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چكیده
ح ضور مقادیر کم تر شری بوتیل هیدروکینون یا مح صول متابولیتی آن ،تترا بوتیل بنزوکینون ( ،)TBQبهدلیل تمایل زیاد به گروههای تیولدار
پروتئینها یا دیواره سلللولها ممکن اسللت مانع تکثیر سلللولی و بروز ناهنجاریهای بیولوژیک شللوند .هدف از این پژوهش سللاخت یک
نانوحسلللگر الکتروشلللیمیایی برپایه پلیمر قالب مولکولی برای شلللناسلللایی  TBQدر نمونههای روغن خوراکی میباشلللد .این مطالعه از نوع
متدولوژیک بوده و جامعه آماری شامل نمونههای روغن خوارکی حاوی  TBQا ست .تأثیر عوامل مختلف نظیر مقدار پلیمر قالب مولکولی و
نانولولههای کربنی در ساخت الکترود کربن سرامیکی ا صالح شده و همچنین  pHمحلول پیش تغلیظ و زمان اقامت نانوح سگر تهیه شده در
محلول پیش تغلیظ بر میزان جریان حا صل از اک سایش  TBQبرا ساس روش سطح پا سخ بهینه سازی شد .برای تعیین مقدار  TBQموجود در
نمونههای روغن از روش ولتامتری پالس تفاضللللی اسلللتفاده شلللده اسلللت .مورفولوژی پلیمرهای قالب مولکولی و حسلللگر تهیه شلللده با
میکرو سکوپ الکترونی روب شی ت شریح شد .شرایط بهینه برای جدا سازی و اندازهگیری  TBQدر روغن خوراکی شامل  11میلیگرم نانولوله
کربنی چند دیواره 31 ،میلیگرم پلیمر قالب مولکولی برای تهیه الکترود کربن سرامیکی اصالح شده بهعنوان نانوحسگر و مدت زمان  9دقیقه
در محلول حاوی بافر فسفات  1/1موالر با  pH=11/1حاصل گردید .روش پیشنهادی قادر به شناسایی  TBQدر نمونههای روغن در محدوده
غلظتی  6-691نانوموالر با حد ت شخیص  3/1نانوموالر میبا شد .بر ا ساس نتایج بهد ست آمده ،روش پی شنهادی مبتنی بر ح سگر تهیه شده
میتواند بهعنوان ابزاری مناسب جهت اندازهگیری  TBQدر نمونههای روغن خوراکی در صنایع و آزمایشگاههای تخصصی بهکار برده شود.
واژههای کلیدی :ترشری بوتیل بنزوکینون ،روغن خوراکی ،پلیمر قالب مولکولی ،الکترود کربن سرامیکی
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آنتیاکسللیدانهای مصللنوعی روی سللالمتی انسللان ،در

امروزه مشغله فراوان افراد و رویکرد جامعه نسبت به

سلللال های اخیر تو جه محق قان به سلللوی روش های

مصللرف چربی بهویژه سللر کردنیها موجب شللده تا

شللناسللایی ترکیبات آنتیاکسلیدانی مضللر معطوف شللده

م صرف روغنهای خوراکی بیش از حد افزایش یابد .در

است ( .)Pan et al., 2014لذا با توجه به نکات ذکر شده

طول سلللر کردن عمیج مجموعهای از واکنش ها مانند

تلاکنون روشهللایی از قبیلل اسلللرکتروفتومتر جللذبی

هیدرولیز ،اک سیدا سیون ،پلیمریزا سیون و ایزومریزا سیون

( ،)Espinosa-Mansilla et al., 1996کرومللا تو گرا فی

ات فاق میاف تد که منجر به تشلللک یل ترکی بات مؤثر بر

گازی ( )Ding and Zou, 2012کروماتوگرافی با عملکرد

ویژگیهای حسلللی ،کاربردی و تغذیهای روغن سلللر

باال ( )Li et al., 2015و الکترو شیمی ( Tormin et al.,

کردنی میگردد ( Azadmard-Damirchi and Torbati,

)2012; Thomas et al., 2015; Goulart et al., 2014

 .)2015در تو لیللد رو غنهللای خورا کی م ع موال

برای اندازهگیری آنتیاکسلللیدانها بهکار برده شلللدهاند.

آنتیاکسلیدانهای مصلنوعی اسلتفاده میشلود تا در طی

دراین بین ،روش الکتروشلللیمی مبتنی بر الکترود های

سر کردن و نگهداری تغییرات نامطلوب کاهش یافته و

ا صالح شده بهعنوان روشهای ح ساس و گزینشپذیر

ماندگاری محصللول سللر شللده افزایش یابد .ترکیبات

بهطور گسلللترده در تجز یه های زیسلللتمحیطی مورد

فنولی بهویژه خانواده کینون ها (تترابوت یل ه یدروکینون

استفاده قرار گرفتهاند.

