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چکيده
در کار حاضر ،یک حسگر الکتروشییمیایی بیراد دارود لولییک ا یید تو ین نشیاندن و نانسییون نیانو رشیت هیاد یلول/دانانو ذرات کربنیی
) (CNFs/CNPsبر رود الکترود کربن شیش اد اخت شد .ترکیب نانو رشت هاد لول/د با نانو ذرات کربنی منجیر بی تولیید نیوی جدییدد او نیانو
کامنوویتهاد لعال الکتروشیمیایی شد .طح الی د نانو رشت هاد لول/دانانو ذرات کربنی نشانده شده بر الکتیرود کیربن شیشی اد تو ین تکنییک
میکرو کوپی نیرود اتمی و میکرو کوپ الکترونی روبشی مورد مطالع قرار گرلت .نتایج ولتامترد حاکی او ال/ایش چشمگیر جریان پیک آنیدد بیراد
لولیک ا ید (حدود  27برابر) بر رود طح نانو رشت هاد لول/دانانو ذرات کربنیاالکترود کربن شیش اد نسبت ب الکترود عریان کربن شیش اد بیود.
تحت شراین بهین  ،الکترود اصالح شده یک پا خ خطی خوب نسبت ب غلظت لولیک ا یید در گسیترهد 1ا 0تیا  10میکرومیوالر او خیود نشیان داد.
حسا یت باال ،پایدارد ،تکرارپذیرد و تکثیرپذیرد خوب الکترود همراه با حد تشخیص پایین را میتوان ب عنوان ویژگیهاد برجست د این الکترود نام
برد .این حسگر با مولقیت براد انداوهگیرد دقیق مقدار لولیک ا ید در نمون هاد قرص ب کار برده شد.
واژﮔان کلﻴدی :لولیک ا ید ،الکترود اصالح شده ،نانو ذرات کربن ،نانو لیبر لول ،/ولتامترد

با توجه به اهميت فوليک اسيد (شماتيک  )1در سيستمهاي زنده اندازهگيري دقيق و صحيح آن حائز اهميت فراوان است ].[1
فوليک اسي د ویتاميني محلول در آب است که توسط گياهان ،ميکرو ارگانيسمها (باکتريها و مخمرها) توليد ميشود .فوليک
اسيد جزو ویتامين هاي گروه Bميباشد که در توليد پروتئين و ساخته شدن اسيدهاي نوکلئيک در بدن نقش به سزایي ایفا
ميکند و یکي از موادي است که سبب پيشگيري از بروز اختالالت در تکامل لوله عصبي در جنين ميگردد ] .[2چون این
ویتامين در بدن تجمع نميیابد و از طریق ادرار دفع مي شود الزم است که روزانه در رژیم غذایي موجود باشد .کاهش آن در
مایعات بدن منجر به عوارض مختلف از جمله کم خوني ،روان پریشي و افزایش احتمال حمله قلبي و سکته مغزي ميشود]  3و
 .[4محققان اثبات کرده اند که کاهش غلظت فوالت با افزایش سرطان همراه است که علت آن شرکت فوليک اسيد همراه با
ویتامين  B12در سنتز نوکلئوتيد ،تقسيم سلولي و بيان ژن ميباشد ] 3و .[5

*.نویسنده مسوول :ا تادیار دانشکده علوم پای  ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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عوارض کمبود طوالني مدت آن در یک فرد بالغ  ،کم خوني ،متورم و قرمز شدن زبان ،اختالالت گوارشي مانند اسهال و
اختالالت روحي چون افسردگي است و تأثير کمبود آن در کودکان نيز کاهش رشد در آنهاست ] .[6از طرفي مصرف بيش از
حد آن عوارض جانبي دیگري را ایجاد ميکند ] .[7براي مثال در افرادي که حامل تومورهاي پيش سرطاني هستند افزایش
مقدار فوليک اسيد بيش از حد نياز و طبيعي خطر بروز و رشد سرطان را تشدید ميکند ] .[7بنابراین اندازهگيري فوليک اسيد
از جنبه باليني از اهميت باالیي برخوردار است .تکنيکهاي مختلفي براي اندازهگيري مقادیر فوليک اسيد در نمونههاي زیستي
و ترکيبات دارویي نظير لومينسانس شيميایي تزریق در جریان ] ،[8فلوریمتري فوتو شيميایي ] ،[9کروماتوگرافي زوج یون
] ،[10الکتروفورز موئينه ] ،[11کروماتوگرافي مایع با کارایي باال ] ،[12کروماتوگرافي مایع -اسپکتروسکوپي جرمي ] ،[13گزارش
شده است .به هر حال این روش ها از معایبي نظير ،قيمت باال ،زمان تجزیه باال و نياز به پيش پرداخت نمونه سخت و پيچيده و
در برخي موارد حساسيت و گزینش پذیري پائين رنج ميبرند که باعث نامناسب بودن آنها براي اندازهگيري روزانه شده است.
یافتن روشي مناسب با حساسيت باال ،ساده و کارآمد براي اندازهگيري این دارو ضروري ميباشد .تکنيکهاي الکتروشيميایي با
استفاده از الکترودهاي اصالح شده ميتوانند جایگزیني قوي براي روشهاي مذکور به حساب آیند ] .[23-14اصالح سطح
الکترود باعث تسهيل انتقال الکترون بين گونه آناليت و الکترود ميگردد ،بنابراین حساسيت و گزینشپذیري واکنش را افزایش
ميدهد ] 24و  .[25اصالح سطح الکترودهاي کربني آسان ميباشد و ميتواند از طریق اتصال فيزیکي یا توسط پيوند کوالنسي
اصالحگر به سطح الکترود انجام شود.
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شماتیک  -1اختار شیمیایی لولید ا ید

