شمارهی 3-22/3

،دورهی،3

فصلنامهیپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه،زمستان3131

Journal of Advanced Researches in Analytical Chemistry, Winter 2015, Vol. 1, No. 1/ 9-22


اندازهگیریآسپارتامدرنوشابههایغیرالکلیبهروشمشتق
سازیپیشستونواستخراجنقطهابریبااستفادهاز
كروماتوگرافیمایعباكاراییباال 
مرضیهرشیدیپور،*،1مژگانزارعیونوول 3
تاريخ دريافت2934/80/42 :

تاريخ پذيرش2934/28/21 :

چکیده 
یک روش جدید شامل مشتقسازی به همراه استخراج نقطه ابری برای اندازهگیری آسپارتام استفاده شد.
عامل مشتق ساز شامل اورتوفتالدهید و مرکاپتوپراپیونیک اسید میباشد .جهت جداسازی و پیش تغلیظ
مشتق تولید شده از تریتون  X-011استفاده شد .پارامترهای مهم در استخراج نقطه ابری از قبیل دما،
 ،pHزمان ،قدرت یونی محلول و حجم تریتون  X-011مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور جداسازی
و آنالیز کمی آسپارتام از ستون  C01با طول  52سانتیمتر استفاده شد .نتایج حاصله نشان میدهند که در
شرایط بهینه دقت روش بر اساس میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از  6درصد و صحت اندازهگیری
آسپارتام بر اساس خطای نسبی کمتر از  4درصد میباشد .روش مشتقسازی پیش ستون و استخراج
نقطه ابری توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی باال میتواند روش مناسبی برای اندازهگیری آسپارتام
موجود در نوشابههای غیر الكلی باشد.
واژههای كلیدی :آسپارتام ،استخراج نقطه ابری ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،مشتقسازی
پیش ستون

 .*،1نویسندهیمسئول :کارشناس ارشد شیمی ،باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خرم آباد؛Email: m_rashidi80@yahoo.com
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-3مقدمه 
آسپارتام با نام شیمیایی  N-L-aspartyl-L-phenylalanine-1-methylesterیک
شیرین کننده بدون کالری است که با استفاده از دو آمینو اسید  L-phenylalanineو L-

 aspartic acidسنتز میشود و به طور گسترده در صنایع دارویی ،قنادی ،غذایی ،نوشیدنیها
و غذاهای رژیمی استفاده میشود (وایت.)0814 ،0
استفاده از آسپارتام در صنایع غذایی در سال  0810توسط سازمان غذا و داروی آمریكا
مورد تایید قرار گرفت و حد مجاز آن در نوشیدنیها  011میلیگرم بر لیتر اعالم شد (رایس

5

و همكاران .)0806 ،حلّالیت آسپارتام با توجه به ساختار شیمیایی آن به دما و  pHوابسته است
بطوریكه در دمای محیط و  pH= 0حلّالیت آن تقریباً  01/2میلیگرم بر میلیلیتر است و در
 pH= 5/5تا  51میلیگرم بر میلیلیتر افزایش می یابد (بیوتلینگ 1و همكاران .)0814 ،استفاده
بیش از حد مجاز این ترکیب شیمیایی باعث تشدید و یا بروز بیماریهایی از جمله
فیبرومیالژی ،آرتریت ،اسكلروز مولتیپل ،پارکینسون ،لوپوس اریتماتو ،آلزایمر ،نقصهای
هنگام تولد ،سندرم خستگی مزمن ،لنفوم ،بیماری الیم ،بیماری اختالل در توجه ،بیماریهای
پانیک ،افسردگی و سایر بیماریهای روانی میگردد (سیلر 4و همكاران0800 ،؛ ایداردز و
سانداین0810 ،2؛ فانهاوسر و پچانیک0814 ،6؛ لیم 0و همكاران5116 ،؛ بوستی 1و همكاران،
 .)5118همین امر لزوم کنترل آن را در مواد خوراکی روشن میسازد .به دلیل اینكه این
ترکیب فاقد گروههای کروموفور قوی بوده و تنها در طول موجهای پایین فرابنفش دارای
جذب میباشد ،میزان حساسیت اندازهگیری آن کاهش یافته و تعیین مقدار دقیق آن را در
نمونهها با مشكل مواجه میکند .با توجه به این امر در این مطالعه سعی شده با استفاده از یک
واکنش مشتقسازی مناسب یک گروه کروموفور به آسپارتام متصل کرده تا حد تشخیص 8آن
را افزایش دهیم.
1
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کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،)HPLC( 0یک روش انتخابی برای اندازهگیری مواد
معدنی و آلی در ماتریسهای مختلف است .برخی از ترکیبات با استفاده از  HPLCشناسایی
نمیشوند و نیاز به افزودن یک گروه کروموفور یا انجام یک واکنش اکسیداسیون ،احیاء
دارند .این مشكل گاهی اوقات نیز با انجام واکنشهای مشتقسازی برطرف میشود .در مشتق-
سازی پیش ستون 5واکنش در راکتور (ظرف واکنش) قبل از تزریق به دستگاه HPLC

