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چکیده
اهداف از میان انواع مختلف آنتیبیوتی ها ،تتراسایکلینها دومین گگروه شگایآ آنتگیبیوتیگ هگا از نرگر تولیگد و
مصرف در سراسر جهان است .ورود آنها به فاضالب خانگی به آلودگی منابآ آب مگیانجامگد .هگدف از انجگام ایگن
مطالعه تعیین کارایی فرایند  US/UV/H2O2در حذف آنتیبیوتی تتراسایکلین از محلولهای آبی است.
مواد و روشها پژوه حاضر مطالعهای تجربی اسگت کگه بگا اسگت اده از حمگام اولتراسگونی و در حعگور اشگعة
و پراکسید هیدروژن انجام گرفته اسگت .بگهمنرگور سگنج تگرثیر متهیرهگای زمگان تمگاس 06-9
ماورای بن
دقیقه) ،غلرت اولیگة آنتگیبیوتیگ  ،)3-96 pH ،)9-59 mg/lپراکسگید هیگدروژن  )9-56mg/lو تگوان ورودی
 16-366وات) بر فرایند ،از راکتگور در فوالگل زمگانی مشگخو نمونگهبگرداری و غلرگت بگاقیمانگده بگا دسگتگاه
اسپکتروفتومتر در طول موا  509نانومتر قرائت شد.
یافتهها نتایج این مطالعه نشان داد که  UVو اولتراسونی در بهترین شرایط بهترتیگ  90و  35درلگد در حگذف
این آالینده نق دارند .با بهکارگیری همزمان  ،US/UV/H2O2کارایی حذف آنتیبیوتی افگزای یافگت و بهتگرین
راندمان در  ،pH= 4/9غلرت اولیة آنتیبیوتی  ،96 mg/lغلرت پراکسید هیگدروژن  56 mg/lو تگوان ورودی 546
وات حالل شد .در این شگرایط بعگد از زمگان تمگاس  96دقیقگه ،رانگدمان حگذف  43درلگد بگرای آنتگیبیوتیگ
تتراسایکلین حالل شد.
نتیجهگیری نتگایج ایگن مطالعگه نشگان داد کگه مگیتگوان فراینگد  US/UV/H2O2را فراینگد مگؤثری بگرای حگذف
آنتیبیوتی تتراسایکلین از محلولهای آبی است اده کرد.

کلیدواژهها:
آنتگگیبیوتی گ  ،امگگواا فگگرابن ،
اولتراسونی  ،پراکسید هیدروژن،
محلولهای آبی.

* نویسندة مسئول :علی اصغرنوایی فیض آبادی
نشانی :دانشکده بهداشت مشهد ،گروه مهندسی بهداشت محیط
تلفن ،61993331190 :دورنگار :؟؟؟
رایانهaanavaei2017@gmail.com :
شناسه https://orcid.org/0000-0003-3684-8508 :ORCID
مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،دورة  ،59شمارة  ،9فروردین و اردیبهشت  ،9311ص .996-943
آدرس سایت http://jsums.medsab.ac.ir :رایانامهjournal@medsab.ac.ir :
شاپای چاپی9060-1441 :

