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ABSTRACT 

Polymeric membranes, especially those are are pre functionalized with an 

anchoring functionality are promising materials in developing reproducible 

biosensors. They are relatively inexpensive, can be produced in a very 

reproducicble way, have high surface area, and are both mechanically and 

chemically stable.  The surface of these materials contains functional groups, 

which can bind covalently enzymes, leading to their immobilization and 

stabilization.  The functionalization of polymeric membranes provides the 

possibility of introducing new functional groups on their surface, lending them 

even more attractive immobilization matrices for enzymes.  An increase in the 

number of surface groups allows for the stronger interaction with enzymes via 

covalent immobilization. Therefore the conjugation of chemically modified 

polymeric membranes with enzymes can lead to the development of biosensors 

with very high degree of reproducibility, sensitivity and stability. 

In this study, pre-functionalized polymeric membranes have been utilized for the 

development of glucose biosensor for the detection and monitoring of glucose.  

Glucoze oxidase was adsorbed and covalently immobilized via carbodiimide 

chemistry on the polymeric membranes.  The electrochemical characteristics of 

both biosensors and their ability to immobilize enzyme molecules were 

compared.  In both cases it has been shown that the polymeric membranes can 

be utilized as obtained for the development of advanced biosensor systems. 

 

Keywords: Biosensor, Glucose, NYLON membrane, Immobilization, Stabilization, 

Enzyme, Amperometry. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Πολυμερικϋσ μεμβρϊνεσ, ιδιαύτερα αυτϋσ που εύναι προ-ενεργοποιημϋνεσ με 

ενεργϊ ςημεύα δϋςμευςησ μποροϑν να δρϊςουν ωσ εξαιρετικϊ υλικϊ 

ακινητοπούηςησ ενζϑμων για την αναπαραγϔγιμη καταςκευό ηλεκτροχημικϔν 

βιοαιςθητόρων.  Εύναι οικονομικϊ υλικϊ, μποροϑν να παρϊγονται με 

αναπαραγωγικϐ τρϐπο, ϋχουν μεγϊλη ενεργό επιφϊνεια  και εύναι ανθεκτικϋσ 

τϐςο ςε χημικϋσ ϐςο και φυςικϋσ διεργαςύεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα η ϑπαρξη των 

επιφανειακϔν ενεργϔν ομϊδων ευνοεύ την ιςχυρό και γρόγορη δϋςμευςη των. Η 

ςϑζευξη επομϋνωσ χημικϊ τροποποιημϋνων πολυμερικϔν μεμβρανϔν με ϋνζυμα 

μπορεύ να οδηγόςει ςτην ανϊπτυξη βιοαιςθητόρων με βελτιςτοποιημϋνα 

αναλυτικϊ χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ αναπαραγωγικϐτητα,  ευαιςθηςύα και 

ςταθερϐτητα. 

ε αυτό την εργαςύα χρηςιμοποιοϑνται πολυμερικϋσ μεμβρϊνεσ για την 

ανϊπτυξη βιοαιςθητόρων γλυκϐζησ.  Σο ϋνζυμο τησ οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ 

ακινητοποιεύται ςτισ ενεργοποιημϋνεσ μεμβρϊνεσ μϋςω ομοιοπολικόσ 

δϋςμευςησ. Σα αποτελϋςματα απϐ τη μελϋτη των βιοαιςθητόρων που 

προκϑπτουν δεύχνουν ϐτι οι χημικϊ τροποποιημϋνεσ πολυμερικϋσ μεμβρϊνεσ 

αποτελοϑν πολϑ καλϊ και οικονομικϊ  υλικϊ για την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων 

βιολογικόσ αναγνϔριςησ. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βιοαιςθητόρασ, Γλυκόζη, NYLON μεμβρϊνη, Ακινητοπούηςη, 

Σταθεροπούηςη, Ένζυμο, Αμπερομετρύα. 
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1.  ΕΙΑΓΨΓΗ 

Οι βιοαιςθητόρεσ αποτελοϑν αξιϐπιςτα αναλυτικϊ ςυςτόματα, των οπούων η 

λειτουργύα βαςύζεται ςτην αναγνϔριςη τησ προσ ανϊλυςη ουςύασ απϐ κϊποιο 

βιολογικϐ μϐριο.  Η βιολογικό αναγνϔριςη καθιςτϊ τουσ βιοαιςθητόρεσ 

ιδιαύτερα επιλεκτικϊ ςυςτόματα.  Ωςτϐςο η χρόςη βιομορύων προκαλεύ κϊποια 

προβλόματα ςτη λειτουργύα των βιοαιςθητόρων, κυρύωσ ϐςον αφορϊ τη 

ςταθερϐτητϊ τουσ, αφοϑ πρϐκειται για ευαύςθητα μϐρια, ευϊλωτα ςε μεταβολϋσ 

των ςυνθηκϔν του περιβϊλλοντϐσ τουσ.  Επομϋνωσ η ςταθεροπούηςη των 

βιομορύων για την ανϊπτυξη βιοςυςτημϊτων αποτελεύ μια πρϐκληςη και προσ 

αυτόν την κατεϑθυνςη ϋχει ςτραφεύ το ερευνητικϐ ενδιαφϋρον ςτον τομϋα αυτϐ. 

Η ςταθεροπούηςη των βιομορύων μπορεύ να επιτευχθεύ με πολλοϑσ τρϐπουσ 

ϐπωσ η γενετικό ό η χημικό τροποπούηςη αυτϔν καθϔσ και η χρόςη διαφϐρων 

προςθϋτων, που ευνοοϑν τη διατόρηςη τησ ενεργϐτητϊσ τουσ.  Ωςτϐςο ο πλϋον 

διαδεδομϋνοσ τρϐποσ εύναι η ακινητοπούηςη των βιομορύων ςε κϊποιο ςτερεϐ 

υπϐςτρωμα, το οπούο μπορεύ να δρϊςει και ωσ μεταλλϊκτησ ςόματοσ εκτϐσ απϐ 

υλικϐ ακινητοπούηςησ.  Σα υποςτρϔματα αυτϊ θα πρϋπει να πληροϑν κϊποια 

φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ μεγϊλη χημικό και μηχανικό ςταθερϐτητα, 

υψηλό αγωγιμϐτητα και κατϊλληλα δομικϊ χαρακτηριςτικϊ, που ευνοοϑν την 

ακινητοπούηςη και τη ςταθεροπούηςη βιομορύων.  Η ανϊπτυξη τησ χημεύασ των 

πολυμερϔν τα τελευταύα χρϐνια δύνει τη δυνατϐτητα χρόςησ νϋων υλικϔν ςτην 

καταςκευό βιοαιςθητόρων.  Σα υλικϊ αυτϊ παρουςιϊζουν μοναδικϋσ ιδιϐτητεσ 

που τα καθιςτοϑν κατϊλληλα υλικϊ για την ακινητοπούηςη βομορύων. 

Σα πολυμερό αποτελοϑν κατηγορύεσ υλικϔν που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ 

εκτεταμϋνα ςτην ανϊπτυξη βιοαιςθητόρων λϐγω του ϐτι παρουςιϊζουν υψηλό 

ςταθερϐτητα, βιοςυμβατϐτητα και μεγϊλη ενεργό επιφϊνεια, που μπορεύ 

εϑκολα να τροποποιηθεύ χημικϊ.  Η δυνατϐτητα χημικόσ τροποπούηςησ των 

υλικϔν αυτϔν αποτελεύ ϋνα χρόςιμο εργαλεύο, που μπορεύ να οδηγόςει ςτη 

ςτοχευϐμενη ακινητοπούηςη ςυγκεκριμϋνων βιομορύων ςτην επιφϊνειϊ τουσ.  

Επιπλϋον η ειςαγωγό διαφϐρων τϑπων δραςτικϔν ομϊδων ευνοεύ την 
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αλληλεπύδραςη των υλικϔν αυτϔν με βιομϐρια, επιτρϋποντασ την ιςχυρϐτερη 

ςταθεροπούηςη αυτϔν. 

Η ακινητοπούηςη των βιομορύων πϊνω ςτην επιφϊνεια των υλικϔν μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ με δϑο μεθϐδουσ: εύτε μϋςω απλόσ προςρϐφηςησ εύτε μϋςω 

ομοιοπολικόσ δϋςμευςησ με την κατϊλληλη χημικό τροποπούηςη. 

Η χρόςη των πολυμερικϔν μεμβρανϔν παρϋχει νϋεσ προοπτικϋσ, θϋτοντασ τισ 

βϊςεισ για την ανϊπτυξη νϋων αναλυτικϔν βιοςυςτημϊτων με 

βελτιςτοποιημϋνα χαρακτηριςτικϊ.  
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2.  ΒΙΟΑΙΘΗΣΗΡΕ 

2.1 Οριςμόσ – Αρχό Λειτουργύασ 
 

Οι βιοαιςθητόρεσ παύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτην ανύχνευςη και ποςοτικοπούηςη 

διαφϐρων χημικϔν ουςιϔν, γεγονϐσ που τουσ καθιςτϊ ϋνα πολϑ ελκυςτικϐ 

πεδύο ϋρευνασ.  Σα τελευταύα χρϐνια ϋχουν πραγματοποιηθεύ πολλϋσ 

προςπϊθειεσ απϐ την επιςτημονικό κοινϐτητα για την ανϊπτυξη νϋων 

καινοτϐμων βιοαιςθητόρων με βελτιωμϋνα χαρακτηριςτικϊ.  Η ανϊπτυξη του 

πρϔτου βιοαιςθητόρα πραγματοποιόθηκε το 1962 απϐ τον Clark1,2, θϋτοντασ 

τισ βϊςεισ για την περαιτϋρω εξϋλιξη αυτϔν των αναλυτικϔν ςυςκευϔν.  Έωσ 

τϔρα ϋχουν βρει ϋνα πλόθοσ εφαρμογϔν ςε διϊφορα πεδύα ϐπωσ ςτην ιατρικό, 

ςε περιβαλλοντικϋσ αναλϑςεισ, ςτη βιοτεχνολογύα καθϔσ και ςε αναλϑςεισ 

τροφύμων. 

Οι βιοαιςθητόρεσ εύναι χημικού αιςθητόρεσ ςτουσ οπούουσ η χημικό αναγνϔριςη 

πραγματοποιεύται μϋςω ενϐσ βιοχημικοϑ μηχανιςμοϑ.  ϑμφωνα με τη Διεθνό 

Ένωςη τησ Θεωρητικόσ και Εφαρμοςμϋνησ Φημεύασ (IUPAC) o βιοαιςθητόρασ 

ορύζεται ωσ «Μύα αυτόνομη και ολοκληρωμϋνη ςυςκευό, ικανό να παρϋχει 

ποςοτικϋσ ό ημι-ποςοτικϋσ αναλυτικϋσ πληροφορύεσ, χρηςιμοποιώντασ ϋνα 

βιολογικό ςτοιχεύο αναγνώριςησ που βρύςκεται ςε ϊμεςη επαφό με ϋνα 

ηλεκτροχημικό μεταλλϊκτη ςόματοσ.»  3,4 

Η αρχό λειτουργύασ των βιοαιςθητόρων βαςύζεται ςτη ςϑζευξη δϑο τμημϊτων: 

το βιολογικό ςτοιχεύο αναγνώριςησ και το φυςικοχημικό μεταλλϊκτη ςόματοσ.  

(Εικϐνα 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικϐνα 1. Γενικϐ διϊγραμμα λειτουργύασ των βιοαιςθητόρων 
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Βιολογικό
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Βαρσμετρικός
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Βιολογικό ςτοιχεύο αναγνώριςησ 
 

Σο βιολογικϐ ςτοιχεύο αναγνϔριςησ5 εύναι ϋνα βιολογικϐ μϐριο, το οπούο 

αλληλεπιδρϊ επιλεκτικϊ μϐνο με την προσ ανϊλυςη ουςύα και ϐχι με ϊλλεσ 

παρεμποδύζουςεσ ουςύεσ που ενδεχομϋνωσ περιϋχονται ςτο δεύγμα.  Ανϊλογα με 

τον τϑπο τησ αλληλεπύδραςησ που πραγματοποιεύται κατϊ τη βιολογικό 

αναγνϔριςη, οι βιοαιςθητόρεσ διακρύνονται ςε δϑο κατηγορύεσ: κατϊλυςησ και 

ςυγγϋνειασ6.  Οι βιοαιςθητόρεσ κατϊλυςησ βαςύζονται ςτην κατϊλυςη μιασ 

ςυγκεκριμϋνησ αντύδραςησ απϐ το βιολογικϐ ςτοιχεύο αναγνϔριςησ, ςτην οπούα 

η προσ ανϊλυςη ουςύα ςυμμετϋχει ωσ αντιδρϔν ό προώϐν.  Σα βιολογικϊ μϐρια 

που χρηςιμοποιοϑνται ςυνηθϋςτερα ςε αυτό την κατηγορύα βιοαιςθητόρων 

εύναι τα ϋνζυμα.  τουσ βιοαιςθητόρεσ ςυγγϋνειασ το βιολογικϐ μϐριο 

αλληλεπιδρϊ με την προσ ανϊλυςη ουςύα δεςμεϑοντασ την, λϐγω τησ 

ςυμπληρωματικόσ δομόσ που παρουςιϊζουν. ε αυτό την κατηγορύα 

βιοαιςθητόρων τα βιολογικϊ μϐρια που κυρύωσ χρηςιμοποιοϑνται εύναι τα 

αντιςϔματα,  τα νουκλεώκϊ οξϋα και οι υποδοχεύσ.   