( ،)TBHQبوتیل هیدروکسی آنیزول ( )BHAو تترابوتیل

روشهای الکتروش لیمیایی یکی از روشهای سللریع،

بنزوکینون )TBQاز جمله آنتیاکس لیدانهای پرکاربرد در

مؤثر و کارآمد برای شنا سایی ترکیبات آلی و بیولوژیکی

تول ید روغن های گ یاهی و حیوانی هسلللتند ( Dorni et

می باشلللد ( .)Hajisafari and Nasirizadeh, 2017در

 .)al., 2018مصرف بیش از اندازه این ترکیبات یا تجمع

روشهای الکتروشیمیایی با اصالح ساختاری یا شیمیایی

م قادیر باالی آن ها در بدن میتوا ند اثرات مضلللری بر

الکترود ها میتوان د قت ،صللل حت ،حسلللاسللل یت و

سللالمتی انسللان داشللته باشللند (.)Aluyor et al., 2009

گزینشپذیری حسگر را نسبت به یک ماده خاص بهبود

 TBHQیا محصلللول متابولیتی آن  ،TBQبهدلیل تما یل

بخشلید (.)Aghaei et al., 2017; Aghili et al., 2017

ز یاد به گروه های تیول دار ممکن اسلللت به گروه های

پلیمرهللای قللالللب مولکولی ( Molecular Imprinted

سی ستین پروتئینها یا دیواره سلولها برهم کنش دا شته

 ،)Polymers, MIPماتری سی پلیمری حاوی جایگاههای

و مانع تکثیر سلولی شوند (.)Silva and Lidon, 2016

اختصلللاصلللی مولکول الگو هسلللتند ،این نوع پلیمرها

حتی برخی از پژوهشللگران ادعا داشللتهاند این ترکیبات

بهروش تودهای در حضور مولکول الگو تشکیل میشوند

ممکن اسلللت با رشلللتههای  DNAبرهم کنش داشلللته

و پس از اسلللتخراو مولکول الگو بلله کمللک حالل

و حالت ایدهال مارپیچی آن ها را تغییر دهندElshafie ( .

جایگاههای اختصللاصللی در بطن پلیمر ایجاد میشللوند

 .)et al., 2012با توجه به اثرات سللمی و سللرطانزایی

( .)Selvolini and Marrazza, 2017این نوع پلیمرهللا
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دارای پایداری حرارتی ،شیمیایی و مکانیکی عالی هستند

نانولو له کربنی چ ند دیواره (تقو یت کن نده جر یان،

و همچنین مانند سی ستمهای بیولوژیکی توانایی تطابج با

 )NanoLab USAو گرافیت میباشلللند .این کامروزیت

ویژگی های مولکول های موردنظر را دارند ( Dechtrirat

بهروش سل ژل تهیه شده ا ست (.)Jafari et al., 2017

 .)et al., 2018هدف از این پژوهش ساخت یک حسگر

در ابتدا محلولی حاوی متانول و آب به نسللبت  1:7تهیه

الکتروشلللیم یایی برپا یه پلیمرهای قالب مولکولی برای

شده ،به این مخلوط  121میکرولیتر پتاسیم تریمتوکسی

شناسایی  TBQمیباشد.

سللیالن اضللافه شللد .پس از تنظیم  pHمحلول در ،4/1
بهمدت  71دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد

مواد و روشها
-آمادهسازی پلیمر قالب مولكولی و حسگر الكتروشیمیایی

در این پژوهش برای تهیه پلیمر قالب مولکولی ،مقدار
مشخصی از متاکرلیک اسید (مونومر،)Sigma Aldrich ،
ک لرو فرم ( حالل )Merck ،و  ( TBQمو ل کول ا ل گو،
 )Merckبه نسبت  1 :41 :1/3حجمی – حجمی بهمدت
 11دقیقه داخل بالن  111میلیلیتری حاوی  11میلیلیتر
اتیلن گالیکول دی متاکریالت (عامل شلللبکهای کننده،
سلللیگما آلدری ) مخلوط شلللده و  5/1میلیگرم - 2-2
آزوب یس -2-متی لل پروپی لل ن ی تری لل (2,2'-Azobis-2-

 ،methylpropionitrileآغازگر )Merck ،به این مخلوط
اضللافه گردید .بالن در حمام آب گرم با دمای  61درجه
سلللانتیگراد بهمدت  24سلللاعت بهمنظور انجام فرآیند
پلیمری قرار گرفت .در ادامه پلیمر حاصل ،از بالن خارو
شللده و بهمنظور خشللک شللدن به یک آون با دمای 75
درجه سللانتیگراد بهمدت  49سللاعت منتقل شللد .پلیمر

تا شبکه پلیمری از سیالن در محلول حاصل گردد .برای
ته یه کامروز یت کربن سلللرامیکی چ ندین قطره از این
محلول به مخلوط پلیمر قالب مولکولی ،نانولوله کربنی
و گرافیت اضافه شده است.
 -بهینهسازی شرایط تهیه حسگر

تأثیر عوا مل مختلف نظیر میزان نانولو له های کربنی
چنددیواره ( )MWCNTو پلیمر قالب مولکولی ()MIP
در فرآیند سللاخت الکترود ،همچنین  pHمحلول و زمان
اقامت الکترود تهیه شده در محلول پیش تغلیظ بر میزان
جریان حا صل از اک سایش  TBQبهروش سطح پا سخ
بهینهسللازی شللدند .براین اسللاس این روش  31آزمون
توسللط نرمافزار Design Expert 8.0.5طراحی شللد ،در
واقع با اسلللت فاده از این روش آ ماری تأثیر همز مان 4
مشللخصلله یاد شللده بر میزان جریان  TBQمورد مطالعه
قرار گرفت.
 -اندازهگیری

TBQ

حا صل به کمک یک هاون از جنس عقیج به شکل پودر

در شللرایط بهینه ،الکترودهای تهیه شللده حاوی 11

درآورده شده و سرس بهو سیله حالل طی فرآیندی در

میلیگرم نانو لو له کربنی چ ند دیواره و  31میلیگرم

طی مدت  49سلللا عت  TBQاز پلیمر خارو گرد ید.

پلیمر قالب مولکولی ،در محلول بافر با  pH=11حاوی

حسللگر پیشللنهادی شللامل الکترودهای کامروزیت کربن

 2/1میلیموالر  TBQدر زمان  9دقیقه قرار گرفته و پس

سلللرامیکی حاوی مقادیر مختلف پلیمر قالب مولکولی،

از شلللسلللتشلللو با مخلوط آب/اتانول ( ،)51/51کارایی
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الکترود جهت اندازهگیری  TBQبا کمک روش ولتامتری

یافتهها

پالس تفاضللللی در بافر فسلللفات  1/1موالر ()pH=1

 -تأثیر همز مان عوا مل مختلف بر عملكرد حسگگگر

بررسی گردید.

