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چکيده
در این پژوهش ،برای اولین بار یک حسگر الکتروشیمیایی ساده و حساس برای اندازهگیری ولتامتری کلروپرومازین بر پایهی الکترود کربن
شیشه ای اصالح شده با نانو کامپوزیت گرافن اکساید /پلی پیرول ساخته شد .پلیپیرول درسطح صفحات گرافن اکساید با استفاده از روش
الکتروپلیمریزاسیون ،پلیمریزه شد .پاسخ الکتروشیمیایی الکترود اصالح شده نسبت به اکسیداسیون کلرپرومازین با استفاده از ولتامتری چرخه
ای ،ولتامتری پالس تفاضلی ،کرنوآمپرومتری بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،نانوکامپوزیت گرافن اکساید /پلی پیرول دارای هدایت
الکتریکی ،فعالیت الکتروکاتالیتی باال و سطح بزرگ و بطور کلی یک اثر هم افزایی از سوی گرافن اکساید و پلی پیرول در جهت اکسیداسیون
الکتروشیمیایی کلرپرومازین می باشد .ولتاگرامهای پالس تفاضلی کلروپرومازین در محدوده غلظت  0.005میکروموالر تا  500میکروموالردر
محلول بافر فسفات 0/1موالر ( ،)pH=6به صورت خطی افزایش پیدا کرد و حد تشخیص  0/58نانو موالر بدست آمد .نانو حسگرتوسعه یافته
در این تحقیق با موفقیت جهت اندازه گیری داروی کلروپرومازین در نمونه حقیقی بکار برده شد.
واژه های کلیدی :کلرپرومازین ،اندازهگیری ولتامتری ،گرافناکساید ،پلیپیرول ،نانوکامپوزیت

کیفیت فرآوردههاي دارویی به ویژه از نظر مقدار ماده مؤثره و میزان یکنواختی باتوجه به وجود اثرات جانبی و عوارض
سمیت و غیر درمانی آنها اهمیت زیادي دارد .در یک کارخانه داروسازي پس از ارائه فرموالسیونهاي مختلف براي یک
دارو جهت رسیدن به اثرات درمانی مطلوب و کاستن معایب درمانی ،کنترل فرآورده و بررسی اثرات بیولوژیک دارو مورد
توجه قرار میگیردیکی از داروهایی که در سالهاي اخیر به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد ،داروي کلرپرومازین
است که در درمان اختالالتروانی به کار می رود .این دارو نیز همانند بسیاري از داروها عوارض جانبی جدي دارد .بنابراین
کنترل میزان این دارو و اندازهگیري آن در پزشکی بسیار حائز اهمیت است[.]1
پلی پیرول یکی از پلیمرهاي رساناي آلی است که به عنوان پلیمري با کاربردهاي فراوان مورد مطالعه قرار گرفته است .از بین
پلیمرهاي رساناي مختلف ،پیرول به آسانی از طریق اکسایش الکتروشیمیایی یا شیمیایی به پلیپیرول پلیمر می شود  .سنتز

