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اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال آزاد
 TEMPOبا استفاده از ریزترازوی کریستال کوارتز به عنوان یک روش جدید
شایسته کوکبی ،مرتضی جباری ،سید احمد نبوی امری و مهدی زمانی
دانشکده شیمی ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایران
تاريخ دريافت98/07/11 :

تاريخ تصحيح99/05/08:

تاريخ پذيرش99/05/29:

چکيده
آسکوربیک اسید به عنوان یک آنتیاکسیدان مهم ویتامینی شناخته میشود که نقش زیادی در سالمتی سلولهای بدن انسان ایفا میکند .در این
تحقیق ،برای اولین بار از دستگاه ریزترازوی کریستال کوارتز ( )QCMبرای ارزیابی ظرفیت آنتیاکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایش رادیکال آزاد
 TEMPOبا غلظتهای مختلف و در مخلوط دوجزئی اتانول – آب ) )1:2 v/vو دمای محیط مورد استفاده قرار گرفت .این دستگاه با استفاده از کریستال
کوارتز پوشششده با طال اصالح شده با آمینواسید سیستئین ،تغییرات بسیار کوچک جرم روی سطح را از طریق تغییرات فرکانس ارتعاشی اندازهگیری
می کند .به تناسب جرم رادیکال جذب شده روی سطح کریستال ،تغییراتی در فرکانس ارتعاشی کریستال مشاهده شد .تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی بر
اساس فرآیند جذب سطحی رادیکال روی سطح اصالحشده کریستال صورت گرفت .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که ربایندگی رادیکال
 TEMPOبهوسیله آسکوربیک اسید با افزایش غلظت رادیکال ،بیشتر میشود .در نهایت ،فرآیند جذب رادیکال آزاد  TEMPOروی سطح کریستال با
استفاده از مدلهای ایزوترم النگمویر و فرندلیچ مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که فرآیند جذب سطحی این رادیکال از مدل ایزوترم النگمویر
پیروی میکند.
کلمات کلیدی :ربایندگی رادیکال ،TEMPO ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،ریزترازوی کریستال کوارتز ،ایزوترم جذب.

 -1مقدمه
واكنشهاي اكسيداسيونی كه داخل بدن انجام میشود میتوانند راديكالهاي آزاد توليد كنند و اين راديكالها میتوانند آغازگر
واكنشهاي زنجيرهاي باشند .هنگامیكه واكنش زنجيرهاي در يك سلول رخ میدهد ،باعث آسيب و يا مرگ سلول میشود.
آنتیاكسيدانها موادي هستند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در غلظتهاي كم ،قادر به پيشگيري و يا به تأخير انداختن
اكسيداسيون ناشی از گونههاي فعال راديكالی میباشند ]2و .[1اين مواد ،با از بين بردن راديكالهاي آزاد واسطه و مهار واكنش-
هاي اكسيداسيون ،از ادامه واكنشهاي زنجيرهاي جلوگيري میكنند ].[3
راديكالهاي آزاد اتمها يا مولكولهايی هستند كه به خاطر وجود الكترون فرد در ساختارشان ،بسيار واكنشپذيرند و طول عمر
كوتاهی دارند و با تبادل الكترون با مولكولهاي اطراف به پايداري میرسند ] .[4اين تركيبات در بدن به طور مداوم در حال
گردشند و آسيبهاي جبرانناپذيري را به درشتمولكولهاي بدن مانند  ،DNAپروتئينها ،ليپيدها و كربوهيدراتها وارد می-
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سازند .راديكالهاي داخل بدن در نتيجه تنفس هوازي و سوخت و ساز تشكيل میشوند .راديكالهاي آزاد خارجی نيز از طريق
عوامل محيطی مانند :آلودگی ،نور خورشيد ،اشعه ايكس ،غذاهاي سرخ شده ،روغنهاي نباتی ،آفتكشها ،سيگار ،الكل و ...
وارد بدن میشوند ]6و.[5
راديكال آزاد  TEMPOيك تركيب شيميايی با نام -2،2،6،6تترامتيل پيريدين-1-اكسيل و فرمول مولكولی
 (CH2)3(CMe2)2NOاست (شكل  .)1اين تركيب ناجورحلقه يك جامد قرمز نارنجی است و به عنوان يك راديكال پايدار در
شيمی و بيوشيمی كاربرد دارد ].[7

