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INTRODUCTION 

Research and Development in Biosensors 

Biosensors have been under development for over 30 years while research in this 

field has become very popular the last 15.  This research has been partly successful, 

leading to the acquisition of some electrochemical biosensor companies by large 

diagnostic firms and the concomitant commercial production of some diagnostic tools 

based on biosensor technology1. 

However, the issue of biosensor widespread application still remains.  In so far, 

biosensor show some disadvantages that have impeded their large application as 

reliable analytical tools, the most important ones being their stability, reproducibility 

in manufacturing and their inadequate sensitivity.  These characteristics depend 

largely on the interaction between the immobilized enzyme and the transducer 

surface, a filed that is currently under intense investigation.  At the same time it has 

become apparent that biosensors can mostly serve as single use screening tools, which 

has turned research towards the development of micro or even nano-systems, simple 

in use2.   

Thus, today research for the optimization of bio-analytical systems has turned 

towards two directions: The optimization of the intrinsic properties of the 

biomolecule, with the aid of genetic engineering and the design and development of 

nano-systems based on novel nanomaterials3. 

Genetic engineering 

The stability of biomolecules and more specifically of enzymes, as well as their 

sensitivity and selectivity towards specific substrates, can be optimized with the 

appropriate genetic engineering.  Until recently, the enzymes that were mainly used 

for the development of biosensors were only the commercially available ones that 

could be obtained in sufficient quantities with a relatively low cost.  However, recent 

advances in gene expression have simplified the overall procedure, allowing the 

production of different variants in high yield.  This has resulted in the production of a 

variety of enzymes (native or genetically engineered) in sufficient quantities for 

further study and use.  Moreover, the aminoacid sequences of many microorganisms 
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have been resolved and the protocols used for genetic engineering have progressed, 

allowing the directed evolution of enzymes4. 

Therefore, genetic engineering emerges as a powerful strategy to optimize 

biosensor performance.  Indeed, the development of biosensors based on genetically 

engineered biomolecules has recently been reported in literature5,6,7. 

 

Nanomaterials  

Materials with at least one of their critical dimensions in the range of 100 

nanometers, are characterized as nano-materials.  Nanomaterials are mainly divided 

into 3 categories: nanoparticles, nanowires and nanoporous materials.   

The nanoparticles have highly interesting optical, electronic, and catalytic 

properties.  Their most important feature is that their physicochemical properties are 

different from those of the bulk material and depend largely and in a predictable 

manner by their geometry and their dimensions.  This allows the synthesis of a large 

variety of materials with properties (optical, electronic, magnetic etc.) tuned for 

specified applications8.  The interesting properties of nanomaterials can be utilized in 

a wide range of fields, but amongst the most anticipated ones is their application for 

clinical and medicinal purposes.  Nanomaterials functionalized with biological 

molecules are envisaged as tags for in vivo magnetic imaging, for controlled drug 

delivery and release etc9.  However, such applications of nanomaterials require a 

better understanding and control over their properties and the synthetic procedures.   

In the field of bio-analytical devices and more precisely in biosensors, their high 

surface ratio, their catalytic activity and their electron transfer properties make them 

ideal immobilization matrices, transduction platforms and mediators.  Yet again 

nanomaterials are just beginning to be employed in the design of biosensor systems.  

Most of the relevant publications examine either the interaction of nanomaterials with 

biological molecules or optimize the immobilization protocols10.  In most cases of 

biosensors the transduction method of choice is either optical or electrochemical.  A 

short survey on the existing literature of nanomaterials-based biosensors follows. 

Nanoparticles 

Nanoparticles are the materials whose all 3 dimensions lie in the range of 

nanometers.  They are usually comprised of metals, oxide metals or semiconducting 
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materials (Au, Ag2S, CdS, CdSe, TiO2) 11.  In some cases nanoparticles are found in 

the form of crystals, and as such they can be used as building blocks for the assembly 

of larger two or three dimensional structures.  The functionalization of nanoparticles 

with biological molecules has so far been performed with a limited number of 

methods, which are summarized in Table 13.   

Table 1.  Techniques employed for the conjugation of biomolecules on nanoparticles. 

Nanoparticles Immobilization method Biomolecule 

Au Disulfide bond HS-Cys Immunoglobulin, serum albumin 

Au Adsorption proteins 

Au Biotin-Streptavidin interaction Immunoglobulin, serum albumin 
Au Covalent bond Immunoglobulin, serum albumin 
Au Biotin-Streptavidin interaction DNA 

Au Disulfide bond DNA 

Au Covalent bond DNA 

Au Covalent bond proteins 
Au Covalent bond proteins 
Ag Adsorption Heme proteins, Immunoglobulin 

ZnS Disulfide bond HS Glutathione 

CdS Disulfide bond HS Peptides 

CdS Adsorption DNA 

CdSe/ZnS Covalent bond DNA 

CdSe/CdS/SiO2 Covalent bond Streptavidin 

CdSe/ZnS Covalent bond Immunoglobulin, transferrin 

CdSe/ZnS Covalent bond leucine 

SnO2, TiO2 Covalent bond proteins 
GaAs, InP Covalent bond proteins 

 

The methods that are usually employed for the immobilization of the biomolecules 

on the surface of nanoparticles are the formation of disulfide bonds (a cysteine residue 

of the protein can react with a sulfur group of the nanoparticle) or through covalent 

bonds using bi-functional reagents.  Electrostatic interaction can also be used, which 

is usually the case for the immobilization of DNA.  A different approach involves the 

use of the interaction between biotin-streptavidin.   

One of the most important categories of nanoparticles for biological applications is 

fullerenes.  Fullerenes can be used either in their pristine state or after chemical 

functionalization or even after coverage with polymers 12.   
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Lately, efforts are undertaken towards the development of larger two and three 

dimensional structures of well defined architecture.  For this purpose, embedding in 

sol-gels and surface deposition are being evaluated.   

Nanowires 

Nanowires have two of their critical dimensions in the range of nanometers.  They 

are usually synthesized form silicon13, but lately they have also been produced by 

silver, gold and conductive polymers14.  Modern techniques have allowed the 

production of ordered arrays and of functionalized nanowires. 

They are of particular interest for biosensor development due to the possible 

applications in measurements inside extremely small spaces (e.g. intracellular 

measurements).  The nanowire-based biosensors are characterized by increased 

surface ratio and diffusion rate, leading to increased sensitivity of the corresponding 

system.  However, nanowires have not been applied extensively in biosensors mainly 

due to problems arising form their fabrication techniques15. 

Nanoporous materials-Nanotubes 

Nanoporous materials have pores or internal spaces in the range of nanometers, 

appropriate for the immobilization of proteins and other biological molecules16.  At 

the same time they present all of the properties of nanomaterials such as high surface 

area and tunneling of electrons.  Therefore, they are very promising for the 

development of nano-sensors.  Nanotubes belong to the same category.  They are 

materials that have an inner channel with a diameter in the range of nanometers and 

length in the range of nm to µm.  They can be synthesized from gold, silicon and 

carbon.  Biological molecules can be immobilized on the surface of the nanotubes, 

either through electrostatic interactions and the development of self-assembled 

monolayers or through covalent bonds, usually disulfide.  

Until recently, nanoporous materials were synthesized mainly from silicon, with 

diameters ranging from 2nm to a few micro-meters.  However, silicon is not a suitable 

electrochemical transducer and thus few reports exist on the use of such nanoporous 

materials in electrochemical sensor and biosensor design.  Recent progress in micro-

fabrications technologies has allowed the synthesis of nanoporous materials from 

gold17, aluminium18 and carbon which are more suitable for the development of 

electrochemical biosensors.  The interaction of such materials with a variety of 
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biological molecules is currently being investigated and different immobilization 

approaches are under development.  Carbon nanotubes in particular are a very 

promising material for the development of novel sensor technologies and have 

attracted research interests worldwide.   
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SCOPE OF THE PROJECT 

The scope of the project was the development of a biosensor system of improved 

analytical characteristics, with emphasis on the stability and the sensitivity.  In order 

to achieve this goal, two approaches would be employed: The use of novel 

nanomaterials for the design of the biosensor system and the application of genetically 

engineered enzymes of improved catalytic properties. 

The main prerequisites for the design of a reliable and sensitive biosensor system 

are the simple immobilization procedure and the establishment of fast transduction of 

the analytical information to electrical signal and these characteristics also determine 

the choice of nanomaterials to be employed.  Previous studies in our laboratory as 

well as extensive literature search indicated that the most appropriate materials for the 

development of electrochemical biosensors were porous materials with pore diameter 

in the range of nanometers.  The following materials were chosen for further study: 

 Nano-porous carbon.  The porous carbon has an extensive porous structure that 

allows the immobilization of high enzyme amount, by a simple single-step 

adsorption procedure.  Additionally, its high conductivity allows its use as a 

transduction platform for amperometric measurements.  The stabilizing effect of 

this material to highly unstable enzymes was evaluated and studied. 

 Porous sol-gel polymers.  Sol-gels were chosen as immobilization matrices, due to 

their tunable physicochemical characteristics and their simple synthetic procedure.  

The material was optimized for enzyme immobilization in order to obtain a 

biosensor of enhanced sensitivity. 

It was decided that both the porous carbon and the sol-gels would be used for the 

development of a biosensor to detect organophosphorus pesticides.  

Organophosphorus pesticides constitute one of the most toxic classes of compounds 

that threaten public health.  Their extensive and inappropriate use has rendered their 

reliable monitoring at trace levels more and more necessary.  In order to achieve the 

lowest possible detection limits and the highest sensitivity, it was also decided to 

evaluate an appropriately genetically engineered enzyme.  

 Carbon nanotubes.  Carbon nanotubes have a wide range of properties that make 

them extremely promising immobilization matrices for electrochemical biosensors, 
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such as their high surface ratio, the possibility for functionalization and their 

electron transfer properties.  At the same time they can act as transduction 

platforms due to their high conductivity while their nanometer size can lead to the 

development of nano-biosensors.  In order to examine all of the above properties of 

carbon nanotubes it was mandatory to immobilize an enzyme that performs 

oxidation and reduction reactions.  Therefore, Glucose oxidase was chosen since 

the development of a glucose biosensor is of high clinical interest. 
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1. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

1.1 Ορισµός - Αρχή Λειτουργίας  

Οι βιοαισθητήρες, σύµφωνα µε τον πιο πρόσφατο ορισµό της IUPAC 1, είναι 

χηµικοί αισθητήρες στους οποίους η χηµική αναγνώριση επιτελείται µε τη βοήθεια 

ενός βιοχηµικού µηχανισµού.  Πιο συγκεκριµένα οι βιοαισθητήρες είναι αυτοτελείς 

συσκευές ικανές να παρέχουν ποσοτικές ή ηµι-ποσοτικές αναλυτικές πληροφορίες 

χρησιµοποιώντας ένα βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης.  Ωστόσο, οι βιοαισθητήρες 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση τόσο βιολογικών όσο και µη-

βιολογικών δειγµάτων.   

Οι βιοαισθητήρες αποτελούνται από δύο βασικά τµήµατα συνδεδεµένα σε σειρά: 

Το βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης και το φυσικοχηµικό µεταλλάκτη σήµατος.   

Βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης 

Το τµήµα αυτό µεταφράζει πληροφορίες βιοχηµικού χαρακτήρα, συνήθως τη 

συγκέντρωση του αναλύτη, σε φυσικό ή χηµικό σήµα εξόδου, µε συγκεκριµένη 

ευαισθησία.  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:  

Βιοαισθητήρες Συγγένειας. Η λειτουργία του βιοαισθητήρα βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση του αναλύτη µε βιολογικά µακροµόρια.  Η αναγνώριση και δέσµευση 

του αναλύτη οφείλεται στην αντιστρεπτή δέσµευση µεταξύ υποδοχέα-υποστρώµατος 

που παρουσιάζουν συµπληρωµατικές δοµές, και την αποκατάσταση ισορροπίας.  

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

αντισώµατα ή ολιγονουκλεοτίδια.  Βασικό µειονέκτηµα των συστηµάτων αυτών είναι 

η ισχυρή σύµπλεξη µεταξύ υποδοχέα-αναλύτη που δεν επιτρέπει τη γρήγορη 

αναγέννηση του βιοαισθητήρα.  

Βιοαισθητήρες Κατάλυσης.  Οι βιοαισθητήρες κατάλυσης βασίζονται στην 

καταλυτική δράση βιολογικών υποδοχέων-µακροµορίων που βρίσκονται 
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προστατευµένα στο βιολογικό τους περιβάλλον (κύτταρα, µικροοργανισµοί κτλ) ή 

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

γενετική τροποποίηση.   

Στους βιοαισθητήρες κατάλυσης, ο αναλύτης αντιδρά παρουσία του βιοµορίου 

προς το προϊόντα P.   

'' PPSS tbiocatalys + →+  

Η ανίχνευση του αναλύτη / υποστρώµατος S µπορεί να βασίζεται: 

 Στην κατανάλωση του υποστρώµατος S και την συνεπακόλουθη µείωση του 

σήµατος 

 Στην παραγωγή του προϊόντος P και την επακόλουθη αύξηση του σήµατος 

 Στην µεταφορά ηλεκτρονίων από τον βιοκαταλύτη προς τον µεταλλάκτη 

σήµατος 

Μεταλλάκτης σήµατος 

Οι φυσικοχηµικές µεταβολές 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 οπτικούς, πιεζοηλεκτρικούς, αγωγιµοµετρικούς θερµικούς 

και ηλεκτροχηµικούς.  Ωστόσο το επικρατέστερο σχήµα µετάλλαξης σήµατος είναι 

ηλεκτροχηµικό, και για αυτό το λόγο η κατηγορία αυτή αναλύεται λεπτοµερέστερα.   

1.2 Ηλεκτροχηµικοί Βιοαισθητήρες 

Οι ηλεκτροχηµικοί βιοαισθητήρες αποτελούν την κυριότερη κατηγορία 

βιοαισθητήρων.  Αυτού του είδους οι βιοαισθητήρες µπορούν να εφαρµοστούν σε 

πολύπλοκα δείγµατα, παρουσιάζουν καλή ευαισθησία και είναι εύκολο να 

µικροποιηθούν.  Έτσι, χρησιµοποιούνται σε ποσοστό 66% µε πρώτους σε εφαρµογή 

τους ποτενσιοµετρικούς και αµπεροµετρικούς ενώ ακολουθούν οι βιοαισθητήρες µε 

µεταλλάκτη επαγόµενου πεδίου και οι αγωγιµοµετρικοί 2.  Παρακάτω δίνεται µια 
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συνοπτική περιγραφή της αρχής λειτουργίας των ηλεκτροχηµικών µεταλλακτών 

σήµατος 3.   

Ποτενσιοµετρικοί Βιοαισθητήρες. 

Οι ποτενσιοµετρικές µετρήσεις περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό της διαφοράς 

δυναµικού που αναπτύσσεται µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και ενός αναφορικού 

ηλεκτροδίου σε συνθήκες µηδενικού ρεύµατος και µετά την αποκατάσταση 

ισορροπίας.  Η διαφορά δυναµικού που αναπτύσσεται οφείλεται σε επιλεκτική 

δέσµευση του αναλύτη στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας και είναι ανάλογη 

του λογαρίθµου της ενεργότητας του αναλύτη, όπως περιγράφεται από την εξίσωση 

Nernst4.   

Βιοαισθητήρες Επαγόµενου Πεδίου (Field Effect transistor, FET) 

 Οι αισθητήρες επαγόµενου πεδίου είναι συσκευές που βασίζουν τη λειτουργία 

τους στην τεχνολογία ηµιαγωγών και κύρια στην τεχνολογία των ηµιαγωγών οξειδίων 

των µετάλλων όπως είναι το SiO2, Al2O3 κτλ (MOS, Metal Oxide Semiconductor).  Η 

αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην αλληλεπίδραση της επιφάνειας του αισθητήρα 

µε τα ιόντα του διαλύµατος, η οποία επηρεάζει µέσω φαινοµένων επαγόµενου πεδίου 

την αντίσταση του ηµιαγωγού.  Οι αισθητήρες επαγόµενου πεδίου στην επιφάνεια 

των οποίων έχει προσαρτηθεί µια µεµβράνη βιοµορίου ονοµάζονται συνήθως ENFET 

(enzyme FET) ή IMFET (immunological FET).   

Αγωγιµοµετρικοί Βιοαισθητήρες 

 Η αγωγιµότητα ενός διαλύµατος είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης των 

ιόντων που υπάρχουν στο διάλυµα και η αλγεβρική τιµή της εξαρτάται από το φορτίο 

των ιόντων, την κινητικότητά τους και τη σταθερά διάστασής τους.  Πολλές 

ενζυµικές αντιδράσεις οδηγούν σε µεταβολή του αριθµού, του φορτίου ή της 

κινητικότητας των ιόντων µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η χρήση αγωγιµοµετρικών 

µεταλλακτών.  Προκειµένου η µέτρηση να µην παρεµποδίζεται από την αγωγιµότητα 

του διαλύµατος συνήθως πραγµατοποιούνται διαφορικές µετρήσεις µεταξύ του 

ενζυµικού ηλεκτροδίου και ενός πανοµοιότυπου χωρίς ένζυµο.  

Αµπεροµετρικοί Βιοαισθητήρες 

Βασίζονται στις βολταµετρικές τεχνικές ανάλυσης.  Κατά τη διάρκεια της 

µέτρησης εφαρµόζεται σταθερό δυναµικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας και καταγράφεται 
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το παραγόµενο ρεύµα.  Η θεωρία που διέπει τη λειτουργία των αµπεροµετρικών 

βιοαισθητήρων εξετάζεται πιο αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο. 
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2. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

2.1 Αρχή λειτουργίας 

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 1.  

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

εργασίας.   

 

Εικόνα 1. Αρχή λειτουργίας αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων κατάλυσης. 
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k-1

E + S [ES] E + P
k1 k2

Τα αντιδρώντα 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 Cottrell2:  

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 2.  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.   

 

   Εξίσωση 2 
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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: 

MKC
CVV
+

=
][

][
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 [C]<<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. 

2.2 Κατασκευή Αµπεροµετρικών Βιοαισθητήρων 

Τα βασικά στάδια στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός βιοαισθητήρα αναλύονται 

παρακάτω 3.   

Ακινητοποίηση Ενζύµου 

Το πιο βασικό στάδιο στην κατασκευή ενός αξιόπιστου βιοαισθητήρα είναι η 

ακινητοποίηση του βιολογικού µορίου στο αισθητήριο στοιχείο και η πρόσδεση 
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αυτού στον µεταλλάκτη σήµατος.  Η ακινητοποίηση του ενζύµου σε ένα υλικό 

στήριξης επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του (διαµόρφωση, σταθερότητα και 

καταλυτική δράση)4 µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται κατ’ επέκταση και τα αναλυτικά 

χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα.  Η µέθοδος ακινητοποίησης πρέπει να 

εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ενεργότητα του ενζύµου, τη δυνατότητα 

πρόσβασης του υποστρώµατος στα ενεργά κέντρα και την γρήγορη µεταφορά µάζας 

υποστρωµάτων και προϊόντων προς και διαµέσου του στρώµατος ακινητοποίησης 5.   

Οι κυριότερες µέθοδοι ακινητοποίησης περιγράφονται παρακάτω (Εικόνα 2) 6,7 : 

 

Προσρόφηση.  Το ένζυµο ακινητοποιείται µε απλή προσρόφηση είτε στην 

επιφάνεια ενός βοηθητικού υλικού είτε απευθείας στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

εργασίας.  Aνθρακικά υλικά , πηλός και γυαλί είναι µερικά από τα υλικά στήριξης 

που χρησιµοποιούνται συνήθως.  Η προσρόφηση διακρίνεται σε δύο τύπους: Τη 

φυσιορρόφηση, η οποία λαµβάνει χώρα µέσω ασθενών Van der Waals δεσµών, 

δεσµών υδρογόνου ή υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων, και τη χηµειορρόφηση που 

λαµβάνει χώρα µέσω οµοιοπολικών δεσµών.  Κατά την προσρόφηση δεν απαιτείται 

προηγούµενη ενεργοποίηση ή άλλη κατεργασία της επιφάνειας και η όλη διαδικασία 

ολοκληρώνεται σε ένα µόνο στάδιο.  Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι συνήθως 

η δέσµευση είναι ασθενής ενώ παράλληλα το ένζυµο είναι εκτεθειµένο σε αλλαγές 

pH, θερµοκρασίας και ιονικής ισχύος.   

Παγίδευση.  Ένα λεπτό φιλµ ενζύµου τοποθετείται στην επιφάνεια του 

ηλεκτροχηµικού ανιχνευτή και παγιδεύεται εκεί µε τη βοήθεια µιας πολυµερικής 

µεµβράνης (συνήθως οξική κυτταρίνη, κολλαγόνο, Teflon, Nafion και 

πολυουραιθάνη) διαπερατής στον αναλύτη.  Η µέθοδος αυτή εφαρµοζόταν στις 

αρχικές κατασκευές βιοαισθητήρων και έχει το πλεονέκτηµα ότι περιορίζει την 

επιµόλυνση των ενζύµων από συστατικά του δείγµατος το οποίο ταυτόχρονα 

διατηρείται στη φυσιολογική του κατάσταση.  Το κυριότερο µειονέκτηµα της 

µεθόδου είναι η µικρή σταθερότητα.   

Εγκλωβισµός.  Τα ένζυµα αναµιγνύονται µε διαλύµατα µονοµερών, τα οποία στη 

συνέχεια πολυµερίζονται κάτω από κατάλληλες συνθήκες εγκλωβίζοντας το 

βιοµόριο.  Πολυµερικές µεµβράνες που χρησιµοποιούνται συνήθως περιλαµβάνουν 

το πολυακρυλονιτρίλιο, πολύ-βινυλ αλκοόλη, αλλά και πυριτικές πηκτές (sol-gel).  

Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται επίσης και αγώγιµα πολυµερή, όπως το πολύ-
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πυρρόλιο προκειµένου να επιτευχθεί ταχύτερη µεταφορά ηλεκτρονίων από το ένζυµο 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.  Μέσα στο πολυµερές είναι δυνατό να 

εγκλωβιστούν και άλλα συστατικά που βελτιώνουν την απόδοση και τα αναλυτικά 

χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα, όπως αγώγιµα άλατα, µεταφορείς ηλεκτρονίων, 

σταθεροποιητές του ενζύµου κτλ.  Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ο 

µεγάλος χρόνος απόκρισης, λόγω της αργής διάχυσης του υποστρώµατος διαµέσου 

του πολυµερούς καθώς και ο µικρός χρόνος ζωής που καθορίζεται κυρίως από τη 

σταθερότητα του πολυµερικού πλέγµατος.   

