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بهینهسازی روش ریز استخراج مایع مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزئی مالتونین بزاقی
مهران پورحسین ،1سید جمال الدین شاه طاهری* ،2هما ملک خانی ،3عباس رحیمی فروشانی ،4میرغنی سید صومعه ،5راضیه
تاریخ دریافت55/44/26 :

تاریخ ویرایش55/14/11 :

دیوانی6

تاریخ پذیرش56/41/34 :

چکیده
زمینه و هدف :تعیین مقدار مالتونین به علت غلظت پایین آن و بعالوه وجود سایر ترکیبات مشابه در مایعات بدن ،یک چالش جدی برای آنالیستها بووده اسوت.
آمادهسازی نمونه قبل از انجام آنالیز دستگاهی برای تعیین مقدار مالتونین در نمونههای مختلف یک امر اجتنابناپذیر میباشد .این مطالعه به دنبال روشی جدید بوا
صحت و دقت باال بود که بتواند با استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاههای معمولی بورای تعیوین سوطوح جزئوی مالتوونین در بوزا بوهعنوان شواخ ریوتم
سیرکادین در انسان مورد استفاده قرار گیرد .به هموین منظوور بوه بهینهسوازی روش ریوز اسوتخرا موایع-موایع پخشوی (Disspersive Liquid-Liquid
 )Microextractionکه تاکنون برای مالتونین بزاقی استفاده نشده بود پرداخته شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی میباشد .مرحله بهینهسازی شامل بررسی هشت عامل مؤثر بر روش  DLLMEبود .از این میان هفت موورد
آنها در چهار سطح و صرفاً  pHدر پنج سطح موردبررسی قرار گرفت و مقادیر بهینه تعیین شدند .همچنین اعتبار سنجی روش بهینهسازی شده بهصوورت روز بوه
روز به مدت شش روز متوالی و شش بار در یک روز با محاسبه ضریب تغییرات برای سه غلظت  144 ،54و  254پیکوگرم بر میلیلیتر انجام گردید.
یافتهها :مقادیر بهینه برای هرکدام از عوامل موردبررسی بدست آمد .صحت و دقت روش بهینهسازی شده با محاسبه مقادیر ضریب تغییرات سه غلظت نوام بورده
بررسی شد .ضریب تغییرات برای تکرارپذیری روز به روز به ترتیب  2/35 ،6/25و  1/12و برای تکرارپذیری در یک روز به ترتیب  2/61 ،4/45و  1/13بود.
نتیجهگیری :با توجه به مقادیر ضریب تغییرات بدست آمده ،روش بهینهسازی شده از صحت و دقت مناسبی برخوردار بوده است .باوجود اینکه بهینهسازی عوامول
مؤثر در استخرا باید بهتناسب آنالیت مدنظر صورت گیرد ،اما این متغیرها را میتوان برای ترکیبات شیمیایی مشابه با اندکی تغییرات استفاده کرد.
کلیدواژهها :مالتونین ،ریز استخرا مایع-مایع پخشی ،بزا  ،ریتم سیرکادین ،کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی.

مقدمه
هورموووون مالتوووونین (-N-acetyl-methoxy
 )triptamineاز قسمتی از مغز به نام هستههای فوو
کیاسمایی ترشح میشود و آزاد شدن آن در اثر تاریکی
افزایش و در اثر نور روز سرکوب میشوود [ .]1سواعت
زیستی بدن یا همان ریتم سیرکادین از طریو ترشوح
هورمونهایی از قبیول مالتوونین و کوورتیزول تنظویم
میگردد[ .]2اختالل در ریتم سیرکادین بهطور خاص با
کار شبانه یا کار بودون نوور روز رابطوه دارد .مالتوونین
بهعنوان یک بیومارکر خووب بورای نموایش بینظموی
ریتم سیرکادین شناخته شده است و بنابراین در اغلوب
مطالعات برای تعیین میزان اختالل سیرکادین ناشوی از

شبکاری یا نوبتکاری استفاده شده اسوت[ .]3شوکل
شماره  1ساختار شیمیایی هورمون مالتوونین را نشوان
میدهد[.]4
به علت غلظت پایین و بعالوه وجود سایر ترکیبات در
مایعات بدن ،تعیین مقدار مالتونین یک چوالش جودی
برای آنالیستها بوده است[ .]5این هورمون را میتوان
در خوووووون [ ،]7 ،6ادرار [ ]5 ،1و بوووووزا []11 ،14
اندازهگیری کرد .بااینحال نمونهگیری از بزا به دلیول
داشتن مزایایی از قبیل غیرتهواجمی بوودن ،بودون درد
بودن و آسان بودن بوه روشهوای دیگور تورجیح داده
میشووود[ .]12چنوودین مطالعووه نشووان دادهانوود کووه
همبستگی خوبی میوان مالتوونین بوزا و سوطح ایون

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،پژوهشکده محیط زیست ،دانشگاه علووم پزشوکی تهوران ،تهوران ،ایوران.
shahtaheri@tums.ac.ir
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 -4استاد ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -5کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -6کارشناس ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
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شکل  -1ساختار شیمیایی مولکول مالتونین

