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Optimization of a Dispersive Liquid-Liquid Microextration 
Method for Analysis of Chlorpyrifos in Urine Using the 
Chemometrics Method

[1] Review of the toxicology of chlorpyrifos with an emphasis on human ... [2] Chlorpyrifos 
technical fact ... [3] Chlorpyrifos poisoning and its implications in human fatal cases: a ... [4] 
Attempted suicide by ingestion of chlorpyrifos: identification in serum ... [5] Non-accidental 
chlorpyrifos poisoning-an unusual cause of profound ... [6] Acute chlorpyrifos poisoning in 
pregnancy: a case ... [7] Objective testing: urine and other drug ... [8] Highly sensitive 
enzyme-linked immunosorbent assay for ... [9] Comparative evaluation of ELISA kit and 
HPLC DAD for the ... [10] Selective determination of diazinon and chlorpyrifos in the ... [11] 
Determination of residues of diazinon and chlorpyrifos in ... [12] Methodology for trace 
analysis of 17 pyrethroids and ... [13] Simultaneous gas chromatographic determination of 
... [14] Simultaneous analysis of endosulfan, chlorpyrifos, and ... [15] Liquid chromatography-
tandem mass spectrometry ... [16] A case study of acute human chlorpyrifos poisoning:  ... 
[17] Determination of chlorpyrifos metabolites in human urine ... [18] Direct determination 
of chlorpyrifos and its main metabolite ... [19] A modified extraction and clean-up procedure 
for the detection and ... [20] Headspace single-drop microextraction and ... [21] Simultaneous 
determination of chlorpyrifos and ... [22] Novel magnetic hollow zein nanoparticles for ... 
[23] Preparation and application of chlorpyrifos ... [24] Determination of organic compounds 
in water using ... [25] Chemometrics in pharmaceutical analysis: an ... [26] Optimization of 
processing conditions via response ... [27] Application of response surface method for ... 
[28] A comparison of central composite design and taguchi ... [29] Sodium dodecyl sulfate 
sensitized switchable ... [30] Optimization of modified dispersive ... [31] Postmortem blood 
concentrations of ... [32] Quantification of nicotine, chlorpyrifos and their ... [33] 
Determination of organophosphorus pesticides ... [34] General unknown screening for 
pesticides in whole  ... [35] Determination of organophosphorous pesticides in blood ...  

Aims The use of simple, low cost, high-efficiency microextraction methods are considered 
for sample preparation in forensic toxicology. Nowadays, the chemometrics technique can 
be used to determine the important and influencing factors on the response, to optimize the 
extraction methods. The aim of this study was to design and optimize a dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) method for the extraction of chlorpyrifos from the urine using a 
chemometrics method.
Materials & Methods In this experimental study,  at first, a DLLME method for the extraction 
of chlorpyrifos in the urine sample was designed. Then, the Taguchi model was used for 
screening and investigating the role of effective factors on the extraction of chlorpyrifos from 
the urine and a central composite design was used to examine the interaction of these factors. 
After validation of the extracted data, chlorpyrifos was extracted from the urine using an 
optimized DLLME method and it detected and quantified using the high-performance liquid 
chromatography with photodiode array detector (HPLC-PDA).
Findings The optimized DLLME-HPLC-PDA method was linear in the range of 0.5 to 4μg/ml, 
and the R2 coefficient was 0.9996. The minimum rates of detection and quantification were 
calculated by 0.08 and 0.25μg/ml, respectively. The profitability of the method in the optimal 
condition was calculated by %95.6.
Conclusion The optimized DLLME-HPLC-PDA method can be used as a simple, fast, inexpensive, 
sensitive and precise method for chlorpyrifos analyzing in urine specimens in clinical and 
forensic toxicology laboratories.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Mohammadzaheri R.1 MSc,
Ansari Dogaheh M.2 PhD, 
Kazemipour M.1 PhD,
Soltaninejad K.*3 PhD

Keywords  Chlorpyrifos; Chemometrics; Liquid-Liquid Microextraction; High Performance 
Liquid Chromatography 

*Correspondence
Address: Forensic Toxicology De-
partment, Legal Medicine Research 
Center, Legal Medicine Organization, 
Behesht Street, Tehran, Iran. Postal 
Code: 1114795113
Phone: +98 (21) 55613731
Fax: +98 (21) 55613131
kamsoltaninejad@gmail.com

1Chemistry Department, Science 
Faculty, Kerman Branch, Islamic 
Azad University, Kerman, Iran
2Pharmaceutics Department, Phar-
macy Faculty, Kerman University of 
Medical Sciences, Kerman, Iran
3Forensic Toxicology Department, 
Legal Medicine Research Center, Le-
gal Medicine Organization, Tehran, 
Iran

Article History
Received: June 10, 2019                                                                                                                              
Accepted: August 28, 2019                                                                                       
ePublished: September 21, 2019             

How to cite this article
Mohammadzaheri R, Ansari Doga-
heh M, Kazemipour M, Soltaninejad 
K. Optimization of a Dispersive Liqu-
id-Liquid Microextration Method for 
Analysis of Chlorpyrifos in Urine Usi-
ng the Chemometrics Method. Iran-
ian Journal of Forensic Medicine. 
2019;25(3):121-129.