Οµοιοπολική ∆έσµευση.  Τα βιολογικά µόρια προσδένονται απευθείας στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου µε δεσµούς που σχηµατίζονται µεταξύ δραστικών οµάδων 

της επιφάνειας του ηλεκτροδίου και δραστικών οµάδων καταλοίπων αµινοξέων της 

εξωτερικής επιφάνειας του ενζύµου.  Η µέθοδος ευνοεί την ακινητοποίηση των 

ενζύµων µε ελεγχόµενο προσανατολισµό.  Τα ένζυµα διατηρούνται σε στενή επαφή 

µε το ηλεκτρόδιο ευνοώντας τη γρήγορη µεταφορά ηλεκτρονίων ενώ επίσης δεν 

υπάρχουν εµπόδια στη διάχυση του υποστρώµατος.  Ωστόσο, η µέθοδος αυτή οδηγεί 

σε βιοαισθητήρες µε µικρή µηχανική σταθερότητα ενώ απαιτείται και προσοχή ώστε 

η πρόσδεση να γίνεται µέσω αµινοξέων που δεν είναι απαραίτητα για την καταλυτική 

δράση.   

∆ιαµοριακή σύνδεση.  Τα ένζυµα προσδένονται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου ή 

του υλικού στήριξης µε τη βοήθεια διδραστικών αντιδραστηρίων όπως είναι η 

γλουταραλδεϋδη και το καρβοδιϊµίδιο.  Τα ένζυµα συνδέονται είτε µεταξύ τους είτε 

µε άλλες µη δραστικές πρωτεΐνες (όπως είναι η Bovine Serum Albumine) 

σχηµατίζοντας διαµοριακούς δεσµούς.  Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η 

µεγάλη απώλεια ενζυµικής ενεργότητας λόγω της χρήσης χηµικών αντιδραστηρίων 

και οργανικών διαλυτών.   

∆ηµιουργία Αυτοσυγκροτούµενων Μονοµοριακών Στρωµάτων (Self-Assembled 

Monolayers).  Τα τελευταία χρόνια µια µέθοδος ακινητοποίησης που έχει αναπτυχθεί, 

βασίζεται στη δηµιουργία αυτοσυγκροτούµενων δοµών 8,9.  Η τεχνική αυτή βασίζεται 

στην αυθόρµητη οργάνωση µικρότερων µορίων σε µακροµοριακές δοµές.  Σε 

αντίθεση µε τη παραδοσιακή οργανική σύνθεση, όπου τα διάφορα συνθετικά στάδια 

περιλαµβάνουν τη λύση και τη δηµιουργία δεσµών και πραγµατοποιούνται υπό 

κινητικό έλεγχο, η δηµιουργία των SAMs βασίζεται στην ανάπτυξη ασθενών δεσµών 
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(Van der Waals, δεσµών υδρογόνου κτλ.) και η διαδικασία γίνεται υπό 

θερµοδυναµικό έλεγχο.   

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές δοµές αυτού του τύπου, είναι οι δι-λιπιδικές 

µεµβράνες.  Ένζυµα και πρωτεΐνες µπορούν να ενσωµατωθούν µέσα σε αυτές τις 

µεµβράνες διατηρώντας τη δραστικότητά τους γεγονός που επιτρέπει την ανίχνευση 

του υποστρώµατος.  Αυτή η µέθοδος ακινητοποίησης έχει το πλεονέκτηµα ότι 

διατηρεί τα ένζυµα σε ένα περιβάλλον κοντά στο φυσιολογικό τους αλλά µειονεκτεί 

λόγω της µικρής σταθερότητας των µεµβρανών.   

Για τη δηµιουργία SAMs χρησιµοποιείται συχνά και η πρόσδεση σε µεταλλικές 

επιφάνειες (χρυσού, πλατίνας), ανόργανες επιφάνειες (SiO2) ή επιφάνειες ηµιαγωγών 

(GaAs).  Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια αντιδραστηρίων όπως κορεσµένες 

θειόλες RSH, σουλφίδια RSR’ και δισουλφίδια RSSR’, οξέα RCOOH και σιλοξάνια 

RSiOR3.  Οι ενώσεις αυτές προσροφόνται αυθόρµητα στο υλικό ακινητοποίησης και 

στη συνέχεια αλληλεπιδρούν µε το βιολογικό µόριο.  Στην περίπτωση αυτή 

επιτυγχάνεται προσανατολισµένη ακινητοποίηση των βιολογικών µορίων αλλά η 

µέθοδος χαρακτηρίζεται από µικρή σταθερότητα 10. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει αναπτυχθεί κάποια µέθοδος ακινητοποίησης που να 

βρίσκει γενική εφαρµογή σε όλα τα βιολογικά µόρια και σε όλα τα υλικά στήριξης.  

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται αφορούν τη σταθερότητα και την 

επαναληψιµότητα κατασκευής των συστηµάτων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, για 

κάθε βιολογικό µόριο και ανάλογα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του κάθε 

συστήµατος βελτιστοποιείται ανάλογα και η µέθοδος ακινητοποίησης. 
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Εικόνα 2.  Μέθοδοι ακινητοποίησης βιολογικών µορίων στους βιοαισθητήρες.  Α) Προσρόφηση, 

Β) Παγίδευση, Γ) Οµοιοπολική δέσµευση, ∆) Εγκλωβισµός, Ε) ∆ιαµοριακή σύνδεση και ΣΤ) 

∆ηµιουργία SAMs.  

 

Σταθεροποίηση Ενζύµου 

Ο όρος σταθερότητα αναφέρεται στην ικανότητα των πρωτεϊνών να διατηρούν τη 

µοριακή τους ακεραιότητα και τη βιολογική τους δραστικότητα ενάντια σε δυσµενείς 

συνθήκες, όπως είναι η υψηλή θερµοκρασία και άλλες επιδράσεις.  Μια πρωτεΐνη 

µπορεί να χάσει τη βιολογική της δραστικότητα λόγω πλήρους αποδιάταξης της 

τεταρτοταγούς της δοµής, στην οποία τα κρίσιµα για τη λειτουργία της αµινοξέα δε 

βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να συµµετέχουν στη σταθεροποίηση της δοµής ή στην 

επιτέλεση της βιολογικής λειτουργίας.  Αυτή η αποδιάταξη είναι συνήθως 

αντιστρεπτή.  Ωστόσο, είναι δυνατό η πρωτεΐνη να υποστεί χηµικές µεταβολές που 

οδηγούν στην απενεργοποίησή της, µια κατάσταση που δεν είναι πλέον αντιστρεπτή 

και στην οποία η πρωτεΐνη είναι πλήρως ανενεργή.   

N ↔ U → I 

Όπου N η φυσιολογική κατάσταση της πρωτεΐνης, U η αποδιαταγµένη µορφή και I 

η ανενεργός µορφή.   

Αυτά τα δύο µοριακά φαινόµενα οδηγούν σε δύο διαφορετικούς ορισµούς της 

σταθερότητας των πρωτεϊνών.  Ο πρώτος ορισµός αναφέρεται στην ικανότητα της 

πρωτεΐνης να ανθίσταται στην αποδιάταξη (N↔U µετάβαση) και ονοµάζεται 
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θερµοδυναµική σταθερότητα.  Ο δεύτερος ορισµός αναφέρεται στην ικανότητα της 

πρωτεΐνης να ανθίσταται στην πλήρη απενεργοποίηση (U → Ι µετάβαση) και 

ονοµάζεται κινητική σταθερότητα 11.   

Η µέτρηση της κινητικής σταθερότητας είναι αυτή που ενδιαφέρει όταν πρόκειται 

για την κατασκευή ενός βιοαισθητήρα, και περιλαµβάνει την παρακολούθηση της 

βιολογικής δραστικότητας (π.χ. καταλυτικής δραστικότητας ενός ενζύµου) µε µια 

κατάλληλη µέθοδο µέχρι η δραστικότητα να µειωθεί στο 50% της αρχικής της τιµής.   

Η έλλειψη σταθερότητας των βιολογικών µορίων αποτελεί το πιο βασικό 

πρόβληµα, στην ανάπτυξη και ευρεία εφαρµογή των βιοαισθητήρων.  Οι µέθοδοι που 

εφαρµόζονται για την αύξηση της σταθερότητας ενζύµων και πρωτεϊνών είναι οι 

ακόλουθοι: 

Γενετική Τροποποίηση.  Η σύγκριση θερµόφιλων / εξτρεµόφιλων πρωτεϊνών 

(δηλαδή πρωτεϊνών που προέρχονται από µικροοργανισµούς ικανούς να αναπτυχθούν 

σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 60 0 C) µε τις αντίστοιχες µεσόφιλες έδειξε ότι η 

αυξηµένη θερµική σταθερότητα των πρώτων, οφείλεται σε µικρές αλλαγές της 

πρωτοταγούς δοµής.  Η µελέτη των αλληλουχιών αµινοξέων υπέδειξε ορισµένα 

αµινοξέα (αργινίνη, φαινυλαλανίνη, βαλίνη) των οποίων η παρουσία µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική θερµική σταθερότητα.  Οι µελέτες αυτές σε συνδυασµό µε τη 

δυνατότητα δηµιουργίας αυστηρά καθορισµένων γενετικά τροποποιηµένων 

πρωτεϊνών, οδήγησαν κατ’ επέκταση στη γενετική τροποποίηση των µεσόφιλων 

πρωτεϊνών µε σκοπό να αυξηθεί η θερµική τους σταθερότητα.  Αυτή η προσέγγιση 

ωστόσο απαιτεί γνώση της κρυσταλλικής δοµής της πρωτεΐνης, ενώ είναι επιθυµητό η 

πρωτεΐνη να µπορεί να εκφραστεί σε υψηλά επίπεδα 12.   

Χηµική Τροποποίηση.  Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη χηµική τροποποίηση των 

δραστικών οµάδων καταλοίπων αµινοξέων της πρωτεΐνης, µε σκοπό η χηµικά 

τροποποιηµένη πρωτεΐνη να εµφανίζει µεγαλύτερη σταθερότητα.  Οι πρωτεϊνες 

αποτελούνται από 20 αµινοξέα πολλά εκ των οποίων έχουν πλευρικές αλυσίδες µε 

δραστικές οµάδες.  Τουλάχιστον 9 αµινοξέα (Cys, Lys, Asp, Glu, Arg, his, Trp, Tyr, 

Met) µπορούν  να αντιδράσουν µε χηµικά αντιδραστήρια κάτω από ήπιες συνθήκες 

και να δώσουν πρωτεΐνες µε διαφορετικές ιδιότητες.  Απαιτείται προσοχή ώστε να 

µην αντιδράσουν αµινοξέα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της πρωτεΐνης, 

γεγονός που θα προκαλούσε την απενεργοποίησή της.   
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Μέχρι σήµερα εφαρµόζονται κυρίως τρεις διαφορετικές στρατηγικές χηµικής 

τροποποίησης µε σκοπό τη βελτίωση της σταθερότητας των πρωτεϊνών: 

 Ανάπτυξη διαµοριακών ή ενδοµοριακών δεσµών, µε χρήση διδραστικών 

αντιδραστηρίων.  Ανάλογα µε το µήκος του διδραστικού αντιδραστηρίου και τη 

σχετική του συγκέντρωση ως προς την πρωτεΐνη, µπορεί να αναπτυχθούν δεσµοί 

και µεταξύ υποµονάδων της πρωτεΐνης.  Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα 

διδραστικά αντιδραστήρια, για το σκοπό αυτό είναι τα δι-σουκινιµίδια (ειδικό για 

οµάδες αµινοξέων) και τα δισ-µαλεϊµίδια (στοχεύει θειολικές οµάδες) ή ακόµη και 

ετεροδιµερή αντιδραστήρια µε ένα µαλεϊµίδιο και ένα σουκινιµίδιο. 

 Τροποποίηση επιφανειακών οµάδων.  Συχνά, η απλή τροποποίηση επιφανειακών 

οµάδων µπορεί να επιφέρει δραµατικές αλλαγές στη σταθερότητα των πρωτεϊνών.  

Η αύξηση του υδρόφιλου χαρακτήρα της επιφάνειας της πρωτεΐνης (µε χηµική 

τροποποίηση µη-πολικών οµάδων) ή η αύξηση των ηλεκτρικών φορτίων, έχουν 

αποδειχτεί κατά περίπτωση ότι µπορεί να επιφέρουν αύξηση της σταθερότητας 

κατά 100 έως και 300 φορές σε σχέση µε τη φυσιολογική πρωτεΐνη.  

 Οµοιοπολική δέσµευση µε πολυµερή.  Η τακτική αυτή έχει αποδειχτεί ότι µπορεί 

να αυξήσει τη θερµική σταθερότητα των πρωτεϊνών αλλά και τη σταθερότητα τους 

ενάντια σε απορρυπαντικά.  Πολυµερή που έχουν χρησιµοποιηθεί για το σκοπό 

αυτό είναι συνήθως υδρόφιλα και περιλαµβάνουν την πολυαιθυλενογλυκόλη, τη 

διαιθυλοαµινοαιθυλο-δεξτράνη, Gafquat κτλ.  Παράγοντες που επιδρούν 

σηµαντικά στο µέγεθος της σταθεροποίησης είναι το φορτίο του πολυµερούς 

(ώστε να µην προσδένεται σε φορτισµένες επιφάνειες της πρωτεΐνης που µπορεί 

να είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της) και η συγκέντρωση του.   

Χρήση προσθέτων.  Η σταθερότητα των πρωτεϊνών σε διάλυµα, µπορεί να αυξηθεί 

µε τη χρήση συγκεκριµένων ουσιών χαµηλού µοριακού βάρους, συχνά σε 

συγκεντρώσεις 1Μ ή και µεγαλύτερες.  Τέτοιου είδους πρόσθετα περιλαµβάνουν 

άλατα, πολυόλες και σάκχαρα 13.  Ο µηχανισµός σταθεροποίησης αποδίδεται στην 

επιλεκτική ενυδάτωση των ενώσεων αυτών και την επακόλουθη µείωση της 

αλληλεπίδρασης νερού-πρωτεΐνης, γεγονός που επιφέρει ενίσχυση των υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων στη δοµή της πρωτεΐνης.  Επιπρόσθετα πολλές από τις ενώσεις 

αυτές έχουν την ιδιότητα να αλληλεπιδρούν ηλεκτροστατικά µε την πρωτεΐνη, 

δηµιουργώντας ένα είδος «κλουβιού» γύρω από τη δοµή της, προκαλώντας 

περαιτέρω σταθεροποίηση14.  
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Μεταφορά Ηλεκτρονίων 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ενζυµικών αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων 

εξαρτώνται από την αντίδραση µεταφοράς των ηλεκτρονίων από το ένζυµο στο 

ηλεκτρόδιο.  Η κινητική της αντίδρασης αυτής εξαρτάται από τη φύση του ενεργού 

κέντρου και την απόστασή του από την επιφάνεια της πρωτεΐνης, καθώς και από την 

απόσταση της ακινητοποιηµένης πρωτεΐνης από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου.   

Η αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίων µεταξύ του ενζύµου και της επιφάνειας του 

ηλεκτροδίου πραγµατοποιείται συνήθως µέσω ∆ιάχυσης.  Ένα από τα αντιδρώντα ή 

τα προϊόντα της ενζυµικής αντίδρασης διαχέεται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, 

όπου και οξειδώνεται ή ανάγεται (Βιοαισθητήρες πρώτης γενιάς).  Οι βιοαισθητήρες 

πρώτης γενιάς χαρακτηρίζονται από αργή απόκριση και αργή αναγέννηση του 

ενζύµου.  Η βελτιστοποίηση της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων µπορεί να 

επιτευχθεί µε τη χρήση Μεταφορέων ηλεκτρονίων ή µε επίτευξη Άµεσης µεταφοράς. 

Μεταφορείς ηλεκτρονίων (Βιοαισθητήρες ∆εύτερης γενιάς).   Πρόκειται για τεχνητά 

µόρια µικρού µοριακού βάρους συνήθως, που έχουν την ικανότητα να συµµετέχουν 

σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις µε βιολογικά µόρια, υποβοηθώντας τη γρήγορη 

µεταφορά των ηλεκτρονίων15.  Συνήθως, πρόκειται για οξειδοαναγωγικά ζεύγη που 

εναλλάσσονται µεταξύ της οξειδωµένης και της ανηγµένης τους µορφής.  Ο 

µεταφορέας ηλεκτρονίων ανταγωνίζεται µε το φυσιολογικό µεταφορέα του ενζύµου 

(συνένζυµο) που συνήθως είναι το µοριακό οξυγόνο, αλλάζοντας αποτελεσµατικά τη 

ροή των ηλεκτρονίων προς το ηλεκτρόδιο.  Τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού 

µεταφορέα ηλεκτρονίων συνοψίζονται παρακάτω: 

 Πρέπει να µπορεί να αντιδρά γρήγορα µε το ανηγµένο ένζυµο. 

 Πρέπει να έχει χαµηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

ηλεκτρενεργές ουσίες του δείγµατος 

 Πρέπει να έχει αντιστρεπτή ηλεκτροχηµική συµπεριφορά ανεξάρτητη του pH 

καθώς και αντιστρεπτή κινητική 

 Πρέπει να είναι σταθερός τόσο στην οξειδωµένη όσο και στην ανηγµένη µορφή 

 Πρέπει να παραµένει σταθερός στις συνθήκες λειτουργίας και δεν πρέπει να 

συµµετέχει σε παράπλευρες αντιδράσεις κύρια µε το οξυγόνο, κατά τη µεταφορά 

των ηλεκτρονίων 

 Πρέπει να παρουσιάζει µικρή διαλυτότητα στο διάλυµα για να αποφεύγεται η 

διαφυγή του από το ενζυµικό στρώµα 
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Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από τη χρήση µεταφορέων ηλεκτρονίων στους 

αµπεροµετρικούς βιοαισθητήρες αφορούν, καταρχήν τη δυνατότητα διεξαγωγής 

µετρήσεων ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση του οξυγόνου (που είναι ο φυσιολογικός 

µεταφορέας ηλεκτρονίων των οξειδοαναγωγικών ενζύµων).  Επιπλέον, το δυναµικό 

λειτουργίας του βιοαισθητήρα καθορίζεται πλέον από το δυναµικό του µεταφορέα το 

οποίο είναι χαµηλότερο.  Το γεγονός αυτό αυξάνει το χρόνο ζωής του βιοαισθητήρα.  

Τέλος, στην περίπτωση που στην οξείδωση και αναγωγή του µεταφορέα δε 

συµµετέχουν πρωτόνια, η απόκριση του συστήµατος στο pH µειώνεται σηµαντικά. 

Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι µεταφορείς ηλεκτρονίων είναι οργανικές βαφές 

(methylene blue, methyl violet, Prussian blue) καθώς και ανόργανα οξειδοαναγωγικά 

ιόντα όπως ο κυανιούχος σίδηρος.  Ωστόσο, οι µεταφορείς αυτοί υποφέρουν από 

χαµηλή σταθερότητα ενώ παράλληλα τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά τους εξαρτώνται 

σηµαντικά από το pH.  Αντίθετα, τα φερροκένιο και τα παράγωγά του αποτελούν 

µεταφορείς ηλεκτρονίων µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην κατασκευή 

σταθερών και ευαίσθητων βιοαισθητήρων.  Άλλες ενώσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί 

περιλαµβάνουν το τετρακυανο-κινο-διµεθάνιο (TCNQ) και το τετραθειαφουλβένιο 

(TTF).   

Άµεση Μεταφορά (Βιοαισθητήρες τρίτης γενιάς).  Τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται 

απευθείας από το ενεργό κέντρο του ενζύµου στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 

εργασίας.  Σύµφωνα µε τη θεωρία µεταφοράς ηλεκτρονίων, ο ρυθµός µεταφοράς 

ηλεκτρονίων µεταξύ ενός δότη και ενός δέκτη δίνεται από την εξίσωση 7: 

λ
λ+∆−

−β−∝ RT
G

dd
et eek 4

)(
)(

20

0      Εξίσωση 7 

 

όπου ∆G0 η µεταβολή ελεύθερης ενέργειας κατά τη µεταφορά ηλεκτρονίων, β µια 

σταθερά (electronic coupling coefficient), λ ενέργεια αναδιοργάνωσης, d η απόσταση 

µεταξύ δότη-δέκτη και d0 η απόσταση Van der Waals.  Από τη σχέση αυτή είναι 

εµφανές ότι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την άµεση µεταφορά ηλεκτρονίων 

είναι η απόσταση.  Αυτό για την περίπτωση των ακινητοποιηµένων 

οξειδοαναγωγικών πρωτεϊνών απαιτεί τη µείωση της απόστασης µε την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες πρωτεΐνες το 

οξειδοαναγωγικό κέντρο είναι θαµµένο στο εσωτερικό της πρωτεΐνης, και άρα 

ηλεκτρικά µονωµένο, η άµεση µεταφορά είναι δύσκολο να επιτευχθεί 16. 



2. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  24 

 
Έτσι, για την περίπτωση ενζύµων που το ενεργό τους κέντρο βρίσκεται σχετικά 

κοντά στην εξωτερική επιφάνεια της πρωτεΐνης, η άµεση µεταφορά ηλεκτρονίων 

µπορεί να επιτευχθεί µε οµοιοπολική δέσµευση οξειδοαναγωγικών κέντρων είτε 

κοντά στο ενεργό κέντρο του ενζύµου, ή στην εξωτερική επιφάνεια της πρωτεΐνης ή 

τέλος κοντά στον συµπαράγοντα.  Η ακινητοποίηση των ενζύµων στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου µέσω αυτοσυγκροτούµενων δοµών (SAMs) αντιπροσωπεύει άλλη µια 

στρατηγική επίτευξης άµεσης µεταφοράς ηλεκτρονίων.  Στην περίπτωση αυτή δίνεται 

η δυνατότητα να ελεγχθεί τόσο ο προσανατολισµός των µορίων του ενζύµου στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου αλλά και η απόσταση µεταξύ ενεργού κέντρου-

ηλεκτροδίου.  Η χρησιµότητα αυτών των µεθόδων είναι σχετικά περιορισµένη καθώς 

µπορούν να εφαρµοστούν µόνο σε σχετικά σταθερά ένζυµα.  Επιπλέον, η απόκριση 

του βιοαισθητήρα προέρχεται από ένα µονοµοριακό στρώµα του ενζύµου µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται µικρή ευαισθησία.  Μια εναλλακτική δυνατότητα για 

την επίτευξη άµεσης µεταφοράς ηλεκτρονίων είναι ο εγκλωβισµός του ενζύµου σε 

πολυµερή, στα οποία η µεταφορά ηλεκτρονίων γίνεται µέσω σταδιακών βηµάτων 

(electron hoping reactions).  Χρησιµοποιούνται συνήθως αγώγιµα πολυµερή όπως 

είναι η πολυανιλίνη και το πολυπυρρόλιο ή πολυµερή µε οξειδοαναγωγικά κέντρα, 

όπως είναι υδρο-πηκτές (πολυβινυλοπυρρολιδόνη, πολυβινυλο-ιµιδαζόλιο) µε 

οµοιοπολικά δεσµευµένα σύµπλοκα οσµίου ή οµάδες φερροκενίου17.   

 

Εικόνα 3.  Σχηµατική αναπαράσταση των µηχανισµών µεταφοράς ηλεκτρονίων µεταξύ ενζύµου-

ηλεκτροδίου.  Α) ∆ιάχυση. Β) Μεταφορείς ηλεκτρονίων. Γ) Άµεση µεταφορά µέσω 

αυτοσυγκροτούµενων δοµών. ∆) Άµεση µεταφορά µέσω πολυµερούς µε οξειδοαναγωγικά κέντρα.  
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Μετάλλαξη Σήµατος (Ηλεκτρόδιο Εργασίας) 

Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης των βιοαισθητήρων το ενδιαφέρον είχε κυρίως 

επικεντρωθεί στην ακινητοποίηση και σταθεροποίηση των βιολογικών µορίων µε 

αποτέλεσµα λίγη ή και καθόλου προσοχή να δίνεται στο είδος του 

χρησιµοποιούµενου µεταλλάκτη (ηλεκτροδίου εργασίας).  Την τελευταία δεκαετία 

όµως η έρευνα έχει στραφεί και σε αυτό το τµήµα των βιοαισθητήρων σε µια 

προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ηλεκτροδίων.   

Οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν την επιλογή ηλεκτροδίου είναι η καλή 

ηλεκτροχηµική συµπεριφορά του υλικού (ηλεκτρική αγωγιµότητα, χαµηλό ρεύµα 

υποστρώµατος, εύρος δυναµικών λειτουργίας), η καλή ηλεκτρική επικοινωνία του 

υλικού µε το ένζυµο, η δυνατότητα ανάπτυξης µικροποιηµένων συστηµάτων και 

τέλος το κόστος.  Τα κυριότερα υλικά που χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια στους 

ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες και πιο συγκεκριµένα στους αµπεροµετρικούς είναι 

αδρανή µέταλλα (χρυσός, πλατίνα) και ανθρακικά υλικά2.   

Μεταλλικά Ηλεκτρόδια.  Τα µεταλλικά ηλεκτρόδια κατασκευάζονται συνήθως από 

ένα αδρανές µέταλλο (πλατίνα ή χρυσός).  Τα µέταλλα αυτά έχουν το πλεονέκτηµα 

του µεγάλου εύρους δυναµικών λειτουργίας ωστόσο προσροφούν σηµαντικά τις 

πρωτεΐνες, γεγονός που οδηγεί σε δηλητηρίαση της επιφάνειάς τους.  Συχνά 

χρησιµοποιούνται επίσης και µίγµατα µετάλλων, όπως χρυσός µε παλλάδιο ή ρόδιο.   

Ανθρακικά Υλικά.  Ανθρακικά υλικά έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό για 

την κατασκευή ηλεκτροδίων εργασίας στους βιοαισθητήρες.  Η µεγάλη ποικιλία 

µορφών ανθρακικών υλικών µε διαφορετικές φυσικοχηµικές και ηλεκτροχηµικές 

ιδιότητες έχουν συµβάλλει σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.  Ταυτόχρονα, τα 

ανθρακικά υλικά παρουσιάζουν µεγάλο εύρος δυναµικών λειτουργίας.  Ο υαλώδης 

άνθρακας, ο γραφίτης, και η πάστα άνθρακα αποτελούν µερικά από τα ανθρακικά 

ηλεκτρόδια εργασίας που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αµπεροµετρικών 

βιοαισθητήρων.  Τα υλικά αυτά ωστόσο παρουσιάζουν τα µειονεκτήµατα του υψηλού 

ρεύµατος υποστρώµατος, της ασθενούς σταθεροποίησης του βιολογικού µορίου και 

της έλλειψης επαναληψιµότητας λόγω του µικρού ελέγχου που υπάρχει στις 

φυσικοχηµικές ιδιότητες των υλικών.  Για να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα 

έχει αναπτυχθεί µια τεχνική κατασκευής ηλεκτροδίων εργασίας γνωστής ως 

µεταξοτυπίας (screen-printed) η οποία βασίζεται στην επιλεκτική επιστρωµάτωση 
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επιφανειών µε µια πάστα ή ένα µελάνι, που περιέχει το επιθυµητό υλικό, συνήθως 

άνθρακα 18.  Το µελάνι αποτελείται από ένα ενεργό υλικό που θα κατασκευαστεί το 

ηλεκτρόδιο, µια οργανική ουσία και ένα διαλύτη.  Ο διαλύτης καθορίζει τη ρεολογία 

του µελανιού, η οργανική ουσία χρησιµοποιείται για την καλή πρόσδεση των υλικών 

µεταξύ τους ενώ οι ιδιότητες του ενεργού υλικού είναι αυτές που θα κάνουν το τελικό 

µελάνι µονωτή ή αγωγό.  Το µελάνι τυπώνεται σε ένα επίπεδο υλικό στήριξης µέσω 

µιας µάσκας, µε την οποία επιτυγχάνεται το επιθυµητό σχέδιο ηλεκτροδίου.  Η 

τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν και συστήµατα 3 

ηλεκτροδίων σε επιθυµητές διαστάσεις (που κυµαίνονται από µερικά mm έως και 

µm), µε τη µορφή µεµβράνης, στην επιφάνεια ενός υλικού στήριξης 19.   

 

2.3 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.   
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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 

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 του βιοαισθητήρα, η 

απόκριση σε συγκεκριµένη συγκέντρωση αναλύτη ή σπανιότερα κάποιο άλλο από τα 

χαρακτηριστικά ποιότητας του βιοαισθητήρα.   
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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% 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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3. ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Οι βιοαισθητήρες βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας τα τελευταία 30 χρόνια.  

Κύριος στόχος όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η ανάπτυξη εµπορικών συστηµάτων για 

κλινικές εφαρµογές και εφαρµογές στην ανάλυση τροφίµων.  Η έρευνα αυτή έχει 

στεφθεί εν µέρει µε επιτυχία όπως αποδεικνύεται από την ύπαρξη κάποιων εµπορικά 

διαθέσιµων διαγνωστικών συστηµάτων, βασισµένων στην τεχνολογία των 

βιοαισθητήρων 1.   

Ωστόσο, το θέµα της ευρείας εφαρµογής αυτών των συστηµάτων παραµένει.  Τα 

βασικά µειονεκτήµατα των βιοαισθητήρων, που έχουν µέχρι σήµερα παρακωλύσει 

την χρήση τους ως αξιόπιστα αναλυτικά συστήµατα αφορούν τη σταθερότητα, την 

επαναληψιµότητα κατασκευής και την ευαισθησία, χαρακτηριστικά που για την 

περίπτωση των αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 

την αποτελεσµατικότητα της αλληλεπίδρασης του ηλεκτροδίου µε το ένζυµο.  

Ταυτόχρονα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην ανάπτυξη µικρο- και νανο-

αισθητήρων, απλών στην κατασκευή και χρήση, καθώς διαφαίνεται ότι η κύρια 

εφαρµογή των βιοαισθητήρων θα είναι σε συστήµατα µιας χρήσης για ποιοτική ή ηµι-

ποσοτική παρακολούθηση (screening) 2.  

Έτσι, σήµερα ακολουθούνται δύο ερευνητικές τάσεις για τη βελτιστοποίηση των 

βιοαναλυτικών συστηµάτων γενικότερα αλλά και των βιοαισθητήρων ειδικότερα:  Η 

γενετική τροποποίηση του βιολογικού µορίου και ο σχεδιασµός νέων συστηµάτων 

βασισµένων σε νανοϋλικά3.  

 

3.2 Γενετική τροποποίηση ενζύµων 

Η σταθερότητα των βιολογικών µορίων και συγκεκριµένα των ενζύµων καθώς και 

η εξειδίκευσή τους µπορούν να τροποποιηθούν γενετικά.  Η τεχνική αυτή σπάνια 

εφαρµοζόταν για το σχεδιασµό ενζύµων που θα χρησιµοποιούνταν στην ανάπτυξη 

βιοαισθητήρων λόγω του µεγάλου κόστους.  Έτσι, για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων 

χρησιµοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά ένζυµα εµπορικά διαθέσιµα.  Ωστόσο 

σήµερα η έκφραση γονιδίων σε οργανισµούς όπως το E. coli έχει απλουστευθεί, 
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εξασφαλίζοντας µια σειρά ενζύµων σε ποσότητες αρκετές για περαιτέρω µελέτη και 

εφαρµογή.  Επιπρόσθετα, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει γνωστές οι 

αλληλουχίες αµινοξέων πολλών µικροοργανισµών ενώ ταυτόχρονα έχουν εξελιχθεί 

σηµαντικά οι τεχνικές µετάλλαξης, γεγονότα που επιτρέπουν τη σχεδιασµένη 

βελτιστοποίηση ενζύµων4.   

Η τεχνική αυτή αναδεικνύεται ως ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης των βιοαισθητήρων και πράγµατι, τα τελευταία 

χρόνια, βιοαισθητήρες βασισµένοι σε γενετικά τροποποιηµένα ένζυµα έχουν αρχίσει 

να εµφανίζονται στη βιβλιογραφία5,6,7.  

3.3 Χρήση νανοϋλικών 

Ως νανοϋλικά ορίζονται τα υλικά εκείνα στα οποία µια τουλάχιστον από τις 

διαστάσεις τους είναι της τάξης των 100nm και µικρότερη.  Οι κυριότερες κατηγορίες 

νανοϋλικών είναι τα νανοσωµατίδια (0 dimension-materials), τα νανοσύρµατα (2D 

materials) και τα νανοπορώδη υλικά (3D materials).  Το βασικότερο χαρακτηριστικό 

των νανοϋλικών είναι ότι οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες διαφέρουν σηµαντικά από 

τις ιδιότητες του κύριου όγκου υλικού (bulk).  Αντίθετα, εξαρτώνται σε µεγάλο 

βαθµό, και µάλιστα µε προβλέψιµο τρόπο, από τις διαστάσεις και το σχήµα τους.  Το 

χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα σύνθεσης µιας πλειάδας υλικών µε 

συγκεκριµένες ιδιότητες (οπτικές, ηλεκτρονικές, µαγνητικές), ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής για την οποία προορίζονται8.   

Οι πιθανές εφαρµογές των νανοϋλικών είναι πολυάριθµες αλλά από τις πιο 

αναµενόµενες είναι οι ιατρικές και κλινικές τους εφαρµογές.  Έτσι, για παράδειγµα 

νανοϋλικά συζευγµένα µε βιολογικά µόρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για in vivo 

µαγνητική απεικόνιση, για τη µεταφορά και απελευθέρωση φαρµάκων σε 

συγκεκριµένα όργανα του ανθρωπίνου σώµατος κτλ.9.  Ιδιαίτερα στον τοµέα των βιο-

αναλυτικών συστηµάτων, οι καταλυτικές ιδιότητές τους, η υψηλή δραστική επιφάνεια 

και η ικανότητα µεταφοράς ηλεκτρονίων, καθιστούν τα υλικά αυτά κατάλληλα ως 

υποστρώµατα ακινητοποίησης αλλά και ως µεταφορέων ηλεκτρονίων για την 

ανάπτυξη νανο-συστηµάτων υψηλής ευαισθησίας.  Η χρήση νανοϋλικών για την 

ανάπτυξη βιοαισθητήρων βρίσκεται ακόµη σε αρχικά στάδια καθώς η επαναλήψιµη 

κατασκευή και ο χαρακτηρισµός των νανοϋλικών αποτελούν ακόµη και σήµερα 

καίρια θέµατα έρευνας.  Έτσι, υπάρχουν σχετικά περιορισµένες δηµοσιεύσεις που 

ασχολούνται κύρια µε τη µελέτη της αλληλεπίδρασης των υλικών αυτών µε 
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βιολογικά µόρια και την ακινητοποίηση µε ελεγχόµενο και συγκεκριµένο τρόπο.  Οι 

βιοαισθητήρες που έχουν αναπτυχθεί είναι είτε οπτικοί είτε ηλεκτροχηµικοί 10.  

Παρακάτω αναφέρονται εν συντοµία οι µελέτες ανάπτυξης ηλεκτροχηµικών 

βιοαισθητήρων βασισµένων σε νανοσωµατίδια, νανο-σύρµατα και νανοπορώδη 

υλικά.   

Νανοσωµατίδια 

Νανοσωµατίδια ονοµάζονται τα υλικά στα οποία και οι τρεις διαστάσεις είναι της 

τάξης µερικών nm.  Συντίθενται συνήθως από µέταλλα, οξείδια των µετάλλων ή 

ηµιαγώγιµα υλικά (Au, Ag2S, CdS, CdSe, TiO2)11.  Η σύζευξη των υλικών αυτών µε 

βιοµόρια έχει επιτευχθεί µε τη χρήση συγκεκριµένων µεθόδων που συνοψίζονται 

στον Πίνακα 13.  

 

Πίνακας 1.  Μέθοδοι σύζευξης νανοσωµατιδίων και βιολογικών µορίων. 

Σωµατίδιο Μέθοδος ακινητοποίησης Βιοµόριο 

Au ∆ισουλφιδικός δεσµός HS-Cys Ανοσογλοβουλίνη, αλβουµίνη ορού 

Au Προσρόφηση Πρωτεϊνες 

Au Βιοτίνη-Στρεπταβιδίνη Ανοσογλοβουλίνη, αλβουµίνη ορού 

Au Οµοιοπολικός δεσµός Ανοσογλοβουλίνη, Στρεπταβιδίνη 

Au Βιοτίνη-Στρεπταβιδίνη DNA 

Au ∆ισουλφιδικός δεσµός DNA 

Au Οµοιοπολικός δεσµός DNA 

Au Οµοιοπολικός δεσµός Πρωτεΐνες 

Au Οµοιοπολικός δεσµός Πρωτεΐνες 

Ag Προσρόφηση Αιµοπρωτεΐνες, ανοσογλοβουλίνες 

ZnS ∆ισουλφιδικός δεσµός HS-Cys Γλουταθειόνη 

CdS ∆ισουλφιδικός δεσµός HS-Cys Πεπτίδια 

CdS Προσρόφηση DNA 

CdSe/ZnS Οµοιοπολικός δεσµός DNA 

CdSe/CdS/SiO2 Οµοιοπολικός δεσµός Στρεπταβιδίνη 

CdSe/ZnS Οµοιοπολικός δεσµός Ανοσογλοβουλίνη, τρανσφερίνη 

CdSe/ZnS Οµοιοπολικός δεσµός Λευκίνη 

SnO2, TiO2 Οµοιοπολικός δεσµός Πρωτεΐνες 

GaAs, InP Οµοιοπολικός δεσµός Πρωτεΐνες 

 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 1, τα βιολογικά µόρια 

ακινητοποιούνται στην επιφάνεια νανοσωµατιδίων µέσω οµοιοπολικών δεσµών, 
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χρησιµοποιώντας διδραστικά αντιδραστήρια.  Στην περίπτωση βιολογικών µορίων µε 

θειολικές οµάδες (π.χ. πρωτεΐνες µε κατάλοιπα κυστεΐνης) υπάρχει η δυνατότητα 

ακινητοποίησης µέσω δισουλφιδικών δεσµών.  Σε ορισµένες περιπτώσεις 

ακινητοποίηση µπορεί να επιτευχθεί µέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, 

µεταξύ αντίθετα φορτισµένων επιφανειακών οµάδων των νανοσωµατιδίων και των 

βιοµορίων, προσέγγιση που χρησιµοποιείται π.χ. για την ακινητοποίηση DNA.  Μια 

διαφορετική προσέγγιση για τη σύζευξη νανοσωµατιδίων και βιολογικών µορίων 

είναι µέσω της αλληλεπίδρασης βιοτίνης – στρεπταβιδίνης,   

Νανοσωµατίδια µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε βιολογικές εφαρµογές είναι και τα 

φουλλερένια, λόγω των χηµικών και ηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων.  Για το σκοπό 

αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ως έχουν είτε µετά από κάποια χηµική 

τροποποίηση ή ακόµη και µετά από επικάλυψη µε πολυµερή12.   

Τελευταία γίνονται προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των 

νανο-συστηµάτων καθώς και για την ανάπτυξη δισδιάστατων και τρισδιάστατων 

διατάξεων νανοσωµατιδίων, είτε µε εγκλωβισµό τους σε sol-gel πολυµερή ή µε 

εναπόθεση σε επιφάνειες. 

Νανοσύρµατα 

Τα υλικά αυτά έχουν δύο διαστάσεις στην κλίµακα των νανοµέτρων.  

Κατασκευάζονται ως επί το πλείστον από πυρίτιο13 , χρυσό, άργυρο αγώγιµα 

πολυµερή14.  Σύγχρονες µέθοδοι κατασκευής δίνουν επίσης τη δυνατότητα 

παρασκευής διάταξης νανο-ινών, χηµικά τροποποιηµένων.  Η χρήση τους σε 

ηλεκτροχηµικούς αισθητήρες και βιοαισθητήρες µπορεί να οδηγήσει σε συστήµατα 

µε µεγάλη δραστική επιφάνεια και αυξηµένο ρυθµό διάχυσης του αναλύτη µε 

αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία.  Επίσης, παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη νανο-βιοαισθητήρων κατάλληλων για µετρήσεις σε εξαιρετικά 

µικρά περιβάλλοντα, όπως είναι το εσωτερικό των κυττάρων.  Ωστόσο, νανοσύρµατα 

έχουν µέχρι σήµερα εφαρµοστεί σε πολύ περιορισµένη κλίµακα για την ανάπτυξη 

αισθητήρων και βιοαισθητήρων, λόγω προβληµάτων στις µεθόδους παρασκευής 

τους15.   

Νανοπορώδη υλικά- Νανοσωλήνες 

Τα νανοπορώδη υλικά είναι υλικά τα οποία χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

πόρων ή κενών εσωτερικών χώρων, διαµέτρου της κλίµακας των nm εντός των 
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οποίων µπορούν να ακινητοποιηθούν βιολογικά µόρια.  Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν 

όλες τις ιδιότητες των νανο-υλικών όπως είναι η µεταφορά ηλεκτρονίων σε 

συγκεκριµένες διευθύνσεις (tunneling) και υψηλή καταλυτική δράση, που τα 

καθιστούν κατάλληλα για την ανάπτυξη συστηµάτων βιοαισθητήρων.  Νανοπορώδη 

υλικά µέχρι πρόσφατα µπορούσαν να κατασκευαστούν κυρίως από πυρίτιο, µε 

διαµέτρους πόρων από 2nm µέχρι µερικά µm16.  Ωστόσο, το υλικό αυτό δεν είναι 

κατάλληλος µεταλλάκτης για ηλεκτροχηµικούς αισθητήρες και έτσι νανοπορώδη 

υλικά έχουν σπάνια αναφερθεί στην κατασκευή ηλεκτροχηµικών αισθητήρων και 

βιοαισθητήρων.  Σήµερα όµως υπάρχουν πλέον διαθέσιµα νανοπορώδη υλικά από 

χρυσό 17, alumina (Al2O3)18 και άνθρακα.  Τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα για την 

ανάπτυξη ηλεκτροχηµικών βιοαισθητήρων και πρόσφατα έχει ξεκινήσει η µελέτη 

τους ως υλικά ακινητοποίησης βιολογικών µορίων.   

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι νανοσωλήνες, που είναι νανο-υλικά µε 

διάµετρο της τάξης των nm και έχουν ένα κενό εσωτερικό κανάλι.  Νανοσωλήνες 

έχουν κατασκευαστεί από χρυσό και άνθρακα.  Βιολογικά µόρια έχουν 

ακινητοποιηθεί στα υλικά αυτά είτε µέσω ασθενών ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων αλλά κυρίως µε ανάπτυξη δισουλφιδικών δεσµών (SAMs) ή µε τη 

χρήση διδραστικών αντιδραστηρίων.  Ιδιαίτερα οι νανοσωλήνες άνθρακα, έχουν 

συγκεντρώσει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον και έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα 

µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων για την ανάπτυξη αισθητήρων και βιοαισθητήρων.  Στο 

Κεφάλαιο 10 γίνεται εδική αναφορά στα υλικά αυτά. 
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4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη συστηµάτων 

βιοαισθητήρων µε βελτιστοποιηµένα αναλυτικά χαρακτηριστικά, µε έµφαση στη 

σταθερότητα και την ευαισθησία.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποφασίστηκε 

να γίνει σχεδιασµός νέων βιοαισθητήρων βασισµένων σε νανο-υλικά. 

Η επιλογή των υλικών έγινε µε στόχο το σχεδιασµό ενός βιοαισθητήρα µε απλή 

διαδικασία ακινητοποίησης του βιολογικού µορίου και γρήγορη µετατροπή της 

βιολογικής αναγνώρισης σε ηλεκτρικό σήµα.  Προηγούµενες µελέτες του 

εργαστηρίου στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων αλλά και επισταµένη βιβλιογραφική 

έρευνα, έδειξαν ότι τα καταλληλότερα υλικά για το σκοπό αυτό ήταν τα νανο-πορώδη 

υλικά.  Έτσι, µελετήθηκαν τα ακόλουθα υλικά: 

 Νανο-πορώδης άνθρακας.  Ο πορώδης άνθρακας επιτρέπει την ακινητοποίηση 

υψηλού ενζυµικού φορτίου µε απλή προσρόφηση.  Παράλληλα, πρόκειται για ένα 

υλικό αγώγιµο που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του και ως αµπεροµετρικού 

µεταλλάκτη σήµατος.  Αποφασίστηκε να γίνει αξιολόγηση του υλικού ως 

µεταλλάκτη σήµατος αλλά και ως υλικού ακινητοποίησης και σταθεροποίησης 

ενζύµων.  