هورمون در پالسما وجود دارد[.]13 ،14

مهمتووورین بخوووش در بسووویاری از آنالیزهوووای
کروموواتوگرافی نمونووههای بیولوووژیکی ،حووذا عواموول
مزاحم موجود در نمونه میباشد .اگر آنالیوت در مقوادیر
جزئی در نمونه موجود باشد ،حوذا مقوادیر زیواد موواد
مداخلهگر بدون اختالل در بازیابی آنالیت مودنظر یوک
مشکل جدی میباشد .بعالوه بورای تزریو نمونوه بوه
دستگاه  ،HPLCافزایش غلظت آنالیت در واحد حجوم
نمونه از ضرورتهای فرایند آنالیز میباشد[.]11-14
آمادهسازی نمونه قبل از انجام آنالیز دستگاهی بورای
تعیین مقدار مالتونین در نمونههای مختلوف یوک امور
اجتنابناپذیر میباشد .در مطالعوات قبلوی از اسوتخرا
مووایع-مووایع (]15[ )LLE1و اسووتخرا فوواز جاموود
( ]21 ،24 ،1[)SPE2بوورای آمادهسووازی مالتووونین در
نمونههای مختلف استفاده شده است .بواوجود اسوتفاده
متداول از  SPEو  ،LLEهرکدام این روشها معوایبی
دارند .معایب  LLEوقتگیر بودن ،هزینه باال و نیاز به
حجم باالی نمونه و حاللهوای آلوی سومی میباشود.
 SPEعلیرغم مصرا کم حاللهای آلی ،کسلکننده و
نسووبتاً گووران اسووت ،بعووالوه اسووتفاده از  SPEبوورای
نمونههای با حجم زیاد منجر خواهود شود مقوادیری از
ترکیب شیمیایی موردنظر بدون اینکه جذب گردنود ،از
سطح جاذب عبور نمایند .علت ایون امور اشوباد شودن
سطح جاذب میباشد [.]7
بهعنوان یک روش جایگزین میتووان از روش ریوز
Liquid-liquid extraction
Solid phase extraction

دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 12:47 IRST on Thursday January 18th 2018

اسووتخرا مووایع-مووایع پخشووی ( )DLLME3کووه در
سالهای اخیر توسعهیافته است استفاده کرد .طی ایون
روش حاللی نامحلول در آب بوهعنوان اسوتخرا کننده
توسط سرنگ به داخل محیط آبی حاوی نمونه با فشار
تزری میگردد که بهصورت قطرات ریز درمیآید .این
عمل موجب استخرا آنالیوت از محویط آبوی نمونوه و
انتقال آن به محیط آلی حالل استخرا کننده میگردد.
سووادگی و در دسووترس بووودن تجهیووزات ،سوورعت و
سهولت انجام روش ،هزینه پایین و مصرا بسویار کوم
حاللها مزیت این روش میباشند [.]22
روش مذکور تاکنون برای استخرا مالتونین بزاقوی
استفاده نشده است و برای اولین بار در مطالعوه حاضور
روش ریز استخرا مایع-مایع پخشی بورای اسوتخرا
هورمووون مالتووونین از نمونووههای بووزا بهینهسووازی
گردید .در تنها مطالعوه مشوابه داخلوی طالبیوان پوور و
همکوواران در سووال  2414بووه بهینهسووازی روش ریووز
استخرا مایع-موایع پخشوی بورای سوطوح هورموون
مالتونین موجود در پالسوما بوا روش طراحوی مرکوب
مرکوزی ( )Central Composite designو دسوتگاه
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال مجهز بوه شناسواگر
 UVپرداختند[.]7
این مطالعه به دنبال بهینهسازی روشی برای تعیوین
مقادیر جزئی مالتونین در بزا بوود کوه ضومن جدیود
بودن و داشوتن صوحت و دقوت بواال ،بتووان آن را بوا
استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاههای معموولی
انجام داد .برای این منظور روش ریز اسوتخرا موایع-
مایع پخشی موردبررسی قرار گرفت ،زیرا تمامی مزایای
نوووامبرده را دارا میباشووود .در ایووون کوووار از طراحوووی
آزمایشووگاهی " یووک عاموول در هوور مرحلووه" (One-
 )factor-at-a-timeو دستگاه کروماتوگرافی موایع بوا
عملکرد باال مجهز به شناساگر فلورسانس استفاده شد.
روش بررسی
مواد شیمیایی :مالتونین بوا درجوه خلووص  +55از
1
2

Dispersive liquid-liquid microextraction

3

بهینهسازی روش ریز استخرا مایع مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی مالتونین بزاقی...

عوامل موثر در بهینه سازی

57

جدول  -1متغیرها ،کد ها و سطوح مورد آزمایش برای هر متغیر
سطوح مورد آزمایش برای هر عامل
کد بندی

*مثال :کد  A1نشان می دهد که حالل پخش کننده مدنظر استونیتریل می باشد.

شورکت آلفووا ایسور آلمووان )Karlsruhe, Germany
 (Alfa Aesaer,خریداری شد .برای انجام آزمایشهوا

محلول استوک مالتونین با غلظوت  244میلیگورم بور
لیتر در متانول آماده گردیود .متوانول ،اتوانول ،اسوتون،
استونیتریل و فرمیک اسید (همگوی بوا درجوه خلووص
 )HPLC gradeبرای تعیین حالل پخشکننده بهینوه
و دی کلرومتان ،کلروفرم ،تتراکلریودکربن 1 ،و -2دی
کلروبنزن (همگی با درجه خلوص  )55بورای تعیوین
نود حالل استخرا کننده بهینه و سدیم کلراید (با درجه
خلوص  )55برای ایجواد تغییورات در میوزان نموک
محلووول نمونوه و گوواز نیتووروژن بوورای خشووک کووردن
حاللهووا ،همگووی از شوورکت موورک آلمووان)Merck,
 )Darmstadt, Germanyخریداری شدند.
تجهیزات :از دستگاه  HPLCمجهز بوه پموت توک
پیسوتونه ) Knauer (Socorex, Germanyو سوتون
 C18و آشکارسوووواز فلئورسووووانس RF_10AXL
 Knauerبرای آنالیز نمونهها استفاده شود .مقودار pH
محلولهوووا بوووا اسوووتفاده از  pHمتووور دیجیتوووالی
) Metrhom744(Metrhom,USAانوووووودازهگیری
گردید .مواد و معراها نیز بهوسیله تورازوی دیجیتوالی
) Startorius CP225D (Sartorius, Germanyبوا
دقت  4/44441گرم توزین شدند.
تعیین تعداد نمونهها :بهمنظور انتخاب عوامول بهینوه
مؤثر در استخرا مالتونین ،هشت عامل مؤثر انتخواب
شدند که عبارتاند از :نود حوالل پخشکننوده ،حجوم
دو ماهنامه

