JARC
تهیه و شناسایی پلیایندول /نانوذرههای نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی
ال-سیستئین

خدیجه قنبری1و* ،زهرا بابایی 2و سپیده بنیادی

3

 -1استادیار دانشگاه الزهراء (س) ،دانشکده فیزیک و شیمی ،گروه شیمی،تهران ،ایران
 -2کارشناسی ارشد گروه شیمی ،دانشکده فیزیک و شیمی ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکترای شیمی ،دانشکده فیزیک و شیمی ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ایران
دریافت :تیر  ،1396بازنگری :مرداد  ،1396پذیرش :شهریور 1396

چکیده :در این پژوهش ،یک حسگر الکتروشیمیایی مؤثر برای اندازهگیری سریع ال-سیستئین بر مبنای الکترود کربن شیشهای اصالحشده با

پلیایندول /نانوذرههای نقره ارائهشده است .نانوفیبرهای پلی ایندول با روش ولتامتری چرخهای در سطح الکترود شیشهای کربن تهیه شدند .سپس،
نانوذرههای نقره روی این نانوفیبرها با روش اعمال پتانسیل ثابت نشانده شدند .ساختار ویژگیهای سطحی الکترود اصالحشده با استفاده از تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،پراش پرتو ایکس و طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ تأیید شد .بررسی الکتروشیمیایی نشان داد که پلیایندول/

نانوذرههای نقره کارایی بسیار خوبی نسبت به اکسایش الکتروکاتالیستی ال-سیستئین در محلول بافر فسفات ( )pH= 7دارد .پاسخ الکترود کربن

شیشهای /پلیایندول /نانوذرههای نقره نسبت به ال-سیستئین در گستره غلظتی  0/01تا  10میلی موالر خطی بود که حد تشخیص در نسبت نشانک/

نوفه برابر با  5/7 ،3میکروموالر بهدست آمد .افزون براین ،حسگر پایداری و تکرارپذیری خوبی را نشان داد .کاربرد حسگر پیشنهادی برای بررسی
ال-سیستئین در سرم خون انسان موفقیتآمیز بود.

واژههای کلیدی :حسگر ،الکترود کربن شیشهای ،ال-سیستئین ،پلیایندول ،نانوذرههای نقره

سلولهای سامانه ایمنی ایفا میکند .کمبود ال-سیستئین باعث
مشکلهای متفاوتی از جمله تصلب شرائین ،سرطان خون ،دیابت،
مسمومیت ،آب مروارید ،بیماریهای پوستی ،بیماریهای کبدی،
کاهش رشد ،آلزایمر ،پارکینسون و سکته میشود .بنابراین ،توسعه
و طراحی روشی ساده و مؤثر برای تشخیص و اندازهگیری
ال-سیستئین از اهمیت فراوانی برخوردار است [ 1تا .]3

مقدمه
ال-سیستئین یکی از بیست آمینو اسید گوگرددار موجود در
پروتئینهای طبیعی با نام شیمیایی (–2- )Rآمینو–3-مرکاپتو
پروپیونیک اسید است که نقش مهمی در سامانههای زیستی
بهدلیل پیوند آن با ترکیبهای متفاوت و مشارکت آن در تشکیل
پروتئینها دارد .همچنین ،این ماده نقش مهمی در ارتباط بین
*عهدهدار مکاتباتKh.ghanbari@alzahra.ac.ir :
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تهیه و شناسایی پلیایندول /نانوذرههای نقره و استفاده از آن ...

[ ،]17کاهش شیمیایی [ ،]18تهیه فاز بخار [ ]19و الکتروشیمیایی
[ ]20اشاره کرد .برای ایجاد ذرههایی با ابعاد کوچک و پراکندگی
یکنواخت ،میتوان فرایند الکتروشیمیایی به روش پتاسینواستاتیک
دو پالسی استفاده کرد .با اعمال پالس بسیار کوچک در اضافه
ولتاژهای کاتدی باال ،هستهزایی در سطح الکترود انجام شده و در
ادامه با اعمال پالس بهطور نسبی طوالنیتر در اضافه ولتاژهای
کاتدی پایین ،رشد این هستهها انجام میشود .تغییرات ریخت
سطحی به زمان و عاملهای دیگری مانند غلظت اولیه نمک نقره
استفاده شده ،بستگی دارد .شایان توجه است که با کنترل دقیق
این عاملها (غلظت کم و زمان کوتاه) الیههای بهطور کامل
یکنواختی از نانوذرهها نقره بهدست خواهد آمد [ 21و  .]22بسپارها
ممکن است در اثر گذشت زمان رسانایی خود را از دست بدهند،
اما زمانی که در این بسپارها ،نانوذرههای فلزی نفوذ کنند رسانایی
به مقدار زیادی افزایش مییابد .در واقع ذرههای فلزی ویژگیهای
کاتالیستی دارند ،در حالیکه بستر بسپار شرایط مناسبی را برای
برهمکنشهای پذیرندگی و ترککنندگی فراهم میکند .بنابراین،
رشد و توزیع مناسب نانوذرههای فلزی را تضمین میکند [.]23
در این پژوهش ،از الکترود کربن شیشهای اصالحشده با
پلیایندول و نانوذرههای نقره در اندازهگیری ال-سیستئین استفاده
شده است .با توجه به مزایای گفته شده در مورد اصالح سطح
الکترود به کمک بسپار و نانوذرههای فلزی میتوان الکترودی
با امکان ساخت هزینه پایین و ساده ،سرعت انتقال الکترون باال،
مساحت سطحی باال ،پایداری خوب و توانایی تجدیدپذیری مناسب
تهیه کرد .این الکترود به طور مؤثر در اندازهگیری الکتروکاتالیستی
ال-سیستئین بهکار گرفته میشود.

