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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Βιοαισθητήρες 

Σύµφωνα µε την ονοµατολογία της ∆ιεθνούς Ένωσης Θεωρητικής και 

Εφαρµοσµένης Χηµείας (IUPAC) σχετικά µε τους αισθητήρες, οι βιοαισθητήρες 

µπορούν να θεωρηθούν υπο-οµάδα των χηµικών αισθητήρων. 

Ένας χηµικός αισθητήρας, είναι µια συσκευή που µετατρέπει χηµικές 

πληροφορίες σε χρήσιµο αναλυτικό σήµα.  Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν 

τη συγκέντρωση ενός συγκεκριµένου συστατικού του δείγµατος αλλά ακόµη και τη 

συνολική σύστασή του.  Οι χηµικοί αισθητήρες περιλαµβάνουν συνήθως δύο κύρια 

τµήµατα, συνδεδεµένα σε σειρά: Ένα χηµικό σύστηµα αναγνώρισης (υποδοχέας) και 

ένα φυσικοχηµικό µεταλλάκτη σήµατος.1 

Ο βιοαισθητήρας είναι ένας χηµικός αισθητήρας στον οποίο το σύστηµα 

αναγνώρισης είναι ένας βιολογικός µηχανισµός.  Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για 

ένα σύστηµα υποδοχέα-µεταλλάκτη που παρέχει επιλεκτικά ποσοτικές ή ηµι-

ποσοτικές αναλυτικές πληροφορίες, χρησιµοποιώντας ένα µηχανισµό βιολογικής 

αναγνώρισης.  Μπορεί ωστόσο να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση και 

ανίχνευση είτε βιολογικών είτε µη-βιολογικών υποστρωµάτων. 

Τόσο οι χηµικοί αισθητήρες όσο και οι βιοαισθητήρες είναι αυτοτελείς, που 

σηµαίνει ότι όλα τα τµήµατα είναι ενσωµατωµένα σε µία µονάδα, συνήθως µικρή και 

το βιολογικό τµήµα βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον µεταλλάκτη σήµατος. 

Το βιολογικό σύστηµα αναγνώρισης µεταφράζει πληροφορίες βιολογικού 

χαρακτήρα, συνηθέστερα τη συγκέντρωση του αναλύτη, σε φυσικοχηµικό σήµα 

εξόδου, µε συγκεκριµένη ευαισθησία.  Ο κύριος σκοπός του συστήµατος 

αναγνώρισης είναι να εξασφαλίζει στον αισθητήρα υψηλή ευαισθησία προς τον 

µετρούµενο αναλύτη.   

Ο µεταλλάκτης σήµατος µεταφέρει το σήµα από την έξοδο του βιολογικού 

συστήµατος αναγνώρισης, στο ηλεκτρικό τµήµα.  Ο µεταλλάκτης συχνά αναφέρεται 

και ως ανιχνευτής, αισθητήρας ή ηλεκτρόδιο αλλά συνηθέστερα χρησιµοποιείται ο 

όρος µεταλλάκτης / µετατροπέας σήµατος.   

To 1999, τοµέας Φυσικής Χηµείας και Αναλυτικής Χηµείας της IUPAC όρισε 

τους ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες ως ακολούθως 2: 
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Ένας ηλεκτροχηµικός βιοαισθητήρας είναι µία αυτόνοµη και ολοκληρωµένη 

συσκευή, ικανή να παρέχει εξειδικευµένες ποσοτικές ή ηµι-ποσοτικές αναλυτικές 

πληροφορίες χρησιµοποιώντας ένα βιολογικό αναγνωριστικό στοιχείο που 

διατηρείται σε άµεση χωρική επαφή µε ένα ηλεκτροχηµικό µεταλλάκτη σήµατος. 

 

1.2 Κατηγορίες βιοαισθητήρων 

Οι βιοαισθητήρες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το βιολογικό 

µηχανισµό αναγνώρισης, το χρησιµοποιούµενο µεταλλάκτη σήµατος ή ακόµη και µε 

βάση τον αναλύτη. 

1.2.1 Βιολογικό Τµήµα 

Το βιολογικό τµήµα ενός βιοαισθητήρα είναι ένα βιοχηµικό σύστηµα που 

αλληλεπιδρά µε το υπόστρωµα µε συγκεκριµένη επιλεκτικότητα για τη δηµιουργία 

του σήµατος.  Πρόκειται συνήθως για ένα µακροµόριο το οποίο µπορεί είτε να 

αποικοδοµεί το υπόστρωµα, ή µπορεί να υφίσταται κάποια δοµική αλλαγή ή να 

αλλάζει τις βιολογικές ή φυσικοχηµικές του ιδιότητες κατά τη διαδικασία δέσµευσης.  

Το µακροµόριο αυτό βρίσκεται ακινητοποιηµένο στη διεπιφάνεια του αισθητήρα µε 

το προς ανάλυση δείγµα.  Βάσει του τρόπου αλληλεπίδρασης του βιοµορίου µε τον 

αναλύτη οι βιοαισθητήρες διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες 3: 

 

Βιοαισθητήρες Συγγένειας.  Η λειτουργία του βιοαισθητήρα βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση του αναλύτη µε βιολογικά µακροµόρια ή οργανωµένα µοριακά 

συστήµατα.  Στα συστήµατα αυτά η αναγνώριση και δέσµευση του αναλύτη 

οφείλεται στην αντιστρεπτή δέσµευση µεταξύ υποδοχέα-υποστρώµατος και την 

αποκατάσταση ισορροπίας.  Ο βιολογικός υποδοχέας δεσµεύει το υπόστρωµα και 

µετά την επίτευξη ισορροπίας δεν καταναλώνεται περαιτέρω ο αναλύτης.  

Στην κατηγορία αυτή ο βιολογικός υποδοχέας µπορεί να αποτελείται από λεκτίνες ή 

αντισώµατα ενώ τελευταία χρησιµοποιούνται και ολιγονουκλεοτίδια (gene probes).   

Βιοαισθητήρες Κατάλυσης.  Οι βιοαισθητήρες κατάλυσης βασίζονται στην καταλυτική 

δράση βιολογικών υποδοχέων-µακροµορίων που βρίσκονται προστατευµένα στο 

βιολογικό τους περιβάλλον (κύτταρα, µικροοργανισµοί κτλ) ή έχουν προηγούµενα 

αποµονωθεί από αυτό, ενώ επίσης µπορεί να έχουν υποστεί και γενετική 

τροποποίηση (mutants, synthetic-manufactured).  Η αναγνώριση και δέσµευση 
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οφείλεται στην ύπαρξη συµπληρωµατικών δοµών, µε συµµετρική κατανοµή πολικών 

και µη-πολικών οµάδων, που αλληλεπιδρούν µε δυνάµεις Coulomb, Van der Waals ή 

και µε δεσµούς υδρογόνου.  Στους βιοαισθητήρες κατάλυσης, ο αναλύτης 

αποικοδοµείται σε προϊόντα µε διαφορετικές φυσικές ή χηµικές ιδιότητες, 

επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δηµιουργία ενός δευτερογενούς χηµικού, οπτικού ή 

θερµικού σήµατος, µε τη διαµεσολάβηση του µεταλλάκτη.  Τα συστήµατα αυτά είναι 

συνεπώς καταστρεπτικά για τον αναλύτη. 

Τα συνηθέστερα βιολογικά συστήµατα για τη δηµιουργία βιοαισθητήρων 

κατάλυσης είναι κύτταρα ή ιστοί αλλά ιδιαίτερα ένζυµα 1  

1.2.2 Μεταλλάκτης Σήµατος 

Οι φυσικοχηµικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ του βιολογικού τµήµατος του βιοαισθητήρα και του αναλύτη 

πρέπει να µετατραπούν σε σήµα, το οποίο ακολούθως θα υποστεί την κατάλληλη 

επεξεργασία ώστε να ληφθεί η αναλυτική πληροφορία.  Η επιλογή του µεταλλάκτη 

σήµατος εξαρτάται από το αποτέλεσµα της βιολογικής αναγνώρισης και το είδος των 

αλλαγών που επιφέρει στο σύστηµα.  Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, είναι δυνατό 

να µεταβάλλονται ταυτόχρονα διαφορετικές παράµετροι δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

επιλογής και χρήσης διαφόρων µεταλλακτών σήµατος.   

Οι βιοαισθητήρες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει του χρησιµοποιούµενου 

µεταλλάκτη σήµατος σε ηλεκτροχηµικούς, οπτικούς, βαρυµετρικούς κτλ.  Η 

κυριότερη κατηγορία είναι αυτή των ηλεκτροχηµικών, που χρησιµοποιούνται σε 

ποσοστό 66%, και µεταξύ αυτών οι περισσότερο διαδεδοµένοι είναι οι 

ποτενσιοµετρικοί και οι αµπεροµετρικοί 4.  

