آ ماده سازی نمونه به روش پراکندگی فاز جامد ماتریس
زهرا حاجی اقاجانی  ،*1راضيه بخشعلی دهکردی
* 1عضو هيات علمی گروه شيمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران،
 2دانشجوی کارشناسی ارشد شيمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران،

چکيده :
پراکندگی فاز جامد ماتریس( ) MSPDیک روش ساده اماده سازی نمونه می باشد که اولين بار در سال  1191برای استخراج
باقی مانده های دارو از بافت های حيوانی استفاده شد.با مخلوط کردن بافت ها با فاز پليمری پيوند شده به یک محافظ جامد،مواد
نيمه جامدی بدست می اید که می توانند به عنوان مواد پر کردن ستون استخراج فاز جامد ( )SPEمورد استفاده قرار گيرند ،این
مواد می توانند داروها را بر اساس حالليت ان ها در ماتریس جدا کنند MSPD .به عنوان یک فرایند تحليلی برای استخراج ،اماده
سازی و تکه ،تکه کردن نمونه های بيولوژیکی جامد  ،نيمه جامد یا با ویسکوزیته باال،کاربرد خاصی پيدا کرده است.
 MSPDبر اساس چند قانون ساده ی فيزیکی و شيميایی می باشد  ،که شامل اعمال نيرو به نمونه به وسيله ی مخلوط مکانيکی
(با استفاده از دسته هاون)  ،تا نمونه به طور کامل در هم بشکند و بين ماتریس نمونه و فازپيوندی جامد جاذب یا سطح شيميایی
مواد محافظ جامد دیگر ،بر هم کنش ایجاد بشود .این قوانين به عنوان فاکتور های مهم در استخراج به روش  MSPDمورد بحث
قرار می گيرند
کليد واژه  :پراکندگی فاز جامد ماتریس ،استخراج فاز جامد  ،مواد محافظ جامد ،اماده سازی نمونه
مقدمه :
اماده سازی نمونه یک مرحله مهم در هر فرایند تجزیه ای می باشد  ،زیرا،این مرحله تأثيرات زیادی درزمان کل اناليز  ،کيفيت
نتایج و ارزش تجزیه ای انها دارد ( .)1جداسازی داروها و باقی مانده متابوليت هایشان و ترکيبات حاصل از متابوليت های ثانویه ،از
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بافتها اغلب کار پيچيده و پرزحمتی می باشد  ،که این امر ناشی از ماهيت ماتریس است که شامل مقدار قابل توجهی از بافت هم
بند  ،پروتئين  ،چربی ها و غيره می باشد .جزء جزء کردن و از هم گسستن اجزای این ماتریس ها هم بسيار مشکل است  .به
همين دليل روشهای کالسيک به روش زیر عمل می کنند:
.1تکه تکه کردن یا همگن سازی بافت در یک حالل
. 2اضافه کردن اسيدها،بازها ویا نمک ها به منظور رسوب دادن پروتئين ها وحذف باقی مانده های تخریب شده سلولی
.3سانتریفيوژ کردن
.4انتقال محلول رویی و تنظيم PH
 .5استخراج متناوب ) (counter-current extractionنمونه،که باعث تشکيل امولسيون پایدار ميشود.
.6استخراج برگشتی ( )back-extractionبا حالل های الی
این طرز روشهای کالسيکی که شامل اضافه کردن بافرها،اسيدها،بازها ،نمک هاوغيره می باشد ،باعث تشکيل خود به خودی
امولسيون پایدار ميشود .پس برای آناليز باید سانتریفيوژ ،دوباراستخراج و دستکاری نمونه انجام شود .
در روش  MSPDبعضی ازمراحل باال حذف می شوند و امولسيون های پایدار که آناليز را با مشکل مواجه می کنند  ،تشکيل
نخواهند شد و نيازی به دستکاری نمونه نداریم (.)2
یک روش اماده سازی نمونه ایده ال در حالی که روی اآناليت متمرکز می شود  ،باید تداخل ها را حذف کند و ازتخریب و تغيير
شکل اناليت جلوگيری کند (.)3
بنابراین در دهه های اخير ،تکنيکها ی اماده سازی نمونه به دليل نياز مبرم به :تعيين سریع آناليت  ،تعيين چندین اناليت در
یک نمونه  ،تعيين اناليت هایی با غلظت های کم و ماتریس پيچيده مورد توجه قرار گرفته اند.)4( .
درميان این روشهای اماده سازی نمونه  ،روشهایی که در انها جاذب به کار می رود مناسبترین روشها هستند ،زیرا سطح باالی
پاکسازی  ،افزایش بازده  ،تجزیه وتحليل اهداف مورد نظر در ماتریس های پيچيده را بدست می اورند  .بنابراین در دهه
های اخير استخراج فاز جامد ( ، )SPEميکرو استخراج فاز جامد ( )SPMEو  ،MSPDجایگزین روش های قدیمی
2

