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مقدمه :در اين تحقيق اکسيدا سيون الکترو کاتاليتيکي آموکسي سيلين ( )AMXبر روي يک الکترود خمير کربن اصالح شده با نانو
زئوليت سنتز شده دوپه شده با يون نيکل ( )Ni/NiZ/CPEدر محلول قليايي ،مطالعه شد .اين الکترود به عنوان سنسوري براي اندازه
گيري آموکسي سيلين عمل ميکند.
مواد و روشها :در ابتدا درصد نانو زئوليت نسبت به خمير کربن و زمان شناور سازي الکترود اصالح شده در محلول  2/0موالر نيکل
کلرايد براي اندازه گيري اين دارو بهينه گرديد .سپس اندازه گيري آموکسي سيلين به وسيله تکنيکهاي ولتا متري چرخهاي و کرونو آمپرو
متري در محلول هيدروکسيد سديم  0/2موالر انجام شد.
يافتههاي پژوهش :نتايج به دست آمده نشان داد که  NiOOHتوليد شده در سطح الکترود اصالح شده ،نقش يک الکترو کاتاليست
-4
-9
براي اکسيدا سيون آموکسي سيلين ايفا ميکند .محدوده خطي پاسخ دهي الکترود پيشنهادي ) (LDRدر غلظتهاي  8/1×20 Mتا M
 1/41×20آموکسي سيلين و حد تشخيص ) 1/3×20 -9M (LODمي باشد و ثابت سرعت کاتاليزوري واکنش الکترو اکسايش آموکسي
سيلين  4/1×209 cm3s-1mol-1به دست آمد.
بحث و نتيجه گيري :نتيجه نهايي مطالعه حاضر ،اين که روش مطرح شده روشي ساده ،مقرون به صرفه ،سريع ،در دسترس ،تکرار
پذير و داراي حساسيت باال مي باشد.
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آنتي بيوتيک هاي گروه بتا-الکتام عوامل آنتي
ميکروبي مهمي هستند که به طور گسترده اي جهت
درمان عفونت ها در انسان و حيوان مورد استفاده قرار
ميگيرند و از سوي ديگر نيز در افزايش محصوالت
کشاورزي کاربرد دارند ( .)2آموکسي سيلين تنها
پنسيلين فنولي و يک آنتي بيوتيک بتا -الکتام
اسپکترام است .آنتي بيوتيک هاي بتا -الکتام داراي
يک حلقه بتا-الکتام هستند که فعاليت هاي آنتي
باکتريايي را سبب ميشود و زنجير هاي جانبي متغييري
دارند که تفاوت خواص شيميايي و فارماکو لوژيکالي از
آنها ناشي ميشود ( .)1آموکسي سيلين به علت جذب
بهتر نسبت به ساير آنتي بيوتيک هاي بتا -الکتام به
لحاظ عملکرد و مکانيسم ارجحيت دارد ( .)3روش هاي
تجزيه اي متفاوتي جهت جدا سازي و اندازه گيري
آموکسي سيلين بر اساس اسپکترو سکوپي (،)4
الکتروفورز کاپيالري( )1( HPLC ،)9و الکترو شيميايي
( )7گزارش شده است .با وجود آن که تکنيک HPLC
کاربرد گسترده اي در اندازه گيري اين دسته از دارو ها
دارد مشکالتي را نيز به همراه دارد که از آن جمله نياز
به حجم زياد حالل آلي با خلوص باال و تعادل طوالني
دارد .عالوه بر اين حالليت کم آموکسي سيلين در
حالل هاي آلي سبب ايجاد رقابت بين طيف وسيعي از
روش هاي اندازه گيري بر پايه استخراج و پيش تغليظي
ميشود .پيشرفت هاي حاصل شده در تکنيک هاي
الکترو شيميايي در تجزيه داروها منجر به ساده شدن،
ارزان شدن و کوتاه تر شدن زمان اندازه گيري در
مقايسه با ساير تکنيکها شده است ( .)8الکترود هاي
اصالح شده ميتوانند با رسوب دادن مواد گوناگون نظير
ترکيبات آلي ،پليمر هاي رسانا ،اکسيد هاي فلزي و
غيره بر روي سطوح الکترود هاي مختلف تهيه شود.
براي تهيه الکترود هاي اصالح شده از روش هاي
مختلفي نظير ايجاد پيوند کوواالنسي( ،)5جذب سطحي
( ،)20تثبيت فيلم پليمري ( ،)22تثبيت آنزيم (،)21
تشکيل تک اليه خود انباشته ( ،)23تثبيت نانو ذرات
( )24و غيره استفاده نمود .در سال هاي اخير از زئوليت
ها جهت اصالح سطوح الکترود ها استفاده مي شود.
الکترود هاي اصالح شده زئوليتي بدليل خواص منحصر

