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چکیده
در این مطالعه واکنشگر تورین ،در یک محیط قلیایی آب و استون با لیتیم تولید رنگ کرده و بهطور مستقیم ،با استفاده از روش ساده،
ایمن و ارزان اسپکتروفتومتری برای اندازهگیری لیتیم در سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهار (ماهی کفال طالیی و ساردین دم سیاه) بهکار
رفته است .در زمستان سال  1395از هر گونه ماهی  15عدد صید و خونگیری بهعمل آمد و سرم خون جدا گردید .عوامل موثر بر واکنش تشکیل
کمپلکس لیتیم-تورین مانند زمان واکنش ،غلظت تورین ،میزان پتاسیم هیدروکسید و استون بهینهسازی شدند و تحت شرایط بهینه ،ضریب
همبستگی ،محدوده خطی و انحراف استاندارد ( )n=7روش بهترتیب  0/05-3 ،0/994میلیاکی واالن بر لیتر و 0/82درصد بهدست آمدند.
نتایج نشان دادند معرف تورین واکنش گری موثر و واکنش پذیر با لیتیم در سرم خون ماهی بوده و بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در دو گونه
ماهی مورد مطالعه در خلیج چابهار  0/22میلیاکی واالن بر لیتر اندازهگیری شد .دادههای حاصل از این تحقیق با استفاده از روش  t-testناجور
یا مستقل با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح اطمینان  95درصد مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد مقدار لیتیم موجود در سرم خون این دو
گونه ماهی اختالف معنیداری با هم ندارند.
کلمات کلیدی :لیتیم ،سرم خون ماهی ،تورین ،طیفسنجی فرابنفش ،خلیج چابهار
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولM.Ziyaadini@cmu.ac.ir :
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مقدمه
لیتیم یک عنصر اساسی است که درک اجتماعی از آن در 100
سال گذشته منحصراً بهوسیله کاربرد آن در دوزهای باال (150-360
میلیگرم) برای درمان اختالل دوقطبی و اشکال مختلف ناراحتیهای
ذهنی تعریف شده است ( Leonardو همکاران .)1995 ،لیتیم در ابتدا
بهعنوان یک عنصر شیمیایی در سال  1817کشف و اولین کاربرد
درمانی آن در سال  1871برای درمان افسردگی بود .در سال 1886
یک شکل بهشدت قابل یونیزاسیون از لیتیم غیرارگانیک (کربنات) که
در حال حاضر نیز بههمین شکل برای درمان افسردگی مورد استفاده
قرار میگیرد معرفی شد ( .)2002 ،Pérezلیتیم همچنین بهطور قابل
توجهی موجب حفاظت از نورونها در مقابل گلوتامات ،تشنجها و آلوپتوز
بهدلیل انواع وسیعی از نوروتوکسینها از طریق تنظیم ممانعت از گیرنده
-Nمتیل–-Dاسپارات ( )NMDAمیشود (.)2009 ،Young