الكتروشیمیایی در شناسایی

TBQ

بهمنظور اندازهگیری  TBQدر نمونه های حقیقی که

جهت بهینه سازی شرایط تهیه حسگر الکتروشیمیایی

شامل روغن ذرت ،روغن کنجد و روغن آفتابگردان بود.

کربن سللرامیکی بر پایه پلیمر قالب مولکولی بهواسللطه

نمونههای روغن با محلول بافر با  pH=11رقیج (نسللبت

اعمال متغیرهای غیروابسته ،نمودارهای سطح پاسخ رسم

حجمی  )2:1گردید .سرس ح سگر آماده شده بهمدت 9

شللدند ،که در نمودار ( )1نمایش داده شللده اسللت .در

دقیقه در محلول روغن رقیج شلللده غوطهور گردید ،در

نمودار ( 1الف) مالح ظه میگردد که با افزایش م قدار

نهایت پس از ش ست شو با مخلوط آب/اتانول (،)51/51

 MIPاز  1/117تا  1/11گرم میزان جر یان اکسلللایش

میزان  TBQموجود در نمو نه روغن بهروش ول تامتری

 TBQتجمع یافته در سللطح الکترود اصللالح شللده نیز

پالس تفا ضلی در بافر ف سفات  1/1موالر ( )pH=1تعیین

برح سب میکروآمرر افزایش مییابد و در ادامه با افزایش

گردید .عالوهبر آن ،جهت تأیید بی شتر روش پی شنهادی

بیش از این ،مقدار جریان اک سایش کاهش خواهد یافت.

در اندازهگیری  ،TBQمحلولهای اسللتانداردی از TBQ

عالوه بر آن ،در شللرایطی که  pHمحلول پیش تغلیظ از

ته یه و در حجم های میکرولیتری به نمو نه روغن های

 4به  6افزایش می یا بد میزان جر یان اکسلللایش TBQ

خوراکی افزوده شده و مورد اندازهگیری قرار گرفت.

کاهش یاف ته و با افزایش  pHمحلول در دام نه  6تا ،9

 -تجهیزات

میزان جریان اکسایش  TBQتجمعیافته در سطح الکترود

اندازهگیریهای الکترو شیمیایی با ا ستفاده از د ستگاه

ا صالح شده م شاهده افزایش مییابد .نتایج برر سی اثر

گالوانواسللل تات/پتانسلللیواسللل تات مدل PGSTAT30

متغیر های زمان فرآیند پیش تغلیظ و میزان نانولوله های

 µAutolabساخت شرکت  AutoLabهلند و نرمافزار v

کربنی چند دیواره بر جریان اکسلللایش  TBQدر نمودار

 GPES 4.9انجام شدهاند .تجزیههای الکتروشیمیایی در

(-1ب) ن شان داده شده ا ست .همان طورکه در شکل

یک سی ستم سه الکترودی شامل الکترود کربن سرامیکی

مالح ظه میگردد با افزایش م قدار نانولو له های کربنی

اصلللالح شلللده با پلیمر قالب مولکولی  TBQبهعنوان

چنللد دیواره ،جریلان پیلک اکسللللایش  TBQاز 1/1

الکترود کار ،یک الکترود پالتین بهعنوان الکترود کمکی

میکروآمرر به  1/7میکروآمرر افزایش می یابد .از سلللوی

و یک الکترود کالومل اشباع ساخت شرکت آذر الکترود

دیگر بللا افزایش مللدت زمللان اقللامللت الکترود کربن

ارومیه ایران بهعنوان الکترود مرجع انجام شدهاند.

سرامیکی تهیه شده در محلول پیش تغلیظ از  4/5دقیقه
تا  9دقیقه ،جریان اک سایش  TBQافزایش یافته و هرچه
مدت ا قا مت الکترود در محلول پیش تغلیظ از  9دقی قه
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طوالنیتر شلود ،جریان اکسلایش  TBQافزایش نخواهد
یافت.
Design-Expert® Software
Design-Expert® Software
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)I (10E-7 A

4.675

7.9

Actual Factors
C: Time = 9.23
D: MWCNT = 0.0042

8.825

6.75

0.5
X1 = C: Time
X2 = D: MWCNT
Actual Factors
A: MIP = 0.0209
B: pH = 4.38

2.2

2.6
4.50
0.0077

8.00

0.0233
7.00

0.0199
0.0165

)MIP (g

6.25

0.0066
0.0055

6.00
5.00

0.0131
0.0098

B: pH

8.00

)MWCNT (g

9.75

0.0044
0.0032

)Time (min

11.50

4.00

الف

ب

نمودار ( -)1نمودار سللطح پاسللخ تأثیر همزمان الف) مقدار پلیمر قالب مولکولی و  pHمحلول (در شللرایط ثابت بودن نانولولهکربنی و
زمان 1/114 ،گرم و  7دقیقه)
ب) نانولوله کربنی چنددیواره و مدت زمان قرارگیری الکترود کربن سرامیکی در محلول پیش تغلیظ ترشری بوتیل بنزوکینون (در شرایط
ثابت در نظر گرفتن  pH=4و  1/1217گرم پلیمر قالب مولکولی) بر جریان حاصل از اکسایش ترشری بوتیل بنزوکینون.

