  ۶/۶5مول از
يک ترکيب کتوني (سيکلوهگزانون) و  ۶/۶5مول از ترکيب سيانو استاميد
و  ۶/۶5مول پودر گوگرد در  8ميلي ليتر اتانول ريخته و مقدار
 5ميلي ليتر مورفولين قطره قطره به آن افزوده شد .مخلوط
واکنش به مدت  3ساعت در دماي حدود  5۶درجه سلسيوس
ضمن همزدن با همزن مغناطيسي گرما داده شد .سپس محتويات
ارلن در دماي محيط خنک شد و رسوب به دست آمده پس از
صاف کردن در اتانول داغ متبلور شد .بازده اين واکنش  %73بوده
و نقطه ذوب آن  119درجه سلسيوس مي باشد که سرانجام
فراوردهي زرد رنگ بهدست آمد.
تهيه باز -شيف -2آمينو تيوفن

 ۶/۶1مول از ترکيب آميني را در يک بالن ته گرد داراي
 1۶ميليليتر اتانول ريخته و پس از حل شدن ۶/۶1 ،مول از ترکيب
آلدئيدي مربوطه و يک قطره سولفوريک اسيد به آن افزوده شد.
فراورده پس از سه دقيقه بههم خوردن در دماي محيط تشکيل شد.
فراوردهي بهدست امده صاف شده و با آب و اتانول به نسبت
 5۶:5۶شستشو داده شد و با اتانول خالص سازي شده که بلورهاي
رنگي مشتق باز شيف ( )Lبه دست آمد.
56

داده های طيفي  -2آمينو  -7،6،5،4تترا هيدرو بنزو تيوفن-3-استاميد

ويژگيهاي پرتو  IRو
زير ميباشد.

1

H-NMR

مشتق باز شيف

L

به شرح

2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzylideneamino)-4,5,6,7]tetrahydrobenzo[b
thiophene-3-carboxamide
(L):
Yellow powder. M.p. 277 ºC. IR (KBr, υmax): 3176, 3361
(NH), 3014, 2935 (CH), 1631 (C=O), 1595 (C=N), 1462,
1506 (C=C), 1280 (C-O), 1209 (O-Me), 1112 cm-1. 1HNMR (DMSO-d6, 300 MHz): δH = 1.69-1.75 (q, J = 5.70
Hz, 4H, H-cyclohexane), 2.46-2.67 (m, 4H, Hcyclohexane), 3.79 (s, 3H, OCH3), 6.40-6.57 ( m, 2H, HAryl), 7.48 (s, 1H, NH), 7.57 (d, J = 8.70 Hz, 1H, HAryl), 7.85 (s, 1H, NH), 8.55 ( s, 1H, -N=CH), 12.17 (s,
1H, OH) ppm; 13C-NMR (DMSO-d6, 75 MHz): δC = 22.4,
23.2, 25.3, 25.8 (4C, Aliphatic), 55.9 (OCH 3), 101.3,
107.5, 113.8, 130.9, 132.1 133.3, 134.6, 148.2 (C-S),
157.0 (C=N), 161.9, 164.1 (C-O), 165.0 (C=O) ppm.

روش کار

براي تهيه محلول ها از آب مقطر دوبار تقطير استفاده شد.
محلول استاندارد از ليگاند مشتق باز شيف  5/۶× 1۶-5موالر،
محلول استاندارد  1/۶× 1۶-4 NaFموالر ،محلول بافر استات
 1/۶× 1۶-3موالر ،بافر فسفات از محلول سديم دي هيدروژن
فسفات  1/۶× 1۶-3موالر ،محلول بافر آمونياک  1/۶× 1۶-3موالر
تهيه و مورد استفاده قرار گرفت .براي بررسي تأثير يونها
بر فلورساني ترکيب ،حجم معيني از ليگاند را در داخل سل فلورساني
ريخته و با افزودن مقدارهاي معيني از يون مورد نظر تيتراسيون
اسپکتروفلوريمتري انجام شد .از برازش نتيجههاي تجربي
علمي ـ پژوهشي
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534

54

544

54
24

شدت فلوئورسانس )(a.u.

04

244
334
344
34

34
064

024

564

524

264

4
224

طول موج )(nm

شدت فلوئورسانس )(a.u.

34

234

004

554

594

4
294

طول موج )(nm

شکل3ـ ) (Exطيف تحريک فلورسانس و ) (Emطيف نشری
فلورسانس( )3ليگاند . L

شکل 2ـ طيف فلورسانس ليگاند  Lبا مقاديراضافه شده از يون مس
در دمای اتاق.

