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تصفیة پسابهای دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی
شیرین فالمرزیان ،امید توکلی* ،رضا ضرغامی
تهران ،دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکدة مهندسی شیمی
(تاریخ تحویل - 39 /27 /72 :تاریخ پذیرش)39 /23 /29 :

چکیده
در سالهای اخیر ،حضور ترکیبات دارویی در محیط زیست به علت تأثیر نامطلوب آنها بر ارگانیسمهای
مختلف ،توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرده است .در نتیجه ،نگرانیها به علت ورود این ترکیبات
به محیط زیست رو به افزایش است و در سالهای اخیر تحقیقات بر یافتن راههای جدید و کارآمد برای
حذف مؤثر این ترکیبات از خروجی واحدهای تصفیة پساب متمرکز شده است .یکی از روشهایی که در
سالهای اخیر به آن بسیار توجه شده است ،استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی برای
ازمیانبردن ترکیبات آلی است .در پژوهش پیش رو ،تخریب سه مادة دارویی کاربامازپین ،متوپرولول و
سولفامتوکسازول با استفاده از آب زیر و فوقبحرانی در رآکتور ناپیوسته در محدودة دمایی  702-022°Cو
مدتزمان  0تا  02دقیقه بررسی شد .در اکثر موارد ،حذف داروهای ذکرشده بیش از  32درصد بود که این
میزان حذف از روشهای مرسوم بیشتر است .همچنین نشان داده شد که حذف بهینة داروهای کاربامازپین،
متوپرولول و سولفامتوکسازول به ترتیب در دماهای  022°C ،902°Cو  922°Cو مدتزمان  72دقیقه
صورت پذیرفت .در نهایت ،نتایج نشان میدهد که فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی میتواند به عنوان
گزینة مناسبی برای حذف مؤثر ترکیبات دارویی از واحدهای تصفیة پساب مطرح شود.
واژههای کلیدی :آب زیربحرانی و فوقبحرانی ،بازده حذف ،ترکیبات دارویی ،رآکتور ناپیوسته ،واحدهای
تصفیة پساب.
 .1مقدمه و هدف
به تأثیرات منفی حضور ترکیبات دارویی در جریان پساب،
آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر بسیار
توجه شده است و محققان به دنبال یافتن راههای جدیدی
برای تصفیة پسابها هستند .حضور آالیندههای آلی در
محیط زیست در نتیجة تصفیة ناکافی ترکیبات دارویی در
واحدهای تصفیة پساب میتواند در درازمدت تأثیرات سمی
نیز داشته باشد [.]1 ،1
تاکنون بسیاری از مطالعههای انجامگرفته ،ناکارایی
روشهای مرسوم تصفیة این ترکیبها را نشان داده است .در
* نویسندة مسئول:
5. Carbamazepine

4. Sotalol

بررسی در زمینة زدایش هشت ترکیب دارویی از سوی استین
و همکارانش ،میبینیم که چهار ترکیب در واحدهای مرسوم
تصفیة پساب که از روش مرسوم لجن فعال استفاده
میکردند ،به طور کامل تصفیه نشدند [ .]1در خروجی یک
واحد تصفیة پساب در اسپانیا برخی از ترکیبات دارویی بتا
بالکر 1مانند متوپرولول ،1پروپرانولول ،3سوتالول ،4داروهای
روانپزشکی مانند کاربامازپین 5و هورمونها مشاهده شد [.]1
بهارا و همکارانش با بررسی پنج واحد تصفیة پساب در کرة
جنوبی که از روش زیستی مرسوم برای تصفیه استفاده
میکردند ،متوجه زدایش ناکافی  11ترکیب دارویی در این