روشهاي الکتروشيميایي با توجه به کارایي خوبشان از نقطه نظر صحت و دقت باال و ارزان قيمت بودن و سرعت مناسب
جمع آوري داده ها ،تکنيکي مناسب براي آناليز سریع و صحيح نمونههاي مورد نظر ميباشند .تهيه الکترودي اصالح شده که
داراي حد تشخيص و گستره خطي مناسب باشد و پاسخ هاي حاصله آن دقت و صحت خوب ،تکرارپذیري و تجدید پذیري باال
داشته باشند و در عين حال تهيه آن ساده و ارزان قيمت باشد بسيار حائز اهميت ميباشد .در این پژوهش ،فعاليت کاتاليزوري
برجسته نانو ذرات کربني -نانو رشته هاي سلولز نسبت به اکسایش الکتروشيميایي فوليک اسيد بررسي شده است .نتایج نشان
دادند که  CNPs/CNFs/GCEاثر الکتروکاتاليتيکي برجستهاي نسبت به الکترو اکسایش فوليک اسيد نشان ميدهد که منجر به
بهبود قابل توجه جریان پيک اکسایشي ميشود .بهعالوه پایداري ،طول عمر و خواص شيميایي الکترود اصالح شده جدید
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بررسي شدند و بر اساس نتایج حاصله ،روش الکتروشيميایي جدیدي جهت اندازهگيري تکرارپذیر و حساس فوليک اسيد در
نمونههاي دارویي و کلينيکي توسعه داده شد.

-1-2مواد شيميايی و معرفهای مورد اﺳتفاده
فوليک اسيد ،آسکوربيک اسيد و اوریک اسيد با درجه خلوص کروماتوگرافي گازي از شرکت مرك ،خریداري شدند .نانو
ذرات کربني با قطر بين  9تا  18نانومتر از شرکت امپرور  ،2000شرکت کابوت انگلستان خریداري و بدون خالص سازي بيشتر
استفاده شد .فسفریک اسيد ،استيک اسيد ،پتاسيم ديهيدروژن فسفات و پتاسيم هيدروکسيد استفاده شده در تهيه بافرها،
همگي از شرکت مرك آلمان خریداري شدند .همه مواد شيميایي دیگر با خلوص"معرف تجزیهاي" از شرکت مرك آلمان
خریداري شدند .محلولهاي بافر فسفات با افزودن محلولهاي رقيق  H3PO4یا  KOHبه محلول  0/1موالر نمک ( KH2PO4بافر
فسفاتي) و محلولهاي بافر استات با افزودن محلول رقيق  KOHبه محلول  0/1موالر استيک اسيد (بافر استاتي) و تنظيم