1.3.3 Υπόστρωµα 

Μια τελευταία διάκριση των βιοαισθητήτων βασίζεται στον µετρούµενου 

αναλύτη ή την αντίδραση που παρακολουθείται.  Η διαφοροποίηση γίνεται µεταξύ 

της άµεσης παρακολούθησης του αναλύτη και της της έµµεσης παρακολούθησης 

ενός αναστολέα, µέσω αλλαγής (µείωσης) της ενεργότητας των βιολογικών 

συστηµάτων.  Αναστολείς ονοµάζονται οι αναλύτες που επιφέρουν µείωση της 

ενεργότητας των βιολογικών συστηµάτων 1. 

Άµεση ανίχνευση αναλύτη.  Οι βιοαισθητήρες που δίνουν τη δυνατότητα άµεσης 

ανίχνευσης του αναλύτη είναι και οι περισσότερο διαδεδοµένοι.   
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Έµµεση ανίχνευση αναστολέα του βιολογικού υποδοχέα.  Οι βιοαισθητήρες 

αναστολής χρησιµοποιούνται για την έµµεση παρακολούθηση οργανικών 

παρασιτοκτόνων ή ανόργανων ουσιών (βαρέα µέταλλα, κυανιούχα κτλ.) που 

αναστέλλουν τις βιοκαταλυτικές ιδιότητές τους.  Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά 

τα συστήµατα είναι µη αντιστρεπτά και η χρήση τους, κύρια σε περιβαλλοντικές 

αναλύσεις, περιορίζεται σε εφαρµογή ως σύστηµα συναγερµού, οπότε δεν απαιτείται 

η ακριβής µέτρηση της συγκέντρωσης του αναλύτη.  Αναφέρονται συνήθως ως 

βιοαισθητήρες µιας χρήσης (single-use).  

1.3 Αµπεροµετρικοί Βιοαισθητήρες 

Οι αµπεροµετρικοί βιοαισθητήρες βασίζονται στην ανίχνευση ηλεκτροχηµικά 

ενεργών ουσιών που παράγονται ή καταναλώνονται κατά τη διαδικασία της 

βιολογικής αναγνώρισης.  Οι ενώσεις αυτές οξειδώνονται ή ανάγονται απευθείας 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας και το αναλυτικό σήµα προέρχεται από τη 

µέτρηση των παραγόµενων ηλεκτρονίων.  Αποτελούν το πιο ευαίσθητο σύστηµα 

µετάλλαξης της βιολογικής αναγνώρισης σε αναλυτικό σήµα καθώς η καταγραφή 

ρευµάτων της τάξης των 10-9Α απαιτεί την αντίδραση µόλις 10-14 mol/s (για 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 1 ηλεκτρονίου).   

Για την κατασκευή αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων συνήθως χρησιµοποιούνται 

ένζυµα αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθούν επίσης κύτταρα και µικροοργανισµοί.   

Παρακάτω παρουσιάζεται (Εικόνα 1) η αρχή λειτουργίας ενός αµπεροµετρικού 

βιοαισθητήρα στον οποίο το βιολογικό σύστηµα είναι ένα ακινητοποιηµένο ένζυµο 5.  

Η µεµβράνη µε το ακινητοποιηµένο ένζυµο είναι σε στενή επαφή µε το ηλεκτρόδιο 

εργασίας.   

∆ιάλυµαΕνζυµικό στρώµα

Η
λε
κτ
ρό
δι
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ερ
γα
σί
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σί
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P2

P1

P2

P΄1
e-
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e-

 

Εικόνα 1. Αρχή λειτουργίας αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων 
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Τα αντιδρώντα S, R ένα εκ των οποίων είναι συνήθως η προς ανάλυση ουσία 

(αναλύτης) διαχέονται προς το ενζυµικό στρώµα, όπου καταλύεται η µετατροπή τους 

σε προϊόντα από τα ακινητοποιηµένα ένζυµα.  Η επίτευξη της µέτρησης απαιτεί ένα 

τουλάχιστον από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα να είναι ηλεκτροχηµικά ενεργό.  Η 

οξείδωση ή αναγωγή στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου παράγει το µετρούµενο σήµα 

(ένταση ρεύµατος).  Αν η ηλεκτροενεργή ουσία είναι κάποιο από τα προϊόντα της 

αντίδρασης τότε κατά την προσθήκη του δείγµατος καταγράφεται αύξηση στο ρεύµα 

ανάλογη της συγκέντρωσης του αναλύτη.  Αν η ηλεκτροενεργός ουσία είναι 

συµπαράγοντας της ενζυµικής αντίδρασης τότε η ποσότητα αυτής πρέπει να είναι 

σταθερή και σε σχετική αφθονία.  Με τον τρόπο αυτό η ενζυµική αντίδραση 

επηρεάζεται µόνο από τον αναλύτη, και τυχόν µεταβολή του ρεύµατος συσχετίζεται 

µε την ποσότητα του αναλύτη στο δείγµα.  

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, η ενζυµική αντίδραση λαµβάνει χώρα σε µια 

µεµβράνη που εκτείνεται σε µια στενή περιοχή στη διεπιφάνεια µε τον κύριο όγκο 

του διαλύµατος.  Τα µόρια του υποστρώµατος φθάνουν στη επιφάνεια της ενζυµικής 

µεµβράνης µέσω διάχυσης και ανάµιξης και ακολούθως διαχέονται στο εσωτερικό 

της ενζυµικής µεµβράνης οπότε και λαµβάνει χώρα η αντίδραση, µε ταχύτητα που 

καθορίζεται από την κινητική του ενζύµου.   

Το προφίλ του ρεύµατος σε σχέση µε το χρόνο µειώνεται εκθετικά και µετά την 

αποκατάσταση ισορροπίας (όπου το ρεύµα έχει αποκτήσει σταθερή τιµή) η τιµή του 

δίνεται από την εξίσωση Cottrell6:  

δ= /nFADCi         Εξίσωση 1 

όπου n: αριθµός ηλεκτρονίων που συµµετέχουν στην οξειδοαναγωγική 

αντίδραση, F: η σταθερά Faraday, D: ο συντελεστής διάχυσης της ουσίας, C: η 

συγκέντρωση της ουσίας και δ είναι µια σταθερά που σχετίζεται µε το πάχος του 

στρώµατος διάχυσης 

Η κινητική της ενζυµικής αντίδρασης, ακολουθεί κατά κανόνα το µοντέλο 

Michaelis-Menten, που περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση   .  Το ένζυµο Ε 

αντιδρά µε το υπόστρωµα S, προς σχηµατισµό του συµπλόκου ES.  Αυτό στη 

συνέχεια είτε διασπάται προς E και S, είτε οδηγείται προς σχηµατισµό του προϊόντος 

P.   
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k-1

E + S [ES] E + P
k1 k2

     

           Εξίσωση 2 

 

 

Η σταθερά Michaelis ορίζεται ως: 

1

12

k
kkKM
−+

=        Εξίσωση 3 

Η µέγιστη ταχύτητα κατάλυσης (Vmax) επιτυγχάνεται όταν τα ενεργά κέντρα του 

ενζύµου έχουν καταληφθεί από υπόστρωµα.  Οπότε η ταχύτητα κατάλυσης δίνεται 

από τη σχέση: 

MKS
SVV
+

=
][

][
max        Εξίσωση 4 

Η ακινητοποίηση των ενζύµων στους βιοαισθητήρες επιφέρει αλλαγές στην 

καταλυτική τους δράση µε άµεση επίδραση και στην τιµή της KM.  Για το λόγο αυτό 

στα ηλεκτρόδια χρησιµοποιείται η φαινοµενική ΚM (KM
app).   

Η ταχύτητα κατάλυσης είναι ανάλογη του ρεύµατος που καταγράφεται όποτε 

ισχύει τελικά η σχέση: 

app
MKC

Cii
+

=
][

][
max        Εξίσωση 5 

όπου imax είναι το µέγιστο ρεύµα.  Από τη σχέση αυτή είναι προφανές ότι η τιµή 

της KM
app καθορίζει το γραµµικό εύρος της απόκρισης του αισθητήρα.  Για 

συγκεντρώσεις υποστρώµατος µικρότερες από 0.1* KM
app η σχέση απλοποιείται: 

app
MK
Cii ][

max=         Εξίσωση 6 

Άρα για τις συγκεντρώσεις αυτές η απόκριση του βιοαισθητήρα είναι γραµµική 

και ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του αναλύτη στο δείγµα. 