روشهای متفاوتی برای اندازهگیری این ترکیب مانند
1
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال [ ،]4میکروسکوپی فلوئورتابی
[ ]5و نورتابی شیمیایی ]6[ 2ارائهشده است .از معایب این روشها
میتوان به ناپایداری ،قیمت زیاد و سختی کار با آنها اشاره کرد.
یکی دیگر از روشهای اندازهگیری ال-سیستئین استفاده از
حسگرهای الکتروشیمیایی است .از مزایای این روش میتوان به
مواردی مانند هزینه پایین ،حساسیت باال ،پاسخ سریع و اندازه
کوچک آنها برای تشخیص و اندازهگیری در محیط زیستی و
آزمایشگاهی اشاره کرد .استفاده از الکترود برهنه در تعیین زیست
مولکولها ،محدودیتهایی چون تکرارپذیری ،پایداری و حساسیت
پایین ،ولتاژ اضافی باال ،انتقال الکترون کند ،وجود نمونههای
مزاحم به همراه نمونه را دارد .برای غلبه بر این مشکلها ،اصالح
سطح الکترود با عوامل انتقال الکترون مناسب یا با موادی برای
تعیین ال-سیستئین در ولتاژهای اضافی کم و حساسیت زیاد
توسعه دادهشده است [ 7تا .]9
از موادی که برای انتقال الکترون مناسب در اصالح سطح
الکترودها بهکار میروند ،میتوان به بسپار و نانوذرههای فلزی
اشاره کرد .در سالهای اخیر ،پلیایندول مورد توجه بسیاری از
پژوهشگران قرارگرفته است .این بسپارها تشابه ساختاری با پلینیلین
و پلیپیرول دارد که گزارشهای زیادی از آن و مشتقاتش ارائهشده
است .از مزایای استفاده از پلیایندول میتوان به مواردی مانند
پایداری گرمایی ،فعالیت اکسایش و کاهش باال ،سرعت تخریب
کندتر نسبت به پلیآنیلین و پلیپیرول و رسانایی الکتریکی ثابت در
معرض هوا اشاره کرد [ .]10پلیایندول ویژگیهای الکتروشیمیایی
قابل توجهی را از خود نشان میدهد .بسپارش الکتروشیمیایی
ایندول نخستین بار توسط گارنیر و همکارانش معرفی شد [ 11و
 .]12این بسپار را میتوان در ابزارهای الکتروکرومیک ،کاتالیست،
الکترونیک ،حسگرهای الکتروشیمیایی و در باطریهای قابل شارژ
مورداستفاده قرار داد [ 13تا  .]15نقره فلزی ایدهآل برای اصالح
سطح الکترود بوده و باالترین رسانایی و پایداری را در بین فلزها
دارد [ .]16از روشهای تولید نانوذرههای نقره میتوان به فوتولیز

بخش تجربی

مواد شیمیایی و محلولها

ایندول ،ال-سیستئین ،هیدروژن سدیم فسفات ،دی هیدروژن
سدیم فسفات ،نقره نیترات ،پتاسیم نیترات ،لیتیم پرکلرات،
استونیتریل ،سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید از شرکت
2. Chemiluminescence

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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قنبری و همکاران

مرک تهیه شدند .اندازهگیریهای الکتروشیمیایی در محلول بافر
فسفات  0/1موالر انجام شد .تمام مواد شیمیایی درجه خلوص
زیادی داشته و بدون خالصسازی بیشتر مورداستفاده قرار گرفتند.
تمام آزمایشهای شیمیایی در دمای اتاق  25درجه سانتیگراد
انجام و همه محلولها با آب دوبار تقطیر تهیه شدند.

دستگاهها و تجهیزات

 25میلیولت بر ثانیه اعمال شد .پس از نشاندن نانوفیبرهای
پلیایندول برای تهیه نانوساختارهای نقره به روش اعمال پتانسیل
ثابت عمل شد .به این ترتیب که ،الکترود در محلول نقره نیترات
 10میلیموالر به همراه پتاسیم نیترات  0/1موالر قرارگرفته و ابتدا
پتانسیل  -1/35ولت به مدت  1ثانیه به منظور هستهزایی و پس از
آن پتانسیل  -0/7ولت به مدت 20ثانیه به آن اعمال شد .در شکل
 ،1مراحل تهیه پلیایندول/نانوذرههای نقره نشان دادهشده است.

