JARC
حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام
علی مطهریان 1و سید محمد رضا میالنی حسینی

2و*

 -1دانشجوی دکترای شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
دریافت :مرداد  ،1394بازنگری :شهریور  ،1394پذیرش :شهریور 1394

چکیده :در این پژوهش ،یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن ( )CPاصالح شده با پلیمر قالب مولکولی ( ،)MIPبرای تعیین

داروی دیازپام ( )DZتهیه شد .ذرات پلیمر قالبگیری شده مولکولی با روش پلیمریزاسیون رسوبی تهیه شده و سپس از آنها بهعنوان عنصر شناسایی

در ساخت حسگر استفاده شد .همچنین بهمنظور مقایسه ،ذرات پلیمر قالبگیری نشده ( )NIPنیز به روش مشابه ولی در غیاب مولکولهای دیازپام سنتز

شدند .تصاویر  SEMپلیمرهای تهیه شده نشان داد که ذرات  MIPبهدستآمده دارای ابعادی در گستره  100تا  300 nmهستند .روشهای ولتامتری
چرخهای ( )CVو ولتامتری موج مربعی ( )SWVبرای بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازهگیریهای کمی مورداستفاده قرار گرفتند .نتیجههای
بهدستآمده نشان داد که الکترود  MIP-CPتوانایی بسیار بیشتری را برای شناسایی دیازپام ،نسبت به  NIP-CPدارد .اثر برخی ازعاملهای مؤثر بر

پاسخ حسگر ،از قبیل ترکیب الکترود ،شرایط استخراج و همچنین شرایط اندازهگیری الکتروشیمیایی موردبررسی قرار گرفت و سپس منحنی درجهبندی
رسم شد .جریان پیک در گسترهی  4/00 ×10-8 – 8/00 ×10-6 Mبا غلظت دیازپام رابطهی خطی نشان داد و حد تشخیص نیز برابر  1/94×10-8 Mبه

دست آمد .انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازهگیری محلول  5/00 ×10-7 Mدیازپام  %3/48بهدست آمد .حسگر تهیه شده بهطور موفقیتآمیزی
برای تعیین دیازپام در نمونهی سرم خون انسان مورداستفاده قرار گرفت.

واژههای کلیدی :پلیمر قالبگیری شده مولکولی ،نانوذرات ،حسگر الکتروشیمیایی ،دیازپام ،الکترود خمیر کربن

قربانیان مورداستفاده قرار میگیرد .تعیین بنزودیازپینها به دلیل
نیاز به شناسایی و اندازهگیری کمی آنها در مطالعات بالینی و
یا پزشکی قانونی ،بهصورت گستردهای موردمطالعه قرار گرفته
است .تجزیه این ترکیبات ،یکی از قسمتهای مهم در بسیاری
از آزمایشگاههای تجزیه دارویی است .دیازپام (-7 ،)DZکلرو1-و
-3دیهیدرو-1-متیل-5-فنیل1-2H-و-4بنزودیازپین-2-یک،

مقدمه
بنزودیازپینها به دلیل اثراتی همچون ضد تشنج ،بیهوش
کنندگی ،ضدافسردگی ،خوابآور بودن و خواص آرامبخشی ،به
گروهی از پرمصرفترین داروها تبدیل شدهاند .آنها همچنین
بهعنوان پیشدارو برای القاء و یا بهطورکلی در کاربردهای
بیهوشی ،بهطور گستردهای در سراسر جهان تجویز میشوند.
با این حال ،موارد زیادی از مسمومیتهای دارویی و یا یکی از
عوامل مهم در تصادفات رانندگی ،ناشی از مصرف بنزودیازپینها
بوده است .همچنین این داروها توسط مجرمان برای ناتوان کردن
*عهدهدار مکاتباتdrmilani@iust.ac.ir :

یکی از شایعترین داروهای مورداستفاده ،از خانواده بنزودیازپینها
بهحساب میآید که بهعنوان خوابآور ،آرامبخش ،ضد تشنج و شل
کننده عضالنی کاربرد دارد [.]1
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تشخیص مولکولی گزینشی به دلیل وجود مکانهای شناسایی
روشهای تجزیهای متفاوتی از قبیل اسپکتروفتومتری [ 2تا ،]5
در داخل شبکه پلیمر است که از نظر اندازه ،شکل و جهتگیری
کروماتوگرافی [ 6تا  ،]10میکرو استخراج مایع مایع پخشی [،]11
گروههای عاملی مکمل مولکول آنالیت است .در مقایسه با سایر
الکتروفورز موئینهای [ ،]12ایمونواسی رادیویی [ ]13و روش
سامانههای شناسایی پلیمرهای قالب مولکولی دارای بسیاری از
الکتروشیمیایی [ 14تا  ]21برای تعیین دیازپام در نمونههای
ویژگیهای امیدوارکننده ،از قبیل هزینه کم و سنتز آسان ،پایداری
زیستی و همچنین فرموالسیون دارویی گزارش شده است .در این
باال به شرایط فیزیکی و شیمیایی خشن و قابلیت استفاده مجدد
میان ،روشهای الکتروشیمیایی بهعنوان سامانههایی سریع ،ساده،
بسیار عالی هستند [.]25
ارزان قیمت و با گزینشپذیری باال و نتیجههای تکرارپذیر ،جایگاه
در حسگرهای مبتنی بر  MIPحضور مولکول هدف درون
خاصی را به خود اختصاص دادهاند .گستره وسیعی از حسگرهای
قالبهای موجود در ساختار پلیمر موجب ایجاد یک تغییر
الکتروشیمیایی سازگار با محیطزیست که این نیازها را برآورده
الکتروشیمیایی مانند تغییر در رسانایی الکتریکی ،شدتجریان
میسازند بهصورت تجاری در دسترس هستند.
عبوری ،ظرفیت الکتریکی و  ...میشود .این تغییرات پردازش و
در دهههای گذشته ،الکترودهای اصالحشدهی شیمیایی به
تبدیل به یک سیگنال الکتریکی قابل مشاهده میشوند .حسگرهای
دلیل کارایی و گزینشپذیری مناسب خود که از طریق تغییر گونه
الکتروشیمیایی در حال حاضر بیشترین کاربرد را در میان
اصالحکننده به دست میآید ،بهصورت گستردهای برای تعیین
سایر حسگرهای متکی بر پلیمرهای قالب مولکولی دارند [.]26
کمی انواع گونههای آلی و معدنی (از طریق پیش تغلیظ گونه در
الکترود خمیر
مبتنی بر
ولتامتری
پژوهش،
سطحهجتٌی ثشدر این
تواند در
کننده می
ایي معرف
کاررفتهاند.
تؼییي داسٍی دیبصپبم (ؿ
 MIPثشای
ؿذُ ثب
حسگراكالح
خویشیکوشثي
الىتشٍد
ٍلتبهتشی
حؼگش
اصالحیه
پظٍّؾ ،
سطح الکترود) به دس
کربن اصالح شده با  MIPبرای تعیین داروی دیازپام (شکل )1
اػت.در حین ساخت الکترود ،قرار
یبفتِاصلی
ترکیب
الکترودهای جامد و یا در
تَػؼِ
توسعهیافته است.
گیرد [ .]22در میان انواع الکترودهای اصالح شده ،که اصالحات
نهتنها در سطح بلکه در ترکیب آنها نیز در حین آمادهسازی
امکانپذیر است ،الکترودهای خمیر کربن ( )CPEاز رایجترین
انتخابها هستند .البته تثبیت اصالحکننده در تودهی الکترود ،امکان
تجدید سطح ساده و تکرارپذیر آن را فراهم میکند و این میتواند
مهمترین مزیت الکترودهای اصالحشدهی خمیر کربن باشد [.]23
از اصالحگرهایی که در ترکیب خمیر کربن بهکار رفتهاند
مولکول دیازپام
شکل -1
شیمیاییدیبصپبم
ساختارهَلىَل
ؿیویبیی
ؿىل  -1ػبختبس
میتوان به الکتروکاتالیست ،آنزیمها و پلیمرهای قالبگیری
بخش تجربی
اصالح سطح این الکترودها
بخصچنین
شدهی مولکولی اشاره-2کرد .هم
تجربی
دستگاهها
بهطور گستردهای بهوسیلهی الیههای نازک فلزات ،عناصر
دستگاُّا
شناسایی زیستی و یا1 -2
تمامی اندازهگیریهای الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه
محافظتی انجام شده است [.]24
غشاهای
 Meterohm Trace analyzerمدل  VA 746و در یک سامانه
پلیمرهای قالب مولکولی مواد قابل اطمینانی هستند که در
 ٍ746 VAدس یه ػبه
هذل
ولیِ اًذاصُگیشیّبی الىتشٍؿیویبیی ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ Trace analyzer Meterohm
سه الکترودی شامل الکترود مرجع  ،Ag/AgClالکترود کمکی
سالهای اخیر بهطور پیوسته در اصالح الکترودها ،برای تهیه انواع
داخلی  2/5هیلیهتش
خویش
الکترودپالتیي
ووىیو هیلِ
لغشمتر
وشثي2/ثب میلی
داخلی 5
الىتشٍدقطر
خمیر ٍکربن با
الىتشٍدپالتین
 ، Ag/AgClمیله
هشخغ یا عوامل
الىتشٍدتشخیص
ؿبهلعناصر
الىتشٍدیعنوان
حسگرهای الکتروشیمیایی ،به
 MIP pHػٌتض ؿذُ ثب
ؿٌبػی
سیخت
.
ؿذ
اػتفبدُ
الىتشٍد وبس اًدبم ؿذ .ثشای تٌظین  pHاص دػتگبُ  pHهتش CORNING 140
بهعنوان الکترود کار انجام شد .برای تنظیم  pHاز دستگاه
اصالحکننده (بهجای اصالحکنندههای معمول دیگر) مورداستفاده
 S−4160ثشسػی ؿذ
Hitachiهذل
الىتشًٍیکهسٍثـی
هیىشٍػىَح
 .CORNINGاستفاده شد .ریختشناسی  MIPسنتز
متر 140
دارای خواص
سنتزی است
قرار گرفتهاند MIP.اصیک پلیمر