Η διάταξη µέτρησης που χρησιµοποιείται στους αµπεροµετρικούς βιοαισθητήρες 

περιλαµβάνει ένα ποτενσιοστάτη µε τη βοήθεια του οποίου εφαρµόζεται σταθερό 

δυναµικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας (βιοαισθητήρας).  Το δυναµικό εφαρµόζεται σε 

σχέση µε ένα αναφορικό ηλεκτρόδιο και το κύκλωµα κλείνει µε τη βοήθεια ενός 

βοηθητικού ηλεκτροδίου.   
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1.3.1 Αναλυτικά Χαρακτηριστικά  

Καµπύλη Βαθµονόµησης 

Προκειµένου να χαρακτηριστεί η αναλυτική συµπεριφορά των βιοαισθητήρων, 

αρχικά γίνεται βαθµονόµηση του αισθητήρα.  Η βαθµονόµηση του αισθητήρα µπορεί 

να γίνει είτε µε προσθήκη γνωστής ποσότητας του αναλύτη ή µε χρήση διαλυµάτων 

γνωστών συγκεντρώσεων.  Ως απόκριση λαµβάνεται είτε το σήµα στο πλατώ δηλαδή 

µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας (steady-state response) ή ο µέγιστος ρυθµός 

µεταβολής της µετρούµενης παραµέτρου (δυναµική απόκριση).  Η δυναµική 

απόκριση χρησιµοποιείται συνήθως σε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα, όπως είναι τα 

συστήµατα ανάλυσης σε ροή.  Η καµπύλη βαθµονόµησης προκύπτει από το 

µετρούµενο σήµα σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση του αναλύτη.  Ως µετρούµενο 

σήµα θεωρείται η τιµή του ρεύµατος µετά την απαραίτητη διόρθωση για το σήµα 

υποστρώµατος.   

Γραµµικό εύρος – Ευαισθησία - Όρια ανίχνευσης 

Το εύρος των συγκεντρώσεων εντός του οποίου η µεταβολή της µετρούµενης 

παραµέτρου του αισθητήρα είναι γραµµική ως προς τη συγκέντρωση του αναλύτη, 

ορίζεται ως γραµµικό εύρος απόκρισης.   

Η κλίση της ευθείας αυτής δίνει την ευαισθησία του αισθητήρα, η οποία ορίζεται 

ως ο λόγος της µεταβολής της µετρούµενης παραµέτρου δια της µεταβολής της 

συγκέντρωσης.  Συχνά, για να διευκολύνεται η σύγκριση µεταξύ αισθητήρων µε 

διαφορετική γεωµετρία η ευαισθησία εκφράζεται ανά µονάδα επιφάνειας.   

Το κάτω όριο ανίχνευσης καθορίζεται από το µικρότερη δυνατή ποσότητα 

αναλύτη που είναι δυνατό να ανιχνεύσει ο αισθητήρας µε αξιοπιστία.  Συνήθως, 

υπολογίζεται ως η συγκέντρωση που δίνει σήµα τριπλάσιο του θορύβου (S/N =3), 

µπορεί όµως να υπολογιστεί και γραφικά από το σηµείο τοµής του γραµµικού και του 

µη γραµµικού τµήµατος της καµπύλης βαθµονόµησης.   

Επιλεκτικότητα 

Αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των βιοαισθητήρων και 

ορίζεται ως η ικανότητα του αισθητήρα να διακρίνει µεταξύ διαφορετικών 

υποστρωµάτων.  Εξαρτάται κύρια από το βιολογικό µόριο αλλά πολλές φορές και η 

κατάλληλη επιλογή και η λειτουργία του µεταλλάκτη µπορεί να µεταβάλλουν την 

επιλεκτικότητα του συστήµατος.  Η IUPAC έχει προτείνει δύο µεθόδους για τον 
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προσδιορισµό της επιλεκτικότητας των βιοαισθητήρων.  Σύµφωνα µε την πρώτη 

µέθοδο, πραγµατοποιείται καµπύλη αναφοράς του βιοαισθητήρα σε κάθε 

παρεµποδίζουσα ουσία, και συγκρίνεται µε την καµπύλη αναφοράς του βιοαισθητήρα 

στον αναλύτη, κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  Η επιλεκτικότητα εκφράζεται ως ο 

λόγος του σήµατος σε µια συγκέντρωση αναλύτη, προς το σήµα στην ίδια 

συγκέντρωση παρεµποδίζουσας ουσίας.  Η δεύτερη µέθοδος βασίζεται στην 

προσθήκη παρεµποδίζουσας ουσίας στο διάλυµα του αναλύτη, σε συγκεντρώσεις που 

αναµένονται στα πραγµατικά δείγµατα.  Η επιλεκτικότητα, σε αυτή την περίπτωση 

εκφράζεται ως το ποσοστό διακύµανσης της απόκρισης του βιοαισθητήρα, µετά την 

προσθήκη της παρεµποδίζουσας ουσίας.  Η δεύτερη µέθοδος είναι χαρακτηριστική 

µόνο για συγκεκριµένες εφαρµογές και ως εκ τούτου η τιµή της επιλεκτικότητα που 

υπολογίζεται έχει πιο περιορισµένη σηµασία.  

Επαναληψιµότητα 

Ο όρος χρησιµοποιείται για να εκφράσει τόσο την επαναληψιµότητα µετρήσεων 

του βιοαισθητήρα όσο και την επαναληψιµότητα στην κατασκευή του.  Εκφράζεται 

από την επί τοις εκατό σχετική τυπική απόκλιση (%RSD) µεταξύ µετρήσεων του 

ίδιου αισθητήρα ή µεταξύ διαφορετικών αισθητήρων, αντίστοιχα.  Για τον 

προσδιορισµό της µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ευαισθησία το βιοαισθητήρα, η 

απόκριση σε συγκεκριµένη συγκέντρωση αναλύτη ή σπανιότερα κάποιο άλλο από τα 

χαρακτηριστικά ποιότητας του βιοαισθητήρα.   

Σταθερότητα - Χρόνος ζωής 

Η σταθερότητα ενός βιοαισθητήρα ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για τη 

µείωση της ευαισθησίας του βιοαισθητήρα κατά 10% ή κατά 50% είτε σε συνθήκες 

συνεχούς λειτουργίας ή σε συνθήκες αποθήκευσης.  Εξαρτάται από τη γεωµετρία και 

τον τρόπο κατασκευής του βιοαισθητήρα, από το χρησιµοποιούµενο µεταλλάκτη 

αλλά κυρίως από τη σταθερότητα του ακινητοποιηµένου βιολογικού µορίου.  Τέλος, 

εξαρτάται και από τις συνθήκες λειτουργίας του βιοαισθητήρα, όπως είναι το 

εφαρµοζόµενο δυναµικό, η θερµοκρασία, το pH κτλ.  Για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιµο να αναφέρονται σε κάθε περίπτωση οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εξετάστηκε.   
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Παρασιτοκτόνα και εντοµοκτόνα έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στη 

γεωργία για την αύξηση της παραγωγής και την αναβάθµιση της ποιότητας των 

προϊόντων.  Οι ουσίες αυτές έχουν επίσης συµβάλλει στον έλεγχο των 

µικροοργανισµών και στη µείωση του κόστους παραγωγής.  Σύµφωνα µε στατιστικά 

στοιχεία της FAO (Food and Agriculture Organization) περισσότερα από 1.2 

εκατοµµύρια τόνοι παρασιτοκτόνων πωλήθηκαν στη γεωργική βιοµηχανία, σε 

παγκόσµιο επίπεδο το 1995.  Μεταξύ αυτών, το 26% ήταν εντοµοκτόνα, το 31% 

µυκητοκτόνα και το 43% ζιζανιοκτόνα.  Η µεγάλη πλειοψηφία των εντοµοκτόνων 

που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αναστολείς του ενζύµου Ακετυλχολινεστεράση (AChE), 

και το 55% εξ αυτών ήταν οργανοφωσφορικά (OPs) ενώ το 11% ήταν καρβαµιδικά 

(CPs). 