مقاله پژوهشی

مقدم
حعور ترکی ها و بگاقیمانگدههگای دارویگی در محگیط
بهویژه در منابآ آبی ،بگهدلیگل پایگداری و عگدمتجزیگهپگذیری،
مسئلة مهمی در محیطزیست است [ .]5 ،9آنتگیبیوتیگ هگا
بگههمگراه فاضگالب خگانگی ،پسگاب لگنایآ دارویگی ،فاضگالب
بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی ،محصوالت کشاورزی و
حوضهای پرورش ماهی بهطور قابلتگوجهی وارد منگابآ آب و
محیطزیست میشود [.]3
تتراسایکلین ها دومین گروه شایآ آنتی بیوتی ها از نرر
تولید و مصرف در سراسر جهان است که بهلگورت طبیعگی از
تخمیر برخی قارچها یگا بگهوسگیلة فراینگدهای نیمگهسگنتتی
به دست میآید و علیه بسیاری از میکروارگانیسمها مؤثر اسگت
و بهلورت بیرویه و مکرر است اده میشود [.]4
وجود این آنتیبیوتی هگا در محگیط ،از جملگه محگیط
آبی ،باعث بروز واکن های مختل ی مگیشگود ،از آلگرژیهگای
ساده گرفته تا در برخی موارد سمیت مستقیم .عگالوهبگر ایگن،
وجود این مواد دارویی در محیطزیست به توسعة پگاتوژنهگای
مقاوم به آنتیبیوتی میانجامگد کگه بگهطگور بگالقوه عملکگرد
زیستبوم و سالمت انسان را تهدید میکند [.]0 ،9
تگگاکنون از روشهگگای فیزیکگگی ،شگگیمیایی و زیسگگتی
مختل ی برای حذف این آالیندهها در محیط آبی است اده شده
اسگت .مطالعگات مختلگف نشگگان داده اسگت روشهگای جگگذب
سطحی ،فرایند الکتروکواگولهکردن و فرایند غشگایی در حگذف
این ترکی ها است اده میشود ،اما بهدلیل کارایی پایین ،هزینة
باالی سرمایهگذاری ،راهبری و نگهداری دشگوار ،ایگن روشهگا
مقرونبهلرفه نیست [.]1
در چند سال اخیر فراینگدهای اکسیداسگیون پیشگرفته
 )AOPSبهمنرور کاه آلودگی ناشگی از حعگور بگاقیمانگدة
دارویی در آب است اده شده است [ .]4از بین دیگگر فراینگدها،
فرایندهای اکسیداسیون پیشگرفته در تصگ یة فاضگالب حگاوی
ترکیبات دارویی کاربردیترشگده اسگت ،زیگرا ایگن روش فقگط
آلودگیها را از ی فاز بگه فگاز دیگگر انتقگال نمگیدهگد ،بلکگه
برخالف روشهای دیگر ،آالیندههگای دارویگی را کگامال حگذف
میکند [.]1
مکانیسگگم سگگازوکار الگگلی فراینگگدهای اکسیداسگگیون
پیشرفته بر اسگاس تولیگد رادیکگالهگای هیدروکسگیل )▪OH
است .ایگن رادیکگالهگا تقریبگا قادرنگد اکرگر ترکیبگات آلگی را
بگگهسگگرعت و بگگهطگگور غیرگزینشگگی اکس گید کنگگد .فراینگگدهای
اکسیداسیون پیشرفته و مختل ی از قبیل ازنزنی ،فتوفنتگون و

در حگگذف آالینگگدههگگای آلگی ،بگگهویگگژه
تگاب پرتگگو فگگرابن
آنتیبیوتی هگا از آب ،اسگت اده مگیشگود .از دیگگر روشهگای
اکسیداسیون پیشرفته ،تاب امگواا اولتراسگونی  )USاسگت
[.]96
واکن هگای سونوشگیمیایی ناشگی از تگاب لگوتی بگا
شدت باال در مایعات در فرکانسهایی است بهطور معمگول در
محگگدودة  )kHz1000 – 20کگگه تولیگگد کاویتاسگگیون ح گگره)
میکنگد .بنگابراین ،کاویتاسگیون وسگیلة متمرکزکننگدة انگرژی
منتشرشدة اولتراسوند به داخل میکروراکتور است که بههمگراه
انتشار هگم زمگان رادیکگالهگای واکگن پگذیر بگه هگر راکتگور
سرویسدهنده ،نقطهای داغ عمل مگیکنگد .امگواا اولتراسگوند
تهییرات شیمیایی و فیزیکی در محیط مایآ را از طریق تولیگد
و متعاق آن تخری حبابهای کاویتاسیون افزای مگیدهگد.
این حبابها طی ی دوره از تعگدادی دوره چرخگه) تشگکیل
میشود و رشد میکند تا به اندازة تعادلی در فرکگانس خالگی
برسد .سرنوشت این حبابها این است که در دورههای متراکم
فشرده) بعدی متالشگی مگی شگود تگا انگرزی الزم بگرای آثگار
شیمیایی و مکانیکی را تولید کند .عالوهبگر ایگن ،سگونولیز آب،
 H2O2تولید میکند [ .]99هدف از انجام این مطالعگه بررسگی
کارایی فرایند اولتراسونی  /تاب فرابن  /پراکسید هیدروژن
در حذف آنتیبیوتی تتراسایکلین از محیطهای آبی است.