* .نویسنده مسئوول  :استادیار شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری
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شیمیایی در مواقعی که مقادیر باالیی از پلیپیرول مورد نیاز است به کار میرود و شامل مخلوط کردن یک اکسیدکننده بسیار
قوي (معموالً  )FeCl3با محلول مونومر میباشد .سنتز الکتروشیمیایی به دلیل سادگی و توانایی کنترل ضخامت ماده ،امکان
دوپ در حین سنتز ،تولید فیلمهاي با کیفیت باال در کارهاي تحقیقی بیشتر از آن استفاده میشود [ .]2-4از گرافناکساید به
عنوان حامل دارو در پزشکی نیز استفاده شده است .از کاربردهاي دیگر گرافناکساید میتوان به ساخت غشاهاي مبتنی برآن
اشاره کرد .این غشاها که قادر به توقف مسیرگازها و مایعات بسیاربوده ،امابه آب اجازه عبورمیدهد .از گرافناکساید درتولید
نانوسیمها ،سیستمهاي الکترومکانیکی ،میکروسیاالت یاحتی نانو رباتها نیز میتوان استفاده کرد [ .]5-7تحقیقات اخیر
استفاده از گرافن اکساید براي تولید مواد بر پایه گرافن در ساختار کامپوزیتها و سایر موارد کاربردي را به وضوح نشان می-
دهد .به عنوان مثال استفاده از مشتقات گرافناکساید در ساختار نانوکامپوزیتهاي پلیمري به عنوان فیلتر گزارش شده است.
در حقیقت در این نوع نانوکامپوزیتها توجه اصلی به ارتباط ،بین خواص ساختاري مواد تشکیلدهنده کامپوزیت در کنار
تقویت خواص نانوکامپوزیت مورد نظر میباشد [.]8
کلرپرومازین با فرمول مولکولی  C17H19ClN2Sیک داروي فنوتیازین با زنجیره آلیفاتیکی میباشد که در اختالالتروانی
نظیر اسکیزوفرنی ،جنون ،مانیا و نیز بصورت داروي کمکی در درمان هیجان شدید و اختالالت روانی ـ حرکتی به کار
میرود .کلرپرومازین همچنین به عنوان مسکن و داروي ضد تهوع و استفراغ و در درمان سکسکه شدید کاربرد دارد [-11
 .]9در سالهاي اخیر روشهاي مختلفی براي اندازهگیري کلرپرومازین به کار رفته که برخی از آنها عبارتند از :روش
طیفسنجی نوري [ ،]12اسپکتروفلوریمتیري [ ،]13کمیلومینسانس[ ،]14اسپکتروالکتروشیمی [ ،]15پالروگرافی [،]16
ولتامتري [ ،]17پتانسیومتري با الکترود انتخابگر یون [ ،]18کروماتوگرافی مایع [20و ،]19آنالیزهاي تزریق جریان[ ]21و
روش الکتروفورز کاپیالري کوپل شده با روش الکتروکمیلومینسانس [.]22
در این تحقیق به منظور افزایش حساسیت الکترود کربن شیشهاي در تشخیص داروي کلرپرومازین به اصالح آن توسط
نانوکامپوزیت متشکل از گرافناکساید و پلیپیرول پرداخته شده است .در حقیقت اندازهگیري این دارو توسط الکترود
شیشهاي اصالح شده با نانوکامپوزیت گرافناکساید/پلیپیرول براي اولین بار در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.

-1-2مواد و روش ها
موادشیمیایی به کار رفته عبارتند از :پیرول تقطیر شده ازکمپانی  ،Merckگرافناکساید ،سدیمپرکلرات تک آبه ازکمپانی
 ،Merckماده موثرهي داروي کلرپرومازین از شرکت داروسازي تهران شیمی ،آب دیونیزه ،اتانول خالص ،سدیم دي هیدروژن
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فسفات ازکمپانی  ،Merckدي سدیم هیدروژن فسفات ،هیدروکلریدریک اسید  ،%67اوریک اسید) (UAو آسکوربیک
اسید).(AA
کلیه آزمایشات این پژوهش که شامل سنتز و انجام بررسیهاي ولتامتري ،امپدانس ،آمپرومتري و دیفرانسیل پالس تفاضلی
است با استفاده از دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  IVIUMSTATمدل Compact Stateساخت کشور هلند انجام
شده است .الکترود کار ،الکترود کربن شیشهاي ساخت شرکت  CH Instrumentکشور چین میباشد .الکترود مرجع ،الکترود
 SCEو الکترود مخالف از جنس پالتین میباشد که ساخت شرکت آذر الکترود میباشد.تصاویر  SEMتوسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی جهت بررسی مورفولوژي سطح و سایز ذرات بر روي سطح الکترود توسط دستگاه  XL30ساخت شرکت
فیلیپس از کشور هلند انجام شد.پراش اشعه ایکس ) (XRDبا استفاده از دستگاه پراشنده اشعه ایکس SIEMENS
 D5000با شدت باالي مونوکروماتیک در محدوده  2өاز  90-40درجه انجام شده است .نمونههاي پودري در دماي اتاق در
معرض اشعه ایکس قرار میگیرند.
-2-2آماده سازي سطح الکترود کربن شيشهاي
ابتدا الکترود کربن شیشهاي توسط دوغاب آلومینا صیقل داده شد .سپس الکترود به مدت  10دقیقه در حمام اولتراسونیک
قرار داده شد و ابتدا توسط محلول اتانول و سپس آب دیونیزه در معرض امواج صوت قرار گرفت تا کامال تمیز و صیقلی
شود.
-3-2تثبيت گرافناکساید بر روي سطح الکترود کربن شيشهاي
حدود  0/005گرم از گرافناکساید را در یک میلیلیتر آب دیونیزه ریخته و به مدت  30دقیقه در دستگاه اولتراسونیک
قرار داده شد تا یک سوسپانسیون سیاه و همگن بدست آید 50 .میکرولیتر از سوسپانسیون حاصل را توسط میکروپیپت
بروي الکترود کار ریخته سپس در دماي محیط ( 25درجه سانتیگراد) خشک شد .در این مرحله الکترود اصالح شده با
گرافناکساید آماده شده است.
 -4-2سنتز الکتروشيميایي پليپيرول برروي سطح الکترود کربن شيشهاي اصالح شده با گرافناکساید
الکترود اصالح شده درون سل الکتروشیمیایی حاوي 150میلیموالر پیرول و سدیم پرکلرات  50میلی موالر به عنوان
الکترولیت حامل جهت سنتز الکتروشیمیایی پلیپیرول بر روي سطح الکترود اصالح شده قرار داده شد .پلیپیرول با
استفاده از تکنیک ولتامتري چرخهاي با سرعت روبش  50میلیولت بر ثانیه در ولتاژ  0تا  1ولت با  8چرخه سنتز
شد[.]23
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 -1-3سنتز پليپيرول
پلیمر پلیپیرول روي الکترود  GCEبه روش الکتروشیمیایی و با استفاده از ولتامتري چرخهاي در محدوده ولتاژ  0تا 1
ولت و سرعت اسکن  50میلیولت سنتز شد .بدین منظور از محلول پیرول و سدیم پرکلرات در دماي اتاق استفاده شد
[ .]23پلیپیرول سنتز شده توسط روشهاي  SEMو  FTIRمورد آنالیز قرار گرفت.
-2-3آناليز XRD