 2-2هعرفّا ٍ هَاد

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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داسٍی دیبصپبم اص ؿشوت ػجحبى داسٍ ٍ  -2-2آصٍثیغ ایضٍ ثَتیشٍ ًیتشیل ( )AIBNاص ؿشوت ػیگوب -آلذسیچ تْیِ ؿذ
آوشیلیه اػیذ ،)MAA(1اتیلي گلیىَل دی هتب آوشیالت ،)EGDMA(2پَدس گشافیت ٍ ّوچٌیي ػبیش هؼشفّب ،حاللّب ٍ ت
-3

میالنی حسینی و مطهریان

شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی  Hitachiمدل
 S−4160بررسی شد.

بهدستآمده با استفاده از مخلوط حاللهای متانول – اسیداستیک
(با نسبت  9به  )1و با روش سوکسله شستوشو داده شد.

معرفها و مواد

تهیهی الکترود خمیر کربن اصالح نشده ()CP

برای تهیهی الکترود خمیر کربن ،در یک شیشهی ساعت،
 0/075گرم پودر گرافیت با  0/025گرم پارافین بهخوبی مخلوط
و سپس خمیر تهیه شده در الکترود تفلونی متراکم شد .در پایان،
انتهای الکترود را بر روی کاغذ مخصوص صیقل داده تا سطح
صاف و تکرارپذیری ایجاد شود.

داروی دیازپام از شرکت سبحان دارو و  -2-2آزوبیس ایزو
بوتیرو نیتریل ( )AIBNاز شرکت سیگما -آلدریچ تهیه شدند.
متا آکریلیک اسید ( ،)MAAاتیلن گلیکول دی متا آکریالت
( ،)EGDMAپودر گرافیت و همچنین سایر معرفها ،حاللها
و ترکیبات مورداستفاده در این پژوهش از شرکت مرک خریداری
شدند .محلول استوک  5/00×10-3 M DZبا انحالل مقدار مناسب
دیازپام در حالل اتانول تهیه شد .بافر بریتون-رابینسون ()BR
از مخلوط کردن سه اسید شامل استیک اسید ،فسفریک اسید و
بوریک اسید (که نسبت به هریک از آنها  0/04موالر باشد) تهیه
و سپس با استفاده از سود pH ،آن تنظیم شد.

تهیهی الکترود خمیر کربن اصالح شده

بهمنظور ساخت حسگر ،در یک هاون شیشهای  0/015 gپودر
 MIPو  0/060 gپودر گرافیت را با یکدیگر مخلوط و سپس این
مخلوط ،به  0/025 gپارافین افزوده شد .خمیر تهیه شده به الکترود
منتقل و پس از متراکم کردن ،سطح آن بر روی یک کاغذ مناسب،
صیقل داده شد.
بهمنظور اثبات وجود قالب مولکولی در ساختار پلیمر و حساسیت
حسگر نسبت به مولکول هدف ،الکترود دیگری با استفاده از پلیمر
قالبگیری نشده ( )NIP-CPو به روش مشابه تهیه شد.

روشها
تهیه پلیمر قالب مولکولی

پلیمر قالبگیری شدهی مولکولی با استفاده از دیازپام ،بهعنوان
مولکول هدف و بر اساس دستور کار ذکر شده در مرجع  27تهیه
شد .برای این منظور ،در یک ظرف شیشهای  0/25 mmolدیازپام
را در  20 mlکلروفرم حل کرد و سپس 1 mmol ،از  MAAبه
آن افزوده و به مدت  45دقیقه با همزن برقی با هم مخلوط شدند
تا کمپلکس مونومر -مولکول هدف تشکیل شود .سپس 5 mmol
از  EGDMAو  1/9 mmolآغازگر ( )AIBNبه این مخلوط افزوده
شد .برای حذف اکسیژن ،گاز  N2به مدت  10دقیقه از محلول عبور
داده شد .سپس درب ظرف بهخوبی بسته و در حمام روغن با دمای
 60درجه سانتیگراد قرار داده و به مدت  12ساعت در این دما
نگهداشته شد .پس از پایان پلیمریزاسیون ،ظرف را در دمای اتاق قرار
داده و درب آن را باز کرده تا حالل اضافی از ظرف تبخیر شود .قابل
ذکر است که پلیمر قالبگیری نشده ( )NIPنیز با روش مشابه تهیه
شد .با این تفاوت که در اینجا از مولکول هدف استفاده نشده است.
بهمنظور استخراج مولکول هدف از شبکه  ،MIPپلیمر
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

فرایند الکتروشیمیایی برای تعیین دیازپام با استفاده از الکترود
اصالح شده با MIP

برای این منظور الکترود اصالح شده به مدت  15دقیقه در
محلول دیازپام (تهیه شده با بافر  BRبا  pHبرابر با  )3/8قرار
گرفته و پس از شستوشو ،در سل الکتروشیمیایی محتوی بافر
 BRبا  pHبرابر با ( 1/6بهعنوان الکترولیت حامل) قرار گرفته و
سیگنال کاهش دیازپام با روش  SWVنسبت به الکترود مرجع
 Ag/AgClثبت شد ارتفاع سیگنال کاهش دیازپام ،برای رسم
منحنی درجهبندی استفاده شد.

اندازهگیری دیازپام در نمونهی حقیقی سرم خون

بهمنظور بررسی توانایی حسگر پیشنهادی برای اندازهگیری
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 -3بحث ٍ ًتیجِگیری

گرفت .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود  MIPتهیه شده
دارای ابعادی در گستره  100تا  300نانومتر است.