شکل  -1ساختار شیمیایی رادیکال

TEMPO

آسكوربيك اسيد (ويتامين  )Cكه به عنوان يك آنتیاكسيدان ويتامينی شناخته میشود يك تركيب محلول در آب است و در
تمامی مايعات بدن وجود دارد ،به همين دليل يكی از اولين خطوط دفاعی بدن است .از آنجايی كه سلولهاي بدن انسان قادر
به ساختن آسكوربيك اسيد نيستند ،نياز بدن به اين ويتامين بايد مرتباً بهوسيله مواد غذايی تأمين شود ،بنا بر اين بايد به طور
منظم و پيوسته ميوه و سبزي مصرف كرد ] .[8آسكوربيك اسيد در ساختار خود داراي  4گروه هيدروكسی میباشد (شكل ،)2
به همين دليل باعث جذب راديكالهاي آزاد به خصوص پراكسيدها میشود .از ديگر خصوصياتی كه اين تركيب را به يك
آنتیاكسيدان مهم تبديل میكند فعاليت پايين راديكال آسكوربيل توليد شده ،پس از به داماندازي راديكالهاي آزاد است ].[9

شکل  -2ساختار شیمیایی آسکوربیک اسید

ريزترازوي كريستال كوارتز ،)QCM( 1در واقع يك مدار الكترونيكی نوسانساز كريستالی است كه فركانس نوسان خروجی آن به
فركانس تشديد كريستال كوارتز متصل به آن بستگی دارد .روي اين كريستال ،يك اليه نازک از فلزاتی مانند آلومينيوم ،نقره يا
طال ،جهت اتصال به مدار ،ايجاد میشود (شكل  .[10] )3هرچه جرم كريستال كمتر شود ،فركانس پايۀ آن باالتر میرود و
برعكس .در كارهاي تحقيقاتی بيشتر از كريستالهايی با فركانس بين  5تا  20مگاهرتز استفاده میشود .زمانی كه كريستال به
نوسانساز متصل شود سبب ايجاد حالت تشديد مداوم در آن میشود ] . [11مقدار اين فركانس متناسب با جرم كريستال است.
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شکل  -3انواع مختلف کریستال کوارتز همراه با الیه فلزی پوشششده روی آن و پایههای اتصاالت الکتریکی

در سال  1959سائربري 1با استفاده از كريستال كوارتز به رابطهاي دست پيدا كرد كه میتوانست تغييرات فركانس در كريستال
كوارتز را به جرم مربوط كند ] .[11بر اساس رابطه ( )1با افزايش جرم بر روي سطح كريستال ،فركانس به صورت خطی كاهش
میيابد:
2f 02 m
 Cf m
A(q )0.5

()1

f  

در اين رابطه  Δfو  Δmبه ترتيب بيانگر مقدار كاهش فركانس بر حسب هرتز و تغييرات جرم ناشی از جذب سطحی گونه مورد
اندازهگيري برحسب گرم است f0 .فركانس پايه نوسان كريستال كوارتز A ،مساحت سطح مقطع كريستال μ ،مدول برشی،