تصویر XRDمربوط به گرافن اکساید در شکل  1آورده شده است .با توجه به داده هاي آنالیز توسط نرم افزار دستگاه،
پیک برجسته ظاهر شده در  2θ=12مربوط به تشکیل گرافن اکساید می باشد که با منابع معتبر مطابقت دارد[.]24
وجود پیک ضعیف و نسبتا پهن در  2θ=22مربوط به مقداري ناخالصی و به عبارت صحیح تر مقداري گرافیت کامال
اکسید نشده می باشد که معموال در این قبیل سنتز ها طبیعی می باشد.

شکل - 1طیف  XRDگرافن اکساید سنتز شده
-3-3آناليز SEM

مورفولوژي گرافناکساید ،پلیپیرول و نانوکامپوزیت گرافناکساید/پلیپیرول با استفاده از تصاویر  SEMتشخیص داده
شد(شکل .)2با توجه به این تصویر گرافناکساید سنتز شده داراي ساختاري الیه الیه میباشد.تصاویر  SEMبه دست
آمده براي پلیپیرول مورفولوژي کروي شکل پلیمر سنتز شده را نشان میدهد که داراي تخلخل باالیی هستند .تمایل به
انباشتگی و تشکیل خوشهها و رشتههاي بزرگتر در بین ذرات پلیپیرول سنتز شده وجود دارد که این ذرات کروي همانند
دانههاي انگور روي همدیگر قرار گرفتهاند .به عبارت دیگر برهمکنش بین رشتههاي پلیمري منجر به تشکیل چنین
ساختاري میشود .با افزایش برهمکنش بین رشتههاي پلیپیرول ،اندازهي ذرات انباشته شده نیز افزایشمییابد (شکل -2
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Cو  .)Dنهایتاً فیلم گرافناکساید/پلیپیرول داراي مورفولوژي بسیار متخلخل متشکل از ساختاري ورقهاي مانند
است(شکل  E-2و .) Fساختار متخلل الکترود باعث افزایش انتشار آنالیت روي آن و در نتیجه افزایش خاصیت کاتالیستی
آن میشود [.]25-27