تلفن111-71111116 :
3. Propranolol

Email: otavakoli@ut.ac.ir
1. Blocker
2. Metoprolol
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واحدها شدند [ .]3نتایج بررسی بازده زدایش  56ترکیب
دارویی در تایوان نشان داده است که اغلب ترکیبات دارویی
مانند آتنولول ،1سولفامتاکسازول ،1کاربامازپین و متوپرولول
به مقدار مناسب به روشهای مرسوم تصفیه نمیشوند [.]4
مطالعههای دیگری نیز بازده زدایش پایین ترکیباتی نظیر
کلرامفنیکول ،3متوپرولول ،کاربامازپین ،سولفامتازین،4
سولفامتاکسازول و دیازپام 5را نشان میدهد [.]7 ،5
در سالهای اخیر ،به استفاده از فناوری آب زیربحرانی و
فوقبحرانی به عنوان راه حلی برای تصفیة پساب توجه
بسیاری شده است؛ زیرا آب در ناحیة نزدیک بحرانی ،بحرانی
( ) Tc=647.1 K, Pc= 22.1MPa, ρc=0.322 g.cm-3و
فوقبحرانی خواص ویژه و بیهمتایی دارد [ .]6افزایش ضریب
تفکیک خودبهخودی آب (  )kwدر اثر افزایش دما تأثیر
بسزایی بر هیدرولیز و تعادل اسید -باز دارد و در نتیجه آب
میتواند به علت غلظت زیاد یونهای  H3O+و  OH-به صورت
کاتالیست اسیدی یا بازی عمل کند [ .]1 ،6همچنین افزایش
دما سبب افزایش ویسکوزیته ( )ηدر دانسیتههای شبهگاز و
کاهش  ηدر دانسیتههای شبهمایع میشود که موجب افزایش
سیالیت ،تحرک مولکولی زیاد و در نتیجه هدایت گرمایی
باالی آب میشود [ .]6ثابت دیالکتریک ( )εآب که رفتار
حالل و تفکیک یونی نمکها در آب را نشان میدهد ،با
افزایش دما و کاهش دانسیته کاهش مییابد (که باعث تبدیل
آب به مولکول غیرقطبی میشود) و موجب انحالل مواد
آبگریز ( 6)HOCدر این شرایط میشود [ .]11-6به طور
خالصه ،آب فوقبحرانی حالل بسیار خوبی برای محیطهای
همگن بدون مرزهای فازی است که در آن واکنشها بسیار
سریع و به صورت کامل اتفاق میافتند [.]1
کاربامازپین ،نوعی داروی ضد تشنج و تثبیتکنندة
اعصاب است که در مقابل روشهای تصفیة زیستی مقاوت
میکند و بازده زدایش آن در اغلب واحدهای تصفیة پساب
کمتر از  11درصد است [ .]11متوپرولول ،نوعی بتا بالکر
است که در محدودة غلظت میکرو گرم بر لیتر در خروجی
واحدهای تصفیة پساب مشاهده شده است .در میان بتا
بالکرهای مختلف تنها حضور متوپرولول ،پروپانولول و
بیسوپرولول  7در آبهای سطحی گزارش شده است [.]11
سولفامتاکسازول ،نوعی آنتیبیوتیک سولفانوآمید است .حضور
این مادة دارویی عالوه بر خروجی واحدهای مرسوم تصفیة
4. Sulfamethazine
8. Batch reactor

3. Chloramphenicol
7. Bisoprolol

پساب و آبهای سطحی ،در نمونههای آبهای زیرزمینی
آلمان و امریکا نیز گزارش شده است [ .]13 ،11تخلیة مداوم
آنتیبیوتیکها از واحدهای تصفیة پساب موجب افزایش
مقاومت انسان در مقابل تأثیر داروهای میکروبی میشود و
این موضوع بر سالمت انسان و دیگر موجودات تأثیرگذار است
و موجب افزایش نگرانیها در این زمینه شده است [.]15 ،14
در تحقیق پیش رو ،سه مادة دارویی کاربامازپین،
متوپرولول و سولفامتاکسازول انتخاب شده است و تأثیر تغییر
دما و زمان بر تخریب این ترکیبها در شرایط آب زیربحرانی
و فوقبحرانی در رآکتور بسته 8بررسی شد.
 .2مواد و روشها
 .1.2مواد شیمیایی