همه اندازهگیریهای الکتروشیمیایی به کمک دستگاه تجزیهای
الکتروشیمیایی سما انجام شد .نشاندن الکتریکی ذرهها و تمام
آزمایشهای ولتامتری با الکترود کربن شیشهای و در سامانه
سه الکترودی انجام شد .الکترود کربن شیشهای اصالحشده با
قطر  2/5میلیمتر بهعنوان الکترود کار ،سیم پالتین بهعنوان
الکترود کمکی و الکترود نقره /نقره کلرید بهعنوان الکترود
مرجع مورداستفاده قرار گرفتند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی و تجزیه عنصری نمونهها با روش طیفسنجی تفکیک
انرژی 1با استفاده از دستگاه ()Zeiss Sigma VP, Germany
شکل  1مراحل تهیه پلی ایندول/نانوذرههای نقره
شکل  1مراحل تهیه پلی ایندول/نانوذرههای نقره
دستگاهها و بحث
بهدست آمدند .الگوهای پراش پرتو ایکس با بهکارگیری نتیجه
تصاویر)،میکروسکوپ الکترونی روبشی
(Model: X'Pert MPD, Company: Philips, Holland
پلیایندول /نانوذرههای نقره به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان
سطحوی بستر
دستگاه شکل  ،2ر
در
بحث
یختهها
نتیج
تهیه شد .طیف فروسرخ تبدیل فوریه نمونهها با
مقدار تخلخل زیاد نشان داد .این بسپار با نسبت سطح به
اسفنجی با
میکروسکوپبه شکل
ساختار پلیایندول را
است .این شکل
( )Model: Tensor 27, Company: Brukerدر محیط شده
روبشی
الکترونی
تصاویر
پتاسیم
بهی نقره با میانگین
نانوذرهها
همچنین ،در
بسترمیکند.
سطحیفراهم
نانوذرههای نقره
شکل نقره
اینهای
نانوذره
تثبیتریخت
برای ،2
مناسبی راشکل
حجم باال ،بستر در
برمید و در دمای اتاق گرفته شد.
پلیایندول/
مانند مساحت سطح
مزایای ویژه
مناسب نانوذره
میکروسکوپتوزیع
تصاویر .اندازه کوچک و
مشاهده میشود
است.ایاین
فلزی شده
روبشیهاینشان
الکترونی
اندازه  71نانومترکمک
زیاد افزایش پایداری،
تخلخل باعث
این ویژگیها
اسفنجیمیباکند.
شکلی را ایجاد
به بیشتر
های رافعال
تعداد مکان
مناسب و
زیاد ،اثر کاتالیستی
مقدار
پلیایندول
ساختار
شکل
آماده سازی الکترود
حجم باال ،بستر مناسبی
نسبتال-سطح
بسپاربه با
حساسیتداد.
پودرپذیری و نشان
بهمیشود.
سیستئین
اکسایش
ایننسبت
الکترود
ابتدا الکترود کربن شیشهای روی یک تکه پارچه نرم باگزینش
را برای تثبیت نانوذرههای نقره فراهم میکند .همچنین ،در این
آلومینا با قطر  0/05میکرومتر بهطور کامل براق شد .سپس،
شکل نانوذرههای نقره با میانگین اندازه  70نانومتر مشاهده
در محلول اتانول-آب به نسبت  1:1به مدت  5دقیقه در حمام
میشود .اندازه کوچک و توزیع مناسب نانوذرههای فلزی مزایای
فراصوت قرار داده شد تا ذرههای آلومینا و چربی باقیمانده در
ویژهای مانند مساحت سطح زیاد ،اثر کاتالیستی مناسب و تعداد
سطح الکترود از آن بهطور کامل جدا شوند .برای تهیه بسپار از
مکانهای فعال بیشتری را ایجاد میکند .این ویژگیها باعث
روش ولتامتری چرخهای استفاده شد .برای این منظور ،در محلول
افزایش پایداری ،گزینشپذیری و حساسیت الکترود نسبت به
استونیتریل حاوی 0/1موالر لیتیم پرکلرات و  10میلی موالر
اکسایش ال-سیستئین میشود.
ایندول ،چرخههای پتانسیل در گستره  0تا  2ولت با سرعت روبش
)1. Energy dispersive spectroscopy (EDS

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پلی ایندول/نانو ذرههای نقره

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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39تفکیک انرژی
طیفسنجی
5

پراش پرتو
ایکسای مانند مساحت سطح
مزایای ویژه
الگوهایفلزی
انومتر مشاهده میشود .اندازه کوچک و توزیع مناسب نانوذرههای

پلیایندول /نانوذرههای نقره در شکل  4آورده شده است .الگوی پر
ایندول و
ایکس پلی
اینپراش
کند.های
اتالیستی مناسب و تعداد مکانهای فعال بیشتری را ایجاد میالگو
پایداری،
افزایش
پرتو باعث
ویژگیها

ری و حساسیت الکترود نسبت به اکسایش ال-سیستئین میایکس
شود .پلیایندول خالص (شکل -4الف) یک پیک پهن در  2θبرابر با  21تا  31درجه مشاهده میشود .الگوی پر
تهیه و شناسایی پلیایندول /نانوذرههای نقره و استفاده از آن ...

ایکس پلیایندول /نانوذرههای نقره (شکل -4ب) بیانگر شبکه  (face-centered-cubic) fccمکعب مراکز وج

شبکه  )face-centered-cubic) fccمکعب مراکز وجوه پر با
پیکهای پراش قوی در  2θبرابر با  52 ،44/5 ،37و  76/5درجه
های.]25
 24و
[ )JCPDS
[ ]311است (No.: 04-0783
بلوری [ ]220[ ،]200[ ،]111و [ ]311است
صفحه
مربوط به
( 24[ )JCPDS No.: 04-0783و .]25

پیکهای پراش قوی در  2θبرابر با  52 ،44/5 ،37و  76/5درجه مربوط به صفحههای بلوری [[ ،]211[ ،]111

های ننقره
های
/نانوذره
ایندول/نانو
روبشی پلپلی
الکترونی روبشی
قره
ذره
ی ایندول
میکروسکوپ الکترونی
تصویرمیکروسکوپ
شکل22تصویر
شکل