شکل  -2تصاویرگرفته شده ( A, Bگرافن اکساید)C, Dپلی پیرول  ( E, Fنانوکامپوزیت گرافن اکساید/پلیپیرول
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-4-3مطالعه امپدانس
با استفاده از امپدانس الکتروشیمیایی میتوان اطالعاتی در رابطه با الکترودهاي جامد و تودههاي محلول به دست
آورد از جمله انتقال الکترون ،مقاومت الکترود ،الیه دوگانه الکتریکی و مقاومت انتقال الکترون به سطح الکترود میباشد.
بررسیها نشان میدهد که منحنیهاي امپدانس الکتروشیمیایی که به نایکوئیست معروف میباشد ،شامل دو بخش است
که بخش اول حالت نیم دایره داشته و در پتانسیلهاي باال رخ میدهد که وابسته به فرایند انتقال الکترون میباشد
( )Rctو بخش دوم که حالت خطی داشته و در پتانسیلهاي پایین رخ میدهد و مربوط به فرایند انتقال جرم میباشد
( ) zwو همیشه وجود بخش عمده از حالت خطی و کمترین مقدار از حالت نیم دایره بیانگر میزان مقاومت کمتر و هدایت
بیشتر در سطح الکترود میباشد .شکل 3طیف امپدانس الکتروشیمیایی الکترودهاي بدست آمده در فرکانس
100kHzتا0/01Hzرا نشان میدهد .با توجه به این شکل ،الکترود  GCEو  GO/GCEبیشترین مقاومت را به در
برابر انتقال الکترون را دارا میباشد و فرایند انتقال جرم بیشتري را سبب میشود ،الکترود  PPy/GCEکمترین مقاومت
را در برابر انتقال الکترون از خود نشان میدهد و شبیه به خازن عمل میکند و کامپوزیت مورد نظر خاصیت انتقال
الکترون بهتري نسبت به بقیه الکترودها از خود نشان داد که این مسئله را میتوان به وجود سایتهاي فعال سطحی زیاد
دراین فیلمها مربوط دانست .ساختار متخلخل این فیلمها موجب کاهش مقاومت در مقابل مبادله الکترون از طریق انتشار
میشود [30و.]29در مرحله بعد با رسم منحنیهاي نایکوئیست می توان مدار معادل حاصل از آن را نیز رسم نمود و از
طریق آن ثابت سرعت انتقال الکترون ظاهري ( )kappرا نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود( رابطه .)1در رابطه
موجود R،بیانگر ثابت سرعت گازها( T ،)J/molk 8/314دماي مطلق سیستم (298کلوین) F ،نشان دهنده ثابت فارادي
( )C/mol 96485و در نهایت  Cغلظت محلول آهن را شامل میشود و از این طریق میتوان میزان  Rctو  kappرا با
استفاده از این رابطه بدست به دست آورد.
K=RT/F2RctC

رابطه شماره 1
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جدول  -1محاسبه مقادیر Rct ،Rsو Kappدر انواع الکترود بکاررفته

Rs

Rct

Kapp

)(kΏ

)(kΏ

cms-1

GCE

4/31

2/4

3/16×10-6

GO/GCE

3/42

1/05

PPy/GCE

1/81

1/09

1/43×10-6

PPy/GO/GCE

1/90

1/01

1/38×10-5

الکترود

1/33×10-6

شکل  - 3طیف امپدانس الکتروشیمیایی الکترودهای استفاده شده توسط الکترود های  (b ، PPy (aکامپوزیت GO ، PPy/GO/GCE
 GCE (d ،(cدر محلول آهن  0/05موالر در محلول سدیم کلرید  0./2موالر و در پتانسیل  200 dcمیلی ولت.

-5-3اندازهگيري الکتروشيميایي داروي کلرپرومازین
اندازهگیري داروي کلرپرومازین توسط الکترودهاي  GCEتنها و الکترود اصالح شده کامپوزیتی،GO/GCE ،
 PPy/GCEبه کمک روش ولتامتري چرخه ایانجام شد .شکل  4مکانیسم رفتار اکسایشی کلروپرومازین را نشان میدهد
که با توجه به ا ین شکل اتم نیتروژن اکسایش پیدا کرده و به حالت رادیکالی تبدیل شده است [ .]28اشکال  5تا
9ولتامتري چرخه اي داروي کلرپرومازین را با استفاده از انواع الکترودهاي مذکور بدون حضورکلرپرومازین و در حضور
کلروپرومازین نشان میدهد .با توجه به منحنی ولتامتري چرخهاي با الکترودخام ( GCEشکل شماره  ،)5پیک قابل
مالحظهاي مشاهده نشده است .منحنی مربوط به ولتامتري چرخهاي با استفاده از الکترود ( GO/GCEشکل شماره ،)6
زوج ردوکسی را در منطقه حدود  0/75و  1/15ولت نشان میدهد که در این حالت جریان  14میکروآمپر میباشد .زوج
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ردوکس مذکور به هنگام استفاده از الکترود ( PPy/GCEشکل شماره  ،)7در  0/8و  1/1ظاهر شده است و جریان 50
میکروآمپر میباشد و پیک مورد نظر شارپ نمیباشد.