غلظت یون لیتیم در خون انسان تقریباً بین  0/5تا  1میلیاکی
واالن بر لیتر نگه داشته میشود و اثر درمانی لیتیم بهطور مستقیم
به غلظت آن در سرم خون بستگی دارد .سطوح درمانی لیتیم در خون
انسان بین  0/6-1/2میلیاکی واالن بر لیتر بوده و غلظت باالی 1/5
میلیاکی واالن بر لیتر سمی درنظر گرفته میشود ( Elieltonو
همکاران .)2014 ،تاثیرات جانبی ناخوشایندی در غلظتهای بین 2
تا  2/5میلیاکی واالن بر لیتر ظاهر میشوند و غلظت این فلز قلیایی
در این سطوح میتواند مرگبار باشد ( Marczenkو همکاران.)2000 ،
نیاز جانداران به مقادیر کمی از لیتیم برای سالمت تکثیر و حفظ
سالمت عمومی بر کسی پوشیده نیست ( .)2002 ،Schrauzerلیتیم
برجنبههای مختلف رفتاری ماهی بهویژه بر حس تجمعگرایی ،رفتار
تهاجمی ،ادراک حسی و بصری و حافظه آن اثر میگذارد .باال بودن
بیش از حد مجاز میزان لیتیم در خون ماهی نظم رفتاری جانور را
دچار اختالل میکند و یا ممکن است باعث تخریب سیستم مرکزی
تجزیه و تحلیل ورودیهای حسی شده و در نتیجه اختالل در توانایی
ماهی برای شناسایی و پاسخ به نشانههای محیطی را دربر داشته باشد
(.)1981 ،Johnson
اندازهگیری لیتیم معموالً بهروش طیفسنجی شعله یا اسپکتروفتومتری
جذب اتمی صورت میگیرد اما استفاده از گازهای قابل اشتعال و
فشرده شده ،بهدالیل امنیتی ،باعث میشود موسسات درمانی از آن
اجتناب کنند یا از روشی جایگزین استفاده نمایند ( Marczenkoو
همکاران .)2000 ،اخیراً مقایسهای بین روش طیفسنجی جذب اتمی
شعله و طیفسنجی نشر اتمی شعله در اندازهگیری لیتیم سرم خون
انسان صورت گرفته است که نتایج از صحت و دقت هر دو تکنیک و
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عدم تفاوت معنیدار بین آنها حکایت دارد ( Elieltonو همکاران،
.)2014
در این تحقیق از روش طیفسنجی فرابنفش که روشی ساده،
ارزان ،ایمن و در دسترس است و میتواند جایگزینی مناسب برای
روشهای معمول باشد برای اندازهگیری لیتیم سرم خون ماهی برای
نخستینبار استفاده شده است .بیشتر روشهای طیفسنجی فرابنفش
بر پایه واکنشگرهای آلی میباشند و واکنشگرهای آزو گروه بزرگی از
واکنشگرهای طیفسنجی فرابنفش را تشکیل میدهند .لیتیم تنها فلز
قلیایی است که با برخی از رنگهای آزو ،واکنشهای رنگزا داشته و
اولین واکنشگری که در اندازهگیری مستقیم لیتیم مورد استفاده قرار
گرفته ،تورین ) (Thorinاست .این ترکیب در واکنش با لیتیم در 420
تا  480نانومتر دارای جذب بوده و میتوان از آن در اندازهگیری لیتیم
بهروش طیفسنجی استفاده نمود (1966 ،Uesugi؛  Marczenkoو
همکاران.)2000 ،