حالل پخشکننده ،نود حوالل اسوتخرا کننده ،حجوم
حالل استخرا کننده ،مدتزمان تکان دادن ،مدتزمان
سانتریفیوژ کردن ،میزان نمک افزودهشده و در نهایوت
 .pHجدول شماره ( )1متغیرها ،سطوح موورد آزموایش
برای هر متغیر و همچنین کدگذاری انجام شوده بورای
سهولت کار را نشان میدهد.
ایوون مطالعووه بوور اسوواس روش One-factor-at-a-
) time (OFATانجام شد .بر اساس این روش ،در هر
مرحله هفت عامل مؤثر ثابت در نظر گرفته شد و یوک
عامل برای تعیین مقدار بهینه در سطوح مختلف موورد
آزمایش قرار گرفت .موارد انتخاب شوده بهینوه در هور
مرحله در مراحل بعودی بوهعنوان مقوادیر ثابوت موورد
استفاده قرار گرفتند .تعوداد  55آزموایش بورای مرحلوه
بهینهسازی انجام شد که شامل بررسوی هشوت عامول
مؤثر بر روش  DLLMEبود .از این میان هفت موورد
آنهووا در چهووار سووطح و صوورفاً  pHدر پوونج سووطح
موردبررسی قرار گرفت .تمام مراحل بهینهسازی با سوه
بار تکرار انجام شدند .همچنوین بورای اعتبوار سونجی
روش بهینهسازی شده بهصوورت روز بوه روز در شوش
روز متوالی و شش بار در یک روز 66 ،آزموایش انجوام
گردید؛ بنابراین مجمود آزمایشهای انجام شده بورای
مطالعه حاضر  165مرحله بود.
در تمامی مراحول آزموایش ،اسوتخرا مالتوونین بوا
غلظت  144پیکوو گورم بور میلیلیتور ( )pg/mlاز 14
میلیلیتر محلول آبی نمونه انجام شد.
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نود حالل پخش کننده
حجم حالل پخش کننده)(ml
نود حالل استخرا کننده
حجم حالل استخرا کننده)(µl
مدت زمان تکان دادن)(min
مدت زمان سانتریفیوژ کردن)(min
میزان نمک افزوده شده)(NaCl%, w/v
اسیدیته

A
B
C
D
E
F
G
H

1
استونیتریل*
4/5
تتراکلرید کربن
54
1
2
4
3

2
متانول
1
کلروفرم
144
3
4
2/5
5

3
اتانول
1/5
دی کلرومتان
154
5
6
5/4
7

4
استون
2
1و2دیکلروبنزن
244
7
1
7/5
5

5
11
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× 100

سطح زیر پیک نمونه
سطح زیر پیک استاندارد

= ) (%بازیافت

معادله شماره  .1محاسبه راندمان بازیافت
دو ماهنامه
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آمادهسووازی و آنووالیز نمونووهها :مراحوول کلووی انجووام
آمادهسازی نمونه بوه روش  DLLMEبوه شورح زیور
است .در هر مرحله از آزمایش ،هر یک از هشت متغیور
نام برده بر روی سطوح معینی از نوود و مقودار کوه در
جدول شماره  1نشان داده شوده اسوت ،تنظویم شودند.
حجم معینی از حوالل پخشکننوده کوه حواوی حجوم
معینی از حالل استخرا کننده است توسوط سورنگ بوا
سرعت و فشار به داخول لولوه آزموایش حواوی نمونوه
تزری شد .برای برقراری سورعت و فشوار یکسوان در
تمام مراحل و تکرارها مدتزمان ثابت (یک ثانیه) برای
تمام تزری ها در نظر گرفته شد .بعود از انجوام مرحلوه
فو  ،محلول بهصورت ابری و کدر درآمد .سپس بورای
انجام فرآیند اسوتخرا مالتوونین از نمونوه بوه حوالل
استخرا کننده ،این محلول مدتی به آرامی تکوان داده
شد .سپس با سورعت  4544دور در دقیقوه سوانتریفیوژ
گردید و محلول به دو فاز جودا شوده و حوالل حواوی
مالتونین در پایین و فاز آبی نمونه در باال لوله آزمایش
قرار گرفت .فاز حاوی مالتونین توسط سرنگ جدا شده
و در لوله آزمایش جدید ریختوه شود و توسوط جریوان
مالیم گاز بیاثر نیتروژن حالل آن خشک شد.
سپس مالتونین باقیمانوده در متوانول حول و بورای
تعیین مقدار به دستگاه  HPLCبا دتکتور فلئورسوانس
تزری شد .تنظیمات مربوط به دستگاه به شرح زیر بود:
حجم تزری  24میکرولیتر ،ستون  ،C18فواز متحورک
 64:44متاتول-آب دوبار تقطیر ،دبی فاز متحورک 4/7
میلیلیتر در دقیقه ،دتکتور فلورسوانس بوا طوول موو
تحریک و نشر به ترتیوب  216و  352نوانومتر ،دموای
ستون  22درجه سانتیگراد.
برای آنالیز نمونهها با اسوتفاده از دسوتگاه ،HPLC
سطح زیر پیک بهعنوان پاسخ آشکارسواز مودنظر قورار
گرفت .میزان بازیافت ( )ER%با مقایسوه سوطح زیور
پیک نمونوههوای اسوتخرا شوده و سوطح زیور پیوک
نمونههای استاندارد قابل محاسبه میباشد[.]23