شکل  -4مکانیسم رفتار اکسایشی کلروپرو مازین[]28

منحنی ولتامتري چرخهاي با الکترود کامپوزیت ( PPy/GO/GCEشکل شماره  ،)8زوج ردوکسی را در منطقه حدود
 0/82و  1/05ولت نشان میدهد و جریان تا  100میکرو آمپر افزایش پیدا کرده است .با توجه به پتانسیلهاي زوج
ردوکسی برگشت پذیري واکنش در حالتی که از الکترود کامپوزیت استفاده شده ،جریان بیشتر شده است .همچنین با
توجه به شکل  ، 9که تفاوت قدرت اکسایش کاتالیستی الکترودهاي مختلف را در اکسایش کلرپرومازین نشان می-
دهد ،شدت این پیک نیز در الکترود کامپوزیت نسبت به سایر الکترودها به طور چشمگیري افزایش پیدا کرد که این
مسئله را میتوان ناشی از افزایش همزمان هدایت الکتریکی الکترود و تعداد سایتهاي فعال سطحی در الکترود کامپوزیت
اصالح شده دانست .در سال  2012نتایج مشابهی در مطالعه ولتامتري داروي کلرپرومازین به کمک الکترود کربن شیشه
اي اصالح شده توسط کامپوزیت کربن نانوتیوب و پلی اتیلن دیامین ( )PEI/MWCNT/GCEگزارش شده است[.]29
در این مطالعه نیز شد ت پیک ردوکسی به هنگام استفاده از این الکترود به عنوان الکترود کار نسبت به الکترودهاي
 GCEتنها MWCNT/GCE ،و  PEI/GCEبه طور چشمگیري افزایش نشان داد .در خصوص شیفت یا جابجایی
مثبت پتانسیل پیک آندي در الکترود اصالح شده  PPy/GO/GCEنسبت به الکترود  ،GO/GCEاین موضوع می
تواند ناشی از حضور پلی پیرول درکامپوزیت بوده که از نسبت و میزان گرافن تنها که از هدایت الکتریکی باالتري
برخوردار است می کاهد .ولیکن با توجه به نتایج مطالعه امپدانس ،حضور پلی پیرول در کامپوزیت و در کنار نقش گرافن
اکسید ،حکایت از یک اثر هم افزایی در جهت اکسایش کلرپرومازین دارد .که این موضوع ناشی از نقش موثر پلی پیرول
در افزایش قدرت کاتالیستی و سرعت انتقال الکترون در بستر فراهم شده از سوي گرافن اکسید می باشد .ضمن آنکه
امروزه در مطالعه و توسعه سنسور ها و الکترودهاي اصالح شده ،کاهش پتانسیل مالک ارزیابی نقش کاتالیستی الکترود ها
نبوده و بطورکلی هدف و الویت اول محققین قرار نمی گیرد ،بلکه افزایش کارایی ،حساسیت ،پایداري و تجدیدپذیري
همراه با افزایش سطح موثر الکترودو کاهش ابعاد الکترود مد نظر می باشد].[30
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شکل  -5ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین 0/1 mMتوسط الکترود  )a( ، GCEبدون حضور کلروپرومازین ( )bدر حضور
کلروپرومازین ،در محلول بافر  0/1موالر فسفات (.)pH= 6

شکل  -6ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود  )a( ،GO/GCEبدون حضور کلروپرومازین ( )bدر حضور
کلروپرومازین ،در محلول بافر  0/1موالر فسفات ( .)pH= 6

شکل  -7ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود  )a( ، PPy/GCEبدون حضور کلروپرومازین )b( ،در حضور
کلروپرومازین ،در محلول بافر  0/1موالر فسفات (.)pH= 6
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شکل  -8ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود کامپوزیت )a( ، PPy/GO/GCEبدون حضور کلروپرومازین)b( ،
در حضور کلروپرومازین ،در محلول بافر  0/1موالر فسفات (.)pH= 6

شکل  -9ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط ( )aالکترود  )b( ، GCEالکترود )c( GO/GCEالکترود PPy/GCE
و ( )dالکترود کامپوزیت  ،PPy/GO/GCEدر محلول بافر 0/1موالر فسفات (.)pH= 6