©2019 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726789
http://npic.orst.edu/factsheets/archive/chlorptech.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28259020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15516321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19763618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16302747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24209337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29208080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28821307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27544519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23595690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19167275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15996837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15994139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10931542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11374164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18299820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29667655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29878613
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967306005280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816252
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876619616000863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19091322
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/869120/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30035355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25755221
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19117706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11417874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9145509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25052954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29373695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68059627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002851


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یرضا محمدظاهر  ۱۲۲

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                        ايران یمجله پزشكی قانون

مایع  -سازی روش میکرواستخراج مایعبهینه
پخشی برای آنالیز کلرپیریفوس در ادرار با استفاده 

  از روش کمومتریکس
  

  MSc یرضا محمدظاهر 

  رانیکرمان، ا ،یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ه،یدانشکده علوم پا ،یمیگروه ش
  PhD دوگاههیانصار  یمهد

  انر یکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده داروساز  ،یگروه داروساز 
  PhD پوریکاظم میمر

  رانیکرمان، ا ،یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ه،یدانشکده علوم پا ،یمیگروه ش
  PhD *نژادیسلطان زیکامب

 یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق ،یقانون یشناسگروه سم
  رانیکشور، تهران، ا

  
  چکيده
دهی باال قیمت با بهرههای میکرواستخراج ساده و ارزان: استفاده از روشاهداف

وان تشناسی قانونی مورد توجه هستند. امروزه میها در سمسازی نمونهبرای آماده
ازی ساز کمومتریکس با تعیین عوامل مهم و تاثیرگذار بر پاسخ، برای بهینه

سازی یک طالعه، طراحی و بهینههای استخراج استفاده نمود. هدف از این مروش
برای استخراج کلرپیریفوس  (DLLME)مایع پخشی  -روش میکرواستخراج مایع

  از ادرار با استفاده از روش کمومتریکس بود.
سازی منظور آمادهبه DLLMEدر این مطالعه تجربی، ابتدا روش ها: مواد و روش

و  ل تاگوچی برای غربالگریادرار برای آنالیز کلرپیریفوس طراحی شد. سپس از مد
و برای 	بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر استخراج کلرپیرفوس از ادرار استفاده شد

کنش این عوامل، یک طرح مرکب مرکزی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی برهم
شده های اخذشده، کلرپیریفوس با استفاده از روش بهینهپس از اعتبارسنجی داده

DLLME ستخراج و توسط روش کروماتوگرافی باال با ردیاب آرایه دیود از ادرار ا
  دهی شد. شناسایی و تعیین بهره (HPLC‐PDA)نوری 
الی  ۵/۰شده در محدوده غلظتی بهینه DLLME‐HPLC‐PDAروش  ها:یافته
محاسبه شد. حداقل  ۹۹۹۶/۰برابر  2Rلیتر، خطی بود و ضریب میکروگرم بر میلی۴

میکروگرم ۲۵/۰و  ۰۸۲/۰گیری به ترتیب برابر مقادیر قابل تشخیص و قابل اندازه
  محاسبه شد.  %۹۵٫۶دهی روش در شرایط بهینه لیتر تعیین شد. بهرهبر میلی
عنوان یک توان بهمی DLLME‐HPLC‐PDAشده از روش بهینهگیری: نتیجه

قیمت، حساس و دقیق برای آنالیز کلرپیریفوس در انروش ساده، سریع، ارز 
  شناسی بالینی و قانونی استفاده نمود.های سمهای ادرار در آزمایشگاهنمونه
با  مایع، کروماتوگرافی مایع -کلروپیرفوس،کمومتریکس، میکرواستخراج مایعها: کلیدواژه
  کارآیی باال
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  مقدمه
‐O	O,O‐Diethyl نام شیمیاییا ب (Chlorpyrifos) فوسیکلرپیر

3,5,6‐trichloropyridin‐2‐yl	phosphorothioate  از دسته
 که در است با طیف اثر گسترده آلی دارهای فسفر کشحشره

کش دارای استفاده کش و نماتودکش، کنهعنوان حشرهکشاورزی به
 و استراز. مکانیزم اثر این سم، مهار آنزیم کولین[2	,1]فراوانی است

. این [1]های عصبی استکولین در سیناپسافزایش غلظت استیل

کش دارای سمیت باال برای انسان است و از این رو، آفت
عمدی و تصادفی در اثر مصرف این سم در های حاد مسمومیت

	,1]موارد بالینی یا جنایی (خودکشی و دیگرکشی) گزارش شده است

تنفس و پوست جذب بدن ، دستگاه گوارش راهز . این سم ا3‐[6
های بالینی در مسمومیت حاد با این . عالیم و نشانه[2	,1]شودمی

سم مشابه سایر عوامل فسفردار آلی شامل تهوع، استفراغ، اسهال، 
اری اختیق، بیریزش از بینی، سیالن بزاق، تعریدردهای شکمی، آب

در دفع ادرار و مدفوع، کاهش ضربان قلب، افت فشار خون، تنگی 
های های چشم، تاری دید و سردرد است. در مسمومیتمردمک
قراری، تشنج، گرفتگی عضالت، افزایش فشار خون، گشادی شدید بی
های چشم، کاهش سطح هوشیاری، کوما و مرگ بروز مردمک
در نهایت  لج عضالت دیافراگم وعلت فکند. مرگ بیشتر بهمی

 بعد از جذب، در کبد . کلرپیریفوس[2	,1]دهدنارسایی تنفسی رخ می
از طریق دسولفوراسیون  P450 سیتوکروم آنزیمی توسط سیستم

اکسون  -یعنی کلرپیریفوساکسیداتیو به متابولیت فعال سمی خود 
ای هلیتاین متابولیت فعال در نهایت به متابو. [2	,1]دشوتبدیل می

از  تیوفسفات تبدیل شده واتیلفسفات و دیاتیلغیرفعال مانند دی
شده . اگرچه بیشتر کلرپیریفوس جذب[1]شودطریق ادرار دفع می

شود، با این وجود های غیرفعال از ادرار دفع میصورت متابولیتبه
های حاد، مقادیر کمی از مولکول اولیه بدون تغییر در در مسمومیت

های حاد در موارد . با توجه به بروز مسمومیت[1]شودترشح میادرار 
ناسایی های شبالینی و قانونی در اثر این سم، لزوم دستیابی به روش

های زیستی در افراد مسموم یا متوفیان برای آن در انواع نمونه
   ناپذیر است.تشخیص و تایید مسمومیت اجتناب