-آنالیز واریانس دادهها

محلول ،مقدار پلیمر قالب مولکولی و برهم کنش مقدار

در جدول ( )1آنالیز واریانس نتایج جریان حاصل از

نانولوله کربنی چند دیواره و پلیمر قالب مولکولی تأثیر

اکسایش  TBQو اثر متغیرهای  pHمحلول و زمان فرآیند

معناداری بر میزان جریان اکسایش  TBQدارد .مدل ارائه

پیش تغلیظ  ،TBQهمچنین مقدار پلیمرهای قالب

شده بر اساس میزان عدم برازش محاسبه شده 2/45

مولکولی و نانولوله کربنی چند دیواره در ساخت الکترود

رضایتمند و کارآمد میباشد و میتوان از این مدل برای

کربن سرامیکی نشان داده شده است .طبج مدل ارائه شده

پیشبینی میزان جریان پیک اکسایش  TBQاستفاده کرد.

در این جدول متغیرهای زمان فرآیند پیش تغلیظpH ،
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جدول ( -)1نتایج آنالیز واریانس مربوط به تأثیر عوامل مختلف بر میزان جریان حاصل از اکسایش ترشری بوتیل بنزوکینون
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

مقدار F

احتمال مقدار
p-> F

مدل

952

12

11/14

29/22

<1/1111

 Aپلیمر قالب مولکولی

1/63

1

1/63

2/72

1/1154

B-pH

1/19

1

1/19

1/41

1/5117

 -Cزمان

1/11

1

1/11

1/692

1/42

 - Dنانولوله کربنی چند دیواره

14/21

1

14/21

5/61

1/127

AB

26/41

1

26/41

11/47

1/1114

AC

15/34

1

15/34

6/175

1/1245

AD

14/11

1

14/11

5/572

1/1312

BD

167/56

1

167/56

61/31

<1/1111

CD

39/141

1

39/141

15/116

1/1112

A^2

13/251

1

13/251

5/265

1/1349

B^2

471/61

1

471/61

174/75

<1/1111

C^2

12/455

1

12/455

4/749

1/1377

باقیمانده

42/191

11

2/516

عدم برازش

27/345

12

2/446

خطای مطلج

13/432

5

2/696

Cor Total

975/212

27

1/711

1/597

معنادار

بدون معنا

 -مقایسه الكترودهای اصالح شده با نانولولههای کربنی

الکترودکار در محلول بافر ف سفات در  pH=1ر سم شد،

چند دیواره ،نانولولههای کربنی تک دیواره و پلیمر قالب

که در نمودار ( 2الف) نشللان داده شللدهاند .نمودار 2( a

مولكولی

الف) ولتاموگرام پالس تفا ضلی الکترود کربن سرامیک،

اثربخشلللی افزودن پلیمر قا لب مولکولی  TBQبه

نمودار  bولتللاموگرام پللالس تفللاضللللی الکترود کربن

الکترود کربن سللرامیک اصللالح شللده با مواد مختلف

سللرامیک اصللالح شللده با نانولوله کربنی چند دیواره و

براسلللاس شلللرایط بهینه در اندازهگیری  TBQبا روش

نمودار  cولتللاموگرام پللالس تفللاضللللی الکترود کربن

ولتامتری پالستفاضلی بررسی شد .هر یک از الکترودها

سللرامیک اصللالح شللده با نانولوله کربنی تک دیواره را

به مدت  9دقیقه در محلول  2میلیموالر  TBQبهمنظور

ن شان میدهد .در این نمودارها بهطور وا ضح م شخص

پیش تغلیظ  TBQقرارگرفت .پس از پایان زمان یاد شده

است که الکترود کربن سرامیک و کربن سرامیک اصالح

الکترود با محلول آب – اتانول ( )51/51ش ست شو داده

شلللده با نانولوله های کربنی چند دیواره و تک دیواره

شد .سرس ولتاموگرام پالس تفا ضلی الکترودها بهعنوان

توانایی جذب  TBQرا ندارد.
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نمودار  -2( dالف) نشلللان دهنده ولتاموگرام پالس

کربنی چ ند دیواره و پلیمر قا لب مولکولی به مدت 9

تفاضلی الکترود کربن سرامیک اصالح شده با پلیمرقالب

دقیقه در محلول بافر با  pH=11قرار گرفت و سللرس از

مولکولی ا ست .ح ضور پیک اک سای شی در این نمودار

محلول خارو شلللده و با محلول آب – اتانول ()51/51

نشلللان دهنده توانایی جذب  TBQتوسلللط پلیمرقالب

شستشو داده شد.

مولکولی درون الکترود میبللاشللللد .در نمودار  eو f

سرس ولتاموگرام پالس تفا ضلی الکترود حا ضر بهعنوان

ولتاموگرام پالستفا ضلی الکترود کربن سرامیک ا صالح

الکترود کار در سی ستم سه الکترودی در محلول بافر در

شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله کربنی چند دیواره

 pH=1ر سم گردید ،که نمودار 2( aب) ن شان دهنده آن

و تک دیواره ر سم شده ا ست .در این شکل بهو ضوح

میبا شد .در مرحله بعد ،الکترود کربن سرامیک ا صالح

میتوان دید که پیک اکسایش  TBQدر مقایسه با نمودار

شلللده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلیمر قالب

 dبهدلیل افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره و تک

مولکولی در محلول  2/1میلیموالر  TBQبللهمللدت 9

دیواره تقویت شده است.

دقیقه در محلول بافر در  pH=11قرار داده شللد ،پس از

بهمنظور بررسلللی عملکرد الکترود کربن سلللرامیک

فرآیند پیش تغلیظ  ،TBQالکترود با محلول آب -اتانول

ا صالح شده با نانولوله کربنی چند دیواره و پلیمر قالب

شللسللته شللد .سللرس ولتاموگرام پالستفاضلللی الکترود

مولکولی در جداسلللازی و اندازهگیری  TBQاز محلول

حا ضر بهعنوان الکترود کار در سی ستم سه الکترودی در

حاوی  ،TBQآزمایشللی براسللاس شللرایط بهینه طراحی

محلول بافر در  pH=1رسلللم شلللد که نمودار  2( bب)

شللد .الکترود کربن سللرامیک اصللالح شللده با نانولوله

نشان دهنده نمودار پالس تفاضلی آن میباشد.