ρq

چگالی كوارتز است كه در صورت ادغام ،تمامی آنها را با حرف  Cfبراي هر كريستال میتوان بيان كرد .پس از اين كشف ،نام
ريزترازوي كريستال كوارتز براي آن برگزيده شد .از رابطۀ ( )1میتوان چنين نتيجهگيري كرد كه حساسيت اندازهگيري جرم به
روش  QCMمتناسب با توان دوم فركانس پايه نوسان كريستال كوارتز است.
به طور كلی براي استفاده از روش  QCMبه مدار نوسانساز كريستالی ،فركانسمتر و منبع تغذيه نياز است ] .[12در بسياري
مواقع از دو نوسانساز كريستالی مشابه استفاده می شود كه در يكی از آنها ،كريستال در معرض تغيير جرم قرار ندارد و به
عنوان نوسانساز مرجع محسوب میشود و در نوسانساز ديگر ،سطح كريستال براي اندازهگيري مورد نظر اصالحشده و در
معرض شرايط تغيير جرم قرار میگيرد .آنگاه خروجی اين دو نوسانساز به يك مدار تفاضلی داده میشود تا مستقيماً تغييرات
فركانس ناشی از تغيير جرم ماده روي كريستال بهدست آيد (شكل .)4
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شکل  -4طرح دستگاه QCM

دستگاه  QCMاز طريق پوششهايی كه سطح كريستال كوارتز را به نحوه مطلوبی اصالح كردهاند ،به تغييرات جرم بسيار
حساس و گزينشی میشود .خصوصيات حسگري  QCMكامالً بستگی به اليه پوشش داده شده بر سطح اليه فلزي روي
كريستال كوارتز دارد .مواد متعددي به عنوان پوشش اصالحكننده براي حسگرهاي  QCMمورد استفاده قرار گرفتهاند ،از جمله
میتوان به تركيبات گوگرددار مانند سيستئين ،نانوذراتی مانند نانولولههاي كربنی ،اكسيد گرافن ،اكسيد روي ،زئوليتها و
داربستهاي فلز – آلی 1اشاره كرد ].[13
امروزه با توجه به اهميت آنتیاكسيدانها و نقش آنها در حفظ سالمت و ايمنی بدن در مقابل راديكالهاي آزاد و همچنين
كاربردهاي فراوان در صنايع غذايی و دارويی ،زمينه مطالعه آنتیاكسيدانها گسترش يافته است .از اين رو ،در اين تحقيق ،به
منظور بررسی خاصيت آنتیاكسيدانی آسكوربيك اسيد در ربايش راديكال آزاد  TEMPOاز روش  QCMبه علت سرعت آناليز
باال ،حساسيت مناسب ،ارزان قيمت بودن آناليز و  ...استفاده شده است .اين روش ،حساس به جرم و قادر به اندازهگيري غلظت-
هاي بسيار كوچك میباشد و يك روش جديد براي اندازهگيري ظرفيت آنتیاكسيدانی است .در ادامه ،با استفاده از تغييرات
جرم ،درصد ربايندگی راديكال تعيين و سپس ايزوترم جذب آن روي سطح كريستال ترسيم خواهد شد و نتايج بهدست آمده
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 -2بخش تجربی
 -2-1مواد شيميايي و دستگاههاي مورد استفاده
تمامی مواد شيميايی و حاللهاي مورد استفاده در اين تحقيق با خلوص تجزيهاي باال و بدون خالصسازي مجدد مورد استفاده
قرار گرفتند .آسكوربيك اسيد ،آمينواسيد سيستئين و راديكال  TEMPOبا خلوص وزنی  %99از شركت سيگما-آلدريچ 2تهيه
شد .حالل اتانول با خلوص وزنی  %99/5و اسيد كلريدريك با خلوص  %37/5از شركت مرک 3خريداري شد .تمام محلولهاي