یافتهها
بهینهسازی عوامل مؤثر
تأثیر نود حالل پخشکننده :برای این منظور چهوار
حالل استونیتریل ،متانول ،اتانول و استون موردبررسوی
قرار گرفتند .بورای هفوت عامول دیگور مقوادیر ثابوت
انتخواب شوود .در نهایوت اسووتونیتریل بیشوترین مقوودار
بازیافت ( )ER%=54/34را درمیوان سوایر حاللهوا از
خود نشان داد؛ بنوابراین اسوتونیتریل بوهعنوان حوالل
پخشکننده مناسب برای مراحل بعدی مطالعه انتخواب
شد.
تأثیر حجم حالل پخشکننوده :بورای بررسوی توأثیر
حجم حالل پخشکننده ،چهوار حجوم 2 ،1.5 ،1 ،4.5
میلیلیتوور بوورای حووالل پخشکننووده بهینووه یعنووی
استونیتریل که در مرحله قبل تعیین شود ،موردبررسوی
قوورار گرفتنوود .در نهایووت بیشووترین مقوودار بازیافووت
( )ER%= 54/74در حجوم  2میلیلیتور بدسوت آمود؛
بنابراین حجم  2میلیلیتر بهعنوان حجم بهینوه حوالل
پخشکننده برای مراحل بعدی مطالعه انتخاب شد.
تأثیر نود حالل استخرا کننده :بورای تعیوین حوالل
اسووتخرا کننده بهینووه چهووار حووالل تتراکلریوودکربن
( ،)CCL4کلرفوووووورم ( ،)CHCl3دی کلرومتووووووان
( )CH2Cl2و  1و -2دیکلروبنووزن ( )C6H4Cl2بوورای
تعیین حالل اسوتخرا کننده بهینوه انتخواب شودند .در
نهایت حوالل اسوتخرا کنندهای کوه بیشوترین میوزان
استخرا ( )ER%=51/54را داشت تتراکلریدکربن بود
که بهعنوان حالل اسوتخرا کننده بهینوه بورای اداموه
مطالعه انتخاب شد.
تأثیر حجم حالل استخرا کننده :برای بررسی توأثیر
حجم حالل استخرا کننده ،چهار حجم 154 ،144 ،54
و  244میکرولیتر بورای حوالل اسوتخرا کننده بهینوه
یعنی تتراکلریدکربن کوه در مرحلوه قبول تعیوین شود،
موردبررسی قورار گرفتنود .در نهایوت بیشوترین مقودار
بازیافووت ( )ER%= 52/24در حجووم  244میکرولیتوور
بدست آمد؛ بنوابراین حجوم  244میکرولیتور بوهعنوان
حجم بهینه حالل استخرا کننده بورای مراحول بعودی
مطالعه انتخاب شد.
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عنوان مرحله

55

جدول  -2تعیین پارامترهای بهینه برای آماده سازی نمونه مالتونین ،با محاسبه راندمان بازیافت ،با استفاده از متد OFAT
راندمان بازیافت در هر سطح ( )
عوامل ثابت در نظر گرفته شده در هر مرحله

A1*, C1, D4, E2, F1, G1, H3

21/14

51/14

47/74

*54/74

-

A1*, B4*, D4, E2, F1, G1, H3

*51/54

24/24

15/64

-

-

A1*, B4*, C1*, E2, F1, G1, H3

31/14

52/44

77/54

*52/24

-

A1*, B4*, C1*, D4*, F1, G1, H3

54/34

*52/14

61/14

14/14

-

A1*, B4*, C1*, D4*, E2*, G1, H3

75/52

71/56

*53/51

67/44

-

A1*, B4*, C1*, D4*, E2*, F3*, H3

77/14

11/24

*55/27

15/64

*A1*, B4*, C1*, D4*, E2*, F3*, G3

65/27

65/64

*55/14

15/77

65/14

*راندمان بازیافت بهینه  ،پارامتری که در هر مرحله بعنوان بهینه انتخاب گردید ،در مرحله بعد بعنوان عامل ثابت در نظر گرفته شد.

تأثیر مودتزمان تکوان دادن :بورای بررسوی توأثیر
مدتزمان تکان دادن ،این فرایند در چهار بازه زمانی ،1
 5 ،3و  7دقیقهای مورد آزمایش قرار گرفت .در نهایت
بیشترین مقدار بازیافت ( )ER%= 52/14در بازه زمانی
 3دقیقوهای بدسووت آموود (جودول شووماره )3؛ بنووابراین
مودتزمان  3دقیقوه  Extraction timeبهینوه بورای
مراحل بعدی مطالعه انتخاب شد.
تأثیر مدتزمان سانتریفیوژ :برای بررسی تأثیر مودت
سانتریفیوژ کردن ،این فرایند در چهار بازه زمانی چهوار
 6 ،4 ،2و  1دقیقوهای و سوورعت  4544دور در دقیقووه
مورد آزمایش قرار گرفوت .در نهایوت بیشوترین مقودار
بازیافت ( )ER%= 53/51در بوازه زموانی  6دقیقوهای
بدست آمد؛ بنابراین مدتزمان  6دقیقه بهعنوان زموان
بهینه برای مراحل بعدی مطالعه انتخاب شد.
تأثیر نمک افزودهشده :برای بررسی تأثیر میزان نمک
افزودهشده ،به ماتریکس نمونه در  4مرحلوه مقوادیر ،4
 5 ،2/5و  7/5درصد وزنوی حجموی (  )W/Vنموک
 NaClافزوده شد و مراحول اسوتخرا و تعیوین مقودار
انجووام گردیوود .در نهایووت بیشووترین مقوودار بازیافووت
دو ماهنامه

( )ER%= 55/27هنگامی حاصل شد که میزان نموک
اضافه شده به ماتریکس نمونه  5درصد بوود؛ بنوابراین
این مقدار بهعنوان میزان بهینه نمک اضافه شده بورای
مراحل بعدی مطالعه انتخاب شد.
تأثیر  pHنمونوه :بورای بررسوی توأثیر  pHنمونوه،
مراحل استخرا و تعیین مقودار بور روی محلولهوای
نمونه که  pHآنها در پنج مقودار  3و  5و  7و  5و 11
تنظیم شده بود ،انجام گردید .در نهایت بیشترین مقدار
بازیافووت ( )ER%= 55/14در  pH=7حاصوول شوود؛
بنابراین این مقودار بوهعنوان میوزان بهینوه  pHبورای
مراحل بعدی مطالعه انتخاب شود .جودول شوماره (،)2
نتایج آزمایشها با استفاده از متد  OFATرا برای هور
متغیر در تمامی سطوح مورد مطالعه نشان میدهد.
اعتباربخشی
بهمنظور نشوان دادن قابلیوت اسوتفاده از روش ریوز
استخرا پخشی مایع-موایع بورای نمونوههای واقعوی،
الزم اسووت کووه روش بهینهسووازی شووده اعتباربخشووی
گردد .برای این منظور تکرارپذیری روز به روز (–Day
 )reproducibility to–dayدر شووش روز متوووالی و
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انتخاب حالل پخش کننده
بهینه()A
انتخاب حجم بهینه حالل
پخش کننده()B
انتخاب حالل استخرا کننده
بهینه()C
انتخاب حجم بهینه حالل
استخرا کننده()D
انتخاب مدت زمان بهینه برای
تکان دادن()E
انتخاب مدت زمان بهینه
سانتریفیوژ کردن()F
انتخاب میزان بهینه نمک
افزوده شده()G
انتخاب اسیدیته بهینه()H