طیفسنجی تفکیک انرژی

ی تفکیک انرژی این تجزیه و تحلیل برای تجزیه عنصری نمونهها بهکار
ایکس ،پلی
تجزیه ،3
برایشکل
تحلیلشد.
این تجزیه وگرفته
ایندول /انرژی پرتو ایکس
طیف تفکیک
پرتو شکل 3
انرژیه شد.
تفکیککار گرفت
طیفنمونهها 5به
عنصری
طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه
عنصرود.نقره مشاهده
نانوذرههای نقره را نشان میدهد .در این شکل
پلیایندول /نانوذرههای نقره را نشان میدهد .در این شکل عنصر نقره مشاهده میش
شکل  ،5طیفهای فروسرخ 6تبدیل فوریه پلیایندول و
میشود.
پلیایندول /نانوذرههای نقره را نشان میدهد .شکل a-5مربوط
به پلی ایندول است .در این طیف ،نوارهای موجود در1454 cm-1
و  1627cm-1بهدلیل حالت ارتعاشی آلکنهای آروماتیک و نوار
در  740 cm-1به دلیل حالت خمشی آلکن آروماتیک است .نوار
 1383 cm-1مربوط به ارتعاش پیوند کربن-نیتروژن و نوار
 765 cm-1مربوط به حالتهای کششی و خمشی آلکن آروماتیک
پلیایندول هستند .در ناحیه 740 cm-1حلقه بنزن را که در طی
فرایند بسپارش ایندول تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،نشان میدهد.
شکل  3طیف تفکیک انرژی پرتو ایکس پلیایندول/نانوذرههای نقره
نوار  1454 cm-1مربوط به حالت کششی حلقه بنزن است .نوارهای
شکل  3طیف تفکیک انرژی پرتو ایکس پلیایندول/نانوذرههای نقره
پهن و قوی  3443 cm-1در طیف پلیایندول که بیانگر جذب
الگوهای پراش پرتو ایکس
پیوند نیتروژن-هیدروژن است ،مشاهدهشده است [ .]26در شکل
الگوهای پراش پرتو ایکس
الگوهای پراش پرتو ایکس پلیایندول و پلیایندول /نانوذرههای نقره در شکل  4آورده شده است .الگوی پراش پرتو
 b-5طیف فروسرخ پلیایندول /نانوذرههای نقره نشان دادهشده
الگوهای پراش پرتو ایکس پلیایندول و پلیایندول/
ایکس پلیایندول خالص (شکل -4الف) یک پیک پهن در  2θبرابر با  21تا  31درجه مشاهده میشود .الگوی پراش پرتو
است .در این طیف جابهجایی به سمت اعداد موجی کوتاهتر به
نانوذرههای نقره در شکل  4آورده شده است .الگوی پراش
ایکس پلیایندول /نانوذرههای نقره (شکل -4ب) بیانگر شبکه  (face-centered-cubic) fccمکعب مراکز وجوه پر با
برهمکنش نانوذرههای نقره با پلیایندول مشاهده میشود.
دلیل
پرتو ایکس پلیایندول خالص (شکل -4الف) یک پیک پهن
پراش]221[ ،]211[ ،
الگویی []111
شود.های بلور
مربوطمبهیصفحه
درجه درجه
 30و 76/5
52 ،44
 2θ2θبرابر
قوی در
بیشترینو تغییرات مربوط به ارتعاشهای پیوندهای کربن-نیتروژن
مشاهده
برابر بابا /520،37تا
پیکهای پراش در
ی) [ 24و
JCPDS
No.: 04-0783
و نیتروژن-هیدروژن به مقادیر عدد موجی کمتر از 1351 cm-1
ایندول.]25/نانوذرههای نقره (شکل -4ب) بیانگر
ایکس پل
[ ]311است ( پرتو
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

شکل  4الگوهای پراش پرتو ایکس پلیایندول (الف) و
شکل ( 4الف) الگوهای پراش پرتو ایکس پلیایندول و (ب) پلیایندول/
نقره نقره (ب)
هایهای
ایندول/نانوذره
پلی نانوذره
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 GCE/PIN/Agپیک اکسایش ال-سیستئین در پتانسیل  1/69ولت و شدت جریان  33/5میلی آمپر مشاهده می
کششی حلقه بنزن است .نوارهای پهن و قوی  3443 cm-1در طیف پلیایندول که بیانگر جذب پیوند نیتروژن-هیدروژن
(شکل -6ج) .بنابراین ،در سطح الکترود کربن شیشهای اصالحشده با  PIN/Agپتانسیل اکسایش به سمت مقادیر من
است ،مشاهدهشده است [ .]26در شکل  b-5طیف فروسرخ پلیایندول /نانوذرههای نقره نشان دادهشده است .در این
جابهجا شده و شدت جریان در مقایسه با الکترود کربن شیشهای اصالحشده با  PINبهطور تقریبی  3برابر و در مق
طیف جابهجایی به سمت اعداد موجی کوتاهتر به دلیل برهمکنش نانوذرههای نقره با پلیایندول مشاهده میشود .بیشترین
با  GCEبهطور تقریبی  5برابر افزایش پیداکرده است.
قنبری و همکاران
تغییرات مربوط به ارتعاشهای پیوندهای کربن-نیتروژن و نیتروژن-هیدروژن به مقادیر عدد موجی کمتر از 1351 cm-1
است .جابهجایی این-1نوارها نشان داد که نانوذرههای نقره در بستر پلیایندول
تا  1312 cm-1و  3415 cm-1تا 3443 cm-1
تا  1382 cm-1و  3415 cm-1تا  3443 cmاست .جابهجایی
نفوذ کردهاند [ 25و .]27این نوارها نشان داد که نانوذرههای نقره در بستر پلیایندول نفوذ

کردهاند [ 25و .]27

ال--
موالر ال
میلی
الکتروشیمیایی ال-
موالر
محلول11/1/0میلی
سیستئیندردرمحلول
ال-سیستئین
رفتار الکتروشیمیایی
شکل  6رفتار
شکل
(الف)
متفاوت
الکترودهای
سطوح
در
7
برابربا
سیستئین و بافر فسفات با pH
سیستئین و بافر فسفات با  pHبرابربا  7در سطوح الکترودهای متفاوت GCE
( ،GCEب) GCE/PINو (ج) GCE/PIN/Ag
(الف)( GCE/PIN ،ب) و ( GCE/PIN/Agج)

بررسی اثر pH

الف) وو (ب) پلیایندول
ایندول
فوریه پلی
تبدیلتبدیل
فروسرخ
فهای
طیفطی
شکل(55الف)
شکل
ایندول (
فوریه پلی
فروسرخ
های
نقره نقره
هایهای
ذره ذره
نانو
(ب)
بررسی اثر pH
پلیایندول/نانو /

