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چکیده
فاضالبهای بیمارستانی یکی از عفونیترین و خطرناکترین فاضالبها میباشند که ممکن است حاوی مقدار زیادی خردهزیستمندهای بیماریزا
و آالیندههای خطرناک باشند .بیش از  80نوع مختلف مواد داروئی در آن پیداشده است که این مواد در فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی بهصورت
کامل حذف نمیشوند و به آبهای پذیرنده میرسند .در این پژوهش یکی از بیمارستانهای مهم شهر تهران در یک منطقه پرازدحام و با حجم
باالی مراجعهکننده ،موردبررسی قرار گرفت .هدف از این مطالعه بررسی وجود ترکیبات دارویی بهویژه آرامبخشها در پساب تصفیهشده بیمارستانی
از طریق  3مرتبه نمونهبرداری به روش نمونهبرداری لحظهای است .نمومه ها از خروجی تصفیهخانه فاضالب بیمارستان و نمونههای مذکور با
استفاده از روش استخراج فاز جامد  SPEآماده شدند .مواد استخراجشده بهوسیله دستگاه  HPLCبا آشکارساز  UVو  FLDاندازهگیری و موجب
شناسایی انواع مختلف آرامبخشها ازجمله  Chlordiazepoxide ،Alprazolam Clonazepam ،Lorazepam ،Oxazepam ،Diazepamو
 Bromazepamشد .میانگین غلظت آرامبخشهای بهدستآمده در نمونهبرداری دیماه ،بیشترین غلظت مربوط به  Lorazepamبا میانگین
 0/15 ng/lو کمترین آنها  Chlordiazepoxideبا میانگین  0/02 ng/lمشاهده شد .در نمونهبرداری بهمنماه بیشترین غلظت آرامبخش
 Lorazepamبا میانگین  0/15 ng/lو کمترین آنها  Chlordiazepoxideبا میانگین  0/02 ng/lاندازهگیری شد.

واژههای کلیدی :آرامبخش؛ ترکیبات دارویی؛ تصفیهخانه فاضالب؛ فاضالب بیمارستانی؛ نمونهبرداری لحظهای.
.
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 -1مقدمه
افزایش جمعیت و نیاز جوامع به خدمات درمانی ،سرعت
روند ایجاد انواع مؤسسات و مراکز درمانی ازجمله
بیمارستانهای عمومی و تخصصی ،مراکز بهداشتی
درمانی ،کلینیکها و پلیکلینیکها ،زایشگاهها،
آسایشگاهها ،درمانگاهها ،داروخانهها ،آزمایشگاهها،
رادیولوژی ،واحدهای درمانی و امدادی ،مجتمعهای
پزشکی و مطبها را افزایش داده است .همچنین افزایش
پیشرفتهای علم پزشکی و داروسازی مصرف داروهایی با
فرموالسیون جدید و پیچیده را سبب شده است
) .(Rezaee et al. 2005داروهایی که در اثر درمان در
بیمارستانها موجب تغییر در کیفیت و ویژگی
فاضالبهای بیمارستانی میشود .امروزه کیفیت
فاضالبهای بیمارستانی بسیار متفاوت از دهههای پیشین
است و با گسترش اهداف تصفیه فاضالب ،لزوم بررسی
عملکرد تصفیهخانهها و اصالح و بهینهسازی سیستمهای
تصفیه موجود اهمیت زیادی پیدا میکند
) .(Mahmoudkhani et al. 2012باقیماندههای
دارویی یکی از مشکالت نوین زیستمحیطی به شمار
میآیند که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان را
به خود جلب کردهاند .با راهیابی مواد دارویی به
محیطزیست خطرات و مشکالت بسیاری برای
اکوسیستمهای گیاهی و حیوانی و همچنین انسانها به
وجود میآید بسته به نوع مواد دارویی و باقیماندههای
ناشی از متابولیت آنها این خطرات میتوانند متفاوت
باشند (.)Mahmoudkhani et al. 2012
آنتیبیوتیکها از زمان کشف آنها یکی از پرمصرفترین
اقالم دارویی میباشند که از آنها جهت درمان
بیماریهای عفونی مربوط به باکتری گرم مثبت و منفی
استفاده میشود .متأسفانه طی سالیان طوالنی و مصارف
بسیار زیاد و غیرمنطقی از این مواد دارویی در حال حاضر
پدیده مقاومت باکتریایی بهوفور مشاهده میشود .در
سالهای اخیر استفاده از منابع آب زیرزمینی برای تأمین
آب شرب افزایشیافته و در صورت بیاحتیاطی در کنترل
آلودگی و بروز آلودگی این ذخایر حیاتی ،زمینه شیوع
بیماریهای مختلف را فراهم خواهد کرد و هزینههای
بسیار سنگین بر مردم و ارگانهای متولی تحمیل خواهد

گردید ) (Seifrtová et al. 2008و (Gholami et al.