pH

محلول حاصل با استفاده از دستگاه  pHمتر تهيه شدند.
-2-2نمونه دارويی
قرصفوليک اسيد (1ميليگرمي در ازاي هر قرص) ازشرکت ایران دارو (تهران ،ایران) از داروخانه محلي خریداري شدند.
پنج عدد از این قرص در  10 mLمحلول بافر فسفات با  pH=2حل شد و در اندازهگيريهاي کمّي با روش ولتامتري پالس
تفاضلي بهکار برده شد.
-3-2حاللها و ﮔازهای مورد اﺳتفاده
حالل دي متيل فرماميد ) ،(DMFمتانول و اتانول بکار رفته ،از شرکت مرك خریداري شدند .براي تهيه محلولهاي بافر و
سایر محلول ها از آب دوبار تقطير شده استفاده گردید .گاز نيتروژن با درجه خلوص  99/999درصد جهت گاز زدائي محلولها
در مطالعات "ولتامتري چرخهاي" و "ولتامتري پالس تفاضلي" از شرکت رهام گاز ایران تهيه گردید.
-4-2دﺳتگاههای مورد اﺳتفاده
کليه مطالعات ولتامتري با استفاده از دستگاه پتانسيواستات  /گالوانو استات (سما  ،500سيستم آناليزور ،ایران) انجام شد.
اندازهگيريهاي ولتامتري در یک سل سه الکترودي متشکل از الکترود مرجع  Ag/AgClحاوي محلول اشباع پتاسيم کلرید،
الکترود کمکي سيم پالتين و الکترود کار کربن شيشه اي (اصالح شده و یا اصالح نشده) صورت گرفتند .براي تهيه محلولهاي
بافر بهعنوان الکتروليت حامل در آزمایشهاي ولتامتري ،از دستگاه  pH/mV/Ionمتر مدل  )MI 180( Milwaukeeساخت
کشور روماني استفاده شد .از دستگاه جک اولتراسونيک ساخت شرکت کدو ( )KODOکره جنوبي مدل  1200براي تميز کردن
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سطح الکترودها ،پخش بهتر نانوذرات کربني و تهيه محلولهاي همگني از نمونههاي مورد آزمایش استفاده شد .تصاویر مربوط
به ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMتوسط دستگاه  SEMساخت شرکت  VEGA2 TESCANاز کشور جمهوري چک
متعلق به مرکز متالوژي رازي تهيه گردیدند.
-5-2آماده ﺳازی اﻟکترود کربن شيشهای قبل از فرآيند اصالح ﺳطح
قبل از تثبيت فيلمهاي اصالح کننده روي سطح الکترود کربن شيشهاي ،ابتدا باید سطح آن کامال صيقل مکانيکي داده
شده و پرداخت گردد .به این منظور ابتدا الکترود روي کيت حاوي پودر آلوميناي  0/05ميکرومتري صيقل داده و سپس با آب
مقطر دوبار تقطير شستشو داده شد .در مراحل بعد ،ابتدا الکترود در محلول اتانول و سپس در محلول آب مقطر دوبار تقطير
غوطهور گردید و در هر مرحله به مدت  5دقيق ه در حمام فراصوت قرار داده شد .در آخرین مرحله ،به منظور اطمينان از عاري
شدن سطح الکترود از هرگونه ناخالصي ،سطح الکترود کربن شيشهاي به روش الکتروشيميائي پرداخت شد .بدین صورت که
الکترود در سل الکتروشيميایي حاوي محلول بافر فسفات با  pH=2/5قرار داده شد و تحت اعمال پتانسيل روبشي در محدوده
 -1ولت تا  +1ولت طي اعمال  5سيکل پتانسيل پالریزه گردید .پس از اتمام عمليات فوق ،الکترود مربوطه بوسيله آب مقطر دو
بار تقطير کامال شستشو داده شد و به عنوان الکترود کار اصالح نشده در مطالعات ولتامتري بعدي مورد استفاده قرار گرفت.
-6-2تهيه اﻟکترود کربن شيشه ای اصالح شده با اليه نازکی از کامپوزيت نانو ذرات کربنیی-نیانو رشیتههیای
ﺳلوﻟز
سوسپانسيون اصالحگر با پراکندن  2ميليگرم نانو ذرات کربني در  2ميليليتر محلول  0/1 %از نانورشتههاي سلولز در
حالل دي متيل فرم آميد تحت امواج فراصوت به مد ت نيم ساعت تهيه شد ،که توليد سوسپانسيون سياه رنگي نمود که با
عالمت اختصاري  CNPs/CNFsنشان داده ميشود .مقدار  1ميکروليتر (مقدار بهينه) از سوسپانسيون حاصله با کمک
ميکروسرنگ به طور مستقيم بر روي سطح الکترود کربن شيشهاي گذاشته شد و حالل در دماي  70oCدر آون خشک شد.
الکترود تهيه شده با عبارت اختصاري  CNPs/CNFs/GCEبيان مي شود که در دماي محيط نگهداري شده و حتي بعد از
استفاده در محيط هاي آبي پایدار بود .در این کار ،هر زمان که الزم بود ،تجدید سطح الکترود به راحتي توسط قرار دادن
الکترود اصالح شده در محلول بافر فسفات و اعمال ولتامتري چرخهاي در گستره  0/0الي  1/2ولت ،صورت گرفت.

