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اندازه گیری الکتروتجزیه ی همزمان مورفین و فنیل افرین با بهره گیری از الکترود
كربن-سرامیك اصالح شده با نانولولههای كربنی و مایع یونی
بیوک حبیبی* ،زهرا ایازی و جالل رستمی
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،دانشکده علوم پايه ،گروه شيمي ،آزمايشگاه تحقيقاتي الکتروشيمي
تاريخ دريافت36/74/46 :

تاريخ تصحيح39/96/93 :

تاريخ پذيرش39/94/91 :

چکيده
در کار پژوهشي حاضر ،الکترود کربن -سراميك تهيه شده به روش سل -ژل با استفاده از نانوکامپوزيتي از اصالحگرهای نانولوله های کربني چند
ديواره ( )MWCNTو مايع يوني ( )ILاصالح شد .فرآيند اصالح از طريق قطرهگذاری سوسپانسيوني از IL/MWCNTدر مخلوط  N-Nدی متيل فرم
آميد و آب بر سطح الکترود کربن -سراميك صورت گرفت .مطالعات الکتروشيميائي نشان داد که الکترود کربن -سراميك اصالح شده با کامپوزيت
نانولولههای کربني چندديواره و مايع يوني ( )IL/MWCNT/CCEخواص الکتروکاتاليزی باالئي در قبال اکسيداسيون مورفين و فنيل افرين دارد .خواص
الکتروکاتاليزی  IL/MWCNT/CCEدر اکسيداسيون مورفين و فنيل افرين با الکترود کربن-سراميك اصالح شده با نانولولههای کربني چند ديواره
تنها ( )MWCNT/CCEو نيز الکترود کربن -سراميك اصالح نشده ( )CCEمقايسه شد .ولتاموگرام های چرخهای اين دو ترکيب نشان دادند که
جريان دماغه اکسيداسيون آنها روی  IL/MWCNT/CCEاز جريان دماغه روی  MWCNT/CCEو  CCEبرهنه بزرگتر است ،که از خصوصيات
الکتروکاتاليتيکي بهتر نانوکامپوزيت حاصل از استفادهی همزمان  MWCNTو  ILناشي ميشود .نتايج حاصل از اين مطالعات نشان داد ،که اين الکترود
ميتواند به عنوان حسگری مناسب ،برای اندازه گيری انفرادی و همزمان مورفين و فنيلافرين در حد ميکروموالر به کار رود .اندازهگيری انفرادی دو
ترکيب ذکر شده به دو روش ولتامتر چرخه ای ) (CVو پالس ولتامتری تفاضلي ( )DPVانجام شد وحد تشخيص برای هر دو گونه با روش پالس
ولتامتری تفاضلي محاسبه و گزارش گرديد .عالوه بر اين اندازهگيری همزمان مورفين و فنيلافرين با استفاده از الکترود  IL/MWCNT/CCEامکان
پذير بوده و دو ترکيب مورد نظر بدون مزاحمت يکديگر قابل اندازهگيریاند.
كلمات كلیدی :الکترود کربن -سراميك ،الکترود اصالح شده ،مايع يوني ،نانولولههای کربني چند ديواره ،مورفين ،فنيلافرين ،اندازه گيری همزمان.

 -1مقدمه
در سالهای اخیر بهره گیری از نانوذرات بخصوص نانولولههای کربني در شیمي تجزيه  ،افقهای جديدی در تشخیص و اندازه-
گیری برخي از ترکیبات شیمیايي ،داروئي و بیولوژيکي باز کرده است .يکي از مزايای جذاب و عمده نانوذرات ،تسهیل فرايند
انتقال الکترون در واکنشهای الکتروشیمیائي است .به همین دلیل به عنوان اصالحگر در ساخت حسگرها و زيست حسگرها
استفاده شده و از طريق افزايش سینتیک واکنشهای الکتروشیمیايي کند راهي برای اندازهگیری الکتروشیمیايي آنها فراهم