کاربامازپین و متوپرولول با خلوص  81درصد استفادهشده در
این مطالعه ،از کارخانههای لقمان ،پورسینا و پارسدارو تهیه
شد و سولفامتاکسازول از کارخانة روزدارو خریداری شد .آب
مورد استفاده با تجهیزات آزمایشگاهی تقطیر و دییونیزه شد.
 .2.2تجهیزات آزمایشگاهی

رآکتور بستة لولهای ساختهشده از فوالد ضد زنگ
(با حجم  41میلیلیتر ،طول  18/41سانتیمتر ،قطر داخلی
 1/13سانتیمتر) برای این مطالعه ساخته شد .برای رسیدن
به دما و فشار مورد نیاز بر مبنای محاسبههای ترمودینامیکی
از درهای  Swedgelokاستفاده شد .محلول هریک از داروها
(با غلظت اولیة  ) )51 ppm( 51 mg.L-1با مقادیر  5تا 31
میلیلیتر (با توجه به دما و فشار مورد نظر) به درون رآکتور
تزریق شد .پس از آن رآکتور با استفاده از کورة الکتریکی گرم
شد .واکنشهای مورد نظر در محدودة دمایی  481تا 663
کلوین و محدودة فشاری  15تا  31مگاپاسکال انجام گرفت.
آزمایش پس از مدت زمان خاصی ،با غوطهورکردن رآکتور
درون مخلوط آب و یخ به پایان رسید.
316SUS

 .1.2تهیة نمونه
پس از تخریب هیدروترمال ترکیبات دارویی با زمان اقامت
 31دقیقه ،محلول باقیمانده از رآکتور خارج شد و سانتریفیوژ
و آنالیز شد .با آنالیز نمونههای حاصل از آزمایشهایی در
دماهای مختلف ،دمای بهینه برای هر ترکیب به دست آمد و

2. Sulfamethoxazole
6. Hydrophobic Organic Compounds

1. Atenolol
5. Diazepam
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در ادامه دمای کوره در این دمای بهینه برای هر ترکیب ثابت
شد و پس از آن ،آزمایشها با زمانهای اقامت 1متفاوت ،5
 35 ،11 ،11و  51دقیقه در دمای بهینه انجام پذیرفت.
 .4.2آنالیز نمونهها
برای آنالیز نمونهها از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی

11

باال ( )HPLCو برای آنالیز از ستون  C18با ویژگیهای 120
) ODSA 5 μm (25cm length×0.46cm i.dاستفاده شد .این
دستگاه مجهز به سیستم نشانگر smartline PDA detector
 2850برای محدودة طیف وسیعی از  UVتا  NIRاست.
ویژگی حاللهای استفادهشده برای داروهای مورد نظر در
جدول  1آورده شده است .

جدول  .1ویژگی حاللهای استفادهشده برای داروهای کاربامازپین ،متوپرولول و سولفامتوکسازول برای آنالیز HPLC

زمان ماند ()min

طول موج ()nm

فاز متحرک

مادة دارویی

6

782

استونیتریل /آمونیوم استات 2/1M

کاربامازپین

6/0
0

720
702

آب به همراه استیک اسید 2/7درصد /متانول
بافر فسفات ( /02mM)K2HPO4,KH2PO4استونیتریل

