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چکیده :اکسایش الكتروشیمیایی و اندازه گیري گلوتاتیون و تریپتوفان در حضور کاتكول به عنوان ردوکس همگن در سطح الكترود خمیر کربن اصالح شده با
نانولوله هاي کربنی چند دیواره در محیط آبی با استفاده از فنون ولتامتري چرخه اي ،کرونوآمپرومتري با پله پتانسیل دوگانه و پالس ولتامتري تفاضلی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج پالس ولتامتري تفاضلی ،دو دماغه آندي کامال مجزا براي گلوتاتیون و تریپتوفان را نشان می دهد که منجر به اندازه گیري ولتامتري هر یك از آنها
می شود .این نتایج نشان می دهد که شدت جریان دماغه هاي الكترواکسایش گلوتاتیون و تریپتوفان به ترتیب در محدوده هاي غلظتی  M 2/1×11-9 Mتا 2/8×11-4
و  4/1×11-9Mتا  9/1×11-1 Mخطی است .پارامترهاي سینتیكی نظیر :ثابت سرعت واکنش شیمیایی ( )khو ضریب انتقال الكترون ( )αبه ترتیب cm3 mol-1 s-1
 2/12×1121و  1/11محاسبه شده اند .همچنین ضریب انتشار ظاهري Dapp, ،براي گلوتاتیون در محیط آبی برابر با  1/31 ×11-9 cm2 s-1بدست آمد .این روش
پیشنهادي به طور موفقیت آمیزي براي اندازه گیري گلوتاتیون و تریپتوفان در نمونه هاي حقیقی با استفاده از روش افزایش استاندارد بكار رفت.
در این تحقیق ،کاتكول به عنوان یك واسطه گر ردوکس براي الكتروکاتالیز همگن اکسایش گلوتاتیون در محلولهاي آبی در سطح الكترود خمیر کربن اصالح شده با
نانولوله هاي کربنی چند دیواره مورد استفاده قرار گرفت .رفتار الكتروشیمیایی کاتكول با روشهاي ولتامتري چرخهاي و کرونوآمپرومتري در محلول آبی مورد بررسی
قرار گرفت .اکسایش گلوتاتیون در حضور این واسطهگر و اثر عوامل مختلف ،نظیر pH :محلول آزمایشی و سرعت روبش پتانسیل بر اکسایش الكتروکاتالیزي آن نیز
مطالعه شد .نتایج نشان داد که  ،pH=3/11بهترین  pHبراي اکسایش الكتروکاتالیزي همگن گلوتاتیون میباشد .شدت جریان هاي دماغه اکسایش الكتروکاتالیزي همگن
گلوتاتیون در روش پالس ولتامتري تفاضلی در محدوده غلظتی  M 2/1×11-9 Mتا  2/8×11-4از غلظت گلوتاتیون خطی است .حد تشخیص (بر مبناي  )1معادل
 3/3×11-3Mبراي گلوتاتیون با روش ولتامتري پالس تفاضلی تعیین شد .همچنین اندازه گیري همزمان تریپتوفان و گلوتاتیون با روش پالس ولتامتري تفاضلی نیز مطالعه
شد .نمودار معیارگیري تریپتوفان در محدوده غلظتی  4/1×11-9Mتا  9/1×11-1 Mخطی است (شكل  .)1حد تشخیص روش براي اندازهگیري تریپتوفان در حضور
گلوتاتیون (بر مبناي  )1معادل  1/28×11-3 Mبرآورد شد .در نهایت الكترودهاي خمیر کربن اصالح شده با نانولولههاي کربنی چند دیواره براي اندازه گیري ولتامتري
مقادیر هر یك از ترکیبات گلوتاتیون و تریپتوفان در نمونههاي حقیقی بررسی گردید که نتیجه حاصل از آن ،کارایی روش پیشنهادي براي اندازه گیري ولتامتري هریك
از این ترکیبات را در حضور کاتكول به عنوان ردوکس همگن در سطح این الكترود تأیید میکند.
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شكل  . 1ولتامتري پالس تفاضلی غلظت ثابت از گلوتاتیون و غلظت هاي متفاوت از تریپتو فان ).(A
منحنی کالیبراسیون براي تریپتوفان بدست آمده از ولتاموگرامهاي پالس تفاضلی ).(B
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