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  چکیده 

هاي نوظهور، باعث بروز مشکالت مهم زیست دارویی به عنوان یکی از آالینده هايفرآورده آلودگی آب به وسیله

باشد ولی اثرات ها کم میند مقادیر ورودي این نوع آالیندهچ گریده است. هر محیطی در بسیاري از کشورها

هاي شود. متأسفانه روشمنجر به ایجاد عوارضی در موجودات زنده و انسان می ها در طول زمانتجمعی آن

هاي پیشرفته بسیاري با عنوان امروزه روش باشد.هاي دارویی نمیآالیندهمتداول تصفیه قادر به حذف کامل 

 ها فرآیند فتوکاتالیستشود. یکی از این روشهاي نوظهور استفاده میسیون پیشرفته براي حذف آالیندهدااکسی

فرآیند  هر چند پارامترهاي گوناگونی بر روي کارآرایی باشد.هاي نوظهور میآالینده با توانایی باال در حذف

به  pHباشد. زیرا استفاده از این روش می فاکتور درترین مهم pHباشد لیکن بررسی فتوکاتالیست اثر گذار می

دهد. هدف اصلی این تحقیق هادي را تحت تاثیر قرار میامل بسیار مهم خواص بار سطح نیمه عنوان یک ع

) در TiO2/UV-Cبیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید با استفاده از فرآیند (بررسی تخریب فتوکاتالیستی آنتی

pH ) 5،7،9متفاوتpH=باشد. بررسی نتایج حاصل از حذف آنتی بیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید در ) می

  افتد. اتفاق می=pH  5نشان داد که بیشترین میزان حذف این دارو در  محلول آبی

  

   pHفتوکاتالیز،کلیندامایسین هیدروکلراید، واژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

منبع با ارزشی براي تمدن بشري است. دسترسی به آب پاکیزه و  ترین عنصر براي زندگی روي زمین است وآب حیاتی

و همکاران،  Quباشد (می 21برانگیز براي قرن اي چالشترین اهداف بشر دوستانه است و مسئلهمقرون به صرفه یکی از اساسی

ز آب گردیده است. هاي نوظهور در سرتاسر جهان موجب دشوارتر شدن رفع آلودگی ا). افزایش و پیچیدگی آلودگی2013

هاي دارویی یک مسئله توسط فرآورده ). آلودگی آب2012و همکاران،  Quشدت این چالش به سرعت در حال افزایش است (

ساز تحقیق و پژوهش بیشتر گردد درنتیجه حضور این مواد در محیط زمینهزیست محیطی مهم در بسیاري از کشورها تلقی می

). چرا که ترکیبات دارویی عوارضی روي موجودات زنده و انسان 2013و همکاران،  Rivera-Utrillaدر این باره شده است (

). ترکیبات 2015و همکاران،  Vaianoها نیستند (گذارند و واحدهاي مرسوم تصفیه فاضالب قادر به حذف کامل آنباقی می

اند. از این یولوژیکی در موجودات زنده طراحی شدهبیماري و تکمیل عملکرد ب - فعال دارویی به منظور مداخله در روند سالمت

هاي مورد استفاده شوند. اما همانند بسیاري از غذاها و مکملرو براي حفظ بهداشت عمومی و کیفیت زندگی مهم تلقی می

-Giraldoشوند (شوند و در نهایت به محیط زیست دفع میها و حیوانات به طور کامل در بدن جذب یا متابولیسم نمیانسان

Aguirre  ،ها از جمله سایر منابع ورود این ترکیبات به محیط هستند ). فاضالب صنایع دارویی و بیمارستان2010و همکاران

)Elmolla  ،هاي پایین در آب طبیعی و آشامیدنی سالمت عمومی جامعه را در ). حضور این مواد با غلظت2017و همکاران

). گرچه اطالعات کافی در رابطه با اثرات بالقوه مواد دارویی در محیط وجود Molinari ،2017کند (طوالنی مدت تهدید می

هاي جامعه علمی هستند ریز از بزرگترین نگرانیندارد اما مشکالتی نظیر مقاومت میکروبی، آلرژي و اختالل غدد درون

)Giraldo-Aguirre  ،ترکیبات دارویی ایجاد سمیت ژنی، توسعه ). به غیر از سمیت حاد احتمالی ناشی از 2015و همکاران