توجه به سهولت و های حاد، با نمونه ادرار در مسمومیت
بودن ماتریس نمونه و برداری، سادهبودن روش نمونهغیرتهاجمی

و  شناسی بالینیعنوان یک نمونه مناسب در سمتغلیظ آنالیت به
. با توجه به غلظت کم کلرپیریفوس در [7]قانونی مورد توجه است

سازی و تغلیظ های مناسب برای آمادهنمونه ادرار، استفاده از روش
	ر این نمونه مورد نیاز است. آن د
های های متعددی برای آنالیز کلرپیریفوس در انواع نمونهروش

عنوان مثال از انواع زیستی و غیرزیستی گزارش شده است. به
سنجی جرمی طیف -، کروماتوگرافی گازی[9	,8]های ایمنواسیروش

(GC‐MS) کروماتوگرافی گازی با ردیاب یونش شعله ،(GC‐FID) ،
، (GC‐ECD)کروماتوگرافی گازی با ردیاب ربایش الکترون 

‐HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال با ردیاب آرایه فازی نوری 

PDA) ،GC‐MS‐MS سنجی جرمی طیف -و کروماتوگرافی مایع
(LC‐MS) های غیرزیستیبرای آنالیز کلرپیریفوس در انواع نمونه 
های گیاه و فرموالسیونهای آب، خاک، غذا، مانند نمونه

های زیستی مانند خون، سرم و ادرار در و نمونه 10]‐[14هاکشآفت
  .15]‐[18بیماران مسموم استفاده شده است
ها ها نیز از انواع روشسازی نمونهبرای استخراج، تغلیظ و آماده

، استخراج فاز [19]مایع -، استخراج مایع[18]مانند ترسیب پروتئین
های میکرواستخراج ، روش[17]های تعویض یونیجامد با ستون
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 -، استخراج مایع[21] (QuEChERS)، روش کچرز [20]ایقطرهتک
، استفاده از نانوذرات [12]شده با امواج ماورای صوتمایع تسهیل

های میکرواستخراج ، یا اخیراً از "پروب[22]مغناطیسی از جنس زئین
برای استخراج  [23]شده"کیهای حکاشده از مولکولفاز جامد تشکیل

های زیستی و غیرزیستی و تغلیظ کلرپیریفوس در انواع نمونه
  استفاده شده است.

مایع با توجه به  -های سنتی استخراج مایعاگرچه استفاده از روش
های متداول در عنوان یكی از روشبودن بهقیمتسهولت و ارزان

وجود معایبی نظیر نیاز  ها مورد توجه است، با اینسازی نمونهآماده
های آلی و در عین حال سمی و به استفاده از حجم باالی حالل

ناسازگار با محیط زیست، امكان ایجاد امولسیون طی فرآیند 
بب دهی كم سبربودن، نیاز به حجم باالی نمونه و بهرهاستخراج، زمان

د ر مایع مو -های میكرواستخراج مایعشده كه امروزه استفاده از روش
ها، میکرواستخراج . یکی از این روش[24]توجه محققان قرار گیرد

، یک روش DLLME .[24]است (DLLME)مایع پخشی  -مایع
قیمت است که در آن از مایع سریع، ساده و ارزان -استخراج مایع

 شود. اساسها استفاده میمقادیر کم (در مقیاس میکرولیتر) حالل
 کننده وعنوان حالل استخراجلی بهاین روش استفاده از یک حالل آ

کننده است. هنگامی که مخلوط مناسبی از فازهای یک ماده پخش
کننده سریع به درون فاز آبی نمونه تزریق کننده آلی و پخشاستخراج

شود، آشفتگی باالیی در نمونه ایجاد شده و سبب تشکیل قطرات 
ب دیده، موجشود. این پبسیار کوچک و یک حالت ابری در نمونه می

باالرفتن سطح تماس آب، آنالیت و حالل آلی شده و باعث افزایش 
. این روش از آنجا که [24]شوددهی فرآیند استخراج میسرعت و بهره

شود از نظر های آلی و سمی استفاده میاز حجم بسیار کم حالل
ل های متداومحیطی دارای مزیت باالیی نسبت به سایر روشزیست

مایع است. از این روش برای استخراج بسیاری از  -مایعاستخراج 
های زیستی و غیرزیستی استفاده شده داروها و سموم از نمونه

  .[24]است
سازی روش استخراج و انتخاب بهترین شرایط از قبیل منظور بهینهبه

و قدرت یونی محیط و با هدف کاهش  pHها، نوع و مقدار حالل
توان از روش ر طراحی روش استخراج میها و افزایش سرعت دهزینه

 ای از دانش شیمیکمومتریکس استفاده نمود. کمومتریکس شاخه
که در آن با استفاده از معادالت ریاضی و روابط آماری اقدام  است

ها به بررسی متغیرها سازی نموده و با استفاده از این مدلبه مدل
هر یک از عوامل  و در نهایت تعیین و انتخاب بهترین شرایط برای

شود. امروزه از کمومتریکس در بسیاری از دخیل در فرآیند اقدام می
شناسی، پزشکی، علوم دارویی و های شیمی، زیستشاخه
های . به عبارتی، استفاده از مدل[25]شودشناسی استفاده میسم

های متداول در آنالیزهای آنالیزهای چندمتغیره یكی از روش
 واملبررسی ع ها، برایشود. در این مدلمیكمومتریكس محسوب 

ز یکی ا، در هر مرحله با درنظرگرفتن چند عامل، یندآموثر در یک فر 
شود و سایر عوامل بدون تغییر می در سطوح مختلف تغییر داده آنها

ی از یک شود.ها پرداخته میو سپس به بررسی پاسخ مانندباقی می

اثر یا  ست که اثرات متقابلاین اها، برخی از این مدل تاشکاال
. [26]نیستگیری قابل اندازه، روی پاسخ عاملهمزمان دو یا چند 