Αυτές οι νευροτοξικές ενώσεις λειτουργούν ως µη αντιστρεπτοί αναστολείς του 

ενζύµου ακετυλχολινεστεράση.  Η παρεµπόδιση της δράσης του ενζύµου έχει ως 

αποτέλεσµα τη συσσώρευση του νευροδιαβιβαστή ακετυλχολίνη και την πρόκληση 

σοβαρών συµπτωµάτων όπως εµετούς, µαζική έκκριση γαστρικών και 

αναπνευστικών υγρών και συνεχή σύσπαση των µυών.  Ο θάνατος τελικά επέρχεται 

λόγω κόπωσης ή λόγω πνιγµού. 7,8  Οξεία δηλητηρίαση, λόγω έκθεσης σε 

παρασιτοκτόνα ή εντοµοκτόνα είναι πολύ διαδεδοµένη µεταξύ των αγροτών.  Στη 

δεκαετία του ‘80 υπολογίστηκε ότι οι θάνατοι από αυτήν την αιτία ανέρχονταν σε 

200.000.  Παράλληλα, πολλά OPs παρουσιάζουν το σύνδροµο της καθυστερηµένης 

νευροτοξικότητας, που σχετίζεται µε τη «γήρανση» των φωσφορυλιωµένων 

εστερασών. 9  

Η ευρεία χρήση των ενώσεων αυτών καθώς και οι αυξηµένοι κίνδυνοι οξείας και 

χρόνιας τοξικότητας, έχουν οδηγήσει σε αυστηρούς ελέγχους των επιπέδων των 

ουσιών αυτών στα νερά (επιφανειακά, πόσιµο, υδροφόρος ορίζοντας) αλλά και στο 

έδαφος και τα τρόφιµα.  Οι ανώτερες επιτρεπτές τιµές των διαφόρων 

παρασιτοκτόνων εξαρτώνται από τη δράση τους ως αντι-χολινεστεράσες και από το 
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µέσο στο οποίο ανιχνεύονται (λαχανικά, νερό, χώµα κτλ) και µπορεί να κυµαίνονται 

από µΜ – nM. 9 

Οι µέθοδοι, που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή ένωση και το Εθνικό 

Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωµένων Πολιτειών για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης των παρασιτοκτόνων είναι είτε µε Αέρια Χρωµατογραφία (GC) ή µε 

Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC)10.  Οι µέθοδοι αυτές συζευγµένες 

µε διάφορους ανιχνευτές χρησιµοποιούνται σήµερα για την αξιόπιστη ανίχνευση 

παρασιτοκτόνων διαφόρων τύπων.  Ως επί το πλείστον χρησιµοποιείται η Αέρια 

Χρωµατογραφία µε ανιχνευτή µαζών (GC-MS) συζευγµένη µε κάποια µέθοδο 

εκχύλισης, συνηθέστερα αυτή της στερεάς φάσης ή Solid Phase Extraction (SPE)11. 

Οι µέθοδοι αυτές παρά το ότι είναι πολύ ευαίσθητες (όρια ανίχνευσης που σε 

µερικές περιπτώσεις είναι της τάξης των ng/lt 11) είναι ακριβές πολύπλοκες και 

χρονοβόρες και το δείγµα συνήθως πρέπει να υποστεί κάποια προκατεργασία.12  

Παράλληλα δεν είναι δυνατή η εφαρµογή τους για συνεχή (on-line) παρακολούθηση 

και ανίχνευση πεδίου (in field).  Επιπλέον, καθόσον οι µέγιστες επιτρεπτές τιµές 

παρασιτοκτόνων σε τρόφιµα και νερά µειώνονται συνεχώς (π.χ. για την περίπτωση 

των παιδικών τροφών είναι µόλις 10 µg/kg) αρκετές κλασσικές αναλυτικές τεχνικές 

δε διαθέτουν το απαραίτητο όριο ανίχνευσης 13.   

Είναι λοιπόν εµφανής η ανάγκη για νέα οργανολογία, χαµηλού κόστους, που µε 

την κατάλληλη µεθοδολογία να µπορεί να προσφέρει δυνατότητες αυτοµατοποίησης 

µε τα απαιτούµενα όρια ανίχνευσης.  Επιπλέον, δυνατότητες εφαρµογής σε µετρήσεις 

πεδίου και για συνεχή παρακολούθηση είναι εξίσου σηµαντικές.   

Οι βιοαισθητήρες φαίνεται ότι µπορούν να αποτελέσουν την τεχνική που θα 

καλύψει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις.  Τα συστήµατα αυτά είναι απλά στη χρήση, 

έχουν χαµηλό κόστος και είναι κατάλληλα για on-line παρακολούθηση ή και 

επιτόπου ανίχνευση των ουσιών.  Η επίτευξη των απαραίτητων ορίων ανίχνευσης 

είναι ένα από τα σύγχρονα ερευνητικά θέµατα που απασχολούν τον τοµέα.   

 

2.2 Ηλεκτροχηµικοί Βιοαισθητήρες Ανίχνευσης Παρασιτοκτόνων 

Στους ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες παρασιτοκτόνων διακρίνονται δύο τρόποι 

ανίχνευσης: 
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Άµεσα.  Το παρασιτοκτόνο αποτελεί υπόστρωµα του βιολογικού µορίου, αντιδρά 

µε το βιολογικό µόριο και η ανίχνευση βασίζεται στην παρακολούθηση της 

κατανάλωσης ενός αντιδρώντος ή της παραγωγής ενός προϊόντος. 

Έµµεσα.  Το παρασιτοκτόνο σε αυτή την περίπτωση δρα ως αναστολέας του 

βιολογικού µορίου.  Η ανίχνευση του παρασιτοκτόνου βασίζεται στη µείωση ή την 

αύξηση της βιολογικής δραστικότητας µετά την αντίδραση του βιοµορίου µε το 

παρασιτοκτόνο.  Τα συστήµατα που βασίζονται στην έµµεση ανίχνευση των 

παρασιτοκτόνων ονοµάζονται και βιοαισθητήρες αναστολής 14.   

Ανάλογα µε το ακινητοποιηµένο βιολογικό µόριο διακρίνονται οι 

ανοσοαισθητήρες, οι βιοαισθητήρες που βασίζονται στο Φωτοσύστηµα ΙΙ και 

ενζυµικοί βιοαισθητήρες.   

Οι περισσότεροι βιοαισθητήρες παρασιτοκτόνων που έχουν αναπτυχθεί είναι 

ενζυµικοί βιοαισθητήρες αναστολής.  Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα ένζυµα στους 

ενζυµικούς βιοαισθητήρες ανίχνευσης παρασιτοκτόνων είναι χολινεστεράσες 

(ακετυλχολινεστεράση και βουτυρυλχολινεστεράση) από διάφορες πηγές.  Οι 

χολινεστεράσες παρεµποδίζονται και από τα οργανοφωσφορικά αλλά και από τα 

καρβαµιδικά παρασιτοκτόνα, και παρουσιάζουν µεγάλη ειδική ενεργότητα που 

µπορεί εύκολα να παρακολουθηθεί µέσω ηλεκτροχηµικών µεθόδων.  Μεταξύ των 

χρησιµοποιούµενων ενζύµων, η Electrophorus electricus Ακετυλχολινεστεράση είναι 

η ευρύτερα διαδεδοµένη καθώς µπορεί να αποµονωθεί σε µεγάλες ποσότητες και 

είναι εµπορικά διαθέσιµη 15.  Το ένζυµο αυτό χρησιµοποιείται και στην παρούσα 

εργασία ως µοντέλο.   

Όσον αφορά τη µετάλλαξη σήµατος, συνηθέστερα χρησιµοποιείται η 

αµπεροµετρική λόγω της υψηλής ευαισθησίας.   

2.3 Αµπεροµετρικοί Βιοαισθητήρες Ακετυλχολινεστεράσης 

2.3.1 Αρχή λειτουργίας 

Η ακετυλ-χολινεστεράση AChE καταλύει την υδρόλυση της ακετυλ-(θειο)χολίνης 

προς (θειο)χολίνη και οξικό, σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση και στη συνέχεια 

παρακολουθείται η οξείδωση της (θειο)χολίνης σε χαµηλά δυναµικά, σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες αντιδράσεις: 
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COOHCHSHCHCHNCHAChEOHSCOCHCHCHNCH 32233232233 )()( + →+ ++

 

−+++ ++ → eHSCHCHNCHSHCHCHNCH oxidation 22))(()( 222332233  

 

Εναλλακτικά, στο σύστηµα µπορεί να έχει ακινητοποιηθεί ταυτόχρονα και ένα 

δεύτερο ένζυµο η Οξειδάση της Χολίνης (ChO), η οποία καταλύει την οξείδωση της 

χολίνης προς βεταϊνη και υπεροξείδιο, σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση 16: 

 

COOHCHOHCHCHNCHAChEOHCHOOCCHCHNCH 32233232233 )()()( +−−− →+−−−− ++

 

222332233 )()( OHCOOCHNCHOHCHCHNCH ChO +−− →−−− −++  

 

Το Η2Ο2 τελικά οξειδώνεται στην επιφάνεια του ηλεκτρόδιου, παράγοντας το 

µετρούµενο αµπεροµετρικό σήµα.   