B4, C1, D4, E2, F1, G1, H3

1
*54/34

2
34/54

3
26/14

4
33/24

5
-

144

مهران پورحسین و همکاران

جدول  -3تکرارپذیری روز به روز مالتونین افزوده شده به بزا  ،حجم نمونه 14 :میلی لیتر
غلظت )(pg/ml
روز

جدول  -4تکرارپذیری در یک روز مالتونین افزوده شده به بزا  ،حجم نمونه 14 :میلی لیتر
غلظت )(pg/ml
آزمایش
1
2
3
4
5
6
میانگین
SD
)CV (%

54
54/14
14/2
52/14
53/54
51/54
56/64
51/52
4/11
4/45

شووووووش بووووووار در یووووووک روز (Within–day
 )reproducibilityبا استفاده از سه غلظت  144 ،54و
 pg/ml 254مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج در جداول

شماره ( 4و  )3قابل مشاهده میباشد.
بحث و نتیجهگیری
برای تعیین مقادیر بهینه مؤثر بر تغلوی و تخلوی
هورمووون مالتووونین در روش آمادهسووازی ،DLLME
هشت متغیر شامل نود حالل پخشکننده ،حجم حالل
پخشکننده ،نود حالل اسوتخرا کننده ،حجوم حوالل
اسووتخرا کننده ،موودتزمان تکووان دادن ،موودتزمان
سووانتریفیوژ کووردن ،میووزان نمووک اضووافه شووده و pH
محلول ،در سطوح مختلف و با سوه بوار تکورار در هور
سطح موردبررسی قرار گرفتند.
دو ماهنامه
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144
142/64
143/26
147/34
143/44
141/44
51/54
142/12
2/76
2/61

254
57/55
51/65
142/54
55/73
57/54
144/17
55/42
1/12
1/13

نود حالل پخشکننده در ایجاد فاز کودر (ابوری) در
محلول بسیار مؤثر میباشد .انحالل حالل پخشکننده
در محلووول آبووی نمونووه (قطبووی) و انحووالل حووالل
استخرا کننده (غیرقطبی) در حالل پخشکننده ،نکتوه
اصلی در انتخاب حالل پخشکننده میباشد .از این رو
 4حالل موردبررسی یعنی اسوتون (،)CH3-CO-CH3
متانول ( ،)CH3OHاتوانول ( ،)C2H5OHاسوتونیتریل
( )C2H3Nطوری انتخاب شدند که بوه لحواس سواختار
مولکولی دارای یک سر قطبی و یک سور غیور قطبوی
باشند .با توجه به نتایج ،مشاهده شد کوه وقتوی کوه از
استونیتریل بهعنوان حالل پخشکننده استفاده گردیود،
میزان بازیافت هورمون مالتونین از محلول آبی بیشوتر
از سایر حاللها بود.
حجم حالل پخشکننده نیز از عوامل مؤثر بر میوران
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1
2
3
4
5
6
میانگین
SD
)CV (%

54
145/45
56/52
143/44
143/54
53/54
145/34
142/16
6/47
6/25

144
54/14
51/64
55/35
54/25
56/64
54/51
53/51
2/15
2/35

254
51/71
144/54
142/14
51/64
55/56
56/15
55/645
1/11
1/12
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دو ماهنامه