تأثیر مقدار  pHمحلول روی پتانسیل و شدت جریان اکسایش
ولتامتری
منحنیهای
قرارگرفت.
ال-سیستئین
بررسی الکتروشیمیایی
بررسی قرارگرفت .منحنی
سیستئین مورد
اکسایش ال-
بررسیجریان
موردو شدت
پتانسیل
تأثیر مقدار  pHمحلول روی
بررسی الکتروشیمیایی
چرخهای بهدست آمده در شکل -7الف نشان دادهشدهاند .بر
به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی پلیایندول/
شکل -7الف نشان دادهشدهاند .بر پایه شکل-7ب ،پتانسیل اکسایش ال-سیس
سیس در
دست-آمده
چرخهای به
تئین،
اکسایش ال
ولتامتری به
به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی پلیایندول /نانوذرههای نقره نسبت
پایه شکل-7ب ،پتانسیل اکسایش ال-سیستئین با شیب -50/7
نانوذرههای نقره نسبت به اکسایش ال-سیستئین ،ولتاموگرامهای
ایندول واحد  pHدر گستره  5تا  9به سمت مقادیر منفی جابهجا میشود .با توج
ازای هر
ولت
ای -م
شیشه51
شیب /7
با
ای برهنه (
کربن شیشه
ولتاموگرامهای چرخهای در
یبهپلی
میل با
یلیشده
اصالح
کربن)GCE
ولت به ازای هر واحد  pHدر گستره  5تا  9به سمت مقادیر
،)GCE
کربن (
الکترودبرهنه
شیش،های
الکترود
الکترودسطوح
سطوح در
چرخهای
پتانسیل pHمیتوان گفت واک
شیبهر واحد
مقدار ازای
نزدیکیولت به
توجهریبه -59میلی
مقدار نظ
سیستئین به
جاب-
پتانسیل ال
نقره ((نزدیکی مقدار
شود .با
جا1می
منفی
GCE/PIN
ایندول
شده با پل
اصالح
شیشه
الکترود
حاویه/1
شیب محلول
 )،)GCE/PIN/Agدر
نانوذرهیهای
ایندول/
ایبا پلی
شده
کربناصالح
شیشهای
( ،)GCE/PINالکترود کربن
pHواحد
ازایرهر
شده به
انجامولت
الکترون میلی
نظری-59
برابرمقدار
ال-سیستئین به
الکترود کربن شیشهای اصالحشده با پلیایندول /نانوذرههای
 7pHجریان بیشینه و در
برابر با
است .د
پروتون و
نقرهال-سیستئین با تعداد
الکتروشیمیایی
اصالحبرابر
الکترودتعداد
ال-سیستئین با
الکتروشیمیایی
کاهشگفت
جریانتوان
ال-سیستئیناز  7می
( )GCE/PIN/Agدر محلول
حاوی  1/0میلیموالرپایینتر و باالتر
شده را میتوان بهصورت
ستی تیولها در
واکنشاکسایش کاتالی
یافته است.
7
پروتون و الکترون انجام شده است .در  pHبرابر با  7جریان بیشینه
در بافر فسفات با  pHبرابر با  7رسم شد .نتایج بهدست آمده در
بیان کرد ]:[21
و در  pHپایینتر و باالتر از  7جریان کاهش یافته است .اکسایش
شکل  6نشان دادهشده است .شکل -6الف ،در سطح  GCEپیک
کاتالیستی تیولها در الکترود اصالحشده را میتوان بهصورت زیر
پهنی در پتانسیل  0/73ولت با شدت جریان  6/2میکرو آمپر نشان
1
بیان کرد [:]28
میدهد .در شکل -6ب ،سطح  GCE/PINنیز پیکی در پتانسیل
()1
2RSH ⟶ RS-SR + 2H+ + 2e()1
 0/72ولت با شدت جریان  10/6میکرو آمپر مشاهده میشود .در
سطح  GCE/PIN/Agپیک اکسایش ال-سیستئین در پتانسیل
بررسی اثر سرعت روبش
 0/69ولت و شدت جریان  33/5میلی آمپر مشاهده میشود (شکل
اثر سرعت روبش بر پاسخ الکتروشیمیایی ال-سیستئین در
-6ج) .بنابراین ،در سطح الکترود کربن شیشهای اصالحشده با
گستره سرعت روبش 10تا  100میلیولت بر ثانیه با روش ولتامتری
 PIN/Agپتانسیل اکسایش به سمت مقادیر منفیتر جابهجا شده
چرخهای بررسی و نتایج در شکل  8نشان دادهشده است .با افزایش
و شدت جریان در مقایسه با الکترود کربن شیشهای اصالحشده با
سرعت روبش ،جریان پیک آندی ال-سیستئین افزایش یافته و
 PINبهطور تقریبی  3برابر و در مقایسه با  GCEبهطور تقریبی 5
پتانسیل به سمت مقادیر مثبتتر جابهجا شده است .رابطه خطی
برابر افزایش پیداکرده است.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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تهیه و شناسایی پلیایندول /نانوذرههای نقره و استفاده از آن ...
()1

شکل 1ولتاموگرامهای چرخهای محلول  1/1میلی موالر ال-سیستئین و بافر فسفات در سرعتهای
روبش متفاوت بهترتیب از پایین به باال  91 ،11 ،71 ،61 ،51 ،41 ،31 ،21 ،11و  111میلی ولت بر
ثانیه و نمودار تغییرات جریان ال-سیستئین برحسب جذر سرعت روبش.