بصورت دستی یا اتوماتیک انجام میشود.
همانطورکه از ساختار آسپارتام پیدا است این ترکیب دارای یک گروه آمین نوع اول می-
باشد (شكل  .)0یكی از معرفهایی که برای تهیه مشتقات دارای جذب فرابنفش /مرئی و
فلورسانس در اثر واکنش با آمینهای نوع اول مورد استفاده قرار گرفته اورتوفتالدهید میباشد.
اورتوفتالدهید به عنوان یک ترکیب مناسب برای مشتقسازی آمینهای نوع اول شناخته شده
است (آدگین0808 ،1؛ الیندراد و موپر .)0808 ،4این عامل مشتق ساز در محیطهای بازی با
 pHهای حدود  8-00و در حضور یک مرکاپتان خیلی سریع با آمینهای نوع اول واکنش
میدهد (شكل ( )5راد.)0800 ،2

O

O
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H
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O

شکل  .1ساختار شیمیایی آسپارتام
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شکل  .2واکنش اورتوفتالدهید با آسپارتام ()R=Aspartam

مراحل فرآیند استخراج نقطه ابری به این صورت است که ،ابتدا به محلول آبی محتوی
جزء و یا اجزایی که باید استخراج شوند ،سورفكتانت اضافه میشود .مقدار سورفكتانت
اضافه شده باید به اندازهای باشد تا تشكیل اجتماعات مایسلی در محلول را تأمینکند که این
غلظت از سورفكتانت ،غلظت بحرانی مایسلی (CMC) 0نامیده میشود .سپس به منظور ابری
شدن محلول ،شرایط تغییر داده میشود (تغییر دما ،افزایش نمک) .به منظور باال بردن سرعت
جدایی دو فاز میتوان از سانتریفوژ استفاده کرد .در این صورت مایسلها در یک فاز با حجم
کم به نام فاز غنی از سورفكتانت قرار میگیرند و گونههایی که میتوانند با اجتماع مایسل در
محلول برهمکنش داشته باشند (یا به فرم طبیعیشان و یا بعد از مشتقسازی) به آسانی میتوانند
در حجم کوچک فاز غنی از سورفكتانت تغلیظ شوند .راندمان استخراج گونههایی که به
واحد مایسلی در محلول متصل میشوند به قدرت برهمكنش بین مایسل -حل شونده وابسته
است (لیو 5و همكاران5110 ،؛ لیو ،ژاو 1و همكاران5110 ،؛ ژو 4و همكاران5118 ،؛ سنتاالد 2و
همكاران.)5118 ،
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 -2موادوروشها
-3-2موادومعرفهایاستفادهشده 
سورفكتانت غیر یونی تریتون  X-011از شرکت مرک آلمان خریداری گردید .اورتو
فتالدهید -1 ،مرکاپتوپراپیونیک اسید ،فسفریک اسید ،پتاسیم دی هیدروژن فسفات ،سدیم
کربنات ،سدیم سولفات ،سدیم کلراید ،متانول و استونیتریل از شرکت مرک آلمان خریداری
شد .برای تهیه محلولها و فاز متحرک از آب دیونیزه استفاده شد .پودر خالص آسپارتام از
شرکت داروسازی باختر بیوشیمی تهیه گردید .نوشابه کوکاکوال رژیمی از بازار تهیه شد.
-2-2تهیهمحلولمشتقساز 
محلول استوک اورتو فتالدهید با حل کردن مقدار  011میلیگرم از اورتو فتالدهید در 1
میلیلیتر متانول تهیه شد .محلول مشتق ساز با مخلوط کردن  111میكرولیتر از محلول استوک
اورتو فتالدهید 51 ،میكرولیتر مرکاپتوپراپیونیک اسید و  4میلیلیتر بافر بورات با  pH=01تهیه
گردید.
-1-2تهیهمحلولهایاستاندارد
محلول استوک آسپارتام با حل کردن مقدار  011میلیگرم از آسپارتام در بالن حجم