* .نویسنده مسئوول :استاد شيمي تجزيه ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران
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مينمايند]  . [0-5نانولولههای کربني ) (CNTsکه برای اولین بار در سال  0990توسط ايجیما 0کشف شدند ] ،[6از جمله اين
مواد هستند که به علت داشتن خواص مکانیکي و الکترونیکي منحصر به فرد به عنوان الکتروکاتالیست در تهیه حسگرها برای
تعیین مقدار ترکیبات مختلف در غلظتهای بسیار پايین بکار برده ميشوندCNT.ها بدلیل وضعیت خاص ساختاری ،ويژگيهای
منحصر به فردی دارند .اين لولهها که طولي کمتر از چند میکرومتر دارند از نسبت طول به قطر در حدود  0111برابر برخوردارند
بطوريکه ميتوان آنها رابه صورت ساختارهای تقريبا تک بعدی در نظر گرفت .اين ساختارهای تک بعدی منشا خصوصیات مهم
و ويژهای در  CNTsميشود .ازطرف ديگر بدلیل انحنای ساختاری ،اوربیتالهای  πتک الکتروني در بیرون ديواره CNTs
غیرمستقرتر و آزادتر ميباشند و باعث تقويت خصوصیات مکانیکي ،رسانايي ،الکتريکي و فیزيکي CNTها ميشوند .از آنجايي
که نانولولههای کربني قادرند جريان الکتريسته را به وسیله انتقال بالستیک الکترون بدون اصطکاك از سطح خود عبور دهند،
اين جريان ده ها برابر بیشتر از جرياني است که از سیم مسي مي تواند عبور ميکند.
حساسیت باالی روشهای ولتامتری درصورت استفاده از  CNTsبه عنوان اصالحگر در منابع علمي بوضوح ديده شده است
]7و .[8خصوصیتهايي مثل مساحت سطحي باال (نسبت سطح به حجم باال) ،توانايي درتسريع انتقال بار و مقاومت مکانیکي
باال باعث کارايي و عملکرد مناسب  CNTsبعنوان اصالحگرهايي مناسب برای اصالح سطح الکترودها ميباشند که باعث افزايش
حساسیت الکترود برای آشکارسازی الکتروشیمیايي گونه های الکتروفعال ميشوند.
امروزه از مايعات يوني نیز به دلیل داشتن هدايت الکتريکي باال در زمینههای مختلف الکتروشیمي استفاده ميشود و کاربردهای
مختلفي از جمله به عنوان حالل بدون استتتتفاده از الکترولیت زمینه ،بهبود خواص الکتروکاتالیزی نانوذرات کربني از جمله
نانولولههای کربني ،پايداری انواع اصتتالحگرها و نیز اصتتالح کننده الکترودی پیدا کردهاند ]  . [9-01مايعات يوني مانند ستتاير
نمکها از يک کاتیون و يک آنیون تشتتتکیل شتتتدهاندکه کاتیون شتتتامل گروههای آلي حجیم مانند ايمیدازولیوم ،پیريدينیوم،
پیرولیدنیوم،آمونیوم و فستتتفونیوم و آنیون هم شتتتامل آنیونهای آلي مانندتری فلوئورومتیل ستتتولفونات ) ،(TfO-تری فلوئورو
ا ستات ] ) ، (CF3CO2-بیس](تری فلوئورومتیل) سولفونیل[ ايمید ) (Tf2N-و يا آنیونهای معدني نظیر کلرايد ،برمید ،نیترات،
پرکلرات ،تترافلوئورو بورات ،هگزافلوئوروفسفات و غیره ميباشد .مايعات يوني را به خاطراين ساختارشان حاللهای غیرمولکولي
نیز مينامند ]  01و . [01
از سال  ،1111معلوم شده که مايعات يوني از نوع ايمیدازولیوم تمايل دارند وقتي که با نانولولههای کربني مخلوط ميگردند به
شتتکل ژل درآيند که در آنها مايعات يوني ازطريق اتصتتال عرضتتي در وستتط نانولولههای کربني واقع ميشتتوند ] .[05به طرز
مشتتابهي ،مواد با هدايت الکتريکي باال ميتواند ازمايع يوني قابل پلیمريزه شتتدن و نانولولههای کربني تشتتکیل شتتوند .ترکیب
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خصتتوصتتیات بي نظیر مايعات يوني و CNTها باعث ميشتتود که نانوکامپوزيتهای حاصتتل از اين مواد ،خواص الکتروشتتیمیايي
فوقالعاده ای از خود نشان دهند ،و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کنند ] .[06نانوکامپوزيت  IL/CNTsتوسط ايجاد
برهمکنشي از نوع  πبین ساختار آروماتیکي مايعات يوني با بدنه گرافیتي نانو لولهها بوجود ميآورد .اين برهمکنش ايجاد شده
خواص جديدی به  CNTsميدهد که کامالً با  CNTsاولیه متفاوت است .در الکترودهای اصالح

شده بر پايه هیبريد IL/CNTs

انتقال الکترون بین الکترود و مولکول تثبیت شده راحتتر صورت ميگیرد.
مورفین (  )C17H19NO3آلکالويیدی ا ست که بر سی ستم ع صبي تأثیر گذا شته ،به عنوان ماده ی مخدر به طور گ سترده مورد
ا ستفاده ی مجاز يا غیر مجاز قرار ميگیرد .م صرف بیش از اندازه آن ميتواند باعث انقطاع سی ستم ع صبي مرکزی شود .از اين
رو برای جلوگیری از م سمومیت نا شي از سوء ا ستعمال آن اندازهگیری دقیق آن در خون و يا ادرار شخص بیمار دارای اهمیت
فراواني ا ست .همچنین تجزيه و تحلیل مورفین در مايعات بیولوژيکي در پز شکي قانوني به عنوان شاخص ا ستفاده از مورفین و
نیز در مطالعات داروسازی مورد استفاده قرار ميگیرند ]07و.[08
فنیلافرين يک فنیل آلکیل آمین با گروه الکلي ( ،)C9H13NO2محرك سمپاتیک به صورت کريستالهای سفید رنگ و يا نمک
زرد کم رنگ قابل حل در آب است .فنیلافرين برای کاهش نشانههای احتقان ناشي از سرماخوردگي ،تب يونجه يا ساير آلرژیهای
قسمت فوقاني دستگاه تنفس مصرف ميشود .فنیلافرين در بسیاری از فرآوردههای موضعي برای برطرف کردن نشانههای آلرژی
وارد شده و جزء برخي از قرصهای ضد سرماخورگي است .اين دارو با منقبض کردن رگهای خوني داخل چشم ميتواند التهاب
را کاهش دهد .نیاز کنترل کیفیت دقیق در صنعت داروسازی و نیز اندازه گیری آن در مايعات ونمونه های بیولوژيکي ،ابداع و
توسعه انواع روش های تجزيه ای مي طلبد .روشهای مختلفي برای تعیین مقدار اين ترکیب به کار رفته است ،که اکثر آنها جزء
روشهای جداسازی مثل کروماتوگرافي و يا اسپکتروسکوپي است ]09و .[11اگرچه کارهای تحقیقاتي متعددی روی اندازه گیری
انفرادی اين دو ترکیب در مجالت مختلف به چاپ رسیده است ]  [10-10اما مطالعات کتابخانه ای نشان مي دهد که تا به حال
اندازه گیری همزمان اين دو ترکیب در کنار هم گزارش نشده است.
در کار پژوهشي حاضر سعي بر آن است که از نانولولههای کربني چند ديواره و مايع يوني ]  -0اتیل  -1متیل ايمیدازولیوم تترا
فلوئورو بورات ( [)EMIBF4بصورت کامپوزيت جهت اصالح الکترود کربن -سرامیک استفاده شود .کربن -سرامیک در بسیاری از
موارد ،يک بستر الکترودی ايدهآل است .مهمترين خواص الکترودهای کربنت سرامیک هدايت الکتريکي باال ،پنجره پتانسیل
بزرگ ،خواص مکانیکي خوب ،سختي مناسب ،سطح تجديدپذير ،پايداری در حاللهای گوناگون و قیمت پايین ميباشد] 11و.[11
بعد از مطالعه خواص الکتروشیمیايي و پايداری الکترود اصالح شده با نانوکامپوزيت مايع يوني و نانولولههای کربني ،خواص
الکتروکاتالیستي آن در قبال ماده اعتیاد آور مورفین و ترکیب فنیلافرين مورد بررسي قرار ميگیرد .سپس مقدار اين دو ترکیب
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توسط الکترود اصالح شده با نانوکامپوزيت IL/MWCNTاندازهگیری شده و صحت روش مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت
امکان اندازهگیری همزمان دو ترکیب مورد نظر بررسي و روشي برای اين منظور ابداع مي گرديد.
 -2بخش تجربی
 -7-4مواد شيميايي
نانولولههای کربني چند ديواره ( (MWCNTبا درجه خلوص  ،%95قطر بین  01-11 nmو طول تقريبي ( )0 µmاز شرکت
نانولب ( MAو  Brightonو  )Nanolabخريداری شد .مورفین سولفات و فنیلافرين از شرکت سیگما-آلدريج تهیه شدند .مايع
يوني ] -0اتیل-1متیل ايمیدازولیوم تترا فلوئورو بورات ( ، [)EMIBF4متیل تری متوکسي سیالن ( N-N،)MTMOSدی متیل
فرمامید ( ،)DMFاسید کلريدريک ( ،)HClسديم هیدروکسید ( ،)NaOHدی پتاسیم هیدروژن فسفات و پودر گرافیت همگي از
شرکت مرك يا فلوکا تهیه شدهاند.
 -4-4وسايل و تجهيزات
آزمايشهای الکتروشتتیمیايي انجام گرفته در اين پروژه تحقیقاتي با استتتفاده از دستتتگاه اتولب (گالوانواستتتااپتانستتیواستتتا)
(GALVANOSTATا AUTOLAB PGSATAT-100 )POTENTIOSTATمجهز به رابط  ،USBنرم افزار  GPESو در اتصال
با سیستم سه الکترودی و کامپیوتر شخصي برای ذخیره و پردازش دادهها انجام گرفت .تصاوير مربوط به میکروسکوپ الکتروني
روب شي ( )SEMتو سط د ستگاه  SEMساخت شرکت فلیپس مدل  ،XL30حمام فرا صوت برای به هم زدن و پخش محلول
 MWCNTو ILدر حاللها استتتفاده شتتده ،دستتتگاه pHمتر چند منظوره ستتاخت شتترکت متروهم مدل