2RSH ⟶ RS-SR + 2H+ + 2e-

نشان داد که
بهدست
واسنجی و تعیین حد تشخیص
منحنی
تشخیص
رسم حد
واسنجی و تعیین
روبش،منحنی
آمده)1بین جریان پیک و جذر سرعت رسم
(
2RSH ⟶ RS-SR + 2H+ + 2e-

واکنش الکتروشیمیایی ال-سیستئین به وسیله نفوذ کنترلشده است.
با تغییر غلظت ال-سیستئین و افزایش آن در گستره  0/01تا 10
با تغییر غلظت ال-سیستئین و افزایش آن در گستره  1/11تا 112میلیموالر یک رابطه خطی با  R2=1/994مش
میلیموالر یک رابطه خطی با  R =0/994مشاهده شد .همچنین،
ای اصالحشده با پلیاین
الکترودشیشه
سطح کربن
سطح درالکترود
سیستئین در
جریان در ال-
شدتاکسایش
شد .همچنین ،شدت جریان
کربن
ال-سیستئین
اکسایش در
افزایش
هایال-نقره
ایندول/ای نانوذره
ولتاموگرام پل
اصالحشده با
یابد.های
نانوذرههای نقره افزایش میشیش
در غلظتهای متفاوت را
سیستئین
اکسایش
هاییچرخه
شکل ،9
مییابد .شکل  ،9ولتاموگرامهای چرخهای اکسایش ال-سیستئین
میدهد .همچنین ،رابطه خطی بین شدت جریان و غلظت گونه نشان دادهشده است.
در غلظتهای متفاوت را نشان میدهد .همچنین ،رابطه خطی بین
شدت جریان و غلظت گونه نشان دادهشده است.

موالر ال-
چرخهای
هایهای
ولتاموگرام
شکل ( 7الف)شکل 7
ال-سیستئین و
میلیموالر
محلول11/1/0میلی
محلول
چرخهای
ولتاموگرام
ال
موالر
میلی
1
/
1
محلول
ای
چرخه
های
ولتاموگرام
الکترود
سطح
در
متفاوت
های
pH
در
فسفات
بافر
و
سیستئین
شکل  pH7های متفاوت در سطح الکترود  GCE/PIN/Agبا سرعت
بافر فسفات در
(الف) والکترود
ثانیهسطح
متفاوت در
111های
روبش pH
فسفات در
سیستئین و
بر
میلیولت
بافربرسرعت
ولتبا
GCE/PIN/Ag
نمودارپتانسیل
جریان و
شدت
تغییرات
نمودار
و(ب)
ثانیه
روبش  100میلی
برحسب pH
پتانسیل
تغییرات
(ب)نمودار
(الف) و
سیستئینبر ثانیه
111ال-میلیولت
جریان وروبش
شدتسرعت
 GCE/PIN/Agبا
ال-سیستئین برحسب pH
بررسی اثر سرعت روبش تغییرات شدت جریان و پتانسیل ال-سیستئین برحسب ( pHب)

هایهای
غلظت
در در
فسفات
ای ال-
چرخههای
ولتاموگراممهای
شکل 9
غلظت
سیستئینو وبافربافرفسفات
ال-سیستئین
های چرخ
شکل  9ولتاموگرا
ال-سیستئین
غلظت
حسب
بر
جریان
شدت
تغییرات
نمودار
و
متفاوت
متفاوت و نمودار تغییرات شدت جریان بر حسب غلظت ال-سیستئین

برای بهدست آوردن حد تشخیص ،از جریانهای محلول شاهد
استفاده شد .بر اساس سیگنالهای بهدست آمده از محلول شاهد
11
 LOD=3Sحد تشخیص در این آزمایش
و با استفاده از رابطه /S
0
سرعتروبش
سرعت
روبش بر پاسخ الکتروشیمیایی ال-سیستئین در گستره سرعت روبش 11تا  111میلیولت بر ثانیه با
ی اثر اثر
برابر 5/7میکروموالر محاسبه شد .در نهایت ،در جدول  1نتایج
آندیثانیه با
ولت بر
111
 11تا
افزایشروبش
استه .باسرعت
شدهگستر
دادهدر
سیستئین
الکتروشیمیایی ال
چرخهایپاسخ
روبش بر
روشسرعت
اثر
میلیپیک
جریان
روبش،
سرعت
شکل 1-نشان
بررسی و نتایج در
ولتامتری
بهدست آمده در این پژوهش با نتایج ارائهشده در مقالهها مقایسه
جریانجریان
آمده
سرعتدست
افزایش خطی به
است .رابطه
جا شده
دادهجابه
مثبتتر
نتایجبهدرسمت
پتانسیل
افزایش یافته و
سیستئین
ش ال-
پیک آندی
روبش،
است .با
شده
مقادیرنشان
شکل 1
بررسی و
چرخهای
ولتامتری
شدهبیناست

است.
کنترلبهشده
سیستئین
الکتروشیمیاییتر ال-
روبش،و نشان داد
پیک و
پذیریجریان
آمده بین
دست
نفوذخطی
وسیلهرابطه
شده بهاست.
جابهجا
واکنشمقادیر مثبت
که سمت
پتانسیل به
سرعت یافته
جذرافزایش
سیستئین
تکرار

و جذر سرعت روبش ،نشان داد که واکنش الکتروشیمیایی ال-سیستئین به وسیله نفوذ کنترلشدهایناست.آزمون برای بهدست آوردن تکرارپذیری روش اصالح
الکترود انجام شده و مقادیر بهدست آمده در جدول  2نشان
دادهشده است .در اینجا نتایج بهدست آمده از  5الکترود تهیه شده
با روش مورد نظر جمعآوری و میانگین و  %RSDاز آن بهدست
موالرفسفات در سرعت
سیستئین و بافر
شکل 1ولتاموگرامهای چرخهای محلول  1/1میلی
هایو بافر
ال-سیستئین
موالر1ال-میلی
شکل 8ولتاموگرامهای چرخهای محلول/0 9
روبش متفاوت بهترتیب از پایین به باال  91 ،11 ،71 ،61 ،51 ،41 ،31 ،21 ،11و  111میلی ولت بر
آمد .مقدار  %RSDنشاندهنده قابل قبول بودن مقادیر به دست
فسفات در سرعتهای روبش متفاوت بهترتیب از پایین به باال ،30 ،20 ،10
ثانیه و نمودار تغییرات جریان ال-سیستئین برحسب جذر سرعت روبش.
جریان
 90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40و  100میلی ولت بر ثانیه و نمودار تغییرات
آمده از نظر آماری است.
9
ال-سیستئین برحسب جذر سرعت روبش.

