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شده بـا  اصالح ياشهیبا استفاده از الکترود کربن ش دیاسکیو گال دیاسکیهمزمان آسکورب يریگاندازه :نامهپایان عنوان

   ییدارو اهانیگ یدانیاکسیخواص آنت ییایمیالکتروش يریگ: کاربرد در اندازهناتیآلژ/ دارنیآم ینانوذرات کربن هیدو ال

  

  دکتر ماندانا امیري :راهنما استاد 

  دکتر صابر زهرير: مشاو د استا 

                          شیمی: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                        : تجزیهگرایش

  75 ات:صفح تعداد                             27/11/95 دفاع: تاریخ              علوم پایه   :دانشکده 

  

  :چکیده

دار بـراي اصـالح   آمینکربنیذراتپلیمر سدیم آلژینات و نانو با استفاده از  الیهبهنشانی الیهالیهروش  در این پژوهش از

میکروسـکوپ الکترونـی   تصـاویر  اسـتفاده از  بـا  شـده   الکترود اصـالح  اي استفاده شده است.شیشهسطح الکترود کربن

ویر میکروسـکوپ  . بـا اسـتفاده از تصـا   ) مطالعه شدEISو اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی ( )SEM( روبشی

اسـید و  گالیـک  نـانومتر، تخمـین زده شـده اسـت.     57تـا   47کربن در سطح الکترود بین ي ذرات نانوالکترونی، اندازه

اي شیشـه اکسیدانی طبیعی موجود در مواد غذایی با استفاده از الکترود کربنآنتی اسید به عنوان دو ترکیبآسکوربیک

بهینـه   لیسـ و سـرعت روبـش پتان   pH يرهـا تپارام گیري شدند.تفاضلی، اندازه روش ولتامتري پالسبه شده و اصالح

- اسید و آسکوربیکي خطی غلظت براي گالیکمحدوده . در شرایط بهینه، با استفاده از ولتامتري پالس تفاضلی،ندشد

 368/0و 057/0میکروموالر و حد تشـخیص بـه ترتیـب معـادل     0/1000تا  0/10و   0/100تا  1/0اسید به ترتیب  

میکرومـوالر در گالیـک    50و  5/0 درصد انحراف استاندارد نسبی بـراي دو غلظـت   میکروموالر تخمین زده شده است.

 %میکروموالر معادل 0/500و 0/30و در آسکوربیک اسید براي دو غلظت  67/4 %و 19/3  %اسید به ترتیب برابر:

، بـا اسـتفاده از   : مرزنجوش، آویشـن و پنیـرك  یداروئ اهانیگ یدانیاکسیدر انتها، خواص آنتاست.  57/2 % و 31/4 

   .شد يریگاندازه اي اصالح شده،الکترود کربن شیشه

  ولتامتري   ، دارنیآمینانوذرات کربن،  اسید، گالیک ،شدهاصالح ياشهیشکربن الکترود اسید،آسکوربیک :هاواژه کلید
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شده بـا آلژینات/نـانوذرات کربنـی     اي اصالحشیشهدار، (ت) نمودار امپدانس الکتروشیمیایی الکترود کربننانوذرات کربنی آمین

[Fe(CN)6]موالر میلی 5دار، در محلول آمین
-3/ [Fe(CN)6]

  KNO3....................................................38موالر  1/0و  4-
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ي . دوالیـه 5دار، سـولفونات کربنیدار/ نانوذراتآمینکربنیذراتي نانو. دوالیه4دار، آمینکربنیذراتي نانوالیه. تک3، ردانآمی
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  یدانیاکس یو خواص آنت ییدارو اهانیگ - 1-1

دارنـد. آمـار سـازمان     انسان یزندگ تیفیسالمت و بهتر کردن ک ظدر حف ینقش قابل توجه اهانیگ

کـه   يگلـدار  اهانیگ انیاعتماد دارند. در م یسنت ی% از مردم به پزشک80که  دهدیسالمت نشان م یجهان

 هیپا اهانیگ، خیدر طول تار. ]1[ دارند ییمصارف داروها نوع از آن 50000، در سراسر جهان وجود دارد

هنوز  امروزه .افتیدر قرن نوزدهم توسعه  ،سنتزي يداروها کهیبودند تا زمان ییدارو يهاو اساس درمان

 اهـان یصـدها سـال  اسـتفاده از گ    ي. بـرا شـوند یم افتی ،يزیتجو يدرصد از داروها 40در  اهانیهم گ