با استفاده از نرم افزار کين فيت ميزان تاثير متقابل يون ها با
ليگاند بهدست آمد.
اثر عاملهاي گوناگون از قبيل  ،pHغلظت ليگاند ،نيروي
يوني بر شدت فلورساني ليگاند بررسي شد .براي اندازه گيري يون
فلوئوريد از روش افزايش استاندارد استفاده شد .بدين منظور از
خميردندان داراي سديم فلوئوريد شرکت مريدنت استفاده شد.
مزاحمت هاي يونهاي گوناگون به روش پيشنهادي مورد بررسي
قرار گرفت.

آزمايش های اسپکتروفتومتری

نتيجهها و بحث

ابتدا -0آمينو تيوفن ( )1بهوسيله يک واکنش چند جزئي
سيانو استاميد ،سيکلو هگزانون گوگرد عنصري در حضور مورفولين
بهعنوان يک کاتاليست مطابق روش کمي اصالح شده گوالد و
گزارشهاي پيشين در آزمايشگاه تهيه شد .دادههاي فيزيکي،
شيميايي و طيفسنجي آن با گزارشهاي پيشين بهطور کامل
مطابقت داشته و ساختار مور نظر را تاييد کرد ]9 ,8[ .در ادامه
باز شيف جديد ( )Lبا توجه به تجربههاي پيشين در تهيه باز شيفها [،]9 ,8
طي واکنش -4متوکسي ساليسيل آلدهيد با -0آمينو تيوفن ()1
در حالل اتانول ،دماي محيط و در حضور مقدار بسيار کم
سولفوريک اسيد بهعنوان يک کاتاليست مؤثر ،در زمان کوتاه و با بازده
عالي بهدست آمد .نتيجههاي طيفي  1H- 13C NMR ،IRو ساير
ويژگيهاي فيزيکي ساختار اين ترکيب را اثبات ميکند (شکل ]05[ .)1

پرتو فلورسانس ليگاند  Lبا غلظت  1/۶×1۶-۰مول بر ليتر
در محلول بافر ( ) pH= ۰انجام شده است .ديده شد که ليگاند L
فلورسانس قوي در محلول نشان ميدهد .پرتو تحريک و نشر
به ترتيب در طول موج  050و  391نانومتر ثبت شد.
استوکيومتري و پايداري کمپلکس هاي تشکيل شده از ليگاند L
با يونهاي ،Cd2+،Cu2+، Hg2+، Zn2+ ، Ca2+، Ag+ ،Co2+،Mn2+
 Pb2+ ، Ni2+، Tl+،Cr3+و Fe3+به روش اسپکتروفلوريمتري
بهدست آمد .نتيجهها در جدول  0و شکل  4ارايه شده است.
نمودار تغيير شدت نشر بر حسب نسبت مولي ترکيبها و
يون فلوئوريد به ليگاند در شکلهاي زير نشان داده شده است.
همانگونه که ديده ميشود ،نمودارها دقيقا در يک نسبت مولي
معين  1شکست دارد ،که اين موضوع نيز داللت بر تشکيل
کمپلکس  MLدرمحلول مي باشد.
با توجه به جدول  1بيشترين ثابت تشکيل کمپلکس ،مربوط
به تشکيل کمپلکس  MLبراي يون فلوئور است که اين نشان دهنده
تأثير متقابل موثر بين يون فلوئور و ليگاند  Lدر اين نوع
کمپلکس است .با توجه به ثابت هاي پايداري بهدست آمده ،بهطور کلي
ميتوان نتيجه گرفت که گزينش پذيري ويژه اي براي يک
کاتيون خاص وجود ندارد .با توجه به مجموع نتيجههاي به دست آمده
از ثابتهاي پايداري کمپلکس هاي  ML2و  MLبا کاتيونها و
انيون فلوئور نشان داده شد که اين ترکيب ميتواند به عنوان
)5( Fluorescence emission spectrum
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جدول 3ـ مقدارهای لگاريتم ثابت تشکيل کمپلکسهای يونهای فلزی مختلف با ليگاند  Lدر محلول بافر.pH=6
ML0

يون فلز

ML

يون فلز

5/۰۶ ± ۶/14

Cr+3

4/50 ± ۶/04

Cu+0

۰/۶0 ± ۶/۶۶1

Zn+0

1/89 ± ۶/00

Mn+0

۰/57 ± ۶/07

Fe+3

4/79 ± ۶/۶0

Ni+0

5/74 ± ۶/19

Co+0

4/53 ± ۶/00

Ca+0

3/33 ± ۶/1۶

Pb+0

7/۶0 ± ۶/۶۰

Cd+0

0/۶8 ± ۶/۶3

Ag+

0/0۶ ± ۶/0۰

Hg0+0

7/30 ± ۶/10

F-

004

544

334
344

شدت فلوئورسانس )(a.u.