صورت کاربردی در میان که امروزه به هاترین این مدلمناسبیکی از 
منظور به که [26]سطح است -محققان مطرح است، روش پاسخ

 در است. مطالعه اثر همزمان چند فاکتور بر یک پاسخ ابداع شده
 ه، بیندآموثر یک فر  عواملبا ایجاد تغییرات هدفمند در  این روش

در خصوص تاثیر این بررسی تغییرات حاصله در اطالعات خروجی 
  . [27]شودعوامل بر پاسخ پرداخته می

 سازیبا توجه به موارد ذکرشده، هدف از این مطالعه، طراحی و بهینه
برای آنالیز مایع پخشی  -یک روش مناسب میکرواستخراج مایع

کلرپیریفوس در ادرار با استفاده از روش کمومتریکس برای استفاده 
  شناسی قانونی و بالینی بود.های سمدر آزمایشگاه

  

  هاروش مواد و
 ،هگزان-n زایلن، کلرومتان،دی ولوئن،کلروفرم،تشیمیایی:  مواد

، (SLS)ت سولفالوریل، سدیماستون و استونیتریل اتانول، متانول،
آب دوبار تقطیرشده،  ،(NaCl)کلراید سدیم
مان آل مرک؛شرکت  از فسفات و اسیدفسفریکهیدروژندیپتاسیم

 اتیلسو پیریمیفو ، دیازینونوسیفکلرپیراستانداردهای تهیه شدند. 
	Dr.Ehrenstoferاز شرکت  نیز عنوان استاندارد داخلی)(به

GmbH مورد استفاده تمامی مواد شیمیایی  آلمان خریداری شد.؛
  بودند. grade	HPLCدارای درجه خلوص 

های استاندارد برای تهیه محلول: ی استانداردهالتهیه محلو
میکروگرم ۱۰۰۰ تشده با غلظفوس از محلول استوک ساختهیکلرپیر
میكروگرم در ٤و  ٣، ٥/٢، ٢، ٥/١، ١، ٥/٠ هایغلظتلیتر، در میلی
های ادرار . نمونهتهیه شد سم)عاری از بالنک ( لیتر در ادرارمیلی

آزمایشگاه که فاقد سابقه مصرف هر گونه داوطلب بالنک از کارکنان 
دارو یا تماس احتمالی با سموم ارگانوفسفره به مدت حداقل شش 

های متداول دستگاهی در ماه قبل بودند، استفاده شد و با روش
ده گری ششناسی قانونی از نظر داروها و سموم غربالآزمایشگاه سم

  های ادراری تایید شد.و عدم وجود داروها و سموم در نمونه
لیتر میلی٣به : DLLMEبه روش ادرار  استخراج کلرپیریفوس از

ص مشخی هابا غلظتفوس ی، کلرپیردر یک لوله آزمایش نمونه ادرار
 میكروگرم٥/٢اتیل با غلظت میکرولیتر پیریمیفوس١٠ و اضافه شده
 . نمونه بعد ازعنوان استاندارد داخلی اضافه شدبهلیتر در میلی
 به نمونه، ثانیه ورتكس شد. سپس٣٠به مدت  شدنمخلوط
 SLSمیکرولیتر ۱۰۰ و حجمی) -درصد وزنی NaCl )۲٫۱میکرولیتر ١٠٠

سپس . اضافه شده و مجدد ورتکس شد حجمی) -درصد وزنی ۲٫۵(
 میکرولیتر تولوئن٣٥٥استفاده از میكروسرنگ (هامیلتون)،  با
عنوان (به میکرولیتر متانول٧٨٠ و کننده)عنوان حالل استخراج(به

کننده) به نمونه تزریق شد. بعد از تشکیل محلول ابری حالل پخش
دقیقه  دور بر۳۰۰۰سرعت  باو دقیقه ۱۰به مدت و کدر، نمونه 
ه از ادو با استف درآمده فوقانی فاز صورتبه آلی فاز. سانتریفیوژ شد
ی آور سازی شد و در یک میکرولوله (اپندورف) جمعمیکروسرنگ جدا
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بعد  و خشک شدنیتروژن با استفاده از جریان گاز شد. سپس نمونه 
 مقدار میکرولیتر استونیتریل،٣٠در مانده باقیکردن مجدد از حل
  .تزریق شد HPLCمیکرولیتر از آن به دستگاه ۲۰

فوس یپیروو تعیین مقدار کلرشناسایی برای : HPLC شرایط دستگاه
مجهز به ، (HPLC) از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال

 K‐2800مدل  (PDA)آشکارساز آرایه دیود نوری  و ١٠٥٠ مدلپمپ 
	Chrome افزارو مجهز به نرم Gate	 Version	 شرکت ( 3.3.2

Knauer: عبارت بود از: استفاده شد. شرایط کروماتوگرافی )آلمان 
18C		mm×4.6mm,	(250	analyticalاز نوع فاز معکوس  ستون

)®5μm	particle	size,	Perfectsil	Target، شامل  فاز متحرک
 -درصد حجمی ۳۷به  ۶۳به نسبت فسفات بافر  -استونیتریل مخلوط

لیتر بر میلییک سرعت جریان فاز متحرک ،pH=٣/٢با  حجمی و
  .C٢٥° دقیقه و دمای ستون

 بررسیبرای به روش کمومتریکس:  DLLMEروش  سازیبهینه
های آزمایشی ی آنها، از طرحهاکنشمستقل و برهم واملعتاثیر 

 -طراحی تاگوچی یا پالکت ،فاکتوریل دوسطحی کامل یا کسری
متغیرهای توان می هامدلوسیله این به. [26]دشوبورمن استفاده می

سازی روش را های الزم برای بهینهرا حذف و تعداد آزمایش اثربی
ه مقدار بهین یی روش و تعیین شرایط وآبرای بهبود كار  كاهش داد.