1
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مورد آزمايش ،به صورت تازه و روزانه با استفاده از آب مقطر ديونيزه (با رسانايی كمتر از  )1/2 μS cm-1تهيه شد .از دستگاه
همزن مغناطيسی  Heidolphبراي همزدن محلولها در مراحل محلولسازي استفاده گرديد.
براي اندازهگيري فركانس نوسانات نوسانساز ،از فانكشن ژنراتور صاايران مدل  8104در وضعيت شمارنده استفاده شد .براي
بررسی صحت اندازهگيريها از اسيلوسكوپ صاايران مدل  8220به صورت موازي با فانكشن ژنراتور استفاده گرديد.
 -2-2آمادهسازي کريستالها
از كريستال كوارتز با فركانس  5مگاهرتز ،پوشششده با طال كه براي دستگاه اليهنشانی در خالء كاربرد دارد ،استفاده شد.
 -2-3اصالح سطح اليه فلزي روي کريستال
براي شستشوي اوليه ،كريستال به مدت يك شب در آب مقطر قرار داده شد ،سپس با استفاده از پوليش نرم و پودر آلومينا
سطح اليه فلزي روي كريستال به آرامی و بدون فشار سائيده و دوباره با آب مقطر شسته شد .در مرحله بعد پشت كريستال با
نوار چسب  PVCجهت جلوگيري از حل شدن اتصاالت فلزي الكتريكی آن در  ،HClپوشش داده شد و آنگاه در محلول

HCl

 0/1موالر به مدت چهار ساعت قرار گرفت .در نهايت ،كريستال با استون شسته شد تا سطح آن براي اصالح آماده شود و درون
بشر كوچكی قرار داده شد .براي اصالح سطح كريستال از آمينواسيد سيستئين ،كه يك تركيب گوگردي با ساختار خطی بوده و
عاري از گروه حلقوي و ممانعت فضايی است ،استفاده شد .قبل از انجام اصالح سطح كريستال ،اليه چسب از آن به آرامی جدا و
شسته شد .همراه با محلول سيستئين ،دو قطره محلول بافر فسفات  0/05موالر براي فعالسازي سطح به بشر اضافه شد تا
سطح كريستال براي جذب سطحی آماده شود.
 -2-4طراحي ظرف اندازهگيري
براي ساخت ظرف اندازهگيري ،از يك قيف شيشهاي كوچك استفاده شد .لوله از بدنه قيف شيشهاي جدا شده و محل اتصال
بهوسيله پوستاب (سنبادهاي كه همراه با آب استفاده میشود) كامالً صاف و پرداختكاري شد و همراه با واشر الستيكی روي
كريستال قرار گرفت .يك قطعه الستيكی جهت نگهداري و ايجاد استحكام در سوي ديگر كريستال قرار گرفت .اتصاالت
الكتريكی به اليههاي فلزي طرفين كريستال برقرار گرديد .اين اتصاال ت در زير اليه الستيكی قرار گرفته و نبايد در معرض
محلول باشند .كل مجموعه با استفاده از بند كشی روي تخته مناسب نصب شد (شكل  .)5كريستال ،به علت نازک بودن ،به
سادگی میشكند و به هنگام كار با آن بايد احتياط الزم را به خرج داد.
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شکل  -5ظرف مورد استفاده جهت آنالیز  QCMاز دو نما
 -2-5اندازهگيري ظرفيت ربايندگي راديکال TEMPO