 711برای تنظیم pH

محلول و ترازوی  Sartφriusمدل  LA120Sبرای وزن کردن مقادير مورد نیاز مواد شیمیايي جامد و د ستگاه سانتريفیوژ با دور
 8111 rpmاز جمله دستگاههای مورد استفاده در آزمايشهای الکتروشیمیايي و همراه آن بودند.
 -9-4تهيه الکترود کربن -سراميک اصالح نشده
تهیه  CCEتوسط روشي که لو 1و همکارانش ] [11نخستین بار در سال  0991برپايهی روش سل-ژل پیشنهاد کردند ،صورت
گرفت ،که شتتامل پخش کردن پودر گرافیت در درون محلول ستتل -ژل (مخلوط متیل تری متوکستتي ستتیالن ،متانول و
ه یدروکلريک استتت ید) ميباشتتتد .به اين ترتیب که ابتدا مخلوطي از 9 mlا 1متانول6 ml ،ا MTMOS 1و 6 mlا 1استتتید
هیدروکلريک 0 Mا 1به مدت حدود  05الي  11دقیقه به وسیله همزن مغناطیسي به هم زده شده ،بالفاصله در مرحله شیری
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شدن ،میزان 1ا 1گرم پودر گرافیت به مخلوط حاصل اضافه شده و به مدت  05دقیقه کامالً به هم زده شد آنگاه ترکیب حاصل
درون لوله تفلوني کوچک (قطر 9 mmا 1وطول  )7 mmقرار داده شده و پرس شد .سپس الکترود حا صل به مدت  11ساعت
در دمای اتاق نگهداری شده تا کامال خشک شود .سطح  CCEبه دست آمده توسط کاغذ پولیش صاف شد .الکترود به دست
آمده پس از اتصال سیم مسي نازك قابلیت استفاده در کاربردهای الکتروشیمیايي را دارد.
 -6-4تهيه الکترود کربن -سراميک اصالح شده با نانوکامپوزيت
برای تهیه MWCNT/CCEا MWCNT ،ILها در حالل مخلوط آب و  N-Nدی متیل فرمامید به نستتتبت  1:0به طور همگن
پخش شد .برای اين منظور 1 mgا 1از کربن نانوتیوبهای چند ديواره را درون 1 mlا 5محلول  )1:0( DMF- H2Oريخته شده
و به مدت  05دقیقه در درون حمام فرا صوت قرار داده شد ،تا ذرات  CNTsبه طور کامل و همگن در حالل پخش شوند سپس
به میزان  IL %1به مخلوط اضافه شده ودوباره به مدت  05دقیقه در دستگاه التراسونیک قرار داده شد .برای اصالح  ،CCEابتدا
سطح الکترود به طور کامل پولیش 1داده مي شود تا سطحي صاف برای ا صالح به د ست آيد و سپس با آب مقطر ش سته مي
شود .در آخر حدود  11 µlسو سپان سیون  MWCNTو ILدر  )1:0( DMF-H2Oتو سط سمپلر بر روی سطح الکترود قرار داده
شتتده و اجازه داده مي شتتود تا در دمای آزمايشتتگاه به طور کامل جذب و خشتتک شتتود .برای تهیه الکترود اصتتالح شتتده با
MWCNTهای تنها همان روش بدون استفاده از مايع يوني عمل گرديد.
 -3نتایج و بحث
 -7-9بررسي مورفولوژي سطحي الکترودهاي اصالح شده
بهترين بستر برای اصالحگرهای  CNTsو  IL/CNTsب ستری است که شکل پذير ،قابل نفوذ ،فشرده و در عین حال متخلخل
باشد .الکترود کربن -سرامیک با دارا بودن تمام اين ويژگيها بهترين گزينه برای بستر اين اصالحگرها است .الکترود کربن-
سرامیک اصالح شده با CNTها بدلیل خصوصیات رسانايي و مکانیکي خوب ،خواص الکتروکاتالیتیکي مناسبي را نسبت به الکترود
کربن -سرامیک برهنه نشان داده است .مطالعه نتايج منتشر شده نشان ميدهد که تجمع CNTها بر روی الکترود کربن-سرامیک
اکثر اوقات باعث افزايش جريان ردوکس و همچنین کاهش فوق پتانسیل در الکتروکاتالیز خیلي از آنالیت ها مي شود ].[15-18
همچنین از ويژگيهای مهم نانو لولههای کربني همراه با مايعات يوني نسبت سطح به حجم باالی آنهاست لذا اصالح سطح
الکترود کربن-سرامیک برهنه با کامپوزيت CNTها بر مساحت سطح و در نتیجه هدايت آنها ميافزايد .برای مطالعه ويژگيهای
سطح الکترود کربن-سرامیک برهنه میکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMبکار رفته است .نتايج بدست آمده پس از تمیز کردن