مواد و روش ها
این مطالعه از نوع تجربی-کاربردی بگود کگه بگهلگورت
ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی روی غلرتهگای مختل گی از
محلول سنتتی حاوی آنتگیبیوتیگ تتراسگایکلین ،بگا درجگة
خلوص بی از  19درلد انجام گرفت .نخست ،بگا حگلکگردن
نم تتراسایکلین در آب مقطر ،محلول اسگتو تتراسگایکلین
 966میلیگرم بر لیتر) بهلورت ه تگی تهیه و در تاریکی در
دمای  4درجة سانتیگراد نگهداری شد .سپس ،محلولهایی بگا
غلرتهای مورد نرر با است اده از محلول استو تهیه شد.
برای تنریم  pHاز اسید کلریدری و سود یگ نرمگال
است اده شد .تمامی مواد شیمیایی ساخت شرکت مر آلمگان
با گرید آزمایشگاهی و درجة خلوص باال بهکار رفت.
بر اساس سایر پژوه ها ،پارامترهای مگورد مطالعگه در
ایگگن پگگگژوه عبگگارت بگگگود از  ،pH)3-96غلرگگت اولیگگگة
آنتیبیوتی  9-59میلیگگرم در لیتگر) ،فرکگانس ورودی 31
کیلوهرتز ،توان ورودی  16 -366وات) و زمان تمگاس 9-06
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پایانی پژوه  ،بگهمنرگور سگنج تگرثیر  ،H2O2غلرگتهگای
مختل ی  56–9میلیگرم بر لیتگر) از پراکسگید هیگدروژن بگه
راکتگگور  US/UVاضگگافه و در زمگگانهگگای مشگگخو 96–96
دقیقگگه) از سیسگگتم ترکیبگگی نمونگگه برداشگگته و بگگا دسگگتگاه
اسپکتروفتومتر قرائت شد .نتایج وارد نرمافگزار Design Expert
شد و با اسگت اده از آزمگون آمگاری  ANOVAتجزیگهوتحلیگل
گردید.

دقیقه) .برای تعیین حجگم نمونگه از نگرمافگزارDesign Expert

نسخة  1است اده شد .آزمای هگا بگهطگور جداگانگه ،در حمگام
اولتراسونی مدل ) Elmasonic Pبه حجم  3لیتر ،همچنگین
در راکتور فگرابن  ،بگرای بگهدسگتآوردن بهتگرین شگرایط و
بهترین راندمان حذف آالینده انجام شد.
آزمای ها روی نمونههای  96میلیلیتری با غلرتهای
مورد نرگر آنتگیبیوتیگ لگورت گرفگت .پگس از تنرگیم pH
نمونهها در معرض تاب امگواا اولتراسگوند و اشگعة فگرابن
قرارگرفت .منبآ تاب المپ  UVبا توان اسگمی  46وات )W
بود که با لولة کوارتزی پوش داده و در وسط راکتور قرار داده
شد .کل این سیستم برای جلوگیری از بازتاب  ،در داخل فویل
آلومینیومی پیچیده شده بود.
در فوالل زمانی ازپی تعیینشده با نرمافزار از راکتگور
نمونهبرداری و غلرت آنتیبیوتی با دسگتگاه اسگپکتروفتومتر
در طول موا  509نانومتر قرائت شگد .پگس از تعیگین شگرایط
بهینگگه در هگگر یگ از فراینگگدهای اولتراسگگونی و  ،UVادامگگة
آزمگگای هگگا بگگهمنرگگور تعیگگین رانگگدمان تل یقگگی سیسگگتم
اولتراسونی و  ،UVدر شرایط بهینگه انجگام شگد .در قسگمت