 Πορώδεις πυριτικές πηκτές (sol-gel).  Τα υλικά αυτά επελέγησαν λόγω της 

ποικιλίας των φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων και της απλής συνθετικής 

διαδικασίας τους.  Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν τη δυνατότητα να µελετηθεί 

και να βελτιστοποιηθεί το υλικό για την ακινητοποίηση του ενζύµου, γεγονός που 

αναµένεται να οδηγήσει σε βιοαισθητήρες µε αυξηµένη ευαισθησία.   

Τα δύο αυτά πορώδη υλικά αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη 

ενός βιοαισθητήρα ανίχνευσης οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων.  Τα 

οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα που αποτελούν µια περιβαλλοντική παράµετρο 

µεγάλης σηµασίας για τη δηµόσια υγεία και η ανάγκη ευαίσθητων συστηµάτων 

ανίχνευσής τους καθίσταται όλο και πιο επιτακτική.  Για την µείωση των ορίων 

ανίχνευσης του υπό ανάπτυξη βιοαισθητήρα αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί και 

κατάλληλα γενετικά τροποποιηµένο ένζυµο.   

 Νανοσωλήνες άνθρακα.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα επελέγησαν λόγω του µικρού 

τους µεγέθους που είναι της τάξης των nm και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 

νανο-αισθητήρων.  Η υψηλή δραστική τους επιφάνεια αναµένεται να επιτρέψει 
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την ακινητοποίηση υψηλού ενζυµικού φορτίου ώστε να προκύψει ένα αναλυτικό 

σύστηµα υψηλής ευαισθησίας.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές ιδιότητες.  Προκειµένου να µπορέσουν να 

αξιολογηθούν οι ικανότητές τους για µεταφορά ηλεκτρονίων σε σύζευξη µε 

ένζυµα, ήταν αναγκαία η ακινητοποίηση ενός οξειδοαναγωγικού ενζύµου.  

Επελέγη η Οξειδάση της Γλυκόζης, που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 

βιοαισθητήρα γλυκόζης, που αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές κλινικές 

παραµέτρους. 
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5. ΠΟΡΩ∆ΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας είναι ένα υλικό χαµηλού κόστους και δυνατότητα 

εύκολης µορφοποίησης.  Επίσης, χαρακτηρίζεται από επιφανειακές δραστικές οµάδες 

πορώδη υφή και υψηλή αγωγιµότητα.  Τα χαρακτηριστικά αυτά, τον καθιστούν 

κατάλληλο 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 σήµατος1,2.  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 σταθερότητα.  Έτσι, υπό 

συνθήκες αποθήκευσης και χωρίς χρήση άλλων σταθεροποιητών ο χρόνος ζωής (L50) 

του βιοαισθητήρα γλυκόζης ήταν περίπου 15 ηµέρες, του βιοαισθητήρα φωσφορικών 

ήταν 32 ηµέρες ενώ για τον βιοαισθητήρα γαλακτικού ο χρόνος ζωής ήταν 3 

εβδοµάδες, αποτελέσµατα πολύ καλύτερα σε σχέση µε τα υπάρχοντα συστήµατα3,4, 5.   

Αποφασίστηκε λοιπόν να µελετηθεί περαιτέρω η σταθεροποιητική επίδραση του 

πορώδους άνθρακα στα ένζυµα.   

5.2 Φυσικοχηµικές Ιδιότητες του Πορώδους Άνθρακα 

Εξετάστηκαν τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του πορώδους άνθρακα.  Για 

λόγους σύγκρισης εξετάστηκε επίσης και µια σειρά δειγµάτων υαλώδους άνθρακα 

που είχαν υποστεί διαφορετικές κατεργασίες µε αποτέλεσµα να έχουν διαφορετικές 

δραστικές οµάδες στην επιφάνειά τους 6,7 (βλ. Πίνακα 2). 
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Πίνακας 2. ∆είγµατα υαλώδους άνθρακα. 

∆είγµα 
υαλώδους 
άνθρακα 

Επεξεργασία Περιεκτικότητα /Είδος Οξυγονούχων 
οµάδων 

1 Ενεργοποίηση 
µε CO2 

Min περιεκτικότητα 

2 
Οξείδωση σε 
ατµόσφαιρα 
O2, 15min 

Λακτόνες (µικρή περιεκτικότητα) 

3 
Οξείδωση σε 
ατµόσφαιρα 

O2, 2hr 
Λακτόνες (µεγάλη περιεκτικότητα) 

4 

Ενεργοποίηση 
µε CO2, 

οξείδωση µε 
HNO3 

Καρβοξυλικές οµάδες 

5 

Ενεργοποίηση 
µε CO2, 

οξείδωση µε 
HNO3 και Ο2 

Max περιεκτικότητα 

 

Ανάλυση της πορώδους δοµής µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης 

Ο πορώδης άνθρακας καθώς και τα δείγµατα υαλώδους άνθρακα εξετάστηκαν µε 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM).  Η 

παρατήρηση των δειγµάτων στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο επιβεβαίωσε καταρχήν ο 

υαλώδης άνθρακας αποτελούνταν από αλληλοσυνδεόµενες ίνες.  Οι εικόνες του 

µικροσκοπίου έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πορώδη υφή των 

δειγµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.  Εικόνες από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης του πορώδους άνθρακα.  Είναι 

εµφανείς πόροι διαµέτρου 100-300nm (Α) και πόροι διαµέτρου <80nm (B).  

 

Α Β
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Εικόνα 5.  Εικόνα από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης του υαλώδους άνθρακα 2.   

 

 

Ανάλυση της πορώδους δοµής του άνθρακα1 µε πορωσιµετρία είχε δείξει ότι η 

κατανοµή των πόρων του υλικού ήταν αρκετά οµοιογενής.  Ο συνολικός όγκος 

πόρων ήταν ίσος µε 246mm3/g υλικού, η πορωσιµότητα ίση µε 34,7% και το 45% 

των πόρων είχε ακτίνα ίση µε 100-200nm.  Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

και από την εξέταση µε ηλκτρονικό µικροσκόπιο, του υλικού.  Ο αγώγιµος άνθρακας 

παρουσίασε µια τραχεία επιφάνεια µε πόρους σφαιρικού ή ελλειψοειδούς σχήµατος.  

Ήταν εµφανείς κύρια πόροι µε διάµετρο µεταξύ 100-300nm (Εικόνα 4, Α) καθώς και 

πόροι µε διάµετρο µικρότερη των 80nm (Εικόνα 4, Β).   

Ο υαλώδης άνθρακας είχε µια πιο συµπαγή δοµή, η οποία µάλιστα ήταν 

ανεξάρτητη (ως προς την πυκνότητα και τη διάµετρο των πόρων) από την κατεργασία 

του δείγµατος.  Στο µικροσκόπιο (Εικόνα 5) ήταν εµφανείς κύρια µακρο-πόροι µε 

διάµετρο πόρων από 1-50µm ενώ  οι µίκρο –πόροι του υλικού (διαµέτρου µικρότερη 

των 0.8nm6) αν και ήταν γνωστοί από την κατασκευαστική εταιρεία του υλικού, 

ωστόσο δεν ήταν εµφανείς στο µικροσκόπιο.   

 

Χαρακτηρισµός επιφανειακών οµάδων 

Εξετάστηκε η παρουσία δραστικών οµάδων στην επιφάνεια του πορώδους 

αγώγιµου άνθρακα.  Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν τιτλοδοτήσεις µε ισχυρό 

οξύ και ισχυρή βάση, ακολουθώντας δηµοσιευµένες µεθόδους, µε µικρές 

τροποποιήσεις 8,9 . 
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Ο άνθρακας αρχικά κονιορτοποιήθηκε σε γουδί και στη συνέχεια ελήφθησαν 0.1 g 

πούδρας άνθρακα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε 50 mL δις-απιονισµένου και 

απαερωµένου νερού.  Το αιώρηµα αυτό, αφέθηκε υπό ανάδευση για περίπου 20hr και 

στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν προσθήκες ισχυρού οξέος (HCl 0.01 M) κατά τη 

διάρκεια των οποίων παρακολουθούνταν η µεταβολή του pH µε τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροδίου pH.  Η ίδια διαδικασία τιτλοδότησης έγινε και µε ισχυρή βάση (NaOH 

0.01 Μ).  Το όλο πείραµα επαναλήφθηκε µε τα δείγµατα υαλώδους άνθρακα 2 και 4.   

Κατασκευάστηκαν οι ποτενσιοµετρικές καµπύλες τιτλοδότησης (Εικόνα 6, Α) και 

από τη δεύτερη παράγωγο αυτών (Εικόνα 6, Β) προσδιορίστηκε το είδος και η 

συγκέντρωση των επιφανειακών οµάδων στα δείγµατα άνθρακα που εξετάστηκαν.   

 

 

Εικόνα 6.  Ποτενσιοµετρικές καµπύλες τιτλοδότησης των δειγµάτων άνθρακα (Α) και αντίστοιχες 

καµπύλες της δεύτερης παραγώγου αυτών (Β).   

Οι καµπύλες τιτλοδότησης έδειξαν ότι ο υαλώδης άνθρακας 2 πράγµατι έχει 

βασικού χαρακτήρα οξυγονούχες οµάδες συγκέντρωσης 10-3 moles/gr, ο υαλώδης 

άνθρακας 4 έχει όξινου χαρακτήρα οξυγονούχες οµάδες συγκέντρωσης 7*10-4 

moles/gr.  Ο πορώδης άνθρακας έχει βασικού χαρακτήρα οµάδες συγκέντρωσης 

1.1*10-3moles/gr, δηλαδή προσοµοιάζει χηµικά µε τον υαλώδη άνθρακα 2, που έχει 

υποστεί οξείδωση σε ατµόσφαιρα οξυγόνου. 
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Ηλεκτροχηµικός χαρακτηρισµός 

Πραγµατοποιήθηκε ηλεκτροχηµικός χαρακτηρισµός των ανθρακικών υλικών, ως 

προς την ειδική αντίσταση και την ευαισθησία στην οξείδωση του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου, που είναι το υπόστρωµα που συνήθως ανιχνεύεται στους ενζυµικούς 

βιοαισθητήρες.  Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά κρίνουν την ικανότητα του υλικού να 

λειτουργεί ως µεταλλάκτης σήµατος σε αµπεροµετρικά συστήµατα.   

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν φαίνονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα 3.   

Πίνακας 3. Ηλεκτροχηµικός χαρακτηρισµός των δειγµάτων άνθρακα ως προς τη ειδική αντίσταση, 

την αµπεροµετρική απόκριση στο υπεροξείδιο και την ευαισθησία των αντίστοιχων αµπεροµετρικών 

βιοαισθητήρων Οξειδάσης της γλυκόζης.  

∆είγµα 

Ειδική 

αντίσταση (Ω 

cm) 

Ευαισθησία 

ως προς το 

H2O2 

(µA/mM) 

Ευαισθησία 

στη γλυκόζη 

(µA/mM) 

1 0.003 0.7 

2 0.014 24.8 

3 0.028 28.8 

4 0.280 18.4 

5 2.800 - 

0.4 

Πορώδης 

Αγώγιµος 

Άνθρακας 

0.250 11.4 4.4 

 

Παρατηρείται ότι η αύξηση της συγκέντρωσης οξυγονούχων οµάδων στην 

επιφάνεια των δειγµάτων υαλώδους άνθρακα επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην ειδική 

αντίσταση, που αποδίδεται σε κατάρρευση της δοµής του άνθρακα.  Το γεγονός αυτό 

λειτουργεί ως µειονέκτηµα όσον αφορά την ικανότητα του υλικού να άγει το 

ηλεκτρικό ρεύµα και να χρησιµοποιείται ως αµπεροµετρικός µεταλλάκτης.   

Στη συνέχεια εξετάστηκε αµπεροµετρικά η ικανότητα των δειγµάτων να 

οξειδώνουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου, διατηρώντας το δυναµικό εργασίας 

σταθερό στα +600mV (vs Ag/AgCl).  Η απόκριση του υλικού στο υπεροξείδιο, 
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εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του υλικού αλλά και από το απαιτούµενο 

υπερδυναµικό για την οξείδωσή του H2O2 10.  Η παρουσία επιφανειακών οµάδων 

µειώνει το απαιτούµενο υπερδυναµικό για την οξείδωση του H2O2 και άρα 

εξασφαλίζει και µεγαλύτερη ευαισθησία του υπό ανάπτυξη βιοαισθητήρα.   

Ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας είχε µεγάλη περιεκτικότητα σε καρβοξυλικές 

οµάδες, και µικρή ειδική αντίσταση, λόγω ανόργανων προσµείξεων του υλικού µε 

αποτέλεσµα να αποδεικνύεται ιδανικός µεταλλάκτης για την κατασκευή 

αµπεροµετρικού βιοαισθητήρα.   

Στο επόµενο στάδιο αξιολογήθηκε η δυνατότητα ακινητοποίησης ενζύµου στα 

διάφορα ανθρακικά υλικά µέσω απλής προσρόφησης στους πόρους των υλικών.  Για 

το σκοπό αυτό δείγµατα όλων των ανθράκων, κοµµένα σε κατάλληλες διαστάσεις 

(διάµετρος 5.6mm, πάχος 1mm) τοποθετήθηκαν σε ενζυµικό διάλυµα Οξειδάσης της 

γλυκόζης (Gox) υψηλής ενεργότητας (2500U/mL) και αφέθηκαν για 24hr στους 40C, 

σύµφωνα µε διαδικασία που είχε ήδη αναπτυχθεί2.  Μετά το τέλος της διαδικασίας 

αυτής, τα ανθρακικά δείγµατα µε το ακινητοποιηµένο ένζυµο προσαρτήθηκαν σε 

κατάλληλα ηλεκτρόδια και εξετάστηκαν αµπεροµετρικά ως προς την ευαισθησία τους 

στη γλυκόζη.  Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε στατική διάταξη και το δυναµικό 

εργασίας ήταν +800mV (vs Ag/AgCl).   

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν δίνονται στη στήλη 4 του Πίνακα 3.  Όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα, όλα τα δείγµατα υαλώδους άνθρακα, ανεξάρτητα των 

επιφανειακών τους οµάδων έδωσαν την ίδια, πολύ χαµηλή ευαισθησία στη γλυκόζη 

(0.4 µΑ/mM), σε αντίθεση µε τον πορώδη αγώγιµο άνθρακα που έδωσε περίπου δέκα 

φορές µεγαλύτερη ευαισθησία στη γλυκόζη (4.4 µΑ/mM).  ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν, ότι 

το είδος και η συγκέντρωση των επιφανειακών οµάδων δεν είχαν άµεση επίδραση 

στο ενζυµικό φορτίο που µπορεί να δεχτεί το κάθε υλικό.  Εποµένως, ο κύριος 

παράγοντας στον οποίον µπορεί να αποδοθεί η µεγάλη διαφορά στις τιµές 

ευαισθησίας, είναι η πορώδης δοµή.  Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα που 

αφορούν πορώδη υλικά έχει διατυπωθεί ότι ευνοείται η ακινητοποίηση των ενζύµων 

σε υλικά µε διάµετρο πόρων αντίστοιχη της µέσης διαµέτρου τους 11.  Εφόσον η µέση 

διάµετρος των περισσότερων πρωτεϊνών και ενζύµων είναι περίπου 7nm 

συµπεραίνεται ότι οι µικρο-πόροι (0.7nm) του υαλώδους άνθρακα έχουν πολύ µικρή 

διάµετρο για να µπορέσουν να δεχτούν µόρια του ενζύµου, ενώ από την άλλη οι 

µακρο-πόροι (1-50µm) δεσµεύουν ασθενώς κάποια µόρια του ενζύµου.  Αντίθετα οι 
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πόροι του αγώγιµου άνθρακα (µέσης διαµέτρου 100-300nm) είναι κατάλληλη για την 

ακινητοποίηση των µορίων του ενζύµου. 

Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι για την αποτελεσµατική ακινητοποίηση των ενζύµων µε 

φυσική προσρόφηση σε πορώδη υλικά καθοριστικό ρόλο παίζει το µέγεθος των 

πόρων του υλικού 12.   

5.3 Σταθεροποίηση Ακετυλοχολινεστεράσης σε πορώδη αγώγιµο άνθρακα 

Προκειµένου να εξεταστεί η σταθεροποιητική επίδραση του πορώδους αγώγιµου 

άνθρακα στα ένζυµα, πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον µελέτες σταθερότητας.  Για τις 

µελέτες αυτές επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το ένζυµο ακετυλοχολινεστεράση, το 

οποίο παρουσιάζει µεγάλο βιολογικό (παίζει βασικό ρόλο στη νευροδιαβίβαση και 

σχετίζεται µε την ασθένεια Altzheimer) και αναλυτικό ενδιαφέρον (χρησιµοποιείται 

στην ανίχνευση παρασιτοκτόνων µε βιοαισθητήρες).  Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκε 

µια γενετικά τροποποιηµένη ακετυλοχολινεστεράση από Drososphila melanogaster 

(m-AChE) εξαιρετικά ασταθής, ώστε να επιταχυνθούν οι µελέτες σταθερότητας.   

Η ακινητοποίηση του ενζύµου στον πορώδη άνθρακα πραγµατοποιήθηκε 

τοποθετώντας κονιορτοποιηµένο άνθρακα σε ενζυµικό διάλυµα m-AChE (3.5 Units 

/mL) για 72 hr στους 40C.  Μετά το τέλος των 72hr η πούδρα άνθρακα µε το 

ακινητοποιηµένο πλέον ένζυµο διηθήθηκε µε απλό ηθµό, εκπλύθηκε µε ρυθµιστικό 

διάλυµα και αφού ξηράνθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου φυλάχθηκε στους –200C, για 

περαιτέρω χρήση.   

Έλεγχος διαφυγής από τη µεµβράνη 

Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της ακινητοποίησης µε προσρόφηση είναι η 

ασθενής δέσµευση του ενζύµου στο υλικό ακινητοποίησης, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσµα τη γρήγορη διαφυγή του ενζύµου από το υλικό ακινητοποίησης προς το 

διάλυµα µέτρησης.  Αυτό φυσικά επιφέρει τη γρήγορη απώλεια της ευαισθησίας του 

βιοαισθητήρα και τη δραστική µείωση του χρόνου ζωής του.  Προκειµένου να 

διαπιστωθεί η ισχύς της ακινητοποίησης του ενζύµου στον πορώδη αγώγιµο άνθρακα 

πραγµατοποιήθηκε εξέταση της διαφυγής του ενζύµου.   

Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν µέσα σε φιαλίδια eppendorff πολυµερικές 

µεµβράνες HEC 3% µε ελεύθερη m-AChE ή µε σταθεροποιηµένη σε πούδρα 

άνθρακα.  Οι µεµβράνες κατασκευάστηκαν έτσι ώστε η τελική ενζυµική ενεργότητα 

και στις δύο περιπτώσεις να είναι αντίστοιχη (4Units).  Οι µεµβράνες καλύφθηκαν µε 
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ρυθµιστικό διάλυµα και παρακολουθούνταν η ενζυµική ενεργότητα στο υπερκείµενο 

ρυθµιστικό σε τακτά χρονικά διαστήµατα.   

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην Εικόνα 7, όπου παρουσιάζεται η % ενεργότητα 

του ενζύµου στη µεµβράνη µε το χρόνο.  Στην περίπτωση του ελεύθερου ενζύµου, ο 

ρυθµός διαφυγής από την µεµβράνη είναι 1.8%/hr, µε αποτέλεσµα µετά από 48hr να 

έχει διαφύγει στο διάλυµα το 52% του ενζύµου.  Αντίθετα, στην περίπτωση που το 

ένζυµο είναι σταθεροποιηµένο στον πορώδη άνθρακα, ο ρυθµός διαφυγής µειώνεται 

δραστικά σε 0.7%/hr.  Έτσι µετά από 48hr πλύσης, µόλις το 30% του ενζύµου έχει 

διαφύγει προς το διάλυµα.   

 

 

Εικόνα 7.  Έλεγχος διαφυγής της m-AChE από τη µεµβράνη HEC µε το χρόνο.  Συγκρίνονται η 

ελεύθερη m-AChE µε την m-AChE, σταθεροποιηµένη σε πούδρα πορώδους άνθρακα.  Οι τιµές 

αποτελούν µέσο όρο τριών µετρήσεων. 

Σταθερότητα υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής της σταθεροποίησης ενζύµων σε µικρο-

πορώδη υλικά όπως ο αγώγιµος πορώδης άνθρακας, κατασκευάστηκε βιοαισθητήρας 

και εξετάστηκε η σταθερότητά του υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας.  Μεµβράνες 

HEC 3% µε ελεύθερη ή σταθεροποιηµένη σε πούδρα άνθρακα m-AChE 

τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια ηλεκτροδίων πλατίνας.  Οι βιοαισθητήρες 

εξετάζονταν αµπεροµετρικά ως προς την ευαισθησία τους στο υπόστρωµα 

ακετυλθειοχολινχλωρίδιο (ATCh-Cl), σε θερµοκρασία 250C και σε δυναµικό 
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εργασίας 350mV (vs Ag/AgCl).  Η ευαισθησία του βιοαισθητήρα συσχετίζεται άµεσα 

και είναι µέτρο της ενεργότητας του ακινητοποιηµένου ενζύµου.   

Τα αποτελέσµατα δίνονται στην Εικόνα 8, όπου παρουσιάζεται η % ενεργότητα 

των δύο βιοαισθητήρων µε το χρόνο.   

 

Εικόνα 8.  Σταθερότητα του βιοαισθητήρα ελεύθερης m-AChE (□) και σταθεροποιηµένης σε 

πορώδη άνθρακα m-AChE (○), υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας (+350mV, 250C).   