دیازپام در بستر پیچیده ،از آن برای تعیین  DZدر سرم خون
شد.ابی
هطخصِی
3
انسان1-استفاده
ؿذُ/6ثب 0نمونهی
ml ،)2
هَلىَلی ml
کوچک (با حجم
منظور در  4لوله
سیختاین
برای
اػتفبدُ اص تلبٍیش هیىشٍػىَح الىتشًٍی سٍثـی هَسدثشسػی لشاس گشفت.
تْیِ
پلیوشّبی لبلت
ؿٌبػی
اػتبه .دیازپام
نسبت
300شده
حسگرتبتهیه
بررسی پاسخ
0/5 ml
های
غلظت
محلول2دیازپام (با
عَسmlوِ0/4
خون،
سرم
ًبًَهتش
گؼتشُ 100
داسای اثؼبدی دس
مختلف) وؿذُ
 MIPتْیِ
ؿَد
هـبّذُ هی
دس ؿىل
ّوبى
برای این منظور نخست رفتار الکتروشیمیایی محلول
استونیتریل ریخته شد .سپس برای تهنشین سازی پروتئینهای رسوب
 5/00×10-5 Mدیازپام ( pHبرابر با  )4/6بهوسیلهی الکترود
کرده ،از دستگاه سانتریفوژ با سرعت  14000دور در دقیقه ،به مدت 15
خمیر کربن اصالح نشده ،با استفاده از روش ولتامتری چرخهای
دقیقه استفاده شد .پس از پایان سانتریفيوژ 0/4 ml ،از محلول شفاف
در گسترهی پتانسیل  -600تا  -1200میلیولت و با سرعت
فوقانی برداشته و به  4بالن حجمی  25میلیلیتری منتقل شده و با بافر
روبش پتانسیل  100 mv/sبررسی شد .ولتاموگرام بهدستآمده
 BRدر  pHبرابر با  3/8به حجم رسید .ه و مراحل استخراج و آنالیز
(شکل  3قسمت الف) نشان داد که  DZدارای یک پیک کاهش
برای این محلولها ،با شرایط بهینه انجام شد.
 -3بحث ٍ ًتیجِگیری
برگشتناپذیر در پتانسیل  -0/89ولت نسبت به الکترود مرجع
هطخصِیابی
نتیجهها و1-3
نقره – کلرید نقره است که مربوط به کاهش گروه  4و  5آزومتین
بحث
[ 17تا .]20
در مولکول دیازپام در یک فرایند  e2 ، H2+است
مشخصهیابی
سیختؿٌبػی پلیوشّبی لبلت هَلىَلی تْیِ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص تلبٍیش هیىشٍػىَح الىتشًٍی سٍثـی هَسدثشسػی لشاس گشفت.
ؿىل  -2تلبٍیش  FE-SEMپلیوش لبلت هَلىَلی تْیِ ؿذُ
برای سایر اندازهگیریها استفاده
بنابراین ،در
استفاده
شده با
ریختشناسی
سیگنالاػت.
این ًبًَهتش
ادامه تباز 300
گؼتشُ 100
داسای اثؼبدی دس
تْیِ ؿذُ
تهیه MIP
مولکولییؿَد
قالب 2هـبّذُ ه
پلیمرهایؿىل
ّوبىعَس وِ دس
شد .همچنین با توجه به حساسیت باالی روش ولتامتری موج
دیازپامقرار
موردبررسی
روبشی
میکروسکوپ
تصویرهای
ًسبت بِ
الکترونیضذُ
حسگر تْیِ
بررسی پاسخ
از 2-3
ثشای ایي هٌظَس اثتذا سفتبس الىتشٍؿیویبیی هحلَل  5/00×10- 5 Mدیبصپبم ( pH=)4/6ثٍِػیلِی الىتشٍد خویش وشثي اكالح ًـذُ،
ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ٍلتبهتشی چشخِای دس گؼتشُی پتبًؼیل  -600تب  -1200هیلی ٍلت ٍ ثب ػشػت سٍثؾ پتبًؼیل 100 mv/s
ثشسػی ؿذٍ .لتبهَگشام ثِدػتآهذُ (ؿىل  3لؼوت الف) ًـبى داد وِ  DZداسای یه پیه وبّؾ ثشگـتًبپزیش دس پتبًؼیل
ٍ -0/89لت ًؼجت ثِ الىتشٍد هشخغ ًمشُ – ولشیذ ًمشُ اػت وِ هشثَط ثِ وبّؾ گشٍُ  5 ٍ 4آصٍهتیي دس هَلىَل دیبصپبم دس یه
فشایٌذ  2e- ،2H+اػت = .<17-20ثٌبثشایي ،دس اداهِ اص ایي ػیگٌبل ثشای ػبیش اًذاصُگیشیّب اػتفبدُ ؿذّ .نچٌیي ثب تَخِ ثِ
حؼبػیت ثبالی سٍؽ ٍلتبهتشی هَج هشثؼی ( ،)SWVایي سٍؽ ثشای اًذاصُگیشیّبی ووی اًتخبة ؿذ.
تهیه ؿذُ
هَلىَلی تْیِ
تلبٍیش
شکل  2ؿىل -2
شده
لبلتمولکولی
پلیوشقالب
FE-SEMپلیمر
FE-SEM
تصویرهای

 2-3بررسی پاسخ حسگر تْیِ ضذُ ًسبت بِ دیازپام
ثشای ایي هٌظَس اثتذا سفتبس الىتشٍؿیویبیی هحلَل  5/00×10- 5 Mدیبصپبم ( pH=)4/6ثٍِػیلِی الىتشٍد خویش وشثي اكالح ًـذُ،
ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ٍلتبهتشی چشخِای دس گؼتشُی پتبًؼیل  -600تب  -1200هیلی ٍلت ٍ ثب ػشػت سٍثؾ پتبًؼیل 100 mv/s
ثشسػی ؿذٍ .لتبهَگشام ثِدػتآهذُ (ؿىل  3لؼوت الف) ًـبى داد وِ  DZداسای یه پیه وبّؾ ثشگـتًبپزیش دس پتبًؼیل
ٍ -0/89لت ًؼجت ثِ الىتشٍد هشخغ ًمشُ – ولشیذ ًمشُ اػت وِ هشثَط ثِ وبّؾ گشٍُ  5 ٍ 4آصٍهتیي دس هَلىَل دیبصپبم دس یه
فشایٌذ  2e- ،2H+اػت = .<17-20ثٌبثشایي ،دس اداهِ اص ایي ػیگٌبل ثشای ػبیش اًذاصُگیشیّب اػتفبدُ ؿذّ .نچٌیي ثب تَخِ ثِ
حؼبػیت ثبالی سٍؽ ٍلتبهتشی هَج هشثؼی ( ،)SWVایي سٍؽ ثشای اًذاصُگیشیّبی ووی اًتخبة ؿذ.
ػشػت
= ٍ pHثب
 0pHدس
غلظتM0در /04
ثبفش BR
بافر دس
وشثي،
الىتشٍد خویش
اػتفبدُ اص
دیبصپبم ثب
5/00
هحلَل×10 -5MM
چشخِا
شکل 3
ؿىل
روبش
سرعت
برابر 6با 4/46/و با
 BRبا
کربن ،در
الکترود خمیر
استفاده از
دیازپام با
5/00×10
اییمحلول
ٍلتبهَگشامچرخه
(الف)ولتاموگرام
( --3الف)
غلظتثب/04 M
-5
-5
 5/00×10دیازپام
ولتاموگرام موج
ٍلتبهَگشام(ب)
محلول نمونه
بالنک و
محلول
100 mV/s
Mدیبصپبم
محلول5/
مربعی00×10
هحلَل M
هَج هشثؼی
ًوًَِ()bة)
هحلَل
ثالًه)b ٍ)a
پتانسیلهحلَل
سٍثؾ پتبًؼیل )a 100 mV/s
(شرایط ،) Frequency = 50 Hz ،t. step = 0/3 s ، ∆E = 20 mv ،v. step = 6 mv :اسکن در جهت کاتدی
-5
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میالنی حسینی و مطهریان

