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ABSTRACT  

 

A sequential injection chromatographic system (SIC), using UV and/or 

fluorescence as detectors, was developed for determination of glucosamine (GLcN) in 

synovial fluid samples. GLcN was derivatized by reacting with 9-

fluorenylmethoxycarbonyl chloride (Fmoc-Cl) in a neutral medium before separation 

in the SIC. A fluorescence detector (excitation wavelength at 265 nm and emission 

wavelength at 315 nm) were employed. Chromatographic separation was performed 

on a short column (Monolith® C-18 column, column size is 5.0 mm  4.6 mm) which 

is usually used as a guard column in the HPLC and using sequence elution technique. 

The mobile phase was consisted of methanol and 0.02 mol/L acetic acid (at the ratio 

of 10:90, 22:78 and 50:50 v/v) and was used at a flow rate of 1.02 mL/min. The 

optimum pH of medium for derivatization of GLcN was 7. The optimum temperature 

and injection volume for separation of GLcN derivative were in the range of 25-31 oC 

and 50 µL, respectively. The results obtained from the fluorescence detector provided 

linearity in the range of 3-40 mg/L with a correlation coefficient (r2) of 0.9972, limit  
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of detection of 3 mg/L and the accuracy ranged from 87-100%. The proposed method 

was applied to the determination of glucosamine in synovial fluid samples. 

In addition, turbidimetric technique was applied for the determination of 

potassium in soil. Potassium ion was precipitated by using sodium cobaltinitrite and 

the precipitate was monitored by UV-VIS spectrophotometer at 650 nm. The solution 

of sodium cobaltinitrite was freshly prepared by using cobalt nitrate and sodium 

nitrite (1 : 20 by mole ratio). The analytical parameters were studied. It was found that 

the concentration of stabilizing agent was 0.10 % w/v of PVA and the reaction time 

was 2 min. The linearity in the range of 15-80 mg/L K+  was obtained. Relative 

standard deviation was 4.8 %. The proposed method was applied for determination of 

potassium in soil.  
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บทคดัย่อ 
 

 ระบบซีเควนเชียลอินเจกชนัโครมาโทกราฟี (เอสไอซี) โดยการใชต้วัตรวจวดัยวูีและ/หรือ
ฟลูออเรสเซนตไ์ดถู้กพฒันาสาํหรับการหาปริมาณกลูโคซามีนในตวัอยา่งนํ้าไขขอ้  อนุพนัธ์ของกลู
โคซามีนเกิดข้ึนโดยอาศยัการเกิดปฏิกิริยากบั 9-ฟลูออรีนิลเมทอ็กซีคาร์โบนิล คลอไรด ์ (เอฟมอ็ก - 
คลอไรด)์ ในตวักลางท่ีเป็นกลางก่อนท่ีจะนาํไปทาํการแยกในระบบเอสไอซี โดยใชต้วั
ตรวจวดัฟลูออเรสเซนต ์ (ความยาวคล่ืนท่ีใชก้ระตุน้ท่ี 265 นาโนเมตร และความยาวคล่ืนของการ
เปล่งแสงท่ี 315 นาโนเมตร) โดยกระบวนการแยกเกิดบนคอลมัน์แบบสั้น (โมโนลิท ซี-18 คอลมัน์ 
ขนาด 5.0 มิลลิเมตร×4.6 มิลลิเมตร) ซ่ึงปกติจะใชเ้ป็นการ์ดคอลมัน์ในระบบเอชพแีอลซีและใชก้าร
ขบัตวัพาดว้ยเทคนิคซีเควนอีลูชนั โดยเฟสเคล่ือนท่ีประกอบดว้ยเมทานอลและกรดอะซีติกเขม้ขน้ 
0.02 โมลลาร์ (อตัราส่วน 10:90, 22:78 และ 50:50 เปอร์เซนตโ์ดยปริมาตรต่อปริมาตร) และใช้
อตัราการไหลท่ี 1.02 มิลลิลิตรต่อนาที  ค่าความเป็นกรด-เบสท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพนัธ์
กลูโคซามีนเท่ากบั 7 อุณหภูมิและปริมาตรในการฉีดท่ีเหมาะสมสาํหรับการแยกอนุพนัธ์ของกลูโค
ซามีน คือ อยูใ่นช่วง 25-31 องศาเซลซียส และ 50 ไมโครลิตรตามลาํดบั ผลของการใชฟ้ลูออเรส
เซนตเ์ป็นตวัตรวจวดั คือ ใหค้่าความเป็นเสน้ตรงอยูใ่นช่วง 3-40 มิลลิกรัมต่อลิตร ดว้ยค่า
สมัประสิทธ์ิความเป็นเสน้ตรงเท่ากบั 0.9972 ปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัไดเ้ท่ากบั 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และมีร้อยละของความถูกตอ้งในช่วง 87-100 เปอร์เซนต ์ วิธีท่ีนาํเสนอน้ีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณของกลูโคซามีนในตวัอยา่งนํ้าไขขอ้ 
 นอกจากน้ียงัไดป้ระยกุตเ์ทคนิคการวดัความขุ่นมาใชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาโพแทสเซียม
ในดิน โดยโพแทสเซียมไอออนจะถูกทาํใหเ้กิดการตกตะกอนโดยใชโ้ซเดียมโคบอลติไนไตรตแ์ละ
ติดตามตะกอนท่ีเกิดข้ึนโดยเคร่ือง ยวู-ีวิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่ี 650 นาโนเมตร สารละลาย
โซเดียมโคบอลติไนไตรตเ์ตรียมข้ึนมาในขณะนั้นโดยใชโ้คบอลตไ์นเตรต และโซเดียมไนไตรต ์
(อตัราส่วน 1:20 โดยโมล) ไดท้าํการศึกษาตวัแปรของการวิเคราะห์ พบวา่ความเขม้ขน้ของพอลิไว
นิลแอลกอฮอลท่ี์ทาํใหต้ะกอนเกิดเสถียรภาพลอยอยูใ่นสารละลาย คือ 0.10 เปอร์เซนตโ์ดยมวลต่อ
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ปริมาตร และเวลาท่ีใชใ้นการเกิดปฏิกิริยา คือ 2 นาที ความเป็นเสน้ตรงอยูใ่นช่วง 15-80 มิลลิกรัม
ต่อลิตรของโพแทสเซียมไอออน ค่าการเบ่ียงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ คือ 4.8 เปอร์เซนต ์วิธีท่ีนาํเสนอ
น้ีไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในดิน 