یافت ها
نتگگایج نشگگان داد کگگاربرد فراینگگد  UVو اولتراسگگونی
بهتنهایی در حگذف ایگن آالینگده کگارایی نگاچیز و در بهتگرین
شرایط بهترتی  90و  35درلد دارد شکل  9و  .)5با کگاربرد
همزمان این دو فرایند ،کگارایی حگذف آنتگیبیوتیگ افگزای
یافگگگت و بهتگگگرین رانگگگدمان در  ،pH= 4/9غلرگگگت اولیگگگة
آنتیبیوتی  96 mg/lو توان ورودی  546وات حالگل شگد.
در شرایط بهینه بعد از  96دقیقه زمان تماس ،رانگدمان حگذف
تتراسایکلین  15درلد حالل شد.

جدول  .1شرایط بهینة سیستمهای مورد استفاده در پژوهش
ردیف

فرایند

3
4

 :96mg/l ،pH=4/9غلرت اولیة آنتیبیوتی  power= 546 w ،زمان
تماس 59 :دقیقه

اولتراسونی

1
2

شرایط بهینه

تاب

امواا فرابن

اولتراسونی  /امواا فرابن
اولتراسونی /امواا فرابن

 /پراکسیدهیدروژن

 ،pH=4/9غلرت اولیة آنتیبیوتی  ،96 mg/l :زمان تماس 96 :دقیقه
 :96mg/l ،pH=4/9غلرت آنتیبیوتی power=546 w ،
زمان تماس 96 :دقیقه
 :96mg/l ،pH=4/9غلرت آنتیبیوتی  power= 546 w ،زمان
تماس 96 :دقیقه ،غلرت پراکسید هیدروژن56 mg/l :

140
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شکل  .1تأثیر غلظت اولیة آنتیبیوتیک و زمان بر راندمان حذف با اولتراسونیکPower= 240w ، pH=4.5 ،

شکل  .2تأثیر غلظت اولیة آنتیبیوتیک و  pHبر راندمان حذف با  ،UVزمان  05دقیقه

شکل  .3تأثیر غلظتهای مختلف پراکسید هیدروژن بر راندمان حذف
آنتیبیوتیک در شرایط بهینة سیستم :15mg/l ، pH=4/0(US/UVغلظت آنتیبیوتیکpower=245 w ،

بحث
حذف به  43درلد شد.

نتایج آزمای ها نشگان داد فراینگدهای اولتراسگونی و تگاب
هر کدام بهتنهایی کارایی ناچیز و در بهتگرین شگرایط
فرابن
به ترتی  90و  35درلد راندمان در حذف ایگن آالینگده دارد.
با کاربرد هم زمان این دو فرایند ،راندمان حذف آالینده بگه 15
درلد افزای یافت .افزودن هیگدروزن پراکسگید بگه سیسگتم
باعگث بهبگود رانگدمان
ترکیبی اولتراسونی  /تگاب فگرابن

تأثیر فرایند اولتراسونیک
پایینبودن میزان حذف در حعور اولتراسونی بهتنهایی ناشی
از این واقعیت است که میزان تشکیل رادیکالهگای آزاد OHº
در حعور اولتراسونی بهتنهایی ناچیز است .تنها منبگآ تولیگد
رادیکال آزاد  OHºدر حعور امواا اولتراسونی  ،سگونولیز آب
149
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 UV/H2O2بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کاه
غلرت آنتیبیوتی بر افزای میزان حذف تگرثیر مربگت دارد،
چون افزای غلرت آنتیبیوتی به معنای افزای مادة تحگت
تاب است که نخست به زمان بیشتری برای انجام فرایند نیگاز
دارد ،و دوم ،ماده بهمنزلة فیلتر عمل میکند و در نتیجه باعث
کاه ن وذ تاب اشعة  UVمیشود .در نتیجه ،روند افگزای
سرعت با روند افزای غلرگت مگاده آنتگیبیوتیگ ) دو نقطگة
مقابل یکدیگر است می باشند].[55
در تحقیق مشابه دیگری ،شائوجان و همکاران در سال ،5664
تجزیة تتراسایکلین را با است اده از اشعة  UVبررسی کردند و
به این نتیجگه رسگیدند کگه سگرعت فتگولیز بگه غلرگت اولیگة
تتراسایکلین وابسته است؛ بدینلورت کگه بگا فگزای غلرگت
اولیة تتراسایکلین ،سرعت فتولیز بهلورت چشمگیری کگاه
مییابد [.]53