بهوسیلهی الکترود خمیر کربن تنها ( )CPسیگنال قابلتوجهی
مربعی ( ،)SWVاین روش برای اندازهگیریهای کمی انتخاب شد.
مشاهده نمیشود .این نتیجهها حاکی از آن است که پلیمر قالب
پس از بررسی رفتار الکتروشیمیایی دیازپام و اطمینان از
مولکولی بهکاررفته در الکترود خمیر کربن ،بهشدت دیازپام را از
الکتروفعال بودن آن در سطح الکترود خمیر کربن ،الکترودهای
محلول آبی جذب میکند ،درحالیکه الکترودهای  NIP-CPو CP
خمیر کربن اصالح شده با میکروذرات ( MIP (MIP-CPو
این قابلیت را نداشته و یا کمتر دارند .در نتیجه میتوان به وجود
میکروذرات ( ،NIP (NIP-CPمطابق دستور کار ذکر شده در
مکانهای فعال تشخیص  DZدر شبکهی پلیمر قالبگیری شده
بخش قبلی تهیه شد و از آنها برای تعیین  DZاستفاده شد.
-6
پی برد .در واقع در مرحله سنتز پلیمر قالب مولکولی ،حفرههایی در
وبتذی 5/00 × 10به
DZ
محلول
استخراج از
منظور،
Mخْت
اػىي دس
،)Frequency
= 50 Hz
این= ،t.step
برای0/3 s
ظ،∆ E = 20mv ،v. step = 6 mv :
 MIPایجاد میشود که از نظر اندازه ،شکل و جهتگیری گروههای
مدت  10دقیقه با استفاده از حسگرهای تهیه شده ،صورت گرفته
اص ثشسػی سفتبس الىتشٍؿیویبیی دیبصپبم ٍ اعویٌبى اص الىتشٍفؼبل ثَدى آى دس ػغح الىتشٍد خویش وشثي ،الىتشٍدّبی خویش
عاملی مکمل مولکول دیازپام هستند و وجود همین مکانهای
و الکترودها پس از شستوشو به درون یک سل الکتروشیمیایی
ي اكالح ؿذُ ثب هیىشٍرسات  ٍ )MIP-CP( MIPهیىشٍرسات  ،)NIP-CP( NIPهغبثك دػتَس وبس روش ؿذُ دس ثخؾ 3-3-2
شناسایی مولکولی منجر به تمایل زیاد  MIPنسبت به دیازپام در
محتوی بافر  BRبا غلظت  0 04 Mو  pHبرابر با  4 6منتقل شد
ؿذ ٍ اص آىّب ثشای تؼییي  DZاػتفبدُ ؿذ .ثشای ایي هٌظَس / ،اػتخشاج اص هحلَل  5/00 × 10-6 M DZ/ثِ هذت  10دلیمِ ثب
BRبثبگیری نشده ( )NIPاست .از طرفی گروههای
پلیمر قال
مقایسه با
 -600تا
سیگنال ٍSWV
ؿذُ،سپس
دُ اص حؼگشّبی تْیِ و
هحتَی ثبفش
الىتشٍؿیویبیی
پتانسیل ػل
یدسٍى یه
گسترهثِ
دیازپام اصدرؿؼتـَ
الىتشٍدّب پغ
كَست گشفتِ
ٍلت ثجت
.)4پبم دس گؼتشُی پتبًؼیل  -600تب -1200
(شکلدیبص
شد SWV
ػیگٌبل
-1200ؿذ ٍ
ت  pH= 4/6 ٍ 0/04 Mهٌتمل
ساختار مونومرهای  MAAو اتصالدهندههای
هیلی در
عاملی که
ػپغ ثبت
میلی ولت
ذ (ؿىل .)4
عرضی  EGDMAو در نتیجه پلیمرهای بهدستآمده وجود دارند
منجر به وجود خاصیت جذب سطحی در پلیمر میشوند که همین
امر موجب جذب شدن مقداری دیازپام در الکترود  NIP-CPدر
مقایسه با الکترود اصالح نشده  CPشده است.
پس از اطمینان از تشکیل مکانهای شناسایی در  MIPو پاسخ
حسگر تهیه شده به دیازپام ،عاملهای مؤثر بر اندازهگیری کمی
 ،DZبهینه شدند.
بهینهسازی عاملهای مؤثر بر اندازهگیری کمی DZ

ؿىل  -4همبیؼِی پبػخ  SWVالىتشٍدّبی  MIP-CPٍ NIP-CP ،CPپغ اص اػتخشاج اص هحلَل  5/00× 10- 6 Mدیبصپبم (.)pH= 3
شکل  -4مقایسهی پاسخ  SWVالکترودهای  CP ، NIP-CPو  MIP-CPپس از
(ؿشایظ آًبلیض)Frequency= 50 Hz ،t.step = 0/3 s ،∆ E-6= 20mv ،v. step = 6 mv :
استخراج از محلول  5/00× 10 Mدیازپام (.)pH= 3
بهمنظور
(شرایط) Frequency = 50 Hz ،t. step = 0/3 s ، ∆E = 20 mv ،v. step = 6 mv :

بهینهسازی ترکیب الکترود خمیر کربن اصالح شده با MIP

یافتن بهترین ترکیب برای الکترود خمیر کربن اصالح
ىعَس وِ دس ؿىل  4هـبّذُ هیؿَد ،الىتشٍد تغلیظ ؿذُ دس هحلَل دیبصپبم ًیض پیه وبّؾ گشٍُ  5 ٍ 4آصٍهتیي دس هَلىَل
شده با  ،MIPالکترودهایی تهیه شد که در آنها مقدار پارافین ثابت
بم سا وِ پیؾ اص ایي ثٍِػیلِی الىتشٍد خویش وشثي ( ٍ )CPثِعَس هؼتمین دس هحلَل  DZثِدػتآهذُ ثَدً ،ـبى هیدّذ وِ
ترکیب خمیر) و مقدارهای  MIPو گرافیت نسبت
مقدارهیکل
شدهثِدػت(25
الکترود تغلیظ
مشاهده
شکل 4
ػغحکه در
هماندسطور
دّذ وِ
آهذًُ%ـبى
ٍلتبهَگشامّبی
شود،ثش آى
اػت.میافضٍى
اكالح ؿذُ
الىتشٍد
هش حبوی اص لشاس گشفتي دیبصپبم
سپس برای هریک از الکترودها ،مراحل استخراج
ثشایمتغیر
مولکولّنچٌیيبه هم
آزومتین در
الىتشٍدو 5
کاهشثِگروه 4
دیازپام نیز
محلول
بل ٍلتبهتشی الىتشٍد در
بودDZ .
اػتخشاج
ثیـتش اػت.
NIP-CP
پیکهشثَط
ػیگٌبل
ًؼجت ثِ
MIP-CP
یلِی الىتشٍد خویش وشثي تٌْب ( )CPػیگٌبل لبثلتَخْی هـبّذُ ًویؿَد  .ایي ًتبیح حبوی اص آى اػت وِ پلیوش لبلت-6
(از محلول  5/00×10 DZ Mبا  pHبرابر با  )3و آنالیز (با روش
دیازپام را که پیش از این بهوسیلهی الکترود خمیر کربن ( )CPو
َلی ثِوبسسفتِ دس الىتشٍد خویش وشثي ،ثِؿذت دیبصپبم سا اص هحلَل آثی خزة هیوٌذ ،دسحبلیوِ الىتشٍدّبی CP ٍ NIP-CP
گرفت .نمودار جریان الکترود در مقابل نسبت وزنی
 )SWVانجام
بهطور مستقیم در محلول  DZبهدستآمده بود ،نشان میدهد که
لبثلیت سا ًذاؿتِ ٍ یب ووتش داسًذ .دس ًتیدِ هیتَاى ثِ ٍخَد هىبىّبی فؼبل تـخیق  DZدس ؿجىِی پلیوش لبلتگیشی ؿذُ
شکل  5رسم شده است .نمودار بهدستآمده نشان
کربن MIP/در
این امر حاکی از قرار گرفتن دیازپام در سطح الکترود اصالح شده
شد .دس ٍالغ دس هشحلِ ػٌتض پلیوش لبلت هَلىَلی ،حفشُّبیی دس  MIPایدبد هیؿَد وِ اص ًظش اًذاصُ ،ؿىل ٍ خْتگیش ی
بیشترین جریان در نسبت گرافیت MIP/برابر 0/34
دهد که
هٌدشکهثِ م
هَلىَلیدهد
ؿٌبػبیینشان می
دستآمده
ّویيهای ب
ولتاموگرام
افزون بر
است.
ً MIPؼجت ثِ
توبیلیصیبد
هىبىهّبی
آنٍ ،خَد
ّؼتٌذ ٍ
دیبصپبم
ّبی ػبهلی هىول هَلىَل
MAA
هًََهشّبی
سیگنالوِ دس
گشٍُّببهی ػبهلی
الکتروداػت .اص
ولتامتری()NIP
سیگنالشی ًـذُ
بم دس همبیؼِ ثب پلیوش لبلتگی
شاملٍ  MIP %19و  %56گرافیت) است .بنابراین،
الکترود
مربوطػبختبس (یعنی
عشفینسبت
MIP-CP
لدٌّذُّبی ػشضی  ٍ EGDMAدس ًتیدِ پلیوشّبی ثِدػتآهذُ ٍخَد داسًذ هٌدش ثِ ٍخَد خبكیت خزة ػغحی دس
پلیوشمقدار بهینه در تهیه حسگر انتخاب شد.
عنوان
این نسبت به
به الکترود  NIP-CPبیشتر است .همچنین برای استخراج DZ