مواد و روش ها
نانو زئوليت در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشکده شيمي
دانشگاه مازندران سنتز شده بود ( .)21پودر گرافيت با
اندازه ذرات کمتر از  0/2ميلي متر و نيکل کلرايد ()II
شش آبه  58درصد و روغن پارافين  58درصد از
شرکت فلوکا و سديم هيدروکسيد  55درصد و دي اتيل
اتر  58درصد از شرکت مرک خريداري شده بودند.
آموکسي سيلين با خلوص 57/9و کپسول آن از شرکت
داروسازي فارابي تهيه شد .آب مقطر دو بار تقطير شده
نيز در آزمايشگاه مرکزي دانشگاه علوم و تحقيقات
خوزستان تهيه شد .آزمايشات توسط دستگاه هاي
پتانسيو استات /گالوانواستات ()Auto lab PG 302 N
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به فردي مانند پيش تغليظ آناليت ،خاصيت تعويض
يون ،گزينش پذيري بر پايه اندازه ،شکل و بار گزينه ي
مناسبي براي کاربرد در الکترو کاتاليزور ها ،سنسور ها و
پيل هاي سوختني مي باشد ( .)29اغلب واکنش هاي
اکسايش -کاهش در سطح الکترود به کندي و در
پتانسيل هاي باال تري از پتانسيل ترمو ديناميکي خود
انجام مي شوند اين واکنش ها ميتوانند توسط واسطه
گر انتقال الکترون موجود در سطح الکترود ها کاتاليز
شوند الکترود هاي بر پايه نيکل به وسيله جذب
شيميايي اکسيد نيکل /هيدرو کسيد نيکل در سطح
الکترود ،پايداري طوالني در محلولهاي قليايي داشته و
توانايي عالي جهت کاتاليز اکسايش ترکيبات زيادي را
دارند مزاياي الکترود هاي خمير کربن زئوليتي و مزاياي
نيکل پخش شده در پيکره الکترود هاي اصالح شده
موجب شد تا در اين کار تحقيقاتي از نانو زئوليت سنتز
شده به عنوان بستري براي تثبيت و پخش نيکل در آن
و در نهايت ساخت الکترود خمير کربن اصالح شده با
نانو زئوليت واجد يونهاي نيکل براي اندازه گيري
آموکسي سيلين در نمونههاي واقعي از انواع داروهاي
حاوي آموکسي سيلين و همچنين سرم انساني استفاده
شود .بر اساس مطالعات انجام شده تا کنون از الکترود
خمير کربن اصالح شده با نانو زئوليت جهت اندازه
گيري آموکسي سيلين استفاده نشده است و نتايج به
دست آمده قابل مقايسه با تحقيقات ساير محققان در
اين زمينه مي باشد.
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را تا حصول يک خمير همگن ادامه يافت .در مرحله بعد
خمير تهيه شده را به انتهاي باز يک لوله شيشه اي وارد
کرده و براي ايجاد ارتباط به دستگاه پتانسيو استات از
درون لوله شيشهاي يک رشته سيم مسي عبور داده شد
و در نهايت اين الکترود حاصله را در زمانهاي
مشخصي در محلول  2/0Mنيکل کلريد ( )IIقرار
گرفت تا الکترود  Ni/NiZ/CPEساخته شود.