تتراکلریدکربن بهعنوان حالل اسوتخرا کننده اسوتفاده
شد .علت این امر میتواند وجوود مقودار بیشوتر حوالل
استخرا کننده نسبت به سایر مقادیر باشد.
در بررسی تأثیر مدتزمان تکان دادن ،بیشترین مقدار
بازیافت هنگامی حاصل شد که محلول نمونه کودر یوا
ابری به مدت  3دقیقه تکان داده شود و هنگوامی کوه
مدت تکان دادن افزایش یافت مقدار بازیافوت کواهش
یافت .در فرآیند آمادهسازی نمونه بوه روش DLLME
فقط مقادیری از آنالیت که در حالل استخرا کننده حل
شده باشند قابلیت آنالیز و تعیین مقدار دارنود؛ بنوابراین
دلیل کاهش بازیافت درصورت افزایش طول مدتزمان
استخرا این است که مقداری از آنالیت حول شوده در
حووالل اسووتخرا کننده میتوانود از آن جوودا شووده و در
حالل پخشکننده حل شود.
مدتزمان سانتریفیوژ کردن بهعنوان نیروی تهنشین
کننده حالل اسوتخرا کننده حواوی آنالیوت از اهمیوت
بسزایی برخوردار میباشد .با توجه به سونگینتر بوودن
حالل استخرا کننده و تمایل آن به تهنشینی ،مشاهده
میشود که بیشترین بازیافت هنگامی صورت گرفته که
محلول موردنظر به مودت  6دقیقوه و بوا  4544دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد.
با توجه قابلیت انحالل بسیار باالی نموک طعوام در
محلول آبی ،افزودن  NaClبه محلوول نمونوه موجوب
ایجاد رقابت با سوایر موواد بورای انحوالل در آب و در
نتیجه تسریع و تقویت فرایند استخرا مالتونین از فواز
آبی نمونه به فاز آلی حالل استخرا کننده میشود .بوه
همین منظور تأثیر افوزودن مقوادیر مختلفوی از نموک
طعام ( )NaClبه محلول نمونه بر روی میزان استخرا
مالتونین بررسی شد .حداکثر بازیافت آنالیت با افوزودن
 5درصد وزنی-حجمی از این ماده به نمونه حاصل شد.
برای انتخاب  pHبهینه مقدار اسیدیته محلوول را در
مقادیر معینی مورد آزمایش قرار گرفت .از آنجوایی کوه
حالل استخرا کننده یوک حوالل غیرقطبوی میباشود
بوورای بدسووت آموودن بازیافووت حووداکثر ،بایوود نقطووه
ایزوالکتریک برای مولکول مالتونین که نوعی پروتئین
میباشد ،بدسوت آیود .نقطوه ایزوالکتریوک بورای هور
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931
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بازیافت آنالیت میباشد .برای تعیین حجم بهینه حوالل
پخشکننووده چهووار حجووم  1/5 ،1 ،4/5و  2میلیلیتوور
موردبررسی قرار گرفتند .مقادیر کمتر از  4/5میلیلیتور
به علت ایجاد نکردن فاز کدر (ابری) مناسب و مقوادیر
بیشتر از  2میلیمتر به علت زیاد شودن نسوبت حوالل
پخشکننووده بووه حووالل اسووتخرا کننده و ممانعووت از
تهنشین شودن حوالل اسوتخرا کننده ،بورای بررسوی
انتخاب نشدند .با توجوه بوه نتوایج ،بیشوترین بازیافوت
هنگامی حاصل شد که از حجم  2میلیلیتر استونیتریل
بهعنوان حالل پخشکننده استفاده شد.
ساختار شیمیایی مالتونین به گونهای است که دارای
قطبیت کمی است .از سوی دیگر فاز آبی نمونهی بزا
دارای قطبیت باال میباشد .با توجه به موارد ذکر شوده،
معیارها برای انتخاب حالل اسوتخرا کننده ،غیرقطبوی
بووودن ،سوونگینتر بووودن از آب و عملکوورد مناسووب
کروماتوگرافی میباشد .علت تعیوین چنوین معیارهوایی
برای حالل استخرا کنندهای میباشد که از یک طرا
مالتونین تمایل بیشتری به حل شودن در یوک حوالل
غیووور قطبوووی دارد و از سووووی دیگووور اگووور حوووالل
اسووتخرا کننده غیرقطبووی و سوونگین باشوود در اثوور
سانتریفیوژ کوردن بوه آسوانی از محلوول جودا شوده و
تهنشووین میگووردد .بووراین اسوواس چهووار حووالل
تتراکلریوووووودکربن ( ،)CCL4کلرفوووووورم (،)CHCl3
دیکلرومتووووان ( )CH2Cl2و  1و -2دیکلروبنووووزن
( )C6H4Cl2به ترتیب با چگوالی نسوبی ،1/41 ،1/55
 1/33و  1/34گرم بور میلیلیتور بورای تعیوین حوالل
استخرا کننده بهینه انتخاب شدند .در نهایت بیشوترین
بازیافت هنگامی حاصل شد که از تتراکلرید کربن برای
این منظور استفاده شد.
حجم حالل اسوتخرا کننده نیوز در میوزان بازیافوت
مؤثر میباشد .مقادیر کمتر از  54میکرولیتور بوه علوت
عدم ایجاد حالت کدر (ابری) مناسب و مقادیر بیشوتر از
 244میکرولیتر به علت زیاد شدن حالل استخرا کننده
و تهنشین شدن قسمت اضافی حوالل اسوتخرا کننده،
برای بررسی انتخاب نشدند .بیشوترین مقودار بازیافوت
هنگووامی حاصوول شوود کووه حجووم  244میکرولیتوور از
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مولکول پروتئین عبارت است از یک  pHخاص که در
آن میزان آنیونها و کاتیونها برابر بوا صوفر باشود .بوا
تغییر دادن  pHمحلول نمونه و انجام مراحل آزموایش،
بیشترین میزان استخرا در  pH= 7بدست آمد .علوت
این امور بوه حوداقل رسویدن آنیونهوا و کاتیونهوای
مالتونین در  pH= 7میباشد.
اعتبار روش بهینهسازی شده بهصورت روز به روز در
شش روز متوالی و شش بوار در یوک روز موردبررسوی
قرار گرفت .برای تعیین مقدار هورمون مالتونین بزاقی
منحنی استاندارد برای هر روز و به مدت  6روز متووالی
ترسیم گردید .نمونههای با حجم  ml 14بزا اسپایک
با غلظتهوای  144 ،54و  pg/ml 254تهیوه گردیود.
ضووریب تغییوورات بوورای غلظتهووای  144 ،54و 154
پیکوگرم بر میلیلیتر در تکورار پوذیری روز بوه روز بوه
ترتیب  2/61 ،4/45و  1/13و برای تکرارپذیری شوش
بار در یک روز به ترتیوب  2/25 ،6/25و  1/12بدسوت
آمدند که بیانگر صحت و دقت باالی روش بهینه شوده
میباشد.
در مطالعووه مشووابهی کووه روش  DLLMEبوورای
اسووتخرا مالتووونین از نمونووههای پالسووما مووورد
بهینهسازی قرار گرفته است ،نشان داده شده است کوه
اسووتونیتریل ( )ACNو تتراکلریوود کووربن بووه ترتیووب
مناسبترین حالل پخشکننده و حالل اسوتخرا کننده
میباشوند[ ،]7کووه نتووایج آن بووا نتووایج مطالعووه حاضوور
همخوانی دارد .در مطالعاتی که اخیراً انجام شده اسوت
از روش اسووتخرا فوواز جاموود ( )SPEبوورای اسووتخرا
مالتونین اسوتفاده شوده اسوت[ .]21 ،5 ،1روش SPE
علیرغم مصرا کم حاللهای آلی ،بوه علوت نیواز بوه
زمان طوالنی بورای انجوام آن کسولکننده میباشود و
همچنین در آن نیاز به تجهیوزات و موواد گرانقیمتوی
هست .از سایر ایرادات روش  SPEایون میباشود کوه
وقتی حجم زیادی از نمونه از روی سطح جاذب موجود
در لولهی  SPEعبور داده شود امکان دارد مقوداری از
آنالیت جذب شده از آن جدا شده و از دست بورود[.]23
درحالی که در روش موورد اسوتفاده در مطالعوه حاضور
مشکالت نامبرده وجود ندارند.