ميزان ربايندگی راديكال  TEMPOبهوسيله آسكوربيك اسيد در دو مرحله مورد اندازهگيري قرار گرفت .اين مراحل شامل
الف) اندازهگيري جذب  TEMPOبه تنهايی روي سطح كريستال پوشششده با طال اصالحشده با سيستئين و ب) اندازهگيري
جذب  TEMPOدر حضور آسكوربيك اسيد میباشد .اين اندازهگيريها در غلظتهاي  10- 50ppmراديكال  TEMPOو در
مخلوط دو جزئی اتانول-آب ( )1:2 v/vو دماي محيط انجام شد.
به منظور اندازهگيري جذب راديكال  TEMPOروي سطح اليه طال ،چند ميلیليتر از محلول  TEMPOبا غلظت  10ppmبه-
وسيله ميكروپيپت برداشته و روي سطح طال اصالحشده با سيستئن ،داخل ظرف اندازهگيري تزريق شد .پس از انجام عمل
جذب سطحی و حصول تعادل ،فركانس خروجی نوسانساز اندازهگيري و اختالف آن با فركانس پايه به عنوان سيگنال نمونه
براي محاسبه تغييرات جرم ثبت گرديد .اين آزمايش در غلظتهاي  20 ،30 ،40 ،50 ppmاز  TEMPOبه شيوهاي مشابه تكرار
شد.
در مرحله بعد ،ميزان جذب راديكال  TEMPOروي سطح كريستال پوشششده با طال اصالحشده با سيستئين در حضور
آسكوربيك اسيد مورد آزمايش قرار گرفت .براي اين منظور ،چند ميلیليتر از محلول  TEMPOبا غلظت  10 ppmو چند
ميلیليتر محلول آسكوربيك اسيد (با غلظت  )10ppmبهوسيله ميكروپيپت برداشته و روي سطح طال ريخته و سپس تغييرات
فركانس نوسانساز اندازهگيري شد .به همين منوال ،غلظتهاي ديگر از راديكال نيز در حضور غلظتهاي برابر با آسكوربيك
اسيد آزمايش شد.
 -3بحث و نتیجه گیری
 -3-1محاسبه تغييرات جرم بر اساس تغييرات فرکانس
اساس روش  ،QCMاندازهگيري تغييرات فركانس در كريستال كوارتز و تبديل آن به جرم است .تغييرات فركانس ثبت شده
براي كريستال كوارتز را میتوان با استفاده از رابطه ( )1به تغييرات جرم تبديل كرد .در اين تحقيق ،مقدار ثابت  Cfدر رابطه
( )1براي كريستال كوارتز مورد استفاده برابر با  1/0849108 Hz g-1بهدست آمد.
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به منظور بررسی تغييرات جرم راديكال آزاد روي كريستال كوارتز پوشششده با طال اصالحشده با سيستئين ،كه خود داراي
سطح فعّال میباشد ،ابتدا تغييرات جرم راديكال را در غياب آسكوربيك اسيد اندازهگيري كرده ،سپس در حضور آسكوربيك
اسيد ( )ASC+TEMPOاين تغييرات سنجش میشود .نتايج حاصل از اندازهگيريهاي فركانس و تغييرات جرم بهدست آمده
براي راديكال مورد آزمايش در جدول  1گزارش شده است.
جدول  -1تغییرات جرم ( Δmبر حسب میکروگرم) ثبت شده از اندازهگیریهای  QCMدر غلظتهای مختلف رادیکال TEMPO

TEMPO

)(ASC+TEMPO

غلظت راديكال ()ppm

11.06
11.14
12.32
13.81
14.89

11.05
11.08
11.17
11.26
11.53

10
20
30
40
50

از دادههاي جدول  1مشخص میشود كه تغييرات جرم راديكال  TEMPOدر غياب و حضور گونه آنتیاكسيدانی آسكوربيك
اسيد متفاوت است و با مقايسه دادهها پيداست كه اين راديكال تغييرات جرم كمتري روي اليه طالي سطح كريستال در
حضور آسكوربيك اسيد داشته است .اين يعنی راديكال  TEMPOعمل جذب موفقتري روي سطح اليه طال در غياب
آسكوربيك اسيد دارد .به عبارت ديگر ،در حضور آسكوربيك اسيد ،راديكال  TEMPOقبل از جذب روي سطح كريستال ،درون
محلول بهوسيله آسكوربيك اسيد ربوده شده و با آن وارد واكنش میشود و بنا بر اين از مقدار آن در محلول و در سطح اليه
طال كاسته میشود.
شكل  ،6ميزان جذب سطحی  TEMPOروي اليه طالي اصالحشده با آمينواسيد گوگرددار سيستئين سطح كريستال در
غلظتهاي مختلف 10-50 ppm

را به تنهايی و در حضور آسكوربيك اسيد نشان میدهد.