سنجی  011میلیلیتر حاوی بافر بورات با  pH=8تهیه گردید .از محلول فوق استانداردهای با
غلظت  041 ،011 ،11 ،41 ،51و 011میلیگرم بر لیتر در حجم  0میلیلیتر تهیه شد و به هر
یک از آنها مقدار  011میكرولیتر از محلول مشتقساز اضافه شد.
-4-2تهیهمحلولنمونه 
غلظت تقریبی آسپارتام در نمونه نوشابه  541میلیگرم بر لیتر ذکر شده است .سه محلول با
غلظتهای تقریبی  51 ،01و  41میلیگرم بر لیتر از نوشابه در بافر بورات تهیه شد .سپس به 0
میلیلیتر از این نمونهها مقدار  011میكرولیتر از محلول مشتقساز اضافه شد.
-5-2دستگاهوری 
سیستم  HPLCمدل شیمادزو دارای پمپ چهار حلّاله مدل  LC-10ATvpبه همراه شیر
تزریق با لوپ  51میكرولیتر مدل  ،D–14163آشكارساز  UV-Visمدل ،SPD-M10Avp
ستون ( Eurospher, C01 )2 μm، 4/6 × 521 mmهمگی ساخت شرکت شیمادزو ژاپن ،به
منظور جداسازی و آنالیز کمی آسپارتام مورد استفاده قرار گرفتند.
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شرایط کروماتوگرافی عبارتند از :فـاز متحرک بافـر پتاسیم دی هیدروژن فسفـات 51
میلیموالر با  / pH= 5/2استونیتریل به نسبت  21: 21در سرعت جریان  0/5میلیلیتر بر دقیقه.
به منظور تعیین کمی دقیق ،دتكتور در طول موج  111نانومتر تنظیم گردید .به منظور سانتریفوژ
نمونه از دستگاه  Eppendorfمدل  5810Rساخت کشور آلمان استفاده شد.
-6-2روشاستخراجنقطهابری
تحت شرایط بهینه مقدار  4میلیلیتر از محلول نمونه یا استاندارد و  4میلیلیتر بافر بورات
با  pH=01در یک لوله مخروطی  01میلیلیتری ریخته شد .مقدار  1/8گرم نمک کلرید
سدیم به آن اضافه شد .سپس با استفاده از یک سرنگ  2میلیلیتری مقدار  1/0میلیلیتر تریتون
 X-011به داخل نمونه سریع تزریق شد .در مرحله بعد مقدار  011میكرولیتر از محلول مشتق
ساز توسط یک سرنگ هامیلتونی  011میكرولیتری به لوله حاوی نمونه منتقل شد .سپس نمونه
به مدت  0دقیقه کامالً هم زده شد و به مدت زمان  2دقیقه در یک حمام آبی  21درجه
سانتیگراد حرارت داده شد .سپس به مدت  01دقیقه در  2111دور بر دقیقه سانتریفوژ شد .بعد
از سانتریفوژ ،فاز رویی جدا و به یک لوله آزمایش منتقل شد و مقدار یک میلیلیتر متانول به
آن اضافه شد .سپس محلول کامالً هم زده شد و پس از انحالل کامل مقدار  51میكرولیتر آن
به دستگاه کروماتوگرافی تزریق شد.
-1نتایجوبحث 
-3-1اثرحجمحلّالاستخراجكننده 
در این مطالعه از تریتون  X-011که یک سورفكتانت غیریونی است به عنوان حلّال
استخراج استفاده شد .استخراج توسط حجمهای مختلفی از این حلّال استخراج کننده انجام
گرفت .بعد از اضافه کردن حجمهای مختلف محلول به مدت  2دقیقه در حمام آبی در دمای
 21درجه سانتیگراد حرارت داده شد .سپس این محلول ابری به مدت  01دقیقه با سرعت 2111
دور بر دقیقه سانتریفوژ شد .فاز رویی جمعآوری و در  0میلیلیتر متانول حل شد و مقدار 51
میكرولیتر از آن به دستگاه  HPLCتزریق شد .اثر حجمهای مختلف روی مقدار استخراج در
شكل  1نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که حجم  1/0میلیلیتر در مقایسه با دیگر
حجمهای بكار رفته راندمان استخراج بیشتری دارد .در حجمهای باالتر از  1/0میلیلیتر به دلیل