Polish
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سطح الکترود با کاغذ پولیش  0511تهیه شده ،در شکل ( -0الف) نشان داده شده است .همانطور که از شکل پیداست سطح
اين الکترود دارای صفحات پولک مانند و متخلخل و در عین حال فشرده است .شکل ( -0ب) تصوير  SEMالکترود کربن سرامیک
اصالح شده با نانولولههای کربني چند ديواره تنها را نشان ميدهد .تصوير به دست آمده سطح اسپاگتي (ماکاروني) مانندی را
نشان ميدهد که به صورت يکنواخت تمام سطح  CCEرا پوشانده است .شکل ( -0ج) تصوير  SEMالکترود کربن -سرامیک
اصالح شده با کامپوزيت نانولولههای کربني چند ديواره و مايع يوني را نشان ميدهد .همانطوری که مالحظه ميشود مايع يوني
استفاده شده در تهیه کامپوزيت نانو لولههای کربني مانند خمیری آنها را در هم گرفته و اثری از ذرات اسپاگتي مانند نانو
لولههای کربني چند ديواره نمانده است.

شکل .1تصوير ( SEMالف) الکترود کربن -سراميك برهنه( ،ب) الکترود کربن -سراميك اصالح شده با  MWCNTتنها و (ج) الکترود کربن-
سراميك اصالح شده با .IL/MWCNT

 -4-9بررسي پايداري  IL/MWCNTs/CCEدر قبال چرخه پتانسيل و زمان
پايداری دراز مدت ،يکي ازخصوصیات مهم سنسورها و بیوسنسورها است .پايداری مؤثر يک الکترود اصالح شده از طريق ثبت
نتايج حا صل از رفتار خود ا صالحگر و يا رفتارالکترو شیمیايي يک گونه برگ شتپذير در روی الکترود ا صالح شده بعد از روبش
متوالي ولتاموگرام چرخهای به اثبات ميرسد .شکل  ،1ولتاموگرامهای چرخهای فری سیانید آهن را در روبشهای اول و 011ام
نشتان ميدهد .همانطوريکه در شتکل مالحظه ميشتود پاستا الکترود در قبال فری ستیانید آهن بعد از  011چرخه ،با پاستا
الکترود چرخه اول تقريباً يکسان است و تنها در حدود  %1تغییر از خود نشان ميدهد .نتیجه حاصل نشان از پايداری مناسب
نانوکامپوزيت MWCNTا ILبر روی سطح الکترود در چرخههای متوالي دارد .پايداری الکترود نسبت به زمان نیز از ويژگيهای
مثبت يک الکترود به حستاب ميآيد .اين الکترود  %95از فعالیت اولیه اش را پس از بیستت روز ،هنگامي که در هوا و در دمای
اتاق نگهداری مي شود ،حفظ ميکند .پايداری باالی  IL/MWCNTجذب شده بر روی  CCEدر مقابل ريزش و از همگسیختگي
در محلول آبي ،مربوط به پايداری مکانیکي و شیمیايي فیلم IL/MWCNTميباشد.
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شکل .2ولتاموگرام چرخهای چرخه اول و 111ام محلول  5/1 mMفری سيانيد آهن محتوی  K2HPO4 1/1 Mبرروی .IL/MWCNTs/CCE

-9-9فعاليت الکتروکاتاليستي الکترود اصالح شده در قبال مورفين
به منظور مطالعه فعالیت الکتروکاتالیستي الکترود اصالح شده در قبال اکسیداسیون مورفین ولتاموگرام چرخهای محلول محتوی
1 mMا 0از مورفین بر روی الکترودهای  CCEاصالح نشده MWCNT/CCE ،و  IL/MWCNT/CCEدر بافر فسفات 0 Mا1
ترسیم گرديد (شکل  .)1ولتاموگرام چرخه ای حاصل برای مورفین نشان ميدهد که اکسیداسیون اين ترکیب برگشتناپذير است
زيرا در روبش وارون هیچ دماغه کاتدی ظاهر نميشود .همانطوريکه مالحظه مي شود اکسیداسیون اين ترکیب در سطح الکترود
 CCEدر پتانسیل 11ا 1ولت با جريان دماغه آندی  6میکروآمپر و دماغه اکسیداسیون همان ترکیب در روی الکترود
 MWCNT/CCEدر پتانسیل 11ا 1ولت و با شدت جريان آندی 7ا 8میکروآمپر صورت ميگیرد .اين در حالي است که دماغه
اکسیداسیون اين ترکیب در روی الکترود  IL/MWCNT/CCEدر پتانسیل 1ا 1ولت و با شدت جريان  07میکروآمپر ظاهر
ميشود .همانطورکه ديده ميشود پیک اکسايش مورفین بر روی  IL/MWCNT/CCEدر پتانسیل های کم مثبت و از شدت
جريان آندی بیشتری برخوردار است .بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که فرآيند اکسیداسیون اين ترکیب بر روی
MWCNT/CCEا ILنسبت به  CCEو  MWCNT/CCEراحتتر و با سنتیک باالئي صورت ميگیرد که اين کارايي مناسب و
مؤثر اصالحگر کامپوزيتي MWCNTا ILرا برای اکسیداسیون اين ترکیب به اثبات ميرساند .به عبارت ديگر خصوصیات مناسب
الکتروکاتالیزی ،رسانايي و مکانیکي مخلوط MWCNTو ILباعث بهبود اکسايش الکتروشیمیايي مورفین ميشود.