 

Μεταλλϊκτησ ςόματοσ  
 

Ο μεταλλϊκτησ ςόματοσ μετατρϋπει τισ μεταβολϋσ, που προκϑπτουν απϐ την 

αλληλεπύδραςη του βιολογικοϑ ςτοιχεύου με την προσ ανϊλυςη ουςύα ςε ςόμα, 

το οπούο μπορεύ να ανιχνευτεύ και με την κατϊλληλη επεξεργαςύα να εξαχθεύ η 

αναλυτικό πληροφορύα.  Η επιλογό του μετατροπϋα καθορύζεται απϐ το 

αποτϋλεςμα τησ βιολογικόσ αναγνϔριςησ και τον τϑπο των αλλαγϔν που αυτό 

επιφϋρει ςτο ςϑςτημα.  τον παρακϊτω πύνακα ςυνοψύζονται τα εύδη των 

μεταλλακτϔν που χρηςιμοποιοϑνται για την ανϊπτυξη βιοαιςθητόρων. 
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ΣΤΠΟ ΜΕΣΡΟΤΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 

1.Ηλεκτροχημικόσ 

α. Αγωγιμομετρικϐσ 

β. Ποτενςιομετρικϐσ 

γ. Αμπερομετρικϐσ 

 

Αγωγιμϐτητα 

Δυναμικϐ 

Ρεϑμα – Υορτύο 

2.Οπτικόσ Οπτικϋσ Ιδιϐτητεσ (απορρϐφηςη, φθοριςμϐσ, κλπ) 

3.Θερμικόσ Έκλυςη – Απορρϐφηςη Θερμϐτητασ 

4.Πιεζοηλεκτρικόσ Αλλαγϋσ ςτη μϊζα 

Οι πλϋον χρηςιμοποιοϑμενοι βιοαιςθητόρεσ εύναι οι αμπερομετρικού, των 

οπούων τα χαρακτηριςτικϊ και ο τρϐποσ λειτουργύασ περιγρϊφονται αναλυτικϊ 

ςτην επϐμενη παρϊγραφο. 

2.2 Αμπερομετρικού Βιοαιςθητόρεσ 
 

Οι αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ βαςύζονται ςτην ανύχνευςη ηλεκτροχημικϊ 

ενεργϔν ουςιϔν που παρϊγονται ό καταναλϔνονται κατϊ τη διαδικαςύα τησ 

βιολογικόσ αναγνϔριςησ. Σο ςϑςτημα που χρηςιμοποιεύται ςτην αμπερομετρύα 

αποτελεύται απϐ τρύα ηλεκτρϐδια: το ηλεκτρϐδιο εργαςύασ, το αναφορικϐ 

ηλεκτρϐδιο και το βοηθητικϐ ηλεκτρϐδιο ϐπωσ φαύνονται ςτην Εικϐνα 2. 

 

Εικϐνα 2. 
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 Κατϊ τη διαδικαςύα ανϊλυςησ εφαρμϐζεται ςταθερϐ δυναμικϐ μεταξϑ του 

ηλεκτροδύου εργαςύασ και του ηλεκτροδύου αναφορϊσ.  το δυναμικϐ αυτϐ οι 

ηλεκτρενεργϋσ ουςύεσ οξειδϔνονται ό ανϊγονται πϊνω ςτην επιφϊνεια του 

ηλεκτροδύου εργαςύασ.  Σο ρεϑμα που παρϊγεται κατϊ την οξεύδωςη ό αναγωγό 

των ηλεκτρενεργϔν ουςιϔν μετρϊται μϋςω του βοηθητικοϑ ηλεκτροδύου και 

ςυςχετύζεται με τη ςυγκϋντρωςη του αναλϑτη (ςτα πειρϊματα που 

εκτελϋςτηκαν για την παροϑςα εργαςύα, εφαρμϐςτηκε τϊςη 700mV  ανϊμεςα 

ςτο ηλεκτρϐδιο εργαςύασ και το βοηθητικϐ).                                                                 

την περύπτωςη που η ηλεκτρενεργό ουςύα αποτελεύ προώϐν τησ αντύδραςησ 

παρατηρεύται αϑξηςη ςτο παραγϐμενο ρεϑμα, το οπούο εύναι ανϊλογο τησ 

ςυγκϋντρωςησ του αναλϑτη.  Όταν η ηλεκτρενεργό ουςύα αποτελεύ 

ςυμπαρϊγοντα τησ ενζυμικόσ αντύδραςησ τϐτε χρηςιμοποιεύται ςε αφθονύα 

ϔςτε να μην επηρεϊζεται η μϋτρηςη του αναλϑτη. 

 Η τιμό του παραγϐμενου ρεϑματοσ δύνεται απϐ την εξύςωςη Cottrell: 

  
     

 
 

ϐπου 

n: αριθμϐσ ηλεκτρονύων που ςυμμετϋχουν ςτην οξειδοαναγωγικό αντύδραςη 

 F: η ςταθερϊ Faraday 

 D: ο ςυντελεςτόσ διϊχυςησ τησ ουςύασ 

 Α: η ενεργό επιφϊνεια του ηλεκτροδύου 

 C: η ςυγκϋντρωςη τησ ουςύασ   και  

δ: μια ςταθερϊ που ςχετύζεται με το πϊχοσ του ςτρϔματοσ διϊχυςησ. 

την Εικϐνα 3 παρουςιϊζεται η αρχό λειτουργύασ ενϐσ αμπερομετρικοϑ 

βιοαιςθητόρα, ςτον οπούο το βιολογικϐ ςτοιχεύο αναγνϔριςησ εύναι ϋνα 

ακινητοποιημϋνο ϋνζυμο ςε επαφό με το ηλεκτρϐδιο εργαςύασ.  Κατϊ την 

προςθόκη του βιοαιςθητόρα ςτο δεύγμα, η προσ ανϊλυςη ουςύα διαχϋεται ςτην 

επιφϊνεια του ενζυμικοϑ ςτρϔματοσ, αναγνωρύζεται επιλεκτικϊ και 

αλληλεπιδρϊ με το ακινητοποιημϋνο ϋνζυμο, ϐπου καταλϑεται η μετατροπό τησ 

ςτο αντύςτοιχο προώϐν.   

Η ολοκλόρωςη τησ μϋτρηςησ επιτυγχϊνεται μϐνο αν ϋνα απϐ τα αντιδρϔντα ό 

προώϐντα εύναι ηλεκτροχημικϊ ενεργϐ, ϔςτε να παρατηρηθεύ ροό ηλεκτρονύων 

προσ το ηλεκτρϐδιο εργαςύασ.  
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k-1

E + S [ES] E + P

k1 k2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικϐνα 3. Αρχό λειτουργύασ αμπερομετρικϔν βιοαιςθητόρων κατϊλυςησ 

 

Η κινητικό τησ ενζυμικόσ αντύδραςησ ακολουθεύ κατϊ κανϐνα το μοντϋλο 

Michaelis-Menten  που περιγρϊφεται παρακϊτω: 

 

   

 

Όπου Ε εύναι το ϋνζυμο, S το υπϐςτρωμα και ΕS το ςϑμπλοκο ϋνζυμου-

υποςτρϔματοσ.  Σο ςϑμπλοκο μπορεύ να διαςπαςτεύ ςτα αντιδρϔντα απϐ τα 

οπούα προόλθε ό να οδηγόςει ςτο ςχηματιςμϐ του προώϐντοσ P. 

Η μϋγιςτη ταχϑτητα κατϊλυςησ (Vmax) επιτυγχϊνεται ϐταν τα ενεργϊ κϋντρα του 

ϋνζυμου ϋχουν καταληφθεύ απϐ υπϐςτρωμα.  Οπϐτε η ταχϑτητα κατϊλυςησ 

προκϑπτει απϐ την παρακϊτω εξύςωςη: 

MKC

C
VV




][

][
max               ϐπου ΚΜ η ςταθερϊ Michaelis 

Η ακινητοπούηςη των ενζϑμων ςτουσ βιοαιςθητόρεσ επιφϋρει αλλαγϋσ ςτην 

καταλυτικό τουσ δρϊςη με αποτϋλεςμα τη μεταβολό ςτην τιμό τησ KM.  Για το 

λϐγο αυτϐ ςτα ηλεκτρϐδια χρηςιμοποιεύται η φαινομενικό ΚM (KMapp).   

 

e-

Ηλεκηρόδιο Εργαζίας
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Σο  ρεϑμα που παρϊγεται εύναι ανϊλογο τησ ταχϑτητασ κατϊλυςησ ϐποτε ιςχϑει 

τελικϊ η ςχϋςη: 

app

MKC

C
ii




][

][
max  

ϐπου imax εύναι το μϋγιςτο ρεϑμα.  Απϐ τη ςχϋςη αυτό καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η 

τιμό τησ KMapp καθορύζει το γραμμικϐ εϑροσ απϐκριςησ του βιοαιςθητόρα.        

Για ςυγκεντρϔςεισ υποςτρϔματοσ [C] μικρϐτερεσ απϐ 0.1xKMapp η ςχϋςη γύνεται: 

app

MK

C
ii

][
max  

Επομϋνωσ για αυτϋσ τισ τιμϋσ ςυγκεντρϔςεων η απϐκριςη του βιοαιςθητόρα 

εύναι γραμμικό. 

 

2.3 Αναλυτικϊ Φαρακτηριςτικϊ Αμπερομετρικών Βιοαιςθητόρων 
 

Σα αναλυτικϊ χαρακτηριςτικϊ των βιοαιςθητόρων7, τα οπούα καθορύζουν την 

ποιϐτητα του περιγρϊφονται παρακϊτω. 

 

Καμπύλη βαθμονόμηςησ 

Για να χαρακτηριςτεύ η αναλυτικό ςυμπεριφορϊ ενϐσ βιοαιςθητόρα 

καταςκευϊζεται η καμπϑλη βαθμονϐμηςόσ του.  Η βαθμονϐμηςη του 

βιοαιςθητόρα αποτελεύ τη γραφικό παρϊςταςη του μετροϑμενου ςόματοσ, που 

ςτην περύπτωςη των αμπερομετρικϔν βιοαιςθητόρων πρϐκειται για την ϋνταςη 

του ρεϑματοσ, ςε ςυνϊρτηςη με τη ςυγκϋντρωςη του αναλϑτη.  Αυτό η καμπϑλη 

προκϑπτει εύτε με τη μϋθοδο προςθόκησ γνωςτόσ ποςϐτητασ εύτε μϋςω 

διαλυμϊτων γνωςτόσ ςυγκϋντρωςησ. 

 

Γραμμικό εύροσ  

Σο εϑροσ των ςυγκεντρϔςεων, εντϐσ του οπούου η μεταβολό τησ μετροϑμενησ 

ϋνταςησ ρεϑματοσ εύναι γραμμικό ωσ προσ τη ςυγκϋντρωςη του αναλϑτη, 

ορύζεται ωσ το γραμμικϐ εϑροσ απϐκριςησ.  Σο γραμμικϐ εϑροσ ενϐσ 

βιοαιςθητόρα θεωρεύται ικανοποιητικϐ ϐταν καλϑπτει τουλϊχιςτον δϑο τϊξεισ 

μεγϋθουσ τησ ςυγκϋντρωςησ του αναλϑτη. 
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Ευαιςθηςύα 

Η ευαιςθηςύα ορύζεται ωσ ο λϐγοσ τησ μεταβολόσ τησ ϋνταςησ του 

παρατηροϑμενου ρεϑματοσ προσ τη ςυγκϋντρωςη του αναλϑτη και προκϑπτει 

απϐ την κλύςη τησ καμπϑλησ βαθμονϐμηςησ ςτο γραμμικϐ εϑροσ 

ςυγκεντρϔςεων. 

 

Όριο ανύχνευςησ 

Σο ϐριο ανύχνευςησ ορύζεται ωσ η μικρϐτερη δυνατό ςυγκϋντρωςη του αναλϑτη 

που μπορεύ να ανιχνευθεύ απϐ το βιοαιςθητόρα με αξιοπιςτύα.  Πρακτικϊ το ϐριο 

ανύχνευςησ εύναι η ςυγκϋντρωςη εκεύνη του αναλϑτη που δύνει ςόμα τριπλϊςιο 

απϐ το θϐρυβο ( C:   S = 3N ). 

 

Επιλεκτικότητα 

Η επιλεκτικϐτητα εκφρϊζει  την ικανϐτητα ενϐσ αιςθητόρα να αποκρύνεται ςτον 

αναλϑτη παρουςύα ϊλλων παρεμποδιζϐντων ουςιϔν.  Για τον προςδιοριςμϐ τησ 

επιλεκτικϐτητασ ενϐσ αιςθητόρα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο αναλϑτη, μετρϊται η 

απϐκριςη του ςτον αναλϑτη αυτϐ και ςυγκρύνεται με την αντύςτοιχη απϐκριςη 

ςτισ παρεμποδύζουςεσ ουςύεσ.  Η επιλεκτικϐτητα εκφρϊζεται ωσ ο λϐγοσ του 

ςόματοσ ςε μια ςυγκϋντρωςη αναλϑτη ωσ προσ το ςόμα ςτην ύδια ςυγκϋντρωςη 

παρεμποδύζουςασ ουςύασ.  Η επιλεκτικϐτητα ενϐσ βιοαιςθητόρα εξαρτϊται 

κυρύωσ απϐ το βιολογικϐ μϐριο που χρηςιμοποιεύται αλλϊ μπορεύ να επηρεαςτεύ 

και απϐ το εύδοσ του μεταλλϊκτη. 