مطالعاتی کوه قوبالً بهینهسوازی روش  DLLMEرا
برای مواد شیمیایی دیگر انجام دادهاند[ ،]25 ،24 ،7هر
یک از متغیرهای مؤثر در استخرا آنالیت مووردنظر در
دو یا سه سطح موردبررسی قرار گرفته اسوت ،بنوابراین
حاالت کمتری از کل حاالت ممکن برای انتخواب هور
عامل بهینه مورد آزمایش قورار دادهانود ،درحالیکوه در
مطالعه حاضر ،هشت متغیر مؤثر در استخرا مالتوونین
از نمونه در  4و یا  5سطح موردبررسوی قورار گرفتنود.
بهعنوانمثال مطالعات نامبرده در مرحلوه انتخواب pH
بهینه ،اسویدیته محلوول نمونوه را در سوه سوطح و در
مقادیر  1 ،4و  12بررسی نمودهاند اما در مطالعه حاضر
 pHدر پنج سطح با مقادیر  ،5 ،7 ،5 ،3و  11تنظیم و
در هر  pHمیزان بازیافت هورموون مالتوونین بررسوی
گردید .این امر موجب افزایش تعوداد آزمایشوات و بوه
طبع آن افزایش دقت مطالعه شد.
ماحصل این تحقی منجور بوه دسوتیابی بوه روشوی
دقی و با صحت باال شد که امروزه میتووان از آن در
آزمایشگاههای معموولی بورای انودازهگیری مالتوونین
بهعنوان شاخصی برای عملکرد ریتم سیرکادین انسوان
مورد استفاده قرار گیرد.
روش ریووز اسووتخرا پخشووی مووایع-مووایع کووه در
سالهای اخیر ابداد شوده اسوت و یکوی از روشهوای
جدید آمادهسازی نمونه به شمار میآید ،تواکنون بورای
آمادهسازی مالتونین بزاقی قبل از آنالیز دستگاهی مورد
استفاده قرار نگرفته بود .نتایج بدست آموده در مطالعوه
حاضر نشان میدهد کوه آمادهسوازی نمونوه بوه روش
نامبرده میتواند با صحت و دقت باالیی برای تغلوی و
تخلی هورموون مالتوونین در نمونوهای بوزا موورد
استفاده قرار گیرد .بدیهی است که بهینهسازی عوامول
مؤثر در استخرا باید بهتناسب آنالیت مودنظر صوورت
گیرد .البته این عوامل برای ترکیبات شویمیایی مشوابه
میتوانوود بووا تغییوورات انوودکی قابوول اسووتفاده باشوود.
آمادهسازی نمونه به روش  DLLMEدارای مزیتهای
فراوانووی از قبیوول سووادگی و قابوول انجووام بووودن در
آزمایشگاههای معمولی ،استفاده از حجم کم حاللهوا،
نیواز بووه زمووان کووم ،سوازگاری بووا سووایر تکنیکهووای

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 12:47 IRST on Thursday January 18th 2018

143

...بهینهسازی روش ریز استخرا مایع مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی مالتونین بزاقی

Endocrinology & Metabolism. 2000;85(2):66670.
9. Grundy A, Tranmer J, Richardson H, Graham
CH, Aronson KJ. The influence of light at night
exposure on melatonin levels among Canadian
rotating shift nurses. Cancer Epidemiology
Biomarkers & Prevention. 2011;20(11):2404-12.
10. Bagci S, Mueller A, Reinsberg J, Heep A,
Bartmann P, Franz AR. Saliva as a valid
alternative in monitoring melatonin concentrations
in newborn infants. Early human development.
2009;85(9):595.
11. Kakuei H, Zamanian Ardakani Z, Karimian
S. Twenty Four-Hour Circadian Melatonin Profile
Among Women Shift Work Nurses. ZUMS
Journal. 2009;17(68):75-84.
12. Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB,
Lewy AJ, Middleton B, Murphy PJ, et al.
Measuring melatonin in humans. Journal of
clinical sleep medicine: JCSM: official
publication of the American Academy of Sleep
Medicine. 2008;4(1):66.
13. Faassen, Martijn van, Rainer Bischoff, and
Ido P. Kema. "Relationship between plasma and
salivary melatonin and cortisol investigated by
LC-MS/MS." Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (CCLM). 2016.
14. Omidi F, Behbahani M, Bojdi MK,
Shahtaheri SJ. Solid phase extraction and trace
monitoring of cadmium ions in environmental
water and food samples based on modified
magnetic nanoporous silica. Journal of Magnetism
and Magnetic Materials. 2015;395:213-20.
15. Omidi F, Behbahani M, Samadi S, Sedighi
A, Shahtaheri SJ. Coupling of Molecular
Imprinted Polymer Nanoparticles by High
Performance Liquid Chromatography as an
Efficient Tech¬ nique for Sensitive and Selective
Trace
Determination
of
4-Chloro-2Methylphenoxy Acetic Acid in Complex
Matrices. Iranian Journal of Public Health.
2014;43(5):645-57.
16. Hamidzadeh S, Torabbeigi M, Shahtaheri
SJ .Removal of crystal violet from water by
magnetically modified activated carbon and
nanomagnetic
iron
oxide.
Journal
of
Environmental Health Science and Engineering.
2015;13(1):8.
17. Ghavidel F, Shahtaheri SJ, Jazani RK,
Torabbeigi M, Froushani AR, Khadem M.
Optimization of Solid Phase Microextraction
Procedure Followed by Gas Chromatography with
Electron Capture Detector for Pesticides