244

044
564
554
504
524
544

34
0

5

2

3

4

4

][Cu2+]/[L

شدت فلوئورسانس )(a.u.

234

024

264
0

5

2

3

4

254

][NaF]/[L

شکل  5aـ نمودار تغيير نشر بر حسب کسر مولي فلز مس به ليگاند L
در طول موج .595 nm

شکل 5bـ نمودار تغيير نشر بر حسب کسر مولي يون فلوئوريد
به ليگاند  Lدر طول موج .595 nm

يک حسگر فلورساني براي تعيين يون فلوئور بهکار رود .مزاحمت
ساير آنيون ها نيز در بخش بررسي اثر مزاحمت ها مورد پژوهش
قرار گرفت .نتيجههاي به دست آمده نشان داد که ترکيب
به دست آمده مي تواند به عنوان يک حسگر فلورساني بهکار رود.
با توجه به وجود گروههاي عاملي آميدي و فنولي در مشتق تهيه شده
امکان پروتونه شدن اين گروهها و به تبع ان تأثير متقابل
قوي بين اين مشتق با آنيون فلوئور قابل تبيين مي باشد،

همچنانکه گزارش هاي قبلي نيز مويد اين موضوع را تأييد
ميکنند ].[0۰ ،07

64

بهينه سازی شرايط اسپکتروفلوريمتری برای اندازه گيری يون فلوئوريد

تمام عاملهاي موثر بر نشر فلورساني حسگر بهکار رفته براي
حصول شرايط بهينه اندازه گيري يون فلوئوريد مورد بررسي قرار گرفت.
به منظور بررسي اثر  pHدر ميزان شدت فلورساني يون فلوئوريد،
علمي ـ پژوهشي
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304
324
334
344
94
64
64
54
9

6

6

5

3

0

5

شدت فلوئورسانس ميانگين )(a.u.

354

34

pH

شکل 0ـ تغيير شدت نشر فلورساني کمپلکس يون فلوئوريد
با ليگاند  Lدر  pHهای گوناگون.

شدت نشر فلورساني کمپلکس ايجاد شده از ليگاند  Lبا يون
فلوئوريد با روش کار توضيح داده شده انجام و نمودار شدت نشر
بر حسب تغييرهاي  pHبراي تعيين  pHبهينه رسم شد .نتيجهها
در شکل  4نشان داده شده است.
همانگونه که در نتيجهها ديده ميشود شدت نشر ،در pH=۰
بيشترين مقدار است .به همين دليل  pHبرابر ( ۰در بافر فسفات)
براي ادامه کار استفاده شد.
به منظور بررسي اثر نيروي يوني در ميزان شدت فلورساني
يون فلوئوريد ،تغييرهاي شدت نشر فلورساني کمپلکس ايجاد شده
از ليگاند  Lـ يون فلوئوريد بر حسب تغييرهاي نيروي يوني بهدست آمد.
نتيجههاي بهدست آمده نشان داد که شدت نشر ،در نيروي يوني
 1×1۶-4مناسبترين مقدار است .افزايش بيش از اين مقدار
نيروي يوني باعث کاهش بيش از اندازه فلورساني شده و سيگنال
تجزيه اي را محدود مي نمايد .از کاهش نيروي يوني کمتر از
اين مقدار نيز ،به منظور اطمينان يافتن از شرايط مناسب ،براي کاربرد
اين روش در نمونه هاي حقيقي خودداري شد .بههمين دليل
از محلول  ،KNO3با غلظت  1×1۶-4و بافر فسفات با pH= ۰
براي ادامه کار استفاده شد.
به منظور بررسي اثر غلظت ليگاند در ميزان شدت نشر
فلورساني يون فلوئوريد ،تغييرهاي شدت نشر فلورساني بر حسب
تغيير غلظت ليگاند  Lرسم شد .نتيجهها رسم شده نشان ميدهند
که نشر فلوئورسانس با يک رفتار خطي و در يک بازه غلظتي معين،
متناسب با غلظت يون فلوئوريد موجود در محلول بافري حاوي
ليگاند  Lبه صورت خطي تغيير مي نمايد.