طبق روابط زیر است [.]95
)H2O + US
Hº + OHº (1
)Hº + O2
2 OHº
(2
بنابراین ،از آنجا که میزان رادیکال تولیگدی طگی ایگن فراینگد
ناچیز است ،قدرت تخری و حذف آنتیبیوتیگ تتراسگایکلین
تحگگت ایگگن شگگرایط چشگگمگیر نیسگگت [ .]94 ،93محگگوی و
همکاران مشخو کردند اولتراسونی بهتنهایی ترثیر نگاچیز و
در بهترین شرایط  56/3درلد راندمان در حذف آنتیبیوتیگ
تتراسایکلین داشته است [.]99
تأثیر پرتو فرابنفش
با توجه به نتایج ،کارایی فرایند  UVقابلمالحره نیست .ایگن
میزان حذف ،هرچند ناچیز است ،ناشی از فتگولیز مسگتقیم یگا
هیدرولیز آنتیبیوتی تحت این شرایط است .نتیجة حالل بگا
نتایج مطالعات کیم و همکاران در سال  5661در زمینة تجزیة
کالریترومایسین ،اریترومایسین و آزیترومایسین و تتراسایکلین
با فرایند UVمطابقت دارد [.]90

تأثیر  pHبر فرایند
همان طور که در شگکل  5مشگاهده مگیشگود بگا کگاه pH
راندمان حذف آنتی بیوتی افزای مییابد .روما و همکاران در
سال  5699تجزیه و حذف سیپروفلوکساسین را بگا اسگت اده از
روش  ،UV/H2O2در سه  7 ,3) pHو  (96در محیط آبگی
بررسگگی کردنگگد .آنهگگا بگگه ایگگن نتیجگگه رسگگیدند کگگه روش
 UV/H2O2در  pH=3بسیار موفقیتآمیز است [.]91
نادئو و همکگاران در سگال  5661در تحقیگق مشگابهی تجزیگة
داروهای دیکلوفنا  ،آموکسی سگیلین و کاربامگازپین را تحگت
تاب اشعة  UVدر محلول ساده آب خالو حاوی فقط یگ
دارو) و سه محلول مخلگو از سگه داروی مگذکور) همگراه بگا
پساب فاضالب شهری ارزیابی کردنگد .آنهگا دریافتنگد کگه بگا
کاه  pHمیزان تجزیة داروها افزای مییابد [.]54
الموال و چائوهاری نیز در سگال  5661گگزارش کردنگد کگه در
 pHکم بهعلت تشکیل یونهای اکسونیم ،پراکسید هیگدروژن
ثابت تر است و یونهگای اکسگونیوم پایگداری  H2O2را بهبگود
میبخشد [.]59

تأثیر افزودن پراکسید هیدروژن
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،بگا افگزای غلرگت
پراکسید هیدروژن ،راندمان حذف آنتگیبیوتیگ تتراسگایکلین
افزای مییابد .روما و همکاران در سال  5699تجزیه و حذف
سیپروفلوکساسین را با است اده از روشهای تص یة فتولیز تنها
و  UV/H2O2در محیط آبی بررسگی کردنگد .آنهگا بگه ایگن
نتیجه رسیدند که اضافهکردن  H2O2به  UVباعگث دو برابگر
شدن سرعت تجزیه نسگبت بگه  UVبگدون  H2O2مگیشگود
[.]91
در مطالعات مشابه زیادی از جمله هگومم و همکگاران [ ]94در
سال  ،5699ووگنا و همکگاران [ ]91در سگال  ،5664پریگرا و
همکاران [ ]56در سال  ،5661و یائو و همکاران [ ]59در سال
 ،5693این نتیجه حالل شد که بگهطگور کلگی  H2O2نقگ
مهمی در اکسیداسیون آنتیبیوتی ای گا مگیکنگد .بگهعبگارت
دیگگگر ،یکگگی از عوام گل مهگگم در واکگگن هگگای اکسیداسگگیون
پیشرفته و مؤثر بر سرعت واکن های شیمیایی H2O2 ،است.
ترکی گ اولتراسگگونی و فتگگولیز بگگا پراکسگگید هیگگدروژن کگگه
اکسیدانی قوی است و بهعلت تولید رادیکالهای هیدروکسگید،
باعث آسانترشدن تجزیه میشود و راندمان فرایند باال میرود.