اندازهگیریآسپارتامدرنوشابههایغیرالکلیبهروش…

35

افزایش حجم فاز غنی از سورفكتانت که حاوی آنالیت میباشد غلظت آنالیت کاهش مییابد.
در حجمهای کمتر از  1/0میلیلیتر سیستم دو فازی جهت جدا کردن فاز آلی تشكیل نشد.
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شکل  .3اثر حجم حلّال استخراج کننده روی میزان استخراج آنالیت

-2-1اثرpHنمونه 
 pHمحلول نمونه بویژه در مورد ترکیبات دارای خصلت اسیدی یا بازی ،پارامتر مهمی
بوده که روی میزان راندمان استخراج آنالیتها از محلول آبی تأثیر بسزایی دارد .با توجه به
اینكه واکنش مشتقسازی بین آسپارتام و اورتوفتالدهید تنها در  pHهای قلیایی  8تا  01قابل
انجام میباشد ،بنابراین  pHمحلول در  pH= 8توسط بافر بورات تثبیت شد.
-1-1اثرقدرتیونیمحلول 
اضافه کردن نمک به محلول نمونه و تریتون باعث میشود که دو فاز آبی و سورفكتانت
بدلیل افزایش دانسیته فاز آبی راحت تر جداسازی شوند .در این بررسی غلظتهای 8 ،0 ،2 ،1
و  01درصد وزنی -حجمی از نمک کلرید سدیم مورد استفاده قرار گرفت .در این بررسی
مشخص شد زمانی که از نمک استفاده نشد هیچگونه جدایی فاز صورت نخواهد گرفت .نتایج
مربوط به اثر غلظت نمک روی میزان استخراج آنالیت در شكل  4نشان داده شده است.
بطوریكه از شكل مشاهده میشود با افزایش قدرت یونی تا  8درصد راندمان استخراج افزایش
یافته و سپس کاهش مییابد .در نتیجه غلظت  8درصد نمک سدیم کلراید به عنوان قدرت
یونی بهینه برای مطالعات بیشتر انتخاب گردید .به نظر میرسد با افزایش نمک میزان
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ویسكوزیته نمونه افزایش می یابد و انتقال آنالیت از فاز آبی به فاز سورفكتانت کمتر میشود
به همین دلیل راندمان استخراج کاهش یافته است.
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شکل  .4اثر غلظت نمک روی میزان استخراج آنالیت

-4-1اثرزماناستخراج 
در این مطالعه اثر زمان استخراج در دمای ثابت  21درجه سانتیگراد روی راندمان استخراج
بررسی گردید .نتایج این آزمایش در شكل  2نشان داده شده است .بطوریكه از شكل مشاهده
میشود با افزایش مدت زمان استخراج مقدار آنالیت استخراج شده کاهش مییابد .علت این
پدیده ممكن است بخاطر عدم پایداری زیاد محصول حاصل از واکنش مشتقسازی باشد.
بنابراین مدت زمان استخراج  2دقیقه برای مطالعات بعدی انتخاب شد.
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شکل  .5اثر زمان استخراج روی میزان استخراج آنالیت
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-5-1اثردمایاستخراج 
در روش استخراج نقطه ابری دمای استخراج یک پارامتر مهم میباشد .علت این اهمیت به
خاطر این است که سورفكتانت در دمای خاصی میتوان مایسل تشكیل دهد .در این مطالعه
دمای استخراج در محدوده  41تا  81درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .در دمای 41
درجه سانتیگراد سیستم دو فازی حاصل نشد .نتایج مربوط به دماهای باالتر در شكل  6نشان
داده شده است .از نتایج پیداست که با افزایش دما میزان استخراج آنالیت کاهش مییابد.
همانطور که قبالً نیز اشاره شد علت این پدیده ممكن است بخاطر عدم پایداری حرارتی
محصول واکنش مشتقسازی باشد (پورقبادی و همكاران .)5101 ،به هر حال ،دمای  21درجه
سانتیگراد به عنوان دمای بهینه استخراج انتخاب گردید.