-8-3بررسي اثر pH
از آنجایی که  pHمحلول یکی از متغیرهایی است که به طور زیادي شکل ولتاموگرام را تحت تاثیر قرار میدهد،
بررسی آن در ولتامتري ضرورت پیدا میکند [ .]31با توجه به اهمیت اندازه گیري داروي کلرپرومازین در نمونه هاي
حقیقی مانند نمونه هاي فیزیولوژیکی و  pHطبیعی حدود  6تا  7این محیط ها ،در این پروژه ولتامتري چرخهاي
کلرپرومازین توسط الکترود کامپوزیت  ،GCE/ PPy/GOدریک  pHاسیدي تر و قلیایی تر نسبت به  pH=6و بطور
کلی در pHهاي  6 ،4و  11مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به شکل  10شدت پیک زوج ردوکس ظاهر شده در = 6
 ،pHنسبت به بقیه بیشتر است .بنابراین  pH = 6براي سایر بررسیها در نظر گرفته شد.
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شکل  -10بررسی اثر  pHدر ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین 0/1 mMتوسط الکترود کامپوزیت PPy/GO/GCE
در محلول بافر  0/1موالر فسفات ( 11و )pH= 4، 6

-9-3بررسي اثر سرعت اسکن
به منظور بررسی اثر سرعت اسکن ،اندازهگیري دارو در سرعتهاي اسکن  30،50،100،150،200،300،400و 500
میلیولت بر ثانیه انجام شد (شکل .)11نتایج نشان داد که با افزایش سرعت اسکن ،شدت هر دو پیک آندي و کاتدي
افزایش می یابد .جریان پیک آندي و کاتدي به صورت خطی با ریشه دوم سرعت اسکن افزایش مییابد (شکل  )12که
نشان میدهد واکنش الکترواکسایش کلرپرومازین تحت کنترل فرآیند نفوذ میباشد [32و.]23

شکل  -11بررسی اثر سرعت اسکن در ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود کامپوزیت Py/GO/GCE ،در
سرعت اسکن های h) 500 ،g)400،f)300 ،e)200 ،d)150 ،c)100 ، b)50 ،a) 30میلیولت بر ثانیه ،در محلول بافر  0/1موالر فسفات
()pH= 6
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شکل  -12نمودار تغییرات جریان اکسایش کلرپرومازین از ولتاموگرام چرخه ای بر حسب ریشه دوم سرعت اسکن در پتانسیل  0تا 1/6ولت
توسط الکترود کامپوزیت .PPy/GO/GCE

 -10-3اثر غلظت -منحني کاليبراسيون
براي بررسی اثر غلظتهاي مختلف از مادهي دارویی در میزان شناسایی آن ،غلظتهایی با مقادیر،0/01 ،0/009 ،0/005
 500 ،300 ،200 ،100 ،10 ،5 ،1 ،0/5 ،0/1 ،0/05میکروموالر از دارو تهیه و با روش ولتامتري پالس تفاضلی مورد
اندازهگیري قرار گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده (شکل  ،)13با افزایش غلظت دارو ،شدت پیک آندي نیز افزایش
مییابد که می تواند پایداري فیلم کامپوزیتی سنتز شده را براي کاربردهاي الکتروکاتالیتیکی که در آنها آنالیت به صورت
مداوم اضافه میشود را نشان دهد[ .]29وابستگی جریان آندي به غلظت (منحنی کالیبراسیون) نشان داده شده در شکل
14بیانگر این می باشد که منحنی ولتاموگرام پالس تفاضلی در محدوده  0.005-50میکروموالر خطی می باشد.حد
تشخیص روش به کمک رابطه  LOD=3SDb/mکه در آن عبارت  SDbاز انحراف استاندارد محلول شاهد و  mشیب
منحنی کالیبراسیون محاسبه می شود .مطابق این رابطه حد تشخیصروش برابر با  0/58نانو موالر به دست آمد.