مثل استخراج با حالل ( )solvent extractionشده اند ،و این تکنيک ها همزمان با بهبود انواع جدید جاذب ها ،
گسترش می یابند (.)5
بعضی از اشکاالت مانند :مصرف حجم باالی حالل های سمی و گران  ،توليد زیاد پسمانده و کاهش فرکانس های تجزیه ای در
شيمی تجزیه وجود دارند  ،این اشکاالت در روش  MSPDتا حدود زیادی حل شده اند .
 ، MSPDهمگن سازی  ،استخراج و خالص سازی را در یک مرحله انجام می دهد و به عنوان یک روش موثر برای نمونه های
جامد  ،نيمه جامد و ویسکوز اثبات شده است .این تکنيک برای استخراج ترکيبات گوناگون و یا طبقه ای از ترکيبات که دارای
ماتریس پيچيده هستند; مانند فالونویيدها در عصاره مرکبات  ،به کار برده می شود .همچنين  MSPDبرای استخراج ترکيبات از
ماتریس های مختلف به کار می رود  ،مانند؛ استخراج کافئين از برگ چای سبز ( ، )7آفت کش ها در ميوه ها (، )9اسيدهای چرب
آزاد در شکالت ( ، )1روغن های اسانسی در گياهان ( )11و ترکيبات فنلی در روغن زیتون(. )6
مزیت روش  MSPDبر : SPE
در  MSPDازستون  SPEاستفاده می شود  ،اما تفاوت هایی با هم دارند .در  SPEنمونه در چند ميلی متری سطح جامد جاذب
(روی سطح) ریخته می شود و فقط با سطح جاذب بر همکنش دارد  ،اما در  MSPDنمونه با جامد جاذب به طور همگن در
سرتاسر ستون پخش شده است و مکانيسم بازداری آن مخلوطی ازمکانيسم کروماتوگرافی تقسيمی  ،جذبی و جفت یون می باشد .
برهمکنش ها در  MSPDبيشتر است ودر برخی موارد متفاوت از  SPEمی باشد .بر همکنش ها در  MSPDشامل :
 برهمکنش اجزای نمونه با محافظ جامد
 برهمکنش اجزای نمونه با فاز پيوندی)(bonded-phase
 برهمکنش اناليت با محافظ جامد
 برهمکنش اناليت با فاز پيوندی()bonded-phase
 برهمکنش اناليت با اجزای پراکنده نمونه ()dispersion
 برهمکنش همه ی موارد باال با حالل شست وشو و توالی ان ها
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همچنين تمامی برهمکنش های ذکر شده به طور همزمان رخ می دهند (.)11
مزیت روش  MSPDبر استخراج مایع-مایع (: )liquid-liquid extraction


استخراج آسان وسریع(کاهش زمان)



مصرف کم حالل های الی



ایمن و سازگار با محيط زیست



مقرون به صرفه و سادگی روش



انجام همزمان خالص سازی



تکرار پذیر (.)12

روش ()MSPD

Matrix Solid Phase Dispertion

 :شامل سه مرحله ی کلی می باشد که در شکل ،1نشان داده

شده است .
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شکل  :1مراحل انجام خالص سازی به روش MSPD