نـواع  . ااسـت  افتـه ی گسترشطعم غذاها  لیبهتر کردن و تکم ها درآن ییتوانا لیدل به ،يدر آشپز ییدارو

و  دهاییـ کارتنو، ترکیبـات حـاوي نیتـروژن،    یفنـول  بـات یبـه عنـوان منبـع ترک    یـی دارو اهـان یمختلف گ

قابـل توجـه هسـتند     یدانیاکسیخواص آنت يدارا ،ییایمیش باتیترک نیا .اندشناخته شده دیاسکیآسکورب

 نیبـه همـ   .[2] شودیم یدر جوامع انسان ریو کمتر شدن سرعت مرگ و م سرطان وعیکه باعث کاهش ش

 یـی و دارو ییمصـارف غـدا   يبـرا  یدانیاکسیبا خواص آنت اهانیگ افتنیعالقه به  ریاخ يهادر سال لیدل

  .]1[شده است  ادیز

 کـال ی. رادباشـند مـی الکترون جفت نشده  کیهستند که شامل  یمستقل يهاآزاد گونه يهاکالیراد

ـ نام سیو پارامغنـاط  شـود یمـ  یسـ یمغناط دانیجذب م فیآزاد به صورت ضع از  ياریبسـ  .شـود یمـ  دهی

تبادل الکتـرون داشـته و بـه عنـوان      گرید يهابا مولکول توانندیهستند و م ریپذواکنش اریبس هاکالیراد

    .]3[ عمل کنند اکسنده یا کاهنده
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 يهانـد یدر اثـر فرآ  ،در داخـل بـدن انسـان    1ژنیاکسـ  يهاکالیآزاد از جمله راد يهاکالیراد دیتول

ـ ا نیهمچن .شودیم جادیدستگاه تنفس ا تیمثل فعال یکیو متابول یکیزیف در اثـر عوامـل    هـا کـال یراد نی

ـ  ژنیاکس يهاکالیراد .شوندیوارد بدن انسان م ،یمثل قرار گرفتن در معرض آلودگ یرونیب  نیباعث از ب

مشکالت  ،سرطان ،ابتید ،یقلب يهايماریب جادیامنجر به  که ]4[ه ها شدبه بافت بیها و آسرفتن سلول

 يکه در سالمت و مـزه  ییدر فاسد شدن مواد غذا ندهایفرآ نیاز مهمتر یکی. ]5[ شودیم يریو پ یعصب

  آزاد به بدن انسان). يهاکالیورود راد یخارج واملاز ع یکی( ]6[است  هاکسایش آنا ،غذا اثر دارد

 شـدن، دیقابل اکسـ  يکه در غلظت کم نسبت به ماده دنشویم فیتعر يابه عنوان ماده دانیاکسیآنت

ـ .طبق اکندیمهار م ایانداخته  ریماده را به تاخ نیا ایشاکس وجود دارد و به طور قابل توجه، طیدر مح  نی

 يایمیشـ  يهـا شاز واکـن  یناشـ  یسـلول  بیاز آسـ  يریجلوگ هادانیاکسیآنت یکیولوژیزیف نقش ف،یتعر

 يهـا گونـه  آزاد، يهـا کـال یدر اثر واکنش با راد هادانیاکسیآنت .]5[ آزاد است يهاکالیشامل راد یمتوال

 کالیدار دیتول يرهیزنج بیترت نیهستند و به ا داریکه در اثر رزونانس پا کنندیم دیتول يدیجد یکالیراد

 بیـ و تخر دیاز اکس يریجلوگ يدر غذاها برا یبه عنوان مواد افزودن هادانیاکسیآنت .]7[ کنندیرا مهار م

و  یعـ یطب یدانیاکسـ یآنتـ  ينوع ماده دو .]6[ کندیغذا را حفظ م تیفیو ک ]8[شود یشدن غذا استفاده م

و  جاتیسـبز  وه،یـ م مثـل  ،یعـ یدر منـابع طب  ،یعـ یطب یدانیاکسـ یآنت مواد وجود دارد. یمصنوع ای يسنتز

و  ثنیتـام یو ،يانیتامیو )،دهاییآ(کارتنونیتامیو ،شاملیعیطب یدانیاکسینتآمواد  .شوندیم افتیگوشت 

 ییایمیوجود ندارند و بـه صـورت شـ    یعیبه صورت طب یمصنوع یدانیاکسیآنت مواد .باشندمیها فنلیپل

