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ABSTRACT 

 
 

A novel glucose biosensor was constructed by bulk modification of carbon 

paste electrode (CPE) with manganese (IV) dioxide (MnO2) functions as a mediator. 

Electrode surface was modified by drop casting method by sequentially dropped 

polyaniline (PANi), gold nanoparticles (AuNP), glucose oxidase (GOx) and Nafion® 

solutions onto the surface of MnO2/CPE. The AuNP were prepared by the citrate 

reducing method, heating in the microwave oven.  The red-purple color AuNP 

solution gave the highest absorption peak at 521 nm, with the mole ratio of HAuCl4 to 

Na3C6H5O7 at 1:5.  The modified CPE properties were investigated in terms of cyclic 

voltammetry and amperometry.  Experimental results showed a fast response time at 

+0.5 V (vs. Ag/AgCl) and linear response up to 8.0 mmol L-1 glucose with a 
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correlation coefficient of 0.9953.  The detection limit of the sensor was determined to 

be 0.12 mmol L-1 at a signal to noise ratio of 3σ in batch systems.  The modified 

biosensor exhibited excellent electrocatalytic activity, good reproducibility and 

remarkable improvement in sensitivity of the biosensor performance to glucose.  The 

good performance showed by proposed biosensor in the batch mode suggested the 

possibility of using this biosensor in flow-injection systems in the conjunction with 

amperometric detection for glucose determination.  

A simple flow injection (FI) amperometric biosensor procedure was proposed 

for the determination of glucose in human serum and urine samples.  Flow injection 

investigations of modified amperometric biosensor, as working electrode, were 

carried out by a wall-jet type amperometric flow-through cell.  The characteristic flow 

injection parameters were optimized by univariation procedure.  Under the FI 

optimum conditions, the method exhibited the linear detection in a large concentration 

range from 0.1 to 15.0 mmol L-1 (a correlation coefficient of 0.9985) with a low 

detection limit of 0.06 mmol L-1 (S/N = 3).  A relative standard deviation of 1.64%   

(n = 20) was achieved and rapid with a sampling rate of 25 h-1.  The stability was 

expressed in terms of intra-day and inter-day variability timescales with the biosensor 

response decreased to 13.11% (within 8 hours) and 46.75% (within 30 days) of its 

initial value, respectively.  The proposed method has been applied to determine the 

glucose concentration in real samples and result were compared favorably with those 

obtained by using glucose oxidase reacts under catalysis of peroxidase with phenol 

and 4-amino-antipyrine (GOD-PAP method), which were in good agreement at       
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the 95 % confidence level.  The recoveries of proposed method were observed 

between 99.4 and 102.5%.  
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บทคัดยอ 

 
 ไดสรางกลูโคสไบโอเซนเซอรแบบใหมขึ้นโดยการปรับปรุงขั้วไฟฟาคารบอนเพสตดวย

แมงกานีสออกไซด บนผิวหนาของขั้วไฟฟาท่ีผานการตรึงดวยวิธีการหยดดวยสารละลายพอลิอะ- 

นิลิน สารละลายอนุภาคทองนาโน สารละลายกลูลโคสออกซิเดส และสารละลายแนฟฟออน 

ตามลําดับ ซ่ึงอนุภาคทองนาโนเตรียมขึ้นโดยการรีดิวซทองคลอไรดกับไตรโซเดียมซิเตรทโดยให

ความรอนดวยเตาไมโครเวฟ แลวนําไปตรวจสอบคุณลักษณะดวยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟ-

โตเมทรี พบวา สารละลายทองนาโนที่อัตราสวนของทองคลอไรดตอไตรโซเดียมซิเตรตที่ 1:5 มีสี

มวงแดงและใหคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน  521 นาโนเมตร เมื่อนําขั้วไฟฟาท่ีปรับปรุงขึน้นี้
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ไปทดสอบดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตร ีและแอมเพอโรเมตร ีพบวา ขั้วไฟฟาปรับปรุงคารบอน

เพลตมีการตอบสนองไวที่ศักยไฟฟา +0.5 โวลต (เทียบกับขั้วไฟฟาอางอิงซิลเวอร/ซิลเวอร-      

คลอไรด) และมีชวงความสัมพันธท่ีเปนเสนตรงของการตรวจวัดกลูโคสถึง  8.0 มิลลิโมลตอลิตร 

ขีดจํากัดต่ําสุดของการตรวจวัดดวยเซนเซอรนี้เทากับ 0.12 มิลลิโมลตอลิตร เมื่อเทียบกับสัญญาณ

ตอบสนอง 3 เทาของสัญญาณพื้นหลัง ไบโอเซนเซอรท่ีปรับปรุงนีเ้กิดการเรงปฏิกิริยาทางไฟฟาเคมี

ท่ีดี มีความแมนยําสูง และมีการตอบสนองที่ไวเพิ่มขึ้น จากการศกึษาเบื้องตนนี้สามารถนําขั้วไฟฟา

ปรับปรุงนี้ไปประยุกตใชกับระบบโฟลวอินเจคชันรวมกับการตรวจวัดดวยแอมเพอโรเมตริก

สําหรับวิเคราะหปริมาณกลูโคส 

ไดพัฒนาระบบโฟลวอินเจคชันแอมเพอโรเมตริกอยางงายสําหรับวิเคราะหปริมาณกลูโคส

ในตัวอยางน้ําเลือดและปสสาวะของมนุษย ซ่ึงไบโอเซนเซอรท่ีปรับปรุงขึ้นนี้จะประกอบเขากับ  

โฟลวทรูเซลลของเซลลไฟฟาชนิดวอลลเจท ไดทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรของ

ระบบการไหลสําหรับหาปริมาณกลูโคสดวยวิธียูนิแวริเอท จากการหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับหา

ปริมาณกลูโคส พบวาสามารถตรวจวัดปริมาณกลูโคสไดในชวงความเขมขน 0.1 ถึง 15.0 มิลลิโมล

ตอลิตร (คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.9995) ดวยขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดกลูโคสที่มี

ความเขมขน 0.06 มิลลิโมลตอลิตร มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 1.64 เปอรเซ็นต 

(ทําการทดลองซ้ํา 20 ครั้ง) และมีอัตราเร็วของการวิเคราะห 25 ตัวอยางตอช่ัวโมง ไดศึกษาอายุการ

ใชงานของไบโอเซนเซอรปรับปรุงดวยระบบโฟลวอินเจคชัน โดยแยกเปนทําการทดลองซ้ําหลายๆ

ครั้งในชวงวันเดียวกัน และทําการทดลองซ้ําตางวัน พบวา คาการตอบสนองไบโอเซนเซอรลดลง 

13.11 เปอรเซ็นต (วัดซํ้าใน 8 ช่ัวโมง) และ 46.75 เปอรเซ็นต (วัดซํ้าใน 30 วัน) ตามลําดับ ไดนําวิธี
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ท่ีพัฒนาขึ้นมาประยุกตสําหรับหาปริมาณกลูโคสในตัวน้ําเลือดและปสสาวะมนุษย ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปนที่ยอมรับที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับวิธีจีโอด-ีพีเอพ ีและวิธีการนี้

มีความถูกตอง ซ่ึงคํานวณจากรอยละของการกลับคืนอยูในชวงท่ียอมรับได คือ 99.4 ถึง 102.5 

เปอรเซ็นต  