 Iran Sama, System,انجام شد .کامپيوتر پنتيوم
 ،IVسل آزمايشگاهي نوع  Metrohemسوئيس و
همزن مغناطيسي ) IKI( Labor Thecnikو گرم
خانه کاوش مگا (ابزار پزشکي) ،دستگاه آلتراسونيک
 (Denly) BS400استفاده گرديد.
تهيه محلول آموکسي سيلين از کپسول055

بحث و نتيجه گيري
به منظور بررسي تأثير مقدار نانو زئوليت اصالح شده با
يون هاي نيکل به کار رفته در ساخت  ،NiZ/CPEولتا
متري چرخهاي چهار الکترود  NiZ/CPEتهيه شده با
نسبتهاي وزني -وزني  30 ،10و 40و  %49از نانو
زئوليت اصالح شده با يون هاي نيکل را در محلول
 0/2موالر سديم هيدرو کسيد واجد  0/01موالر
آموکسي سيلين ،مطالعه شد .همان طور که در ولتامو
گرامهاي شکل ( )2مشاهده مي شود NiZ/CPE
با ٪40وزني -وزني از لحاظ ميزان جريان الکترو
کاتاليزي و پتانسيل اکسايش ،بهترين رفتار الکترو
شيميايي را از خود نشان مي دهد .مقدار کم تر اصالح
گر موجب کاهش فرآيند مبادله يون و کاهش جريان
گرديده است و مقدار بيشتر آن مقاومت انتقال الکترون
فرآيند اکسايش هيدرو کسيد به نيکل هيدرو کسيد را
افزايش مي دهد و باعث جابجايي پتانسيل اکسايش به
سمت پتانسيل هاي مثبت تر ميشود.

با نانو زئوليت :به منظور تهيه ي الکترود
 Ni/NiZ/CPEابتدا پودر نانو زئوليت سنتز شدهي
نيکل دار شده تهيه شد .براي ساخت الکترود
 ، Ni/NiZ/CPEمقدار مشخصي از اين پودر به همراه
پودر گرافيت با  20ميلي ليتر دي اتيل اتر در يک هاون
دستي تا تبخير کامل دي اتيل اتر هم زده و در ادامه به
آن مقدار مناسبي روغن پارافين اضافه گرديد و همزدن

شکل ( )1ولتاموگرام هاي چرخهاي NiZ/CPEتهيه شده با نسبت هاي وزني -وزني مختلف (الف)05)a( :و ( 05)c( 05)bو (ب):
( 00)d( 05)cاز نانو زئوليت اصالح شده با ) Ni(IIدرمحلول  5/1موالر سديم هيدرو کسيد واجد 5/50موالر آموکسي سيلين در
سرعت روبش پتانسيل .05mV.s-1
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ميلي گرمي 3:عدد کپسول آموکسي سيلين 900
ميلي گرمي را درهاون پودر ،سپس در  90ميلي ليتر
سود  0/2موالر حل کرده و به مدت  20دقيقه در
دستگاه اولترا سونيک قرار گرفت .سپس توسط کاغذ
صافي ،صاف و با سود  0/2موالر در بالن ژوژه به حجم
 200ميلي ليتري رسانده شد.
تهيه محلول  5/1 Mآموکسي سيلين:مقدار
 0/3194گرم از پودر آموکسي سيلين استاندارد را در 9
ميلي ليتر سود  0/2موالر حل و به مدت  20دقيقه در
دستگاه اولترا سونيک قرار گرفت .سپس با کاغذ صافي
آن را صاف و با سود  0/2موالر در بالن ژوژه  20ميلي
ليتري به حجم رسانده شد.
آماده سازي الکترود خمير کربن اصالح شده
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و ( (Sama 500-c,ElectrochmicalAnalysis
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جهت تعيين بهترين زمان شناور سازي ،الکترود اصالح
شده با نانو زئوليت نيکل دار شده را در مدت زمان
هاي 29 ،20 ،9و  10دقيقه در محلول  2موالر نيکل
کلريد ) (IIشناور و سپس رفتار الکترو شيميايي
الکترود هاي مورد نظر با روش ولتا متري چرخهاي
بررسي شد (شکل  .)1همان طور که مشاهده مي شود
بهترين زمان شناور سازي الکترود مورد نظر ،مدت