2.3.2 ∆ιαδικασία Μέτρησης 

Η διαδικασία µέτρησης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια 17: 

1. Μέτρηση της αρχικής απόκρισης του βιοαισθητήρα, i0.  

2. Επώαση του βιοαισθητήρα µε διάλυµα παρασιτοκτόνου για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα (στάδιο επώασης).  Κατά την επώαση του ενζύµου µε οργανοφωσφορικά 

(καρβαµιδικά) παρασιτοκτόνα φωσφορυλιώνεται (καρβονυλιώνεται)το ενεργό του 

κέντρο, όπως φαίνεται στην αντίδραση.  Η φωσφορυλίωση (καρβονυλίωση) αυτή 

προκαλεί µη-αντιστρεπτή αναστολή της δράσης του ενζύµου σύµφωνα µε το 

µηχανισµό που φαίνεται στο 

Σχήµα: 

 

 

 

 

όπου, Ε είναι το ένζυµο, PX το παρασιτοκτόνο, ΕP το φωσφορυλιωµένο ένζυµο 

,X η αποχωρούσα οµάδα και ki =k2/Kd η διµοριακή σταθερά ταχύτητας.   

Για µη-αντιστρεπτούς αναστολείς το στάδιο αυτό πραγµατοποιείται συνήθως 

απουσία υποστρώµατος και η αναστολή αυξάνεται µε το χρόνο επώασης.  Ο χρόνος 

Kd k2

ki

E + PX [E*PX] EP + X
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επώασης επιλέγεται  έτσι ώστε να προκαλείται ικανοποιητική µείωση της απόκρισης 

του βιοαισθητήρα, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιόπιστη ανίχνευση του 

παρασιτοκτόνου.  Ταυτόχρονα όµως, προκειµένου να µην επιµηκύνεται σηµαντικά ο 

συνολικός χρόνος ανάλυσης είναι επιθυµητό ο χρόνος επώασης να είναι κατά το 

δυνατό µικρότερος.   

3. Μέτρηση της τελικής απόκρισης του βιοαισθητήρα, ii. Η αναστολή της δράσης του 

ενζύµου οδηγεί σε µείωση της απόκρισης του αισθητήρα.  Το ποσοστό της µείωσης 

της απόκρισης συσχετίζεται τελικά µε τη συγκέντρωση του παρασιτοκτόνου.   

4. Πολλές φορές εφαρµόζεται και ένα τέταρτο στάδιο, που αποσκοπεί στην 

αναγέννηση του συστήµατος µέσω αναγέννησης της ενζυµικής ενεργότητας.  Αυτό 

επιτυγχάνεται µε επώαση του βιοαισθητήρα µε οξίµες (όπως είναι η Pyridine 2-

aldoxime methiodide, 2-PAM και η η διοξίµη 1,1΄-trimethylene bis 4-

formylpyridinium bromide dioxime), που από-φωσφορυλιώνουν το ενεργό κέντρο 

του ενζύµου 18,19. 

2.3.3 Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

Η απόκριση των βιοαισθητήρων αναστολής (δηλαδή το ποσοστό της 

παρατηρούµενης αναστολής) καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το ενζυµικό φορτίο 

που έχει ακινητοποιηθεί.  Όταν το ενζυµικό φορτίο είναι υψηλό, η παρατηρούµενη 

επίδραση του αναστολέα είναι µικρή γιατί τα απενεργοποιηµένα µόρια του ενζύµου 

αντικαθίστανται από άλλα µέσα στην ενζυµική µεµβράνη µε αποτέλεσµα η απόκριση 

του αισθητήρα να παραµένει υψηλή (µικρή αναστολή).  Στην περίπτωση αυτή, η 

απόκριση του αισθητήρα καθορίζεται από την ταχύτητα διάχυσης του υποστρώµατος 

στην ενζυµική µεµβράνη και οι συνθήκες µέτρησης χαρακτηρίζονται ως ελεγχόµενες 

από τη διάχυση.   

Αντιθέτως, όταν το ενζυµικό στρώµα περιέχει χαµηλό ενζυµικό φορτίο, τότε η 

επίδραση του αναστολέα είναι περισσότερο εµφανής καθώς τα µόρια του ενζύµου 

µέσα στην ενζυµική µεµβράνη δεν επαρκούν για να αντικαταστήσουν πλήρως τα 

απενεργοποιηµένα µόρια.  Υπό αυτές τις συνθήκες το σήµα του αισθητήρα είναι 

ποσοτικά µικρότερο αλλά η ευαισθησία του έναντι των αναστολέων είναι πολύ 

υψηλή.  Σε αυτή την περίπτωση η απόκριση του αισθητήρα εξαρτάται από την 

ταχύτητα µετατροπής του υποστρώµατος  στην ενζυµική µεµβράνη και έχουµε 

κινητικό έλεγχο της απόκρισης 20.   
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Η επιλογή µεταξύ κινητικού ελέγχου και διάχυσης επιτυγχάνεται µε κατάλληλο 

συνδυασµό ενζυµικού φορτίου στην ενζυµική µεµβράνη και συγκέντρωσης 

υποστρώµατος. 

Υπό κινητικές συνθήκες, και για µη αντιστρεπτούς αναστολείς συγκέντρωσης C 

το ποσοστό αναστολής (Ι%) είναι ανάλογο του ποσοστού του απενεργοποιηµένου 

ενζύµου και δίνεται από τη σχέση 21,22: 

tCk*100
}{E

{EI}I% i
0

ln−==       Εξίσωση 7 

Επειδή, το ποσό του ενεργού ενζύµου πριν και µετά την επώαση µε τον 

αναστολέα ({Ε0} και {Ε}) είναι απευθείας ανάλογο της αρχικής και τελικής 

απόκρισης του βιοαισθητήρα αντίστοιχα (i0 και ii), τελικά ισχύει: 

 

*100
i

ii
*100

}{E
{E}]}[{E

*100
}{E

{EI}I%
0

i0

0

0

0

−
=

−
==    Εξίσωση 8 

Για την κατασκευή της καµπύλης βαθµονόµησης χρησιµοποιείται συνήθως το 

ποσοστό αναστολής (Ι%) σε σχέση µε το λογάριθµο της συγκέντρωσης του 

παρασιτοκτόνου (logC) αλλά  εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απόλυτη τιµή 

της απόκρισης του βιοαισθητήρα στο υπόστρωµα.  Η ευαισθησία του βιοαισθητήρα 

βρίσκεται από το γραµµικό τµήµα της καµπύλης.  Το όριο ανίχνευσης καθορίζεται µε 

βάση τη σχετική τυπική απόκλιση των µετρήσεων (%RSD) και ορίζεται ως η 

συγκέντρωση εκείνη του αναστολέα που προκαλεί αναστολή ίση µε Ι%=3*RSD.  

Τέλος, η επιλεκτικότητα έναντι διαφορετικών αναστολέων υπολογίζεται από το λόγο 

των κλίσεων των καµπυλών βαθµονόµησης, που έχουν ληφθεί κάτω από ακριβώς 

ίδιες πειραµατικές συνθήκες.   

 

2.4 Προβλήµατα των βιοαισθητήρων ανίχνευσης παρασιτοκτόνων 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και 

βελτιστοποίηση βιοαισθητήρων για την ανίχνευση παρασιτοκτόνων, τα συστήµατα 

αυτά παρουσιάζουν ακόµη σηµαντικά µειονεκτήµατα µερικά από τα οποία 

αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:  

Η διαδικασία αναστολής περιλαµβάνει πολλά στάδια γεγονός που αυξάνει το 

χρόνο µέτρησης αλλά και τα σφάλµατα.  
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Οι µεθοδολογίες κατασκευής που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα και κύρια η 

τεχνική της µεταξοτυπίας που είναι και η πιο διαδεδοµένη, παρουσιάζουν χαµηλή 

επαναληψιµότητα στην απόκριση του αισθητήρα. 

Τα συστήµατα είναι πολύ ευαίσθητα στις συνθήκες λειτουργίας µε αποτέλεσµα τα 

συστατικά του δείγµατος να επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την απόκριση του 

αισθητήρα και την παρατηρούµενη αναστολή. 

 Η επιλεκτικότητα των βιοαισθητήρων προς τα παρασιτοκτόνα είναι µικρή, πράγµα 

που καθιστά τα συστήµατα αυτά κατάλληλα µόνο για ποιοτικές αναλύσεις ή για 

ποιοτική εξέταση των δειγµάτων (screening).  Προσπάθειες που έχουν γίνει στην 

κατεύθυνση της διάκρισης µεταξύ µιγµάτων παρασιτοκτόνων βρίσκονται ακόµα σε 

πρώιµα στάδια. 