 

Επαναληψιμότητα 

Η επαναληψιμϐτητα εκφρϊζεται με την επύ τοισ εκατϐ ςχετικό τυπικό απϐκλιςη 

(%RSD) μεταξϑ των μετρόςεων του ύδιου βιοαιςθητόρα ό διαφορετικϔν 

βιοαιςθητόρων.  Με αυτϐ τον τρϐπο εκφρϊζεται τϐςο η επαναληψιμϐτητα 

μετρόςεων του βιοαιςθητόρα ϐςο και η επαναληψιμϐτητα ςτην καταςκευό του.  

Ο προςδιοριςμϐσ τησ επαναληψιμϐτητασ επιτυγχϊνεται με την 

επαναλαμβανϐμενεσ μετρόςεισ τησ ευαιςθηςύασ του βιοαιςθητόρα ό τησ 

απϐκριςησ του ςε ςυγκεκριμϋνη ςυγκϋντρωςη αναλϑτη.  Ένασ βιοαιςθητόρασ 
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θεωρεύται αξιϐπιςτο αναλυτικϐ ϐργανο, μϐνο εφϐςον η επύ τοισ εκατϐ ςχετικό 

τυπικό απϐκλιςη του εύναι μικρϐτερη απϐ 10%. 

 

Σταθερότητα 

Η ςταθερϐτητα ενϐσ βιοαιςθητόρα εκφρϊζεται με το χρονικϐ διϊςτημα που 

απαιτεύται για να μειωθεύ η ευαιςθηςύα του κατϊ το 50% τησ αρχικόσ τιμόσ ςε 

ςυνθόκεσ αποθόκευςησ ό κατϊ το 10% ςε ςυνθόκεσ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ.  

Εξαρτϊται απϐ πολλοϑσ παρϊγοντεσ ϐπωσ τον τρϐπο καταςκευόσ, το 

χρηςιμοποιοϑμενο μεταλλϊκτη αλλϊ κυρύωσ απϐ τη ςταθερϐτητα του 

βιολογικοϑ ςτοιχεύου αναγνϔριςησ.  Επιπλϋον εξαρτϊται απϐ τισ πειραματικϋσ 

ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ πραγματοποιοϑνται οι μετρόςεισ ϐπωσ τη 

θερμοκραςύα, το εφαρμοζϐμενο  δυναμικϐ, το pH του διαλϑματοσ κτλ. 

 

Χρόνοσ απόκριςησ 

Ορύζεται ωσ ο χρϐνοσ που απαιτεύται ϋωσ ϐτου η παρατηροϑμενη ϋνταςη 

ρεϑματοσ φτϊςει ςτο 90% τησ τελικόσ τησ τιμόσ. 
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3.  ΜΕΘΟΔΟΙ -ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΕΝΖΤΜΨΝ 

Οι πρωτεϏνεσ και ειδικϐτερα τα ϋνζυμα παύζουν πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςε ϐλεσ 

ςχεδϐν τισ βιολογικϋσ διεργαςύεσ, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν ωσ καταλϑτεσ.  Η 

καταλυτικό αντύδραςη εύναι τουλϊχιςτον 1012 φορϋσ ταχϑτερη ςε ςϑγκριςη με 

την αντύςτοιχη αντύδραςη απουςύα του καταλϑτη8.  Η επιτϊχυνςη τησ 

βιολογικόσ αντύδραςησ πραγματοποιεύται εξαιτύασ τησ μεύωςησ τησ ενϋργειασ 

τησ μεταβατικόσ κατϊςταςησ.  Με ϊλλα λϐγια το ϋνζυμο διευκολϑνει το 

υπϐςτρωμα να πϊρει εκεύνη τη δομό ςτο χϔρο που θα προκαλϋςει την ταχϑτατη 

μετατροπό του ςε προώϐντα9.  Παρϊλληλα τα ϋνζυμα εμφανύζουν μεγϊλη 

επιλεκτικϐτητα καθϔσ ϋχουν την ικανϐτητα να αναγνωρύζουν εξειδικευμϋνα και 

να δεςμεϑουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο υπϐςτρωμα και να το μετατρϋπουν ςτα 

αντύςτοιχα προώϐντα. 

Η απϔλεια τησ καταλυτικόσ δρϊςησ των ενζϑμων αποτελεύ ϋνα απϐ τα βαςικϊ 

προβλόματα που εμποδύζουν την ευρεύα εφαρμογό τουσ.  Αυτϐ οφεύλεται ςτην 

αδυναμύα των ενζϑμων να διατηρόςουν την ενεργϐτητα τουσ ςε περιβϊλλον που 

διαφϋρει ςημαντικϊ απϐ το φυςικϐ τουσ.  Διϊφορεσ παρϊμετροι ϐπωσ οι ακραύεσ 

τιμϋσ pH, η υψηλϋσθερμοκραςύεσ αλλϊ και τα απορρυπαντικϊ, μεταβϊλλουν την 

τριτοταγό δομό των ενζϑμων ςυμβϊλλοντασ ςτη μεύωςη τησ δραςτικϐτητϊσ 

τουσ. Η απϔλεια τησ δραςτικϐτητασ μπορεύ να οφεύλεται ςε αποδιϊταξη, 

οξειδωτικό αποςϑνθεςη, μη αντιςτρεπτό αναςτολό, πρωτεϐλυςη ό καθύζηςη.  Η 

μεύωςη τησ ενεργϐτητασ ενϐσ ενζϑμου εύναι αποτϋλεςμα τησ αποδιϊταξησ τησ 

τεταρτοταγοϑσ δομόσ του.  Σο ϋνζυμο μεταπύπτει απϐ την ενεργό του μορφό (Ν) 

ςτην αποδιαταγμϋνη του μορφό (U).  Η διαδικαςύα αυτό εύναι ςυνόθωσ 

αντιςτρεπτό και το ϋνζυμο μπορεύ να επαναδιαταχτεύ και να αποκτόςει και πϊλι 

την ενεργό του μορφό.  Ωςτϐςο κϊποια περαιτϋρω χημικό αλλαγό ςτην 

πολυπεπτιδικό αλυςύδα μπορεύ να οδηγόςει ςε μϐνιμη απενεργοπούηςη του 

ενζϑμου (Ι)10   (Εικϐνα 4). 
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Εικϐνα 4 .  χηματικό αναπαρϊςταςη τησ απϔλειασ τησ ενζυμικόσ δομόσ και 

λειτουργύασ. 

 

Σα δϑο αυτϊ ξεχωριςτϊ φαινϐμενα, τησ απϔλειασ τησ ενζυμικόσ δομόσ και 

λειτουργύασ,  ςυνϋβαλαν ςτο να δημιουργηθοϑν δϑο οριςμού για τη ςταθερϐτητα 

των ενζϑμων.  Ο πρϔτοσ οριςμϐσ ςυνδϋεται με την ικανϐτητα του ενζϑμου να 

αντιςτϋκεται ςτην αποδιϊταξη τησ ενεργόσ του μορφόσ (NU) και ονομϊζεται 

θερμοδυναμικό ςταθερϐτητα. Ο δεϑτεροσ οριςμϐσ αναφϋρεται ςτην ικανϐτητα 

του ενζϑμου να αντιςτϋκεται ςτην απενεργοπούηςη του (UI) και ονομϊζεται 

κινητικό ςταθερϐτητα. 

Η προςταςύα των ενζϑμων απϐ τουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ που επηρεϊζουν την  

καταλυτικό τουσ δραςτικϐτητα αλλϊ και τη ςταθερϐτητϊ τουσ αποτελεύ ϋνα  

πεδύο που ςυγκεντρϔνει το ενδιαφϋρον τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ. 

 

3.1  ταθεροπούηςη Ενζύμων 

 

Σα ϋνζυμα ωσ βιοκαταλϑτεσ χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ ςε υδατικϊ ςυςτόματα.  Η 

ςταθερϐτητα των ενζϑμων ςε υδατικϊ διαλϑματα εύναι περιοριςμϋνη καθϔσ 

ςυχνϊ προκαλεύται η αποδιϊταξό τουσ.  Παρϊλληλα ϐμωσ και οι οργανικού 

διαλϑτεσ δεν αποτελοϑν το καταλληλϐτερο μϋςο για τα ϋνζυμα καθϔσ 

ςυμβϊλλουν ςτην απενεργοπούηςό τουσ.  Ο βαθμϐσ απενεργοπούηςησ εξαρτϊται 

απϐ το ϋνζυμο που χρηςιμοποιεύται και απϐ το ποςοςτϐ του νεροϑ ςτο μϋςο11.  Η 

παρουςύα του νεροϑ ϋςτω και ςε μικρϐ ποςοςτϐ εύναι απαραύτητη για τη 

διατόρηςη τησ καταλυτικόσ δρϊςησ των ενζϑμων12.  Έτςι ςε κϊθε περύπτωςη 

πρϋπει να βρύςκεται το καταλληλϐτερο μϋςον, ϔςτε ϐχι μϐνο να εύναι ςταθερϐ 

το ϋνζυμο αλλϊ και δραςτικϐ. 

Διϊφοροι παρϊγοντεσ επηρεϊζουν τη ςταθερϐτητα των ενζϑμων ςε διϊλυμα13.  

Ένασ βαςικϐσ παρϊγοντασ εύναι η θερμοκραςύα, αφοϑ τα ϋνζυμα εύναι ςταθερϊ 
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ςε μικρϐ εϑροσ θερμοκραςιϔν.  Καθϔσ αυξϊνεται η θερμοκραςύα οι δεςμού 

υδρογϐνου γύνονται πιο αςθενεύσ και οι υδρϐφοβεσ αλληλεπιδρϊςεισ 

μειϔνονται.  Έτςι ςε υψηλϋσ θερμοκραςύεσ ευνοεύται η αποδιϊταξη των 

ενζϑμων.  Μύα ϊλλη ςημαντικό παρϊμετροσ εύναι το pH του περιβϊλλοντοσ.  ε 

πολϑ χαμηλϋσ ό πολϑ υψηλϋσ τιμϋσ pH τα ϋνζυμα υφύςτανται υδρϐλυςη και 

απενεργοποιοϑνται.  Πολλϋσ φορϋσ η παρουςύα μικρόσ ςυγκϋντρωςησ αλϊτων 

ςε πρωτεώνικϊ διαλϑματα ευνοεύ τη ςταθερϐτητα τησ πρωτεϏνησ.  Ωςτϐςο ϐταν 

η ςυγκϋντρωςη του ϊλατοσ γύνεται πολϑ μεγϊλη, αυξϊνεται η επιφανειακό τϊςη 

του διαλϑματοσ με αποτϋλεςμα να παρατηρεύται καταβϑθιςη τησ πρωτεϏνησ και 

τελικϊ απενεργοπούηςη τησ.  

Για να αποφευχθεύ η απενεργοπούηςη των ενζϑμων ςε διϊλυμα ϋχουν προταθεύ 

πολλϋσ διαδικαςύεσ για τη ςταθεροπούηςό τουσ.  Οι βαςικϐτερεσ απϐ αυτϋσ 

αναπτϑςςονται ςτη ςυνϋχεια. 

Γενετικό τροποπούηςη 
 

την πρωτεώνικό μηχανικό εφαρμϐζεται ευρϑτατα η μετϊλλαξη ενζϑμων με 

ςτϐχο τη ςταθεροπούηςη και τη βελτύωςη των ιδιοτότων τουσ14.  Γενικϊ η 

αντικατϊςταςη ςυγκεκριμϋνων αμινοξϋων ςτην πρωτεώνικό αλυςύδα αποςκοπεύ 

ςτην αϑξηςη των πιθανϔν δεςμϔν υδρογϐνου και των δυνϊμεων Van der Waals 

ό ςτην ενύςχυςη των υδρϐφοβων αλληλεπιδρϊςεων ςτην πρωτεώνικό αλυςύδα15.  

Με αυτϐ τον τρϐπο επιτυγχϊνεται ςταθεροπούηςη τησ δευτεροταγοϑσ δομόσ τησ 

πρωτεϏνησ.  Η αντικατϊςταςη ςυγκεκριμϋνων καταλούπων ςτην αλληλουχύα των 

αμινοξϋων μπορεύ να επιφϋρει αϑξηςη ςτη ςταθερϐτητα των πρωτεώνϔν.  

Μϊλιςτα ςυνόθωσ πραγματοποιεύται μετϊλλαξη ςτα κατϊλοιπα εκεύνα ςτα 

οπούα ϋχει μεγαλϑτερη πρϐςβαςη ο διαλϑτησ.  Έχει βρεθεύ ϐτι η ειςαγωγό 

ϐξινων καταλούπων ςτο αμινο-τελικϐ ϊκρο τησ πρωτεϏνησ και βαςικϔν 

καταλούπων ςτο καρβοξυ-τελικϐ ϊκρο, ςταθεροποιεύ τισ ϋλικεσ τησ πρωτεϏνησ.  