ـ بوتو تـرت تولوئن یدروکسیهلیبوت ،سولیانیدروکسیهلیبوت :انندم دنشویسنتز م ـ ا ،نینونیدروکیـ هلی  نی

ـ دل نیبـه همـ   ،به کبد هسـتند  یرسانبیو آس ییزاو مشکوك به سرطان یسم ،مواد ـ   لی -یاسـتفاده از آنت

  .]8[ کرده است دایگسترش پ یعیطب يهادانیاکس

                                           
1 Reactive oxygen species (ROS) 
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  1دیاسکیگال - 1-2

موجـود در   یفنـول  بـات یترک نیتـر جیاز را یکی) دیاسکییبنزولیدروکسیهيتر-3،4،5( دیاسکیگال

 آن یفرمـول مولکـول   به رنگ زرد روشن اسـت.  ایرنگ یب آن، یستالینمک کر که [9] است یعیمنابع طب

C7H6O5 و  اتر و نامحلول در بنزن محلول در آب، الکل، گراد است.یسانت يدرجه 210ذوب آن  يدما و

 1786بار در سال نیاول يبرا دیاسکیگال نشان داده شده است. )1-1(ساختار آن در شکل  کلروفرم است.

مـورد   خود يباال یدانیاکسیآنت تیظرف لیمولکول به دل نیا شد. ییشناسا هان،یادر گ لهمیو توسط کارل

ـ یمضد التهاب،ضد سرطان،ضد يهاتیفعال دیاسکیتوجه دانشمندان قرار گرفت. گال قـارچ  و ضـد  یکروب

 جادی(عامل ا يدیلوئیآم يهاپالك لیاز تشک يریماده در جلوگ نیکشف شده است که ا یدارد و به تازگ

  .[10] مؤثر است )مریآلزا

 ،يچا ل،یمختلف از جمله: آج ییو منابع غذا اهانیمشتقات آن، به طور گسترده در گ ای دیاسکیگال

 .شـود یمـ  افـت یهـا  یدنیو نوشـ  جاتیهـا و سـبز  وهیم ریسا انبه و انار، توت، انواع عسل، ،قسما انگور،

 جـود هـا و ها و فنـول الیپل دها،یگلوکوز يت استر و مشتقات استرربه صو اهانیدر بافت گ دیاسکیگال

  دارد.

 ویداتیاکسـ  يهابیدر برابر آس یکنندگمحافظت تیاست و خاص يقو دانیاکسیآنت کی دیاسکیگال

 د،یسوپراکس ل،یدروکسیه يهاکالیراد از جمله یکیولوژیب يهاستمیفعال موجود در س يهااز گونه یناش

-کیگال .دهدیماز خود نشان د،یاسپوکلرویو ه دروژنیهدیپروکس مثل یکالیرادریغ يهاو گونه لیپروکس

ـ یمکه باعث خواص ضد اهانیگ يسرآمد و مؤثر در عصاره بیو مشتقات آن، به عنوان ترک دیاس  ،یکروب

  .[11] شده است شناخته شود،یها مآن یسرطانو ضد یالتهابضد

                                           
1 3,4,5-trihydroxybenzoic acid 
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  اسیدساختار گالیک -1-1شکل 

  دیاسکیآسکورب - 1-3

  میماده به آنز نیسنتز ا ).2-1(شکل  الکتون شش کربنه است کی، 1ثنیتامیو ای دیاسکیآسکورب

 باشـد،  ثنیتامیفرد، فاقد و ییغدا میکه رژ ی. زمانستیدارد که در بدن انسان موجود ن ازیالکتون نگلونو

بـا نـام    ندر بـد  ثنیتامیکمبود و .شودیم مشخص ،ینیاز عالئم بال ياگسترده فیبا ط ثنیتامیکمبود و

 نیکشنده است. بنابرا يماریب کیکه در صورت عدم درمان مناسب،  شودیشناخته م 2اسکوربوت يماریب

 ي، مـاده یورگیـ گزنـت آلبـرت  1930 يدر دهـه   دارد. ثنیتامیمصرف و هی ازیزنده ماندن ن يانسان برا

تـا بـه طـور مـؤثر از      سـاخت یرا کشف کرد که بـدن را قـادر مـ    ثنیتامیو ای دیاسکیآسکورب ییایمیش