-1-3مطاﻟعه اﻟکتروشيميايی فوﻟيﮏ اﺳيد در ﺳطح اﻟکترود اصالح شده با اليه نازک کامپوزيت نانوذرات کربنی
در این مطالعه ،روش الکتروشيميایي موثري با حد آشکارسازي کمتر از ميکروموالر بر اساس استفاده ازالکترود اصالح شده
با الیه نازکي از کامپوزیت نانو ذرات کربني-نانورشتههاي سلولز جهت اندازهگيري فوليک اسيد توصيف گردید .الیه اصالح شده
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با الیه نازك نانو ساختاري از نشاندن  CNP/CNFsبر روي سطح  GCEحاصل شد .رفتار الکتروشيميایي فوليک اسيد در سطح
الکترود اصالح شده به روش ولتامتري چرخهاي بررسي گردید.
-2-3مطاﻟعات مورفوﻟوژی ﺳطح اﻟکترود اصالح شده
مورفولوژي الیه اصالح کننده تشکيل شده در سطح الکترود کربن شيشهاي بوسيله تکنيک ميکروسکوپي نيروي اتمي
( )AFMمورد بررسي قرار گرفت .شکل  1تصاویر  AFMبدست آمده از سطوح  GCEو  CNPs/CNFs/GCEرا نشان ميدهد .با
دقّت در این تصاویر مشخص مي شود که مورفولوژي سطح در اثر حضور  CNPs/CNFsنشانده شده بر روي  GCEکامال تغيير
یافته است.

شکل  -1تصاویر  AFMمربوط ب

طح الکترود کربن شیش اد (الف) اصالح نشده و (ب) اصالح شده با الی ناوک CNPs/CNFs

همانطور که در تصاویر مربوطه هم مالحظه مي شود ،سطح الکترود کامال بصورت همگن و یکنواخت توسط الیه اصالحگر
پوشش داده شده است .این ساختار بسيار یکنواخت با تخلخل باال از الیههاي  CNPs/CNFsکه از طریق فرآیند قطره نشاني از
سوسپانسيون اصالحگر شکل گرفته ،مساحت سطح فعال بسيار وسيع را ایجاد ميکند که یکي از دالیل اصلي در بهبود خواص
سطح الکترود در مقابل نفوذ گونههاي الکترواکتيو است .از اندازهگيريهاي صورت گرفته بر مبناي تصاویر  ،AFMضخامت
الیههاي  CNPs/CNFsکمتر از  100 mnتخمين زده شده است که در حوزه اندازه نانومتري ميباشد .ساختار ميکروسکوپي
 CNPs/CNFsبا استفاده از تصاویر  SEMبررسي شد .شکل  2مبين حضور نانو ذرات در سطح الکترود کربن شيشهاي ميباشد
و پراکندگي خوب و یکنواخت نانو ذرات را بر سطح الکترود نمایش ميدهد .اندازه نانو ذرات بر سطح الکترود زیر  100نانومتر
تخمين زده مي شود .به دليل مساحت سطح باال و یکنواختي خوبش ،سطح الکترود حاصله پتانسيل باالیي براي جذب آناليت و
افزایش جریان حاصله را داراست.
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شکل  -2تصویر  SEMمربوط ب الکترود اصالح شده با CNPs/CNFs
-3-3مطاﻟعات اﻟکتروشيميايی فوﻟيﮏ اﺳيد با اﺳتفاده از CNP/CNFs/GCE

رفتار الکتروشيميایي محلول  10ميکرو موالر فوليک اسيد در سطح  CNP/CNFs/GCEو  GCEتوسط روبش ولتامتري
چرخهاي ،ثبت شده در محلول بافر فسفات ( )pH=2/5پس از  100ثانيه پيش تغليظ تحت مدار باز با سرعت روبش پتانسيل
 100ميلي ولت بر ثانيه ،بررسي شد (شکل .)3

شکل  -3ولتاموگرامهاد چرخ اد محلول بالرد لولیک ا ید (5 ،10 µMا )pH =2بر رود الکترودهاد ( )aکربن شیش اد اصالح شده و ( )bکربن
شیش اد برهن .

همانطور که مشاهده مي شود ،در سطح الکترود اصالح نشده پاسخي ضيف براي اکسایش فوليک اسيد حاصل ميگردد در
حالي که در سطح الکترود اصالح شده بهبود چشمگير در جریان پيک اکسایش فوليک اسيد مشاهده شد که بيانگر تاثير مثبت
ترکيب اصالحگر در بهبود پاسخ ميباشد .با توجه به جابه جائي اندك پيک آندي در سطح الکترود اصالح شده نسبت به الکترود
عریان ،افزایش چشمگير مشاهده شده در پاسخ ولتامتري به افزایش سطح موثر الکترود و جذب موثر ملکولهاي فوليک اسيد
بر سطح الکترود اصالح شده با نانو ذرات کربني نسبت داده ميشود.
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شکل  -4ولتاموگرامهاد چرخ اد الکترودهاد (خن پر) کربن شیش اد اصالح شده و (نقط چین) کربن شیش اد برهن درون محلول بالرد لسفات
(5ا.)pH =2