Επύςησ η αϑξηςη των διςουλφιδικϔν δεςμϔν ςτην πρωτεώνικό δομό αυξϊνει τη 

ςταθερϐτητα τησ πρωτεϏνησ εμποδύζοντασ την αποδιϊταξη τησ τεταρτοταγοϑσ 

δομόσ τησ14. 
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Φημικό τροποπούηςη 
 

Η χημικό τροποπούηςη των πρωτεώνϔν πολλϋσ φορϋσ ςυμβϊλλει ςτη 

ςταθεροπούηςη τουσ.  Κατϊ την αντύδραςη ςυγκεκριμϋνων ομϊδων των 

αμινοξϋων μύασ πρωτεϏνησ με ειδικϊ αντιδραςτόρια εύναι δυνατϐ να 

μεταβληθοϑν οι ιδιϐτητεσ τησ πρωτεϏνησ.  Πολϑ ςυχνϊ πραγματοποιεύται η 

μετατροπό των μη-πολικϔν ομϊδων τησ εξωτερικόσ επιφϊνειασ τησ πρωτεϏνησ 

ςε πολικϋσ16.  Η ςταθεροπούηςη αυτό πραγματοποιεύται με την αντικατϊςταςη 

των μη-πολικϔν αμινοξϋων απϐ πολικϊ ό με δϋςμευςη υδατανθρϊκων ςε 

επιφανειακϊ αμινοξϋα τησ πρωτεϏνησ.  Με αυτό τη διαδικαςύα η πρωτεϏνη 

αλληλεπιδρϊ καλϑτερα με πολικοϑσ διαλϑτεσ και η ενδεχϐμενη αποδιϊταξό τησ 

περιορύζεται.  Παρϊλληλα η δϋςμευςη πολυαιθυλενογλυκϐλησ με πολικϋσ ό 

ϊπολεσ ομϊδεσ ςε επιφανειακϊ αμινοξϋα, αυξϊνει τη διαλυτϐτητα και την 

ενεργϐτητα τησ πρωτεϏνησ ςε πολικοϑσ και ϊπολουσ διαλϑτεσ αντύςτοιχα.  Σϋλοσ 

η προςθόκη διδραςτικϔν αντιδραςτηρύων ςτισ πρωτεϏνεσ καθιςτϊ δυνατό την 

ανϊπτυξη διαμοριακϔν  ό ενδομοριακϔν δεςμϔν που αυξϊνουν τη ςταθερϐτητα 

τησ δομόσ τησ πρωτεϏνησ. 

Πρόςθετα 
 

Η ςταθερϐτητα των ενζϑμων ςε υδατικϊ διαλϑματα αυξϊνεται με την προςθόκη 

οριςμϋνων ενϔςεων17, ϐπωσ πολυαλκοϐλεσ ςϊκχαρα και πολυηλεκτρολϑτεσ που 

ονομϊζονται πρϐςθετα.  Σα ςϊκχαρα και οι πολυαλκοϐλεσ αυξϊνουν την 

επιφανειακό τϊςη του νεροϑ, με αποτϋλεςμα λιγϐτερα μϐρια νεροϑ να 

περιβϊλλουν το ϋνζυμο και να μην ευνοεύται η αποδιϊταξό του (Εικϐνα 5). Η 

αϑξηςη τησ ςταθερϐτητασ των ενζϑμων παρουςύα των πολυηλεκτρολυτϔν ϐπωσ 

η πολυαιθυλενιμύνη18, η διαιθυλαμινοαύθυλoδεξτρϊνη19 και το DNA20 θεωρεύται 

ϐτι επιτυγχϊνεται μϋςω ηλεκτροςτατικϔν αλληλεπιδρϊςεων που προςτατεϑουν 

το ϋνζυμο.  Δημιουργεύται μύα δομό κλωβοϑ γϑρω απϐ το ϋνζυμο που ςυμβϊλλει 

ςτη διατόρηςη τησ ενεργόσ του διαμϐρφωςησ. 



19 

 

 

 

 

Εικϐνα 5.  ταθεροπούηςη ενζϑμων με πολυηλεκτρολϑτεσ και πολυαλκοϐλεσ. 

Ακινητοπούηςη 
 

Ένασ επιπλϋον τρϐποσ ςταθεροπούηςησ των ενζϑμων αποτελεύ η ακινητοπούηςη 

τουσ ςε ςτερεϊ υποςτρϔματα.  Ο τρϐποσ αυτϐσ ςταθεροπούηςησ εύναι ο πιο 

διαδεδομϋνοσ ειδικϊ ςτην περύπτωςη των ενζυμικϔν βιοαιςθητόρων, καθϔσ με 

την απευθεύασ ακινητοπούηςη του ενζϑμου ςτο μεταλλϊκτη δεν απαιτεύται 

επιπλϋον ςταθεροπούηςη του ενζϑμου.  Η ακινητοπούηςη πρϋπει να γύνεται με 

τϋτοιο τρϐπο ϔςτε τα ϋνζυμα να διατηροϑν την ενεργϐτητα και την 

επιλεκτικϐτητα τουσ και να εύναι δυνατό η πρϐςβαςη του υποςτρϔματοσ ςτο 

ενεργϐ κϋντρο του ενζϑμου.  Οι κυριϐτερεσ μϋθοδοι ακινητοπούηςησ 

περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω. 

3.2 ταθεροπούηςη Ενζύμων με Ακινητοπούηςη 
 

Διϊφορα οργανικϊ και ανϐργανα υλικϊ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ωσ υποςτρϔματα 

για την ακινητοπούηςη βιολογικϔν μορύων και ςυγκεκριμϋνα ενζϑμων.  Οι πιο 

βαςικϋσ μϋθοδοι ακινητοπούηςησ των ενζϑμων εύναι η φυςικό προςρϐφηςη, η 

ομοιοπολικό δϋςμευςη, η παγύδευςη, ο εγκλωβιςμϐσ και η διαμοριακό ςϑνδεςη
21

 

(Eικϐνα 6).  

Υυςικό προςρόφηςη 
 

Η πιο ςυνηθιςμϋνη μϋθοδοσ ακινητοπούηςησ εύναι η φυςικό προςρϐφηςη ςε 

ςτερεϊ υλικϊ.  Σο ϋνζυμο ςυγκρατεύται ςτο υλικϐ ςτόριξησ μϋςω ιςχυρϔν 

ιοντικϔν αλληλεπιδρϊςεων και δεςμϔν υδρογϐνου καθϔσ και αςθενϔν 

δυνϊμεων Van der Waals ό υδρϐφοβων αλληλεπιδρϊςεων11.  Σο ενεργϐ κϋντρο 
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του ενζϑμου δεν επηρεϊζεται κατϊ τη φυςικό προςρϐφηςη, με αποτϋλεςμα να 

διατηρεύται πλόρωσ η δραςτικϐτητϊ του. Ωςτϐςο πολϑ ςυχνϊ παρατηρεύται 

εκρϐφηςη του ενζϑμου λϐγω τησ αςθενοϑσ δϋςμευςόσ του ςτο υλικϐ ςτόριξησ. 

 

Εικϐνα 6.  Ακινητοπούηςη ενζϑμων μϋςω Α) Υυςικόσ προςρϐφηςησ, Β) Ομοιοπολικόσ 

δϋςμευςησ, Γ) Παγύδευςησ, Δ) Εγκλωβιςμοϑ και Ε) Διαμοριακόσ ςϑνδεςησ. 

Ομοιοπολικό δϋςμευςη 
 

Πιο αποτελεςματικό μϋθοδο ακινητοπούηςησ αποτελεύ η ομοιοπολικό δϋςμευςη 

ςε επιφϊνειεσ μϋςω διαφϐρων δραςτικϔν ομϊδων.  υνόθωσ ο ομοιοπολικϐσ 

δεςμϐσ ςχηματύζεται μεταξϑ των αμινομϊδων, καρβοξυλομϊδων, 

υδροξυλομϊδων και θειολικϔν ομϊδων των αμινοξϋων του ενζϑμου με τισ 

αντύςτοιχεσ δραςτικϋσ ομϊδεσ τησ επιφϊνειασ του υλικοϑ δϋςμευςησ11.  Για τη 

διατόρηςη τησ δραςτικϐτητασ του ενζϑμου οι ςυνθόκεσ των αντιδρϊςεων 

πρϋπει να εύναι όπιεσ και τα αμινοξϋα του ενεργοϑ κϋντρου εύναι απαραύτητο να 

προςτατεϑονται ϔςτε να μη ςυμμετϋχουν ςτον ομοιοπολικϐ δεςμϐ. Αυτό εύναι η 

μϋθοδοσ που ακολουθόθηκε για τη ακινητοπούηςη οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ, ςτη 

μεμβρϊνη που χρηςιμοποιόθηκε ςτην εργαςύα μασ. 

 

A B Γ 

Γ Δ 
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Υυςικό Παγύδευςη 
 

Η παγύδευςη ενζϑμων ςτην επιφϊνεια του μεταλλϊκτη ςόματοσ 

πραγματοποιεύται μϋςω μεμβρανϔν που ϋχουν διαφορετικϊ μεγϋθη πϐρων.  Με 

αυτό τη μϋθοδο ακινητοπούηςησ το ϋνζυμο ςυγκρατεύται κοντϊ ςτο μεταλλϊκτη 

ςόματοσ και διατηρεύ πλόρωσ την ενεργϐτητα του.  Οι μεμβρϊνεσ που 

χρηςιμοποιοϑνται καταςκευϊζονται ςυνόθωσ απϐ οξικό κυτταρύνη, 

πολυουραιθϊνη, πολυτετραφθοροαιθυλϋνιο (Teflon) και νϊιλον.  

Φαρακτηριςτικϐ των μεμβρανϔν εύναι ϐτι επιτρϋπουν τη διϋλευςη του αναλϑτη 

προσ το ενζυμικϐ ςτρϔμα ενϔ εμποδύζουν τη διϋλευςη μεγϊλων μορύων του 

δεύγματοσ προςτατεϑοντασ ϋτςι το ϋνζυμο.  Σο κυριϐτερο μειονϋκτημα τησ 

μεθϐδου εύναι η μικρό ςταθερϐτητα. 

Εγκλωβιςμόσ 
 

Ο εγκλωβιςμϐσ ενζϑμων ςε τριςδιϊςτατα πολυμερικϊ πλϋγματα 

πραγματοποιεύται μϋςω διαφϐρων μεθϐδων πολυμεριςμοϑ.  Σο πλϋγμα 

προκϑπτει κατϊ το ςυμπολυμεριςμϐ των κατϊλληλων μονομερϔν παρουςύα του 

ενζϑμου.  Με τον τρϐπο αυτϐ ελϋγχονται οι ςυνθόκεσ ακινητοπούηςησ του 

ενζϑμου.  Ωςτϐςο η αςτϊθεια των πολυμερικϔν πλεγμϊτων αποτελεύ βαςικϐ 

μειονϋκτημα τησ μεθϐδου. 

Διαμοριακό ςύνδεςη 
 

Μύα ακϐμη μϋθοδοσ χημικόσ ακινητοπούηςησ πραγματοποιεύται μϋςω 

διαμοριακόσ ςϑνδεςησ των ενζϑμων.  Σα ενζυμικϊ μϐρια ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ 

μϋςω διαφϐρων ςυνδετικϔν κρύκων, ϐπωσ η γλουταραλδεϓδη και τελικϊ 

ςχηματύζεται ϋνα πρωτεώνικϐ πλϋγμα.  Μεγϊλεσ ςυγκεντρϔςεισ του ενζϑμου 

πρϋπει να αποφεϑγονται καθϔσ ςτην περύπτωςη αυτό εύναι πολϑ πιθανϐ να 

προκϑψει πλϋγμα ενζϑμων με μειωμϋνη δραςτικϐτητα11.                                         

Γενικϊ η ακινητοπούηςη ενζϑμων ςε επιφϊνειεσ ςτερεϔν υποςτρωμϊτων 

περιορύζει την απενεργοπούηςό τουσ μϋςω διαδικαςιϔν ϐπωσ εύναι η 

ςυςςωμϊτωςη και η πρωτεϐλυςη.  Ο βαθμϐσ ςταθεροπούηςησ που 

επιτυγχϊνεται διαφϋρει, ανϊλογα με το ϋνζυμο και το υπϐςτρωμα 

ακινητοπούηςησ.                                                                                                                                
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Για αυτϐ ϊλλωςτε γύνονται μελϋτεσ βελτιςτοπούηςησ ςε κϊθε περύπτωςη ϔςτε 

να βρεθοϑν οι ιδανικϋσ ςυνθόκεσ για την ακινητοπούηςη των ενζϑμων. Οι 

παραπϊνω μϋθοδοι ακινητοπούηςησ εμφανύζουν αρκετϊ προβλόματα με 

αποτϋλεςμα να μην ϋχει επιτευχθεύ ο επιθυμητϐσ βαθμϐσ ςταθερϐτητασ του 

ενζϑμου.  Σα ϋνζυμα εύτε δεςμεϑονται αςθενϔσ ςτα υποςτρϔματα εύτε 

απενεργοποιοϑνται λϐγω των χημικϔν αντιδραςτηρύων που χρηςιμοποιοϑνται 

κατϊ την ακινητοπούηςό τουσ.  Παρϊλληλα εύναι δυςχερόσ η εφαρμογό των 

διαδικαςιϔν ακινητοπούηςησ ςε ςυςτόματα βιοαιςθητόρων καθϔσ οι 

περιςςϐτερεσ περιλαμβϊνουν περιςςϐτερα του ενϐσ ςτϊδια, με αποτϋλεςμα να 

μην εύναι επαναλόψιμη η διαδικαςύα παραςκευόσ τουσ.  Ωςτϐςο η ανϊπτυξη τησ 

τεχνολογύασ υλικϔν τα τελευταύα χρϐνια παρϋχει νϋεσ προοπτικϋσ και 

δυνατϐτητεσ για τη ςταθεροπούηςη των ενζϑμων ςε τϋτοια υλικϊ. 
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4. ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΟΞΕΙΔΑΗ ΣΗ ΓΛΤΚΟΖΗ 