).2010
پساب بیمارستان کیفیتی مانند پساب مناطق شهری دارد
اما ممکن است ترکیبات بالقوه خطرناک گوناگونی هم در
آن وجود داشته باشد .ازجمله وجود عوامل بیماریزای
میکروبی ،مواد شیمیایی خطرناک ،داروها و ایزوتوپهای
پرتو ساز است که پساب بیمارستانی را متفاوت میسازد
( Shariat et al. 2005و .(Rezaee et al. 2005
در مناطقی که فاضالب بیمارستانها به شبکههای فاضالب
شهری متصل نیست نسبت به دفع فاضالب تصفیه نشده
یا نیمه تصفیهشده بیمارستانی به محیطزیست تقریباً
همیشه خطرهای عمده برای سالمت ایجاد میکند .با
توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها و گسترش صنایع،
روزبهروز بر اهمیت کنترل آلودگی محیطزیست افزوده
میشود ) (Seifrtová et al. 2008و (Gholami et al.
) .2010فاضالبها یکی از عوامل آلودگی محیطزیست
هستند که باید آنها را به طریق بهداشتی جمعآوری،
تصفیه و در صورت امکان ،مجدداً به گردش آب در طبیعت
برگرداند .فاضالب بیمارستانها به دالیل متعددی نسبت
به فاضالب شهری دارای اهمیت ویژهای است ( Shariat
 et al. 2005و  .(Rezaee et al. 2005بیمارستانها،
حجم قابلتوجهی از آب هر اجتماع را به مصرف
میرسانند ،با وجود اینکه میزان سرانه مصرف آب در
مصارف خانگی در حدود  100تا  200 Lpcdاست ،اما
بهطورکلی این میزان در بیمارستانها در گستره  350تا
 1400 l/dبهازای هر تخت گزارششده است Sharafraz
).)Emmanuel et al. 2001 and et al. 2007
فاضالب خروجی بیمارستانها ممکن است دارای انواع
میکروارگانیسمهای بیماریزا و مواد دارویی ،سایر مواد
سمی خطرناک ،مواد زائد جامد ،مواد شیمیایی پرتوزا و
ایزوتوپهای رادیواکتیو باشد .تخلیه و راهیابی این مواد به
محیطزیست انسانی بهخصوص آبهای سطحی و
زیرزمینی ،مخاطرات و معضالت عمدهای را برای انسان
ایجاد مینماید .لذا ضرورت دارد که از وضعیت خروجی
فاضالب بیمارستانها اطالع دقیق و صحیح داشته و
تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود فاضالب بیمارستانی
بدون تصفیه به محیطزیست اندیشیده و از دفع آنها به
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آبهای سطحی و زیرزمینی که موجب آلودگی و درنتیجه
اشاعه بیماری در بین افراد سالم جامعه میشود جلوگیری
شود .تحقیقات ویروسشناسی صورت گرفته بر روی
آبهای سطحی آلوده به فاضالب وجود (انتروویروس) و
انواع دیگر ویروسها مثل (آدنوویروس) را در فاضالب
بیمارستانی به اثبات رسانیده است Sharafraz et al.
) .)Wyasu et al. 2012; 2007بهعالوه بررسیها بر
روی فاضالب بیمارستانی وجود مقادیر زیاد کلر و فلزات
سنگین مثل جیوه و نقره را اثبات کرده است
) .(Sharafraz et al. 2007در پژوهش دیگر ،میزان
غلظت ترکیبات آلی کلردار در فاضالب بیمارستانی به
باالتر از  10 mg/lتعیین شد ( Emmanuel et al.
 .)2001بدون هیچ حذف و تصفیه بهوسیله سیستمهای
متداول تصفیه فاضالب در بیمارستان در آبهای سطحی
و زیرزمینی پذیرندهای اینگونه آالیندهها تأییدشده است
()Wyasu 2012؛ بنابراین ،جمعآوری و تصفیه این نوع
فاضالبها به روش اصولی ضروری است .عالوه بر آن
درصورتیکه فاضالب بیمارستانی را بدون آگاهی از
مشخصات آن و یا با انجام تصفیه ناقص ،وارد شبکه
جمعآوری فاضالب و درنهایت وارد تصفیهخانه فاضالب
شهری کرد ،باعث ایجاد مشکالت متعددی ازجمله به هم
خوردن تعادل سیستم بیولوژیکی برای تصفیهخانه
فاضالب شهری خواهد شد ) .(Pena et al. 2010با توجه
به مطالب مذکور تصفیه و دفع فاضالب بیمارستانی بر
اساس استانداردهای زیستمحیطی ،اقدامی الزامی
محسوب میشود .با توجه به نکات یادشده شناسایی مواد
دارویی در پساب بیمارستانها و انتخاب یک روش مناسب
برای تصفیه فاضالبهای مواد دارویی اهمیت قابلتوجهی
دارد و میتواند در آینده سالمت جامعه را دچار بحران
بکند .در این پژوهش به بررسی و شناسایی ترکیبات
دارویی با تأکید بر داروهای آرامبخش در پسابهای
بیمارستانی (دریکی از بیمارستانهای منطقه  11تهران)
پرداخته شد تا یک راهکار علمی مناسب در انتخاب نوع
فرایند تصفیه این نوع فاضالبها ارائه شود.