 

Παρατηρείται ότι η ενεργότητα του βιοαισθητήρα µε την ελεύθερη m-AChE 

µειώνεται δραστικά (µείωση κατά 60%) ήδη από τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας.  

Μετά από 72hr συνεχούς λειτουργίας η ενεργότητα του βιοαισθητήρα έχει πλέον 

µειωθεί στο 15% της αρχικής τιµής.  Ο ρυθµός αυτός µείωσης της ενεργότητας είναι 

µεγαλύτερος από το ρυθµό διαφυγής του ενζύµου από τη µεµβράνη, γεγονός που 

δείχνει ότι λαµβάνει χώρα και απενεργοποίηση της m-AChE.  Αντίθετα, στην 

περίπτωση του βιοαισθητήρα µε τη σταθεροποιηµένη σε πορώδη άνθρακα m-AChE, 

η ενεργότητα διατηρείται αµείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος.  Η µικρή 

αύξηση της ενεργότητας του βιοαισθητήρα, που παρατηρείται κατά τις πρώτες ώρες 

των µετρήσεων είναι ένα φαινόµενο που συναντάται συχνά στους βιοαισθητήρες και 
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αποδίδεται σε αλλαγή της τριτοταγούς δοµής του ενζύµου µέσα στους πόρους του 

υλικού ακινητοποίησης.   

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά είναι εµφανές ότι ο αγώγιµος πορώδης άνθρακας 

είναι ένα υλικό που µπορεί να δράσει σταθεροποιητικά για το ένζυµο, λόγω της 

µικρο-πορώδους δοµής του.  Η άποψη αυτή ενισχύεται και από πρόσφατα θεωρητικά 

µοντέλα σχετικά µε τη σταθεροποίηση πρωτεϊνών µέσα σε κελιά µικρών 

διαστάσεων13.  Σύµφωνα µε τα µοντέλα αυτά, σε κελιά µικρών διαστάσεων δεν 

ευνοείται θερµοδυναµικά η αναδίπλωση της πρωτεΐνης προς την εκτεταµένη 

αποδιαταγµένη µορφή της.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η πρωτεΐνη λόγω 

περιορισµένου χώρου να σταθεροποιείται στην ενεργή της φυσιολογική δοµή, που 

είναι πιο συµπαγής και καταλαµβάνει µικρότερο χώρο.  Σύµφωνα µε τα µοντέλα αυτά 

µέγιστη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται σε σφαιρικά κελιά µε διάµετρο 2-6 φορές 

µεγαλύτερη από τη διάµετρο της φυσικής πρωτεΐνης.  Εφόσον η µέση διάµετρος των 

ενυδατωµένων πρωτεϊνών είναι περίπου 10nm είναι προφανές ότι υλικά µε διάµετρο 

πόρων της τάξης των 20-100nm, όπως ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας που εξετάζεται 

εδώ θα σταθεροποιούν εξαιρετικά αποτελεσµατικά τις πρωτεΐνες.  Πειραµατικά 

δεδοµένα που να ενισχύουν τη θεωρία αυτή έχουν ήδη αρχίσει να αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία14,15, και το θέµα αυτό αποτελεί επίσης αντικείµενο έρευνας στο 

Εργαστήριο. 

5.4 Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, αποδείχτηκε ότι ο nano-πορώδης άνθρακας, µε µέση διάµετρο 

πόρων 100-300nm είναι κατάλληλο υλικό για το σχεδιασµό και την κατασκευή 

αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων καθώς: 

 Έχει χαµηλό ρεύµα υποστρώµατος, µεγάλη αγωγιµότητα και µικρό υπερδυναµικό 

για την οξείδωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου, χαρακτηριστικά που τον 

καθιστούν ιδανικό µεταλλάκτη σήµατος. 

 Είναι κατάλληλο υλικό ακινητοποίησης καθώς είναι δυνατή η ακινητοποίηση 

ικανοποιητικής ποσότητας ενζύµου, µε απλή προσρόφηση.   

 ∆ρα σταθεροποιητικά για τα ακινητοποιηµένα ένζυµα, ακόµη και για ένζυµα 

εξαιρετικά ασταθή, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης πρόσθετων σταθεροποιητών.   
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6. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡEΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ 

6.1 Εισαγωγή 

Τα παρασιτοκτόνα αποτελούν µια τάξη οργανικών ενώσεων που αριθµεί µερικές 

χιλιάδες και παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία δοµών και φυσικοχηµικών ιδιοτήτων.  Όλα 

έχουν την κοινή ιδιότητα να καταστρέφουν κάθε είδους παράσιτο, που µπορεί να 

είναι φορέας ασθενειών αλλά και κάθε είδους ανεπιθύµητο φυτό ή ζώο, που προκαλεί 

ζηµιές στην παραγωγή, κατεργασία, αποθήκευση, µεταφορά και διάθεση τροφίµων, 

ξύλου και προϊόντων του, ή ζωοτροφών.  Ο όρος παρασιτοκτόνα περιλαµβάνει 

επίσης και κάθε είδους ουσίες που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ανάπτυξης 

και ωρίµανσης των φυτών και των καρπών τους.   

Οι ενώσεις αυτές ωστόσο, είναι ιδιαίτερα τοξικές και για τα ανώτερα θηλαστικά 

και εποµένως και για τον άνθρωπο.  Μερικές από τις επιπτώσεις στην υγεία 

περιλαµβάνουν ανωµαλίες στην ανάπτυξη των οστών, καρκινογενέσεις, στειρότητα, 

νευρολογικές διαταραχές και προβλήµατα στο αναπνευστικό και ανοσοποιητικό 

σύστηµα1.  Οξεία δηλητηρίαση, λόγω έκθεσης σε παρασιτοκτόνα ή εντοµοκτόνα 

είναι πολύ διαδεδοµένη µεταξύ των αγροτών και µάλιστα στη δεκαετία του ‘80 

υπολογίστηκε ότι οι θάνατοι από αυτήν την αιτία ανέρχονταν σε 200.000.   

Σήµερα χρησιµοποιείται στη γεωργία πληθώρα εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, 

βακτηριοκτόνων και ζιζανιοκτόνων τα οποία θεωρούνται πλέον απαραίτητα καθώς οι 

απώλειες στη συγκοµιδή λόγω παρασιτοκτόνων υπολογίζεται ότι κυµαίνονται από 

40-70%.  Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι η παγκόσµια παραγωγή θα µειωνόταν στο 

µισό αν εγκαταλείπονταν τα παρασιτοκτόνα.  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 Ακετυλοχολινεστεράση (AChE), και το 55% εξ αυτών ήταν 

οργανοφωσφορικά (OPs) ενώ το 11% ήταν καρβαµιδικά (CPs).  Παράλληλα, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση στις µη-γεωργικές χρήσεις των 

παρασιτοκτόνων όπως είναι ο έλεγχος βιοµηχανικών καλλιεργειών (π.χ. σε εθνικούς 
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δρόµους και σιδηροδρόµους), ο έλεγχος της δηµόσιας υγείας ακόµη και στον έλεγχο 

της ανάπτυξης γρασιδιού εντός των πόλεων 2. 

Λόγω της ευρείας κλίµακας εφαρµογών και της υψηλής τους τοξικότητας, τα 

παρασιτοκτόνα αποτελούν σήµερα µια από τις µεγαλύτερες απειλές για την ποιότητα 

των υπόγειων και επιφανειακών νερών.  Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται ειδικά για 

την ασφάλεια των παιδιών και για το λόγο αυτό αφενός µειώνονται τα επιτρεπτά όρια 

ενώ αυξάνεται η συχνότητα των ελέγχων σε ορισµένα είδη όπως οι παιδικές τροφές.  

Παράλληλα, τα παρασιτοκτόνα παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες στη δοµή και τη 

δράση µε τα νευροτοξικά αέρια όπως είναι το sarin, soman κτλ., µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον για τη γρήγορη και ευαίσθητη ανίχνευση αυτής της 

κατηγορίας ενώσεων 3,4.   

Οι αναλυτικές µέθοδοι που προτείνονται και βάσει νοµοθεσίας, για την ανίχνευση 

των παρασιτοκτόνων είναι η Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) και η 

Αέρια Χρωµατογραφία (GC), µε διάφορους ανιχνευτές.  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)5. 

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

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

χρονοβόρες και το δείγµα συνήθως πρέπει να υποστεί κάποια προκατεργασία.  

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

και ανίχνευση πεδίου (in field).  Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, πολλές από τις 

κλασσικές µεθόδους κρίνονται ως ανεπαρκείς καθώς δε διαθέτουν τα απαραίτητα 

όρια ανίχνευσης για να αντεπεξέλθουν στη συνεχή µείωση των επιτρεπτών ορίων.  

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 συνεχή παρακολούθηση ή και 

επιτόπου ανίχνευση των ουσιών6.  Οι βιοαισθητήρες που χρησιµοποιούνται στην 

ανίχνευση παρασιτοκτόνων είναι ως επί το πλείστον ηλεκτροχηµικοί (σε ποσοστό 
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που φτάνει το 80%) καθώς τα συστήµατα αυτά έχουν χαµηλότερα όρια ανίχνευσης 

και ευρύτερο πεδίο εφαρµογών (πχ. σε δείγµατα θολά χωρίς προκατεργασία)7 ενώ 

επίσης χρησιµοποιείται και η οπτική ανίχνευσης (σε ποσοστό µόλις 12.6%).  Μεταξύ 

των ηλεκτροχηµικών ανιχνευτών, προτιµώνται κύρια οι αµπεροµετρικοί (44.5%).   

 

6.2 Ηλεκτροχηµικοί Βιοαισθητήρες Παρασιτοκτόνων 

Στους ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες παρασιτοκτόνων διακρίνονται δύο τρόποι 

ανίχνευσης: 

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 της 

βιολογικής δραστικότητας µετά την αντίδραση του βιοµορίου µε το παρασιτοκτόνο.  

Τα συστήµατα που βασίζονται στην έµµεση ανίχνευση των παρασιτοκτόνων 

ονοµάζονται και βιοαισθητήρες αναστολής 8.   

Ανάλογα µε το ακινητοποιηµένο βιολογικό µόριο διακρίνονται τα ακόλουθα 

συστήµατα.  

Ανοσοαισθητήρες 

Οι πρώτοι βιοαισθητήρες ανίχνευσης παρασιτοκτόνων ήταν ανοσοαισθητήρες, 

δηλαδή βιοαισθητήρες όπου το ακινητοποιηµένο βιολογικό µόριο είναι ένα 

αντίσωµα.  Τα συστήµατα αυτά µπορούσαν να ανιχνεύσουν παρασιτοκτόνα σε 

συγκεντρώσεις της τάξης του 1ppb, ωστόσο παρουσίαζαν ορισµένα βασικά 

µειονεκτήµατα.  Έτσι, για παράδειγµα για κάθε ένωση που ήταν επιθυµητό να 

ανιχνευθεί έπρεπε να επιλεγεί το κατάλληλο αντίσωµα και επιπλέον λόγω µικρής 

αντιστρεψιµότητας, µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν µικρό αριθµό µετρήσεων 9. 

Βιοαισθητήρες Παρασιτοκτόνων βασισµένοι στο Φωτοσύστηµα ΙΙ 

Περίπου ένα 30% των εµπορικά διαθέσιµων ζιζανιοκτόνων στοχεύουν στην 

φωτοσυνθετική αλυσίδα.  Αυτά είτε δρουν ως αναστολείς της φωτοσυνθετικής 

µεταφοράς ηλεκτρονίων, είτε αναστέλλουν τη φωσφορυλίωση ή αναστέλλουν και τις 

δύο διαδικασίες.  Η αναστολή που προκαλούν τα ζιζανιοκτόνα ανιχνεύεται συνήθως 

µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροδίου οξυγόνου ή αµπεροµετρικά µε την παρακολούθηση 
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ενός µεταφορέα ηλεκτρονίων.  Τα όρια ανίχνευσης αυτών των συστηµάτων 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το βιολογικό υποδοχέα αλλά και το ζιζανιοκτόνο 

υπό ανίχνευση, αλλά όρια της τάξης των 10-650ppb έχουν αναφερθεί.  Τα βασικά 

µειονεκτήµατα αυτού του είδους των βιοαισθητήρων είναι η πολυπλοκότητα στην 

κατασκευή αλλά κυρίως η µικρή σταθερότητα των βιολογικών µορίων 10.   

Ενζυµικοί Βιοαισθητήρες  

Μια σειρά ενζύµων έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων 

παρασιτοκτόνων.11   

Βιοαισθητήρες Οργανοφωσφορικής Υδρολάσης.  Η οργανοφωσφορική υδρολάση 

(OPH) είναι ένα ένζυµο που ανακαλύφθηκε στους µικροοργανισµούς Pseudomonas 

diminuta MG και Flavobacterium spp και έχει την ιδιότητα να καταλύει την 

υδρόλυση οργανοφωσφοτριεστερικών δεσµών.  Το ένζυµο έχει µια ευρεία ποικιλία 

υποστρωµάτων και µπορεί να καταλύσει την υδρόλυση ενός µεγάλου αριθµού 

οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων, όπως το paraoxon, parathion, coumaphos, 

diazinon, dursban κτλ., καθώς και των χηµικών νευροτοξικών αεριών sarin και 

soman.  Χρησιµοποιείται για την άµεση ανίχνευση παρασιτοκτόνων.   

Η αντίδραση που καταλύεται από την OPH είναι η εξής: 

ZHOHPXRROHZPXRR +−→+− )'()'( 2   

Όπως φαίνεται η υδρόλυση των οργανοφωσφορικών ενώσεων παράγει ένα 

πρωτόνιο όποτε η ανίχνευση βασίζεται στην παρακολούθηση των αλλαγών στο pH 

χρησιµοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο pH ή ένα FET.  Παράγεται επίσης και µια αλκοόλη, 

που σε πολλές περιπτώσεις είναι ηλεκτρενεργή οπότε σε αυτήν την περίπτωση η 

ανίχνευση µπορεί να γίνει αµπεροµετρικά µε οξείδωση της αλκοόλης.12.   

Τυροσινάση. Η τυροσινάση (πολυφαινολοξειδάση) καταλύει την οξείδωση µονο-

φαινολών προς ο-διφαινόλες και τελικά προς ο-κινόνες, σύµφωνα µε την αντίδραση: 
    Τυροσινάση 

Μονοφαινόλη + Ο2 → Κινόνη  + Η2Ο 

 

Η αντίδραση µπορεί να συνδυαστεί µε αµπεροµετρική ανίχνευση της αναγωγής 

της κινόνης.  Η τυροσινάση παρεµποδίζεται αντιστρεπτά από διάφορα 

παρασιτοκτόνα, µε διαφορετική δοµή και αυτή η αντιστρεπτή αναστολή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την έµµεση ανίχνευση των παρασιτοκτόνων.  Πράγµατι, έχει 

αναφερθεί χρήση της τυροσινάσης για την ανίχνευση τόσο καρβαµιδικών (atrazin, 
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chloroispropyl phenylcarbamate) όσο και οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων 

(diazinon, dichlorvos).   

Όξινη Φωσφατάση.  Η βιοκαταλυτική υδρόλυση της 6-φωσφορική-γλυκόζης 

(glucose-6-phosphate) παρουσία Όξινης Φωσφατάσης (Acid Phosphatase), 

αναστέλλεται αντιστρεπτά από οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά παρασιτοκτόνα.  

Η αναστολή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση των παρασιτοκτόνων, 

σύµφωνα µε ένα σύστηµα 2 ενζύµων που περιλαµβάνει και την Οξειδάση της 

Γλυκόζης (Gox): 
      ΑΡ 

6-φωσφορική-γλυκόζη + Η2Ο → Γλυκόζη + Ανόργανος φώσφορος 
   Gox 

Γλυκόζη + Ο2 → Γλουκονικό οξύ + Η2Ο2 

 

Βουτυρυλοχολινεστεράση.  Η βουτυρυλοχολινεστεράση (BuChE) είναι ένα από τα 

πιο χρησιµοποιούµενα ένζυµα στην κατασκευή βιοαισθητήρων ανίχνευσης 

παρασιτοκτόνων.  Το ένζυµο αυτό καταλύει την υδρόλυση του υποστρώµατος 

βουτυρυλοχολίνη, σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

οξύΒουτυρικόειο)χολίνη( ειο)χολίνη( BuChE +ϑ →ΟΗ+ϑουτυρυλοΒ 2
 

 

Οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά παρασιτοκτόνα αναστέλλουν τη δράση της 

BuChE, γεγονός που επιτρέπει την έµµεση ανίχνευση τους.  Η αντίδραση αυτή 

µπορεί να συζευκτεί είτε µε ποτενσιοµετρική ανίχνευση (ανίχνευση του βουτυρικού 

οξέος που παράγεται) ή µε αµπεροµετρική ανίχνευση (ανοδική οξείδωση της θειο-

χολίνης).   

Ακετυλοχολινεστεράση.  Η ακετυλοχολινεστεράση (AChE) καταλύει την υδρόλυση 

του υποστρώµατος ακετυλο(θειο)χολίνη σύµφωνα µε την αντίδραση: 

οξύΟξικό )(ΟΗ)( AChE
2 +χολινηϑειο →+νηχολϑειοκετυλοΑ ί

 

Η δράση του ενζύµου αναστέλλεται από οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά 

παρασιτοκτόνα οδηγώντας στην έµµεση ανίχνευση τους.  Σε ορισµένα συστήµατα 

έχει αναφερθεί η ταυτόχρονη ακινητοποίηση και ενός δεύτερου ενζύµου, της 
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οξειδάσης της χολίνης που καταλύει την οξείδωση της χολίνης προς βεταϊνη και 

υπεροξείδιο του υδρογόνου, το οποίο και τελικά ανιχνεύεται. 

Ως µεταλλάκτες σήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί ποτενσιοµετρικά ηλεκτρόδια 13, 

FET αλλά και αµπεροµετρικά συστήµατα.  Τα τελευταία έχουν παρουσιάσει τα 

καλύτερα αναλυτικά αποτελέσµατα κυρίως όσον αφορά την ευαισθησία, την 

επιλεκτικότητα και το όριο ανίχνευσης10.   

 

Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι στην ανίχνευση παρασιτοκτόνων εφαρµόζονται 

κύρια οι βιοαισθητήρες αναστολής.  Τα ένζυµα που χρησιµοποιούνται είναι κατ’ 

αρχήν οι χολινεστεράσες (ακετυλοχολινεστεράση και βουτυρυλχολινεστεράση) σε 

ποσοστό 57.6% και ακολουθεί η τυροσινάση (13%).   
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7. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΚΕΤYΛΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 

7.1 Ακετυλοχολινεστεράση 

Η λειτουργία και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των αµπεροµετρικών 

βιοαισθητήρων ακετυλοχολινεστεράσης σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία και τα 

χαρακτηριστικά της Ακετυλοχολινεστεράσης, και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη 

µια πιο αναλυτική αναφορά στο ένζυµο.   

Η ακετυλοχολινεστεράση είναι ένα ένζυµο που ανήκει στην οικογένεια των α/β 

υδρολασών και κατέχει ρόλο-κλειδί στη νευροδιαβίβαση1.  Η νευροδιαβίβαση 

λαµβάνει χώρα στη νευρική σύναψη (Εικόνα 9) και πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 

του νευροδιαβιβαστή, ακετυλοχολίνη (ATCh) που βρίσκεται σε κυστίδια στην προ-

συναπτική µεµβράνη.  Η άφιξη µιας νευρικής ώσης στην απόληξη τη προ-συναπτικής 

µεµβράνης προκαλεί απελευθέρωση ακετυλοχολίνης στη συναπτική σχισµή.  Η 

ακετυλοχολίνη  στη συνέχεια διαχέεται κατά µήκος της σχισµής προς τη µετα-

συναπτική µεµβράνη όπου δεσµεύεται σε ειδικούς υποδοχείς.  Αυτό προκαλεί 

εκπόλωση της µετα-συναπτικής µεµβράνης και επιτρέπει την µετάδοση της 

ηλεκτρικής διέγερσης κατά µήκος της µεµβράνης του δεύτερου νευρικού κυττάρου.  

Η ακετυλοχολινεστεράση βρίσκεται στη συναπτική σχισµή και ο ρόλος της είναι να 

υδρολύει γρήγορα την ακετυλοχολίνη, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος της 

νευροδιαβίβασης και να αποκαθίσταται η πόλωση της µετα-συναπτικής µεµβράνης.  

Η µεγάλη ταχύτητα της δράσης του ενζύµου είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 

γρήγορη ρύθµιση της διαβίβασης των νευρικών ώσεων.  To γεγονός αυτό, εξελικτικά 

συντέλεσε ώστε το ένζυµο να είναι ένα από τα ταχύτερα, µε ρυθµό µετατροπής που 

ανέρχεται σε 25.000µόρια/sec, ταχύτητα που δείχνει ότι η ακετυλοχολινεστεράση 

διασπά το µόριο της ακετυλοχολίνης σε 40µsec.  
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Εικόνα 9.  Σχηµατική παράσταση της χολινεργικής σύναψης.   