4.1 Ενζυμικό Δρϊςη Οξειδϊςησ τησ Γλυκόζησ 
 

Η οξειδϊςη τησ γλυκϐζησ (GOx) που χρηςιμοποιεύται ςτην παροϑςα εργαςύα 

(Εικϐνα 7) προϋρχεται απϐ το μικροοργανιςμϐ Aspergillus niger.  Πρϐκειται για 

μια διμερό γλυκοπρωτεϏνη που καταλϑει την οξεύδωςη τησ D-γλυκϐζησ μϋςω του 

μοριακοϑ οξυγϐνου.  Σο μοριακϐ τησ βϊροσ εύναι 150 ϋωσ 180 kDa, αποτελεύται 

απϐ 583 αμινοξϋα, ενϔ οι υδατανθρακικϋσ αλυςύδεσ (κυρύωσ μαννϐζησ) που εύναι 

δεςμευμϋνεσ ςτο ϋνζυμο αποτελοϑν το 10-16% του μοριακοϑ τησ βϊρουσ.22  Οι 

διαςτϊςεισ τησ διμεροϑσ μορφόσ του ενζϑμου εύναι 60 Å x 52 Å x 77 Å.  Κϊθε 

μονομερϋσ του ενζϑμου περιϋχει ϋνα μϐριο φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτιδύου 

(FAD), η παρουςύα του οπούου ςυνδϋεται ϊμεςα με την καταλυτικό δρϊςη τησ 

οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ.  Η περιοχό πρϐςδεςησ του υποςτρϔματοσ αποτελεύται 

απϐ ομϊδεσ που προϋρχονται απϐ διαφορετικϋσ περιοχϋσ τησ αλληλουχύασ 

αμινοξϋων και ςχηματύζουν μύα βαθιϊ κοιλϐτητα.  Η μύα πλευρϊ αυτόσ τησ 

κοιλϐτητασ απαρτύζεται απϐ ϋξι αντιπαρϊλληλεσ β-πτυχωτϋσ επιφϊνειεσ, ενϔ 

ςτην ϊλλη πλευρϊ τησ κοιλϐτητασ, ςτον πυθμϋνα, βρύςκεται το FAD.  Ένα τμόμα 

τησ ειςϐδου του ενεργοϑ κϋντρου του ενζϑμου βρύςκεται ςτη διεπιφϊνεια 

μεταξϑ των δυο υπομονϊδων του διμεροϑσ ενζϑμου και αποτελεύται απϐ 20 

αμινοξϋα που δημιουργοϑν ϋνα καπϊκι το οπούο καλϑπτει και τμόμα τησ 

περιοχόσ πρϐςδεςησ του FAD.  ε αυτϐ το ϊκρο τησ ςχιςμόσ ςυνδϋονται οι δϑο 

υπομονϊδεσ του ενζϑμου με πρϐςδεςη του υδατανθρακικοϑ τμόματοσ ςτην 

αςπαραγύνη.  
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Εικϐνα 7.  Προςομούωςη μοριακόσ δυναμικόσ τησ κρυςταλλικόσ δομόσ τησ οξειδϊςησ 

τησ γλυκϐζησ.23 

Κατϊ την ενζυμικό αντύδραςη η γλυκϐζη οξειδϔνεται ςε δ-γλουκονολακτϐνη, η 

οπούα ςτη ςυνϋχεια υδρολϑεται αυθϐρμητα ςε γλουκονικϐ οξϑ.  Παρϊλληλα η 

οξειδϊςη τησ γλυκϐζησ μεταπύπτει ςτην ανηγμϋνη τησ μορφό.  υγκεκριμϋνα το 

μϐριο FAD δρϊ ωσ δϋκτησ των πρωτονύων και των ηλεκτρονύων του 

υποςτρϔματοσ και προκϑπτει το FADH2.  τη ςυνϋχεια το μοριακϐ οξυγϐνο, ο 

φυςικϐσ ςυμπαρϊγοντασ του ενζϑμου, εύναι ο δϋκτησ των ηλεκτρονύων απϐ το 

ενεργϐ κϋντρο του ενζϑμου βοηθϔντασ την επαναφορϊ του ενζϑμου ςτην 

αρχικό του μορφό. 

 

 

 

 

 
Η οξειδϊςη τησ γλυκϐζησ εύναι ϋνα εξαιρετικϊ επιλεκτικϐ ϋνζυμο καθϔσ 

παρουςύα πολλϔν μονοςακχαριτϔν καταλϑει επιλεκτικϊ την οξεύδωςη τησ D-

γλυκϐζησ, ενϔ οι διϊφοροι ϊλλοι μονοςακχαρύτεσ οξειδϔνονται ςε πολϑ μικρϊ 

Γιςθόδε + Ζ2Ο + GOx(FAD)  Γιοςθονηθό οξύ + GOx(FADH2) 

GOx(FADH2) + O2  GOx(FAD) + Ζ2Ο2 
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ποςοςτϊ.  Αυτϐ ςυνϋβαλε ςτην ευρεύα χρόςη του ενζϑμου αυτοϑ ςτην ανϊπτυξη 

βιοαιςθητόρων για τον ποςοτικϐ προςδιοριςμϐ γλυκϐζησ.  Κατϊ την ενζυμικό 

αντύδραςη το ςχηματιζϐμενο υδροϒπεροξεύδιο οξειδϔνεται με την εφαρμογό 

κϊποιου δυναμικοϑ με αποτϋλεςμα την παραγωγό ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ.  Η 

παρατηροϑμενη αϑξηςη τησ ϋνταςησ του ρεϑματοσ ςχετύζεται ϊμεςα με τη 

ςυγκϋντρωςη τησ γλυκϐζησ ςτο μετροϑμενο δεύγμα, επιτρϋποντασ την 

ποςοτικοπούηςό τησ. 

 

 

Παρϊλληλα η οξειδϊςη τησ γλυκϐζησ εύναι ϋνα αρκετϊ ςταθερϐ ϋνζυμο, γεγονϐσ 

που την καθιςτϊ ςϑςτημα αναφορϊσ για την ανϊπτυξη και αξιολϐγηςη 

ςυςτημϊτων που βαςύζονται ςε ϋνζυμα.  την παροϑςα εργαςύα χρηςιμοποιεύται 

η οξειδϊςη τησ γλυκϐζησ για την ανϊπτυξη αμπερομετρικϔν βιοαιςθητόρων, με 

ςκοπϐ την αξιολϐγηςη των πολυμερικϔν μεμβρανϔν ωσ υποςτρϔματα ϊμεςησ 

ακινητοπούηςησ ενζϑμων και μεταλλϊκτεσ ςόματοσ ςε ςϑγκριςη με 

βιοαιςθητόρεσ πορϔδουσ  ϊνθρακα. 

4.2 Ενεργοπούηςη Πολυμερικών Μεμβρανών 
 

Αμπερομετρικού βιοαιςθητόρεσ βαςιςμϋνοι ςε ϋνζυμα χρηςιμοποιοϑνται 

ευρϑτατα ςε ϋνα μεγϊλο αριθμϐ κλινικϔν περιβαλλοντικϔν και βιοτεχνολογικϔν 

εφαρμογϔν24,25,26.   

Η απϐδοςη των ενζυμικϔν αιςθητόρων βαςύζεται ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ ςτην 

τεχνικό ακινητοπούηςησ των ενζϑμων. υνόθωσ η ακινητοπούηςη μπορεύ να 

επιτευχθεύ με πολλϋσ διαφορετικϋσ τεχνικϋσ, ϐπωσ εύναι η ομοιοπολικό 

δϋςμευςη, η φυςικό προςρϐφηςη και ο εγκλωβιςμϐσ.  Η χημικό δϋςμευςη 

παρϋχει μεμβρϊνεσ με μη αντιςτρεπτό και με μεγϊλη φϐρτιςη ενζϑμου.  Εύναι 

επομϋνωσ η καλϑτερη τεχνικό αν και απαιτεύ  χρονοβϐρεσ διαδικαςύεσ  με ιςχυρϊ 

αντιδραςτόρια27,28,29.  

Όταν τα ϋνζυμα ακινητοποιηθοϑν ςε μεμβρϊνη ομοιπολικϊ, αυτϊ εύναι πλϋoν 

δυςδιϊλυτα ςε υδατικϊ διαλϑματα και ϋτςι μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε 

ενζυμικϋσ αντιδρϊςεισ κϊτω απϐ ςυνθόκεσ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ30.  

Ζ2Ο2  2Ζ
+ 

+ Ο2 + 2e
-
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Σο πολυιμύδιο NYLON  χρηςιμοποιεύται ευρϑτατα για τον ςκοπϐ αυτϐ λϐγω των 

ειδικϔν φυςικϔν και χημικϔν του χαρακτηριςτικϔν.  Η ακινητοπούηςη των 

ενζϑμων ςτην μεμβρϊνη αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω αντύδραςησ μεταξϑ 

των ελεϑθερων αμιδικϔν ομϊδων του NYLON  και των πρωτεώνϔν, για να 

δημιουργηθεύ ο δεςμϐσ με χρόςη ειδικϔν αντιδραςτηρύων ςϑζευξησ.                     

Σα αντιδραςτόρια που χρηςιμοποιοϑνται εύναι γλουταραλδεϓδη, cyanogen 

bromide, επιχλωροϒδρύνη, hexamethylene diisocyanate και trichlorotriazine. 

Έχουν χρηςιμοποιηθεύ NYLON μεμβρϊνεσ ενεργοποιημϋνεσ με Trichlorotriazine 

για την ακινητοπούηςη τησ θρεϊςησ31, ενϔ Penicillin amidase ϋχει 

ακινητοποιηθεύ με παρϊγωγο τησ chloro-s-triazine DEAE-cellulose32.  Η 

αντύδραςη ενεργοπούηςησ των μεμβρανϔν NYLON καθϔσ επύςησ και η ςϑζευξη 

τουσ με πρωτεϏνεσ φαύνεται ςτην   Εικϐνα 8:  

 

Ομοιοπολική Δέσμεσση GOx σε μεμβράμη

NYLON + trichlorotriazine + Πρωτεΐμη κιμητοποιημέμη Πρωτεΐμη

+

+

Πρωτεΐμη

μεμβράμη

μεμβράμη

Σταθεροποίηση 

 

Εικϐνα 8. Μηχανιςμϐσ ενεργοπούηςησ μεμβρανϔν 
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Παρακϊτω (Εικϐνα 9) παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ ακινητοπούηςησ ςε 

διαφορετικϋσ θερμοκραςύεσ και χρϐνουσ33: 

 

Εικϐνα 9. 

4.3 Ακινητοπούηςη Πρωτεώνών ςε Πολυμερικϋσ Μεμβρϊνεσ 
UltraBind. 

 

ημεύα Προςοχόσ: 
1. Σο ρυθμιςτικϐ που χρηςιμοποιεύται κατϊ την διαδικαςύα τησ 

ακινητοπούηςησ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να περιϋχει 

πρωτοταγεύσ αμύνεσ ό αλϊτια αυτϔν π.χ. ρυθμιςτικϊ απϐ  TRIS  ό 

Glycine.  

2. Για καλϑτερα αποτελϋςματα, οι μεμβρϊνεσ δεν πρϋπει να ϋρθουν ςε 

επαφό με νερϐ πριν την ακινητοπούηςη. 

3. Εϊν προςτεθεύ πηκτικϐ ςτο διϊλυμα ακινητοπούηςησ (π.χ. 

πολυαιθυλενογλυκϐλη), αυτϐ θα ϋχει αρνητικϊ αποτελϋςματα ςτην 

ακινητοπούηςη των πρωτεώνϔν.  

4. Οι μεμβρϊνεσ ϋχουν δϑο ϐψεισ:  Η λεύα και γυαλιςτερό εύναι η ϐψη 

ϐπου γύνεται η ακινητοπούηςη ενϔ η ϊλλη ϐψη, τραχιϊ  και θαμπό, 

εύναι η ϐψη ϐπου περιϋχεται το πολυμερϋσ υποςτόριξησ τησ 

μεμβρϊνησ.  
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Ακινητοπούηςη: Τπϊρχουν δϑο διαφορετικϋσ μϋθοδοι ακινητοπούηςησ 

πρωτεώνϔν ςτισ μεμβρϊνεσ UltraBind:   Ακινητοπούηςη με ςταγϐνα και 

ακινητοπούηςη με διόθηςη.                                                                                                                 

Για τισ δϑο μεθϐδουσ ιςχϑουν οι παρακϊτω διαδικαςύεσ που πρϋπει να 

ακολουθοϑνται ακριβϔσ.                                                                                             

Ακινητοπούηςη με ςταγόνα υγρού (Spot Wetting) 

Η ακινητοπούηςη με ςταγϐνα εύναι ο καλϑτεροσ τρϐποσ ακινητοπούηςησ.  

Φρηςιμοποιεύ το λιγϐτερο δυνατϐν υλικϐ και απαιτεύ τον λιγϐτερο χρϐνο.  Η 

ακινητοπούηςη με ςταγϐνα μπορεύ να γύνεται με μικροπιπϋτα ό με εκνεφωτό 

ϋγχυςησ μελανιοϑ.  

υνθόκεσ:  Η ςυγκϋντρωςη τησ πρωτεώνησ πρϋπει να εύναι περιςςϐτερη απϐ 

2mg/mL.  Ο ϐγκοσ που χρηςιμοποιεύται εύναι απϐ 1 ϋωσ 5 μL.  Σο ρυθμιςτικϐ 

εύναι 0.1 Μ PBS pH 7.5.  Σο εϑροσ Ph που λειτουργεύ η ακινητοπούηςη εύναι απϐ 

4,5 μϋχρι και 10,0.   Ο χρϐνοσ ακινητοπούηςησ ϋχει ολοκληρωθεύ ϐταν ϐλο το 

υγρϐ ϋχει εξατμιςτεύ απϐ την επιφϊνεια τησ μεμβρϊνησ.  Αυτϐ μπορεύ να 

χρειαςτεύ απϐ ϋνα ϋωσ λύγα λεπτϊ.  Η εξϊτμιςη πρϋπει να γύνεται ςε 

θερμοκραςύα δωματύου ό λύγο υψηλϐτερη.  