پژوهش مرتبطترین و بروزترین منابع ازجمله کتاب و
مقاالت مطالعه شد .در مطالعهای که صورت گرفت برای
استخراج و شناسایی انواع ترکیبات دارویی ازجمله
آرامبخشها از طریق نمونهبرداری به روش نمونهبرداری
لحظهای و غیرفعال از خروجی تصفیهخانه فاضالب این
بیمارستان برداشت شد .نمونههای مذکور با استفاده از
ستونهای استخراج فاز جامد  SPEبهدلیل دقت بیشتر
از سایر روشهای استخراج استفاده میشود .مواد
استخراجشده با دستگاه  HPLCبا دتکتور  UVو  FLDو
ستون RESTEK PAH 5ulm 150×3.2mm
اندازهگیری صورت گرفت.
در این مطالعه سعی شد که در ابتدا با استفاده از SPE

مواد دارویی از نمونههای فاضالب بیمارستانی استخراج و
سپس با استفاده از دستگاه  ،HPLCروشی دقیق با
حداقل پیچیدگی برای شناسایی مواد دارویی بهویژه
آرامبخشها در فاضالب بیمارستانی ارائه شود .تحلیل
دادهها از روشهای کمی و آماری و روش تحلیل آماری از
طریق نرمافزار  SPSSآزمون تحلیل واریانس One-Way
 ،ANOVAآزمون  t-testو آزمون رگرسیون انجام شد .با
توجه به یافتههای این تحقیق نسبت به ارائه راهکارهای
مدیریتی در راستای تصفیه مناسب فاضالبهای
بیمارستانی اقدام شد.
 -1-2روش انجام پژوهش
سهههه نمونه مخلوط  1000 mlاز خروجی تصهههفیهخانه
بیمارسههتان مذکور در فصههول مختلف پاییز و زمسههتان
(ماههای آذر ،دی و بهمنماه) برداشههت شههد .نمونههای
فا ضالب تو سط بطریهای شی شهای قهوهایرنگ درب
دار جمعآوری می شدند .قبل از نمونهبرداری ،بطریهای
ابتدا تو سط آب داغ ش ست شو می شدند ،با آب مقطر
آبکشی تمیز سازی می شدند بطریهای شیشهای حاوی
نمونه تحت شرایط سرد به آزمایشگاه منتقل می شدند و
تا زمان انجام فرآیندهای آماده سازی بعدی تحت شرایط
سرد نگهداری میشدند.
 -1-1-2نمونهبرداریها

 -2مواد و روشها
در پژوهش حاضر از روشهای تحلیلی ،توصیفی بهمنظور
مطالعات پایه-کاربردی استفاده شد .برای انجام این