Η κρυσταλλική δοµή της ακετυλοχολινεστεράσης από διάφορες πηγές 

(ανθρώπους, ποντίκια, Torpedo californica, Drosophila melanogaster) είναι 

γνωστή2,3,4, και έχει βρεθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζει κάποια κοινά 

δοµικά χαρακτηριστικά.  Το ενεργό κέντρο του ενζύµου αποτελείται από µια τριάδα 

αµινοξέων (Ser203-Glu334-His447, στα θηλαστικά) βρίσκεται στον πυθµένα ενός 

καναλιού 20Å.  Κατά µήκος του καναλιού αυτού υπάρχει µια σειρά αρωµατικών 

υπολειµµάτων που δηµιουργούν µια διαδροµή ανάλογη µε το λαιµό ενός µπουκαλιού 

(Εικόνα 10).  Μια τέτοια δοµή θα έπρεπε να εµποδίζει τη γρήγορη αντίδραση του 

ενζύµου µε το υπόστρωµα.  Ωστόσο, µελέτες έχουν δείξει ότι η προσέγγιση των 

υποστρωµάτων στο ενεργό κέντρο διευκολύνεται µέσω ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων µε ένα ανιονικό κέντρο που βρίσκεται περιφερειακά στην είσοδο 

του καναλιού.  Τα αµινοξέα αυτού του περιφερειακού ανιονικού κέντρου διαφέρουν 

από µικροοργανισµό σε µικροοργανισµό, χαρακτηριστικό στο οποίο αποδίδεται και η 

διαφορετική επιλεκτικότητα των ακετυλχολινεστερασών προς τα κατιονικά 

υποστρώµατα (φυσιολογικά ή αναστολείς)5.  Η ακετυλοχολινεστεράση απαντάται σε 

διάφορες µορφές.  Οι πιο συνηθισµένες είναι η µονοµερής µορφή καθώς και η 

διµερής όπου τα µονοµερή συνδέονται µε δισουλφιδικό δεσµό.  Οι µορφές αυτές 

µπορεί να είναι διαλυτές ή να είναι προσδεµένες στη µεµβράνη µέσω ενός 

γλυκοφωσφολιπιδίου6.   
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Εικόνα 10.  Στερεοχηµική άποψη του ενεργού κέντρου της ακετυλοχολινεστεράσης όπως 

προέκυψε µετά από µελέτες µοριακής δυναµικής 7.  Στον πυθµένα φαίνονται 3 αµινοξέα Tyr 121, Tyr 

334 Phe 330, που είναι σηµαντικά για την είσοδο του υποστρώµατος. 

Ο µηχανισµός δράσης της ακετυλοχολινεστεράσης µοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε 

τον µηχανισµό των σερινο-πρωτεασών.  Μελέτες µε AChE ποντικιών έχουν δείξει ότι 

το αµινοξύ Ser203 του ενεργού κέντρου, επιτελεί πυρηνόφιλη προσβολή στην 

καρβονυλική οµάδα του υποστρώµατος, ακετυλοχολίνης σχηµατίζοντας ένα 

οµοιοπολικό ακυλο-ενδιάµεσο.  Στη συνέχεια ένα µόριο νερού αποµακρύνει την 

άκυλο –οµάδα, οπότε το ένζυµο αναγεννάται µε ταυτόχρονη απελευθέρωση ενός 

µορίου οξικού οξέος.   

Η δράση της ακετυλοχολινεστεράσης µπορεί να ανασταλεί από καρβαµιδικούς και 

οργανοφωσφορικούς εστέρες, που αντιδρούν µε τη σερίνη του ενεργού κέντρου 
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σχηµατίζοντας ένα οµοιοπολικό ενδιάµεσο που υδρολύεται µε αργό ρυθµό.  Η 

αναστολή της AChE σε µικρό βαθµό, χρησιµοποιείται για κλινικούς σκοπούς και 

συγκεκριµένα για την θεραπεία ασθενειών στις οποίες απαιτείται να επιµηκυνθεί η 

δράση της ακετυλοχολίνης.  Αυτό είναι επιθυµητό σε ασθενείς στους οποίους η 

συγκέντρωση της ακετυλοχολίνης είναι χαµηλή (ασθένεια Altzheimer) ή σε ασθενείς 

µε µικρότερο αριθµό υποδοχέων (Myasthenia Gravis).  Ωστόσο, η αναστολή της 

AChE σε µεγαλύτερο βαθµό προκαλεί το θάνατο. 

 

7.2 Αρχή λειτουργίας 

Η ανίχνευση των παρασιτοκτόνων βασίζεται στη µη-αντιστρεπτή αναστολή της 

δράσης του ενζύµου.  Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται επώαση του ενζύµου µε 

οργανοφωσφορικά ή καρβαµιδικά παρασιτοκτόνα, που είναι οι συνηθέστεροι 

αναλύτες κατά την οποία φωσφορυλιώνεται / καρβονυλιώνεται το ενεργό του κέντρο.  

Η αντίδραση αυτή προκαλεί µη-αντιστρεπτή αναστολή της δράσης του ενζύµου 

σύµφωνα µε το µηχανισµό που φαίνεται στο Σχήµα: 

 

 

 

 

 

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

φωσφορυλιωµένο ένζυµο, X η αποχωρούσα οµάδα και ki = k2/Kd η διµοριακή 

σταθερά ταχύτητας.   

7.3 ∆ιαδικασία Μέτρησης 

Η διαδικασία µέτρησης πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια 8: 

1. Μέτρηση της αρχικής απόκρισης του βιοαισθητήρα, i0.  

2. Επώαση του βιοαισθητήρα µε διάλυµα παρασιτοκτόνου για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα (στάδιο επώασης).  Για µη-αντιστρεπτούς αναστολείς το στάδιο αυτό 

πραγµατοποιείται συνήθως απουσία υποστρώµατος και η αναστολή αυξάνεται µε 

το χρόνο επώασης.  Ο χρόνος 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 

Kd k2

ki

E + PX [E*PX] EP + X
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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 διοξίµη 1,1΄-trimethylene bis 4-

formylpyridinium bromide dioxime), που αποφωσφορυλιώνουν το ενεργό κέντρο 

του ενζύµου 9,10. 

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 11.   

Η επιλογή µεταξύ κινητικού ελέγχου και διάχυσης επιτυγχάνεται µε κατάλληλο 

συνδυασµό ενζυµικού φορτίου στην ενζυµική µεµβράνη και συγκέντρωσης 

υποστρώµατος. 
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7.4 Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

Υπό κινητικές συνθήκες, και για µη αντιστρεπτούς αναστολείς συγκέντρωσης C, 

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

ενζύµου (ΕΙ) σε σχέση µε το συνολικό ένζυµο Ε0, και δίνεται από τη σχέση 12,13: 

tCk*100
}{E

{EI}I% i
0

ln−==       Εξίσωση 8 

όπου ki η διµοριακή σταθερά αναστολής, t ο χρόνος επώασης µε το 

παρασιτοκτόνο, C η συγκέντρωση του παρασιτοκτόνου. 

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 9 

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.   

7.5 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Η αµπεροµετρική ανίχνευση των παρασιτοκτόνων µε βιοαισθητήρα 

Ακετυλοχολινεστεράσης, βασίζεται στην παρακολούθηση της ενζυµικής ενεργότητας 

µέσω της αντίδραση υδρόλυσης της Ακετυλο(θειο)χολίνης: 

Η αντίδραση αυτή παρακολουθείται αµπεροµετρικά µέσω της ανοδικής 

οξείδωσης της (θειο)χολίνης, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
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COOHCHSHCHNCHCHAChEOHSCOCHCHNCHCH 32233232233 + →+ )()(  

−+ ++ → e2H2SCHNCHCHSHCHNCHCH 22233
oxidation

2233 ))(()(  

 

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 τις παρακάτω αντιδράσεις 14: 

 

COOHCHOHCHNCHCHAChEOHCHOOCCHNCHCH 32233232233 + →+ )()()(
 

22233
ChO

2233 OHCOOHNCHCHOHCHNCHCH + → )()(  

 

Το Η2Ο2 τελικά οξειδώνεται στην επιφάνεια του ηλεκτρόδιου, παράγοντας το 

µετρούµενο αµπεροµετρικό σήµα.   

Η ακινητοποίηση του ενζύµου στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται πάνω στην 

επιφάνεια ενός αδρανούς ηλεκτροδίου (π.χ. πλατίνας 15 και χρυσού 16) ή πάνω στην 

επιφάνεια ηλεκτροδίου γραφίτη µε οµοιοπολικό δεσµό17 ή και µε απλή 

προσρόφηση18.  Συχνά εφαρµόζεται επίσης και ο εγκλωβισµός του ενζύµου σε 

µεµβράνες, όπως η πολυβινυλοαλκοόλη (PVA)19, και η υδροξυαιθυλοκυτταρίνη 

(Hydroxy-ethyl-cellulose, HEC)20 και φωτο-πολυµερή 21.  Μια άλλη µέθοδος 

κατασκευής ηλεκτροδίων ακετυλοχολινεστεράσης είναι σε µίγµατα carbon epoxy.  

Στο υλικό ακινητοποίησης µπορεί να προστεθούν και µεταφορείς ηλεκτρονίων όπως 

είναι η κοβαλτιο-φθαλοκυανίνη (Co-phthalocyanine) και το τετρακυανοκινοδιµεθάνιο 
22.  Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της επαναληψιµότητας των 

συστηµάτων και της δυνατότητας χρήσης για περιορισµένο αριθµό µετρήσεων, οι 

περισσότεροι ερευνητές χρησιµοποιούν ηλεκτρόδια µεταξοτυπίας ή µιας χρήσης 23.  

Τα συστήµατα που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της µεταξοτυπίας περιλαµβάνουν 

συνήθως και τα τρία ηλεκτρόδια στην ίδια επιφάνεια, γεγονός που µειώνει το κόστος 

και διευκολύνει τη χρήση.  Ιδιαίτερη σηµασία έχει δοθεί επίσης στην κατασκευή 

βιοαισθητήρων τύπου strip-test, καθώς αυτά τα συστήµατα είναι ιδανικά για 

µετρήσεις πεδίου.  Και σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται η τεχνολογία της 

µεταξοτυπίας για την ανάπτυξη και των τριών ηλεκτροδίων πάνω σε µια κεραµική ή 

πολυµερική επιφάνεια.  Πρόσφατα αναφέρθηκε επίσης µια καινούρια µέθοδος 
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κατασκευής αµπεροµετρικών βιοαισθητήρων ακετυλοχολινεστεράσης βασισµένων σε 

διάταξη µικροηλεκτροδίων µε εξαιρετικά χαµηλά όρια ανίχνευσης, της τάξης του 

femtoMolar24.   

Η σταθερότητα των περισσότερων βιοαισθητήρων ακετυλοχολινεστεράσης δεν 

ξεπερνά τις 3-4 εβδοµάδες.  Μελέτες έχουν δείξει ότι πολυηλεκτρολύτες σε 

συνδυασµό µε σάκχαρα µπορούν να αυξήσουν τη σταθερότητα αποθήκευσης και 

συνεχούς λειτουργίας του βιοαισθητήρα, χωρίς να µειώνουν την ευαισθησία του στα 

παρασιτοκτόνα25.  Χρησιµοποιώντας µίγµα λακτιτόλης 10% και σουλφο-δεξτράνης 

0.5% έχει επιτευχθεί χρόνος ζωής 76 ηµερών 26.   

Τα όρια ανίχνευσης των βιοαισθητήρων ακετυλοχολινεστεράσης στα 

παρασιτοκτόνα παρουσιάζουν µεγάλες αυξοµειώσεις, καθώς εξαρτώνται από το είδος 

και το ποσό του ακινητοποιηµένου ενζύµου, το χρόνο ανάλυσης αλλά και από τον 

αναλύτη.  Χρησιµοποιώντας εµπορικά διαθέσιµες ακετυλχολινεστράσες (από Bovine 

erythrocytes ή πιο συχνά από Electrophorus electricus) έχουν επιτευχθεί όρια 

ανίχνευσης της τάξης του 10-9Μ για οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά 

παρασιτοκτόνα 27.  Σηµαντική βελτίωση των ορίων ανίχνευσης επήλθε µε τη χρήση 

ακετυλχολινεστερασών από άλλες πηγές, που αποδείχθηκαν πιο ευαίσθητες στα 

παρασιτοκτόνα.  Συγκριτική µελέτη ακετυλχολινεστερασών από 5 διαφορετικές 

πηγές (Drosophila melanogaster Dm. AChE, Torpedo California Tc. AChE 

Caenorhabditis elegans Ce. AChE, Bovine erythrocyte Be. AChE και Electrophorus 

electricus E.el. AChE) έδειξε ότι η Dm. AChE είναι περισσότερο ευαίσθητη σε 14 

από τα συνολικά 19 εντοµοκτόνα που µελετήθηκαν.  Αντίθετα η E.el. AChE αν και 

είναι η περισσότερο ευαίσθητη ακετυλοχολινεστεράση ως προς τη συγκέντρωση 

υποστρώµατος (kobs=3560 s-1) αλλά ήταν η λιγότερο ευαίσθητη ως προς τα 

παρασιτοκτόνα28.  Πρόσφατα ξεκίνησε µια προσπάθεια να βελτιστοποιηθούν τα όρια 

ανίχνευσης µε κατάλληλη γενετική τροποποίηση των ακετυλχολινεστερασών 29.   

Η επιλεκτικότητα των βιοαισθητήρων προς τα παρασιτοκτόνα είναι µικρή, πράγµα 

που καθιστά τα συστήµατα αυτά κατάλληλα κυρίως για ποιοτική εξέταση των 

δειγµάτων (screening).  Έχουν γίνει προσπάθειες για τη ανίχνευση µεταξύ µιγµάτων 

παρασιτοκτόνων µε τη βοήθεια νευρωνικών δικτύων 30. 

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: 



7. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΚΕΤΥΛΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 66 

 
 Η διαδικασία αναστολής περιλαµβάνει πολλά στάδια γεγονός που αυξάνει το 

χρόνο µέτρησης αλλά και τα σφάλµατα.  

 Οι µεθοδολογίες κατασκευής παρουσιάζουν χαµηλή επαναληψιµότητα. 

 Τα συστήµατα δεν παρουσιάζουν τα επιθυµητά όρια ανίχνευσης που να 

συµβαδίζουν µε τα ολοένα και χαµηλότερα επιτρεπτά όρια που τίθενται από 

διεθνείς οργανισµούς.   

Αποφασίστηκε λοιπόν, να γίνει µια προσπάθεια ανάπτυξης ενός βελτιστοποιηµένου 

βιοαισθητήρα παρασιτοκτόνων, κάνοντας χρήση αφενός της τεχνολογίας νέων 

νανοϋλικών αλλά και της βιοτεχνολογίας.  Έτσι, σχεδιάστηκε βιοαισθητήρας 

βασισµένος σε δύο νέα νανοπορώδη υλικά, τον αγώγιµο άνθρακα και πηκτή πυριτίου.  

Ο πορώδης αγώγιµος άνθρακας συνδυάστηκε επιπρόσθετα και µε κατάλληλα 

γενετικά τροποποιηµένο ένζυµο και αξιολογήθηκε ο αντίστοιχος βιοαισθητήρας.   
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8. ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΡΩ∆Η ΑΝΘΡΑΚΑ 

8.1 Σχεδιασµός -Κατασκευή 

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 του ενζύµου στον πορώδη άνθρακα γίνεται µε βάση διαδικασία που 

βασίζεται στη φυσική προσρόφηση 1.  Ο άνθρακας τοποθετείται σε ενζυµικό διάλυµα 

Ακετυλοχολινεστεράσης.  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 2 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 11).  
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Εικόνα 11.  Ηλεκτρόδιο πορώδους άνθρακα 

Το σύστηµα παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα µικρού πάχους µεµβράνης και µεγάλης 

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

του αισθητήριου στοιχείου.   

8.2 Βελτιστοποίηση λειτουργίας  

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιοαισθητήρα χρησιµοποιήθηκε η εµπορικά 

διαθέσιµη Ακετυλοχολινεστεράση από Electrophorus electricus (E.el. AChE). 

Επιλογή ∆υναµικού Εργασίας 

Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται το Υδροδυναµικό βολταµµογράφηµα του βιοαισθητήρα 

E.el. AChE στο εύρος δυναµικών 100-500mV.  Οι τιµές που παρουσιάζονται έχουν 

διορθωθεί για τη µη-ενζυµική υδρόλυση της θειοχολίνης.   
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Εικόνα 12. Υδροδυναµικό βολταµογράφηµα του βιοαισθητήρα Ακετυλοχολινεστεράσης 

Παρατηρείται µια οξεία αύξηση της ευαισθησίας στα 400mV που οφείλεται στην έναρξη 

της ανοδικής οξείδωση της θειοχολίνης (δυναµικό οξείδωσης 410mV vs Ag/AgCl).  

Ωστόσο, αν και η ευαισθησία του βιοαισθητήρα αυξάνεται σηµαντικά στα 400mV, η 

επιλογή ενός τέτοιου υψηλού δυναµικού εργασίας αναµένεται να µειώσει το χρόνο ζωής 

του βιοαισθητήρα.  Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε τελικά ως δυναµικό λειτουργίας τα 

100mV, στα οποία εξασφαλίζεται τόσο η επαρκής ευαισθησία του βιοαισθητήρα όσο και ο 

µεγαλύτερος χρόνος ζωής.   

Επιλογή Χρόνου Επώασης 

Η επώαση του βιοαισθητήρα µε το διάλυµα αναστολέα πραγµατοποιήθηκε σε ροή.  Ο 

βιοαισθητήρας ερχόταν σε επαφή µε διάλυµα παρασιτοκτόνου, γνωστής συγκέντρωσης µε 

ροή 0.5 mL/min και για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.   

Για να επιλεγεί ο βέλτιστος χρόνος επώασης του βιοαισθητήρα µε το παρασιτοκτόνο, 

πραγµατοποιήθηκε µια σειρά µετρήσεων κατά τις οποίες ο χρόνος επώασης µεταβάλλονταν 

από 5 µέχρι 20 λεπτά.  Η απόκριση του βιοαισθητήρα µετρούνταν πριν και µετά από κάθε 

στάδιο επώασης και υπολογίστηκε το ποσοστό αναστολής µετά από κάθε στάδιο επώασης.  

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην Εικόνα 13. 
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Εικόνα 13. Μεταβολή της απόκρισης του βιοαισθητήρα E.el. AChE στο υπόστρωµα ATCh-Cl, µε το 

χρόνο επώασης στο Dichlorvos 10-6M.  Η καµπύλη βαθµονόµησης πραγµατοποιήθηκε σε δυναµικό +100mV, 

σε σύστηµα ροής.  Για την κατασκευή του βιοαισθητήρα χρησιµοποιήθηκε ενζυµικό διάλυµα συγκέντρωσης 

10Units/mL. 

 

Από τις καµπύλες παρατηρήθηκε ότι µετά από χρόνο επώασης ίσο µε 10 λεπτά 

παρατηρούνταν ικανοποιητική παρεµπόδιση του βιοαισθητήρα (Ι%= 25).  Μετά από χρόνο 

15 λεπτών το ποσοστό αναστολής δεν µεταβάλλονταν σηµαντικά ενώ χρόνοι επώασης 

ακόµη µεγαλύτεροι δεν ήταν επιθυµητοί γιατί αυξάνουν σηµαντικά το χρόνο ανάλυσης.  

Έτσι, χρόνος επώασης ίσος µε 10 λεπτά θεωρήθηκε ως ο βέλτιστος για την καλή λειτουργία 

του συστήµατος.  

Επιλογή Ενζυµικού Φορτίου 

Το ενζυµικό φορτίο στη µεµβράνη του αισθητήριου στοιχείου είναι µια παράµετρος 

καθοριστική για τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα, και κυρίως για το άνω 

και κάτω όριο ανίχνευσης.  Για να αυξηθεί η ευαισθησία του βιοαισθητήρα ως προς τον 
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αναστολέα πρέπει ο βιοαισθητήρας να λειτουργεί υπό κινητικές συνθήκες, το οποίο 

προαπαιτεί ακινητοποίηση της µικρότερης δυνατής ποσότητας ενζύµου.   

Κατασκευάστηκαν βιοαισθητήρες µε διαφορετικό ενζυµικό φορτίο και µετρήθηκε η 

ευαισθησία τους στο υπόστρωµα, υπό τις ίδιες συνθήκες.  Το ενζυµικό φορτίο στους 

βιοαισθητήρες υπολογίστηκε έµµεσα από την µεταβολή της ενζυµικής ενεργότητας στο 

διάλυµα προσρόφησης, πριν και µετά την ακινητοποίηση του ενζύµου.  Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται γραφικά στην Εικόνα 14.   

 

Εικόνα 14. Αµπεροµετρική απόκριση του βιοαισθητήρα E.el. AChE στο υπόστρωµα Ακετυλοθεοχολινο-

χλωρίδιο.  ∆υναµικό εργασίας +100mV vs Ag/AgCl. 

Όπως φαίνεται και από το γράφηµα, το σύστηµα του βιοαισθητήρα που βασίζεται στον 

πορώδη άνθρακα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ακινητοποίηση πολύ µικρών 

ποσοτήτων ενζύµου, της τάξης του 5*10-4 pmoles.  Η ακινητοποίηση τόσο µικρών 

ποσοτήτων ενζύµου αναµένεται να οδηγήσει και στην ανίχνευση αντίστοιχα µικρών 

ποσοτήτων παρασιτοκτόνου.  Ωστόσο, αυτά τα χαµηλά επίπεδα ενζύµου είχαν ως 

αποτέλεσµα την µείωση της επαναληψιµότητας κατασκευής (%RSD = 20%, n=3).  

Προκειµένου να επιτευχθεί και η επιθυµητή επαναληψιµότητα κατασκευής του 

βιοαισθητήρα επιλέχθηκε το ενζυµικό φορτίο των 2*10-2 pmoles ως καταλληλότερο.   
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8.3 Βιοαισθητήρας πορώδους άνθρακα βασισµένος στην E. el. AChE  

Σταθερότητα  

Η σταθερότητα του βιοαισθητήρα E.el. AChE εξετάστηκε σε συνθήκες συνεχούς 

λειτουργίας µε δυναµικό εργασίας +100mV (vs Ag/AgCl), σε στατική διάταξη και σε 

θερµοκρασία 250C.  Εξετάστηκαν βιοαισθητήρες µε ενζυµικό φορτίο από 5*10-4 pmoles 

AChE εώς και 2*10-1 pmoles AChE.   

Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται η σταθερότητα του βιοαισθητήρα E.el. AChE µε 

ενζυµικό φορτίο 2*10-2 pmoles έναντι της σταθερότητας διαλύµατος 

Ακετυλοχολινεστεράσης, αντίστοιχης ενεργότητας του οποίου η δραστικότητα 

παρακολουθούνταν για το ίδιο χρονικό διάστηµα στους 250C, µε τη βοήθεια της 

φωτοµετρικής µεθόδου Ellman.   

 

 

 

Εικόνα 15. Σταθερότητα του βιοαισθητήρα E.el.AChE (g) σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας (∆υναµικό 

εργασίας +100mV vs Ag/AgCl, θερµοκρασία 250C).  ∆ίνεται και η σταθερότητα διαλύµατος E.el. AChE (n).   
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Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα του σχήµατος, η δραστικότητα του βιοαισθητήρα 

παρέµεινε σταθερή για περίπου ένα µήνα και ο χρόνος ζωής του συστήµατος L50 

υπολογίστηκε ίσος µε 2 µήνες.  Αντίθετα, η ενεργότητα του ενζύµου σε διάλυµα είχε 

µειωθεί στο 40% της αρχικής τιµής ήδη από τον πρώτο µήνα.  Οι παρατηρήσεις αυτές 

έδειξαν ότι πράγµατι ο πορώδης άνθρακας αυξάνει σηµαντικά τη σταθερότητα του ενζύµου.  

Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και µε τους βιοαισθητήρες που είχαν 

κατασκευαστεί µε χαµηλότερο ενζυµικό φορτίο γεγονός που αποδεικνύει ότι η αυξηµένη 

σταθερότητα του ακινητοποιηµένου ενζύµου οφείλεται στο υλικό ακινητοποίησης και δεν 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του ενζύµου.   

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η παρατηρούµενη αρχική άνοδος της ευαισθησίας του 

βιοαισθητήρα τις πρώτες 25 ηµέρες λειτουργίας είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται 

συχνά στους βιοαισθητήρες και αποδίδεται σε αλλαγές της τριτοταγούς δοµής του ενζύµου 

µέσα στους πόρους του υλικού ακινητοποίησης 3.   

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

Η ανάπτυξη βιοαισθητήρα αναστολής για την ανίχνευση παρασιτοκτόνων απαιτεί την 

αρχική βαθµονόµηση του αισθητήρα µε το υπόστρωµα του ενζύµου (ακετυλθειοχολιν-

χλωρίδιο).  Η καµπύλη βαθµονόµησης επιτρέπει τον καθορισµό  του εύρους των 

συγκεντρώσεων µέσα στο οποίο ο βιοαισθητήρας λειτουργεί υπό κινητικές συνθήκες, 

καθώς και τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων πάνω από τις οποίες προκαλείται 

αναστολή του ενζύµου από το υπόστρωµα.  Η αναστολή της ακετυλοχολινεστεράσης από 

το υπόστρωµα είναι ένα φαινόµενο που λαµβάνει χώρα σε υψηλές συγκεντρώσεις 

υποστρώµατος 4 και οφείλεται στο ότι µόρια του υποστρώµατος εισέρχονται στο ενεργό 

κέντρο µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ ότι αποµακρύνονται µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η 

είσοδος προς το ενεργό κέντρο του ενζύµου.   

Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται µια τυπική καµπύλη βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα 

στο υπόστρωµα.  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).   
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Εικόνα 16. Καµπύλη αναφοράς του βιοαισθητήρα E.el.AChE στο υπόστρωµα ATCh-Cl. ∆υναµικό 

εργασίας +100mV vs Ag/AgCl, ενζυµικό φορτίο 2*10-2 pmoles.  Στο ένθετο δίνεται το αντίστοιχο 

καταγράφηµα από το σύστηµα ροής.   

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.   

Ανίχνευση Παρασιτοκτόνων 

Η δυνατότητα εφαρµογής του βιοαισθητήρα που αναπτύχθηκε στην ανίχνευση 

παρασιτοκτόνων αξιολογήθηκε πραγµατοποιώντας καµπύλες αναστολής σε δύο ευρέως 

χρησιµοποιούµενα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα και συγκεκριµένα τα Dichlorvos 

(2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate) και Paraoxon (dietyl-p-nitro-phenyl-phosphate) των 

οποίων οι δοµές δίνονται στην Εικόνα 17: 
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Εικόνα 17.  ∆οµές των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων Dichlorvos και Paraoxon 

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 5. 
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Οι καµπύλες συσχέτισης της αναστολής του βιοαισθητήρα E.el. AChE σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις παρασιτοκτόνων παρουσιάζονται στην Εικόνα 18 (Α, Β).   

 

Εικόνα 18.  Καµπύλες αναστολής του βιοαισθητήρα E.el. AChE στα παρασιτοκτόνα dichlorvos και 

paraoxon.  Ενζυµικό φορτίο 2*10-2pmoles, συγκέντρωση ATChCl 3mM, δυναµικό 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.  Το 

εξαιρετικά χαµηλό όριο ανίχνευσης αποδίδεται σε επιλεκτική συγκέντρωση του Dichlorvos 

στην επιφάνεια του πορώδους άνθρακα φαινόµενο που έχει προηγούµενα αναφερθεί κατά 

τη χρήση µεµβρανών nylon και νιτρικής κυτταρίνης 6.  Ένα επίσης αξιοσηµείωτο 

χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι το µεγάλο γραµµικό εύρος απόκριση (10-12-10-6 Μ) 
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τη στιγµή που οι περισσότεροι βιοαισθητήρες αναφέρεται ότι έχουν εύρος απόκρισης 3-4 

τάξεις µεγέθους.   

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα ως προς το παρασιτοκτόνο 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 επαναληψιµότητα κατασκευή του βιοαισθητήρα, εξετάστηκε πραγµατοποιώντας 

καµπύλες αναστολής στο Dichlorvos και υπολογίστηκε ίση µε RSD = 8% (n=3), που είναι 

µια πολύ ικανοποιητική τιµή.  

Στους βιοαισθητήρες παρασιτοκτόνων συχνά επιδιώκεται αναγέννηση του ενζύµου 

προκειµένου να αυξάνεται ο αριθµός των δυνατών µετρήσεων που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν και άρα να αυξάνεται η χρησιµότητα των συστηµάτων.  Στην περίπτωση 

του βιοαισθητήρα βασισµένου σε πορώδη άνθρακα ωστόσο η χρήση αυτών των 

αντιδραστηρίων δεν ήταν απαραίτητη.  Σε περιπτώσεις χαµηλής αναστολής του ενζύµου 

από το παρασιτοκτόνο παρατηρήθηκε ότι το ένζυµο και άρα η απόκριση του βιοαισθητήρα 

στο υπόστρωµα, µπορούσε να αποκατασταθεί µε απλό ξέπλυµα του συστήµατος µε 

ρυθµιστικό διάλυµα για χρονικό διάστηµα από 30 λεπτά έως 3 ώρες.  Ωστόσο, σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία, η αναστολή από οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα είναι µη-αντιστρεπτή.  

Μια πιθανότητα αναγέννησης του βιοαισθητήρα ήταν λόγω αντίδρασης του 

φωσφορυλιωµένου ενζύµου µε το προϊόν της ενζυµικής αντίδρασης, τη (θειο)χολίνη.  

Ανάλογη αναγέννηση έχει αναφερθεί για αναστολή από καρβαµιδικά παρασιτοκτόνα7,8 .  

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, βιοαισθητήρες που είχαν υποστεί επώαση 

µε οργανοφωσφορικά µέχρι να παρουσιάσουν 50% αναστολή, επωάστηκαν στη συνέχεια 

είτε µε ρυθµιστικό είτε µε 10 mM χολίνη για 1 ώρα.  Ο βιοαισθητήρας που είχε επωαστεί 

χολίνη ανέκτησε την αρχική του ενεργότητα κατά 42%.  Αντίθετα, ο βιοαισθητήρας που 

είχε υποστεί επώαση µε ρυθµιστικό διάλυµα ανέκτησε την αρχική του δραστικότητα µόλις 

κατά 6%.  Εποµένως, η αναγέννηση του βιοαισθητήρα δεν µπορεί να οφείλεται σε απλή 

έκπλυση του φωσφορυλιωµένου ενζύµου αλλά φαίνεται πως ο πορώδης άνθρακας, 

προσροφά το προϊόν της ενζυµικής αντίδρασης, γεγονός που ευνοεί την  επακόλουθη 

πραγµατική αναγέννηση του ενζύµου.   

Συνοψίζοντας, ο πορώδης άνθρακας αποδείχτηκε υπόστρωµα κατάλληλο για την 

ανάπτυξη ενός βιοαισθητήρα Ακετυλοχολινεστεράσης, για την ανίχνευση παρασιτοκτόνων.  
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Η ικανότητα του άνθρακα για σταθεροποίηση του ενζύµου έδωσε έναν βιοαισθητήρα µε 

πολύ καλό χρόνο ζωής.  Ταυτόχρονα, η επιλεκτική προσρόφηση των παρασιτοκτόνων στην 

επιφάνεια του πορώδους άνθρακα οδηγεί σε σηµαντική µείωση των ορίων ανίχνευσης.  

Τέλος, είναι δυνατή η αναγέννηση και επαναχρησιµοποίηση του συστήµατος µε απλή 

επώαση µε ρυθµιστικό διάλυµα, χάρη στην αντίδραση της θειο-χολίνης, που παράγεται 

κατά την ενζυµική αντίδραση, µε το απενεργοποιηµένο ένζυµο, αντίδραση που ευνοείται 

σηµαντικά στους πόρους του άνθρακα.   

 

8.4 Βιοαισθητήρας πορώδους άνθρακα βασισµένος σε γενετικά τροποποιηµένη AChE  

Είναι γνωστό ότι µε τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας µπορούν να σχεδιαστούν και να 

παραχθούν ένζυµα µε χαρακτηριστικά κατάλληλα για εφαρµογές σε συστήµατα 

βιοαισθητήρων.  Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή παρουσίαζε ορισµένες τεχνικές δυσκολίες.  

Το βασικότερο πρόβληµα ήταν η δυσκολία αποµόνωσης των ενζύµων σε καθαρή µορφή και 

σε ποσότητες επαρκείς για εφαρµογές.  Τα τελευταία χρόνια όµως, η πρόοδος στον τοµέα 

της βιοτεχνολογίας ώθησε στην επίλυση αυτών των προβληµάτων σε µεγάλο βαθµό.   

Μόλις πριν λίγα χρόνια παρουσιάστηκαν οι πρώτες µελέτες γενετικής τροποποίησης της 

ακετυλοχολινεστεράσης και εφαρµογής των ενζύµων για ανάπτυξη βιοαισθητήρων 9.  Στην 

πρώτη από αυτές τις µελέτες γενετικά τροποποιηµένες ακετυλχολινεστεράσες είχαν 

συνδυαστεί µε νευρωνικά δίκτυα, προκειµένου να επιτευχθεί η ανίχνευση 

οργανοφωσφορικών και καρβαµιδικών παρασιτοκτόνων σε µίγµατά τους10.  Σε επόµενες 

µελέτες τροποποιηµένες ακετυλχολινεστεράσες χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη 

χαµηλών ορίων ανίχνευσης οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων11.  Όλες όµως οι 

προσπάθειες δεν κατόρθωσαν να µειώσουν το όριο ανίχνευσης χαµηλότερα από 10-10Μ.   

Αποφασίστηκε λοιπόν η χρήση γενετικά τροποποιηµένης ακετυλοχολινεστεράσης, στο 

υπάρχον σύστηµα βιοαισθητήρα πορώδους άνθρακα, σε µια προσπάθεια να επιτευχθούν 

ακόµη χαµηλότερα όρια ανίχνευσης των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων.   

Επιλογή Ενζύµου 

Πρόσφατες βιοχηµικές µελέτες µεταξύ Ακετυλχολινεστερασών από 5 διαφορετικές 

πηγές (Drosophila melanogaster Dm. AChE, Torpedo California Tc. AChE, Caenorhabditis 

elegans Ce. AChE, Bovine erythrocyte Be. AChE και Electrophorus electricus E.el. AChE) 

ανέδειξαν την Drosophila melanogaster ακετυλοχολινεστεράση ως το πιο ευαίσθητο 

ένζυµο για τα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα.  Έτσι, η επιλογή του κατάλληλου 
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ενζύµου περιορίστηκε µεταξύ των γενετικά τροποποιηµένων Dm. AChE.  Η επιλογή του 

κατάλληλου ενζύµου έγινε µε βάση την τιµή της διµοριακής σταθεράς ταχύτητας ki, που 

είναι µέτρο της ευαισθησίας του ενζύµου απέναντι σε έναν αναστολέα και περιγράφεται 

από την ακόλουθη αντίδραση: 

ki
E + PX EP + X

 
όπου Ε είναι η AChE, PX το οργανοφωσφορικό παρασιτοκτόνο και Χ η αποχωρούσα 

οµάδα.   

Οι βιοχηµικές µελέτες των γενετικά τροποποιηµένων Dm. AChEs πραγµατοποιήθηκαν 

από τον καθηγητή Fournier και την οµάδα του (Πανεπιστήµιο Paul Sabatier, Τουλούζη, 

Γαλλία).  Η γενετική τροποποίηση της Dm. AChE σχεδιάστηκε µε βάση το γεγονός ότι το 

ενεργό της κέντρο χαρακτηρίζεται από µια πολύ στενή είσοδο, σε σύγκριση µε το ενεργό 

κέντρο των ακετυλχολινεστερασών από άλλες πηγές.  Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι αυτή η 

διαφορά ήταν η καθοριστική για την ευαισθησία του συγκεκριµένου ενζύµου στα 

παρασιτοκτόνα.  Η παρατήρηση αυτή και ορισµένες προκαταρκτικές µελέτες µε µοντέλα 

οδήγησαν στο να διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα αµινοξέα που περιβάλλουν την είσοδο στο 

ενεργό κέντρο είναι αυτά που καθορίζουν την ευαισθησία του ενζύµου έναντι ορισµένων 

παρασιτοκτόνων 12.   

∆ιαπιστώθηκε ότι το Γλουταµινικό 69 παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο των 

υποστρωµάτων που εισέρχονται στο ενεργό κέντρο 13 και ως εκ τούτου έγινε µια σειρά 

µεταλλάξεων του αµινοξέος αυτού, προκειµένου να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα του 

ενζύµου σε ορισµένα παρασιτοκτόνα.  Για την αξιολόγηση των τροποποιηµένων ενζύµων 

µετρήθηκε η ευαισθησία τους στο παρασιτοκτόνο Dichlorvos του οποίου η υψηλή 

τοξικότητα το καθιστά πολύ καλό µοντέλο.  Τα αποτελέσµατα δίνονται περιληπτικά στον 

Πίνακα 4.   
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Πίνακας 4. Τιµές της διµοριακής σταθεράς ταχύτητας ki (µM-1.min-1) γενετικά τροποποιηµένων Dm. 

AChEs στο Dichlorvos. 

AChE single 

mutants 
ki AChE double/triple 

mutants 
ki 

E69W 325 E69Y. Y71D 487 

E69Y 318 E69Y. Y71D. F330L 309 

Addition of an 

A after E69 

70 E69Y. 374A 205 

Deletion of 

E69 

19 E69W. 318D 132 

E69K 46 E69Y. F330L. Y370F 120 

E69A 40 E69Y. Y71D. Y370F 119 

E69L 39 E69Y. F330I 104 

E69D 4.6 E69W. Y370F 81 

Y71D 25 E69W. Y370A 64 

Y71K 45 E69Y. Y370F 14 

Drosophila Wild 

type 

1.8   

Electric eel 0.026   

 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά διαπιστώθηκε ότι ούτε το φορτίο (διαγραφή του Glu69 

ή αντικατάστασή του µε τη θετικά φορτισµένη Lys) ούτε όµως και η πολικότητα των 

αµινοξέων (αντικατάσταση του Glu69 µε την υδρόφιλη Tyr ή τη λιπόφιλη Ala) είχαν 

συγκεκριµένη επίδραση στην ki του ενζύµου.  Αντίθετα, αυτό που είχε σηµαντική επίδραση 

στην ki ήταν το µήκος της πλευρικής αλυσίδας των αµινοξέων.  Έτσι η τοποθέτηση 

αµινοξέων µε µακριές πλευρικές αλυσίδες (Try, Tyr) έδωσε τα ένζυµα µε τη µεγαλύτερη 

διµοριακή σταθερά ταχύτητας στα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα.  Αυτό υποδηλώνει 

ότι τα παρασιτοκτόνα αλληλεπιδρούν µε τις πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων, κατά τη 

είσοδό τους στο ενεργό κέντρο.   

Ακολούθησαν περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης της ευαισθησίας του ενζύµου στα 

οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, τροποποιώντας το ένζυµο σε 2 ή και 3 θέσεις 

ταυτόχρονα.  Τελικά, το γενετικά τροποποιηµένο ένζυµο µε τη µεγαλύτερη διµοριακή 

σταθερά ταχύτητας για το Dichlorvos ήταν αυτό στο οποίο είχε γίνει αντικατάσταση του 

Gly69 µε Tyr και της Tyr71 µε Asp.  Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι δύο θέσεις µετάλλαξης 
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βρίσκονται στην είσοδο του ενεργού κέντρου, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η είσοδος 

ενός υποκαταστάτη στο ενεργό κέντρο είναι το καθοριστικό στάδιο για τη διαδικασία 

αναστολής.   

Το διπλά µεταλλαγµένο ένζυµο E69Y, Y71D είναι και αυτό που τελικά επελέγη για την 

κατασκευή βιοαισθητήρα.  Το ένζυµο αυτό παρουσιάζει 300 φορές µεγαλύτερη ευαισθησία 

στο Dichlorvos από το φυσιολογικό (native Dm. AChE) και 20000 φορές µεγαλύτερη από 

την E.el. AChE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19.  Τρισδιάστατο µοντέλο του ενζύµου Dm. AChE.  Τα αµινοξέα Try83, Ser238 και Try321 

(µπλε χρώµα) είναι σηµαντικά για την καταλυτική δράση του ενζύµου (αρίθµηση κατά Harel et al.14).  Τα 

αµινοξέα Glu69 και Tyr71 βρίσκονται στην είσοδο του καταλυτικού κέντρου και η µετάλλαξή τους οδήγησε 

στην αύξηση της ευαισθησίας του ενζύµου ως προς το dichlorvos.   

 

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Βιοαισθητήρα γενετικά τροποποιηµένης Dm. AChE 

Για την κατασκευή και λειτουργία του βιοαισθητήρα ακολουθήθηκε η διαδικασία που 

είχε ήδη βελτιστοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του βιοαισθητήρα E.el. AChE.  Συνοπτικά το 

ένζυµο ακινητοποιήθηκε στον πορώδη άνθρακα µε απλή προσρόφηση (20hr, +40C).  Το 

ενζυµικό φορτίο ήταν 2*10-2pmoles.  Οι αµπεροµετρικές µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 

Είσοδος

S238
W83

E69
Y71W321



8. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΟΡΩ∆Η ΑΝΘΡΑΚΑ  85 

 
σύστηµα ροής, µε δυναµικό εργασίας +100mV (vs Ag/AgCl) και χρόνο επώασης µε το 

παρασιτοκτόνο 10 λεπτά.   

Μία τυπική καµπύλη βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα γενετικά τροποποιηµένης Dm. 

AChE (m-Dm.AChE) που πραγµατοποιήθηκε σε ροή παρουσιάζεται στην Εικόνα 20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20.  (Α) Καταγράφηµα της απόκρισης του βιοαισθητήρα γενετικά τροποποιηµένης Dm.AChE σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις υποστρώµατος ATCh-Cl και (Β) Αντίστοιχη καµπύλη βαθµονόµησης. ∆υναµικό 

εργασίας +100mV vs Ag/AgCl.  Ροή 0.5mL/min.  Οι τιµές αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο τριών µετρήσεων. 

 

Από το γράφηµα φαίνεται ότι παρά το χαµηλό ενζυµικό φορτίο και το χαµηλό δυναµικό 

λειτουργίας, η απόκριση του βιοαισθητήρα στο υπόστρωµα είναι ικανοποιητική.  Από το 

ίδιο γράφηµα λαµβάνονται και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα.  

Συγκεκριµένα, το γραµµικό εύρος λειτουργίας υπολογίζεται µεταξύ 1-5 mM ATCh-Cl, η 

ευαισθησία ήταν ίση µε 139 nA/mM και η επαναληψιµότητα µετρήσεων κυµαινόταν από 6-

12% (n=3), για όλο το εύρος συγκεντρώσεων.   

Τα αναλυτικά αυτά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα η επαναληψιµότητα µετρήσεων ήταν 

πολύ ικανοποιητικά και έτσι προχωρήσαµε στην ανίχνευση παρασιτοκτόνων.   
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Ανίχνευση Παρασιτοκτόνων 

Για να αξιολογηθεί η αναλυτική ικανότητα του βιοαισθητήρα στην ανίχνευση 

παρασιτοκτόνων, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν τα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα 

Dichlorvos και Paraoxon.  Η διαδικασία ανίχνευσης ήταν η εξής: 

 Αρχικά, µετριέται η απόκριση του βιοαισθητήρα σε 3mM υποστρώµατος ATCh-Cl 

 Ακολουθεί το στάδιο επώασης του βιοαισθητήρα µε το παρασιτοκτόνο, που 

πραγµατοποιείται σε ροή 0.5 mL/min για 10 λεπτά 

 Τέλος, µετράται η τελική απόκριση του βιοαισθητήρα σε 3mM υποστρώµατος ATCh-

Cl.   

Ένα τυπικό γράφηµα από το σύστηµα ροής φαίνεται στην Εικόνα 21, στο οποίο 

παρουσιάζεται η απόκριση του βιοαισθητήρα σε 3mM ATCh-Cl, πριν και µετά από δύο 

διαδοχικά στάδια επώασης µε Dichlorvos 10-16M και 10-14Μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21.  Τυπικό γράφηµα ροής της αρχική απόκριση του βιοαισθητήρα m-Dm.AChE σε 3mM ATCh-

Cl, πριν (a) και µετά από δύο διαδοχικά στάδια επώασης µε Dichlorvos 10-16M (b) και 10-14Μ (c) µε χρόνο 

επώασης 10min.  Το διάκενο συµβολίζει επώαση µε ρυθµιστικό ή παρασιτοκτόνο για 10min. 

Υπολογίζεται το ποσοστό παρεµπόδισης µε βάση την Εξίσωση 9, το οποίο είναι ανάλογο 

του λογαρίθµου της συγκέντρωσης του παρασιτοκτόνου (–log[pesticide]).  Η καµπύλη 

αναστολής του βιοαισθητήρα στο Dichlorvos και το Paraoxon δίνεται στην Εικόνα 22: 
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Εικόνα 22. Καµπύλη αναστολής του βιοαισθητήρα m-Dm.AChE στο Dichlorvos (•) και το Paraoxon (■ ).  

Ενζυµικό φορτίο 2*10-2 pmoles, συγκέντρωση ATChCl 3mM, δυναµικό εργασίας +100mV. 