تأثیر زمان بر فرایند
نتایج مطالعة حاضگر نشگان داد کگه بگا افگزای زمگان تمگاس،
راندمان حذف آنتی بیوتی نیز افزای چشگمگیری مگییابگد.
دلیل افزای در راندمان حگذف در زمگانهگای اولیگة واکگن ،
ایجاد ح ره و خوردگی بیشگتر در سگط نگانوذره و در نتیجگه
افزای سط مقطگآ جگذب و کگارایی حگذف اسگت [ .]50در
مطالعگگة کردپگگور و همکگگاران در سگگال  9314بگگه ایگگن نتیجگگه
رسیدند که زمان  06دقیقه بهعنوان زمان تماس بهینگه ،بگرای
حگگذف آنتگیبیوتیگ سیپروفلوکساسگگین مناسگ اسگگت مگی

تأثیر غلظت اولیة آنتیبیوتیک بر فرایند
همانطور که در شکل  9مشاهده میشگود ،بگا کگاه غلرگت
اولیة آنتیبیوتی  ،راندمان حذف این آالینده افزای مگییابگد.
بهگگروزی و همکگگاران در سگگال  5699حگگذف آنتگگیبیوتیگگ
مترونیگگدازول از پسگگاب کارخانجگگات داروسگگازی را بگگا روش
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.[51]باشد

پراکسیدهیدروژن را روشی سودمند در حگذف ایگن آالینگده از
.آب و فاضالب بهکار گرفت

نتیج گیری

تشکر و قدردانی

نتایج این مطالعه نشان داد فرایند اولتراسونی و تاب
هر کدام بهتنهایی روش کارآمدی بگرای حگذف
امواا فرابن
 امگا بگا،آنتیبیوتی تتراسایکلین از محلگولهگای آبگی نیسگت
 ایگن.کاربرد همزمان دو فرایند راندمان حذف افزای مگییابگد
افزای رانگدمان بگا افگزودن پراکسگید هیگدروژن بگه سیسگتم
، از اینرو.نیز بیشتر شد
ترکیبی اولتراسونی و تاب فرابن
/  تگگاب فگگرابن/ مگگیتگگوان فراینگگد ترکیبگگی اولتراسگگونی

این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی است که با حمایگت مگالی
 بگدین وسگیله.دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجگام شگده اسگت
نویسندگان این مقاله از تمام کسانی که در انجام این تحقیگق
. تشکر میکنند،همکاری کردهاند