 -7-9-9تاثير  pHبر رفتار الکتروشيميايي مورفين
 pHمحلول يکي از مهمترين عواملي استتتت که ميتواند فرايندهای انتقال الکترون را تحت تأثیر خود قرار دهد و تغییرات آن
تأثیر بستتزايي در نحوه انتقال الکترون و میزان بار انتقالي داشتتته باشتتد .لذا بررستتي تأثیر تغییرات آن بر رفتار الکتروشتتیمیائي
آنالیت حائز اهمیت ا ست .شکل ( -1الف) ولتاموگرام چرخهای مورفین را در سطح الکترود  IL/MWCNT/CCEدر pHهای
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مختلف نشتتان ميدهد .همانطور که مشتتاهده ميشتتود با تغییر pHدماغه آندی مورفین از نظر پتانستتیل و شتتدت جريان دچار
تغییرات عمدهای مي شوند .با افزايش  pHمحیط ،دماغه آندی مورفین به سمت پتان سیلهای کم مثبت جابجا مي شود .شکل
( -1ب) تغییرات پتانسیل ( ) Epaرا بر حسب تغییرات  pHنشان ميدهد .در محدوده  pHمورد مطالعه ( 5تا  )9پتانسیل دماغه
با افزايش  pHبه سمت اعداد منفيتر جابجا مي شود .تغییرات پتان سیل بر ح سب  pHخطي بوده و آنالیز دادهها ن شان ميدهد
که رابطه زير بین  Epaو  pHبرقرار است.
) ( R2= 0.9899

Epa(V) = 0.824-0.064 pH

شیب  -61 mV/pHنشان ميدهد که تعداد الکترون مبادله شده با تعداد پروتون درگیر در واکنش الکتروشیمیايي برابر
است که با توجه به مطالعات صورت گرفته و دادههای حاصل واکنش اکسايش مورفین را ميتوان به صورتي که در شکل  5نشان
داده شده است در نظر گرفت ]  11،11،19و. [11

شکل .3ولتاموگرام چرخهای مورفين با غلظت  1/1 mMبر روی الکترود ) MWCNT/CCE )b) ،CCE )aو ( IL/MWCNT/CCE )cدر بافر
فسفات  ) pH = 8( 1/1 Mو با سرعت روبش.51 mV s-1

همانطوری که در اين شکل ( )5ديده مي شود مورفین از طريق مبادله دو الکترون همراه با دو پروتون اک سید مي شود .شرکت
پروتونها در واکنش الکتروشیمیايي نشان از تاثیر اساسي  pHبر روی پیشرفت واکنش الکتروشیمیايي دارد طوری که با توجه
به شتتتکل ( -1ب) جريان دماغه به طور تدريجي همزمان با افزايش  pHافزايش مييابد .در  pH=7-8به مقدار ماکزيمم خود
مي رستتتد .پس از آن م قدار جر يان با افزايش بیشتتتتر  pHکاهش مي يا بد .اين تغییرات به عواملي مان ند برهمکنش های
الکترواستتتاتیک بین مورفین و الکترود اصتتالح شتتده با  ،IL/MWCNTوابستتتگي واکنش الکترودی به  pHمحلول و تغییرات
حاللیت مورفین با  pHمربوط ميشتتود .بنابراين مقدار بار مبادله شتتده در ستتطح الکترود  IL/MWCNT/CCEو مورفین با

pH

تغییر کرده و در نتیجه میزان اکستايش آن نیز تغییر ميکند ] .[11در نهايت با توجه به اينکه بهترين پاستا الکترود مورد نظر
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به مورفین (از نظر دا شتن جريان آندی باال و پتان سیل اک سايش پايین) در  pH=8حا صل شد ،به همین دلیل اين  pHبه عنوان
 pHبهینه انتخاب شد.

شکل ( .4الف) ولتاموگرامهای چرخهای  IL/MWCNT/CCEدر محلول بافر فسفات  1/1 Mشامل  1/1 mMمورفين ،با  pHهای مختلف از
راست به چپ ( )9-5و با سرعت روبش( ،51 mV s-1ب) تغييرات جريان دماغه آندی بر حسب  pHو (ج) تغييرات پتانسيل دماغه آندی بر حسب .pH

شکل  -5شمای پيشنهادی برای واکنش الکتروشيميايي مورفين.

 -4-9-9تأثير سرعت روبش پتانسيل بر رفتار الکتروشيميايي مورفين
با افزايش سترعت روبش پتانستیل ،ارتفاع دماغه آندی در ولتاموگرام چرخهای مورفین در بافر فستفاتي افزايش مييابد .شتدت
جريان دماغه برای فرآيندهای الکترودی غیرانتشتاری (جذب ستطحي) متناستب با سترعت روبش پتانستیل و برای فرآيندهای
کنترل شده با انت شار متنا سب با ري شه دوم سرعت روبش ميبا شد .برای ن شان دادن تاثیر سرعت روبش بر دماغه اک سايش
مورفین ،ولتاموگرامهای چرخهای MWCNT/CCEا ILدرمحلول بافر ف سفات 0 Mا1( 1ا ) pH=8محتوی 1 mΜا 0مورفین با
سرعتهای روبش متفاوت ر سم گرديد ( شکل  .)6همانطوريکه مالحظه مي شود با افزايش سرعت روبش ،ارتفاع دماغه آندی
مورفین افزايش مييابد .آنالیز جريان دماغه آندی بر حسب جذر سرعت روبش نشان ميدهد که در محدوده  01تا 111 mV/s
جريان دماغه افزايش مييابد و يک ارتباط خطي بین جريان دماغه و ريشتته دوم ستترعت روبش وجود دارد ]شتتکل ( -6ب)[ .
رابطه خط حاصل ،از معادله زير تبعیت ميکند و نشان ميدهد که فرآيند الکترودی از طريق فرآيند انتشار کنترل ميشود.
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I (μА) = 1.1915 υ 1/2 + 2.6927

شکل ( .6الف) ولتاموگرامهای چرخهای مورفين در سطح الکترود  IL/MWCNT/CCEدر بافر فسفات  ) pH =8( 1/1 Mو در سرعت های روبش
 11تا ( 411 mV s-1از پائين به سمت باال) و (ب) نمودار تغييرات جريان دماغه آندی بر حسب ريشه دوم سرعت روبش.