Ακινητοπούηςη με διόθηςη. 
 

Η ακινητοπούηςη με διόθηςη απαιτεύ περιςςϐτερο χρϐνο και περιςςϐτερο 

διϊλυμα  απϐ την ακινητοπούηςη με ςταγϐνα.  

υνθόκεσ:  Η ςυγκϋντρωςη τησ πρωτεώνησ πρϋπει να εύναι 1 mg/mL.  Ο ϐγκοσ 

που χρηςιμοποιεύται εύναι απϐ 0,1 mL και πϊνω.  Ο ϐγκοσ πρϋπει να εύναι 

αρκετϐσ ϔςτε η ροό μϋςω βαρϑτητασ ςτην μεμβρϊνη πρϋπει να διαρκεύ πϊνω 

απϐ 5 λεπτϊ.  Σο ρυθμιςτικϐ εύναι 0,1 Μ PBS pH 7,5.  Σο εϑροσ pH που λειτουργεύ 

η ακινητοπούηςη εύναι απϐ 4,5 μϋχρι και 10,0.  Ο χρϐνοσ ακινητοπούηςησ διαρκεύ 

τουλϊχιςτον 5 λεπτϊ.  Εϊν η επιφϊνεια ακινητοπούηςησ εύναι μεγϊλη, το διϊλυμα 

πρϋπει να αναδεϑεται ϔςτε η ακινητοπούηςη να γύνεται καλϑτερη.  Η εξϊτμιςη 

πρϋπει να γύνεται ςε θερμοκραςύα δωματύου ό λύγο υψηλϐτερη.  

Επικϊλυψη ενεργών ςημεύων 
 

Μετϊ το τϋλοσ τησ ακινητοπούηςησ τα εναπομεύναντα ενεργϊ ςημεύα τησ 

μεμβρϊνησ θα πρϋπει να καλϑπτονται και να απενεργοποιοϑνται.  Για να 
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επιτευχθεύ αυτϐ η μεμβρϊνη αντιδρϊ με πρωτογενόσ αμύνεσ.  Σα ςτοιχεύα του 

διαλϑματοσ αυτοϑ δεν θα πρϋπει να αντιδροϑν με κανϋνα τρϐπο με τον αναλϑτη 

που θα χρηςιμοποιηθεύ.  

Σα παρακϊτω διαλϑματα ϋχουν βρεθεύ ϐτι εύναι τα καλϑτερα για να γύνεται η 

επικϊλυψη των ενεργϔν ςημεύων: 

1. 0,5 Cassein ςε 0.1 PBS pH 7,5. 

2. 1% nonfat dry milk ςε 0,1 M PBS pH 7,5 

3. 2% BSA ςε 0,1 PBS pH 7,5 

4. 1% Ovalbumin ςε 0,1 MPBS ph 7,5. 

Σϐςο η μϋθοδοσ τησ διόθηςησ ϐςο και το ςτατικϐ ξϋπλυμα τησ μεμβρϊνησ για 30 

λεπτϊ ςε θερμοκραςύα δωματύου, εύναι αποδεκτϋσ μϋθοδοι για την κϊλυψη των 

ενεργϔν ςημεύων τησ μεμβρϊνησ.   Μετϊ το ξϋπλυμα η μεμβρϊνη θα πρϋπει να 

ξηραύνεται ςτον αϋρα και ςε θερμοκραςύα δωματύου.  Δεν επιτρϋπεται να 

αφαιρεύται η περύςςεια διαλϑματοσ απϐ την μεμβρϊνη.  

Δεν εύναι απαραύτητη η επιπλϋον πλϑςη τησ μεμβρϊνησ.  Για την μεύωςη τησ       

μη επιλεκτικόσ δϋςμευςησ η μεμβρϊνη μπορεύ να ξεπλϋνεται με διϊλυμα 

ρυθμιςτικοϑ 0,1 M PBS pH 7.5 που θα περιϋχει λύγο μό ιοντικϐ απορρυπαντικϐ 

(π.χ. TWEEN -20).  

Οι μεμβρϊνεσ θα πρϋπει να φυλϊςςονται ςε ξηρϐ δοχεύο και ςε θερμοκραςύα 

δωματύου.  Δεν πρϋπει να μϋνουν ςτο ψυγεύο ό την κατϊψυξη. 

4.4 Καταςκευό Βιοαιςθητόρων Πορώδουσ Ωνθρακα   
 

Η επιλογό των υλικϔν που χρηςιμοποιοϑνται για την ακινητοπούηςη του 

ενζϑμου και τη μετατροπό του ςόματοσ εύναι καθοριςτικό για τα 

χαρακτηριςτικϊ του βιοαιςθητόρα. Σο εύδοσ των υλικϔν αυτϔν επηρεϊζει την 

ποςϐτητα του ακινητοποιημϋνου ενζϑμου, τη μϋθοδο ακινητοπούηςόσ του, την 

ευαιςθηςύα, τη ςταθερϐτητα και την επιλεκτικϐτητα του βιοαιςθητόρα. 

Ο πορϔδησ ϊνθρακασ εύναι ϋνα πολϑ καλϐ υλικϐ επύςησ για την καταςκευό 

βιοαιςθητόρα γλυκϐζησ για τουσ εξόσ λϐγουσ: 

α) Η μεγϊλη αγωγιμϐτητα του ςυγκεκριμϋνου υλικοϑ επιτρϋπει τη χρόςη του ωσ 

ηλεκτροδύου εργαςύασ. 

β) Η πορϔδησ υφό του ϊνθρακα παρϋχει τη δυνατϐτητα για απευθεύασ 

ακινητοπούηςη του ενζϑμου μϋςω φυςικόσ προςρϐφηςησ. 
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γ) Η ευκολύα ςτην κατεργαςύα και μορφοπούηςη του ϊνθρακα αποτελοϑν ϋνα 

πρϐςθετο πλεονϋκτημα, αφοϑ εύναι δυνατό η καταςκευό ηλεκτροδύων ςε 

διϊφορα μεγϋθη και ςχόματα. 

Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ παρϋχεται η δυνατϐτητα ανϊπτυξησ ενϐσ 

πρωτοκϐλλου καταςκευόσ με λύγα ςτϊδια και χωρύσ τη χρόςη χημικϔν 

αντιδρϊςεων που μπορεύ να απενεργοποιόςουν το ϋνζυμο. 

Σο ςυγκεκριμϋνο υλικϐ ϋχει χρηςιμοποιηθεύ με επιτυχύα ςτην ανϊπτυξη και 

ςταθεροπούηςη επιλεκτικϔν ηλεκτροδύων ιϐντων ςτερεόσ επαφόσ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα ϋχουν καταςκευαςτεύ ηλεκτρϐδια για την ανύχνευςη ιϐντων 

καλύου, νιτρικϔν34,35,36, φωςφορικϔν37,38 και χλωρύου[34,38].  

 Πειραμαηική διαδικαζία καηαζκεσής βιοαιζθηηήρων από πορώδη άνθρακα 

 

Κϐβονται κϑλινδροι πορϔδουσ ϊνθρακα διαμϋτρου 5,6mm και με λεύανςη 

αποκτοϑν πϊχοσ 1mm. Καθαρύζονται ςε λουτρϐ υπερόχων αρχικϊ επύ 10min ςε 

απιονιςμϋνο νερϐ και ςτη ςυνϋχεια ςε EtOH. τη ςυνϋχεια ξηραύνονται επύ 30 

min ςε φοϑρνο ςτουσ 150οC. Η αντύςταςη του ϊνθρακα πρϋπει να εύναι ϐχι 

μεγαλϑτερη απϐ 20 Ω.                                                                                                                     

Για την ακινητοπούηςη τησ πρωτεώνησ ο κϊθε ϊνθρακασ τοποθετεύται ςε 

ενζυμικϐ διϊλυμα οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ (GOx), ενεργϐτητασ 2500U/ml 

(FLUKA Glucose Oxidase from Aspergilus niger ενεργϐτητασ 200 U/ml), για 

προςρϐφηςη, για 20 ϔρεσ ςε θερμοκραςύα 4οC. Σοποθετεύται ςε ειδικϐ ςϔμα 

ηλεκτροδύου και ςυνδϋεται με ποτενςιοςτϊτη για να γύνουν οι μετρόςεισ.  

- Ρυθμιςτικό Διϊλυμα: παραςκευϊζεται με KH2PO4 (FLUKA) και ρυθμύζεται 

το pH με τη βοόθεια διαλϑματοσ ΚΟΗ 2 M ςτο 7,5 

-  Διϊλυμα γλυκόζησ ( 0,5Μ) : παραςκευϊζεται ςε ρυθμιςτικϐ διϊλυμα, με τη 

χρόςη γλυκϐζησ (D-(+)-glucose anhydrous FLUKA, 49139, MB=180,16). 

- Ποτενςιοςτϊτησ: Autolab PGSTAT 30  Eco chemie, ςυνδεμϋνοσ κατϊλληλα 

με Ηλεκτρονικϐ Τπολογιςτό. Σα καλϔδια θωρακύζονται με χαλκϐ ϔςτε να 

αποφευχθοϑν τυχϐν ηλεκτρομαγνητικϋσ επιδρϊςεισ ποϑ αυξϊνουν τον 

θϐρυβο. 
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5.ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

5.1 Πραγματικό πεύραμα 
 

Για την μελϋτη των βιοαιςθητόρων γλυκϐζησ ςε πολυμερικϋσ μεμβρϊνεσ, 

καταςκευϊςτηκαν περιςςϐτεροι απϐ 120 βιοαιςθητόρεσ  και μελετόθηκαν τϐςο 

τα αναλυτικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ ϐςο και οι επιδρϊςεισ διαφϐρων 

παραμϋτρων για την βελτιςτοπούηςη τησ λειτουργύασ τουσ.  Επύςησ μελετόθηκε 

και η επύδραςη του χρϐνου χρόςησ και του χρϐνου αποθόκευςησ ςτα αναλυτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των βιοαιςθητόρων. Για να υλοποιηθεύ η μελϋτη των 

παραπϊνω παραμϋτρων κϊθε βιοαιςθητόρα, με κατϊλληλο πεύραμα 

καταγρϊφεται χρονικϊ το ρεϑμα και αντιςτοιχεύται ςτη ςυγκϋντρωςη του 

αναλϑτη. Έτςι προκϑπτει η καμπϑλη βαθμονϐμηςησ  I=f(C) του οργϊνου που 

φαύνεται ςτην Εικϐνα 10. Η καμπϑλη βαθμονϐμηςησ δύνει τισ πληροφορύεσ για 

τα αναλυτικϊ χαρακτηριςτικϊ του βιοαιςθητόρα. 

Πραγματικό Πείραμα

999      9.92432E-8
996      9.87549E-8
997      9.90906E-8
998      9.9823E-8
999      9.99451E-8
1000    9.92737E-8
1001    9.90906E-8
1002    9.9884E-8
1003    9.9884E-8
1004    9.92432E-8
1005 9.8938E-8
1006 9.94873E-8

t(s) i(A)
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επαηζζεζία       =167nA/mM 

Ι(
κ

Α
)

C(mM)

μέρος καταγραυήματος

 

Εικϐνα 10 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται ενδεικτικϊ αποτελϋςματα δοκιμόσ μερικϔν απϐ 

τουσ 120 βιοαιςθητόρεσ. 
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5.2  Πύνακεσ πειραμϊτων ακινητοπούηςησ πρωτεώνών ςε μεμβρϊνεσ. 
 