نمونهبرداری در سه نوبت و بهترتیب در آذرماه ،دیماه ،و
بهمنماه انجام گرفت ،آزمایش شناسایی و تعیین مقدار
 Diazepamو  Clonazepamبر اساس فارماکوپه USP
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انجامگرفته است .در این فارماکوپه در هر مونوگراف ،کلیه
آزمایشها فیزیکوشیمیایی مواد مؤثره دارویی و محصوالت
آنها قید شده است.
بر طبق روشهای قیدشده برای دو مادهی فوقالذکر ،از
دستگاه  HPLCهمراه با آشکارساز  ،UVدر طولموج
 ،254 nmاستفاده شد .از ستون Zorba ،4/6×150 mm
 x SBC18 5 µmبا فاز متحرک شامل آب ،متانول و
فرمیک اسید استفاده شد .اندازهگیری توسط دستگاه
 HPLCبا آشکارساز  UVو  FLDو ستون mm
 RESTEK PAH 5µm 150×3/2صورت گرفت.
سرعت جریان  1 ml/minمنظور شد.
 -2-2آمادهسازی و آنالیز نمونه
نمونهها در آزمایشگاه به مدت  40 minبا 3500 rpm
سانتریفیوژ شده و سپس از فیلتر  0/45 µmعبور داده
شدند .نمونهها حداکثر تا  24 hبعد از نمونهبرداری
استخراجشده و در دمای  -18 °Cتا زمان آنالیز نگهداری
شدند.
برای استخراج ترکیبات آرامبخش از نمونهها ابتدا ستونها
با  5 mlمتانول و سپس با  5 mlآب مقطر شستشو
دادهشده و پس از آن  250 mlنمونه از ستون با آهنگ
جریان  3 ml/minعبور داده و بعد با  6 mlمحلول آب-
متانول با نسبت  5به  %95ستون شستشو داده شد .در
مرحله بعد توسط پمپ خأل در مدتزمان  10 minستون
را خشک کرده و سپس ترکیبات جذبشده بر روی ستون
با شستشو بهوسیله  5 mlمتانول استخراج شد .مایع
استخراجشده را تحت جریان گاز نیتروژن در 45 °C
تبخیر و در  1 mlاز محلول آب  -متانول  10به %90
دوباره حل کرده و برای تزریق به دستگاه  HPLCآماده
شد.
برای آنالیز نمونهها با استفاده از دستگاه  ،HPLCنمونهها
بهصورت جریان ثابت از میان ستون ()Zorba x SBC18
 4/6× 150 mmتوسط فاز متحرک آب ،متانول و فرمیک
اسید بافر در دمای  20 °Cو در طولموج 280-300 nm
بررسی شدند .حجم تزریق  50 µlبود .در این مطالعه برای
دقیق بودن نتایج بهدستآمده سه تکرار برای تمام
آرامبخشها صورت گرفت.

 -3یافتهها و بحث
در آنالیز اول نمونه ،به علت غلظت کم مواد در آن بدون
تغلیظ شدن ،بهطور مستقیم به دستگاه تزریق شد .طبق
شرایط دستگاه کروماتوگرافی مورداستفاده جهت آنالیز که
در حد  ppmتنظیم گشته بود .با توجه به کروماتراگرام
حاصله ،مواد آرامبخش در پساب نمونه ،در حد ppm
مشاهده نشد .غلظت مواد در استاندارد تزریقی (شکل ،)1
 0/002 ng/l Diazepamو 2/5 Clonazepam ng/l
میباشد .با توجه به این غلظتهای استاندارد و شرایط
یکسان مواد دارویی آرامبخش بهویژه  Clonazepamو
 Diazepamدر نمونهی پساب دیده نشد (شکل  .)2سه
تزریق از نمونه جهت اطمینان بیشتر انجام شد که در هر
سه تزریق شرایط یکسان بود.

شکل  -1استاندارد تزریقشده جهت شناسایی مواد دارویی
در پساب بیمارستان ()ng/l
Fig. 1 Injection standard for identification of
pharmaceutical substances in hospital effluent
)(ng/l

شکل -2مقدار محاسباتی انواع آرامبخشها در فاضالب
بیمارستان مذکور در آذرماه ()ng/l
Fig. 2 The computational value of the sedative types
)in the hospital's sewage system in December (ng/l
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 -1-3پارامترهای فیزیکی شیمیایی پساب خروجی
نتایج آنالیز پارامترهای فیزیکی شیمیایی پساب خروجی
در ماههای دی و بهمن در جدول ( )1نشان دادهشده است،
پارامترهای  ،pHامالح محلول ) ،(TDSاکسیژن موردنیاز
زیستشیمیایی ( ،)BOD5اکسیژن موردنیاز شیمیایی
( ،)CODنیترات ( ،)NO3نیتریت ( ،)NO2کلر آزاد،
آمونیاک ( ،)NH3کل مواد معلق ( ،)TSSشمارش کلیفرم
کل ( ،)Coliform Totalشمارش کلیفرمهای مدفوعی
( )Fecal Coliformدر هر دو بازه زمانی اندازهگیری شد.
جدول  -1پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب خروجی
تصفیهخانه در ماههای دی و بهمن
Table 1 Physicochemical parameters of
wastewater treatment plant outlet in January and
February
مقدار
واحد
پارامتر
بهمنماه
دیماه
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