نمودار ( –)2الف) ولتاموگرام پالس تفاضلللی الکترودهای )a :کربن سللرامیک )b ،کربن سللرامیک اصللالح شللده با نانولوله کربنی چند دیواره )c ،کربن
سرامیک ا صالح شده با نانولوله کربنی تک دیواره  )dکربن سرامیک ا صالح شده با پلیمرقالب مولکولی  )eکربن سرامیک ا صالح شده با پلیمر قالب
مولکولی و نانولوله کربنی چند دیواره و  )fکربن سرامیک اصالح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله کربنی تک دیواره (پس از قرارگیری در محلول
پیش تغلیظ بافر فسفات با  pH=11و حاوی  2میلیموالر ترشری بوتیل بنزوکینون مدت زمان قرارگیری الکترود در محلول پیش تغلیظ  9دقیقه)
ب) ا صالح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله کربنی چند دیواره( ،پس از قرارگیری در محلول پیش تغلیظ بافر ف سفات با  ،pH =11مدت زمان
قرارگیری الکترود در محلول پیش تغلیظ  9دقیقه) ،در محلول بافر فسلللفات  1/1موالر در  )a ، pH =1در غیاب ترشلللری بوتیل بنزوکینون و ) bدر
حضور  2میلیموالر ترشری بوتیل بنزوکینون.
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 -بررسی اکسایش دماغهی آندی  TBQبهروش ولتامتری

خطی میبا شند که این امر بیانگر منا سب بودن الکترود

پالس تفاضلی

ا صالح شده در سنجش  TBQدر این محدوده غلظتی

نمودار ( 3الف) ولتاگرامهای پالس تفاضلللی الکترود

میبا شد .بهمنظور محا سبه حد ت شخیص سنجش TBQ

کربن سرامیکی ا صالح شده با نانو لولههای کربنی چند

بر روی الکترود کربن سللرامیک اصللالح شللده با پلیمر

دیواره و پلیمر قا لب مولکولی را در محلول هایی با

قا لب مولکولی و نانو لو له های کربنی چ ند دیواره از

غلظللتهللای متفللاوت از  TBQدر محللدوده 6-691

رابطه ( )1استفاده شد:

نانوموالر در بافر فسلللفات  1/1موالر با  pH=1نشلللان

رابطه (D.L= 3Sbl/m )1

میدهللد .نمودار( 3ب) بیللانگر وجود محللدوده خطی

برای محاسلللبه  Sblده ولتاموگرام تکراری در محلول

م ناسلللب برای ا ندازهگیری م قدار  TBQمی باشللل ند.

بدون  TBQر سم شد و حد ت شخیص  TBQدر سطح

همانطور که نمودارهای ر سم شده در این شکل ن شان

الکترود ساخته شده با ا ستفاده از روش ولتامتری پالس

میدهد ،نمودارهای تغییرات جریان ولتاموگرامهای رسم

تفاضلی برابر  3/1نانوموالر بهدست آمد.

شده به ازای غلظت  TBQدر محدوده  6-691نانوموالر

نمودار ( -)3الف) ولتاموگرامهای پالس تفا ضلی الکترود کربن سرامیک ا صالح شده با نانولوله کربنی چند دیواره و پلیمر قالب مولکولی
در محلول بافر فسللل فات  1/1موالر در  pH=1حاوی غل ظت های مت فاوت ترشلللری بوت یل بنزوکینون .ا عداد  1الی  9نشلللان ده نده
ولتاموگرامهای رسم شده از غلظتهای  6نانوموالر تا  691نانوموالر از ترشری بوتیل بنزوکینون میباشند.
ب) نمودار جریان ولتاموگرام بر حسب غلظت ترشری بوتیل بنزوکینون در محدوده  6-691نانوموالر.

کارایی روش پیشلللنهادی برای اندازهگیری  TBQبا

مطالعات محدودی برای شللناسللایی و اندازهگیری TBQ

سایر روشهای مرسوم در جدول ( )2مورد مقایسه قرار

در نمونههای حقیقی گزارش شلده اسلت ( Thomas et

گرفته است .با بررسی متون منتشر شده مشاهده شد که

 .)al., 2015 and Li et al., 2015همانطور که در جدول
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مشاهده میشود ،در مقایسه با دیگر روشهای ذکر شده،

آنکه حد تشللخیص کمی روش پیشللنهادی با روشهای

روش پیشنهادی مبتنی بر الکترود کربن سرامیک اصالح

کرماتوگرافی قابل مقای سه ا ست؛ عالوه بر آن الکترود به

شده با نانو لولههای کربنی چند دیواره و پلیمرهای قالب

شیوه ساده و مقرون بهصرفه تهیه شده است.

مولکولی دارای دامنه خطی وسللیعتری میباشللد .ضللمن
جدول ( -)2مقایسه کارایی روش پیشنهادی با روشهای دیگر دراندازهگیری ترشری بوتیل بنزوکینون
روش اندازه

حسگر

محدوده خطی

حدتشخیص

][nM

][nM

6-691

3/1

گیری
ولتامتری پالس

الکترود کربن سرامیک اصالح شده با پلیمر قالب

تفاضلی

مولکولی و نانولولههای کربنی چند دیواره

ولتامتری پالس

الکترود طالی اصالح شده با نانولولههای کربنی

تفاضلی

چنددیواره

HPLC

-

4-111
1/6-31

32
1/6

مرجع
کار حاضر
(Thomas et
)al., 2015
(Li et al.,
)2015

گزینشپذیری روش پی شنهادی ن سیت به اندازهگیری

 )Gallate, PGمورد بررسللی قرار گرفت .دراین سللری

 TBQدر ح ضور گونههایی با ساختار شیمیایی م شابه

آزمایش مقادیری از هر گونه (غلظت  2میکروموالر) به

نظیر بوت یل ه یدروکسلللی آنیسلللد ( Butyl Hydroxy

محلول حاوی  2نانوموالر  TBQافزوده شلللد .نتایج این

 ،)Anisd, BHAبوتیل هیدروک سی تولوئن ( Butylated

بررسی در نمودار ( )4نشان داده شده است.

