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چکیده :کاربرد فیبر تو خالی مبتنی بر میکرو استخراج فاز مایع برای استخراج و پیش تغلیظ لوراتادین قبل از اندازهگیری با  HPLC-UVمورد بررسی قرار گرفت.
تحت شرایط بهینه فاکتور بازیابی  103با انحراف استاندارد نسبی برابر با  1/3درصد به دست آمد .منحنی کالیبراسیون در رنج  0/1-000نانو گرم بر میلی لیتر خطی بود.
حد آشکارسازی  0/1نانو گرم بر میلی لیتر به دست آمد .سرانجام اندازهگیری لوراتادین در پالسمای انسان با استفاده از  HF-LPME-HPLCانجام شد ،و نشان داد
که این روش توانایی تمیز سازی مناسب و فاکتور بازیابی باالیی برای لوراتادین را دارا میباشد.
آلرژی یک تهدید برای سالمت جهانی است که به طور فزاینده ای در حال افزایش است و داروهای آنتی هیستامین بطور موثری در کنترل و درمان استفاده شدند[.]1-2
فرآیند : HF-LPMEروش  HF-LPMEبرای پیش تغلیظ و تمیز سازی لوراتادین در پالسما خون بکار گرفته شد .فیبرهای تو خالی به قطعاتی به طول  3/3سانتی
متر بریده شدند .با استفاده از سرنگ  10µlاز فاز پذیرنده به داخل لومن فیبر تزریق شد .فیبر متصل به سرنگ به مدت  10ثانیه داخل حالل آلی قرار داده شد و سپس
فاز پذیرنده به داخل آن تزریق شد و سر آن با یک قطعه فویل آلومینیومی بسته شد .سپس در مدت استخراج فیبر به صورت  Uشکل درو ن محلول نمونه قرار داده شد
و بعد از آن خارج و فاز پذیرنده به سرنگ کشیده و به دستگاه تزریق میشود.
بحث و نتیجهگیری  :برای دست یابی به درصد بازیابی باالتر اثر پارامترهای مختلف موثر بر  HF-LPMEشامل نوع فاز آلی pH ،فاز دهنده و پذیرنده ،سرعت
هم زدن ،زمان استخراج و افزایش نمک بهینه شدند.
اثر حالل آلی استخراج :در این کار حاللهای آلی مختلف از جمله  -1اکتانول -n ،هگزان ،تولوئن ،آندکانول ،و دودکان آزمایش شدند و باالترین درصد
بازیابی با تولوئن بدست آمد.
بهینه سازی  pHفاز دهنده :لوراتادین یک داروی اسیدی است برای بدست آوردن درصد باالتر بازیابی  pHفاز دهنده باید اسیدی باشد بنابراین pH=1/5با توجه
به درصد بازیابی به عنوان  pHبهینه فاز دهنده انتخاب شد.
بهینه سازی  pHپذیرنده :فاز پذیرنده باید بازی باشد تا از بازگشت مجدد آنالیت به فاز آلی جلوگیری کند .با توجه به درصد بازیابی pH=11به عنوان  pHفاز
پذیرنده انتخاب شد.
سرعت هم زدن :سرعتهای باالتر از 500rpmباعث کاهش درصد بازیابی میشود بنابراین  500rpmبه عنوان سرعت هم زدن بهینه بدست آمد.
زمان استخراج :بازیابی استخراج در رنج زمانی بین 120-10مورد بررسی قرار گرفت و باالترین درصد بازیابی در  15دقیقه مشاهده شد.
اثر افزایش نمک :در این مورد مشاهده شد با افزایش نمک درصد بازیابی کاهش مییابد.
نمونه حقیقی :این روش بطور موفقیت آمیزی برای استخراج لوراتادین از پالسما خون انسان بکار برده شد.
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