متوپرولول
سولفامتوکسازول

 .1نتایج و بحث

 .2.1تأثیر زمان اقامت بر میزان تبدیل ترکیبات دارویی

 .1.1تأثیر دما بر میزان تبدیل ترکیبات دارویی

بر اساس نتایج بهدستآمده از قسمت قبل ،دمای کوره در
دمای بهینه برای هریک از ترکیبها قرار گرفت و تأثیر
زمانهای اقامت مختلف  5تا  51دقیقه بررسی شد .نتایج در
شکل  .1الف .1 ،ب 1. ،ج نشان داده شده است.
تبدیل ترکیبات دارویی با افزایش زمان آزمایش افزایش
مییابد .مدت زمان اقامت بهینه برای هر سه ترکیب دارویی
 11دقیقه است و در این مدتزمان ،تبدیل کاربامازپین،
متوپرولول و سولفامتاکسازول  87 ، 81و  87/4درصد است.
جلیک و همکارانش نشان دادند که کاربامازپین و متوپرولول
با استفاده از روشهای زیستی در مدت  17روز به ترتیب
 11/5و کمتر از  1درصد تصفیه شدند [ .]5عالوه بر این
مطالعة لین و همکارانش در تایوان نشان داد که با استفاده از
روش لجن فعال و  ،HRT=11hoursتبدیل کاربامازپین،
متوپرولول و سولفامتاکسازول به ترتیب  77 ، 41و  17درصد
است [ .]4یو و همکارانش با استفاده از روش زیستی توانستند
پس از  14روز به تبدیل  58درصد برای سولفامتاکسازول
دست پیدا کنند [ .]17در نتیجه ،نتایج نشان میدهد که یکی
از مزایای استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی به
منظور تصفیة پساب ،بازده زدایش بسیار زیاد این روش در
مدتزمان بسیار کوتاه است.

تأثیر افزایش دما از  151-511⁰Cبر غلظت نهایی ترکیبات
دارویی مورد مطالعه در زمان اقامت ثابت  31دقیقه در شکل
 .1الف .1 ،ب .1 ،ج نشان داده شده است .همانطور که در
این شکل نشان داده شده است غلظت نهایی ترکیبها با
افزایش دما کاهش مییابد و دمای بهینه برای کاربامازپین،
متوپرولول و سولفامتاکسازول  411⁰C ،351⁰Cو  311⁰Cو
درصد تبدیل آنها به ترتیب  81/16درصد 88/88 ،درصد و
 81/145درصد است که همة این دماها به نقطة بحرانی آب
نزدیکاند  .این پدیده به علت کاهش ثابت دیالکتریک آب
با افزایش دما است [ ]6که موجب افزایش انحالل ترکیبات
آلی در آب میشود .عالوه بر این ،ضریب تفکیکی
خودبهخودی آب ( )kwدر حوالی نقطة بحرانی به حداکثر خود
میرسد [ ]6و قدرت هیدرولیز آب در این شرایط افزایش
مییابد.
البته شایان ذکر است که با افزایش دمای درون رآکتور،
همزمان فشار نیز با سرعت کمتری نسبت به دما افزایش
مییابد ،پس میتوان نتیجه گرفت که افزایش فشار ،اثر
مشابهی با افزایش دما نشان خواهد داد.
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الف)

ب)

ج)

شکل  .1تأثیر دما بر غلظت نهایی ترکیبات دارویی با زمان اقامت  13دقیقه :الف .کاربامازپین؛ ب .متوپرولول؛ ج .سولفامتاکسازول.
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شکل  .2تأثیر زمان اقامت بر غلظت نهایی ترکیبات دارویی با زمان اقامت  13دقیقه :الف .کاربامازپین؛
ب .متوپرولول؛ ج .سولفامتاکسازول.

 .1.1مزایای زیستمحیطی استفاده از فناوری آب
زیربحرانی و فوقبحرانی نسبت به سایر روشها
در اغلب پلنتهای تصفیة پساب از فرایندهای لجن فعال
استفاده میشود که در آن از میکروارگانیسمها برای تبدیل
آالیندهها به آب و دیاکسیدکربن یا تخریب آنها استفاده
میشود .آالیندهها همچنین ممکن است از طریق جذب
توسط هوا یا جذب سطحی توسط لجنی -که به طور مرتب