8.44
401.72
3
8
96.4
0.29
1
0.16
308

8.53
463.52
11
28
<128.9
1.11
0.6
0.27
32

MPN/100ml

>3

>3

MPN/100ml

>3

>3

l/s

3.5

-

pH
TDS
BOD5
COD
NO3
NO2
کلر آزاد
NH3
TSS
Total
Coliform
Fecal
Coliform
دبی
لحظهای

شکل  -3مقایسه غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در دی و
بهمنماه
Fig. 3 Comparison of physicochemical parameters
concentration in January and February

 -3-3نتایج و میانگین غلظت آرامبخشها
نتایج و میانگین غلظت آرامبخشهای بهدستآمده در
نمونهبرداری ماههای دی و بهمن در جدول ( )2نشان
دادهشده است .گستره  Bromazepamبین  0/01تا
 0/06با میانگین  Chlordiazepoxide ،0/03از  0/01تا
 0/04با میانگین  Clonazepam ،0/02از  0/05تا 0/08
با میانگین  Alprazolam ،0/05از  0/05تا  0/10با
میانگین  Lorazepam ،0/05از  0/12تا  0/18با میانگین
 Oxazepam ،0/15از  0/08تا  0/15با میانگین  0/12و
 Diazepamاز  0/09تا  0/13با میانگین  0/11 ng/lبه-
دست آمد .بیشترین غلظت آرامبخش  Lorazepamبا
میانگین  0/15 ng/lو کمترین آنها
 Chlordiazepoxideبا میانگین  0/02 ng/lاندازهگیری
شد.

 -2-3مقایسه غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی

 -4-3پارامترهای فیزیکوشیمیایی و آرامبخشها

مقایسه غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در دی و
بهمنماه در شکل ( )3نشان دادهشده است .نتایج نشان
داد که غلظت پارامترهای ،COD ،BOD5 ،TDS ،pH
 ،NO2 ،NO3کلر آزاد و  NH3در بهمنماه نسبت به
دیماه افزایش معنیداری پیداکرده است .این مقدار کلر و
کل مواد معلق در بهمنماه کاهش پیداکرده است .بین
 NH3 ،COD ،BOD5 ،TDSو  NO3در دو بازه زمانی
اختالف معنیداری وجود داشت (.)P<0/05

نتایج آزمون رگرسیون بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و
آرامبخشها نشان داد که بین پارامترهای امالح محلول،
 NH3 ،COD ،BOD5و  NO3همبستگی باالیی با
آرامبخشها داشتند (جدول  .)3بین پارامتر  TDSو
 BOD5همبستگی باالیی با آرامبخشها مشاهده شد.
بیشترین همبستگی بین  TDSبا Clonazepam
( ،)R=0/64( Oxazepam ،)R=0/68و Diazepam
( )R=0/55مشاهده گردید .بین  BOD5و Oxazepam
و
(،)R=0/55
Clonazepam
(،)R=0/57
 )R=0/51( Alprazolamمشاهده گردید .همچنین بین

در دی و بهمنماه
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 NO3با  )R=0/65( Alprazolamو Clonazepam

( )R=0/53بهدست آمد .همچنین نتایج نشان داد که بین
 NO2و  Oxazepamو  NH3با Clonazepam
همبستگی باالیی وجود دارد .بهطورکلی نتایج همبستگی
نشان داد که ارتباط مثبت معنیداری بین پارامترهای

فیزیکوشیمیایی با آرامبخشها وجود دارد و با افزایش
غلظت آنها غلظت آرامبخشها افزایش مییابد .فقط بین
غلظت آرامبخشها با میزان  TSSارتباط منفی معنیداری
وجود داشت و با کاهش غلظت مواد معلق غلظت
آرامبخشها افزایش مییابد.

جدول  -2گستره و میانگین غلظت آرامبخشها در نمونهبرداری دی و بهمنماه ()ng/l
)Table 2 Range and mean concentration of sedation in the January and February sampling (ng/l
بهمنماه
دیماه
آرامبخش
تکرار دوم