همچنين سطح موثر الکترود کربن شيشهاي برهنه با الکترود اصالح شده  CNFs/CNPsبه کمک ثبت ولتاموگرام
چرخهاي در محلول بافر فسفات ( )pH=2/5در سرعت اسکن  100ميلي ولت بر ثانيه مقایسه شد (شکل  .)4افزایش جریان
خازني در نتيجه اصالح سطح الکترود به وضوح افزایش سطح موثر الکترود را نشان ميدهد.
-4-3تاثير نانو رشتههای ﺳلوﻟز و بهينه ﺳازی مقدار اصالحگر اﺳتفاده شده
در مقایسه با سوسپانسيون آبي نانو ذرات کربني ،سوسپانسيون  CNPs/CNFsپایدارتر ميباشد .از طرفي الیه نشانده شده
از این اصالحگر چسبندگي بهتري نسبت به سطح  GCEدارد و موجب پایداري بهتر الکترود اصالح شده و تکرارپذیري طوالني
مدت پاسخهاي حاصله ميگردد .به عبارت دیگر ،بافت  CNPs/CNFsنه تنها انتقال الکترون بين گونههاي فعال اکسایش-
کاهش و الکترود را بهبود ميبخشد بلکه نقص غشا ي ناپایدار را نيز با بهبود پایداري الکترود اصالح شده ،به دليل توانایي باالي
تشکيل الیه پایدار برطرف ميسازد .مشاهده شده است که در هنگام اصالح سطح الکترود ،با قطرهگذاري سوسپانسيون
اصالحگر بر سطح الکترود ،ضخامت فيلم اصالحگر توانایي تغيير سنتيک فرآیندهاي الکترودي را دارد .همچنين مکانيسم انتقال
جرم نسبت به نفوذ درون الیه ي اصالحگر ممکن است با تغيير ضخامت دستخوش تغيير شود .متعاقبا پاسخ الکترود نسبت به
گونههاي آناليت نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .ضخامت فيلم توسط اصالح الکترود با حجمهاي متفاوت از اصالحگر
 CNFs/CNPsبا غلظت یکسان مورد مطالعه قرار گرفت.
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شکل  )A( -5ولتاموگرامهاد پالسی تفاضلی محلول  10 µMاو لولیک ا ید بالرد شده در طح  GCEپوشیده شده با حجمهاد مختلفی او
و نانسیون  )B( .CNFs/CNPsنمودار جریان پیک اکسایشی برحسب حجم و نانسیون اصالح کننده.

نتایج نشان داد که جریان پيک اکسایش براي محلول  10ميکروموالر فوليک اسيد با افزایش حجم اصالحگر تا 1/0
ميکروليتر افزایش ميیابد .در اینجا افزایش بيشتر حجم سوسپانسيون  CNFs/CNPsباعت کاهش تدریجي پاسخ الکترود و
افزایش جریان زمينه ميشود (شکل  .)5این رفتار ميتواند به دليل افزایش مقاومت سطح الکترود نسبت به انتقال الکترون و
کندي فرآیند انتقال جرم فوليک اسيد ،در مقابل ضخامت باالي فيلم نشسته شده بر سطح الکترود کربن شيشه باشد .بنابراین
حجم  1/0ميکروليتر از سوسپانسيون  CNFs/CNPsبه عنوان حجم بهينه براي اصالح سطح الکترود انتخاب شد.
 -5-3اثر ﺳرعت روبش پتانسيل
اطالعات مفيدي از جمله مکانس يم واکنش الکتروشيميایي معموالً با بررسي ولتامتري چرخهاي در سرعتهاي روبش
پتانسيل مختلف قابل دستيابي ميباشد .بنابراین ،بررسي ولتامتري چرخهاي محلول بافري  10ميکروموالر از فوليک اسيد با
 pH=2/5در سطح الکترود  CNFs/CNPs/GCدر سرعتهاي روبش پتانسيل مختلف انجام شد.

شکل (.)6نمودار جریان پیک آندد ()Aمحلول  100میکروموالر او لولیک ا ید برحسب رعت روبش پتانسیل ( )Bمحلول  10 µMلولیک ا ید در
مقابل ومان پیش تغلیظ ،در طح  CNFs/CNPs/GCEدر بالر 1 Mا 0لسفات 5ا.pH= 2
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شکل  6Aاثر سرعت روبش پتانسيل را بر ولتاموگرامهاي فوليک اسيد در گستره  25الي  300 mVs-1نشان ميدهد .نمودار
جریان پيک آندي فوليک اسيد برحسب سرعت روبش پتانسيل خطي با شيب  0/116را نشان ميدهد که بيانگر این مطلب
است که فرایند الکترواکسایش فوليک اسيد در سطح الکترود  CNFs/CNPs/GCتحت کنترل جذب سطحي ميباشد.
()1