شکل  -13بررسی اثر غلظت دارو در ولتامتری چرخهای داروی کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود کامپوزیت  ، PPy/GO/GCEاز  aتا
 ،mدر گستره غلظت  0/005تا  500میکرو موالر ،بافر  0/1موالر فسفات (.)pH= 6
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شکل  -14منحنی کالیبراسیون کلروپرومازین در پتانسیل  0تا  1/6ولت توسط الکترود کامپوزیت  ،PPy/GO/GCEدر محلول-
بافر0/1موالرفسفات ()pH=6

-11-3بررسي اثر مزاحمت
در این پروژه اثر مزاحمت آسکوربیک اسید ( )AAو اوریک اسید ( ،)UAبا روش آمپرومتري داروي کلروپرومازین  0/1میلی-
موالر و در پتانسیل ./85ولت مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به شکل 15پیک مربوط به آسکوربیک اسید و اوریک اسید کامالً
مجزا از پیک کلرپرومازین بوده که در زمانهاي جداگانه ظاهر میشود و شدت آنها نیز بسیار کمتر میباشد .بنابراین در بررسی
کلرپرومازین مداخلهاي ایجاد نمیکنند .از آنجایی که پیک ظاهر شده در  55ثانیه داراي شدت بیشتري است این زمان
انباشتگی به عنوان مدت زمان مناسب براي اندازهگیري کلروپرومازین انتخاب شد (تمام محلولها با غلظت 0/1میلی موالر تهیه
شده است).

شکل -15بررسی اثر مزاحمت در آمپرومتری کلروپرومازین  0/1 mMتوسط الکترود کامپوزیت  ،PPy/GO/GCEدر محلول بافر فسفات 0/1
موالر()pH=6
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-12-3بررسي نمونه حقيقي
اندازه گیري داروي کلرپرومازین در نمونه واقعی نیز با استفاده از الکترود کامپوزیت ساخته شده ،نمونه  25میلیگرمی موجود
در بازار انجام شد (جدول شماره  .)2ابتدا یک محلول یک میلیموالر تهیه کرده سپس از آن یک محلول  0/1میلیموالر ساخته
شد .با توجه به این جدول  ،نانو حسگر ساخته شده قادر به اندازهگیري کلروپرومازین در نمونههاي حقیقی میباشد.

جدول شماره  -2جدول مقادیر بدست آمده از نمونه حقیقی

RSD
%

Found
)(mg

Sample
)(mg

Sample
)(cc

3/8

0/319

0/31±0/004

8

4

0/42

0/42±0/003

11

3/9

0/51

0/52±0/003

14

Chlorpromazine
)(mg

25±0/1

-13-3بررسي پایداري دراز مدت الکترود اصالح شدهPPy/GO/GCE ،
پایداري الکترودتوسط ولتامتري چرخه اي درطی یک دوره یک هفته با روزي یک ساعت استفاده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان دادند که کمتر از  %10کاهش توانایی الکترود اصالح شده به منظور اکسیداسیون کلرپرومازین وجود
دارد(شکل  .)16این کاهش به دلیل آلوده شدن پلیپیرول در سطح الکترود میباشد.الزم به ذکر است ،زمانی که الکترود
استفاده نمیشود باید در یک محیط ایزوله نگهداري شود.
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شکل  -16بررسی پایداری دراز مدت الکترود اصالح شده در محلول داروی کلروپرومازین mM

 0/1توسط الکترود کامپوزیت

PPy/GO/GCEدر محلول بافر فسفات 0/1موالر ( )pH= 6

در این پژوهش به دلیل ویژگیهاي منحصربه فرد گرافناکساید و بویژه مساحت سطح ویژه باال و قابلیت هدایت الکتریکی
که مطلوب اهداف الکتروکاتالیتیکی در روشهاي ولتامتري میباشد به عنوان فاز زمینه انتخاب شد .پلیپیرول با داشتن
خواص منحصر به فرد کاتالیتکی و رسانایی الکتریکی در الکترواکسایش داروي کلرپرومازین به عنوان فاز تقویت کننده بر
روي بستر وسیع گرافناکساید به خوبی توزیع شد و خواص الکتروکاتالیستی کامپوزیت حاصل (الکترود اصالح شده) در
جهت اکسایش کلرپرومازین که یک گونه الکترواکتیو میباشد ،در یک اثر همافزایی از طرف گرافناکساید و پلیپیرول
افزایش یافت .نانوحسگر  PPy/GO/GCEبا داشتن حساسیت باال ،پاسخ خطی مطلوب ،پایداري قابل قبول و متاثر نبودن
از سوي مزاحمت هاي  AAو ،UAجهت اندازه گیري داروي کلروپرومازین در نمونه هاي حقیقی پیشنهاد می شود.
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