تکرار اول
±0.09
0.06

میانگین
±0.06
0.03

تکرار سوم
0.±0.02
06

تکرار دوم
±0.07
0.01

تکرار اول
0.09
0.03±

میانگین
±0.06
0.04

تکرار سوم
±0.02
0.04

±0.01
0.03

±0.03
0.02

±0.04
0.04

±0.02
0.01

0.01
0.01±

Chlordiazepoxide

±0.03
0.02

ND

±0.02
0.01

±0.05
0.05

±0.08
0.08

±0.07
0.05

0.02
0.07±

Clonazepam

±0.05
0.36

±0.08
0.33

±0.07
0.39

±0.02
0.35

0.02
0.1±

±0.01
0.07

0.01
0.09±

Alprazolam

±0.01
0.28

±0.02
0.25

±0.01
0.28

±0.01
0.32

±0.01
0.08

±0.02
0.15

0.12±0.01

Lorazepam

±0.03
0.11

±0.06
0.13

±0.02
0.09

ND

±0.03
0.15

±0.06
0.18

0.02
0.08±

Oxazepam

±0.04
0.23

±0.01
0.17

0±0.07
0.27

±0.02
0.24

0.12 ±0.04

±0.01
0.15

±0.07
0.12

0.03
0.11±

Diazepam

±0.03
0.19

±0.01
0.19

±0.04
0.16

±0.03
0.22

0.11 ±0.03

±0.01
0.13

±0.04
0.09

ND

 -5-3مقایسه غلظت آرامبخشها در دو بازه زمانی
نتایج آزمون  t-testبرای مقایسه غلظت آرامبخشها در دو
بازه زمانی دی و بهمنماه نشان داد که بین غلظت
 ،Chlordiazepoxide ،Bromazepamو Lorazepam

Bromazepam

در دو بازه زمانی اختالف معنیداری وجود نداشت
( .)P<0/05نتایج آزمون  t-testنشان داد که غلظت
 Clonazepamدر دو بازه زمانی اختالف معنیداری
داشت ( )P<0/05و مقدار آن در بهمنماه افزایش
پیداکرده بود.

جدول  -3نتایج آزمون رگرسیون بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و آرامبخشها ()ng/l
)Table 5 Results of regression test between physicochemical and sedative parameters (ng/l
TSS

Cl2

NH3

NO2

NO3

COD

BOD5

TDS

pH

Compound name

-0.45
-0.29
-0.38
-0.03
-0.21
-0.12
-0.09

0.32
0.11
0.43
0.21
0.17
0.19
0.38

0.34
0.12
0.29
0.21

0.21
0.54
0.41
0.2
0.17
0.19
0.11

0.33
0.21
0.23
0.65
0.53
0.13
0.32

0.14
0.23
0.18
0.07
0.18
0.31
0.1

0.43
0.57
0.44
0.51
0.55
0.34
0.32

0.55
0.64
0.42
0.39
0.68
0.29
0.23

0.12
0.08
0.1
0.07
0.13
0.15
0.06

Diazepam
Oxazepam
Lorazepam
Alprazolam
Clonazepam
Chlordiazepoxide
Bromazepam

0.43
0.56

همچنین نتایج آزمون  t-testنشان داد که غلظت
 Alprazolamدر دو بازه زمانی اختالف معنیداری داشت

( )P>0/05و مقدار آن در بهمن بهطور معنیداری از
دیماه بیشتر بود .مقایسه بین غلظت  Oxazepamو
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 Diazepamدر دو بازه زمانی نشان داد که اختالف
معنیداری بین غلظت آنها وجود دارد و مقدار آنها در
بهمنماه باالتر از دیماه است ()P>0/05؛ بنابراین نتایج
نشان داد که بهطورکلی غلظت آرامبخشها در بهمنماه
نسبت به دیماه افزایش داشت و بین غلظت
 Oxazepam ،Alprazolam ،Clonazepamو
 Diazepamاختالف معنیداری وجود داشت (.)P>0/05

بهصورت:
بهمنماه
Diaze>Oxazepam>Alprazolam>Clonazepam
>>Chlordiazepoxide>Lorazepam
pam
 Bromazepamبود.

 -6-3مقایسه بین غلظت آرامبخشها
بررسی و مقایسه غلظت آرامبخشهای مختلف در دیماه
در شکل ( )4نشان دادهشده است .نتایج آنالیز One-
 Way ANOVAنشان داد که بین غلظت آرامبخشها
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P>0/05بیشترین
غلظت مربوط به  )0/15 ng/l( Lorazepamو کمترین
غلظت مربوط به  )0/02 ng/l( Chlordiazepoxideبه-
دست آمد .نتایج آنالیز آماری نشان داد که غلظت
آرامبخشها در نمونهبرداری دیماه بهصورت:
Alprazol>Diazepam>Oxazepam>Lorazepam
Chlordiazep>Bromazepam>Clonazepam>am
 oxideبود.