)(R2=0/9991 , Ipa: µA, ν: mVs-1

Ipa = 0/1155 ν + 0/6286

ارتباط بين پتانسيل پيک آندي و سرعت روبش پتانسيل نيز بررسي شد .مشاهده شد که پتانسيل پيک آندي با افزایش
سرعت روبش پتانسيل به سمت مقادیر مثبتتر جابهجا ميشود .بين پتانسيل پيک آندي با لگاریتم سرعت روبش پتانسيل
رابطه خطي برقرار است .بعالوه ،حتي در سرعتهاي روبش پتانسيل باال هم فقط یک پيک آندي (بدون پيک برگشت کاتدي
مربوطه) مشاهده شد که چنين رفتاري موید فرایند کامالً برگشتناپذیر اکسایش الکتروشيميایي فوليک اسيد ميباشد.
-6-3تاثير زمان پيش تغليظ
ولتامتري چرخه اي متوالي از محلول فوليک اسيد در سطح الکترود کربن شيشهاي اصالح شده با الیه  CNPs/CNFsانجام
بخش عمده اي از افزایش قابل توجه جریان پيک الکترو اکسایش فوليک اسيد در سطح الکترود اصالح شده به توانایي جذب
قوي آن بر روي فيلم  CNPs/CNFsدر سطح  GCEنسبت داده ميشود .زماني که واکنش تحت تاثير جذب سطحي ميباشد،
تنظيم زمان پيش تغيظ از اهميت خاصي برخوردار است .اندازهگيري با پيش تغليظ تحت مدار باز و هم زدن یکنواخت محلول
به مدت معين و سپس اعمال پله پتانسيل روبش ولتامتري چرخهاي بعد از  10ثانيه سکون انجام گرفت .مطابق با شکل 6B
زمان پيش تغليظ نقش مهمي در پاسخ ولتامتري دارد .جریان پيک آندي با افزایش زمان تا  100ثانيه ،افزایش سریع یافته،
درحاليکه با افزایش بيشتر زمان پيش تغليظ تغيير بسيار کمي در جریان پيک آندي مشاهده ميشود .همچنين اثر شرایط پيش
تغليظ بر تکرارپذیري نتایج ح اصله بررسي شد و مشاهده گردید که در زمان پيش تغليظ پایين تکرارپذیري ضعيف ميباشد ،اما
در زمانهاي بيشتر از  100ثانيه ولتاموگرامهایي با تکرارپذیري خوب بدست ميآید .با توجه به نتایج حاصله ،زمان پيش تغليظ
 100ثانيه همراه با هم زدن یکنواخت محلول نمونه تحت مدار باز به عنوان شرایط بهينه جهت دستيابي به حساسيت بيشتر و
تکرار پذیري باال در اندازهگيري کمي ،در ادامه کار اعمال گردید.
-7-3تأثيرpH

 pHالکتروليت حامل تاثير قابل توجهي در اکسایش الکتروشيميایي فوليک اسيد در سطح  CNFs/CNPs/GCEدارا
ميباشد .به منظور بهينه کردن شرایط آزمایش اندازهگيري فوليک اسيد ،الکترواکسایش فوليک اسيد در گستره  pHبرابر با
 1/98الي  9/0در محلول بافري فسفات بررسي شد .با توجه به شکل  ،7با افزایش  ،pHپتانسيل پيک آندي به سمت
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پتانسيلهاي منفيتر جا به جا مي شود .نمودار پتانسيل پيک آندي در مقابل  pHدر گستره  pHبين  2الي  ،6خطي با معادله 2
را نشان ميدهد.
()R2 = 0/9946

()2

)Ep,a= -41/4pH + 951/3 (mV vs. Ag/AgCl

با توجه به شيب نمودار حاصله مشخص است که تعداد پروتونهاي شرکت کننده در واکنش اکسایش الکتروشيميایي
فوليک اسيد نصف تعداد الکترونها ميباشد .همچنين اثر  pHبر جریان پيک آندي مورد بررسي قرار گرفت .جریان پيک آندي
با افزایش  pHاز  2/5الي  9مطابق با شکل  C-7کاهش یافت .در نتيجه محلول بافري با  pH=2/5به عنوان الکتروليت حامل
براي ادامه کار در نظر گرفته شد.
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شکل )A( -7ولتاموگرامهاد چرخ اد محلولهاد  10میکروموالر او لولیک ا ید بالرد شده در pHهاد مختلف در طح ،CNPs/CNFs/GCE
در رعت روبش پتانسیل  100میلی ولت بر ثانی ( )Bنمودار تغییرات پتانسیل پیک اکسایش برحسب  )C( pHنمودار تغییرات جریان پیک اکسایش
برحسب .pH

-8-3تعيين کمّی فوﻟيﮏ اﺳيد با اﺳتفاده از روش وﻟتامتری پاﻟسی تفاضلی و رﺳم منحنی درجه بندی
تحت شرایط بهينه ،اندازهگيري کمي فوليک اسيد توسط روش ولتامتري پالسي تفاضلي با استفاده از الکترود
 CNPs/CNFs/GCانجام گرفت .شکل  A-8ولتاموگرامهاي حاصله را نمایش ميدهد .نمودار جریان پيک اکسایش بر حسب
غلظت را در گستره غلظتي  0/1 -10ميکرو موالر (شکل  )B-8نشان ميدهد .رابطه خطي منحني کاليبراسيون مطابق با معادله
( )3بدست آمد:
()3