ًَذ وِ ّویي اهش هَخت خزة ؿذى همذاسی دیبصپبم دس الىتشٍد  NIP-CPدس همبیؼِ ثب الىتشٍد اكالح ًـذُ  CPؿذُ اػت.
اص اعویٌبى اص تـىیل هىبىّبی ؿٌبػبیی دس  ٍ MIPپبػخ حؼگش تْیِ ؿذُ ثِ دیبصپبم ،ػبهلّبی هؤثش ثش اًذاصُگیشی ووی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
ثْیٌِ ؿذًذ.
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ْیٌِسازی ترکیب الکترٍد خویر کربي اصالح ضذُ با MIP

سازی عاهلّای هؤثر بر اًذازُگیری کوی DZ

یبفتي ثْتشیي تشویت ثشای الىتشٍد خویش وشثي اكالح ؿذُ ثب  ،MIPالىتشٍدّبیی تْیِ ؿذ وِ دس آىّب همذاس پبسافیي ثبثت
ّMIPن هتغیش ثَد .ػپغ ثشای ّشیه اص الىتشٍدّب ،هشاحل اػتخشاج
ًؼجت ثِ
ذاس ول تشویت خویش) ٍ همبدیش MIP
گشافیتضذُ با
کربي ٍاصالح
ِسازی ترکیب الکترٍد خویر
ل  5/00×10- 6M DZثب  ٍ )pH= 3آًبلیض (ثب سٍؽ  )SWVاًدبم گشفتً .وَداس خشیبى الىتشٍد دس همبثل ًؼجت ٍصًی
پبسافیي ثبثت
همذاس
وِ دس آى
تْیِدس ؿذ
الىتشٍدّبیی
،MIP
اكالح
خویشثِوشثي
سػن ثشای
تشویت
ثْتشیي
ي
ثشاثش 0/34
گشافیتّ/بMIP
ًؼجت
خشیبى
وِ ثیـتشیي
ؿذُیثبدّذ
ًـبى ه
دػتآهذُ
الىتشٍدًوَداس
ؿذُ اػت.
ؿىل 5
 Mدس
حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی ...
خویش) ٍ
ول
هشاحل اػتخشاج
الىتشٍدّب
ّشیه اص
ایي ّن
ًؼجت ثِ
همبدیشٍ MIP %
تشویت %19
تشٍد ؿبهل
اًتخبة ،ؿذ.
حؼگش
ثشایدس تْیِ
ػپغثْیٌِ
ثَد .همذاس
هتغیشػٌَاى
ًؼجت ثِ
گشافیتثٌبثشایي،
گشافیت) اػت.
56 ٍ MIP

 5/00×10- 6M Dثب  ٍ )pH= 3آًبلیض (ثب سٍؽ  )SWVاًدبم گشفتً .وَداس خشیبى الىتشٍد دس همبثل ًؼجت ٍصًی
سازی
س ؿىل  5سػن ؿذُ اػتً .وَداس ثِدػتآهذُ ًـبى هیدّذ وِ ثیـتشیي خشیبى دس ًؼجت بهینه
تجزیه0/
pHMIPثشاثش 34
گشافیت/
عاملؿذ.
یکاًتخبة
د ؿبهل  %56 ٍ MIP %19گشافیت) اػت .ثٌبثشایي ،ایي ًؼجت ثِػٌَاى همذاس ثْیٌِ دس تْیِ حؼگش
بسیار مهم در اندازهگیریهای الکتروشیمیاییpH ،

محلول تجزیه است .بهمنظور یافتن بهترین  pHبرای اندازهگیری
الکتروشیمیایی ،استخراج از محلول  5/00×10-6 Mدیازپام (pH
برابر با  )3/8با شرایط بهینه ،انجامگرفته و پس از شستوشوی
الکترود ،اندازهگیری جریان الکترود در محلول تجزیه با pHهای
دس ثشسػی  pHاػتخشاج هـخق ؿذ وِ ثشای اػتخشاج دیبصپبم ،هحیظّبی اػیذی هٌبػت هیثبؿٌذً .وَداس خشیبى ثش حؼ
متفاوت (در گستره  pHبرابر با  0/22تا  )8با روش  SWVانجام
اػتخشاج ًـبى هیدّذ وِ پبػخ حؼگش دس هحذٍدُی  pH= 3/3- 4/3تمشیجبً ثبثت اػتٍ ،لی دس همبدیش ثبالتش ٍ یب پبییيت
کربناكالح
خمیروشثي
الکترودخویش
پاسخالىتشٍد
MIPدسدرپبػخ
گشافیت MIP //
ؿذُشده
اصالح
ًؼجتگرافیت
ؿىل-5-5اثراثشنسبت
شکل
هیدروکلریک
ثْیٌِ ،1/6
های زیر
شد( .قابل ذکر است که برای pH
اًتخبة گشدیذ.
هحذٍدُ ،خشیبى ثِؿذت وبّؾ هییبثذ .ثٌبثشایي  pH= 3/8ثِػٌَاى همذاس