شکل  -6منحنی تغییرات جرم رادیکال  TEMPOروی سطح الیه طال در غلظتهای 10-50 ppm

مشاهده میشود كه براي راديكال  TEMPOدر غياب گونه آسكوربيك اسيد ،در غلظتهاي بين  ،10-20 ppmجذب سطحی
اين راديكال بسيار كم صورت گرفته و نمودار در اين بازه تغييرات جرم ناچيزي را نشان میدهد .ولی از غلظت 20-40 ppm
اين تغييرات ،روند افزايشی پيدا كرده است و ميزان جذب  TEMPOروي سطح طالي اصالحشده قابل مالحظه است .از غلظت
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 40ppmبه بعد ،اين روند همچنان افزايشی ولی با سرعت افزايش كمتر است .به نظر میرسد كه جذب  TEMPOبر روي
سطح طال در غلظت هاي كم و زياد با محدوديّت رو به رو باشد .در غلظتهاي باال مكانهاي جذب اشباع شدهاند در اين
صورت ،ظرفيّت جذب و به تبع آن سرعت به مرور كاهش میيابد .همچنان كه از اين شكل پيداست ،راديكال  TEMPOدر
غلظتهاي مختلف در حضور گونه آسكوربيك اسيد جذب سطحی كمتري را از حالت قبلی خود نشان میدهد .تغييرات جرم
بسيار كم اين راديكال روي سطح كريستال در حضور آسكوربيك اسيد اين نتيجه را كامالً تأييد میكند.
 -3-2ظرفيت آنتياکسيداني آسکوربيک اسيد
درصد ربايندگی راديكالهاي آزاد )RSA( 1يا همان ظرفيت آنتیاكسيدانی آسكوربيك اسيد را میتوان با استفاده از عبارت زير
محاسبه كرد:
()2

 100

m 0  m
m o

RSA(%) 

كه در آن ∆mo ،تغييرات جرم راديكال تنها (در غياب آسكوربيك اسيد) و  ∆mتغييرات جرم راديكال را در حضور گونه آنتی-
اكسيدانی (آسكوربيك اسيد) نشان میدهد .مقادير بهدست آمده براي  RSAآسكوربيك اسيد در جدول  2گزارش شده است.
يادآدوري اين نكته مهم است كه در هر آزمايش ،مقدار راديكال  TEMPOبا مقدار آسكوربيك اسيد برابر بوده است.
جدول  -2درصد ظرفیت آنتیاکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال TEMPO

غلظت (ppm) TEMPO

RSA%
0.090
0.539
9.334
18.465
22.565

10
20
30
40
50

طبق دادههاي جدول  ،2با افزايش غلظت راديكال  ،TEMPOفعّاليت ضدراديكالی آسكوربيك اسيد افزايش يافته است .بايد به
اين نكته توجه داشت كه  TEMPOيك راديكال با ساختار حلقوي (شش ضلعی و غيرقابل انعطاف) است و گروههاي متيل روي
آن در فرآيند ربايندگی بهوسيله آسكوربيك اسيد ممانعت فضايی ايجاد میكنند؛ ولی آسكوربيك اسيد با افزايش غلظت بر اين
مانع غلبه میكند.
 -3-3بررسي ايزوترمهاي جذب سطحي
مدلها و معادالت ايزوترمهاي جذب براي توصيف خواص سطحی جاذب ،در ارائه ديدگاهی راجع به چگونگی فرآيند جذب
سطحی و تشريح دادههاي تجربی به كار برده میشود .به منظور تعيين ايزوترمهاي جذب سطحی  ،TEMPOدادههاي جذب
سطحی راديكال با دو نوع مدل متداول يعنی ايزوترم النگموير 1و فرندليچ 2مورد آناليز قرار گرفت.

. Radical scavenging activity
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رابطه زير شكل خطی معادله ايزوترم جذب النگموير را نشان میدهد ]:[14
1

()3

q m Ce



1
K Lqm



Ce
qe

در رابطه ( qe ،)3و  qmبه ترتيب مقدار تعادلی و حداكثر ماده جذب شده بر واحد جرم جاذب ( )mg/gمیباشد؛  KLثابت
النگموير برحسب ) (L/mgو  Ceغلظت تعادلی در فاز محلول بر حسب ) (mg/Lاست.
رابطه ( )4شكل خطی معادله ايزوترم فرندليچ را نشان میدهد ]:[15
1
lnqe  ln K F .  ln Ce
n