 -9-9-9اندازهگيري انفرادي مورفين به روش ولتامتري چرخهاي و پالس ولتامتري تفاضلي
تعیین مورفین بوستتتیله ولتامتری چرخهای با غلظت های مختلف تحت شتتترايط تجزيهای انتخاب شتتتده ( ،)pH = 8میزان
سو سپان سیون MWCNTا 11μL : ILانجام گرفت .شکل  7ولتاموگرامهای چرخهای مورفین در شرايط بهینه و در غلظتهای
مختلف از اين ترکیب را نشتتان ميدهد .همانطور که مشتتاهده ميشتتود با افزايش غلظت ،جريان دماغه آندی افزايش مييابد.
بررسي تغییرات جريان دماغه آندی بر حسب غلظت يک ارتباط خطي مناسب بین جريان دماغه آندی و غلظت مورفین از 1ا5
تا 1 μΜا 011در روش ولتامتری چرخهای ن شان ميدهد .معادله خطي بین تغییرات جريان دماغه بر ح سب غلظت مورفین به
صورت زير ميباشد:
)(C/μΜ, R2=0.9927

Ia (μА) = 0.2209 C +2.307

شکل ( .7الف) ولتاموگرامهای چرخهای  IL/MWCNT/CCEدر بافر فسفات  )pH =8 ( 1/1 Mمحتوی غلظتهای مختلف مورفين با سرعت
روبش  51 mV s-1و (ب) تغييرات جريان آندی بر حسب غلظت مورفين.
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روش پالس ولتامتری تفاضلي ( )DPVبه علت اينکه جريان زمینهی کمتری دارد ،از حساسیت بااليي در اندازهگیریها برخوردار
بوده ،و برای اندازه گیری مورفین ا ستفاده شد .شکل  8پالس ولتاموگرامهای تفا ضلي را در غلظتهای مختلف مورفین ن شان
ميدهد .در اين شتتکل با افزايش غلظت مورفین ستتیگنال حاصتتل افزايش مييابد و آنالیز جريان دماغه بر حستتب غلظت يک
ارتباط خطي منا سب بین جريان دماغه و غلظت را تأيید ميکند .معادله خط به صورت زير ميبا شد و حد ت شخیص اين روش
(غلظتي از نمونه آزمايشي که نسبت سیگنال به پارازيت  1داشته باشد) 58 µMا 1محاسبه شد.

)( C/μΜ, R2=0.9937

I (μА) = 0.2303 C + 0.2961

شکل ( .8الف) پالس ولتاموگرامهای تفاضلي ( ) DPVبرای الکترود  IL/MWCNT/CCEدر غلظتهای مختلف مورفين و (ب) نمودار کاليبراسيون
مربوطه; شرايط بهينه ،:پهنای پالس ،511 ms :پله پتانسيل  ،5 mV 2بافر فسفات .) pH = 8( 1/1 M

-6-9رفتار الکتروشيميايي فنيل افرين بر روي الکترود اصالح شده IL/MWCNT/CCE

الکترواکستتیداستتیون فنیل افرين در ستتطح الکترودهای MWCNT/CCEا CCE ،ILو MWCNT/CCEبا استتتفاده از ولتامتری
چرخهای بررس تي شتتد (شتتکل  .)9همانطور که مالحظه ميشتتود جريان آندی مربوط به اکستتايش فنیلافرين بر روی الکترود
MWCNT/CCEا ILن سبت به  CCEو  MWCNT/CCEبی شتر شده که ن شان از کاتالیز اک سیدا سیون اين ترکیب در سطح
الکترود MWCNT/CCEا ILدارد .به عبارت ديگر جريان حاصتتل از الکترواکستتیداستتیون به همراه شتتیفت پتانستتیل به ستتمت
پتانسیل های مثبت نشان از اثر الکتروکاتالیزی نانولوله های کربني و بهبود و افزايش آن در حضور مايع يوني را دارد .در روبش
وارون پتان سیل هیچ موج کاتدی ظاهر نمي شود که داللت بر برگ شت ناپذير بودن فرآيند اک سايش فنیلافرين در سطح اين
الکترود دارد.

Pulse width
Step potential
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شکل  .9ولتاموگرام چرخهای فنيلافرين با غلظت 2/1 mMبرروی الکترودهای ) MWCNT/CCE )b) ،CCE)aو )IL/MWCNT/CCE )c

در بافرفسفات )pH=8( 1/1Mو با سرعت روبش.51 mV s-1

 -7-6-9تاثير  pHبر رفتار الکتروشيميايي فنيلافرين
همانطور که در رفتار الکترو شیمیائي مورفین و نیز اکثر اين گونه ترکیبات ديده شده ا ست واکنش

اک سیدا سیون آنها تابع pH

بوده و تغییرات آن مي تواند تاثیر عمده ای را در رفتار الکترو شیمیائي آنها دا شته با شد .تاثیر  pHبر روی رفتار الکترو شیمیايي
فنیلافرين در سطح الکترود  IL/MWCNT/CCEتوسط ولتامتری چرخهای در بافر فسفات 0 Mا 1و در حضور 1ا 1میلي موالر
فنیل افرين در محدوده pHهای  5-01برر سي شده ا ست .با توجه به نتايج حا صل م شخص گرديد که پتان سیل دماغه آندی و
جريان آن با تغییر  pHتغییر مييابند که وابستگي مکانیسم واکنش ردوکس را به پروتون نشان ميدهد .با افزايش  pHپتانسیل
اکسیداسیون فنیلافرين به سمت مقادير کممثبت جابجا ميشود که معادله آن در زير آورده شده است و بهترين پاسا به گونه
مورد نظر در  pH=8مشاهده گرديد.
)(R2 = 0.978