مواد و روشها
مواد مورد استفاده :استون با خلوص باال ،پتاسیم هیدروکسید،
نمکهای بهکار رفته در آزمایش و هیدروکلریک اسید از شرکت مرک
و تورین بهعنوان شناساگر از شرکت سیگما آلدریچ خریداری شد .محلول
استاندارد تورین بهصورت  0/027درصد وزنی -حجمی و محلول استاندارد
پتاسیم هیدروکسید بهصورت 1موالر تهیه شد .محلول شناساگر به
صورت روزانه از ترکیب  60درصد استون 20 ،درصد محلول پتاسیم
هیدروکسید 10 ،در صد آب دو بار تقطیر و  10درصد محلول 0/027
درصد وزنی -حجمی تورین ساخته شد.
وسایل و دستگاههای مورد استفاده :در این آزمون از دستگاهها
و تجهیزات طیفسنجی فرابنفش  2100PCUVیونیکو مدل uvs
 ،S2100سل کوارتز مدل  Q/10/18برای اندازهگیری و خواندن جذب
کمپلکس لیتیم-تورین در طول موج  480نانومتر ،میکروسرنگ 100
میکرولیتری هامیلتون برای برداشت مقادیر میکرولیتر لیتیم و شناساگر،
ترازوی  ADAMمدل  PW245با دقّت اندازهگیری  0/1میلیگرم برای
توزین مواد شیمیایی مورد نیاز استفاده شد.
نمونهبرداری و آمادهسازی نمونه :نمونههای ماهی کفال طالیی
( )Lizza aurataو ساردین دمسیاه ( )Sardinella Melanuraدر زمستان
 1395از خلیج چابهار صید گردید .خونگیری از ناحیه ساقه دمی انجام
شد .پس از خونگیری نمونههای خون ماهیان را درون ظرف حاوی یخ
قرار داده و به آزمایشگاه انتقال داده شدند .در آزمایشگاه نمونهها تا
شروع آنالیز در یخچال و در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
نمونههای خون بدون کاربرد مواد ضدانعقاد ،بالفاصله در دور
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 3000و بهمدت  10دقیقه سانتریفوژ شده و گلبولهای قرمز خون
ترسیب و از سرم تفکیک گردید .نمونههای سرم (فاز رویی) ،بهآرامی
توسط سمپلر کشیده و به میکروتیوبهای اپندورف  1/5میلیلیتر جدید
منتقل شدند.
روش انجام آزمایش :به  100میکرولیتر از سرم خون 100 ،میکرو
لیتر محلول تری کلرواستیک اسید ( )TCAاضافه شد تا پروتئینهای آنها
کامالً جدا شده و رنگ آن کامالً شفاف شود .سپس  3میلیلیتر از معرف
تورین را درون سل منتقل و جذب آن توسط دستگاه طیفسنج فرابنفش
در طول موج  480نانومتر قرائت گردید .در ادامه  100میکرولیتر از
نمونه سرم خون ماهی به آن افزوده و محلول جهت تشکیل کمپلکس
لیتیم-تورین بهمدت  2تا  3دقیقه هم زده شد و جذب آن در طول
موج  480نانومتر مشاهده گردید که اختالف بین جذب شناساگر و
محلول ثانویه مربوط به مقدار جذب لیتیم در محلول نمونه میباشد
( Marczenkoو همکاران.)2000 ،
بهینهسازی فاکتورهای موثر بر تشکیل کمپلکس لیتیم -تورین
بررسی اثر درصد حضور استون و پتاسیم هیدروکسید در
محلول شناساگر :معرف تورین در حضور استون و محیطی قلیایی
با لیتیم طبق شکل  1واکنش داده و تشکیل کمپلکس تورین-لیتیم
را میدهد ( .)1966 ،Uesugiمیزان استون بر شدت واکنش تکمیل
کمپلکس لیتیم -تورین تأثیرگذار است و هنگامیکه این واکنش انجام
می شود تغییر رنگ محلول محسوس است و از سوی دیگر با کاهش
میزان قلیاییت محلول از شدت رنگ محلول نیز کم شده و بهتبع آن
میزان جذب نیز کم میشود بنابراین مقدار استون و پتاسیم هیدروکسید
بهعنوان عامل قلیایی در محیط واکنش ،در پیشروی واکنش از اهمیت
واالیی برخوردار است.