 پاسخ -های سطحهای درجه دوم طرحمهم، استفاده از مدل واملع
(RSM)  كه در آنها بیش از دو سطح برای هر عامل در نظر گرفته

یکی از  (CCD) شود، متداول است. طرح مركب مركزیمی
	. [27]پاسخ برای این منظور است -های سطحپركاربردترین طرح
از یک طرح تاگوچی برای شناسایی عوامل مهم و  ،در این تحقیق

استفاده  روش سازیبهینهیک طرح مرکب مرکزی برای سپس از 
در ابتدا با استفاده از روش "یک متغیر در یک زمان" از میان  .[28]شد

 کلرومتان،دی کلروفرم، ولوئن،تكننده (های استخراجانواع حالل
كننده (اتانول، متانول، استون، های پخش) و حاللهگزان-n زایلن،

های اولیه انجام و چند حالل مناسب انتخاب استونیتریل)، آزمایش
عوامل تاثیرگذار (اثر  سایر همراههای منتخب بهشد. سپس حالل

در یک طرح  ، غلظت و نوع نمك)SLSاولتراسونیكاسیون، غلظت 
د اثر مور تاگوچی برای غربالگری عوامل موثر نسبت به عوامل بی

 L18)٦^٣*٢^٢( یطرح تاگوچبررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، از 
 افزارنرموسیله به آمدهدستمدل به یابیو ارز عوامل یبررس یبرا

Design‐Expert	 همچنین برای بررسی . استفاده شد 7.1.3
بودن عوامل، آزمون تحلیل واریانس دوطرفه مورد استفاده تاثیرگذار

  قرار گرفت.
  

  هایافته
عه عوامل مورد مطالبه روش تاگوچی: های تاثیرگذار غربالگری فاکتور

 مواجكننده، غلظت نمك، ااستخراجشامل حجم و نوع حالل 
در مدل  pH و کنندهپخشنوع حالل  حجم و ،فراصوت، سورفکتانت

مل واعاز میان ). p=۰۰۲۲/۰؛ F=۴۰/۹پیشنهادی تاثیرگذار بودند (
و نوع حالل ) p=۰۱۴۲/۰؛ F=۷۵/۹(در مدل، حجم  شدهمطالعه

؛ F=۲۲/۱۳( ، غلظت نمك)p=۰۳۶۲/۰؛ F=۱۶/۵( كنندهاستخراج
۰۰۶۶/۰=p( نوع ،)۸۷/۳۰=F ۰۰۰۵/۰؛=p (حجم  و)۸۴/۶=F ؛
۰۳۰۸/۰=p ( و سورفکتانت کنندهپخشحالل )۴۲/۱۲=F ۰۰۷۸/۰؛=p (

؛ F=۰۴/۱( اسیونسونیکاولترا عاملموثر تشخیص داده شد و دو 
۳۳۶۰/۰=p ( وpH )۱۰/۰=F ۷۵۰۸/۰؛=p (تاثیر بر بازده استخراج کم
های حالل متانول و از ،کنندهپخشهای . از میان حاللبودند

  تولوئن مناسب تشخیص داده شد. کننده،استخراج
سازی روش بهینهنتایج : CCD ه روشب DLLMEسازی روش بهینه

DLLME  به روشCCD  دهی استخراجبهرهبرای باالبردن 
در  CCDسطوح آنها برای و  مهم ر و عواملکلروپیریفوس از ادرا

  . نشان داده شده است ۱جدول 
استفاده شد. تعداد كل  CCDیك از  هاآزمایش كاهش تعدادبرای 

آزمایش تکرار در مركز  ۶ها برای اجرای این طرح، با احتساب آزمایش
  ).۲(جدول  بودعدد  ۳۰طرح، برابر با 

پاسخ درجه دوم مبتنی  -یك مدل سطح ،آمدهدستبه نتایجبراساس 
های ه با دادهتر ككوچک (LOF)باالتر و عدم تناسب  F بر مقدارهای

ده شتجربی متناسب باشد انتخاب شد. این مدل در فرم کدبندی
  :شد زیر حاصلصورت معادله خط به

  
Recovery=+ ۲۸/۸۹ + ۷۵/۱۰ 	×A	+ ۴۳/۲ 	×	B+ ۲۸/۳ 	×	C+ ۷۷/۵ 	×	D+ 

۴/۶۳×	A	×	B	‐۳/۰۸	×	A	×	D‐۷/۱۶	×	A2‐۵/۱۹	×	B2‐۴/۴۱	×	C2‐۹/۷۶	

×	D2 
  

A متانول؛ =B تولوئن؛ =C =SLS ؛D =NaCl  
  

 ۲۸/۸۹عرض از مبدا  دهد.بازیابی استخراج را نشان می فوق معادله
طلق كه مقدار م بیانگر پاسخ و اعداد مثبت و منفی ضرایبی هستند

ضرایب د. ندهثیر جمالت مدل را بر پاسخ نشان میاآنها میزان ت
مثبت افزایش مقدار تاثیر مستقیم آن جمله بر پاسخ و ضرایب منفی 

  دهند.تاثیر مستقیم بر پاسخ را نشان میکاهش مقدار 
با  و مورد ارزیابی قرار گرفت هاشده برای پاسخارائه یهادلم

های مهم اعم از فاکتورهای با حذف فاکتور وحق تقدم  درنظرگرفتن
بود مدل  اعتبار ندهدهنشان F=٠٨/٤٢، مقدار هاکنشبرهم مستقل و

)٠٠٠١/٠p<( .  
مدل ، برای ارزشیابی مدلآمده دستهای بهبا توجه به شاخص

  ).٣بود (جدول بسیار مناسب  ،شدهانتخاب
  

فوس از ادرار یبرای استخراج کلرپیر CCD سطوح طراحی آزمایش نماد و )۱جدول 
  مایع پخشی -روش میکرواستخراج مایع هب