مرحله اول  :شامل مخلوط کردن نمونه با مواد جاذب جامد است .در این مرحله نمونه را به مدت چند دقيقه با ماده ی جاذب  ،با
استفاده از دسته ی هاون مخلوط می کنند  .یک پارامتر مهم  ،نسبت نمونه به جامد جاذب است (به طور کلی از  1:1تا  1:4می
باشد) که بستگی به نوع نمونه و ساختار شيميایی ان دارد .مواد جامد جاذب انواع مختلفی دارند  ،مانند ،مواد جاذب فاز نرمال و فاز
معکوس که با توجه به نوع ماتریس نمونه و آناليت مورد نظر انتخاب می شوند (مواد فاز معکوس مانند؛ C8و C18و مواد فاز نرمال
مانند ؛ الومينا  ،سيليکاژل).
نواوری اصلی  MSPDمربوط به استفاده یا بهبود مواد جاذب می باشد  .امروزه مواد جاذب جدیدی مانند :مواد پایه کربنی
(، )carbon-based materialsمواد پليمری (مانند ، )molecularly-imprinted polymers:مایع های یونی ( ionic
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 )liquidsو نانوذرات( )nanoparticlesبه کار برده می شوند  .در این فرایند مواد جاذب نقش مهمی ایفا می کند .مواد جامد
جاذب باید بتوانند اجزای نمونه را به طور کامل از هم جدا کنند.
مرحله دوم  :در این مرحله بعد از مخلوط کردن نمونه با مواد جامد جاذب ،مخلوط همگن بدست امده را به ستون  SPEمنتقل می
کنيم  ،سپس با پيستون سرنگ فشار وارد می کنيم (اعمال فشار به ارامی صورت می گيرد).
مرحله سوم  :این مرحله شامل شست وشو با حالل است  .انتخاب حالل به ميزان قدرت برهم کنش بين ماده ی جاذب و آناليت
مورد نظر بستگی دارد  .سرعت شست وشو با حالل باید بهينه بشود (با استفاده از پمپ خالء این کار انجام می شود).
سپس  ،محلول شسته شده از ستون را جمع آوری کرده و به دستگاه شناسایی مثل طيف سنج جرمی یا کروماتوگرافی ،تزریق می
شود .
در تمامی مراحل باید شرایط را بهينه کرد تا بازده استخراج افزایش یابد (.)13

بحث و نتيجه گيری :
 MSPDیک روش ساده و ارزان (نياز به تجهيزات ودستگاه های پيشرفته ندارد)  ،انعطاف پذیر  ،گزینش پذیر و مناسب برای انواع
نمونه ها می باشد .این روش در مقایسه با روش های کالسيک اماده سازی نمونه مثل استخراج با حالل بسيار مقرون به صرفه تر ،
ساده تر و زمان انجام آناليز بسيار کوتاهتر می باشد ویکی از بزرگ ترین مشکل روش های کالسيک که استفاده از حالل سمی و
گران به مقدار زیاد می باشد را حل کرده است .
در بسياری از موارد ،روش های اماده سازی نمونه شامل مراحل بسيار و دستکاری نمونه قبل از آناليز می باشد که باعث افزایش
موارد خطا می شود ،اما ، MSPDاین مراحل پيچيده آماده سازی نمونه را حل کرده و به عنوان یک روش موثر خود را اثبات کرده
است.
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Sample preparation by Matrix Solid Phase Dispersion (MSPD)

ABSTRACT
Matrix solid-phase dispersion (MSPD) is a sample-preparation process was first introduced in
By blending tissues with a polymeric 1989 for the extraction of drug residues from animal tissue.
solid support one obtains a semi-dry material which can be used as a column phase bound to a
from which one can isolate drugs in a stepwise manner based on the solubility material packing
characteristics of the drugs in this matrix.
application as an analytical process Matrix solid phase dispersion (MSPD) has found particular
viscous extraction and fractionation of solid, semi-solid and/or highly for the preparation,
biological samples.
forces applied MSPD is based on several simple principles of chemistry and physics, involving
produce complete sample disruption and the to the sample by mechanical blending to
support bonded-phase (SPE) or the surface interactions of the sample matrix with a solid
chemistry of other solid support materials. These rules are discussed as important factors in the
MSPD extraction

Keywords: Matrix solid phase dispersion (MSPD); Solid phase extraction (SPE); solid support;
sample preparation
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