بررسی اثر زمان واکنش و تشکیل کمپلکس لیتیم -تورین:
عامل زمان در تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین بسیار موثر است .به
علت حضور استون در محیط واکنش و خاصیت فراریت این ماده ،در
زمانهای باال کاهش حضور استون در محیط واکنش ،کاهش میزان
اختالف جذب را بههمراه دارد و در زمانهای کوتاه واکنش بهطور کامل
پیش نمیرود .از سویی دیگر شناساگر تورین در طول زمان ناپایدار بوده
و باگذشت زمان با کاهش شدت رنگ آن از تأثیر واکنشگر نسبت به لیتیم
کاسته میشود.
در ادامه با استفاده از آزمون Independent Samples Testنتایج
مورد آنالیز و بررسی قرارگرفت که نتایج آزمون  tبا استفاده از نرمافزار
 SPSSدرسطح اطمینان  %95نشانداداختالفآماری معنیداری درسطح
 P<0/05بین غلظت لیتیم در سرم خونی ماهیان کفال و ساردین وجود ندارد.

نتایج
بررسی اثر درصد حضور استون و پتاسیم هیدروکسید در
محلول شناساگر :در این مطالعه مقدار استون در محدوده  20-80درصد
حجمی-حجمی و مقدار محلول پتاسیم هیدروکسید بهعنوان عامل
قلیایی در محدوده  5-30درصد حجمی -حجمی مورد بررسی قرار گرفتند
که با توجه به نتایج بهدست آمده (شکلهای  2و  )3استون با  60و
پتاسیم هیدروکسید با  20درصد حجمی-حجمی بیشترین جذب را
در محلول شناساگر بهخود اختصاص دادند و در نهایت این مقادیر
بهعنوان مقادیر بهینه در تشکیل کمپلکس تورین-لیتیم انتخاب شدند.
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جدول  :1بررسی حضور عوامل تداخلزا در محیط واکنش در حضور
100میکرو گرم بر لیتر لیتیم

شکل  :3نمودار بررسی اثر درصد حضور پتاسیم هیدروکسید در
محلول شناساگر
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بررسی اثر زمان واکنش و تشکیل کمپلکس لیتیم -تورین:
در این مطالعه زمانهای  0تا  200ثانیه مورد مطالعه قرار گرفت (شکل
 )4که از زمان  0تا  2/5دقیقه افزایش اختالف جذب و پس از آن کاهش
اختالف جذب مشاهده شد .از اینرو زمان  2دقیقه و  30ثانیه به عنوان
زمان بهینه انتخاب گردید.
بررسی اثر عوامل مزاحم :در این مطالعه عوامل تداخلزا مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج بهدست آمده در جدول  1بیانگر همین واقعیت
یعنی عدم تداخل یونهای سدیم ،کلسیم ،منیزیم ،آلومینیوم ،آهن و
روی در تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین در محیط واکنش میباشد.

لیتیم مشاهده شده

رسم نمودار کالیبراسیون تحت شرایط بهینه :رسم منحنی
کالیبراسیون برای تعیین غلظت نمونههای مجهول بهکار میرود و باعث
کاهش انواع خطاها همچون خطای دستگاهی میشود .محلولهایی با
غلظتهای متفاوت از لیتیم در محدوده غلظتی  0/05-3میلیاکی واالن
بر لیتر ،از رقیقسازی محلول استاندارد اولیه لیتیم تهیّه گردید و منحنی
کالیبراسیون با اعمال تمام شرایط بهینهشده از قبیل درصد حضور استون
و محلول پتاسیم هیدروکسید در محلول شناساگر و زمان واکنش در
تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین رسم گردید (شکل .)5