دوره  ،53شماره 3593 ،5

حد تشخيص و انحراف استاندارد نسبي( )1روش پيشنهادي
محاسبه شد .مقدار  RSDبراي محلولهايي با غلظت  1۶-4موالر
محاسبه شد .حد تشخيص برابر  0/1 ×1۶-۰موالر محاسبه شد.
به منظور بررسي دقت روش ،محلولهايي با غلظت  1۶-4تهيه شد
و سپس در شرايط بهينه  5اندازهگيري بر روي هر يک از آنها
در طول موج  303 nmانجام گرفت .در مرحله بعد انحراف استاندارد
ميانگين از  5اندازهگيري برابر  1/۶98درصد بهدست آمد.
اين نتيجهها نشان ميدهد که اين روش از دقت بسيار خوبي برخوردار
است .تمام اين دادهها براي روشهاي فلوئورسانس در جدول 3
نشان داده شدهاند.
اثر مزاحمت ها بر شدت نشر

در مرحله بعد بررسي اثر گونه هايي که امکان مزاحمت آن ها
وجود دارد ،انجام شد .بنابراين پس از يافتن شرايط بهينه،
اثر گونه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفت .نتيجههاي بررسي
مزاحمت چند کاتيون و آنيون معمول موجود در محلول بافر
بر شدت نشر فلوئورسانس ليگاند  Lبا يون فلوئوريد در جدول 4
آورده شده است .نتيجهها نشان دهنده آن است که در بازه غلظتي
انجام شده به تقريب همه گونههاي بررسي شده در اين جدول
مزاحمت چشمگيري براي اندازه گيري يون فلوئوريد ايجاد نميکنند.
از مهمترين اين موارد ميتوان به يونهاي آهن و آلومنيوم اشاره نمود
که با وجود انتظار ما براي ايجاد مزاحمت به علت تمايل چشمگير
ليگاند چند دندانهاي بازشيف به آنيون فلوئور ،در حضور اين ليگاند
مزاحمت جدي براي يون فلوئور ايجاد نمي نمايند .اين موضع از
نتيجههاي بسيار ارزنده اين پژوهش به شمار ميرود .بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت که ليگاند  Lاز گزينش پذيري بسيار خوبي
برخوردار مي باشد و از آن به خوبي ميتوان براي اندازهگيري يون
فلوئوريد در نمونه هاي حقيقي استفاده نمود .در اين آزمايشها
شدت نشر کمپلکس ليگاند و يون فلوئوريد پيش و پس از افزودن
مزاحم ثبت و نتيجههاي کمي در جدول نشان داده شدهاند.
تمام آزمايشها در بافر  pH=۰انجام شد.
اندازه گيری يون فلوئوريد در نمونه خمير دندان شرکت مريدنت
با روش افزايش استاندارد

براي بررسي کارآيي روش پس از رسم منحني واسنجي،
ميزان يون فلوئوريد موجود در خمير دندان با روش افزايش
)5( Relative standard divation
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جدول 2ـ کارآيي تجزيهای روش حسگر فلورساني پيشنهادی.

حد تشخيص ()mol/L

R0

اسکوربيک اسيد

4/8 ×1۶-5 – 1/4 ×1۶-4

0/3 ×1۶-5

۶/990

اوره

9/۶9×1۶-۰ – 4/0 ×1۶-4

۰ ×1۶-۰

۶/997

استامينوفن

5/3 ×1۶-5 – 3/9 ×1۶-4

0/۰ ×1۶-5

۶/979

يون فلورايد

4/7×1۶-۰ – 4/31 ×1۶-4

0/1 ×1۶-۰

۶/995

نام ترکيب

بازه خطي ()mol/L

جدول 5ـ اثر مزاحمت يونها بر شدت نشر کمپلکس ليگاند  Lبا يون فلورايد ..محلول همه کاتيونها از نمک نيترات آنها تهيه شد.
غلظت ليگاند  Lو يون فلورايد به ترتيب در  3/4×34-5 Mو 3/4×34-0 M