  -α  -١  صفر	+١  +α  عوامل
متانول 

  (میکرولیتر)
٢٠٠  ٤٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  ١٠٠٠  

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  نمک (درصد)
سورفکتانت 

  (درصد)
٠  ١  ٢  ٣  ٤  

تولوئن 
  (میکرولیتر)

٢٢٥  ٣٠٠  ٣٧٥  ٤٥٠  ٥٢٥  
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 مایع پخشی به روش -میکرواستخراج مایع سازی روشنتایج بهینه )۲جدول 
CCD  کلرپیریفوس از ادرار دهی استخراجبهرهبرای باالبردن  

شماره 
  آزمایش

حجم حالل 
	پخشی

(میکرولیتر)

حجم حالل 
  استخراج

(میکرولیتر)

غلظت 
سورفكتانت 

)%(	

غلظت 
 نمک

)%(  

دهی بهره
کلروپیریفوس

١	۸۰۰  ٤٠٠	٣	٣	٦٣/٩٠	
٢	٦٠٠	٣٠٠	٤	٢	٩١/٧٥	
٣	٦٠٠	١٠٠	٢	٢	٠٩/٦٣	
٤	١٠٠٠	٣٠٠	٢	٢	٠٥/٨١	
٥	٤٠٠	٤٠٠	١	٣	٨١/٥٦	
٦	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	٦٤/٩٥	
٧	٨٠٠	٢٠٠	٣	١	١١/٧٠	
٨	٨٠٠	٤٠٠	١	٣	٣٠/٧٣	
٩	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	١٢/٨٨	
١٠	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	٩٤/٨٩	
١١	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	١٨/٨٦	
١٢	٤٠٠	٤٠٠	٣	١	٤٠/٤٢	
١٣	٤٠٠	٢٠٠	١	١	٤٨/٤٥	
١٤	٤٠٠	٤٠٠	١	١	٥٢/٤٢	
١٥	٨٠٠	٤٠٠	١	١	٩٤/٨٠	
١٦	٤٠٠	٢٠٠	٣	١	٨١/٥١	
١٧	٦٠٠	٣٠٠	٢	٠	٢٣/٣١	
١٨	٢٠٠	٣٠٠	٢	٢	٩٩/٣٦	
١٩	٤٠٠	٤٠٠	٣	٣	٢٤/٦٢	
٢٠	٦٠٠	٣٠٠	٢	٤	٠٠/٦٦	
٢١	٨٠٠	٤٠٠	٣	١	١٦/٨١	
٢٢	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	٧٠/٨٤	
٢٣	٦٠٠	٣٠٠	٠	٢	٠١/٦٤	
٢٤	٨٠٠	٢٠٠	١	٣	٩٠/٦١	
٢٥	٤٠٠	٢٠٠	١	٣	٣٠/٦٠	
٢٦	٨٠٠	٢٠٠	٣	٣	٨١/٧٥	
٢٧	٦٠٠	٥٠٠	٢	٢	٧٠/٧٠	
٢٨	٨٠٠	٢٠٠	١	١	٦٢/٥٩	
٢٩	٦٠٠	٣٠٠	٢	٢	٠٨/٩٠	
٣٠	٤٠٠	٢٠٠	٣	٣	٩٠/٦١	

  
  یمایع پخش -فاکتورهای اولیه اعتباربخشی روش میکرواستخراج مایع )۳جدول 

  مقادیر  هاشاخص
  2R  ۹۵۶/۰ضریب تعیین 

  ۹۳۴/۰  شدهتعدیل تعیین ضریب
  ۹۱/۳  تجربی خطای استاندارد انحراف
  ۵۶/۶  مدل تغییر ضریب
  ۷۰/۵۹  میانگین

Squared‐Pred	R۱  ۸۷۲/۰  

Adeq	Precision۲  ۰۸۶/۱۹  

  ۵۳۵/۸۵۹  (PRESS) شدهبینیپیش ماندهباقی خطای مربعات مجموع
  .است مدل توسط شدهبینیپیش مقادیر : بیانگر مطلوبیت۱
 طراحی طنقا شده دربینیپیش مقادیر محدوده که است نویز به سیگنال نسبت : بیانگر۲
  .کندمی مقایسه و بینیپیش را متوسط خطای به
  

از نمودارهای سه بعدی برای بیان تاثیر عوامل موثر بر روی هم، 
هایی كه كنشدر این نمودارها برهم .شد استفادهپاسخ  -سطح

های مطلق را در معادله مدل دارند برای نمودار ترین ضریببزرگ
 ر پاسخی. به عبارت دیگر، تغی)۱(شکل  شوندپاسخ انتخاب می -سطح

ه دهندکنشبت به تغیر دو عامل برهم(یا نتیجه نهایی روش) نس
ها در یك سطح حالی كه سایر عامل در، شودروی نمودار رسم می

 .شوندثابت نگاه داشته می) طور معمول نقطه مركزیبه(ویژه 
 دهند.ی مهم را نشان میهاکنشزمان برهمتاثیر هم زیری هاشکل
 یدهبهرهار در افزایش ذنتایج اثرات فاکتورهای تاثیرگ، ۲شکل ر د

شامل  واملنقطه بهینه ع ،که نتیجه این. نمایش داده شده است
 هایغلظتو میکرولیتر ۷۷۰حجم حالل پخشی به میزان 

 ٤٣/٢ به میزان SLS ،حجمی -درصد وزنی ١/٢کلراید به میزان سدیم
که بعد  بودمیکرولیتر ٣٣٦ به میزان تولوئن و حجمی -درصد وزنی

  .رسید %۶/٩٥ به میزان دهیبهرهشرایط،  ننمودبهینهاز 
  

  
راج دهی استخبهرهتاثیرگذار در افزایش  عوامل پاسخ –نتایج نمودار سطح) ۱شکل 

  کلرپیریفوس از نمونه ادرار

  