اسید بهعنوان الکترولیت حامل در نظر گرفته شده است) نمودار
ْیٌِسازی  pHاستخراج
 3-3-3بْیٌِسازی  pHتجسیِ
بهینه
ػپغتثبآمده بر حسب  pHمحلول تجزیه در شکل 7
های بهدس
استخراج×ّ pH ٍ 5/00بی هتفبٍت (ثب اػتفبدُ اص ثبفش  )BRجریا
تْیِنؿذ ٍ
10- 6 M pH
سازیغلظت
 DZثب
هٌظَس هحلَلّبیی اص
ثشای -6
یبفتي ثْتشیي  pHثشای اًذ
هٌظَس
ثِ
.
اػت
تدضیِ
هحلَل
pH
الىتشٍؿیویبیی،
ّبی
یشی
گ
اًذاصُ
دس
هْن
ثؼیبس
ػبهل
یه
ًوَداس
.
گشفت
اًدبم
ّب
هحلَل
اص
ّشیه
،
تدضیِ
ٍ
ؿؼتـَ
،
اػتخشاج
هشاحل
،
ؿذُ
ثْیٌِ
ؿذُ
اكالح
وشثي
خویش
الىتشٍد
پبػخ
دس
MIP
/
گشافیت
ًؼجت
اثش
5
ؿىل
ص الىتشٍد ثب تشویت برای این منظور محلولهایی از  DZبا غلظت 5/00×10 M
ارایه شده است .این نمودار نشان میدهد که شدت سیگنال مربوط
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سپس اص هحلَل 5/00×10 Mدیبصپبم ( )pH= 3/8ثب ؿشایظ ثْیٌِ ،اًدبمگشفتِ ٍ پغ اص ؿؼتـَی
الىتشٍؿیویبیی ،واػتخشاج
ؿذُ اػت.
ؿىل  6اسائِ
اػتخشاج
استفاده از بافر  )BRتهیه شد
متفاوت (با
pHدسهای
بى ثش حؼت  pHو
به فرایند کاهش دیازپام ،بهشدت به  pHوابسته است و با افزایش
استخراج
ِسازی pH
اًذاصُگیشی خشیبى الىتشٍد دس هحلَل تدضیِ ثب ّ pHبی هتفبٍت (دس گؼتشُ  )pH= 0/22 – 8ثب سٍؽ  SWVاًدبم ؿذ( .ل
الکترود با ترکیب بهینهشده ،مراحل استخراج،
از
استفاده
با
 pHجریان کاهش مییابد که این رفتار با توجه به سازوکار کاهش
اػیذثبثِػٌَاى الىتشٍلیت حبهل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت) ًوَداس خش
صیش /6
ثشای pH
ظَس هحلَلّبیی اص  DZثب غلظت ّ pH ٍ 5/00×10- 6 Mبیاػت وِ
ّیذسٍولشیهػپغ
 ،)1BRتْیِ -ؿذ ٍ
ی ثبفش
اػتفبدُّب اص
هتفبٍت (ثب
2+
2
نمودار
گرفت.
انجام
شستوشو و تجزیه ،برای هریک از محلولها
های
ه
نتیج
به
توجه
با
است.
نیز
بینی
ش
پی
قابل
)
H
،
e
(
دیازپام
دػتآهذُ
اسائِ ؿذُ اػت .این ًوَداس ًـبى هیدّذ وِ ؿذت ػیگٌبل هشثَط ث
هحلَلّبتدضیِ
ؿىل ً7وَداس
اًدبم دسگشفت.
حؼت اصpHهحلَل
ثشایثش ّشیه
ىتشٍد ثب تشویت ثْیٌِؿذُ ،هشاحل اػتخشاج ،ؿؼتـَ ٍ ثِتدضیِ،
شدهثِاست.
استخراج در شکل 6
حسب
شدتدسجریان
گسترهوِpH
خشیبى جریان
pHتقریبی
بودن
آمدهٍ،وثبثابت
ؿذت ثِ  pHبهدس
ارایهپبم،
وبّؾ دیبص
تقریبتَخِ ثِ ػبصٍوبس وبّؾ
ایي بهسفتبس ثب
وبّؾ درهییبثذ
افضایؾ
ٍاثؼتِتاػت
ؿذُpHاػت.
ؿىل 6بر اسائِ
ش حؼت  pHاػتخشاج

عنوان دس گؼتشُ /3 - 0/22
تمشیجیبهخشیبى
آهذٍُ ،
ثًِ،1تبیح ثِ
ثَدى≈ )pH
ثبثت 0/7
( HClبا
دػت0/2
محلول M
اػت.با ثب 0/22تا
( )2e- ،2H+لبثل پیؾثیٌی ًیضبرابر
تَخِ /3
شد.اًتخبة ؿذ.
حبهل
الىتشٍلیت
هحلَل ( HCl 0/2Mثب  )pH ≈ 0/7ثِ
انتخاب
ػٌَاىحامل
الکترولیت

ش  pHهحلَل ًوًَِ .اػتخشاج اص هحلَل  5/00× 10-6 Mدیبصپبم.

هحلَل ًوًَِ.

(ؿشایظ آًبلیضHz،t.step = 0/3 s ،∆ E = 20mv ،v. step = 6 mv :

)F= 50

محلول= Hz،t.step = 0/3 s ،∆ E
استخراج،از20mv
نمونهv. step =.
محلول 6 mv
(ؿشایظ آًبلیض:
نمودار ×/00
هحلَل10 M-6
دیبصپبم .اثر pH
جریان5برحسب
اػتخشاج اص شکل
-6

 5/00× 10 Mدیازپام.
(شرایط) Frequency = 50 Hz ،t. step = 0/3 s ، ∆E = 20 mv ،v. step = 6 mv :
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)F= 50

محلول تدضیِ
 pHهحلَل
حؼت pH
ؿىل -7
تجزیه
خشیبىبرثشحسب
ًوَداسجریان
-7نمودار
شکل

در بررسی  pHاستخراج مشخص شد که برای استخراج دیازپام،
ی pH
حسب
محیطهای اسیدی مناسب میباشند.
زهاى استخراج ٍ سرعت ّن زدى هحلَل ًوًَِ
جریانبْیبرٌِساز
نمودار4-3-
3
صهبى pHبرابر
گسترهی
محلول
اػتخشاج زدن
سرعت هم
استخراج و
نمونهؿذ وِ ثب افضایؾ صهبى اػتخشا
هـخق
دیبصپبم،
هیضاى
زمانهحلَل دس
سازیصدى
بهینهثِ ّن
اػتخشاج ٍ ػشػت
استخراج نشان میدهد که پاسخ حسگردسدرثشسػی
ػشػتباالتر و
مقدارهای
با  3/3تا  4/3بهتقریب ثابت است ،ولی در
صهبى ٍمحلول
ثیـتش زدن
همبدیشبه هم
سرعت
استخراجی و
ّوضدى یاتب  rpmدر
دلیمِ ٍ
ػشػتدرّوضدى ،اثش لبثلتَخْی
یبثذ ٍ
زمانافضایؾ ه
بررسی پیه
 ،350خشیبى
ؿذًذ.
دیازپام،اًتخبة
ػٌَاى ثْیٌِ
همبدیش ثِ
یابدً.ذاسد.
DZ
بنابراین،
اػتخشاجمی
پایینتر از این گستره ،جریان بهشدت کاهش
شد که با افزایش زمان استخراج
مشخص
استخراج
ثٌبثشایي ایيمیزان
 pHبرابر با  3/8بهعنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
دقیقه و سرعت همزدن تا  ،350 rpmجریان پیک افزایش
تا 15
 5-3-3بْیٌِسازی عاهلّای دستگاّی

ثشای ایي هٌظَس دٍ ػبهل هْن سٍؽ  SWVیؼٌی داهٌِی پبلغ ٍ )ΔE( 1فشوبًغ ( )Fهَسدثشسػی لشاس گشفتٌذ .اًتخبة همذ
سال نهم ،شماره  ،3پاییز 94
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
اػبع هیضاى خشیبى ٍ ّنچٌیي پٌْبی پیه (دس ًیوِی استفبع) ثَدُ اػت .دس هَسد  ،ΔEگشچِ ثب
ثشای ّشیه اص ػبهلّب ،ثش 56
داهٌِی پبلغ همذاس خشیبى پیه افضایؾ هییبفت ٍلی پٌْبی آى ًیض ثیـتش هیگـتّ .نچٌیي دس هَسد فشوبًغ ًیض ثب افض

lse amplitude

 1-4-3ارقام ضایستگی

پغ اص ثْیٌِػبصی ػبهل سّبی هؤثش ثش اًذاصُگیشی دیبصپبم ،هٌحٌی دسخِثٌذی تحت ؿشایظ ثْیٌِؿذُ ،سػن ؿذ

ّوبىگًَِ وِ دس ؿىل  8هـبّذُ هیؿَد ،خشیبى دس گؼتشُی  4/00×10- 8 –8/00×10- 6Mثب غلظت  DZساثغِ خغی د
6
مطهریانٍ هیضاى ّوجؼتگی
حؼت M
دیبصپبم ثش
حسینی و
خظ اص هؼبدلِی  y ;6 ×10 x + 0/45تجؼیت هیًوبیذ وِ دس آى  ،Xغلظت میالنی
 R2 = 0/9923اػت.