()R2 = 0/997

Ip,a(μA( = 1/869C(μM) +0/876

بعد از هر اندازهگيري ،جهت تميز کردن سطح ،الکترود اصالح شده درون محلول بافر قرار داده شد و روبش ولتامتري
چرخهاي پي در پي (حداقل  3مرتبه) در گستره پتانسيل  -0/2تا  1/0ولت اعمال گردید.
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شکل  )A( -8ولتاموگرامهاد پالسی تفاضلی محلولهاد حاود غلظتهاد مختلف لولیک ا ید (در گستره 1ا 0تا  10میکروموالر) در بالر 1 Mا0
لسفات 5ا )B( .pH= 2منحنی کالیبرا یون خطی جریان پیک آندد بر حب غلظت لولیک ا ید

-9-3تکرارپذيری ،پايداری و تکثيرپذيری اﻟکترود اصالح شده
تکثيرپذیري و تکرارپذیري دو فاکتور بسيار با اهميّت براي ارزیابي کارایي یک حسگر ميباشند .براي بررسي تکرارپذیري
پاسخ الکترود اصالح شده 5 ،مرتبه اندازهگيري متوالي محلول  1ميکرو موالر از فوليک اسيد انجام شد و مقدار انحراف استاندارد
نسبي حاصله برابر با  3/2درصد بدست آمد که بيانگر تکرارپذیري عالي پاسخ الکترود اصالح شده ميباشد .همچنين با کاربرد
روزانه الکترود اصالح شده جهت اندازهگيري محلول  1ميکرو موالر از فوليک اسيد و نگهداري الکترود تحت شرایط محيطي به
مدت  1هفته ،پاسخ الکترود در حد  96/3 %پاسخ اوليه آن حفظ شد که نشانگر پایداري طوالني مدت الیه اصالحگر بر روي
سطح  GCEميباشد .همچنين جهت بررسي تکثيرپذیري فرایند تهيه الکترود اصالح شده 3 ،الکترود اصالح شده به طور مجزا
تهيه و اندازهگيري ولتامتري پالسي تفاضلي محلول  1ميکرو موالر از فوليک اسيد توسط آنها انجام شد که مقدار انحراف
استاندارد نسبي در پاسخ حاصله برابر با  5/6درصد بدست آمد .نتایج بيانگر تکرارپذیري و تکثيرپذیري بسيار خوب الکترود

اصالح شده ،هم در روش تهيه الکترود و هم براي اندازهگيريهاي ولتامتري با پایداري طوالني مدت ،ميباشند.
 -10-3مطاﻟعه مزاحمتها
تاثير حضور برخي ترکيبهاي مزاحم مانند گلوکز ،آسکوربيک اسيد ،اوریک اسيد ،دوپامين و برخي یونهاي فلزي مانند
پتاسيم ،کلسيم ،سدیم که پتانسيل مزاحمت در صحت اندازهگيري فوليک اسيد را دارند ،در سطح الکترود اصالح شده تحت
شرایط بهينه مطالعه شد .عدم مشاهده پاسخ ولتامتري برخي گونهها و تفکيک کامل پيک اکسایشي فوليک اسيد از گونه هاي
آلي مذکور ،و نيز عدم تغيير در جریان پيک آندي مربوط به فوليک اسيد در حضور این ترکيبات ،گواه بر عدم ایجاد مزاحمت این
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گونهها در اندازهگيري فوليک اسيد ميباشد .نتایج نشان داد که ميتوان الکترود تهيه شده را به طور موفقيت آميز براي
اندازهگيري فوليک اسيد در حضور ترکيبات مزاحم مهم در نمونههاي کلينيکي به کار برد.