Ο χρόνος ζωής των βιοαισθητήρων ανέρχεται µόλις σε 10-15 µετρήσεις.  

Εναλλακτικά κατασκευάζονται βιοαισθητήρες µιας χρήσεως οι οποίοι όµως δεν 

µπορούν να συζευκτούν µε συστήµατα ροής. 

Προκειµένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα και να κατασκευαστούν 

βιοαισθητήρες που θα ανιχνεύουν τα παρασιτοκτόνα αξιόπιστα απαιτείται, πρώτ’ απ’ 

όλα η ανάπτυξη µιας διαδικασίας κατασκευής χαµηλού κόστους, απλής και 

επαναλήψιµης.  

Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και αναλυτικών 

χαρακτηριστικών των βιοαισθητήρων, αυτή αναµένεται να επιτευχθεί µε τη χρήση 

βιοτεχνολογίας.  Πιο συγκεκριµένα η χρήση ενζύµων από νέες πηγές ή γενετικά 

τροποποιηµένων σε κατάλληλες θέσεις αναµένεται να προσδώσει στους 

βιοαισθητήρες καλύτερη επιλεκτικότητα, µεγαλύτερη ευαισθησία καθώς και 

καλύτερο χρόνο ζωής.  Ήδη έχει αναφερθεί η χρήση γενετικά τροποποιηµένων 

ενζύµων ή µικροοργανισµών για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων, µε πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα 23, 24.  
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3. ΣΚΟΠΟΣ  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, είναι προφανές ότι ο 

τοµέας των βιοαισθητήρων µπορεί να καλύψει σηµαντικές ανάγκες στην ανίχνευση 

και παρακολούθηση παρασιτοκτόνων, ωστόσο πολλά προβλήµατα µένουν να λυθούν 

που θα καθιερώσουν τα συστήµατα αυτά ως αναλυτικά όργανα περιβαλλοντικού 

ελέγχου.   

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αµπεροµετρικού 

βιοαισθητήρα οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων µε χαµηλά όρια ανίχνευσης.  Για 

το σχεδιασµό του συστήµατος θα χρησιµοποιηθεί ένα νέο ανθρακικό υπόστρωµα, ο 

πορώδης αγώγιµος άνθρακας που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µελέτες 

του Εργαστηρίου για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων γλυκόζης, γαλακτικού και 

φωσφορικού.  Το ένζυµο που θα ακινητοποιηθεί για την ανίχνευση των 

παρασιτοκτόνων είναι η Ακευλχολινεστεράση.   
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4. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΚΕΤΥΛΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ 

ΠΟΡΩ∆Η ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

4.1 Πορώδης Αγώγιµος Άνθρακας 

Ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας είναι ένα υλικό χαµηλού κόστους που 

παρουσιάζει υψηλή δραστική επιφάνεια, υψηλή αγωγιµότητα και δυνατότητα 

εύκολης µορφοποίησης.  Τα χαρακτηριστικά αυτά, τον καθιστούν ιδανικό υλικό για 

την κατασκευή βιοαισθητήρων καθώς η ακινητοποίηση των βιολογικών µορίων 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί εύκολα µε απλή προσρόφηση ενώ παράλληλα µπορεί να 

δράσει και ως αµπεροµετρικός µεταλλάκτης σήµατος25,26.  Σε προηγούµενες µελέτες 

που είχαν πραγµατοποιηθεί στο Εργαστήριο, το υλικό αυτό είχε χρησιµοποιηθεί 

επιτυχώς για την ακινητοποίηση και σταθεροποίηση µιας σειράς οξειδοαναγωγικών 

ενζύµων (οξειδάση της γλυκόζης, οξειδάση του πυρουβικού, οξειδάση του 

γαλακτικού) και οι αντίστοιχοι αµπεροµετρικοί βιοαισθητήρες έδειξαν ικανοποιητική 

ευαισθησία αλλά κυρίως εξαιρετική σταθερότητα27,28, 29.   

 

4.2 Κατασκευή Βιοαισθητήρα 

Σχεδιάστηκε βιοαισθητήρας βασισµένος στον πορώδη αγώγιµο άνθρακα.  Ο 

άνθρακας, κόβεται στο επιθυµητό µέγεθος (διάµετρος 5.6mm, πάχος 1mm) και 

καθαρίζεται διαδοχικά σε αιθανόλη και νερό για δέκα λεπτά, µέσα σε λουτρό 

υπερήχων.  Ακολουθεί ξήρανση για 30min στους 1500C. 

Η ακινητοποίηση της Electrophorus electricus AChE (E.el.AChE) στον πορώδη 

άνθρακα γίνεται µε βάση διαδικασία που βασίζεται στη φυσική προσρόφηση 30.  Ο 

άνθρακας τοποθετείται σε ενζυµικό διάλυµα Ακετυλχολινεστεράσης.  Το ένζυµο 

διαλυτοποιείται σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 25mM (K2HPO4, KH2PO4, KCl 

0.1M)µε pH=7.0, και σταθεροποιείται µε τη βοήθεια Bovine serum Albumine 

0.1mg/mL.  Η ενεργότητα του ενζύµου βρίσκεται φωτοµετρικά µε τη χρήση της 

µεθόδου Ellman 31 και παρακολούθηση της απορρόφησης στα 412nm.  Η ενεργότητα 

του ακινητοποιηµένου ενζύµου υπολογίζεται έµµεσα από τη µείωση της ενεργότητας 

στο διάλυµα προσρόφησης πριν και µετά την προσρόφηση.   

Ο άνθρακας µε το ακινητοποιηµένο ένζυµο τοποθετείται στο ηλεκτρόδιο, που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο(Εικόνα 2). 
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 Σύνδεση
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Εικόνα 2.  Ηλεκτρόδιο πορώδους άνθρακα 

Το σύστηµα παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα µικρού πάχους µεµβράνη και 

µεγάλης επιφάνειας επαφής µε το προς ανάλυση διάλυµα, καθώς και της εύκολης 

αντικατάστασης του αισθητήριου στοιχείου.   

4.3 Βελτιστοποίηση Λειτουργίας 

4.3.1 ∆ιάταξη µέτρησης 

Οι αµπεροµετρικές µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε σύστηµα 3 ηλεκτροδίων που 

αποτελείται από το ηλεκτρόδιο εργασίας (βιοαισθητήρας), αναφορικό ηλεκτρόδιο 

Ag/AgCl και βοηθητικό ηλεκτρόδιο Pt.  Με τη βοήθεια ποτενσιοστάτη εφαρµόζονταν 

σταθερό δυναµικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας 

Οι καµπύλες βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα πραγµατοποιήθηκαν σε στατική 

διάταξη.  Το ηλεκτρόδιο εργασίας µαζί µε το αναφορικό και το βοηθητικό παρέµεναν 

εµβαπτισµένα σε σταθερό όγκο διαλύµατος (100mL).  Εφαρµόζεται το δυναµικό 

εργασίας στο βιοαισθητήρα και µόλις το σύστηµα ισορροπήσει (~2-3h) γίνονται 

προσθήκες συγκεκριµένης ποσότητας υποστρώµατος και καταγράφεται το ρεύµα 

µετά από κάθε προσθήκη. 
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Μια από τις βασικές απαιτήσεις των βιοαισθητήρων που αναπτύσσονται για την 

ανίχνευση παρασιτοκτόνων είναι η δυνατότητα µέτρησης σε συνθήκες συνεχούς ροής 

και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ο σχεδιασµός ενός τέτοιου συστήµατος.  Όλες οι 

µετρήσεις παρασιτοκτόνων πραγµατοποιήθηκαν στη διάταξη αυτή (Εικόνα 3).   

Στη διάταξη ροής, ο βιοαισθητήρας εισάγεται σε ένα ειδικό κελί το οποίο έχει στο 

κάτω µέρος (µετωπικά µε την επιφάνεια του βιοαισθητήρα) την είσοδο του δείγµατος.  

Η είσοδος συνδέεται µε µία βαλβίδα εισαγωγής δείγµατος, η οποία µε τη σειρά της 

είναι συνδεδεµένη µε την αντλία.  Μια αντλία σύρριγγας χρησιµεύει για τη συνεχή 

παροχή ρυθµιστικού διαλύµατος στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα.  Για την 

αξιολόγηση του βιοαισθητήρα, παρασκευάζονται διαλύµατα διαφορετικής 

συγκέντρωσης υποστρώµατος και δείγµατα από το κάθε διάλυµα εισάγονται µέσω 

του βρόγχου της βαλβίδας στο σύστηµα.  Το δείγµα παρασύρεται από το ρυθµιστικό 

που διαρρέει συνεχώς το σύστηµα και φτάνει στην επιφάνεια του βιοαισθητήρα όπου 

ανάλογα µε την ποσότητα του υποστρώµατος στο κάθε δείγµα καταγράφεται η 

ανάλογη αύξηση στο ρεύµα µε τη µορφή κορυφής. 