مییابد و مقدارهای بیشتر زمان و سرعت همزدن ،اثر قابلتوجهی
بر میزان استخراج  DZندارد .بنابراین ،این مقادیر بهعنوان بهینه
انتخاب شدند.

بهینهسازی عاملهای دستگاهی

برای این منظور دو عامل مهم روش  SWVیعنی دامنهی
پالس ( )ΔEو فرکانس ( )Fموردبررسی قرار گرفتند .انتخاب مقدار
شدهؿذُ
ثْیٌِ
تحت ؿشای
غلظت دی
جریان ثش
منحنیخشیبى
شکل8-هٌحٌی
ؿىل 8
بهینه برای هریک از عاملها ،بر اساس میزان جریان و همچنین
شرایطظبهینه
بصپبمتحت
دیازپام
حؼتغلظت
بر حسب
گرچه ٍباحذ تؼییي ووی ،)LOQ( 2ثب اػتفبدُ اص ساثغِی  :Sb( kSb/mاًحشاف اػتبًذاسد خشیبىّبی
)LOD،ΔE
تـخیق( 1
همبدیش
حذدر مورد
است.
پهنای پیک (در نیمهی ارتفاع) بوده
ػِ ثبس اًذاصُگیشی هحلَل ثالًه دس هحل پیه دیبصپبم :m ،ؿیت هٌحٌی وبلیجشاػیَى k=3 ،ثشای  k=10 ٍ LODثشای
افزایش دامنهی پالس مقدار جریان پیک افزایش-8مییافت ولی  -8مقدارهای حد تشخیص ( )LODو حد تعیین کمی (،)LOQ
تشتیت ثشاثش ثب  6/45 × 10 M ٍ 1/94×10 Mثِ دػت آهذ.
با استفاده از-7رابطهی  :Sb) kSb/mانحراف استاندارد جریانهای
پهنای آن نیز بیشتر میگشت .همچنین در مورد فرکانس نیز با
ّوچٌیي ثشای پٌح ثبس اًذاصُگیشی هحلَل  5/00 ×10 M DZثب ؿشایظ ثْیٌِؿذُ ،تىشاسپزیشی خَثی ثب اًحشاف اػتبًذا
مربوط به سه بار اندازهگیری محلول بالنک در محل پیک دیازپام،
افزایش  ،Fجریان پیک ابتدا افزایش و سپس کاهش داشت ولی
 3/48ثِدػتآهذُ.
 :mشیب منحنی کالیبراسیون k ،برابر با  3برای  LODو  kبرابر با
پهنای پیک بهصورت جزئی روندی کاهشی را دنبال کرد .بنابراین،
هساحوتّا
بررسی
در مورد هر دو عامل بررسی شده2-4-3،
 10برای  )LOQبه ترتیب برابر با  1/94×10-8و 6/45 × 10-8 M
انتخاب
عنوان بهینه
مقداری به
افضایؾ ٍ ػپغ وبّؾ داؿت ٍلی پٌْبی پیه ثِكَست خضئی سًٍذی وبّـی سا دًجبل وشد .ثٌبثشایي ،دس هَسد ّش
هٌظَسدست
بود ،.ثِ به
پهنای آن،
شد که در آن نسبت ارتفاع پیک به
آمد.گضیٌؾپزیشی حؼگش تْیِ ؿذُ ،اثش تذاخل اًَاع هَلىَلّب ٍ یَىّب
ثشسػی
مقداریشی
بیشتریناًذاصُگ
تثجیت سٍؽ
پغ اص
ًتبیح
.
َد
ث
همذاس
ثیـتشیي
آى،
پٌْبی
ثِ
پیه
استفبع
ًؼجت
آى
ؿذُ ،همذاسی ثِػٌَاى ثْیٌِ اًتخبة ؿذ وِ دس
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ػیگٌبل آًبلیت ،ثیؾ اص
تغییش دس
هضاحن وِ
گًَِی
ػٌَاى
هضاحوت ،ثِ
هَسدثشسػی لشاس گشفت .حذ
دیبصپبم
5/00 ×10
ػجتM
محلول DZ
گیری
غلظتیباراصاندازه
برای پنج
چنین
هم
آمده است.
نتیجههای بهدست آمده در جدول 1
 1آهذُ اػت.
با شرایط بهینهشده ،تکرارپذیری خوبی با انحراف استاندارد نسبی
ts of detection
جدول  -1بررسی اثر عاملهای دستگاهی بر اندازهگیری دیازپام
 %3/48بهدستآمده است.
ts of quantitation
خذٍل  - 1ثشسػی اثش ػبهلّبی دػتگبّی ثش اًذاصُگیشی دیبصپبم
هقذار
بْیٌِ

گسترُی

هَردبررسی

عاهل

بررسی مزاحمتها

هَردبررسی

پس از تثبیت روش اندازهگیری ،بهمنظور بررسی گزینشپذیری
10 -50 mV 40 mV
)ΔE(mV
حسگر تهیه شده ،اثر تداخل انواع مولکولها و یونها در تعیین
10 -90 Hz 60Hz
)Frequency(Hz
دیازپام مورد بررسی قرار گرفت .حد مزاحمت ،بهعنوان غلظتی از
تجسیِای
گونهی مزاحم که سبب تغییر در سیگنال آنالیت ،بیش از  %5مقدار
مشخصات تجزیهای
اولیه شود ،در نظر گرفته شد .برای تعیین حد مزاحمت هرگونه در
ارقام شایستگی
ستگی
اندازهگیری محلول  5/00×10-7 Mدیازپام ،آنقدر به این محلول
پس از بهینهسازی عاملهای مؤثر بر اندازهگیری دیازپام،
ؿىل .)7
ؿذ (
سػن
ؿذُ،
ثٌذیشدتحت
دیبصپبم،
ی ػبهل سّبی هؤثش ثش
سیگنال آن بهاندازهی  %5نسبت به
شد که
افزوده
مزاحم
ثْیٌِهی
ؿشایظ گون
(شکل .)7
دسخِرسم
هٌحٌیهشده،
شرایط بهین
یشی تحت
اًذاصُهگبندی
منحنی درج
-8
-6
خغیکند.داؿتِ
ی غلظت DZ
گستر4ه ثب
جریان10در×/00
شود–8،
10ی×/00
گؼتشُی M
ؿَد
ایي جدول  2آمده است.
نتیجهٍها در
ساثغِ تغییر
سیگنال اولیه
مشاهده م
خشیبى دردس شکل 8
ن،گونه که
ؿىل  8هـبّذُ هیهما

6
 y -8تجؼیت هی -6
آمده ًیض
ّوجؼتگی
هیضاى
دیبصپبم
غلظت
8/00×10دسبا آى X
ًوبیذ وِ
ثشاثش که اکثر مولکولها و یونهای
نشان داد
های بهدست
حؼت ٍ Mنتیجه
خطی ثشداشته
رابطه
غلظتDZ ،
 4/00×10 ;6 ×10 x + 0/45تا M
ت.
موردبررسی ،تأثیر زیادی بر استخراج دیازپام ندارند و در میان
و این خط از معادلهی  y = 6 ×106 x + 0/45پیروی میکند که
آنها ترکیباتی دارای ساختار با شباهت بیشتر و با دارای گروههای
در آن  ،xغلظت دیازپام بر حسب  Mو میزان همبستگی ( )R2نیز
عاملی زیاد ،مزاحمت بیشتری دارند که این میتواند مربوط به
برابر  0/9923است.
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تشویجبتی داسای ػبختبس ثب ؿجبّت ثیـتش ٍ داسای گشٍُّبی ػبهلی صیبد ،هضاحوت ثیـتشی داسًذ وِ ایي هی
ثشّوىٌؾّبی ّیذسٍطًی آىّب ثب هَلىَل دیبصپبم ٍ یب هىبىّبی ؿٌبػبیی پلیوش ٍ دس ًتیدِ وبّؾ هیضاى اػتخشاج Z
 3-4-3کاربرد حسگر تْیِ ضذُ در ًوًَِ حقیقی