References
.]1[ Dirany A, Sirés I, Oturan N, Oturan MA. Electrochemical
abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water.
Chemosphere. 2010; 81(5): 594-602.
.]2[Gagnon C, Lajeunesse A, Cejka P, Gagne F, Hausler R.
Degradation of selected acidic and neutral pharmaceutical
products in a primary-treated wastewater by disinfection
processes. Ozone: Science and Engineering. 2008; 30(5):
387-92.
.]3[Rahmani A, Mehralipour J, Shabanloo A, Majidi S.
Efficiency of ciprofloxacin removal by ozonation process
with calcium peroxide from aqueous solutions. 2015.
.]4[Sarmah AK, Meyer MT, Boxall AB. A global perspective on
the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate and
effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment.
Chemosphere. 2006; 65(5): 725-59.
.]5[Elmolla ES, Chaudhuri M. Comparison of different
advanced oxidation processes for treatment of antibiotic
aqueous solution. Desalination. 2010; 256(1): 43-7.
.]6[Kümmerer K. Antibiotics in the aquatic environment–a
review–part I. Chemosphere. 2009; 75(4): 417-34.
.]7[Garoma T, Umamaheshwar SK, Mumper A. Removal of
sulfadiazine, sulfamethizole, sulfamethoxazole, and
sulfathiazole from aqueous solution by ozonation.
Chemosphere. 2010; 79(8): 814-20.
.]8[Linares-Hernández I, Barrera-Díaz C, Bilyeu B, JuárezGarcíaRojas P, Campos-Medina E. A combined
electrocoagulation–electrooxidation treatment for
industrial wastewater. Journal of hazardous Hazardous
materialsMaterials. 2010; 175(1): 688-94.
.]9[Yuan F, Hu C, Hu X, Qu J, Yang M. Degradation of
selected pharmaceuticals in aqueous solution with UV and
UV/H 2 O 2. Water Research. 2009; 43(6): 1766-74.
.]11[Safari G, Hoseini M, Kamali H, Moradirad R, Mahvi A.
Photocatalytic Degradation degradation of Tetracycline
tetracycline Antibiotic antibiotic from Aqueous aqueous
Solutions solutions Using using UV/TiO2 and
UV/H2O2/TiO2. Journal of Health. 2014; 5(3): 203-2013.
.]11[Michael I, Rizzo L, McArdell C, Manaia C, Merlin C,
Schwartz T, et al. Urban wastewater treatment plants as
hotspots for the release of antibiotics in the environment: a
review. Water Research. 2013; 47(3): 957-95.
.]12[Hou L, Zhang H, Xue X. Ultrasound enhanced
heterogeneous activation of peroxydisulfate by magnetite
catalyst for the degradation of tetracycline in water.
Separation and Purification Technology. 2012; 84: 147-52.
.]13[Klavarioti M, Mantzavinos D, Kassinos D. Removal of
residual pharmaceuticals from aqueous systems by
advanced oxidation processes. Environment international.
2009; 35(2): 402-17.
.]14[Sanchez-Prado L, Barro R, Garcia-Jares C, Llompart M,
Lores M, Petrakis C, et al. Sonochemical degradation of
triclosan in water and wastewater. Ultrasonics
Sonochemistry. 2008; 15(5): 689-94.
.]15[Hoseini M, Safari GH, Kamani H, Jaafari J, Mahvi A.
Survey on Removal removal of Tetracycline tetracycline

Antibiotic antibiotic from Aqueous aqueous Solutions
solutions by Nanonano-Sonochemical sonochemical
Process process and Evaluation evaluation of the
Influencing influencing Parametersparameters. Iranian
Journal of Health and Environment. 2015; 8(2): 141-52.
.]16[Kim I, Yamashita N, Tanaka H. Performance of UV and
UV/H 2 O 2 processes for the removal of pharmaceuticals
detected in secondary effluent of a sewage treatment plant
in Japan. Journal of hazardous Hazardous
materialsMaterials. 2009; 166(2): 1134-40.
.]17[Roma M. Removal of Ciprofloxacin ciprofloxacin from
Water water using Adsorptionadsorption, UV Photolysis
photolysis and UV/H2O2 Degradationdegradation: .
Worcester Polytechnic Institute; . 2011.
.]18[Homem V, Santos L. Degradation and removal methods
of antibiotics from aqueous matrices–a review. Journal of
environmental Environmental managementManagement.
2011; 92(10):2 304-47.
.]19[Vogna D, Marotta R, Napolitano A, Andreozzi R, d’Ischia
M. Advanced oxidation of the pharmaceutical drug
diclofenac with UV/H 2 O 2 and ozone. Water Research.
2004; 38(2): 414-22.
.]21[Pereira VJ, Weinberg HS, Linden KG, Singer PC. UV
degradation kinetics and modeling of pharmaceutical
compounds in laboratory grade and surface water via
direct and indirect photolysis at 254 nm. Environmental
science Science & technologyTechnology. 2007; 41(5):16828.
.]21[Yao H, Sun P, Minakata D, Crittenden JC, Huang C-H.
Kinetics and modeling of degradation of ionophore
antibiotics by UV and UV/H2O2. Environmental science
Science & technologyTechnology. 2013; 47(9): 4581-9.
.]22[Behrouzi-Navid M, Olya M, Monakchian K, editors.
Removal of Metronidazole metronidazole in
pharmaceutical industrial effluents by UV/H2O2. The 5th
National Conference and Exhibition on Environmental
Engineering; . 2011.
.]23[Shaojun J, Zheng S, Daqiang Y, Lianhong W, Liangyan C.
Aqueous oxytetracycline degradation and the toxicity
change of degradation compounds in photoirradiation
process. Journal of Environmental Sciences. 2008; 20(7):
806-13.
.]24[Naddeo V, Meriç S, Kassinos D, Belgiorno V, Guida M.
Fate of pharmaceuticals in contaminated urban wastewater
effluent under ultrasonic irradiation. Water Research. 2009;
43(16): 4019-27.
.]25[Elmolla E, Chaudhuri M. Optimization of Fenton process
for treatment of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin
antibiotics in aqueous solution. Journal of hazardous
Hazardous materialsMaterials. 2009; 170(2): 666-72.
.]26[Tyrovola K, Peroulaki E, Nikolaidis NP. Modeling of
arsenic immobilization by zero valent iron. European
Journal of Soil Biology. 2007; 43(5): 356-67.
.]27[Kord Mostafapour F, Bazrafshan E, Belarak D,
Khoshnamvand N. Survey of Photophoto-catalytic