 )Hydroxytoluene, BHTو پروپ یل گاالت ( Propyl

نمودار ( -)4مقای سه جریان اک سایش تر شری بوتیل بنزوکینون و گونههای شیمیایی م شابه در سطح
الکترود کربن سللرامیک اصللالح شللده با نانولوله کربنی چند دیواره و پلیمر قالب مولکولی (غلظت
ترشری بوتیل بنزوکینون  2نانوموالر و سایر گونهها  2میکروموالر).
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از این ترکیلب تهیله و در حجمهلای میکرولیتری بله

 -اندازهگیری  TBQدر نمونه روغن خوراکی

بهمنظور نشللان دادن کاربرد عملی روش پیشللنهادی

نمونههای محلول افزوده شلللده و مورد اندازهگیری قرار

ج هت ا ندازهگیری  ،TBQم قدار این ترک یب در هگزان

گرفت .نتایج بهد ست آمده که در جدول ( )3ن شان داده

(بهعنوان ماتریس سللاده) و روغنهای خوراکی مختلف

شده است ،بیانگر این مطلب است که روش پی شنهادی

شلللامل (روغن ذرت ،روغن کنجد و روغن آفتابگردان)

برای ا ندازهگیری  TBQدر نمو نه های حقیقی شلللا مل

اندازهگیری شللد .از طرفی جهت تأیید بیشللتر روش در

روغن خوراکی کارایی الزم را داراست.

اندازهگیری  TBQدر نمونهها ،محلولهای اسلللتانداردی
جدول ( -)3عملکرد حسللگر الکتروشللیمیایی اصللالح شللده با پلیمر قالب مولکولی در اندازهگیری ترشللری بوتیل بنزوکینون در
نمونه روغن خوراکی
نمونه

هگزان

روغن بکر
کنجد

روغن ذرت

روغن
آفتابگردان

مقدار  TBQاندازه گیری

مقدار  TBQاضافه

مقدار  TBQاندازه گیری

شده در نمونه []nM

شده []nM

شده []nM

41/1

37/65

77/1

61/1

61/29

112/1

91/1

91/15

111/7

41/1

41/51

111/2

61/1

57/91

77/6

91/1

91/21

111/5

41/1

163/72

77/4

61/1

195/24

111/2

91/1

213/12

77/1

41/1

216/54

77/4

61/1

241/14

111/2

91/1

253/64

79/4

*

*

124/19

111/15

درصد بازیابی

* درناحیه زیر حد تشخیص حسگر پیشنهادی.

 -بحث و نتیجهگیری

اسللتفاده شللده اسللت .روش سللطح پاسللخ ( Response

در این پژوهش بهمنظور اسلللتخراو مدل و یافتن

 )Surface Methodologyبهعنوان یکی از روش های

بیشللترین تأثیر متغیرهای مختلف از روش سللطح پاس لخ

مدلسللازی تجربی برای طراحی آزمایش مطرح اسللت.

برای بهینهسلللازی شلللرایط اندازهگیری  TBQدر روغن

مزیت اصللللی این روش آن اسلللت که با حداقل تعداد

خوراکی به کمک ح سگر الکترو شیمیایی ساخته شده

آزمایشها ،راهی برای تخمین برهمکنشها ،اثرات درجه
دوم و حتی شللکل موضللعی سللطح پاسللخ مورد مطالعه،
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یافته شلللود ( .)Etemadifar et al., 2014با بهکارگیری

تجربی میان متغیرهای آزمایش و میزان جریان حا صل از

روش سللطح پاسللخ ،معادله زیر که نشللان دهنده رابطه

اکسایش  TBQاست ،بهدست آمد:

IOX (TBQ) =-16.53 + 673.90A - 9.56B + 3.0C + 2560.87D + 65.69AB - 50.49AC + 92139.91AD + 0.16BC
- 241.25BD - 153.55CD - 12562.41A2 + 0.56B2 - 0.04C2 + 66123.45D2
)(2

بررسللی نتایج و دادهها نشللان داد که شللرایط بهینه

اندازهگیری رنگزای بازیک قرمز  13درمحلول های آبی

جهت سللاخت حسللگر الکتروشللیمیایی  TBQمبتنی بر

با اسللتفاده از حسللگر اصللالح شللده با پلیمرهای قالب

پلیمر قالب مولکولی شامل  ،pH=11زمان پیش تغلیظ 9

مولکولی (.)Jafari et al., 2018

دقی قه ،م قدار نانولو له های کربنی  11میلیگرم و م قدار
پلیمر قالب مولکولی برابر  31میلیگرم میباشد.