پلیمرهای
مولکولی ...وبسایی حؼگش پیـٌْبدی خْت تؼییي دیبصپبم دس ًوًَِّبی ثب هبتشیغ پیچیذُ ،اص ایي حؼگش خ
قالباسصیبثی
هٌظَس
حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر ثِ

 DZدس ًوًَِ ػشم خَى اًؼبى ٍ ثش عجك دػتَس وبس روش ؿذُ دس لؼوت  5-3-2اػتفبدُ ؿذّ .ش آصهبیؾ ػِ ه
دیازپام
تعیین
جهت
دسكذّبی خوبی را
اػت.کارایی بسیار
تهیه شده
خذٍلمکا3نهای
دیازپام و یا
مولکول
برهمکنشهای هیدروژنی آنها با
هایً )94/ـبى هیدّذ
/79در96نمون–ه 25
آهذُ (
دػت
ثبصیبثی ثِ
گضاسؽ ؿذُ
ًتبیح دس
هیبًگیي
-7
داراست.ثبثِ ایي
لذس
پیچیده،
دیبصپبم
دیبص5
تؼییي×/00
باشدM .
هحلَل
اًذاصُگ
کاهش دس
نتیجهّشگًَِ
هضاحوت
شناسایی حذ
گشفتِ ؿذ .ثشای تؼییي
ماتریس
خْت 10با
یشیDZ
استخراج
میزان
پلیمر و در
هبتشیغ پیچیذُ داساػت.
ًوًَِآىّبی
پبم دس
خَثی سا
ثؼیبس
وبسایی
ؿذُ
ن افضٍدُ ؿذ وِ ػیگٌبل آى ثِاًذاصُی ً %5ؼجت ثِ ػیگٌبل اٍلیِ تغییش وٌذً .تبیح دس خذٍل  2آهذُ اػت.
جدول  2بررسی اثر گونههای مزاحم در اندازهگیری دیازپام
خذٍل  -2ثشسػی اثش گًَِّبی هضاحن دس اًذاصُگیشی دیبصپبم
(Tolerance limit )mol ratio

Interferents

1000

Li+,Na+,K+

900

Mg2+,Ca2+

درصذ

ردیف بازیابی
()%

1

2−

600

CO3 ,
HCO3−

1000

Cl−

جدول  3تعیین  DZدر نمونه سرم خون انسان ()n = 3
خذٍل  - 3تؼییي  DZدس ًوًَِ ػشم خَى اًؼبى ()n ; 3

‾

بازیابی ضذُ
()µM

افسٍدُ
ضذُ

()µM
‾

‾

2

0/077 ± 0/003 96/79

0/08

300

SO42-

3

0/377 ± 0/015 94/25

0/40

140

Glucose

4

1/914 ± 0/113 95/71

2/00

160

Urea

نتیجهگیری
100
Uric acid
در این پژوهش ،یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر
80
Ascorbic acid
2الکترودهای خمیر کربن اصالح شده با ذرات پلیمر قالب مولکولی،
150
H2PO4
برای اندازهگیری داروی دیازپام در غلظتهای کم تهیه شد.
عنصر شناسایی گزینشپذیر در
هیبىیک
عنوان
کارگیری
حقیقی ،تأثیش صیبدی ثش اػتخشاج به
ّبیدر نمونه
تهیهَىشده
ـبى داد وِ اوثشکاربرد
آىّب
 ٍMIPبهدس
ًذاسًذ
دیبصپبم
هَسدثشسػی
حسگر ٍ ی
هَلىَلّب
تغلیظثِ بسیار خوب دیازپام در سطح
تَاًذ پیش
منجر به
تهیهوِحسگر
تعیین دیازپام
صیبد ،جهت
پیشنهادی
حسگر
ختبس ثب ؿجبّت به
هشثَط
ایي هی
ثیـتشی داسًذ
هضاحوت
ػبهلی
کاراییّبی
ارزیابی گشٍُ
منظور داسای
ثیـتش ٍ
ثبؿذ.حسگر پیشنهادی دارای ویژگیهایی
 DZشد.
اػتخشاج شده
الکترود اصالح
گیری
دس اندازه
جهت
ؿٌبػبییحسگر
پیچیده ،از این
پبم ٍبا یببستر
های
هَلىَلنمونه
ٍطًی آىّب ثب در
وبّؾ هیضاى
ًتیدِ
پلیوش ٍ
هىبىّبی
دیبص
از قبیل روش تهیهی آسان ،گزینشپذیری و حساسیت زیاد،
 DZدر نمونه سرم خون انسان و بر طبق دستور کار ذکر شده در
حقیقی
تکرارپذیری خوب ،دامنهی خطی وسیع و حد تشخیص پایین،
گیری دیازپام استفاده شد .هر آزمایش سه مرتبه تکرار
ًوًَِ اندازه
گر تْیِ ضذُ درقسمت
یشیجهت تعیین داروی دیازپام در
آمیزی
موفقیت
ایيو به
پیچیذُ ،اصبوده
درصدهای
شدهثباست.
جدول 3
خْتنتیجهها
پیـٌْبدیمیانگین
شد.
اًذاصُگ
صورتخْت
حؼگش
هبتشیغ
گزارشّبی
دس ًوًَِ
تؼییي دردیبصپبم
یی حؼگش
مورداستفاده قرار گرفت.
انسان
خون
سرم
نمونه
حسگر
که
دهد
ی
م
نشان
)96
79
تا
94
(25
آمده
ت
دس
ه
ب
بازیابی
خَى اًؼبى ٍ ثش عجك دػتَس وبس روش /ؿذُ دس /لؼوت  5-3-2اػتفبدُ ؿذّ .ش آصهبیؾ ػِ هشتجِ تىشاس ؿذ.

ذٍل  3گضاسؽ ؿذُ اػت .دسكذّبی ثبصیبثی ثِدػتآهذُ (ً )94/25 – 96/79ـبى هیدّذ وِ حؼگش تْیِ
َثی سا خْت تؼییي دیبصپبم دس ًوًَِّبی ثب هبتشیغ پیچیذُ داساػت.
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Electrochemical sensor based on molecularly imprinted polymer
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Abstract: In this research an electrochemical sensor based on carbon paste (CP) electrode
modified by molecularly imprinted polymer (MIP) was prepared for determining of the diazepam
(DZ) drug. Molecularly imprinted polymer microparticles were synthesized by precipitation
polymerization method and then were used as identification element in construction of the sensor.
Also for comparison, the non-imprinted polymer (NIP) particles were synthesized in a similar
manner but in absence of diazepam molecules. SEM images of obtained polymers showed that
the MIP particles have dimensions in the range of 100-300 nm. Cyclic voltammetry (CV) and
square wave voltammetry (SWV) methods were applied to study the electrochemical behavior and
quantitative measurements. The obtained results showed that the MIP-CP electrode have much
higher adsorption ability to diazepam than the NIP-CP electrode. The effect of some parameters
affecting on the sensor response, such as electrode composition, extraction conditions, and
electrochemical measurements conditions were studied and then calibration curve was drawn.
Peak current showed a linear relationship with diazepam concentration in range of 4.0 × 10−8 to
8.0 × 10−6 mol L−1 and the limit of detection was also equal to 1.94 × 10−8 mol L−1. The relative
standard deviation for five measurement of 5.0 × 10−7 mol L−1 diazepam solution was obtained
3.48%. The developed sensor has been successfully used for determinations of diazepam in human
blood serum samples.
Keywords: Molecularly imprinted polymer, Nanoparticles, Electrochemical sensor, Diazepam,

Carbon paste electrodes.
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