شکل  -4مقایسه غلظت آرامبخشهای مختلف در دیماه
()ng/l
Fig. 4 Comparison of different sedative
)concentrations in January (ng/l

بررسی و مقایسه غلظت آرامبخشهای مختلف در بهمنماه
در شکل ( )5نشان دادهشده است .نتایج آنالیز One-
 Way ANOVAنشان داد که بین غلظت آرامبخشها
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P>0/05بیشترین
غلظت مربوط به کلونازپام ( )0/36 ng/lو کمترین غلظت
مربوط به برومازپام ( )0/03 ng/lبهدست آمد .نتایج آنالیز
آماری نشان داد که غلظت آرامبخشها در نمونهبرداری

شکل ( -)5مقایسه غلظت آرامبخشهای مختلف در بهمنماه
()ng/l
Fig. 5 Comparison of different sedative
)concentrations in February (ng/l

در این مطالعه وجود  7آرامبخش از لحاظ کیفی در پساب
تصفیهشده بیمارستان مذکور موردبررسی قرار گرفت
هدف اولیه این مطالعه بررسی کمی وجود آرامبخشهای
موردنظر بود .آنالیز کردن سطوح بسیار پایین آنالیت ها در
محیط آبی (اعم از آب یا فاضالب) مستلزم شرایط
نمونهبرداری ،پردازش و آنالیز بهینه میباشد بهمنظور
جلوگیری از آلودگی ظروف شیشهای ،آنها مطابق با منابع
علمی معتبر تمیزکاری شدند که بهطور خالصه شامل
شستشو ،آبکشی و خشککردن مکرر میباشد عملیات
استخراج فاز جامد ( )SPEتقریباً مطابق روش شماره
 EPA 1694بود .در این مطالعه ستون دستگاه
کروماتوگرافی مایع ( )HPLCدر دمای اتاق بهرهبرداری
شد .آرامبخشهای موردبررسی شامل ،Diazepam
Alprazolam
،Lorazepam
،Oxazepam
و
Chlordiazepoxide
،Clonazepam
 Bromazepamمیباشند که طبق جدول ( )2طی
ماههای دی و بهمن شناسایی شدند .البته باید توجه نمود
که در تصفیهخانه موردبررسی در این مطالعه نمونهبرداری
از پساب خروجی بیمارستان انجام گرفت ،وجود
آرامبخشها در فاضالب ورودی به سیستم تصفیه فاضالب
در غلظتهای باال ممکن است باعث کاهش راندمان این
سیستمها گردد .به همین دلیل منحنیهای کالیبراسیون
برای هر آنالیت تنظیم و ضرایب آنها از بیشترین
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همبستگی بین  TDSبا Clonazepam
 )R=0/64( Oxazepamو Diazepam
مشاهده شد .بین  BODو Oxazepam
 )r=0/55( Clonazepamو Alprazolam

()R=0/68
()R=0/55
(،)r=0/57
()R=0/51

مشاهده گردید .همچنین بین  NO3با Alprazolam

( )R=0/65و  )R=0/53( Clonazepamبه دست آمد.
همچنین نتایج نشان داد که بین نیتریت و Oxazepam

و آمونیاک با  Clonazepamهمبستگی باالیی وجود دارد.
بهطورکلی نتایج همبستگی نشان داد که ارتباط مثبت
معنیداری بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی با آرامبخشها
وجود دارد و با افزایش غلظت آنها غلظت آرامبخشها
افزایش مییابد .فقط بین غلظت آرامبخشها با میزان
 TSSارتباط منفی معنیداری وجود داشت و با کاهش
غلظت مواد معلق غلظت آرامبخشها افزایش مییابد
(جدول .)3
نتایج آزمون رگرسیون بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و
آرامبخشها ن شان داد که بین پارامترهای ،BOD ،TDS
 ،CODآمونیاک و  NO3همبستگی باالیی با آرامبخشها
دا شتند .بین پارامتر  TDSو  BODهمب ستگی باالیی با
آرامبخشها مشههاهده گردید .بیشترین همبسههتگی بین
 TDSبهها Oxazepam )R=0/68( Clonazepam
( )R=0/64و  )R=0/55( Diazepamمشهههاهده گردید.
بین  BODو Clonazepam ،)R=0/57( Oxazepam
( )R=0/55و  )R=0/51( Alprazolamم شاهده گردید.
ه م چ ن ین ب ین  NO3بهها  )R=0/65( Alprazolamو
 )R=0/53( Clonazepamبه دست آمد.
همچنین نتایج ن شان داد که بین نیتریت و Oxazepam

و آمون یاک با  Clonazepamهمبسهههتگی باالیی وجود
دارد .بهطورکلی نتایج همبسههتگی نشههان داد که ارتباط
مث بت معنیداری بین پارامتر های فیزیکوشهههیم یایی با
آرامبخش ها وجود دارد و با افزایش غل ظت آن ها غل ظت
آرامبخش ها وجود دارد .فقط بین غل ظت آرامبخش ها با
میزان  TSSارتباط منفی معنیداری وجود داشهههت و با
کاهش غل ظت مواد معلق غل ظت آرامبخش ها افزایش
مییابد.
در این پژوهش از سه بار نمونهبرداری انجام شده بهترتیب
نتایج عبارتند از :در آذرماه به دلیل تغلیظ ننمودن نمونه