ها و اختالل در غدد درون ریز از دیگر مخاطرات حاصل از وجود این ترکیبات در محیط زیست بیوتیکهاي مقاوم به آنتیپاتوژن

یدیان، زاده و حمشود (شیخها میها موجب عدم درمان موثر بیماريبیوتیکهاي مقاوم به آنتیاست. از طرفی گسترش پاتوژن

 ها قبل از تخلیه آنها در محیط زیست بایستی مورد توجه قرار گیرد). از این رو حذف کارآمد مواد دارویی و سایر آالینده1396

)Molinari ،2017.(  هاي آبی به عنوان یک ها از محلولبیوتیکفرآیند فتوکاتالیست به علت پتانسیل باال در حذف آنتی

  ).Shi ،2016و  Li( فرآیند سبز، مقرون به صرفه و کارآمد توجه چشمگیري را به خود جلب کرده است 

بیوتیک کلیندامایسین هیدروکلراید در فرایند فتوکاتالیزدر در حذف آنتی pHهدف از این مطالعه بررسی اثرات تغییرات 

   باشد.می هاي آبیمحلول

  

  هامواد و روش - 2

-) به عنوان آالینده هدف در این پژوهش به کار گرفته شد. این آنتیC18H33ClN2O5S.HClکلیندامایسین هیدروکلراید (

) TiO2اکسید تیتانیوم (قابل مشاهده است. دي 1بیوتیک از شرکت سیگما آمریکا خریداري شد که مشخصات آن در جدول 

ارائه شده است.  2استفاده قرار گرفت و خصوصیات این ماده در جدول محصول شرکت دگوسا به عنوان فتوکاتالیست مورد 

محلول و  pH) یک نرمال به عنوان مواد شیمیایی تنظیم کننده HCl) و اسیدکلریدریک (NaOHهیدروکسید سدیم (

ده شدند. این ها استفا% به منظور آنالیز نمونهH2SO4 (95) و سولفوریک اسید (IKO3)، یدات پتاسیم (C6H12سیکلوهگزان (

  شدند.  مواد شیمیایی از شرکت مرك آلمان تهیه

  

  ) خصوصیات کلیندامایسین هیدروکلراید1جدول (

Clindamycin Hydrochloride (C18H33ClN2O5S.HCl) 

  لینکوسامید  بیوتیکطبقه آنتی

  سیگما آلدریچ  شرکت سازنده
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  44/461  وزن مولکولی 

   ºC 8-2دماي   شرایط نگهداري

  

  اکسیدتیتانیوم) خصوصیات دي2(جدول 

TiO2 – Degussa P25 

  g cm-3 8/3  چگالی 

  %5/99  خلوص

  nm 21  میانگین اندازه ذرات اولیه 

  آلمان - دگوسا   شرکت سازنده 

BET specific surface erea m2 g-1 15 ± 50  

  

میلی لیتر انجام شدند. منبع تابش یک المپ  200اي از جنس پیرکس با حجم مفید در یک استوانه شیشه آزمایشات

UV-C 6 اي از جنس کوارتز قرار داشت تا مانع از گرفت. این المپ در محفظهوات بود که داخل محلول در مرکز راکتور قرار می

شده بود تا از عبور و پخش نور جلوگیري تماس مستقیم المپ و محلول گردد. محفظه راکتور در ورقه آلومینیومی پیچیده 

گیري از طریق حفره تعبیه شود. یک پمپ هوا به منظور هوادهی و یکنواخت کردن محلول به این مجموعه متصل بود. نمونه

  دهد. طرح شماتیک از این فتوراکتور را نشان می 1گرفت. شکل شده در باالي راکتور صورت می

   

  
  ) فتوراکتور1شکل (

  

  آزمایش فتوکاتالیستی - 3

میلی لیتر تهیه شد.  200گرم از این دارو در حجم  0.4بیوتیک کلیندامایسین با حل کردن حاوي آنتی پساب مصنوعی

دقیقه روي شیکر گذاشته شد. جهت انجام آزمایش فتوکاتالیستی محلول حاوي  15سپس براي حل یکنواخت به مدت 

در سونیکیت قرار گرفت تا منجر به پخش یکنواخت نانوذره شده و از کلوخه شدن  دقیقه 15به مدت   TiO2و  کلیندامایسین

محلول با افزودن مقادیر اندکی از سدیم هیدروکسید یا اسید کلریدریک تنظیم شد. محلول حاصل به  pHآن جلوگیري شود. 