Epa= -0.0588 pH + 1.068

شیب 8 mV/pHا -58نشان ميدهد که تعداد الکترون مبادله شده با تعداد پروتون درگیر در واکنش الکتروشیمیايي برابر است
که با توجه به مطالعات صورت گرفته و دادههای حاصل واکنش اکسايش فنیلافرين را ميتوان به صورت زير (شکل  )01نشان
داد ] 10و:[11

شکل  .11شمای پيشنهادی برای واکنش الکتروشيميايي فنيلافرين
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 -4-6-9تاثير سرعت روبش پتانسيل بر رفتار الکتروشيميايي فنيلافرين
تاثیرسرعت روبش روی دماغه اکسايش فنیلافرين در سطح الکترود MWCNT/CCEا ILمورد مطالعه قرار گرفته است .چنانکه
در شتکل  00قابل مشتاهده استت ،جريان دماغه اکستايش با افزايش سترعت روبش افزايش مييابد .تغییرات جريان دماغه بر
ح سب ري شه دوم سرعت روبش پتان سیل ،در ناحیه سرعت روبش ( )01-111 mV s-1خطي ا ست و رابطهی خط حا صل ،از
معادله زير تبعیت ميکند.
) I(μА)= 8.8×10-5 υ1/2 -1.1×10-5 ( υ: mV s-1 , R2= 0.997 , Cphenylephrine =2.0 mΜ

اين معادله نشتتان ميدهدکه جريان ماهیت انتشتتاری داشتتته و کنترل شتتده با ستتنتیک انتقال جرم گونه الکتروفعال يعني
فنیلافرين ميباشد.

شکل  .11ولتاموگرامهای چرخهای فنيلافرين در سطح الکترود  IL/MWCNT/CCEدر بافر فسفات  ) pH = 8( 1/1 Mو محتوی  2/1ميلي موالر
فنيلافرين در سرعتهای روبش .411 mV s-1 -11

 -9-6-9اندازهگيري انفرادي فنيلافرين به روش ولتامتري چرخهاي و پالس ولتامتري تفاضلي
به منظور اندازه گیری انفرادی فنیل افرين ،از روشهای مختلف الکترو شیمیايي ولتامتری چرخه ای و پالس ولتامتری تفا ضلي
ا ستفاده شده ا ست.تعیین فنیلافرين بو سیله ولتامتری چرخهای با غلظتهای مختلف تحت شرايط انتخاب شده (،) pH= 8
میزان  11μLسوسپانسیون MWCNTا ILانجام گرفت .با توجه به نتايج ،با افزايش غلظت ،جريان دماغه آندی افزايش مييابد.
برر سي تغییرات جريان دماغه آندی بر ح سب غلظت يک ارتباط خطي منا سب بین جريان دماغه آندی و غلظت فنیلافرين از
.ا 1تا  151 μΜدر روش ولتامتری چرخهای نشتتان ميدهد .ترستتیم پالس ولتاموگرامهای تفاضتتلي در غلظتهای مختلف (-1
011میکروموالر) فنیلافرين نشتتتان از رابطه خطي غلظت بین فنیلافرين و جريان دماغه آندی دارد .و آنالیز جريان دماغه بر
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ح سب غلظت يک ارتباط خطي منا سب بین جريان دماغه و غلظت از  61نانوموالر تا  111میکروموالر را تأيید ميکند .معادله
خط به صورت زير ميباشد:
)( Cphenylephrine/μΜ, R2=0.996

I (μА) = 4.1 × 10-6 Cphenylephrine + 5.8 × 10-5

حد تشخیص برای اين اندازهگیری  51نانوموالر محاسبه شد.
 -9-9اندازه گيري همزمان مورفين و فنيلافرين
با عنايت به اهمیت اندازه گیری های همزمان چند ترکیب با ا ستفاده از الکترودهای ا صالح شده ،اندازه گیری مورفین )(MO
در ح ضور داروی فنیلافرين ) (PHEمورد برر سي قرار گرفت .با توجه به رفتار الکترو شیمیايي انفرادی مورفین و فنیلافرين در
سطح الکترود  ،IL/MWCNT/CCEو با در نظر گرفتن اختالف رفتار از نظر پتان سیل اک سیدی اين دو ترکیب سعي بر آن شد
که استتتفاده از الکترود اصتتالح شتتده در اندازهگیری همزمان آنها مورد مطالعه قرار گیرد و در صتتورت اخذ نتايج مفید اقدام به
اندازهگیری همزمان اين دو ترکیب گردد.
به منظور بررستتي امکان اندازهگیری همزمان اين دو ترکیب ولتاموگرام چرخهای الکترود  IL/MWCNT/CCEرا در محلول بافر
فسفات 0Mا )pH= 8( 1محتوی  51µMاز دو ترکیب ترسیم گرديد ]شکل ( -01الف)[ .دماغه اکسايش مورفین و فنیلافرين
بر روی الکترود  ،IL/MWCNT/CCEبه ترتیب در پتان سیلهای 18 Vا 1و 51 Vا 1قراردارد و شدت جريان دماغه اک سايش
دو گونه نیز به ترتیب  5و 01میکرو آمپر ميباشد .بنابراين اختالف پتانسیل کافي بین دماغه های آندی اين دو ترکیب در اندازه
گیری همزمان وجود دارد .شکل ( -01ب) پالس ولتاموگرام تفاضلي الکترود اصالح شدهی  IL/MWCNT/CCEدر بافر فسفات
0Mا )pH=8( 1حاوی  11میکروموالر فنیلافرين و  11میکروموالر مورفین را به نمايش ميگذارد .همانطورکه در شکل ديده
ميشود دماغه اکسايش مورفین در پتانسیل17 Vا 1و فنیلافرين درپتانسیل 51 Vا 1واقع شده است و شدت جريان دماغه ها
نیز به ترتیب 00و  07میکروآمپر ميباشتتد و میزان جداشتتدگي دماغهها در حدود  161میلي ولت استتت که برای اندازهگیری
همزمان اين دو ترکیب مناسب است.
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شکل ( .12الف) ولتاگرام چرخهای دو ترکيب مورفين و فنيلافرين بر روی الکترود  IL/MWCNT/CCEدر غلظت  31ميکروموالر از دو ترکيب
درمحلول بافرفسفات  ) pH=8( 1/1Mوبا سرعت روبش 51 mV s-1و (ب) پالس ولتاموگرام تفاضلي مخلوطي از دو ترکيب مورفين و فنيلافرين
برروی الکترود  IL/MWCNT/CCEدر غلظت  31ميکروموالر از دو ترکيب در شرايط بهينه :پهنای پالس  ،51 msپله پتانسيل ،5 mVبافر
( .)pH =8