و شرایط دستگاهی نامناسب آرام بخشی مشاهده نگردید
ن تایج آ نالیز آ ماری در نمو نهبرداری دی ماه بهصهههورت:
Alprazol>Diazepam>Oxazepam>Lorazepam
Chlordiazep>Bromazepam>Clonazepam>am
 oxideو در نمونهههبرداری بهمنمههاه >Clonazepam
Lorazep>Diazepam>Oxazepam>Alprazolam
 > Bromazepam>Chlordiazepoxide>amبود.
با ان جام این پژوهش های و جمعآوری مدارک قاطع و
آشههه کار شهههدن کا مل موضهههوع ،میتوان اثرات منفی
زیسهههتمحیطی این آالینده ها را در منطقه موردمطالعه
قرارداد .یافتههای این مطالعه ممکن است بهطور مستقیم
در ارتباط با سالمت عمومی نباشند بااینحال این مطالعه
اهمیت نیاز گسهههتردهتر در مورد وجود ترکیبات دارویی
بهویژه آرامبخش ها و ترکی بات آنتی میکروبی و م قاومت
باکتر یایی به آن ها در محیط های آبی از جم له آب
آشامیدنی یا پساب تصفیهخانههای بیمارستان را در ایران
نشان داد.

 -4نتیجهگیری
در مطالعه حاضر امکان وجود ترکیبات دارویی داروهای
آرامبخش در فاضالب یکی از بیمارستانهای منطقه 11
تهران بهصورت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این
مطالعه نشان داد که:
 -1داروهای ،Lorazepam ،Oxazepam ،Diazepam
Chlordiazepoxide ،Alprazolam ،Clonazepam
و  Bromazepamدر بازههای مختلف در پساب خروجی

بیمارستان شناسایی شدند.
 -2حضور آرامبخشها ممکن است بر پارامترهای
فیزیکوشیمیایی تأثیر بگذارد .ارتباط مثبت معنیداری بین
پارامترهای فیزیکوشیمیایی با آرامبخشها وجود دارد و با
افزایش غلظت آنها غلظت آرامبخشها افزایش مییابد که
بر سیستمهای تصفیه فاضالب تأثیر منفی دارد و میتواند
فرایند تصفیه را برای مدتها به تأخیر اندازد و سیستمها
را از مدار خارج میکند.
 -3مهمترین نتیجهای که میتوان از این پژوهش گرفت
این است که آالیندههای دارویی بهویژه آرامبخشها با
سرعت در حال اضافه شدن به محیطزیست میباشند،
اثرات منفی محیطزیستی داشته و سالمت جامعه را تهدید
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موضوع و روشن شدن کامل اثرات محیطزیستی
.آالیندههای دارویی پی برد

، با توجه به حجم زیاد و تنوع باالی داروها.میکنند
پژوهشهای کامل و بیشتری الزم است تا به اهمیت
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Abstract
Hospital wastewater is one of the most infectious and dangerous wastewaters that may contain large amounts
of pathogenic microorganisms, dangerous pollutants of various hormones. More than 80 different types of
drugs have been found that are not completely eliminated in biological processes and reach the receiving
water. In this study, one of the important hospitals of Tehran, in a crowded area with high volume of
referrals, was investigated. The purpose of this study was to investigate the possibility of drugs, especially
sedative drug compounds, in hospital treated wastewater. For this purpose, instant sampling was carried out
three times from the effluent of the hospital wastewater treatment plant and the samples were conditioned
using solid phase extraction (SPE) method. The extracted materials were measured by HPLC equipped with
UV and FLD detectors, resulting in the identification of various sedatives (including Diazepam, Oxazepam,
Lorazepam, Alprazolam Clonazepam, Chlordiazepoxide, and Bromazepam). The mean concentration of
sedatives in the January sampling showed that the highest concentration observed for Lorasepam with a
mean of 0.15 ng/l and the lowest one for Chlordiazepoxide with a mean of 0.02 ng/l. The highest and lowest
concentrations measured in February were 0.15 and 0.02 ng/l for Lorasepam and Chlordiazepoxide
respectively.
Keywords: Hospital Wasteater; Instant Sampling; Pharmaceutical Compounds; Sedative; Wastewater
Treatment Plant
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