4931  مهر و آبان،1  شماره،41 دوره

 سازگاری با روشهای تجزیه مختلف،آمادهسازی نمونه
.و در نهایت ارزان قیمت بودن میباشد
منابع
1. Rocío-Bautista P, PinoV, Ayala JA , Jorge
Pasán J, Ruiz-Pérez C, Afonsoe AM. A magneticbased dispersive micro-solid-phase extraction
method using the metal-organic framework
HKUST-1 and ultra-high-performance liquid
chromatography with fluorescence detection for
determining polycyclic aromatic hydrocarbons in
waters and fruit tea infusions. Journal of
Chromatography. 2016;A 1436: 42-50.
2. Macchi MM, Bruce JN. Human pineal
physiology and functional significance of
melatonin. Frontiers in neuroendocrinology.
2004;25(3):177-95.
3. Jensen MA, Hansen ÅM, Abrahamsson P,
Nørgaard AW. Development and evaluation of a
liquid chromatography tandem mass spectrometry
method for simultaneous determination of salivary
melatonin, cortisol and testosterone. Journal of
Chromatography B. 2011;879(25):2527-32.
4. Setyaningsih W, Saputro IE, Barbero GFn,
Palma M, García Barroso C. Determination of
Melatonin in Rice (Oryza sativa) Grains by
Pressurized Liquid Extraction. Journal of
agricultural and food chemistry. 2015;63(4):110715.
5. de Almeida EA, Di Mascio P, Harumi T,
Spence DW, Moscovitch A, Hardeland R, et al.
Measurement of melatonin in body fluids:
standards, protocols and procedures. Child's
Nervous System. 2011;27(6):879-91.
6. Rizzo V, Porta C, Moroni M, Scoglio E,
Moratti R. Determination of free and total (free
plus protein-bound) melatonin in plasma and
cerebrospinal fluid by high-performance liquid
chromatography with fluorescence detection.
Journal of Chromatography B. 2002;774(1):17-24.
7. Talebianpoor M, Khodadoust S, Rozbehi A,
Akbartabar Toori M, Zoladl M, Ghaedi M, et al.
Application of optimized dispersive liquid–liquid
microextraction for determination of melatonin by
HPLC–UV in plasma samples. Journal of
Chromatography B. 2014;960:1-7.
8. Kovacs J, Brodner W, Kirchlechner V, Arif T,
Waldhauser F. Measurement of urinary melatonin:
a useful tool for monitoring serum melatonin after
its oral administration. The Journal of Clinical

دو ماهنامه

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 12:47 IRST on Thursday January 18th 2018

مهران پورحسین و همکاران
Butachlor and Chlorpyrifos. American Journal of
Analytical Chemistry. 2014;5(09):535.
18. Ghavidel F, Shahtaheri SJ, Torabbeigi M,
Rahimi Froushani A. Microwave Assisted Head
Space Solid Phase Microextraction for Analysis of
Butachlor and Chlorpyrifos Pesticides in Urine.
Analytical Chemistry Letters. 2014;4(4):224-31.
19. Pothinuch P, Tongchitpakdee S. Melatonin
contents in mulberry leaves: Effects of sample
preparation, cultivar, leaf age and tea processing.
Food Chemistry. 2011;128(2):415-9.
20. Sastre Toraño J, Rijn‐Bikker Pv, Merkus P,
Guchelaar HJ. Quantitative determination of
melatonin in human plasma and cerebrospinal
fluid
with
high‐performance
liquid
chromatography and fluorescence detection.
Biomedical Chromatography. 2000;14(5):306-10.
21. Mercolini L, Addolorata Saracino M,
Bugamelli F, Ferranti A, Malaguti M, Hrelia S, et
al. HPLC‐F analysis of melatonin and resveratrol
isomers in wine using an SPE procedure. Journal
of separation science. 2008;31(6‐7):1007-14.
22. Sobhi HR, Henry H, Bruce SJ, Esrafili A,
Rochat B. Simple Measurment of testostrone in
male saliva samples using dispersive liquid-liquid
microextraction
followed
by
liquid
chromatography–tandem
mass
specrometry
detection. Journal of Liquid Chromatography &
Related Technologies. 2014;37(9):1278-86.
23. Shahtaheri S, Abdollahi M, Golbabaei F,
Rahimi-Froushani A, Ghamari F. Optimization of
SPE for Analysis of Mandelic Acid as a
Biomarker of Exposure to Ethyl Benzene. Iranian
Journal of Environmental Health Science &
Engineering. 2004;1(2):70-80.
24. Ebrahimzadeh H, Yamini Y, Kamarei F.
Optimization
of
dispersive
liquid–liquid
microextraction
combined
with
gas
chromatography for the analysis of nitroaromatic
compounds in water. Talanta. 2009;79(5):1472-7.
25. Khodadoust S, Hadjmohammadi M.
Determination of N-methylcarbamate insecticides
in water samples using dispersive liquid–liquid
microextraction and HPLC with the aid of
experimental design and desirability function.
Analytica chimica acta. 2011;699(1):113-9.

4931  مهر و آبان،1  شماره،41 دوره

دو ماهنامه

144

Abstract

105

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 12:47 IRST on Thursday January 18th 2018

Optimization of dispersive liquid-liquid for determination of trace
salivary melatonin using high performance liquid chromatography
Mehran Pourhossein1, Seyed Jamaledin Shahtaheri2*, Homa Maleck khani3,
Abbas Rahimi-foroushani4, Mirghani Seyed Someah5, Razieh Divani6
Received: 2016/07/16

Revised: 2017/01/07

Accepted: 2017/04/19

Abstract
Background and aims: Due to low concentration of melatonin and also the existence of other
compounds in body fluids, measuring the amount of melatonin is a serious challenge for the
analysts. Before measurement of melatonin amounts using chromatographic method, sample
preparation is unavoidable. The aim of current study is develop a new sample preparation
method that not only have high accuracy and validity, but also can using by conventional
equipment available in the laboratory to determine trace levels of salivary melatonin. For this
purpose, the dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method, that has not been used
so far to preparation of salivary melatonin samples, were optimized.
Methods: Optimization procedure involved evaluation of eight factors affecting DLLME
method. From these factors, seven were examined in four levels, and just pH was done in five
levels. Accuracy and precision of the optimized method was evaluated at three concentrations of
50, 100, 250 pg.ml-1 by achieving CV% for day-to-day and within-day reproducibility.
Results: Optimum values were determined. Accuracy and precision of the optimized method
was investigated at three concentrations of 50, 100, and 250pg/ml by achieving CV% of 6.29,
2.39, and 1.82 for the "day-to-day" and 4.49, 2.68, and 1.83 for "within-day" reproducibility.
Conclusion: Due to the results of this study for Coefficient of variations, the optimized method
was provided with proper accuracy and precision. Although optimized extraction factors must
be fit analyte, but these factors can be used for similar chemical compounds with a slight
modification.
Keywords: Melatonin, Dispersive liquid–liquid microextraction, Saliva, Circadian rhythm,
HPLC.
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