. مدرن قـرار گرفـت   يهیو اساس تغد هیکشف، پا نیها استفاده کند. انیها و پروتئیچرب ،هادراتیوهبکر

 گلونوالکتـون  می) از گلوکز و با استفاده از آنزيانهیاز انسان و خوك گ ری(غ در کبد پستانداران ثنیتامیو

ـ (م اهانیدر گ گستردهبه طور  ثنیتامیو نیهمچن. [12] شودیسنتز م ) وجـود دارد.  جاتیهـا و سـبز   وهی

ـ پرتقـال، گر  را دارند، شامل ثنیتامیو يمحتو نیشتریکه ب ییهاوهیم تـوت   آنانـاس،  ،يویـ ک فـروت، پی

برگ شلغم ، اسفناج سبز و قرمز،فلفل کلم،گل ،یبروکلمثل کلم سبزیجاتیو  ،يبرکرن ،یآبتمشک ،یفرنگ

  .[13] است غیره و

                                           
1 Vitamin C 
2 Scurvy 
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 ییایمیوشـ یو ب یکیولـوژ یزیخـواص ف  يهمـه  (الکترون دهنده) اسـت.  عامل کاهنده کی ثنیتامیو

دو الکتـرون   تواندیم دیاسکیآسکورب آن است. یدهندگالکترون تیخاص نیاز هم یناش د،یاسکیآسکورب

اشـتن  ذگ كبـه اشـترا   بادو کربن دوم و سوم خود را به اشتراك بگذارد و  نیب يدوگانه وندیپ موجود در

ـ دل نیبـه همـ   و کنـد یممانعت مـ  باتیترک ریشدن سا دیشده و از اکس دیخود، اکس ها ،الکترون نیهم  لی

  .[12] شودیم دهینام دانیاکسیآنت

ـ . دهدیسولفور را کاهش م يهاکالیو راد تروژنین دار،یناپا ژنیاکس ،ثنیتامیو ن ابـه عنـو   نیهمچن

از  دیاسـ کیآسکورب. [14] کندیعمل م محلول در آب موجود در خون، يهاکالیدر برابر راد یعامل دفاع

سـموم از   زدودن ،يسـاز اسـتخوان  در بهبود زخم، براي مثال ،برخوردار است يشماریب یخواص درمان

ـ . ]15[ از لخته شدن خون يریجلوگو  سنتز کالژن هن،آ جذب بدن، بـه   توانـد یمـ  ثنیتـام یو نیهمچن

ـ  Eنیتـام یعملکـرد و  شیباعث افزا ثنیتامیدر بدن عمل کند. و،  Eنیتامیمکمل و دانیاکسیعنوان آنت  ای

داشـته   ورحضـ  طیمحـ  کیـ در  نیتـام یکه هر دو و یزمان آن است. یدانیاکسیت آنتیخاص يبازگرداننده

واکـنش داده   در بدن است، Eنیتامیو یدانیاکسیآنت تیاز فعال یکه ناش لیبا توکوفروکس ثنیتامیباشند و

  .[14] کندیم ایرا اح Eنیتامیو یدانیاکسیآنت تیو فعال
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Abstract: 

In this study, layer-by-layer deposition method by sodium alginate polymer and carbon 

nanoparticles were used for modification of glassy carbon electrode surface. The modified 

electrode surface was studied by using scanning electron microscopy (SEM) and 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The SEM images has been utilized to 

estimate the size of carbon nanoparticles on electrode surface which is approximately 47-

57 nm. Gallic acid and ascorbic acid the antioxidant compounds naturally present in foods 

were determined with modified glassy carbon electrode using differential pulse 

voltammetry technique. The effect of. scan rate and pH parameters were optimized. In 

optimal conditions, using differential pulse voltammetry, the linear range for the 

concentration of gallic acid and ascorbic acid are 0.1-100.0 and 1.0-1000.0 µM and the 

limit of detection equal to 0.057 and 0.368 µM is estimated respectively. The relative 

standard deviation for concentrations of 0.5 and 50.0 µM for gallic acid are 3.19% and 

4.67% and ascorbic acid for two concentrations of 30.0 and 500.0 µM is equal to 4.31% 

and 2.57%. the modified glassy carbon electrode, was used to measure the antioxidant 

properties of herbs such as marjoram, thyme and mallow. 

  
Keywords: Ascorbic acid, Carbon nanoparticles Modified glassy carbon electrode, Gallic 

acid, Voltammetric determinations 
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