Στη διάταξη αυτή το βοηθητικό ηλεκτρόδιο ήταν από ανοξείδωτο ατσάλι.   

 

 
 

Εικόνα 3.  ∆ιάταξη ροής αµπεροµετρικών µετρήσεων.  CE: βοηθητικό ηλεκτρόδιο (ανοξείδωτο 

ατσάλι), WE: ηλεκτρόδιο εργασίας και RE: ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag/AgCl.  Ο όγκος δείγµατος ήταν 

182µL, ροή 0.5mL/min 
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Καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων η θερµοκρασία διατηρούνταν σταθερή 

στους 25 0C, µε τη βοήθεια θερµοστατούµενου υδρόλουτρου. 

4.3.2 Επιλογή pH 

Mελετήθηκε η επίδραση του pH στη λειτουργία του βιοαισθητήρα, καθώς είναι 

γνωστό ότι η παράµετρος αυτή επηρεάζει σηµαντικά την καταλυτική δράση των 

ενζύµων και κατ’ επέκταση και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα.  

Κατασκευάστηκαν ρυθµιστικά διαλύµατα φωσφορικών διαφορετικής τιµής pH και 

µετρήθηκε η ευαισθησία βιοαισθητήρα E.el. AChE ενζυµικού φορτίου 1500U/mL.  

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο γράφηµα που ακολουθεί (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

Εικόνα 4.  Επίδραση pH στη λειτουργία του βιοαισθητήρα E.el. AChE 1500U/mL. 

Είναι προφανές ότι ο βιοαισθητήρας δίνει καλύτερη ευαισθησία σε εύρος pH 6.5-

7.5.  Σε τιµές pH µεγαλύτερες του 7.5 παρατηρείται δραστική µείωση της απόκρισης 

του αισθητήρα (~50%/µισή µονάδα pH).  Ως βέλτιστη τιµή επιλέχθηκε το pH=7.0. 
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4.3.3 Επιλογή ∆υναµικού Λειτουργίας 

Προκειµένου να επιλεγεί το καλύτερο δυναµικό λειτουργίας και να διαπιστωθεί η 

επίδραση του ρυθµιστικού διαλύµατος στην απόκριση του βιοαισθητήρα 

κατασκευάστηκε το υδροδυναµικό βολταµµογράφηµα του αισθητήρα σε δύο 

διαφορετικά ρυθµιστικά διαλύµατα, ίδιας τιµής pH.  Τα ρυθµιστικά διαλύµατα που 

εξετάστηκαν έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία και πρόκειται για τα 

φωσφορικά KH2PO4 και το Tris.  Τα ρυθµιστικά αυτά χρησιµοποιήθηκαν τόσο για 

την κατασκευή του βιοαισθητήρα (ενζυµικό διάλυµα προσρόφησης) όσο και στο 

διάλυµα εργασίας.  Στο ρυθµιστικό διάλυµα των φωσφορικών η τιµή του pH 

ρυθµίζεται µε ανάµιξη κατάλληλων ποσοτήτων KH2PO4 + K2HPO4, ώστε να 

αποφεύγεται η προσθήκη ισχυρών βάσεων (συνήθως ΚΟΗ) που µπορεί να 

επηρεάσουν τη σταθερότητα του ενζύµου.  Προκειµένου να διατηρείται σταθερή η 

ιονική ισχύς του ρυθµιστικού διαλύµατος και η τιµή της να µην επηρεάζει την 

απόκριση του βιοαισθητήρα, στο ρυθµιστικό διάλυµα προστίθεται και KCl 0.1M. 

Χρησιµοποιήθηκαν 2 βιοαισθητήρες Electrophorus electricus AChE µε ενζυµικό 

φορτίο 1500 U/mL AChE.  Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο γράφηµα της 

Εικόνας 5.   

Η ευαισθησία του βιοαισθητήρα στα δύο ρυθµιστικά διαλύµατα είναι της ίδιας 

τάξης για το εύρος δυναµικών µεταξύ 100-400 mV.  Η αύξηση της ευαισθησίας που 

παρατηρείται καθώς αυξάνεται το δυναµικό εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ανοδική οξείδωση της θειοχολίνης λαµβάνει χώρα περίπου στα 400mV (vs Ag/AgCl).  

Καθώς είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν χαµηλότερα δυναµικά 

εργασίας (µέχρι 400mV) επιλέχθηκε ως βέλτιστο δυναµικό εργασίας τα +100mV.  Ως 

καταλληλότερο ρυθµιστικό διάλυµα, αυτό των φωσφορικών που έχει καλύτερη 

ρυθµιστική ικανότητα στο επιθυµητό pH 7.0.  
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Εικόνα 5.  Υδροδυναµικό βολταµµογράφηµα του βιοαισθητήρα E.el. AChE σε ρυθµιστικά 

διαλύµατα φωσφορικών (µαύρη γραµµή) και Tris (κόκκινη γραµµή), pH=8.0. Ενζυµικό φορτίο 

500U/mL.  

4.3.4 Επιλογή κινητικών συνθηκών λειτουργίας 

Πραγµατοποιήθηκε µελέτη των κινητικών συνθηκών λειτουργίας του συστήµατος 

και της ποσότητας του ενζυµικού φορτίου που θα ακινητοποιηθεί στο βιοαισθητήρα.   

Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν βιοαισθητήρες AChE µε διαφορετική ενζυµική 

ενεργότητα.  Παρακολουθήθηκε η µείωση της ευαισθησία των αισθητήρων µετά από 

διαδοχικά στάδια επώασης µε το παρασιτοκτόνο Dichlorvos συγκέντρωσης 10-6 Μ.  

∆ύο ενδεικτικά διαγράµµατα διαδοχικών επωάσεων µε παρασιτοκτόνο φαίνονται 

στην Εικόνα 6.  

Στα διαγράµµατα αυτά φαίνεται η µεταβολή της ευαισθησίας δύο βιοαισθητήρων 

διαφορετικού ενζυµικού φορτίου, µε το χρόνο επώασης στο dichlorvos 10-6M.   
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Για ποσότητες ενζύµου µεγαλύτερες από 20U δεν παρατηρήθηκε σηµαντική 

µείωση στην απόκριση του αισθητήρα ούτε και µετά από 20min επώαση µε το 

παρασιτοκτόνο.  Μεγαλύτερος χρόνος επώασης δεν είναι επιθυµητός διότι αυξάνει 

σηµαντικά το συνολικό χρόνο ανάλυσης.  

 

Εικόνα 6.  Μελέτη κινητικών συνθηκών λειτουργίας του βιοαισθητήρα E.el. AChE.  Μελετήθηκε 

η επώαση µε παρασιτοκτόνο Dichlorvos 10-6M για δύο βιοαισθητήρες µε ενζυµικό φορτίο (Α) 20U 

AChE και (Β) 2U AChE. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα ελήφθησαν και µε το παρασιτοκτόνο Paraoxon (Εικόνα 

7). 
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Εικόνα 7.  Μελέτη κινητικών συνθηκών λειτουργίας του βιοαισθητήρα E.el. AChE µε ενζυµικό 

φορτίο 2U, κατά την επώαση µε παρασιτοκτόνο Paraoxon 10-4M. 

Ποσότητες ενζύµου µικρότερες από 2U δεν ήταν δυνατό να δώσουν επαναλήψιµα 

αποτελέσµατα.  Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, ως βέλτιστη συγκέντρωση 

ενζύµου επιλέχθηκαν τα 2U και ως βέλτιστος χρόνος επώασης τα 10 λεπτά.   

4.3.5 Ανίχνευση παρασιτοκτόνων 

Τα παρασιτοκτόνα που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των αναλυτικών 

χαρακτηριστικών του βιοαισθητήρα είναι τα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα 

Diclorvos και Paraoxon, µε δοµές που φαίνονται στο ακόλουθο Σχήµα (Εικόνα 8): 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.  ∆οµές των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων Dichlorvos και Paraoxon. 
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Πρόκειται για εµπορικά διαθέσιµα παρασιτοκτόνα ευρείας χρήσης.  Ειδικά το 

Dichlorvos έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας ως «υψηλής 

τοξικότητας» επειδή η υψηλή πτητικότητά του το καθιστά επικίνδυνο για τη δηµόσια 

υγεία.  Έτσι, το Dichlorvos έχει πολύ χαµηλές επιτρεπόµενες τιµές και αποτελεί πολύ 

καλό µοντέλο για τη µελέτη του αισθητήρα.32 

Ένα τυπικό καταγράφηµα που λαµβάνεται κατά την πραγµατοποίηση καµπύλης 

βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα E.el. AChE 2U, σε ροή και σε δυναµικό εργασίας 

+100mV παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.  