روشن کردیم و با آغاز فرآیند  دقیقه انجام شد سپس المپ را 10راکتور مورد نظر منتقل شد و فرآیند هوادهی به مدت 

هاي گرفته میلی لیتر از محلول در هر نوبت به عنوان نمونه گرفته شد. سپس نمونه 5فتوکاتالیستی در فواصل زمانی معین 
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هاي اکسید تیتانیوم موجود در آنها حذف شود. آنالیز نمونهدقیقه سانتریفوژ شدند تا دي  20و به مدت  rpm2000شده با دور 

  ). Blaih ،1993و  El-Yazbiل از طریق یک روش رنگ سنجی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد (حاص

  

  نتایج و بحث -4

همان طور  را نشان می دهد. TiO2/UV-Cروي نرخ حذف کلیندامایسین هیدروکلراید در فرآیند  pHتغییرات  1نمودار 

یابد. از این رو شاهد حداکثر میزان بیوتیک کاهش مینرخ حذف این آنتی 9تا  5از  pHشود با افزایش میزان که مشاهده می

  هستیم.  pH=5کاهش این دارو در 

pH ها، بار سطحی کاتالیست و نیز مکانیسم تولید رادیکال بیوتیکاز جمله عوامل مهم تاثیرگذار روي حاللیت آنتی

توان به کاهش یابد. این پدیده را مینرخ حذف کلیندامایسین هیدروکلراید کاهش می pHبا افزایش میزان  هیدروکسیل است.

 Hºهاي موجب تشکیل رادیکال +Hهاي اسیدي غلظت باالي پتانسیل اکسیداسیون رادیکال هیدروکسیل نسبت داد. در محیط

ها در نهایت به هند. این رادیکالدرا شکل می HO2°هايشود که با اکسیژن موجود در محلول ترکیب شده و رادیکالمی

هاي ها را با استفاده از تشکیل بالقوه رادیکالشوند. فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته آالیندهتبدیل می °OHهاي رادیکال

باال  ممکن است ترکیبات نامحلولی تشکیل شود که منجر به   pHکنند. از سوي دیگر در مقادیر  هیدروکسیل اکسید می

  ).2014و همکاران،  Dehghaniو درنتیجه کاهش تولید بالقوه رادیکال هیدروکسیل گردد ( UVدت تابش کاهش ش

  

  
  روي حذف فتوکاتالیستی کلیندامایسین هیدروکلراید pH) تاثیر 1نمودار (

  

  گیرينتیجه - 5

بیوتیک کلیندامایسین میزان قابل توجهی از آنتی TiO2/UV-Cدر طول فرآیند دهد که نتایج این تحقیق نشان می

- بیوتیک به حداکثر میزان ممکن میاسیدي میزان کاهش این آنتی pHمطابق نتایج حاصل در  یابد.هیدروکلراید کاهش می

 TiO2/UV-Cتوان نتیجه گرفت که فرآیند باشد. از این رو می% می90رسد. به طوري که در این شرایط میزان حذف نزدیک به 

   در محیط اسیدي یک روش کارآمد براي حذف قابل توجه کلیندامایسین در محیط آبی است.

  تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسوولین محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه 

  بیرجند اعالم می نمایند.
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Investigation of the effect of pH on the advanced oxidation process 
in the removal of emerging pollutants  

 
Abstract  
Water contamination with pharmaceutical products as emerging pollutants are one of 
the most important environmental issues in many countries. As residual of drugs cause 
complications in living and human beings. Conventional wastewater treatment plants 
are not able to eliminate such pollutants. Advanced oxidation process such as 
photocatalyst process have high ability to remove antibiotics from the effluent. The 
main objective of this study was to investigate the photocatalytic degradation of 
clindamycin hydrochloride antibiotic using the process (TiO2 / UV-C) at different pH 
values (pH = 5,7,9). Resalts showed the most efficiency was achieved in pH=5.     
 
Keywords : Photocatalsis; Clindamycin hydrochloride; pH 

 

 