  
  پاسخ و سطوح مربوط	ها،نمایش شماتیک مقادیر بهینه عامل )۲شکل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یرضا محمدظاهر  ۱۲۶

   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                        ايران یمجله پزشكی قانون

 :راراز ادفوس یآمده از استخراج کلرپیردستهسازی نتایج بمعتبر
منحنی  در حالت بهینه محاسبه شد. روشارقام شایستگی 

 محلول استانداردشش غلظت کالیبراسیون با استفاده از 
 ۵/۰ی در گستره یهابا غلظت کلروپیریفوس پس از استخراج از ادرار

صورت و معادله خط به رسم شد لیترمیکروگرم در میلی۴الی 
۰۱۵۷/۰+ x ۰۹۱۱۶/۰=y کمترین میزان قابل شناسایی  .به دست آمد

(LOD)  گیریاندازه اقل میزان قابلحدو (LOQ) دستور  براساس
Linest افزار اکسل از منحنی کالیبراسیون به ترتیب به میزان نرم
 ۹۹۹۶/۰به میزان  2Rضریب  ولیتر میکروگرم بر میلی۲۵/۰ و ۰۸۲/۰

دقت روش بر مبنای انحراف استاندارد نسبی ). ۳(شكل  محاسبه شد
(RSD)  دهی کل و بهره %۲٫۸۱ تکرار در نقاط مرکزی برابر ۵برای

رسید.  %۹۵٫۶بود و در شرایط بهینه به  %۹۲٫۲۵روش برابر 
 ی داروها و سمومکردن استانداردهابودن روش با اضافهاختصاصی
در  فوسیدهد هیچ گونه تداخلی با پیک کلروپیرنشان می

 شودمشاهده نمی کروماتوگرام در محدوده زمان بازداری پیک آن
  .)۴(شکل 

  

 

  منحنی کالیبراسیون کلرپیریفوس در ادرار )۳شکل 

  

  
  بودن روش آنالیز کلرپیریفوس در نمونه ادرارکروماتوگرام بررسی انتخابی) ۴شکل 
A	 کروماتوگرام ادرار بدون نمونه؛ :B ترامادول،  -۱شده تزریق:کروماتوگرام با نمونه
  کلرپیریفوس -۵ متیل،پیریمیفوس -۴دیازینون،  -۳اتیل، آزینفوس -۲

  

  بحث 
های متنوع برای با وجود مطالعات زیاد در خصوص ابداع روش

های زیستی و سازی و آنالیز كلرپیریفوس در انواع نمونهآماده
مزایایی مانند های ذکرشده در کنار ، بسیاری از روش9]‐[23غیرزیستی

دقت، صحت، حساسیت و تکرارپذیری دارای معایبی از جمله 
بربودن، نیاز به تجهیزات دستگاهی با فناوری باال و بودن، زمانگران

 هایسازی و طراحی روشکاربران باتجربه هستند. از این رو، بهینه
ویژه ساده، ارزان همراه با صحت و دقت و تکرارپذیری مناسب به

های زیستی در بیماران مسموم یا الیز این سم در نمونهبرای آن
های اخذشده از متوفیان در اثر مسمومیت حاد با این سم نمونه
شناسی های سمهای متداول در آزمایشگاهمنظور انجام آزمایشبه

  بالینی و قانونی بسیار حایز اهمیت است.
، نوع كننده، غلظت نمكحجم و نوع حالل استخراجدر روش حاضر، 

 موثر ودهی روش، بر بهره و سورفکتانت کنندهپخشحجم حالل  و
 بودند.تاثیر بر بازده استخراج کم pHو  اسیونسونیکاولترا عاملدو 

های عنوان بهترین حاللدر این روش، تولوئن و متانول به ترتیب به
كننده برای استخراج كلروپیریفوس از كننده و پخشاستخراج
و كلریدسدیم  SLSر استفاده شد. از طرفی استفاده از های ادرانمونه
دهی سبب افزایش بهره Salting‐outعنوان عوامل سورفكتانت و به

عنوان یك عامل سورفكتانت آنیونی و به SLSروش استخراج شد. 
دارای عوامل هیدروفیل و لیپوفیل در ساختار مولكولی خود سبب 

ل فازهای آبی و آلی كاهش كشش سطحی و افزایش احتمال اختال
شود. این نتایج با مطالعه اخیر مایع می -در فرآیند استخراج مایع

از  SLSو همكاران كه نشان دادند استفاده از  هوشده توسط انجام
های دوالیه سبب ها با ساختار میسلطریق تشكیل ابرمولكول

افزایش سرعت تعویض فازهای آبی و آلی در روش میكرواستخراج 
دهی استخراج آلكالوئیدهای فاز مایع و موجب تغلیظ و افزایش بهره

 شوند، مطابقتهای ریزوم گیاهی میبربرین از نمونهبربرین و اپی
	.[29]دارد

عنوان یك به NaClحجمی  -درصد وزنی ۲عه، غلظت در این مطال
در شرایط  DLLMEدهی روش عامل موثر در افزایش بهره

شده شده شناخته شد. این یافته با نتایج مطالعه انجامسازیبهینه
برای تغلیظ  NaClحجمی  -درصد وزنی ۳۶/۱قبلی كه در آن از غلظت 

های سرم انسان نمونهو استخراج داروهای نیترازپام و میدازوالم از 
استفاده شده بود،  DLLME‐HPLCشده به روش در شرایط بهینه
  .[30]مطابقت دارد

سازی و آنالیز كلرپیریفوس از های آمادهای از روشمقایسه ۴جدول 
را با روش حاضر از نظر حداقل مقادیر  31]‐[35های زیستیانواع نمونه

ا دهی روش آنالیز بقابل شناسایی، ضریب همبستگی و میزان بهره
دهد. همان گونه كه از این مقایسه های موجود نشان میسایر روش
شده در این تحقیق از نظر عوامل و شود، روش بهینهمشخص می

دهی ای، قابل مقایسه و دارای حساسیت و بهرهمتغیرهای تجزیه
  مناسبی برای آنالیز كلرپیریفوس در نمونه ادرار است.