مقایسه ویژگي هاي الکتروشيميایي الکترود تهيه شده در کار حاضر با نتایج مقاالتي که قبال منتشر شده اند ،براي
اندازهگيري فوليک اسيد در جدول  1آورده شده است ] .[32 -26جمالي و همکارانش الکترود خمير کربن اصالح شدهاي را با
استفاده از آلياژ پالتين  -کبالت همراه با مایع یوني -nهگزیل-3-متيل ایميدازوليوم هگزا فلوئوروفسفات تهيه کردند و براي
اندازهگيري فوليک اسيد در نمونههاي آبي به کار بردند ] .[26در این کار اندازهگيري در بافر فسفات با  pH=9با استفاده از
تکنيک ولتامتري موج مربعي انجام شد .طاهرخاني و همکارانش اندازه گيري فوليک اسيد را با کمک الکترود خمير کربن اصالح
شده با نانو ذرات اکسيد روي انجام دادند ] .[27در این کار نيز از تکنيک ولتامتري موج مربعي براي اندازهگيري فوليک اسيد در
بافر فسفات با  pH=9استفاده شده است .نانو ذرات اکسيد روي خواص الکترو کاتاليزوري خوبي نسبت به اکسایش فوليک اسيد
نشان دادند .همچنين چندین الکترود اصالح شده دیگر براي اندازهگيري فوليک اسيد توسعه داده شده است که در جدول 1
ذکر شده اند .اگرچه گستره خطي و حد تشخيص الکترود اصالح شده در این کار به خوبي برخي مقاالت مذکور نيست ،روش
آسان و سریع تهيه الکترود اصالح شده ،پایداري باالي آن و صحت خوب نتایج حاصله از آناليز نمونههاي قرص فوليک اسيد،
کارایي خوب و قابل قبول  CNFs/CNPs/GCEرا بيان ميکند .از طرفي قيمت پایين سيستم معرفي شده فاکتور مهم دیگري
است که باید بسيار حائز اهميت ميباشد.
جدول  .1مقایس کارایی الکترودهاد مختلف براد انداوه گیرد لولیک ا ید

الکترود

گستره خطي
()μM

حد تشخيص
()μM

مرجع

Pt:Co/IL/CPE

0/1 – 500

0/04

][26

ZnONPs/IL/CPE

0/05 – 550

0/01

][27

SWCNT/IL/GCE

0/002 – 1

0/001

][28

Bismuth nanowires/GCE

0/15 – 0/01

≈0/01

][29

Fe3O4/CPE

0/065 – 98

0/002

][30

FDCa-MWCNT/CPE

4/6 -152

1/1

][31

HANPs/GCE

0/1 – 350

0/075

][32

CNPs/CNFs/GCE

0/1 – 10

0/03

کار حاضر

b

Hydroxyapatite nano particles
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Ferrocenedicarboxylic acid

a
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-11-3کاربرد تجزيهای :ارزيابی صحت روش بااندازهﮔيری فوﻟيﮏ اﺳيد در نمونه دارويی
براي بررسي قابليت کاربرد روش پيشنهاد شده در اندازهگيريهاي فارماکولوژي CNPs/CNFs/GCE ،براي اندازهگيري
مقادیر کم فوليک اسيد در قرصهاي فوليک اسيد ،با به کارگيري تکنيک پالسي تفاضلي ،مورد استفاده قرار گرفت 5 .عدد
قرص با ( 1ميلي گرم فوليک اسيد در هر قرص) به دقت توزین شد ،سپس به طور یکنواخت در هاون عقيق به پودر تبدیل
گردید .قسمتي از ماده با دقت توزین شد و در  10ميلي ليتر بافر فسفات با  pH=2/5در بالن ژوژه  10 mLحل شد تا محلول
 10ميکروموالر از فوليک اسيد حاصل گردد .سپس محلول  0/5ميکروموالر بوسيله رقيق کردن مقدار الزم از محلول مذکور
بدست آمد .براي بدست آوردن مقدار واقعي فوليک اسيد در نمونه قرص و درصد بازیابي ،از روش افزایش استاندارد استفاده شد.
براي این منظور مقادیر  5ميلي ليتري از محلول حاصله به بالن ژوژههاي  25ميلي ليتري منتقل شد و مقادیر الزم از محلول
مادر فوليک اسيد استاندارد به آنها ،جهت دستيابي به غلظت فوليک اسيد استاندارد در گستره  0/5تا  1ميکرو موالر ،افزوده
شد .گستره خطي و شيب منحني کاليبراسيون روش افزایش استاندارد جهت ارزیابي درصد بازیابي روش ارائه شده بکار برده
شدند .با استفاده از نتایج آزمایش افزایش استاندارد ،محتوي فوليک اسيد  0/93ميلي گرم در ازاي هر قرص ( RSD=4/6 %در
ازاي  3بار اندازهگيري) بدست آمد ،که بسيار نزدیک به مقدار برچسب روي قرص ( 1ميليگرم) بر قرص ميباشد.

در این پژوهش ،سوسپانسيون  CNFs/CNPsجهت ساخت یک حسگر الکتروشيميایي حساس جدید بکار برده شد .الکترود
اصالح شده مزایاي الکتروشيميایي قابل ذکري مانند صحت باال ،تکرارپذیري و تکثيرپذیري خوب و ناحيه دیناميکي خطي
گسترده را نشان داد .نتایج بررسيهاي الکتروشيميایي نشان داد CNFs/CNPsمساحت سطح الکتروفعال را افزایش داده و
موجب افزایش قابل توجه جریان پيک اکسایش فوليک اسيد ميگردد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت این حسگر داراي
قابليتهاي زیادي براي تعيين دقيق فوليک اسيد در نمونههاي دارویي و کلينيکي ميباشد.

این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي طبق قرارداد شماره  32554مورخ  1392/11/20انجام گردیده
است.
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