در حال تعویض است -زدوده شوند [ .]11مشکالت
زیستمحیطی حضور کاربامازپین حتی در غلظتهای کم
( )1-51 µg/Lنیز شایان بحث است .در غلظتهای بیشتر از
 31/7 mg/Lکاربامازپین و  11/7 mg/Lمتوپرولول ،تأخیر در
رشد و تغییر شکل دم جنین ماهی مشاهده شد .مطالعات
سمشناسی 1هر دو دارو نشان میدهد که آنها موجب
1. Ecotoxicological studies
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میتوان نتیجه گرفت که کم بودن غلظت ترکیبات
خروجی از واحدهای تصفیة پساب یک عامل بسیار مهم است.
مقایسة بازده زدایش بین پلنتهای تصفیة پساب مرسوم و
استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی که به طور
خالصه در جدول  1نشان داده شده است ،نشان میدهد که
استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فوقبحرانی برای
کاربامازپین ،متوپرولول و سولفامتاکسازول بیشترین بازده
زدایش را نشان میدهد و محصولهای بهدستآمده از
استفاده از این فرایند ،ترکیبات سازگار با محیط زیست
هستند.

مسمومیت شدید در غلظتهای محیطی خود نمیشوند؛ اما
تأثیرات مزمن آنها در طول زمان نیاز به بررسی دارد [.]16
عالوه بر این ،حضور متوپرولول در محیطهای آبی موجب
افزایش ضربان قلب دی .مگنا 1میشود و آثار سمی بر
جلبکها و دافنهها 1دارد [.]18 ،11
سولفامتاکسازول در غلظتهایی در محدودة میکرو گرم بر
لیتر در پسابهای آبی و آبهای سطحی مشاهده شده است.
با وجود مقادیر کم آنتیبیوتیکها ،تخلیة دائم آنها از
واحدهای تصفیة پساب ،نگرانیها را به علت پتانسیل آنها در
مورد تأثیرات نامطلوب محیط زیستی و همکاری آنها در
افزایش مقاومت میکروبها در مقابل داروها افزایش داده است
که بر سالمت انسانها تأثیرگذار است [.]15 ،14

جدول  .2مقایسة روش آب زیربحرانی و فوقبحرانی در حذف داروهای کاربامازپین ،متوپرولول و سولفامتاکسازول
با سایر روشهای مرسوم
استفاده از آب زیربحرانی و فوقبحرانی
درصد حذف

زمان ()min

دما ()°C

32/72

92

902

32/2

72

902

33/33

92

022

36

72

022

38/80

92

922

36/93

72

922

استفاده از روشهای مرسوم
مرجع

درصد حذف

[]1

91

[]9

79/1

[]0

77

[]0

02

[]11

12

[]1

36

[]9

79

[]0

97

[]0

66

[]9
[]0
[]16
[]72

 .4جمعبندی
در این پژوهش ،استفاده از فناوری آب زیربحرانی و
فوقبحرانی برای حذف ترکیبات دارویی موجود در پسابها
2. Daphins

ترکیب دارویی

کاربامازپین

متوپرولول

01/3
00

سولفامتاکسازول

03
86

بررسی شد .برای این موضوع آزمایشهایی محدودة دمایی
 151-511°Cو محدودة زمانی  5-51دقیقه روی سه مادة
دارویی کاربامازپین ،متوپرولول و سولفامتوکسازول در رآکتور
1. D. magna

15

... تصفیة پسابهای دارویی با استفاده از فناوری:فالمرزیان و همکاران

روشهای مرسوم تا حد زیادی افزایش دهد و به عنوان
.گزینهای مناسب در حذف ترکیبات مضر بررسی شود
تشکر و قدردانی
از جناب آقای دکتر فرامرزی در گروه بیوتکنولوژی دارویی
دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که دستگاه
 خود را برای آنالیزهای این مطالعه در اختیار ما قرارHPLC
.دادند بسیار سپاسگزاریم

 نتایج حاصل نشان میدهد که میزان.بسته صورت گرفت
.حذف این ترکیبها با افزایش دما و زمان افزایش مییابد
 دقیقه برای11  و زمان اقامت351°C  درصد در81/6 تبدیل
 دقیقه11  و زمان اقامت411°C  درصد در87 ،کاربامازپین
11  و زمان اقامت311°C  درصد در87/38 برای متوپرولول و
 به طور خالصه.دقیقه برای سولفامتاکسازول به دست آمد
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از فناوری آب زیربحرانی و
فوقبحرانی میتواند بازده حذف ترکیبات دارویی را نسبت به
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