 

Εικόνα 9.  Τυπικό καταγράφηµα ροής της απόκρισης του βιοαισθητήρα AChE (2U) σε διαδοχικές 

ενέσεις υποστρώµατος, Ακετυλθειοχολιν-χλωριδίου.  Ροή 0.5mL/min. 

Η αντίστοιχη καµπύλη βαθµονόµησης δίνεται στην Εικόνα 10: 

 

t (min) 
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Εικόνα 10.  Καµπύλη βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα E.el. AChE (2U) σε διαδοχικές ενέσεις 

υποστρώµατος, Ακετυλθειοχολιν-χλωριδίου.  Ροή 0.5mL/min, δυναµικό εργασίας +100mV (vs 

Ag/AgCl). 

 

Σύµφωνα µε την καµπύλη αυτή το σύστηµα λειτουργεί κάτω από κινητικές 

συνθήκες χωρίς να προκαλείται αναστολή του ενζύµου, για συγκεντρώσεις 

υποστρώµατος µεταξύ 1-3 mM.  Η επαναληψιµότητα µετρήσεων για το ίδιο εύρος 

συγκεντρώσεων ήταν επίσης πολύ ικανοποιητική (RSD=6.4%, n=3).   

Ακολούθησε βαθµονόµηση του συστήµατος µε διαφορετικές συγκεντρώσεις 

παρασιτοκτόνου.  Η διαδικασία µέτρησης περιλαµβάνει µέτρηση της απόκρισης του 

αισθητήρα, επώαση µε µια συγκέντρωση παρασιτοκτόνου για 10 λεπτά, και εκ νέου 

µέτρηση της απόκρισης του αισθητήρα µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στο 

σύστηµα, η οποία επιτυγχάνεται µε έκπλυση µε ρυθµιστικό για ~ 30 λεπτά.  

Προκειµένου να µειωθεί ο συνολικός χρόνος ανάλυσης αποφασίστηκε να 

πραγµατοποιείται καµπύλη βαθµονόµησης ενός σηµείου χρησιµοποιώντας µια 

συγκέντρωση υποστρώµατος.  Ως βέλτιστη συγκέντρωση υποστρώµατος επιλέχθηκαν 

τα 3mM.   
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Η καµπύλη αναστολής προκύπτει από τη συσχέτιση του ποσοστού παρεµπόδισης, 

I(%) µε το λογάριθµο της συγκέντρωσης του παρασιτοκτόνου.  Οι καµπύλες 

αναστολής του συστήµατος στα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα Dichlorvos και 

Paraoxon, δίνονται στις Εικόνες 11 και 12 αντίστοιχα.   

 

 

 

 

Εικόνα 11.  Καµπύλη αναστολής του βιοαισθητήρα E.el. AChE στο dichlorvos.  Ενζυµικό φορτίο 

2U, ATChCl 3mM, ροή 0.5mL/min, χρόνος επώασης 1min.  ∆υναµικό εργασίας +100mV. 

 

Ο βιοαισθητήρας E.el. AChE παρουσίασε πολύ καλά αναλυτικά χαρακτηριστικά 

για την ανίχνευση του παρασιτοκτόνου Dichlorvos.  Το πιο αξιοσηµείωτο 

χαρακτηριστικό του βιοαισθητήρα είναι το όριο ανίχνευσης το οποίο (για ποσοστό 

αναστολής ίσο µε 20%) είναι ίσο µε LOD 20% = 10-12M Dichlorvos.  Η τιµή αυτή του 

ορίου ανίχνευσης είναι σηµαντικά χαµηλότερη (περίπου δύο τάξεις µεγέθους) από τα 

όρια ανίχνευσης που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα µε συστήµατα βιοαισθητήρων.  

Είναι επίσης σηµαντικό το ότι επιτυγχάνεται µε µόλις 10 λεπτά επώασης και χωρίς 

προηγούµενη κατεργασία του δείγµατος.   
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Εικόνα 12.  Καµπύλη αναστολής του βιοαισθητήρα E.el. AChE στο paraoxon.  Ενζυµικό φορτίο 

2U, ATChCl 3mM, ροή 0.5mL/min, χρόνος επώασης 1min.  ∆υναµικό εργασίας +100mV. 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα E.el. AChE ως προς την 

ανίχνευση του παρασιτοκτόνου Paraoxon, ήταν επίσης πολύ ικανοποιητικά.  Το όριο 

ανίχνευσης, υπολογίστηκε ίσο µε LOD20% = 10-8M.  Το όριο ανίχνευσης αυτό, αν και 

υψηλότερο από το όριο ανίχνευσης στο Dichlorvos ωστόσο παραµένει να είναι ένα 

από τα χαµηλότερα όρια που έχουν επιτευχθεί µε βιοαισθητήρα.   

Η διαφορά στα παρατηρούµενα όρια ανίχνευσης οφείλεται στη διαφορετική 

ευαισθησία του ακινητοποιηµένου ενζύµου προς τα αντίστοιχα παρασιτοκτόνα αλλά 

και στη διαφορετική κατανοµή τους εντός της ενζυµικής µεµβράνης.   
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων ανίχνευσης 

παρασιτοκτόνων.  Οι βιοαισθητήρες παρασιτοκτόνων παρουσιάζουν την 

ιδιαιτερότητα ότι είναι βιοαισθητήρες αναστολής, γεγονός που κάνει τα συστήµατα 

αυτά πολύπλοκα και τη µέτρηση δύσκολη.  Ωστόσο ο βιοαισθητήρας που 

σχεδιάστηκε µε βάση τον πορώδη άνθρακα είναι απλός στην κατασκευή ενώ 

παράλληλα η αντικατάσταση του αισθητήριου στοιχείου µπορεί να γίνει εύκολα.  Το 

κυριότερο όµως χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι το εξαιρετικά χαµηλό όριο 

ανίχνευσης που επιτρέπει την ανίχνευση των παρασιτοκτόνων σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα.  Αποδείχτηκε λοιπόν ότι η χρήση ενός νανοπορώδους υλικού, του νανο-

πορωδη άνθρακα µπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των αναλυτικών 

χαρακτηριστικών των βιοαισθητήρων.   

Η χρήση νανοϋλικών για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων συστηµάτων 

βιοαισθητήρων µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων στον 

τοµέα των βιοαισθητήρων που αφορούν τη σταθερότητα, τα όρια ανίχνευσης και την 

επαναληψιµότητα κατασκευής τους.  Οι δυνατότητες των νανοϋλικών δεν έχουν 

ακόµη αξιοποιηθεί καθώς η τεχνολογία παρασκευής των υλικών αυτών είναι 

καινούρια και πολλά από αυτά δεν έχουν επαρκώς χαρακτηριστεί ως προς τις χηµικές 

τους ιδιότητες.  Η σύζευξη όµως της τεχνολογίας των νανοϋλικών µε βιολογικά µόρια 

αναµένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη βιοαναλυτικών συστηµάτων υψηλής 

ευαισθησίας.   

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια µια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη 

βελτιστοποιηµένων βιοαισθητήρων είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών των ίδιων 

των βιολογικών µορίων µε τη βοήθεια της γενετικής µηχανικής.  Συγκεκριµένα, 

πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές στην ευαισθησία 

ακετυλχολινεστερασών από διάφορες πηγές 33, ως προς τα διάφορα παρασιτοκτόνα 

και εντοµοκτόνα και η ευαισθησία αυτή είναι δυνατό να αυξηθεί ακόµη περισσότερο 

µε κατάλληλη γενετική τροποποίηση των ενζύµων.  Για την περίπτωση της 

ακετυλχολινεστεράσης είναι γνωστό ότι είναι δυνατό να αυξηθεί η ευαισθησία του 

ενζύµου στα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα µε µεταλλάξεις των υπολειµµάτων 

που περιβάλλουν το ενεργό κέντρο.  Η χρήση γενετικά τροποποιηµένων 
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ακετυλχολινεστερασών αναµένεται να βελτιστοποιήσει όχι µόνο τα όρια ανίχνευσης 

του συστήµατος αλλά και την επιλεκτικότητά του ως προς συγκεκριµένα 

παρασιτοκτόνα, καθώς και τη διάρκεια ζωής του βιοαισθητήρα.
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