رسم منحنی واسنجی و تعیین حد تشخیص
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

با تغییر غلظت ال-سیستئین و افزایش آن در گستره  1/11تا  11میلیموالر یک رابطه خطی با  R2=1/994مشاهده
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شد .همچنین ،شدت جریان اکسایش در ال-سیستئین در سطح الکترود کربن شیشهای اصالحشده با پلیایندول/
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(میکرو موالر)

(میکرو موالر)

برای بهدست آوردن حد تشخیص ،از جریانهای محلول شاهد استفاده شد .بر اساس سیگنالهای بهدست آمده از محلول
[]21

5/4

11-511

[]31

5/7

-

GC/MWCNT

9-251
2/7
[]29
MWCNTs/PEIشد .در نهایت ،در
/GNPs/DTNBموالر محاسبه
این آزمایش برابر 5/7میکرو
 LOD=3Sحد تشخیص در
شاهد و با استفاده از رابطه 0/S
1

پژوهش با نتایج ارائه5-37
آمده در این1/41
دست]31
[
شده در مقالهها
جدول  1نتایج به

B doped diamond

مقایسه شده است.
]n-Fe2O3@NaCo[Fe(CN)6

قنبری و همکاران

[]32

21/41

12-34

[]33

61/71

11-2251

N,Ndimethylaniline/ferrocyanide/CPE

[]35

1/91

1-1111
منحنی
دامنه خطی
6-1111
واسنجی
1/1–111

CuGeO3/GCE

FTO/AuNP/MnP

2

ال-سیستئین
گیری
اندازه
متفاوت در
اصال1حشده
مقایسه کارآیی
جدول 1
کارآیی1
Boron-doped
CNTs-modified
GCE
/71-211
/26
سیستئین
ال-
گیری
اندازه
متفاوت در
الکترودهایشده
الکترودهای اصالح
]34مقایسه
جدول[ 1
[]36
منبع]
[37

حد 5/11
تشخیص
1/12
موالر)
(میکرو

Cu–CoHCF/CPE

3

الکترود
4
BDD

موالر)
(میکرو
11-11111
5/71
کار حاضر
1. Multi-walled
carbon nanotubes/polyethylenimine/gold
nanoparticles/5,5′-dithiobis-211-511
5/4
[]21
GC/MWCNT
[]29

2/7

[]31

1/41

[]31

تکرار پذیری

[]32

AgNPs/PIn/GCE

nitrobenzoic acid
MWCNTs/PEI
/GNPs/DTNB
2. Fluorine tin
oxide-coated glass (FTO) 9-251
3. Copper–cobalt
hexacyanoferrate/carbon past
- electrode
B doped diamond
4. Boron-doped diamond
5-37
]n-Fe2O3@NaCo[Fe(CN)6

1

5/7

21/41

12-34

[]33

61/71

11-2251

[]34

1/26

1/71-211

FTO/AuNP/MnP

2

N,Ndimethylaniline/ferrocyanide/CPE
Boron-doped CNTs-modified GCE

این آزمون برای بهدست آوردن تکرارپذیری روش اصالح الکترود انجام شده و مقادیر بهدست آمده در جدول  2نشان
[]35

1/91

1-1111

1/12

1/1–111

CuGeO3/GCE

6-1111
دادهشده است .در [
]36نتایج به /11
 Cu–CoHCF/CPEو میانگین و  RSD%از
تهیه شده با روش مورد نظر جمعآوری
دست 5آمده از  5الکترود
اینجا
3

[]37

BDD

4

بودن11-
دهنده قابل قبول11111
نشان5/
71 RSD%
مقدار حاضر
آن بهدست آمد .کار
AgNPs/PIn/GCEاست.
مقادیر به دست آمده از نظر آماری
1. Multi-walled carbon nanotubes/polyethylenimine/gold nanoparticles/5,5′-dithiobis-2nitrobenzoic acid
)2. Fluorine tin oxide-coated glass (FTO
3. Copper–cobalt hexacyanoferrate/carbon past electrode
جدول  2دادههای آزمون تکرارپذیری با 4. Boron-doped diamond

استفاده از  5الکترود اصالحشده با روش
پیشنهادی در محلول ال-سیستئین mM
تکرار
پذیریهای آزمون تکرارپذیری با استفاده از  5الکترود اصالحشده با روش پیشنهادی در محلول ال-سیستئین  1/0 mMدر بافر فسفات pH =7، 0/1 M
جدول  2داده
 1/1در بافر فسفات pH =7،1/1 M
اصالح 2 3
روش 4
تکرارپذیری 5
RSD%
Noمقادیر بهدست آمده در جدول  2نشان
الکترود انجام 1شده و
این آزمون برای بهدست آوردن
32/4 31/5 32 31/2 32/6 % 1/15