فسفات 1/1 M

اندازهگیری غلظتهای مختلف از فنیلافرين در ح ضور غلظت ثابتي از مورفین تو سط روش پالس ولتامتری تفا ضلي و در بافر
ف سفات 0ا 1موالر با  pH=8برر سي شده ا ست .شکل  01اندازهگیری همزمان دو ترکیب را در ح ضور غلظتهای مختلف از
فنیلافرين در حضتتور  11میکروموالر مورفین (قستتمت الف) و نمودار کالیبراستتیون مربوطه (قستتمت ب) را نشتتان ميدهد.
همانطورکه مشتتتاهده ميگردد تغییر پیوستتتته غلظت فنیلافرين بدون اينکه تغییری در جريان مورفین ايجاد کند فقط باعث
افزايش جريان اک سايش مربوط به فنیلافرين مي شود که ن شان ميدهد اندازهگیری همزمان اين ترکیب بدون مزاحمت ترکیب
ديگر امکانپذير است .همچنین اندازهگیری همزمان دو ترکیب در حضور غلظتهای مختلف از مورفین و در يک غلظت ثابت از
فنیلافرين مطالعه شده است .همانطور که در شکل  01مشاهده ميگردد تغییر پیوسته غلظت مورفین (قسمت ج) بدون اينکه
تغییری در جريان فنیلافرين ايجاد کند فقط باعث افزايش جريان اکستتايش مربوط به مورفین ميشتتود .نمودار کالیبراستتیون
مربوطه (قسمت د) رسم شده است.
شکل  01پالس ولتاموگرام تفاضلي بدست آمده ازالکترود اصالح شده MWCNT/CCEا ILبرای دو ترکیب مورفین و فنیلافرين
در شرايطي که غلظت هر دوگونه بطور پیو سته درحال تغییر ا ست را ن شان داده ا ست .همانطورکه مالحظه مي شود تفکیک و
جداسازی بین پتانسیلهای دو گونه به حدی ميباشد که تعیین جداگانه هرکدام از آنها را امکانپذير ميسازد.
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شکل( .13الف) پالس ولتاگرام تفاضلي همزمان مورفين و فنيلافرين در حضور غلظتهای مختلف فنيلافرين در حضور  21ميکروموالر مورفين در بافر
فسفات  1/1موالر و سرعت روبش ( ، 51 mV/sب) نمودار کاليبراسيون مربوطه( ،ج) پالس ولتاگرام اندازهگيری همزمان دو ترکيب در حضور غلظت-
های مختلف مورفين در حضور  11ميکروموالر از فنيل افرين و (د) نمودار کاليبراسيون مربوطه.

شکل .14پالس ولتاموگرامهای تفاضلي برای اندازهگيری همزمان گونههای مورفين و فنيلافرين در شرايط بهينه :پهنای پالس  ،51 msپله پتانسيل
 ،5 mVبافر فسفات .)pH=8( 1/1 M

جدول  0مقايسه کارائي الکترودهای اصالح شده مختلف با الکترود اصالح شده در کار حاضر در اندازه گیری مورفین را که در
منابع علمي گزارش است نشان مي دهد .همانطوريکه مالحظه مي شود الکترود حاضر نتايج قابل مقايسه ای را با کارهای انجام
شده از خود نشان مي دهد.
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جدول  :1مقايسه کارائي الکترودهای اصالح شده مختلف برای اندازه گيری مورفين
pH
کاری
8

Individual

11

0.02

7

Individual

11

0.14

8

Individual

15

1–35
–1.0–95.0 and 95.0
950.0
0.1- 20.0

0.40
0.066

8
7

Simultaneous
Individual

16
17

0.01

7

Individual

19

0.05–520

0.01

7

Individual

11

شماره

الکترود اصالح شده

روش کاری

محدوده خطي میکرو موالر

حد تشخیص -میکرو موالر

0

ZnO/CNTs/IL
CPE
ILs/CNTPE

SWV1

0.1-50 and 50-700

0.06

DPV2

1

MWCNTCILE

DPV

–0.6–10.0 and 10.0
600.0
0.4–450

1
5

GNSs/GCE
HTPMWCNT-CPE
)OMC/GCE

//
//

7

IL/NiO/CNTC
PE
MWCNT/CCE
/IL

1

6

8

Volam
metry
SWV
//

اندازه گیری

مرجع

8
0.58
1.0-60.0
 Simultaneousکتتتتتار
حاضر
1: Square wave voltammtry and 2: Differential pulse voltammetry

 -4نتیجهگیری
همانطور که م شاهده شد الکترود کربن -سرامیک ا صالح شده با نانولولههای کربني در کنار مايع يوني ب ستری منا سب برای
الکتروکاتالیز آنالیتهايي مورفین و فنیلافرين ميباشد .مقايسه رفتار اين ترکیبات روی الکترود اصالح شده و کربن -سرامیک
برهنه و نانولولههای کربني تنها خواص الکتروکاتالیزی نانولولههای کربني در کنار مايع يوني را به روشني نشان ميدهد .تعیین
مقدار مورفین و فنیلافرين با الکترود ا صالح شده فوق با ح سا سیت باال و حد ت شخیص منا سب ممکن ميبا شد .عالوه بر اين
تعیین همزمان گونههای مورفین و فنیلافرين بدون مزاحمت از جانب ديگری در حضور هم امکانپذير ميباشد.
تقدير و تشکر
نويسندگان اين مقاله مراتب قدرداني خود را از دانشگاه شهید مدني آذربايجان به خاطر حمايتهای مادی و معنوی اين کار
پژوهشي اعالم میدارند.
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