140

1  شمارة،24  دورة،1369  فروردین و اردیبهشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
Degradation degradation of Ciprofloxacin ciprofloxacin
Antibiotic antibiotic Using using Copper copper Oxide
oxide Nanoparticles nanoparticles (UV / CuO) in Aqueous

... بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون
aqueous Environmentenvironment. Journal of Rafsanjan
University of Medical Sciences. 2016; 15(4): 307-18.

146

1  شمارة،24  دورة،1369  فروردین و اردیبهشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نوایی فیض آبادی و همکاران

Performance evaluation of advanced oxidation process US/UV/H2O2 on removal
of tetracycline antibiotic from aqueous solutions
Mohsen Yazdani1, Ali Asghar Najafpoor2, Ali Akbar Dehghan3, Hossein Alidadi2, Mahmood
Dankob1, Reyhane Zangi4, Masoumeh Saghi1, Ali Asghar Navaei Fezabady1*
1. M.Sc. Students of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Health, Mashhad University of
Medical Science, Mashhad, Iran
2. Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Management & Social Determinants of Health Research
Center, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
3. Ph.D. Student of Environmental Health Engineering, School of Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
4
Student of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Health, Mashhad University of Medical
Science, Mashhad, Iran.

Abstract
Among the different type of antibiotics, the tetracycline
occupied the 2end level of the more prevalence types in produce and
use aspect worldwide and their existence in domestic wastewater
will pollute our water resources. The aim of this study was to
determine the performance of US/UV/H2O2 processes when
reduction of tetracycline antibiotic from an aqueous environment
was objected.
Materials and Methods: The current experimental study use the
ultrasonic bath simultaneously with ultraviolet wave and hydrogen
peroxide. To detect the effect of variables include contact time (5-60
min), the antibiotic concentration (5-25 mg/l), pH (3-10), hydrogen
peroxide concentration (5-20 mg/l) and the input power (90- 300 W)
of instrument in process, the reactor has been sampled in different
intervals and the residue concentration to be used to detect with
spectrophotometer instrument in 261 nm length wave.
Results: The result has been showed that the separately use of UV and
US will not take a high performance with the best removal percent of
16% and 32%. Simultaneously use of US/UV/H2O2 cached a more
highly reduction in tetracycline concentration and the best reduction
was 83% removal that took place in pH= 4.5, antibiotic
concentration of 10 mg/I, input power of 240 W, hydrogen peroxide
concentration of 20 mg/l, time equal with 50 min.
Conclusion: The result has been showed that the US/UV/H2O2 process
can be used as a performance process to remove the tetracycline
antibiotic from an aqueous environment.
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