)I(μA

دادهشده است .در اینجا نتایج بهدست آمده از  5الکترود تهیه شده با روش مورد نظر جمعآوری و میانگین و  RSD%از
آماریمیاست.
تفکیکدست
مقدار  RSD%نشاندهنده قابل قبول بودن مقادیر به
دست آمد.
آن به
توان نتیجه گرفت که حضور
نظرترتیب
آمدهبهازاین
کرده و
مزاحمت
بررسی اثر
بررسی
مزاحمت
اثر
این دو ترکیب در روند بررسی واکنش ال-سیستئین مؤثر نیستند.
در نمونه حقیقی افزون بر ال-سیستئین ترکیبهای دیگری
11
همچنین ،مقدار مزاحمت گونههای مورد بررسی روی محلول
کنند.هاازی جمله
نیز وجود دارند که در تعیین آن ایجاد مزاحمت
آزمون تکرارپذیری با
جدولم2یداده
روشمیلیموالر ال-سیستئین بررسی و حد مزاحمت بهصورت
شامل 1
الکترودبرد.
اسید را نام
این ترکیبها میتوان آسکوربیک اسید و اوریک
اصالحشده با
استفاده از 5
 mMگونه مزاحم درنظر گرفته شد که به مقدار  %5خطا در
غلظتی از
محلولدرmM
برای بررسی اثر مزاحمت این ترکیبها ،سه
 10الاز-سیستئین
محلول
پیشنهادی
=7،1/1 M
ال-سیستئین ،اوریک اسید و آسکوربیک 1
pHگیری گونه موردنظر ایجاد کند .نتایج بهدست آمده نشان داد
اندازه
فسفاتM
اسید1/بادربافربافرفسفات
که وجود1
طور 2 3
گرفت5.همان4
No
RSD%
آسکوربیک اسید تا غلظت  30میلیموالر و اوریک اسید
 0/1و در  pHبرابر با  7تهیه و مورد آزمایش قرار
یک 2از31/
اکسایش %هر32/6
که در شکل  10مشاهده میشود ،پیک 1/15
)I(μAموالر مزاحمتی در اندازه گیری ال-سیستئین
غلظت 4532میلی
تا/4 31
این /5 32
ایجاد نمیکنند.
ترکیبها در پتانسیلی ظاهر شده است که میتوان هر یک را

بررسی اثر مزاحمت

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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موالر ال-سیستئین بررسی و حد مزاحمت بهصورت غلظتی از گونهٔ مزاحم درنظر گرفته شد که به مقدار %5

اندازهگیری گونهٔ موردنظر ایجاد کند .نتایج بهدست آمده نشان داد که وجود آسکوربیک اسید تا غلظت 31

الر و اوریک اسید تا غلظت  45میلیموالر مزاحمتی در اندازه گیری ال-سیستئین ایجاد نمیکنند.
تهیه و شناسایی پلیایندول /نانوذرههای نقره و استفاده از آن ...

اوریک
ال-سیستئین( ،ب)
(الف)
ولتاموگراماکسایش
شکل1110ولتاموگرام
شکل
اوریک اسید
سیستئین (الف)،
 )1از:از:ال-
)1//01 mM
اکسایش ((mM
اسید و (ج) آسکوربیک اسید ،در محلول بافر فسفات  pH= 7 ،0/1 Mبا
(ب) و آسکوربیک اسید (ج) در محلول بافر فسفات  pH = 7 ،1/1 Mبا سرعت
سرعت روبش 100 mV/s

سنجش نمونه حقیقی

روبش 111 mV/s

شیشهای ،پلیایندول و نانوذرههای نقره استفاده شد .دادههای
بهدست آمده از بررسیهای انجام شده با تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی ،طیفسنجی انرژی پراش پرتو ایکس ،الگوهای
پراش پرتو ایکس و طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه بهخوبی
حضور پلیایندول و نانوذرههای نقره را تأیید کردند .نقش مؤثر
نانوذرهها در طراحی حسگرها ،افزایش سرعت انتقال الکترون بین
گونه کاهش و اکسایش است .در نهایت ،باید گفت که حسگر
الکتروشیمیایی طراحی شده حساسیت باال ،پایداری مناسب،
تکرارپذیری و گزینشپذیری مناسب ،هزینه پایین و اضافه ولتاژ
پایین را نشان داد و میتوان از آن برای تشخیص و تعیین غلظت
ال-سیستئین در نمونههای حقیقی استفاده کرد.

نمونه حقیقی ،سرم خون انسانی است که مقدار ال-سیستئین
سپاسگزاری
نمونه حقیقی آن در سه غلظت متفاوت  3 ،2و  4میلیموالر به آن افزوده و مورد
از معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا برای کمکهای مالی و
تجزیه قرارگرفته است .هر نمونه  3مرتبه اندازهگیری و مقادیر
ونه حقیقی ،سرم خون انسانی است که مقدار ال-سیستئین آن در سه غلظت متفاوت  3 ،2و  4میلیموالر به آن
همکاری بیدریغ ایشان کمال تشکر را داریم.
میانگین آورده شده است .در بررسی و تعیین مقدار ال-سیستئین
فسفاتشده است .در بررسی و تعیین
بافر آورده
میانگین
اندازهبارگیری
ابتدا 3مرتبه
نمونه
است .هر
مورد تجزیه
مقادیرسرم با
رقیقو شده
محلول 20
حقیقی،
قرارگرفتهنمونه
در
بافرآزمایش
افزوده و
بار شده
مقادیر21گفته
حقیقی،تهیه
نمونه 0موالر
/1
در 1/موالر تهیه و مقادیر گفته
فسفات 1
آن سرم با
رقیقبهشده
ابتدا ومحلول
سیستئین درمراجع
هر غلظت سه مرتبه تکرار شد .نتایج بهدست آمده در جدول 3
است.
;S.ی شده
آن افزوده و آزمایش در هر غلظت سه مرتبه تکرار شد .نتایج بهدست آمده در جدول  3جمعآور
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