شکل  :4نمودار بررسی اثر زمان واکنش لیتیم-تورین

بررسی اثر عوامل مزاحم :در این مطالعه عوامل تداخلزا مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج بهدست آمده در جدول  1بیانگر همین
واقعیت یعنی عدم تداخل یونهای سدیم ،کلسیم ،منیزیم ،آلومینیوم،
آهن و روی در تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین در محیط واکنش
میباشد.
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شکل  :5نمودار کالیبراسیون تحت شرایط بهینه  60درصد
حجمی-حجمی استون و  20درصد حجمی-حجمی پتاسیم
هیدروکسید در محلول شناساگر و زمان واکنش  2/5دقیقه
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بحث
در بررسی عوامل مزاحم در واکنش تورین -لیتیم ،نتایج بهدست
آمده از دیگر مطالعات نشاندهنده عدم تداخل حضور سدیم تا 50
برابر و منیزیم تا  10برابر در محیط واکنش بوده است (Marczenko
و همکاران )2000 ،از اینرو استفاده از این معرف را برای اندازهگیری
لیتیم در سرم خون ماهی که حاوی غلظت ناچیزی از سدیم میباشد
را مناسب میکند.
ازسویی دیگر ،تحت شرایط بهینه ،فاکتورهای ضریب همبستگی،
دامنه خطی و انحراف استاندارد بهترتیب برابر 0/05-3 ،0/994
میلیاکی واالن بر لیتر و 0/82درصد بهدست آمدند .دامنه خطی
 0/05-3میلیاکی واالن بر لیتر نشاندهنده اعتبار روش میباشد .حد
تعیین ) (LOQکه یکی از پارامترهای سنجش شایستگی روشهای
اندازهگیری میباشد ،در اینجا  0/05میلیاکی واالن بر لیتر بهدست
آمد که در مقایسه با حد تعیین روش طیفسنج جذب اتمی که روشی
نسبتاً گران بوده و برای اندازهگیری لیتیم در نمونههای سرم خون
انسانی بهکار رفته است ( Elieltonو همکاران )2014 ،تفاوتی نداشت.
بهمنظور تعیین غلظت واقعی لیتیم در نمونههای سرم خون
ماهیان صید شده از آبهای ساحلی خلیج چابهار از منحنی
کالیبراسیون استفاده گردید .تمام نمونهها تحت شرایط بهینه با
شناساگر تورین واکنش داده و اختالف جذب شناساگر و کمپلکس
تشکیلشده در طولموج  480نانومتر خوانده شد و نتایج بهدستآمده
با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
میانگین غلظت این فلز قلیایی در هر دو گونه ماهی (کفال طالیی و
ساردین دم سیاه)  0/22میلیاکی واالن بر لیتر است.
در ادامه برای بررسی تفاوت غلظت لیتیم در سرم خون این دو
گونه ماهی ،غلظت لیتیم در سرم خونی با استفاده از آزمون
 Independent Samples Testمورد آنالیز و بررسی قرارگرفت که نتایج
آزمون  tبا استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح اطمینان  95درصد
نشان داد اختالف آماری معنیداری در سطح  P<0/05بین غلظت
لیتیم در سرم خونی ماهیان کفال و ساردین وجود ندارد.
در این تحقیق واکنشگر تورین بهعنوان شناساگر طیفسنجی
فرابنفش در یک محیط قلیایی آب و استون با لیتیم تولید رنگ کرده
و بهطور مستقیم ،با استفاده از روش اسپکتروفتومتری که روشی ساده،
ایمن ،در دسترس و ارزان میباشد برای اندازهگیری این فلز قلیایی در
سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهار (کفال طالیی و ساردین
دم سیاه) بهکار گرفته شد .در بهبود شرایط واکنش فلز لیتیم با لیگاند
تورین ،میزان استون و پتاسیم هیدروکسید بهعنوان عوامل موثر در
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محیط واکنش و زمان بهعنوان عامل موثر در تکمیل واکنش ،بهینه
سازی شدند.
تحت شرایط بهینه ،فاکتورهای ضریب همبستگی ،محدوده
خطی و انحراف استاندارد بهترتیب برابر  0/05-3 ،0/994میلیاکی
واالن بر لیتر و 0/82درصد بهدست آمدند که این نشان میدهد معرف
تورین واکنشگری موثر و واکنشپذیر با فلز لیتیم در سرم خون ماهی
بوده و میتواند روشی ساده ،ارزان و مطمئن در تعیین غلظت این فلز
در سرم خون ماهی باشد.
بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در ماهی کفال طالیی خلیج
چابهار با این تکنیک در محدوده  0/22میلیاکیواالن بر لیتر
اندازهگیری شد که در مقایسه با غلظت لیتیم در ماهی ساردین دم
سیاه تفاوتی نداشت .آنالیز نتایج بهدست آمده تحت شرایط بهینه با
استفاده از نرمافزار  ،SPSSهمچنین نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار
در غلظت لیتیم در سرم خون این دو گونه ماهی درخلیج چابهار
میباشد.

تشکر وقدردانی
از سرکار خانم دکتر پریا اکبری و جناب آقای دکتر جواد
قاسمزاده اعضای هیاتعلمی گروه شیالت دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار که در انجام این تحقیق یاری رساندند کمال تشکر و
قدردانی بهعمل میآید.
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