شکل  .6اثر دمای استخراج روی میزان استخراج آنالیت

-6-1ارزیابیكاراییروش 
با آنالیز محلولهای آبی حاوی غلظتهای مختلف از آنالیت تحت شرایط بهینه نمودار
کالیبراسیون بدست آمد .در این بررسی جهت نشان دادن اثر روش استخراج نقطه ابری روی
میزان حساسیت روش یک نمودار کالیبراسیون قبل از انجام استخراج نقطه ابری و یک منحنی
کالیبراسیون بعد از انجام استخراج رسم گردید .مقایسه شیب این دو منحنی نشان میدهد که
بعد از استخراج به علت تغلیظ انجام شده حساسیت روش به مراتب بیشتر از زمانی است که
استخراج صورت نگرفته باشد (شكل  .)0شرایط بهینه روش استخراج نقطه ابری عباتند از1/0 :
میلیلیتر تریتون  ،pH= 8 ،X-011زمان استخراج  2دقیقه ،زمان سانتریفوژ  01دقیقه و دمای
استخراج  21درجه سانتیگراد .محدوده خطی بعد از استخراج  1/10تا  011میكروگرم بر میلی-
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لیتر میباشد .انحراف استاندارد نسبی مربوط به  6استخراج متوالی  6درصد بدست آمد .حد
تشخیص آنالیت توسط روش پیشنهادی بر اساس  S/N= 1برابر با  1/111میكروگرم بر می-
باشد.
-1-1كاربردروشبرایآنالیزنمونههایواقعی 
از نوشابه رژیمی کوکاکوال به عنوان نمونه حقیقی در این بررسی جهت تعیین مقدار
آسپارتام موجود در آن استفاده شد .با فرض درست بودن مقدار آسپارتام ذکر شده در
برچسب نوشابه سه محلول با غلظتهای  51 ،01و  21میكروگرم بر میلیلیتر از آن تهیه شد.
این محلولها همانند استانداردهای آسپارتام مورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج بدست آمده از
طریق مقایسه مساحت زیر پیک مربوطه با پیک استاندردها صحت روش را تایید میکند .نتایج
در جدول  0نشان داده شده است .از آنجائیكه تنها یک نمونه واقعی در دسترس بود به منظور
بررسی کاربرد روش سه غلظت متفاوت از این نمونه تهیه و مورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج
اثبات می کنندکه ماتریكس نمونه واقعی اثر خاصی روی روش استخراج نقطه ابری ندارد.
بنابراین روش استخراج نقطه ابری را میتوان برای تغلیظ و اندازهگیری آسپارتام در نمونههای
نوشابه استفاده کرد .کروماتوگرام مربوط به یک نمونه استاندارد ،نمونه حقیقی و بالنک در
شكل  1نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج مربوط به آنالیز نمونه واقعی
غلظت اضافه شده به نمونه

غلظت بدست آمده

مقدار بازیافت

 RSDبرای  6اندازهگیری

(میكروگرم بر میلیلیتر)

(میكروگرم بر میلیلیتر)

(درصد)

تكراری

01

8/11

81/1

1/21

51

08/51

86/1

1/15

21

41/21

80/1

5/24
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After CPE
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شکل  .7نمودارهای کالیبراسیون قبل و بعد از استخراج نقطه ابری
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شکل  .8کروماتوگرام بالنک ( ،)Aاستاندارد آسپارتام ( )Bو نمونه حقیقی ()C


-1نتیجهگیری 
آسپارتام یک شیرین کننده بدون کالری است که به طور گسترده در صنایع دارویی،
قنادی ،غذایی ،نوشیدنیها و غذاهای رژیمی استفاده میشود .به علت میزان جذب پایین
آسپارتام در ناحیه فرابنفش -مرئی امكان اندازهگیری غلظت این ترکیب در مقادیر غلظتی کم
با صحت باال ممكن نمیباشد .با استفاده از روش مشتقسازی مشكل جذب پایین مرتفع
گردید .از سوی دیگر به کمک استخراج نقطه ابری میتوان از طریق تغلیظ نمونه حد
آشكارسازی این ترکیب را تا حد باالیی ارتقاء داد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان ادعا
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کرد که روش استخراج نقطه ابری همراه با مشتقسازی توسط اورتوفتالدهید را میتوان با دقت
.و حساسیت باالیی برای اندازهگیری آسپارتام استفاده نمود
 سپاسگزاری-5
مولفین از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد به خاطر تأمین هزینههای مالی این مطالعه
.کمال تشكر و قدرانی را دارند
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