Έιεγσορ σπόνος πποζπόθεζερ βηοαηζζεηήπα ζηαγόναρ 

 

 
 
                                                     

α/α  

ενεργϐτητα 
ΕΝΖΤΜΟΤ    

(U/membr) 

προςρϐφηςη 
χρϐνοσ        

(h)                      

χρϐνοσ 
παρϋλευςησ  

για χρόςη        

Ν   
(μΑ) 

Ορ.Αν.     
(mM) 

Γρ.Ευρ. 
(mΜ) 

Β(ευαις)    
(μΑ/mM) 

1 38.2 16h Άμεςα 0.009 0.010 0,018-2,3- 0.01 
2 38.2 16h Άμεςα 0.008 0.010 0,019-2,6 0.02 
3 191   1/12 Άμεςα 0.010 0.009 0,018-1,9 0.16 
4 191 1 Άμεςα 0.009 0.008 0,017-2,3 0.20 
5 191 48 Άμεςα 0.010 0.010 0,020-2,4 0.04 
6 191 69 Άμεςα 0.008 0.010 0,019-2,3- 0.15 
7 191  1/6 Άμεςα 0.008 0.011 0,019-2,5 0.07 
8 191 2 Άμεςα 0.008 0.010 0,019-1,9 0.07 
9 191 21 Άμεςα 0.010 0.009 0,017-2,4 0.11 

10 191 21 Άμεςα 0.008 0.008 0,021-2,4 0.12 
11 191 96 Άμεςα 0.009 0.010 0,019-1,9 0.13 
12 191 96 Άμεςα 0.008 0.011 0,019-2,3 0.13 
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α/α  

ενεργϐτητα 
ΕΝΖΤΜΟΤ    

(U/membr) 

προςρϐφηςη 
χρϐνοσ        

(h)                      

χρϐνοσ 
παρϋλευςησ  

για χρόςη        

Ν(θορ)     
(μΑ) 

Ορ.Αν.     
(mM) 

Γρ.Ευρ. 
(mΜ) 

Β(ευαις)    
(μΑ/mM) 

13 82 (1/12) Άμεςα 0.009 0.010 0,020-2,4 0.025 
14 82 (1/12) Άμεςα 0.008 0.011 0,019-2,3- 0.024 
15 82 (1/12) Άμεςα 0.010 0.010 0,019-2,5 0.023 
16 82 (1/12) Άμεςα 0.009 0.009 0,019-1,9 0.026 
17 146.8   1/12 Άμεςα 0.010 0.010 0,018-1,9 0.034 
18 146.8 0.6 Άμεςα 0.008 0.011 0,017-2,3 0.043 
19 536.3   1/12 Άμεςα 0.008 0.010 0,020-2,4 0.064 
20 1003.1   1/12 Άμεςα 0.008 0.009 0,019-2,3- 0.082 
21 2396.5   1/12 Άμεςα 0.010 0.008 0,019-2,5 0.125 

22 4428   1/12 Άμεςα 0.008 0.010 0,019-1,9 0.146 
23 1543.7   1/12 Άμεςα 0.009 0.009 0,017-2,4 0.181 
24 2093.1   1/12 Άμεςα 0.010 0.010 0,018-1,9 0.146 
25 2827   1/12 Άμεςα 0.009 0.011 0,017-2,3 0.155 
26 1650.3   1/12 Άμεςα 0.010 0.010 0,020-2,4 0.122 
27 1650.3   1/12 Άμεςα 0.008 0.009 0,019-2,3- 0.116 
28 1486.3   1/12 Άμεςα 0.008 0.010 0,019-2,5 0.173 
29 1609.3   1/12 Άμεςα 0.008 0.009 0,019-2,6 0.236 
30 1599   1/12 Άμεςα 0.010 0.008 0,018-1,9 0.183 
31 559.7   1/12 Άμεςα 0.010 0.010 0,017-2,3 0.119 
32 153.8   1/12 Άμεςα 0.009 0.010 0,020-2,4 0.154 
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Νέο  ειεθηπόδηο βηοαηζζεηήπα ζηαγόναρ  

 

α/α 

ενεργϐτητα 
ΕΝΖΤΜΟΤ    

(U) 

 
προςρϐφηςη 

ό                            
ςταγϐνα 

χρϐνοσ 
παρελ. 

για 
χρόςη        

Ν(θορ)     
(μΑ) 

Ορ.Αν.     
(mM) 

Γρ.Ευρ. 
(mΜ) 

Β(ευαις)    
(μΑ/mM) 

1 100 ταγ 0 0.001 0.03 0,05-3,7 0.19 
2 100 ταγ 1,5h 0.001 0.02 0,01-3,7 0.20 
3 100 ταγ 24h 0.002 0.02 0,03-3,5 0.03 
4 100 ταγ 0 0.002 0.04 0,01-2,2 0.16 
5 100 ταγ 0 0.002 0.04 0,01-2,2 0.15 
6 100 ταγ 0 0.002 0.04 0,05-2,2 0.12 
7 100 ταγ 0 0.002 0.03 0,01-1,8 0.23 
8 100 ταγ 24h 0.002 0.06 0,01-3,7 0.10 
9 100 ταγ 24h 0.002 0.03 0,01-1,8 0.24 

10 100 ταγ 96h 0.002 0.04 0,01-2,2 0.17 
11 100 ταγ 96h 0.002 0.03 0,01-2,2 0.22 
12 100 ταγ 24h 0.0001 0.03 0,01-2,2 0.10 
13 100 ταγ 120h 0.002 0.03 0,01-1,9 0.20 
14 100 ταγ 120h 0.0001 0.02 0,01-2,2 0.17 
15 100 ταγ 120h 0.002 0.03 0,01-1,9 0.20 
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τον επϐμενο πύνακα παρουςιϊζονται τα χαρακτηριςτικϊ απϐ τη δοκιμό 20 βιοαιςθητόρων κϊτω απϐ διϊφορεσ ςυνθόκεσ. 
 
 

 

 

α/α  

Ενεργϐτ 
ΕΝΖΤΜ    

(U) 

προςρ 
ό 

ςταγ 

χρϐνοσ 
παρελ. 

για χρόςη 

Ι 
Εξιςορ 

(μΑ) 

Ν    
(μΑ) 

Ορ.Αν.  
(mM) 

Γρ.Ευρ. 
(mΜ) 

Β(ευαις) 
(μΑ/mM) 

1 1000/ml 20,5h 0 0.15 0.03 0.61 0,25-5,00 0.16 

2 1/μl ςταγ 10min 0.14 0.015 1.85 0,42-3,00 0.04 

3 6/μl ςταγ 0 0.20 0.01 0.31 0,30-12,4 0.13 

4 7,6/μl ςταγ 5min 0.30 0.06 0.44 0,30-12,4 0.35 

5 7.68 ςταγ 5min 0.15 0.003 0.13 0,30-3,80 0.15 

6 6.37 16h 0 0.17 0.004 0.107 0,16-7,60 0.15 

7 6.37 16h 3h 0.14 0.04 0.95 0,33-3,70 0.18 

8 14.9 24h 0 0.26 0.01 1.92 3,70-12.4 1.18 

9 1000 ςταγ 1h 0.31 0.01 0.28 0,26-4,00 0.13 

10 170/ςταγ ςταγ 0 0.15 0.02 0.56 0,26-7,60 0.69 

11 170/ςταγ ςταγ 1,5h 0.15 0.02 0.04 0,05-1,75 0.49 

12 170/ςταγ ςταγ 2h 0.14 0.01 0.10 0,05-1,75 0.22 

13 170/ςταγ ςταγ 2,5h 0.22 0.01 0.17 0,26-3,73 0.13 

14 170/ςταγ ςταγ 5h 0.34 0.015 0.14 0,26-12,4 0.10 

15 85 ςταγ 15min 0.15 0.01 0.10 0,05-1,75 0.37 
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α/α 

ΕΝΕΡΓ 
ΕΝΖΤΜ 

(U) 

προςρ 
ό 

ςταγ 

χρϐνοσ 
παρελ. 

για χρόςη 

Ι 
Εξιςορ 

(μΑ) 
Ν    

(μΑ) 
Ορ.Αν.  
(mM) 

Γρ.Ευρ. 
(mΜ) 

Β(ευαις) 
(μΑ/mM) 

16 85 ςταγ 15min 0.18 0.01 0.06 0,05-1,75 0.55 

17 50 ςταγ 30min 0.14 0.01 0.33 0,26-3,73 0.36 

18 50 ςταγ 30min 0.26 0.01 0.27 0,26-3,73 0.14 

19 50 ςταγ 30min 0.31 0.01 0.06 0,26-3,73 0.18 

20 50 ςταγ 30min 0.16 0.02 0.32 0,26-3,73 0.34 
 

  
H μεμβρϊνη που χρηςιμοποιόθηκε για τουσ παραπϊνω βιοαιςθητόρεσ εύναι η Ultra Bind TM US 450   .  

Έγιναν προςθόκεσ  ςε buffer phosphate (10mM)+NaCl (150mM) απϐ διϊλυμα γλυκϐζησ 0,5M που παραςκευϊςθηκε απϐ οξειδϊςη τησ 

γλυκϐζησ:  GOx : 191U/mg . 

υνθόκεσ pH=7,5  και η διαφορϊ δυναμικοϑ ανϊμεςα ςτο βοηθητικϐ ηλεκτρϐδιο (C)  και το ηλεκτρϐδιο εργαςύασ (W) :                             

Vwarking  =  +700mV.  

 Μετϊ απϐ κϊθε προςθόκη ακολουθοϑςε ανϊδευςη για 10min περύπου. 
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6.ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΨΝ ΒΙΟΑΙΘΗΣΗΡΨΝ 

ΠΟΛΤΜΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

 

6.1 υνθόκεσ 
 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα ϐλων των βιοαιςθητόρων. 

 
       

α/α 1 2 3 4 5 6 

αιςθητόρεσ ημερϔν Ιο(nΑ) Ν (μΑ) Γρ Ε( mM) O A  mΜ) B (μΑ/mM) 

1 0 0.11 0.020 0.023-2.10 0.04 0.22 

2 0 0.10 0.021 0.050-2.20 0.05 0.22 

3 0 0.10 0.021 0.051-2.12 0.14 0.26 

4 0 0.11 0.022 0.030-3.21 0.16 0.28 

5 0 0.11 0.015 0.020-2.50 0.12 0.33 

6 0 0.12 0.020 0.030-2.51 0.05 0.40 

7 4 0.09 0.021 0.018-2.12 0.05 0.31 

8 4 0.11 0.020 0.020-2.12 0.08 0.27 

9 4 0.12 0.017 0.030-3.22 0.08 0.31 

10 4 0.09 0.020 0.030-2.52 0.04 0.30 

       

 
     

 
Io      =  Ρεϑμα εξιςορρϐπηςησ (αρχικϐ) 
N       =  Θϐρυβοσ 
Γρ Ε =  Γραμμικϐ εϑροσ 
OA   =  Όριο ανύχνευςησ  
B      =  Ευαιςθηςύα 
Για την πρϔτη ομϊδα βιοαιςθητόρων (1 ϋωσ 6) η μϋςη ευαιςθηςύα εύναι 

0.29μA/mM με τυπικό απϐκλιςη SD=0.023μA/mM και ςχετικό τυπικό απϐκλιςη 

%RSD=7.9 . 

Για την δεϑτερη ομϊδα βιοαιςθητόρων (7 ϋωσ 10) η μϋςη ευαιςθηςύα εύναι 

0.30μA/mM με τυπικό απϐκλιςη SD=0.24μA/mM και ςχετικό τυπικό απϐκλιςη 

%RSD=8. 
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Προςανατολιςμόσ μεμβρϊνησ ωσ προσ το διϊλυμα 
 

Σα αναλυτικϊ χαρακτηριςτικϊ εύναι καλϑτερα ϐταν η μεμβρϊνη εύναι τοποθετημϋνη 

ςτο ηλεκτρϐδιο με την λεύα  πλευρϊ προσ το διϊλυμα τησ γλυκϐζησ.  Αυτϐ φαύνεται απϐ 

το παρακϊτω ιςτϐγραμμα (Εικϐνα 11), ϐπου ςυνοψύζονται τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα. 
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Εικϐνα 11. 

υνθόκεσ φύλαξησ 
 

. Για τισ ςυνθόκεσ φϑλαξησ: απϐ το επϐμενο διϊγραμμα (Εικϐνα 12) φαύνεται ϐτι 

καλϑτερα αποτελϋςματα ϋχομε ϐταν οι μεμβρϊνεσ προςροφοϑν ϋνζυμο 30min και 

φυλϊςςονται ςε ςυνθόκεσ δωματύου, ςε ςχϋςη με τη φϑλαξη ςε ρυθμιςτικϐ διϊλυμα 

ςτο ψυγεύο (4ο C) μϋχρι να γύνει ο ϋλεγχοσ.  
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Εικϐνα 12. 
 

υνθόκεσ χρόνου πρώτησ χρόςησ. 
 
 Απϐ τισ ςτόλεσ του επϐμενου διαγρϊμματοσ (Εικϐνα 13)φαύνεται ϐτι: 

απϐ τη ςτιγμό τησ παραςκευόσ τησ μεμβρϊνησ, μϋχρι 24 ϔρεσ μπορεύ να 

γύνει ο ϋλεγχοσ, χωρύσ ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςυμπεριφορϊσ. 
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Εικϐνα 13. 

 



40 

 

 

 

Μετϊ απϐ τα παραπϊνω ςυμπερϊςματα, και εφαρμϐζοντϊσ τα, ϋγιναν 

πειρϊματα για τισ επϐμενεσ δϑο βαςικϋσ ςυνθόκεσ παραςκευόσ του 

βιοαιςθητόρα γλυκϐζησ: 

Ενεργότητα ενζύμου. 
 

 Μελετόθηκε η εξϊρτηςη τησ ευαιςθηςύασ του βιοαιςθητόρα απϐ την 

ςυγκϋντρωςη (ενεργϐτητα ςε Units) του διαλϑματοσ οξειδϊςησ τησ 

γλυκϐζησ, απϐ το οπούο διϊλυμα προςροφϊ κϊθε μεμβρϊνη κατϊ την 

παραςκευό τησ. Σα αποτελϋςματα αυτόσ τησ μελϋτησ φαύνονται ςτο 

επϐμενο διϊγραμμα(Εικϐνα 14) :  
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Εικϐνα 14. 

 

 Tο παραπϊνω διϊγραμμα ςυνοψύζει τη ςυμπεριφορϊ 20 διαφορετικϔν 

μεμβρανϔν που προςροφοϑν απϐ διϊλυμα ενζϑμου ςε baffer, ϐγκου 

200μL η κϊθε μύα, μεταβλητόσ ενεργϐτητασ ενζϑμου. 
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Σο ςυμπϋραςμα εύναι ϐτι μεγαλϑτερη ευαιςθηςύα ϋχουν οι βιοαιςθητόρεσ 

που οι μεμβρϊνεσ προςροφοϑν απϐ διϊλυμα ενεργϐτητασ ενζϑμου 1500 

ϋωσ 2000 Units. 

 

Φρόνοσ προςρόφηςησ.  
 

. Με βϊςη τα παραπϊνω παραςκευϊςθηκαν και μελετόθηκαν 20 διαφορετικϋσ 

μεμβρϊνεσ με ςτϐχο τον ϋλεγχο τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ ωσ προσ το χρϐνο 

προςρϐφηςησ. Σα αποτελϋςματα φαύνονται ςτα παρακϊτω διαγρϊμματα 

(Εικϐνα 15): 
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Εικϐνα 15. 