گونه مزاحم

غلظت ()mol/L

ΔF=F-F0

(ΔF/F0)×1۶۶

Ag+

1/۶×1۶-0

-1/4۰

-0/38

Mn0+

1/۶×1۶-0

-۶/79

-1/30

Al3+

1/۶×1۶-0

۶/50

۶/87

Cd0+

1/۶×1۶-0

1

1/7۰

Ca0+

1/۶×1۶-0

1/18

0/1

Co0+

1/۶×1۶-0

-۶/3۰

-۶/۰1

Cr3+

1/۶×1۶-0

-0/3

-4/4

Cu0+

1/۶×1۶-0

0/07

4/17

Fe3+

1/۶×1۶-0

-۶/35

-۶/58

Mg0+

1/۶×1۶-0

-0/03

-4/88

Ni0+

1/۶×1۶-0

-0/4۰

-4/81

Tl+

1/۶×1۶-0

-1/8۰

-3/۶1

Zn0+

1/۶×1۶-0

0/84

4/40

K0SO4

1/۶×1۶-0

۶/79

1/33

KI

1/۶×1۶-0

-۶/۶0

-۶/۶3

KNO3

1/۶×1۶-0

-1/81

-0/9

Na0SO4

1/۶×1۶-0

-1/00

-0/۶۰

NaCL

1/۶×1۶-0

۶/94

1/۰

NaCO3

1/۶×1۶-0

-1/79

-3/15

NaNO3

1/۶×1۶-0

-0/۰0

-4/35

استامينوفن

1/۶×1۶-0

-0/89

-4/48

C

1/۶×1۶-0

-3/48

-4/8۰

1/۶×1۶-0

۶

۶

ويتامين
اوره
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تهيه مشتق تازهای از بازشيف تيوفن تترا هيدرو بنزو و کاربرد آن ...

استاندارد اندازهگيري شد .پس از رقيق سازي و آماده نمودن
محلول نمونه خمير دندان ،طبق روش ارايه شده در بخش تجربي،
با استفاده از روش اسپکتروفلوريمتري اندازه گيري فلوئوريد
در اين نمونه انجام شد .با استفاده از نتيجههاي به دست آمده از
اين پرتوها منحني افزايش استاندارد رسم شد .بر اساس نتيجههاي
به دست آمده غلظت فلوئور در نمونه خمير دندان بهدست آمد.
غلظت فلوئور بهدست آمده در اين نمونه خمير دندان برابر
 004/۶80 ppmميباشد .بر طبق استانداردهاي بين المللي ميزان
فلوئوريد توصيه شده در فراوردهي نهايي خمير دندان برابر
 1۶۶۶ ppmميباشد .حد استاندارد براي خمير دندانها توسط FDA
برابر  15۶۶-85۶ ppmو در کشورهاي با اقتصاد ثابت )(EEC
غلظت نهايي مجاز فلوئوريد در خمير دندان برابر 15۶۶ ppm
تعيين شده است .بر اين اساس مقدار بهدست آمده در اين نمونه
خمير دندان کمتر از پايين ترين حد بازهي استاندارد تعيين شده
قرار دارد.

دوره  ،53شماره 3593 ،5

مناسب در اندازه گيري مقدارهاي ناچيز يون فلوئوريد براي نمونههاي
واقعي به عنوان يک حسگر فلورساني حساس بهکار برده شود.
در اين پژوهش ،يون فلوئوريد با حد تشخيص  0/1ميکرو موالر
قابل اندازه گيري است .اين روش همچنين از دقت بسيار خوبي
برخوردار است .بررسي اثر گونههاي گوناگون آنيوني و کاتيوني
بر روي اندازه گيري يون فلوئوريد نشان داد که روش تا حد زيادي
از وجود اين عناصر تاثير نمي پذيرد .حساسيت باال ،سادگي و
سهولت انجام آزمايش ها ،ارزان و در دسترس بودن دستگاهها و
امکانات و زمان کم الزم و سادگي انجام آزمايشها را ميتوان
به عنوان برتريهاي اين روش نام برد .قابليت روش براي
اندازهگيري فلوئوريد موجود در نمونههاي حقيقي تأييد شد.
نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که روش پيشنهادي
در مورد نمونه هاي حقيقي و طبيعي کاربرد دارد .اين روش براي
اندازهگيري يون فلوئوريد به عنوان يک روش تجزيهاي تازه
دلخواه و بهعنوان مبنايي براي ساخت حسگرهاي فلورساني
حساس فلوئوريد ميتواند پيشنهاد شود []09 ,08

نتيجهگيری

در اين پژوهش از مشتق بازشيف تهيه شده تازه و با استفاده از
روش اسپکتروفلوريمتري براي اندازه گيري يون فلوئوريد استفاده شد.
بررسي انجام شده در اين پژوهش نشان داد که مشتق بازشيف
بهکار برده شده در اين پژوهش با داشتن باالترين ثابت تشکيل
کمپلکس با يون فلوئوريد نسبت به ديگر يون هاي فلزهاي
سنگين و ترکيبهاي آزمايش شده ميتواند به عنوان يک ترکيب
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