  

y =0.9116x + 0.0157
R² =0.9996
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 ۱۲۷ مایع پخشی برای آنالیز کلرپیریفوس در ادرار با استفاده از روش کمومتریکس -سازی روش میکرواستخراج مایعبهینهـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ش های زیستی با روسازی مورد استفاده در آنالیز كلرپیریفوس در نمونههای آمادهدهی روشمقایسه حداقل مقادیر قابل شناسایی، ضریب تغییرات و میزان بهره )۴جدول 
  شدهبهینه

	نمونه (ها)  آنالیز	روش
  حداقل مقدار قابل شناسایی

	لیتر)(میکروگرم بر میلی
	ضریب همبستگی

(r2)	
  دهی (%)بهره

GC/MS‐SPE [31]	٩٩٦/٠  ۰۸/۰  خون 	٩٠-٨/٩٢  

DAD‐HPLC‐SPE [32]	
  پالسما
	ادرار

۸/۰  
۱  

٩٩٧/٠ 	

٩٩٩/٠ 	

٨٠-٨٧  
٧٧-٨٧  

DAD‐HPLC [33]	ادرار	٦١/٠	٩٩٥/٠ 	٧٣-٨٢  

GC/MS/MS	‐QuEChERS [34]	خون	٠٣/٠	٩٨٥/٠ 	٨٥-٩٣  

GC/MS/MS‐MEPS [35]	خون	١٢/٠	٩٩٧/٠ 	٦١-٧٧  
DLLME‐HPLC‐DAD (مطالعه حاضر)  ادرار	٠٨٢/٠	٩٩٩/٠ 	٩١-٩٣  

SPE‐GC/MS؛ جرمی سنجیطیف/گازی کروماتوگرافی -جامد فاز : استخراجSPE‐HPLC‐DADغ دیود آرایه ردیاب و باال کارکرد با مایع کروماتوگرافی -جامد فاز : استخراجQuEChERS،سریع : 
  پخشی مایع -مایع : میکرواستخراجDLLME؛ متراکم جاذب از استفاده با : میکرواستخراجMEPS؛ ایمن و نیرومند موثر، ارزان، آسان،

  
های این سم در ادرار گیری متابولیتاگرچه عدم شناسایی و اندازه

شود و های این مطالعه محسوب میعنوان یکی از محدودیتبه
های متابولیتشود مطالعات آینده با درنظرگرفتن این پیشنهاد می

علت ادراری صورت پذیرد، ولی باید توجه داشت به
 ها در اثر متابولیزم کلرپیرویفوسبودن این متابولیتغیراختصاصی

وم ها با سایر سمو شباهت نحوه متابولیزم و تولید این متابولیت
های حاد، خللی در شناسایی این فسفردار آلی، در موارد مسمومیت

  شود.سم محسوب نمی
عنوان یک روش استخراج شده حاضر، بهسازیدر خاتمه روش بهینه

دهی باال و سازگار با محیط قیمت، با بهرهمایع ساده، ارزان -مایع
های کمومتریکس برای استخراج زیست با استفاده از مدل

 آسانی با دقت، صحتتواند بهکلروپیرفوس در نمونه ادرار است و می
آنالیز کلرپیریفوس در نمونه ادرار در  و حساسیت قابل قبول برای

شناسی قانونی مورد استفاده قرار بیماران مسموم یا آنالیزهای سم
  گیرد.

  

  گیرینتیجه
عنوان یک به DLLME‐HPLC‐PDAشده گیری روش بهینهکاربه

قیمت، حساس و دقیق برای آنالیز روش ساده، سریع، ارزان
نی شناسی بالیهای سممایشگاههای ادرار در آز کلرپیریفوس در نمونه

ج های استخراتواند جایگزین مناسبی برای سایر روشو قانونی می
  و آنالیز این سم محسوب شود.

  

نامه بخشی از نتایج پایان های این مقالهدادهتشکر و قدردانی: 
 رضا محمدظاهریدکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه آقای 

است که در قالب طرح پژوهشی مصوب معاونت آموزشی و پژوهشی 
/پ صورت گرفته ۱۲۵۷۷کشور به شماره سازمان پزشکی قانونی 

 برای الزم بودجه تامین بخشی از خاطراست، که از این سازمان به
شود. همچنین از مدیر کل پژوهش حاضر تشکر و قدردانی می اجرای

تان و کلیه کارکنان محترم محترم پزشکی قانونی استان کردس
اطر خشناسی پزشکی قانونی استان کردستان بهآزمایشگاه سم

  شود.همكاری آنها برای اجرای طرح قدردانی می

این پژوهش مصوب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اخالقی:  تاییدیه
/پ) بوده و کلیه موازین اخالقی مطابق با ۱۲۵۷۷(شماره طرح: 
اخالق معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان های کمیته دستورالعمل

  کشور و منطبق با بیانیه هلسینکی است.پزشکی قانونی 
  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده استتعارض منافع: 

اول)، نگارنده  رضا محمدظاهری (نویسندهنویسندگان:  سهم
)؛ مهدی انصاری دوگاهه %۴۰اصلی ( شناس/پژوهشگرمقدمه/روش
)؛ %۲۰شناس/تحلیگر آماری/نگارنده بحث (روش دوم)، (نویسنده

)؛ %۲۰شناس/نگارنده بحث (پور (نویسنده سوم)، روشمریم کاظمی
نژاد (نویسنده چهارم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث کامبیز سلطانی

)۲۰%(	
معاونت  توسط پژوهش این اجرای برای بودجه الزممالی:  منابع

	.ستا شده کشور تامین ونیآموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قان
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