در برر سی اثر  pHبر پا سخ الکترو شیمیایی ح سگر
حاوی پلیمرهای قالب مولکولی نسلللبت به  TBQبهنظر

در خصلللوص تأثیر م قدار پلیمر قا لب مولکولی بر

میرسلللد که گروه های عاملی متااکریل یک اسللل ید MIP

جداسللازی و پاسللخ الکتروشللیمیایی حسللگر تهیه شللده

( )COOکه در شرایط اسیدی تبدیل به  COOH+میشود

نسلللبت به اکسلللایش  ،TBQهر چه مقدار پلیمر قالب

( .)Jafari et al., 2018اکسللیژنهای روی  TBQبهدلیل

مولکولی بر روی سلللطح الکترود بیشلللتر باشلللد ،تعداد

خاصیت الکترونگاتیوی به سمت  H+جذب می شود .در

مکانهای فعال و اختصللاصللی برای جذب مولکولهای

فرآیند الکتروش لیمی ،مولکولهای  TBQجذب شللده بر

 TBQدر مرحله پیش تغلیظ بی شتر خواهد بود .درنتیجه،

روی الکترود ،بر روی الکترود وارد واکنشهای اکسایش

درمرح له پیش تغلیظ ،مولکول های  TBQبیشلللتری بر

می شود .در  pH=6مولکول الگو ( )TBQو قالب (پلیمر

روی الکترود جذب شللللده و در فرآی ند اکسللللایش

قالب مولکولی) در شللرایط خنثی به سللر میبرند و هی

الکتروشللیمیایی شللرکت خواهد کرد .از سللوی دیگر ،با

تمایلی به هم ندارند در نتیجه جریان حداقل اسلللت .در

توجه به ماهیت غیررسللانای پلیمر قالب مولکولی ،مقدار

 pHبازی مالیم  ¯OHبه کربن متصلللل به گوگرد روی

زیاد آن در الکترود کامروزیت کربن سرامیکی میتواند از

 TBQحمله کرده و پیوند دوگانهی  C-Oرا باز میکند و

ر سانایی ح سگر کا سته ،در نتیجه میزان جریان اک سایش

درنتی جه  TBQو پلیمر قا لب به سللل مت هم کشللل یده

 TBQدر شلللرایط اسلللتفاده از مقادیر باالی پلیمر قالب

میشوند.

مولکولی کاهش می یا بد .در بررسلللی اثر افزودن پلیمر

زمان تماس یکی از پارامترهای بسللیار مهم در فرآیند

قالب مولکولی در سللاختار الکترود خمیر کربن بهمنظور

جذب و نفوذ سللطحی میباشللد ( Esfandiyari et al.,

شناسایی گالیک اسید نتایج م شابهی گزارش شده ا ست

 .)2017با بررسللی اثر زمان اقامت الکترود تهیه شللده در

( .)Shojaei et al., 2016نتایج م شابه دیگری نیز تو سط

نمونه حاوی  TBQمیتوان اینطور ب یان کرد در زمان 9

سایر محققین گزارش شده ا ست از جمله ،اندازهگیری

دقیقه مولکول های  TBQزمان کافی برای جای گرفتن

تیواوره در نمونههای صللنعتی ( )Jafari et al., 2017و

در قالب مولکولی در سللطح الکترود کربن سللرامیکی را
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دارند .با افزایش زمان ،مولکولهای  TBQفرصللت کافی

( .)Khadem et al., 2016همچنین در م طال عهای روی

برای قرارگیری و گیر افتللادن در قللالللب مولکولی را

ساخت ح سگر ا صالح شده با پلیمرهای قالب مولکولی

بهدسلللت آورده و در نتیجه با اعمال اختالف پتانسلللیل،

و نانولو له های کربنی ان جام شلللد ،ن تایج تأی ید کن نده

 TBQاکسللید شللده و جریان دماغه آندی افزایش یافته

خواص ویژه این نانو ذرات مانند م ساحت سطح و سیع،

اسلللت .در مطالعه انجام شلللده بهمنظور جداسلللازی و

رسلللانایی الکتریکی باال و پایداری شلللیمیایی مناسلللب

اندازهگیری گالیک ا سید با ا ستفاده از ح سگرهای مبتنی

میباشد (.)Khadem et al., 2017

بر پلیمر قالب مولکولی گزارش شده است که با افزایش

مقایسه نمودارهای پالس تفاضلی الکترودهای اصالح

مدت زمان اقامت حسللگر ،پاسللخ تجزیهای حاصللل از

شلللده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلیمر قالب

اک سایش گالیک ا سید افزایش مییابد ( Shojaei et al.,

مولکولی ،در غ یاب و در حضلللور  2میلیموالر TBQ

 .)2016همچنین ،در مطالعهای دیگر بهمنظور اندازهگیری

نشلللان داد که در اثر حضلللور  ،TBQپیک اکسلللایش

د یاز پام با اسلللت فاده از حسلللگر مبتنی بر پلیمر قا لب

ولتاموگرام به شدت افزایش یافته؛ که این مورد به خوبی

مولکولی ،مطرح شلللده که با افزایش زمان اسلللتخراو تا

نشللان دهنده توانایی الکترود سللاخته شللده برای پیش

زمان بهینه جریان پیک اکسللایش دیازپام افزایش مییابد

تغلیظ  TBQاز درون محلول میباشللد .از طرفی نمودار

و زمانهای بیشلتر اثر قابل توجهی بر میزان اسلتخراو و

 2( aب) بیان میدارد که  TBQدر پلیمر قالب مولکولی

جر یان اکسلللایش د یاز پام ندارد ( Motaharian And

از قبل وجود ندا شته و تمامی آن در مرحله ش ست شو با

.)Milani-Hosseini, 2016

سوکسله از ماده پلیمری خارو گردیده است.