و( 05)dدقيقه در محلول  1موالر نيکل کلريد( )IIو سپس قرار دادن آن ها در محلول  5/1موالر سديم هيدرو کسيد واجد 5/50
موالر آموکسي سيلين در سرعت روبش پتانسيل 05mV.s-1

افزايش غلظت آموکسي سيلين در شکل ( -3ب)،
دماغه اکسايش افزايش پيدا ميکند و افزايش ارتفاع
دماغه با افزايش غلظت آموکسي سيلين خطي مي باشد
که در مورد اين دارو تا غلظت  ،3/18 × 20-4Mبه
يک فرآيند کنترل شده با انتشار مربوط ميشود.
تغييرات شدت جريان در محدوده غلظتي 8/1 ×20-9M
تا  1/41 ×20-4 Mآموکسي سيلين خطي بوده و حد
تشخيص  1/3 ×20-9 Mبه دست آمد.

به منظور بررسي اکسايش آموکسي سيلين در سطح
 Ni/NiZ/CPEدر محيط قليايي ،الکترو کاتاليز
اکسايش آموکسي سيلين به روش ولتا متري چرخهاي
در غلظتهاي مختلف ،مطالعه شد .شکل ( -3الف)
ولتامو گرام چرخهاي الکترود مورد نظر را در حضور
غلظتهاي مختلف از آموکسي سيلين نشان مي دهد.
همان طور که مشاهده مي شود ،دماغه اکسايش
آموکسي سيلين به خوبي در پتانسيل  0/99ولت نسبت
به الکترود مرجع نقره/کلريد نقره مشاهده مي شود با
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شکل ( .)0ولتامو گرام هاي چرخهاي ( )Ni/NiZ/CPEحاصل از شناور سازي  NiZ/CPEبه مدت زمان (10)c( ،15 )b( ،0 )a

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.178

زمان  20دقيقه مي باشد .زيرا جريان حاصل از شناور
سازي  20دقيقه اي الکترود اصالح شدهي
 NiZ/CPEدر محلول  0/2موالر سديم هيدرو کسيد
بيشتر از شناور سازي آن در مدت زمانهاي  29 ،9و
 10دقيقه بوده به همين دليل ،مدت زمان شناور سازي
 20دقيقه براي تهيه الکترود  Ni/NiZ/CPEانتخاب
شد.
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سيلين،0/1 × 15-0M (f) ،0/08 × 15-0 M (e) ،0/04 × 15-0M (d) ،1/40 × 15-0 M (c) ،8/0 × 15-0 M (b) ،5 M (a):
) 0/20 × 15-0 M (gدر سرعت اسکن 05mV.s-1و (ب) نمودار وابستگي شدت جريان هاي دماغه آندي به غلظت آموکسي
سيلين

ميتوان مقدار  kرا براي يک غلظت مشخص از
آموکسي سيلين محاسبه کرد .شکل( -4الف)کرونو
آمپرو گرام ها با پله پتانسيل دوگانه براي
 Ni/NiZ/CPEدر حضور غلظت هاي مختلف بين M
 0/9 ×20-3تا 1/9 ×20-3 Mو غياب آموکسي سيلين
را نشان ميدهد .همان طور که در شکل مشاهده
ميشود ،افزايش جريان آندي در اثر افزايش غلظت
آموکسي سيلين ،تأييدي بر انجام اکسايش الکترو
کاتاليزي آموکسي سيلين در سطح Ni/NiZ/CPE
مقدار ميانگين  kبا استفاده از شيب شکل ( -4ب) براي
غلظتهاي متفاوت آموکسي سيلين برابر با cm3 s-
 4/1× 20 9 1mol-1محاسبه شده است .با توجه به
نتايج ،اين روش يک روش نوين بوده و به سهولت
ميتواند در آزمايشگاه هاي بيو لوژيکي و شرکت هاي
دارويي به منظور اندازه گيري و تهيه دارو مورد استفاده
قرار گيرد (.)8