()4

در اين رابطه KF ،ثابت فرندليچ برحسب ( )mg1-(1/n) L1/n g-1و  nثابتی است كه به طور تجربی بهدست میآيد و بيانگر
ناهماهنگی سطح میباشد KF .و  1/nپارامترهاي وابسته به دما هستند.
براي رسم نمودارهاي ايزوترم ،با وارد كردن اصالحات جزئی از روابط ( )3و ( )4استفاده شد .براي اين منظور ،در اين روابط،
 mمعادل  qeو غلظت راديكال (] )[Radمعادل  Ceقرار داده شدند .مقايسه ضريب رگرسيون ( )R2بهدست آمده از رسم
نمودارهاي هر يك از ايزوترمها ،میتواند به عنوان معيار مناسبی براي بيان تطبيق دادههاي تجربی و ايزوترمهاي مذكور باشد.
شكلهاي  7و  8به ترتيب نمودارهاي ايزوترم النگموير و فرندليچ مربوط به جذب سطحی راديكال  TEMPOروي كريستال
كوارتز در غلظتهاي مختلف را نشان میدهند.

شکل  -7نمودار ایزوترم النگمویر برای جذب سطحی رادیکال  TEMPOروی کریستال

. Langmuir isotherm
. Freundlich isotherm
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شکل  -8نمودار ایزوترم فرندلیچ برای جذب سطحی رادیکال  TEMPOروی کریستال

همانطوري كه از اين دو شكل پيداس ت ،نمودارهاي ايزوترم النگموير از ضريب رگرسيون  R2باالتري برخوردارند و بنا بر اين
پديده جذب سطحی راديكال  TEMPOدر حضور و غياب آسكوربيك اسيد به خوبی از مدل ايزوترم النگموير پيروي میكند.
اين بدان معنی است كه جذب راديكال  TEMPOروي سطح اليه طالي كريستال ،به صورت تكاليه صورت میپذيرد و
همچنين نشاندهنده يكنواخت بودن سطح اليه جاذب كريستال میباشد.
 -4نتیجه گیری
در اين مطالعه براي اندازهگيري ظرفيت آنتیاكسيدانی از دستگاه ريزترازوي كريستال كوارتز استفاده شد .نوسانهاي كريستال
كوارتز پوشششده با طال اصالح شده با سيستئين ،براي محاسبه تغييرات جرم در غلظتهاي مختلف راديكالی ثبت شد و
سپس مورد آناليز قرار گرفت .از آناليز تغييرات جرم راديكال  TEMPOروي سطح اليه طالي كريستال براي تعيين ظرفيت
آنتیاكسيدانی ،میتوان نتيجهگيري كرد كه آسكوربيك اسيد از قابليت خوبی در ربايش و مهار اين راديكال آزاد برخوردار
است و حتی با افزايش غلظت راديكال در محيط ،اين قابليت بهبود میيابد.
دادههاي تجربی جذب سطحی راديكال  TEMPOدر حضور گونه آنتیاكسيدانی آسكوربيك اسيد بر اساس ايزوترمهاي
النگموير و فرندليچ آناليز شدند .مدل ايزوترم النگموير در تمامی غلظتها همخوانی بيشتري با دادههاي جذب داشت كه
نشاندهنده تك اليه و همگن بودن فرآيند جذب سطحی میباشد.
با توجه به نتايج بهدست آمده در اين تحقيق ،دستگاه  QCMيك ابزار دقيق ،ارزان ،سريع ،كارآمد و در دسترس براي بررسی
فرآيند آنتیاكسيدانی تركيبات مختلف میباشد .اين تحقيق روش جديدي را به دنياي آنتیاكسيدانی براي بررسی جذب
سطحی و اندازهگيري ظرفيت آنتیاكسيدانی معرفی میكند.
 -5تقدیر و تشکر
نويسندگان مقاله از حمايتهاي همه جانبه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه دامغان صميمانه سپاسگزاري مینمايند.
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