نانولو له های کربنی یکی از کاند یدای اصللللی برای

پلیمرهای قالب مولکولی به گونهای ساخته می شوند

ساخت و ا صالح ح سگرها میبا شند ( Nasirizadeh et

که با توجه به ویژگیهای مولکولی مواد ،به شللکل قالب

 .)al., 2016در این پژوهش نیز نللانولولللههللای کربنی

مولکول در آمده و در مقابل این مولکول ها شلللبیه قفل

بهدل یل افزایش سلللطح مخصلللوص الکترود و افزایش

عمل میکنند و به این ترتیب فقط مولکول مورد نظر را

ر سانایی الکترود در سینتیک انتقال الکترون مؤثر بوده و

جذب میکنند .ویژگی های اسلللتثنایی این مواد آن ها را

افزایش جریان اک سایش و در نتیجه افزایش ح سا سیت

برای اسللتفاده در حسللگرهای شللیمیایی ،دارورسللانی،

حسللگر را موجب شللده اسللت ( ;Jafari et al., 2017

جداسللازی مواد و اندازهگیری ترکیبات دارویی مناسللب

 .)Nasirizadeh et al., 2016نتایج بهدسلللت آمده از

کرده ا ست ( .)Jafari et al., 218ضمن آنکه با ا ستفاده

مطالعهای که روی اندازهگیری دیازینون با اسلللتفاده از

از این نوع پلیمر ها میتوان  111تا  1111برابر بهتر از

الکترود خمیر کربن اصللالح شللده با نانولولههای کربنی

روشهای معمول آزمایشلللگاهی ،غلظت مواد مورد نظر

انجام گرفت ،نشللان دهنده افزایش حسللاسللیت حسللگر

در نمونه های واقعی و بیولوژیکی مانند خون یا ادرار را

اصالح شده با نانولولههای کربنی نسبت به دیازینون بود

انللدازه گ یری کرد ( .)Shojaee et al., 2016نتللا یج
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گزینشپذیری ارایه شده در نمودار ( )4نشان میدهد که

با ا ستفاده از روش آماری طراحی مرکب مرکزی ساخته

حسللگر پیشللنهادی نسللبت به محلول حاوی  TBQدر

شد .متغیرهایی مانند زمان و  pHمحلول در فرآیند پیش

مقایسه با سه گونه شیمیایی مورد بررسی پیک اکسایش

ت غ ل یظ  TBQبر سللل طح ا ل ک ترود هم چ ن ین مقللدار

بی شتری ن شان میدهد .به این معنیکه روش پی شنهادی

نانولو له های کربنی چ ند دیواره و پلیمر های قا لب

تنها قادر به شنا سایی و تعیین مقدار  TBQمیبا شد .به

مولکولی در سللاخت الکترود تأثیر دارند .شللرایط بهینه

ع بارت دیگر ،تن ها مولکو های  TBQقادر هسلللت ند به

جهت سللاخت حسللگر الکتروشللیمیایی  TBQمبتنی بر

سایتهای اخت صا صی شکل گرفته در  MIPموجود در

پلیمر قالب مولکولی شامل  ، pH=11زمان پیش تغلیظ 9

الکترود کربن سرامیکی وارد شده و تثبیت شوند و پس

دقی قه ،م قدار نانولو له های کربنی  11میلیگرم و م قدار

از شللسللتشللوی الکترود ،این مولکولهای تجمع یافته بر

پلیمر قالب مولکولی  TBQبرابر  31میلیگرم میباشللد.

سلللطح الکترود در فرآیند اکسلللایش کاهش شلللرکت

رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصالح شده برای اکسایش

مینمایند.

الکتروشیمیایی  TBQبا روشهای ولتامتری بررسی شد.

بر ا ساس نتایج ،روش معرفی شده برای پایش TBQ

جریانهای پیک ولتامتری پالسی تفاضلی بهطور خطی با

در روغنهای خوراکی قابل قبول و کارآمد میباشد .ذکر

غل ظت  TBQدر م حدوده  6تا  691نانوموالر افزایش

این نکته حائز اهمیت ا ست که آماده سازی نمونه بهویژه

یافته و حد تشخیص  3/1نانوموالر بهدست آمد .براساس

نمونههای محیطی و صللنعتی یکی از کارهای سللخت و

نتایج حاصللل الکترود کربن سللرامیکی اصللالح شللده با

زمانبر قبل از تجزیه د ستگاهی مح سوب شده و خطای

نانولو له های کربنی و پلیمر قا لب مولکولی از توا نایی

ر داده در این مرحله نیز گاهی قابل مالحظه میباشللد.

م ناسلللبی ج هت جداسلللازی و ا ندازهگیری  TBQدر

بنابراین روش پی شنهادی با حذف این مرحله و عدم نیاز

نمونههای واقعی برخوردار است.

به قدم خاصی برای آمادهسازی نمونههای واقعی ،به حل
این مشکل کمک مینماید.
در این پژوهش نانو حسلللگر مبتنی بر پلیمر قا لب
مولکولی برای شنا سایی  TBQبا کمک کامروزیت کربن

تعارض منافع
نویسلللندگان هی گونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

سرامیکی ا صالح شده با نانولولههای کربنی چند دیواره
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Abstract
The presence of trace amount of Tetra -butyl hydroquinone or its metabolite, Tetra -butyl benzoquinone
(TBQ), may inhibit cell proliferation and cause biologic abnormalities due to the high prevalence of
thiolate groups of proteins or cell walls. The aim of this study was to fabrication an electrochemical
nanosensor based on molecular imprinted polymer to detection of TBQ in edible oil. This study was a
methodologic study. The statistical population included edible oil samples containing TBQ. The effect of
different factors such as amount of MIP and MWCNT for production of ceramic carbon electrodes as well
as pH of preconcentration solution and the incubation time of the prepared nanosensor in the solution on
the oxidation signal of TBQ was optimized by response surface methodology. Differential pulsed
voltammetry has been used to determine the TBQ in oil samples. The Morphologies of MIP and prepared
sensors were described by scanning electron microscopy. Optimal conditions for the separation and
determination of TBQ in edible oil, including 10 mg of multiwall carbon nanotube, 30 mg of MIP for
preparing a modified carbon ceramic electrode, and 8 minutes as incubation time in a 0.1 M phosphate
buffer solution with pH 10 was obtained. The proposed method is capable of detecting TBQ in edible oil
samples at a concentration range of 6 - 680 nM with a detection limit of 3.1 nM. Based on the results, the
proposed sensor can be used as a suitable tool for determination of TBQ in edible oil samples in industries
and laboratories.
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