υμπεραύνεται ϐτι ο καλϑτεροσ χρϐνοσ προςρϐφηςησ εύναι (30-60)min. 
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6.2 Προςρόφηςη Οξειδϊςησ τησ Γλυκόζησ 

 
Η ακινητοπούηςη του ενζϑμου GOx ελϋγχεται με την ανϊλυςη του διαλϑματοσ 

πριν και μετϊ την ακινητοπούηςη.  Για τον λϐγο αυτϐ 500mg απϐ κϊθε δεύγμα 

τοποθετοϑνται ςε ενζυμικϐ διϊλυμα KH2PO4 (10 mM) ρυθμιςμϋνο ςε pH 7,5 με 

την επιθυμητό ςυγκϋντρωςη GOx (10 mg/ml).  Η προςρϐφηςη 

πραγματοποιεύται για 24h ςτουσ 4 οC  υπϐ ςυνθόκεσ ανϊδευςησ.  Ο υπολογιςμϐσ 

τησ ποςϐτητασ του ενζϑμου που προςροφϊται ςτον  ϊνθρακα πραγματοποιεύται 

φαςματοφωτομετρικϊ με τη χρόςη του χρωμοφϐρου τησ ο-διανιςιδύνησ.39  Σο 

υπεροξεύδιο του υδρογϐνου, που παρϊγεται κατϊ την ενζυμικό αντύδραςη τησ 

οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ, προκαλεύ την οξεύδωςη τησ ο-διανιςιδύνησ παρουςύα 

υπεροξειδϊςησ horseradish (HRP).  Η απορρϐφηςη τησ οξειδωμϋνησ ο-

διανιςιδύνησ παρακολουθεύται ςε μόκοσ κϑματοσ 460nm.  Οι αντιδρϊςεισ που 

πραγματοποιοϑνται, εύναι οι παρακϊτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποςϐτητα του ϊνθρακα με προςροφημϋνο ϋνζυμο κονιορτοποιεύται και 10mg 

του υλικοϑ τοποθετοϑνται ςε 500μL διαλϑματοσ γλυκϐζησ (1Μ).  Σο διϊλυμα 

επωϊζεται για 2 λεπτϊ και φιλτρϊρεται μϋςω φύλτρου με πϐρουσ 0,2 μm, για να 

απομακρυνθοϑν τα ςωματύδια ϊνθρακα και να ςταματόςει η αντύδραςη.  0,1mL 

απϐ το παραπϊνω διϊλυμα τοποθετεύται ςε κυψελύδα που περιϋχει 2,4mL 

χρωμοφϐρο διϊλυμα (10mM KH2PO4, 0,2mM ο-διανιςιδύνη, 7,3U/mL HRP, pH 

7,5) και μετρϊται η απορρϐφηςη του ςτα 460nm.  Η ποςϐτητα του 

ακινητοποιημϋνου ενζϑμου προςδιορύζεται απϐ την καμπϑλη βαθμονϐμηςησ που 

προκϑπτει απϐ διαλϑματα διαφορετικϔν ςυγκεντρϔςεων οξειδϊςησ τησ 

γλυκϐζησ (Εικϐνα 16).   

γλυκόζη + Ο2 + Η2Ο γλουκονικό οξύ + H2O2

GOx

H2O2 + o-διανιζιδίνη (ανηγμένη) o-διανιζιδίνη (οξειδωμένη) + Η2Ο
HRP

γλυκόζη + Ο2 + Η2Ο γλουκονικό οξύ + H2O2

GOx

H2O2 + o-διανιζιδίνη (ανηγμένη) o-διανιζιδίνη (οξειδωμένη) + Η2Ο
HRPHRP
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Εικϐνα 16. Καμπϑλη βαθμονϐμηςησ τησ οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ που βαςύζεται ςτην 

απορρϐφηςη του χρωμοφϐρου. 

 

 

Προςδιορύζεται ϐτι το ακινητοποιημϋνο ϋνζυμο εύναι 17,6 U/gr για τον 

οξειδωμϋνο ϊνθρακα .  Ο αυξημϋνοσ αριθμϐσ επιφανειακϔν ομϊδων ευνοεύ την 

αλληλεπύδραςη μεταξϑ του ενζϑμου και του υλικοϑ ακινητοπούηςησ.  Επομϋνωσ 

η μεγϊλη ποςϐτητα προςροφημϋνου ενζϑμου ςτην επιφϊνεια του οξειδωμϋνου 

ϊνθρακα μπορεύ να αποδοθεύ ςτο μεγϊλο αριθμϐ δραςτικϔν ομϊδων που 

περιϋχει.  

Οι βιοαιςθητόρεσ παρουςιϊζουν γραμμικό απϐκριςη ςε ϋνα εϑροσ 

ςυγκεντρϔςεων απϐ 0,2 ϋωσ 2,1 mM.   
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Εικϐνα 17. Καμπϑλη βαθμονϐμηςησ του GOx βιοαιςθητόρα ςε οξειδωμϋνο ϊνθρακα και  

πολυκυτταρικό μεμβρϊνη(+700mV, 25 oC,) 

 

Παρατηρεύται μια αυξημϋνη ευαιςθηςύα του βιοαιςθητόρα με τισ οξειδωμϋνεσ 

νανοϏνεσ ϊνθρακα (Εικϐνα 17) ςε ςϑγκριςη με αυτόν του βιοαιςθητόρα με την 

πολυκυτταρικό μεμβρϊνη. Σο γεγονϐσ αυτϐ εύναι αναμενϐμενο αφοϑ οι 

οξειδωμϋνεσ νανοϏνεσ ϊνθρακα επιτρϋπουν την ακινητοπούηςη μεγαλϑτερου 

ενζυμικοϑ φορτύου ςτην επιφϊνειϊ τουσ λϐγω μεγϊλησ μϊζασ ϊρα και ϋκταςησ 

τουσ ςε ςχϋςη με το υλικϐ τησ πολϑ λεπτόσ μεμβρϊνησ. 

 

 

6.3 Μελϋτη ςταθερότητασ βιοαιςθητόρων ςε ςυνθόκεσ ςυνεχούσ 
λειτουργύασ 
 

Η ςταθερϐτητα ενϐσ βιοαιςθητόρα αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ αναλυτικϐ 

χαρακτηριςτικϐ, δεδομϋνου ϐτι τα ςυςτόματα που βαςύζονται ςε ϋνα βιολογικϐ 

μϐριο ϋχουν ςυνόθωσ περιοριςμϋνο χρϐνο ζωόσ λϐγω απϔλειασ δραςτικϐτητασ 

αυτοϑ.  Η ςταθερϐτητα των παραπϊνω βιοαιςθητόρων μελετϊται υπϐ ςυνθόκεσ 

ςυνεχοϑσ λειτουργύασ με εφαρμοζϐμενο δυναμικϐ +700mV, ςτουσ 25 οC.  την 

Εικϐνα 18  παρατύθεται το διϊγραμμα τησ επύ % ευαιςθηςύασ του κϊθε 
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βιοαιςθητόρα ςε ςυνϊρτηςη με το χρϐνο.  Οι βιοαιςθητόρεσ με απλό 

προςρϐφηςη του ϋνζυμου παρουςιϊζουν μια ςταδιακό μεύωςη ςτην ευαιςθηςύα 

τουσ.  υγκεκριμϋνα μετϊ απϐ 170 h ςυνεχοϑσ λειτουργύασ η ευαιςθηςύα του 

βιοαιςθητόρα προςρϐφηςησ φτϊνει ςτο 70% ενϔ του βιοαιςθητόρα με 

ομοιοπολικό δϋςμευςη του ενζϑμου αυξϊνει τισ πρϔτεσ 100h ςτο 106% και για 

τισ επϐμενεσ 100h διατηρεύ μια αξιοςημεύωτη ςταθερϐτητα ςτα ύδιο επύπεδο. Η 

παρατηροϑμενη ϊνοδοσ τησ ευαιςθηςύασ οφεύλεται ςε αλλαγϋσ τησ τριτοταγοϑσ 

δομόσ του ενζϑμου ςτο υλικϐ ακινητοπούηςησ.40 
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Εικϐνα 18. ϑγκριςη τησ ςταθερϐτητασ των βιοαιςθητόρων GOx υπϐ ςυνθόκεσ 

ςυνεχοϑσ λειτουργύασ (+700mV, 25 oC). 
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Η μεύωςη τησ επύ % ευαιςθηςύασ του βιοαιςθητόρα (ομοιοπολικόσ πρϐςδεςησ 

τησ GOx)  ςτο 50% προκϑπτει μετϊ απϐ 14 ημϋρεσ    (Εικϐνα 19). 
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Εικϐνα 19. ταθερϐτητα βιοαιςθητόρα με ομοιοπολικό δϋςμευςη GOx ςε 

πολυκυτταρικϋσ μεμβρϊνεσ υπϐ ςυνθόκεσ ςυνεχοϑσ λειτουργύασ (+700mV, 25 oC). 

 

Απϐ τα παραπϊνω αποτελϋςματα (Εικϐνα 19) φαύνεται ϐτι κατϊ την 

ομοιοπολικό δϋςμευςη του ενζϑμου ςτισ πολυκυτταρικϋσ μεμβρϊνεσ, το ϋνζυμο 

ςταθεροποιεύται ιςχυρϊ ςτο υλικϐ ακινητοπούηςησ, εμποδύζοντασ τη διαφυγό 

του ςτο μετροϑμενο διϊλυμα. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την ανϊπτυξη ενϐσ 

βιοαιςθητόρα με ιδιαύτερα αυξημϋνη ςταθερϐτητα ςε ςϑγκριςη με τουσ 

βιοαιςθητόρεσ που προκϑπτουν απϐ απλό προςρϐφηςη του ϋνζυμου. 
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7.  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ε αυτό την εργαςύα εξετϊζονται οι ηλεκτροχημικϋσ ιδιϐτητεσ χημικϊ 

τροποποιημϋνων  πολυμερικϔν μεμβρανϔν, με προκαθοριςμϋνα ενεργϊ ςημεύα 

για τον ομοιοπολικό δϋςμευςη οξειδϊςησ τησ γλυκϐζησ. Οι βιοαιςθητόρεσ 

ςυγκρύνονται με βιοαιςθητόρεσ νανοώνϔν ϊνθρακα ϔσ προσ την ςταθερϐτητα 

τουσ, το εϑροσ απϐκριςησ και την ευαιςθηςύα τουσ. Η χημικό τροποπούηςη 

πολυμερικϔν μεμβρανϔν  ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την δημιουργύα ενεργϔν ςημεύων 

ςτην επιφϊνεια τουσ.  Παρϊλληλα η αναπαραγϔγιμη μαζικό παραγωγό των 

μεμβρανϔν δύνει την δυνατϐτητα χρόςησ επιφανειϔν με ακριβϔσ την ύδια 

χημικό ςϑςταςη για κϊθε βιοαιςθητόρα. Ο ηλεκτροχημικϐσ χαρακτηριςμϐσ των 

μεμβρανϔν δεύχνει ϐτι οι πολυμερικϋσ μεμβρϊνεσ λειτουργοϑν ϐπωσ και οι 

βιοαιςθητόρεσ νανοώνϔν ϊνθρακα.  Όςον αφορϊ ςτην αλληλεπύδραςη των 

πολυμερικϔν μεμβρανϔν με τα ϋνζυμα διαπιςτϔνεται ϐτι ϋχουν την ικανϐτητα 

δϋςμευςησ μεγϊλου ενζυμικοϑ φορτύου ανϊ μϊζα υλικοϑ, παρϋχοντασ 

βιοαιςθητόρεσ με καλό ευαιςθηςύα.  Παρϊλληλα ο αυξημϋνοσ αριθμϐσ των 

δραςτικϔν ομϊδων ςτην επιφϊνεια των μεμβρανϔν ευνοεύ την ιςχυρϐτερη 

αλληλεπύδραςη των υλικϔν αυτϔν με ϋνζυμα, με αποτϋλεςμα οι βιοαιςθητόρεσ 

που προκϑπτουν να εμφανύζουν καλό ςταθερϐτητα υπϐ ςυνθόκεσ ςυνεχοϑσ 

λειτουργύασ.  Η ςϑζευξη αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την ανϊπτυξη βιοςυςτημϊτων 

με εξαιρετικό ςταθερϐτητα, αφοϑ τα μϐρια του ενζϑμου ςυγκρατοϑνται ιςχυρϊ 

ςτο υπϐςτρωμα ακινητοπούηςησ, αποφεϑγοντασ την εκρϐφηςη του ςτο 

μετροϑμενο διϊλυμα και την απϔλεια τησ ενζυμικόσ του δρϊςησ. 

ϑμφωνα με ϐλα τα παραπϊνω διαπιςτϔνουμε ϐτι η χρόςη πολυμερικϔν 

μεμβρανϔν εύναι μια πολϑ καλό εναλλακτικό λϑςη για την ανϊπτυξη και 

καταςκευό βιοαιςθητόρων με βελτιωμϋνα αναλυτικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ 

ευαιςθηςύα και ςταθερϐτητα.  Η μελϋτη αυτό αποδεικνϑει ϐτι οι πολυμερικϋσ 

μεμβρϊνεσ μποροϑν να δρϊςουν ωσ καλϑτεροι μεταλλϊκτεσ ςόματοσ και 

υποςτρϔματα ακινητοπούηςησ και ςταθεροπούηςησ ενζϑμων, ςε ςϑγκριςη με τα 

υλικϊ πριν τη χημικό κατεργαςύα. 
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