در روش کرونو آمپرو متري ،پله پتانسيلي را به الکترود
کار اعمال ميکنند و تغييرات جريان را در طول زمان
اندازه گيري ميشود .با استفاده از روش کرونو آمپرو
متري و مطابق با معادلهي کوترل ميتوان مقدار ثابت
سرعت را محاسبه کرد.
2/1 2/1
2/1
2/1
[ IC/IL=γ ]π erf)γ ( +exp )-γ(γ/
()2
در معادلهي فوق IC ،جريان کاتاليزي الکترود اصالح
شده در حضور آموکسي سيلين IL ،جريان حد در غياب
آموکسي سيلين در سطح الکترود اصالح شده erf ،تابع
خطا و  γ( γ=kC0tآرگمان تابع خطا و  C0غلظت
آموکسي سيلين در محلول) ميباشد .در مواردي که γ
بيشتر  2/9باشد ،تابع خطا برابر يک ميشود و معادله
بصورت زير ساده ميشود:
2/1 2/1
2/1
IC/IL = γ
=
) kC0t)2/1
()1
3 -1
-1
که  kسرعت کاتاليزوري )  C0 ،(cm s molغلظت
آموکسي سيلين ) (mol.cm-3و زمان ( )sميباشد .از
روي شيب نمودار  IC/ILبر حسب  ،t1/2به سادگي
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(d) 1×15-0 M (c) ،5/0 ×15-0 M (b) ( غيابa) درNi/NiZ/CPE ) (الف)کرونو آمپرو گرام به دست آمده در سطح4(شکل
 برIC/IL  موالر سديم هيدروکسيد (ب) نمودار تغييرات5/1 از آموکسي سيلين در محلول0/0 ×15-0 M (e) ،1/0×15-0 M
)( از قسمت (الفe) ( وa)  به دست آمده از کرونو آمپرو گرام هايt1/2 حسب

 به طوري که نتايج،روش هاي آسان و ارزان قيمت
قابل مقايسهاي با ساير روش ها داشته باشند به لحاظ
 طبق نتايج به.اقتصادي و علمي مورد توجه بوده است
 شدت جريان اين الکترود اصالح شده،دست آمده
 مي تواند در اندازه گيري مقدارNi/Ni Z/CPE
آموکسي سيلين در محلول آبي مورد استفاده قرار گيرد
و يک محدوده ي خطي در رنج قابل قبول با حد آشکار
.سازي پايين حاصل شود

يک الکترود خميرکربن اصالح شده با نانو زئوليت سنتز
شده نيکل دار شده واجد نيکل جهت الکترو
 استفاده،اکسيداسيون آموکسي سيلين در محيط قليايي
 ارزان بودن و ارقام، اين روش از لحاظ سادگي.شد
شايستگي به دست آمده با روشهاي ديگر قابل مقايسه
 با توجه به گران بودن دستگاه ها و مواد مورد نياز.است
براي اندازه گيريهاي دارويي با روش هاي اسپکترو
 الکتروفورز و ساير روشهاي تجزيهاي ارائه،سکوپي
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Electrooxidation Study of Amoxicilline Using Nano ZSM-5 Modified
Carbon Paste Electrode
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Abstract
Introduction: This study investigated the
electrocatalytic oxidation of amoxicillin on
the surface of carbon paste electrode
modified with synthesized nano zeolite
which was doped with nickel ion in the
basic solution. This electrode functions as a
sensor to determine amoxicillin.

modified electrode acts as an electrocatalyst
for the oxidation of amoxicillin. The linear
dynamic range and the limit of detection for
amoxicillin determination via the proposed
electrode were 8.2* 10-5 M - 2.46* 10-4 M
and 2.3*10-5 M. The catalytic rate constant
for the electro-oxidation of amoxicillin was
obtained 4.2*105 cm3s-1mol-1.

Materials & methods: At first, the
percentage of nano zeolite via carbon paste
and the flotation of the modified electrode
in the nickel chloride solution (1.0 M) for
determination of drug were optimized.
Then, the determination of amoxicillin in
the 0.1 NaOH was conducted using cyclic
voltammetry
and
chronoamprometry
techniques.

Discussion & conclusions: Finally obtained
results reveal that introduced procedure was
simple, fast, available, repeatable, and
sensetive.
Keywords: Carbon paste electrode, Nano
zeolite,
Amoxicillin,
Electrocatalytic
oxidation,
Cyclic
voltammetry,
Chronoamprometry

Findings: Obtained results show that the
produced NiOOH on the surface of
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