Από την καµπύλη βαθµονόµησης είναι προφανές ότι ο υπό ανάπτυξη βιοαισθητήρας 

µπορεί να ανιχνεύσει παρασιτοκτόνα σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα.  Συγκεκριµένα, το όριο 

ανίχνευσης του συστήµατος (υπολογισµένο για 40% αναστολή) είναι ίσο µε 10-17M για 

dichlorvos και 10-12Μ για το paraoxon.  Τα όρια ανίχνευσης αυτά είναι εξαιρετικά χαµηλά 

για συστήµατα βιοαισθητήρων και αντίστοιχη αναφορά υπάρχει από µια ακόµη ερευνητική 

οµάδα 15.  Η διαφορά στα όρια ανίχνευσης που παρατηρούνται για το Dichlorvos και το 

Paraoxon αποδίδεται κυρίως στη διαφορετική διµοριακή σταθερά ταχύτητας του 

µεταλλαγµένου ενζύµου για τους αναστολείς αυτούς.  Συγκεκριµένα, το ένζυµο 

παρουσιάζει 100 φορές υψηλότερη ki για το dichlorvos (487 µM-1. min-1) από το paraoxon 

(4.5 µM-1. min-1) οπότε αναµένεται να µπορεί να ανιχνεύσει τουλάχιστον 100 φορές 

χαµηλότερη συγκέντρωση Dichlorvos.   

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά πειραµάτων προκειµένου να προσδιοριστεί η 

επαναληψιµότητα κατασκευής του βιοαισθητήρα, υπολογισµένη ως προς το ποσοστό 

αναστολής.  Κατασκευάστηκαν για το σκοπό αυτό 3 πανοµοιότυποι βιοαισθητήρες και 

πραγµατοποιήθηκε καµπύλη βαθµονόµησης στο Dichlorvos.  Η επί τοις εκατό τυπική 
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σχετική απόκλιση (%RSD) υπολογίστηκε ίση µε 20%.  Η τιµή αυτή δεν είναι ικανοποιητική 

για συστήµατα βιοαισθητήρων, στους οποίους είναι επιθυµητό η επαναληψιµότητα να 

κυµαίνεται σε ποσοστό RSD<10% και πολύ λιγότερο για ένα αξιόπιστο αναλυτικό 

σύστηµα, στο οποίο η απαιτούµενη τιµή είναι RSD<5%.  Η χαµηλή τιµή επαναληψιµότητας 

αποδίδεται τόσο στο χαµηλό ενζυµικό φορτίο του βιοαισθητήρα αλλά και στα εξαιρετικά 

χαµηλής συγκέντρωσης διαλύµατα παρασιτοκτόνου.   

Συµπερασµατικά, η χρήση του πορώδους άνθρακα οδήγησε στην ανάπτυξη ενός 

βιοαισθητήρα παρασιτοκτόνων εύκολου στην κατασκευή και χρήση µε εξαιρετικά χαµηλά 

όρια ανίχνευσης.  Ο συνδυασµός αυτού του νέου συστήµατος µε κατάλληλα γενετικά 

τροποποιηµένο ένζυµο οδήγησε στην περαιτέρω µείωση των ορίων ανίχνευσης ως προς τα 

παρασιτοκτόνα, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες που παρέχει η γενετική τροποποίηση στην 

ανάπτυξη βιοαισθητήρων µε βελτιστοποιηµένα αναλυτικά χαρακτηριστικά.  Ωστόσο, το 

σύστηµα παρουσίασε µικρή επαναληψιµότητα κατασκευής γεγονός που εµποδίζει την 

ευρεία εφαρµογή του. 

8.5 Βιβλιογραφία 

 

                                                 
1 Gavalas, V.G., Chaniotakis, N.A., Gibson, T. 1998. Improved operational stability of 

biosensors based on enzyme-polyelectrolyte complex adsorbed into a porous carbon 

electrode. Biosens. Bioelectron. 13, 1205-1211 
2 Ellman, G.L., Courtney, K.D., Andres, V.Jr., Featherstone, R.M. 1961. A new and rapid 

colorimetric determination of Acetylcholinesterase activity. Biochem. Pharmacol. 7, 88-

95. 
3 Khan, G.F., Wernet, W. 1997. Design of enzyme electrodes for extended use and storage 

time. Anal. Chem. 69, 2682. 
4 Szegletes, T., Mallender, W.D., Thomas, P.J., Rosenberry, T.L. 1999.  Substrate binding to 

the peripheral site of acetylcholinesterase initiates enzymatic catalysis. Substrate 

inhibition arises as a secondary effect.  Biochemistry 38, 122. 
5 Neufeld, T., Eshkenazi, I., Cohen, E., Rishpon, J. 2000. A micro flow injection 

electrochemical biosensor for organophosphorus pesticides. Biosens. Bioelectron. 15, 

323. 



8. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΟΡΩ∆Η ΑΝΘΡΑΚΑ  89 

 
                                                                                                                                                      
6 Evtugyn, G.A., Ivanov, A.N., Gogol, E.V., Marty, J-L., Budnikov, H.C. 1999. 

Amperometric flow-through biosensor for the determination of cholinesterase inhibitors. 

Anal. Chim. Acta 385, 13. 
7 Kitz, R.J., Braswell, L.M., Ginsburg, S. 1970. On the question: is acetylcholinesterase an 

allosteric protein? Mol. Pharmacol. 6, 108. 
8 Brochier, L., Pontié, Y., Willson, M., Estrada-Mondaca, S., Czaplicki, J., Klaébé, A., 

Fournier, D. 2001. Involvement of Deacylation in Activation of Substrate Hydrolysis by 

Drosophila Acetylcholinesterase. J.Biol.Chem. 276, 21, 18296. 
9 Chaabihi, H., Fournier, D., Fedon, Y., Bossy, J.P., Ravallec, M., Devauchelle, G., Cérutti, 

M. 1994. Biochemical characterization of Drosophila melanogaster Acetylcholinesterase 

expressed by recombinant baculoviruses. Biochem. Biophys. Res. Com. 203, 734-742 
10 Bachmann, T.T., Leca, B., Vilatte, F., Marty, J.L., Fournier, D., Schmid, R.D. 2000. 

Improved multinanalyte detction of organophosphates and carbamates with disposable 

multielectrode biosensors using recombinant mutants of Drosophila acetylcholinesterase 

and artificial neural networks. Biosens. Bioelectron. 15, 193-201. 
11 Nunes, G.S., Montesinos, T., Marques, P.B.O., Fournier, D., Marty, J.L., 2001. 

Acetylcholine enzyme sensor for determining metamidophos insecticide. Evaluation of 

some genetically modified acetylcholinesterases from Drosophila melanogaster. Anal. 

Chim. Acta 434, 1-8. 
12 Boublik, Y., Saint-Aguet, P., Lougarre, A., Arnaud, M., Vilatte, F., Estrada-Mondaca, S., 

Fournier, D. 2002. Acetylcholinesterase engineering for detection of insecticide residues. 

Prot.Eng. 15, 43-50. 
13 Marcel, V., Estrada-Mondaca, S., Magne, F., Stojan, J., Klaebe, A., Fournier, D. 2000. 

Exploration of the Drosophila melanogaster Acetylcholinesterase Substrate activation site 

using a reversible inhibitor (Triton X-100) and mutated enzymes. J.Biol.Chem. 275, 

11603-11609. 
14 Harel, M., Krger, G., Rosenberry, T., Mallender, W.D., Lewis, T., Fletcher, R.J., Guss, 

J.M., Silman, I., Sussman, J.L. 2000.  Three-dimensional structure of Drosophila 

melanogaster acetylcholinesterase and of its complexes with two potent inhibitors. Prot. 

Sci. 9, 1063. 



8. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΟΡΩ∆Η ΑΝΘΡΑΚΑ  90 

 
                                                                                                                                                      
15 Pritchard, J., Law, K., Vakurov, A., Millner, P., Higson, S.P.J. 2004. Sonochemically 

fabricated enzyme microelectrode arrays for the environmental monitoring of pesticides 

Biosens. Bioelctron., 20,4,765. 

 

 



9. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ SOL-GEL 91 

 

9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΚΕΤΥΛΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (SOL-GEL) 

 

9.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι το βασικό στάδιο για την 

ανάπτυξη ενός βιοαισθητήρα µε τα επιθυµητά αναλυτικά χαρακτηριστικά είναι η 

ακινητοποίηση του βιολογικού µορίου1.  Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου 

ακινητοποίησης καθορίζει αφενός τη δραστικότητα του βιοµορίου και άρα την 

ευαισθησία του βιοαισθητήρα, αφετέρου τη σταθερότητα του βιοµορίου και άρα το 

χρόνο ζωής του βιοαισθητήρα2.  Η επιτυχία του σταδίου ακινητοποίησης κρίνεται σε 

µεγάλο βαθµό από την αλληλεπίδραση του βιολογικού µορίου µε το υπόστρωµα 

ακινητοποίησης.  Η αλληλεπίδραση αυτή καθορίζει τη δοµική διαµόρφωση του 

βιολογικού µορίου αλλά και τη δραστικότητά του (ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

ενζύµων καθορίζει και την καταλυτική τους δράση).  Έτσι η µελέτη αυτής της 

αλληλεπίδρασης θεωρείται πλέον βασικής σηµασίας, πριν την ανάπτυξη νέων βιο-

αναλυτικών συστηµάτων3.  

Αποφασίστηκε λοιπόν να πραγµατοποιηθεί µια αντίστοιχη µελέτη για το 

βιοαισθητήρα Ακετυλοχολινεστεράσης σε µια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα.  

Ωστόσο, ο πορώδης άνθρακας δεν κρίθηκε κατάλληλο υπόστρωµα για την εκπόνηση 

αυτής της µελέτης, διότι αφενός παρέχει ελάχιστο έλεγχο στη διαδικασία 

ακινητοποίησης ενώ δε δίνει τη δυνατότητα άµεσης παρακολούθησης της 

ενεργότητας και της διαµόρφωσης του ακινητοποιηµένου ενζύµου.  Επελέγησαν 

λοιπόν, ως πιο κατάλληλα υποστρώµατα τα πολυµερή sol-gel.   

9.2 Χηµεία των πολυµερών sol-gel 

Η διαδικασία παρασκευής πολυµερών πηκτών (sol-gel*) από ανόργανα κεραµικά 

υλικά είχε αναπτυχθεί ήδη από τα µέσα του 1800.  Ωστόσο, παρόλο που η διαδικασία 

ήταν γνωστή από τόσο παλιά για πολλά χρόνια δεν είχε τραβήξει των ενδιαφέρον των 

                                                 
* sol: αιώρηµα, κολλοειδές σύστηµα διασποράς στερεού/υγρού 

  gel: πηκτή, κολλοειδές σύστηµα υψηλού ιξώδους 
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χηµικών, µέχρι το 1960, όταν ο Roy και οι συνεργάτες του αναγνώρισαν τις 

δυνατότητες της τεχνικής.  Έκτοτε, πολλές ερευνητικές οµάδες ασχολήθηκαν µε την 

κατανόηση και βελτιστοποίηση της τεχνικής αυτής ενώ την τελευταία δεκαετία το 

ενδιαφέρον για την τεχνική sol-gel  γίνεται ολοένα και εντονότερο.  Τα πολυµερή sol-

gel µπορεί να ανόργανα, οργανικά (γνωστά και ως ormosils) ή µίγµα των δύο.  

Σήµερα έχουν αναπτυχθεί 3 µέθοδοι για τη σύνθεση πολυµερών sol-gel.  Η πρώτη 

περιλαµβάνει την πήξη ενός κολλοειδούς διαλύµατος, η δεύτερη περιλαµβάνει την 

υδρόλυση και πολύ-συµπύκνωση πρόδροµων µορίων που ακολουθείται από 

υπερκριτική ξήρανση ενώ η τελευταία, λαµβάνει χώρα µε υδρόλυση και πολύ-

συµπύκνωση πρόδροµων µορίων και ξήρανση σε συνθήκες δωµατίου.   

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται συνήθως για την κατασκευή βιοαισθητήρων είναι 

η τρίτη, λόγω των ήπιων συνθηκών που απαιτεί.  Αναλυτικά, τα στάδια που 

ακολουθούνται4 και οι αντίστοιχες αντιδράσεις για το τετρα αιθυλο ορθοπυρίτιο 

(TEOS) είναι τα εξής: 

1. Υδρόλυση.  Τα πρόδροµα µόρια (αλκοξείδια Si(OR)4, όπου R=Et για το TEOS) 

αναµιγνύονται µε νερό και υδρολύονται.   

EtOH4OHSiOH4OEtSi 4
OHH

24 +↔+
−+

)()(
/

 

 

2. Συµπύκνωση.  Τα τετραεδρικά µόρια Si(OH)4 αντιδρούν µεταξύ τους 

σχηµατίζοντας δεσµούς Si-O-Si τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν περαιτέρω µε 

µόρια Si(OH)4 σε αντιδράσεις πολύ-συµπύκνωσης, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται 

ένα εκτεταµένο δίκτυο δεσµών Si-O-Si.   

 

OHOHSiOSiOHOHSi 2334 ])()[()(2 +−−−−→  

 

Όταν δηµιουργηθεί ένας σχετικά µεγάλος αριθµός δεσµών, τότε παρατηρείται ο 

σχηµατισµός σωµατιδίων των οποίων το µέγεθος και η πυκνότητα εξαρτάται κυρίως 

από το pH και από το λόγο r (r = Si(OR)4/H2Ο). 

Η δοµή του τελικού sol-gel εξαρτάται από το σχετικό ρυθµό των αντιδράσεων 

υδρόλυσης και συµπύκνωσης.  Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική των 

αντιδράσεων αυτών είναι η θερµοκρασία, η συγκέντρωση και το pH του 

ηλεκτρολύτη, το είδος του διαλύτη και τέλος το πρόδροµο µόριο.  Η πίεση αποτελεί 
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επίσης βασική παράµετρο αλλά συνήθως αυτή δεν µεταβάλλεται κατά τη συνθετική 

διαδικασία.  Mελέτες πάνω στην κινητική των αντιδράσεων αυτών έχουν δείξει ότι 

λαµβάνουν χώρα τόσο σειριακά όσο και ταυτόχρονα.  Η παρουσία Η+ ευνοεί την 

ταχύτητα της ανίδρασης υδρόλυσης, έναντι της αντίδρασης συµπύκνωσης ενώ η 

παρουσία ΟΗ- έχει αντίθετα αποτελέσµατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα σε όξινες 

συνθήκες, να ευνοείται ο σχηµατισµός γραµµικών πολυµερών µε µικρό βαθµό 

διαµοριακών δεσµών.  Αντίθετα, σε βασικές συνθήκες ευνοείται ο σχηµατισµός 

διακλαδισµένων πολυµερών µε µεγάλο ποσοστό διαµοριακών δεσµών.   

 

3. Πήξη.  Με το χρόνο τα κολλοειδή σωµατίδια και τα συµπυκνωµένα πυριτικά είδη 

συνδέονται µεταξύ τους προς σχηµατισµό ενός τρισδιάστατου δικτύου.  Το αιώρηµα 

(sol) µετατρέπεται σε πηκτή (gel) όταν το πολυµερές µπορεί να υποστεί ελαστική 

τάση και χαρακτηρίζεται από δραστική αύξηση του ιξώδους.  Αυτό αποτελεί και τον 

ορισµό του σηµείου ή χρόνου πήξης, tg.  Ο χρόνος πήξης εξαρτάται από τη συνθετική 

διαδικασία.  Το pH του διαλύµατος επίσης επηρεάζει σηµαντικά και έχει διαπιστωθεί 

ότι σε πολύ όξινα ή βασικά διαλύµατα η πήξη µπορεί να γίνει σχεδόν στιγµιαία.  Το 

είδος του πρόδροµου µορίου επίσης επηρεάζει το χρόνο πήξης και έχει διατυπωθεί η 

γενική τάση, ότι όσο µεγαλύτερο είναι το µόριο τόσο µεγαλύτερος και ο χρόνος 

πήξης.  Τέλος, το ποσοστό νερού (λόγος r) επηρεάζει δραµατικά το χρόνο πήξης.  

Πρέπει να τονιστεί ότι ο χρόνος πήξης είναι µια παράµετρος που επηρεάζεται από 

όλες τις πειραµατικές παραµέτρους, ακόµη και από το µέγεθος του δοχείου µέσα στο 

οποίο έχει τοποθετηθεί το sol-gel και για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να 

προβλεφθεί.  

 

4. Γήρανση.  Το στάδιο της γήρανσης περιλαµβάνει τη διατήρηση του πολυµερούς 

βυθισµένου µέσα σε υγρό για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, που µπορεί να είναι 

από µερικές ώρες µέχρι και κάποιες µέρες.  Κατά το στάδιο αυτό συνεχίζονται όλες οι 

προηγούµενες αντιδράσεις µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η µηχανική αντοχή του 

πολυµερούς και να µειώνεται το πορώδες του.   

 

5. Ξήρανση.  Πραγµατοποιείται προκειµένου να αποµακρυνθούν όλα τα υγρά 

(διαλύτης, νερό, αιθανόλη) από τους πόρους του υλικού.  Κατά τη διάρκεια της 

ξήρανσης συχνά αναπτύσσονται ρωγµές στο πολυµερές.  Για να αποφευχθεί ο 
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σχηµατισµός ρωγµών η ξήρανση πρέπει να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο και 

συγκεκριµένα, είτε µειώνοντας την επιφανειακή τάση του υγρού, µε τη βοήθεια 

επιφανειοδραστικών ουσιών ή περιορίζοντας το σχηµατισµό πολύ µικρών πόρων 

(<20nm).  Κατά το στάδιο της ξήρανσης τα sol-gel παρουσιάζουν επίσης το 

φαινόµενο της συρρίκνωσης της επιφάνειάς τους.   

 

9.3 Είδη sol-gel υλικών 

Τα sol-gel υλικά παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλία, ανάλογα µε τα πρόδροµα 

µόρια που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη σύνθεση και ανάλογα επίσης µε τα υλικά που 

έχουν συµπολιµεριστεί.  Τα κυριότερα είδη περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω5: 

Ανόργανα sol-gels.  Προκύπτουν µε τον πολυµερισµό οξειδίων του αλουµινίου, 

τιτανίου, ζιρκονίου, κασσιτέρου, βαναδίου, µολυβδενίου, µιγµάτων τους µε silica, ή 

µε πολυµερισµό πολύ-οξοµολβδενικής-silica.  Οι ξηροπηκτές είναι σκληρά, διαφανή 

γυαλιά µε µικρο- και µεσο-πόρους.  Συνήθως χρησιµοποιούνται ως πρόδροµα µόρια ο 

τετρα-µεθυλ-ορθοπυριτικός εστέρας (TMOS) και ο τετρα-αιθυλ-ορθοπυριτικός 

εστέρας (TEOS).  Τα πρόδροµα αυτά µόρια κατά την υδρόλυσή τους 

απελευθερώνουν σηµαντικό ποσοστό αιθανόλης.  Επιπλέον, παρουσιάζουν µεγάλο 

ποσοστό συρρίκνωσης, που µπορεί να φτάσει και µέχρι 80% της αρχικής τους 

επιφάνειας.   

Οργανικά sol-gels (Ormosils).  Τα πρόδροµα πυριτικά αλκοξείδια φέρουν 

οργανικές οµάδες µέσω δεσµών Si-C µε αποτέλεσµα το τελικό πολυµερές να 

αποτελείται κύρια από µια ανόργανη ραχοκοκαλιά µε οργανικές πλευρικές οµάδες.  

Οι οργανικές οµάδες µπορεί να είναι από απλά αλκύλια µέχρι και αµινο-, καρβοξυ, 

θειολικές οµάδες, κινόνες και φλαβίνες.  Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των 

ormosils (υδρόφιλος, ιονικός και ηλεκτροχηµικός χαρακτήρας) µπορούν εύκολα να 

ρυθµιστούν, έχουν καλή πορωσιµότητα αλλά είναι εύθραυστα, παρουσιάζουν 

µικρότερη αντοχή σε σχέση µε τα ανόργανα πολυµερή και έχουν περιορισµένη 

οπτική διαπερατότητα.   

Υβριδικά sol-gels.  Αυτά αποτελούνται από οµοπολυµερή µε δραστικές οµάδες και 

συµπολυµερή.  Ο πολυµερισµός αυτών των δύο τύπων πρόδροµων µορίων δίνει 

πολυµερή µε δενδριτική αρχιτεκτονική ενώ τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 

τελικού πολυµερούς είναι συνδυασµός των δύο αρχικών µορίων.  Οι µηχανική τους 

σταθερότητα και η ελαστικότητα µπορούν εύκολα να ρυθµιστούν µε κατάλληλη 
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επιλογή αρχικών µορίων.  Το µειονέκτηµα των πολυµερών αυτών είναι η µικρή 

οπτική τους διαπερατότητα ενώ πολλές φορές η ξήρανση οδηγεί σε καταστροφή της 

δοµής τους.   

Σύνθετα (Composite) sol-gels.  Το αρχικό διάλυµα sol-gel µπορεί να αναµιχθεί είτε 

µε διάλυµα υδατοδιαλυτού πολυµερούς (καραγεννάνη, άγαρ, πολύ-αιθυλε-γλυκόλη), 

ή µε ένα διάλυµα οργανική πηκτής (πολύουρεθάνη, PVA, πολύ-ακρυλαµίδιο) ή τέλος 

µε ένα οργανικό µονοµερές (γλυκερόλη, υδροξυαιθυλ-ακρυλικό).  Τα υλικά αυτά 

µπορούν να ενισχυθούν επιπλέον µε νανο- ή µικρο-σωµατίδια όπως γραφίτη, χρυσό, 

πλατίνα κτλ. σε ποσοστό µέχρι και 75% κ.β., προκειµένου να αυξηθεί η µηχανική και 

χηµική αντοχή, η αγωγιµότητα και οι οξειδοαναγωγκές τους ιδιότητες.  Τα πολυµερή 

αυτής της κατηγορίας είναι σε µεγάλο βαθµό βιο-συµβατά και θεωρούνται 

κατάλληλα για την ακινητοποίηση ευκίνητων βιολογικών µορίων, όπως είναι τα 

κύτταρα.   

Μορφοποιηµένα (Templated) sol-gels.  Τα sol-gel µπορούν να µορφοποιηθούν 

κατάλληλα µε τη χρήση αντιδραστηρίων όπως είναι οι πολυόλες, υδροξυ-οξέα, 

επιφανειοδραστικά κτλ. τα οποία ευνοούν το σχηµατισµό πολυµερών συγκεκριµένης 

αρχιτεκτονικής και πόρων.  Τα αντιδραστήρια αυτά µπορούν να αποµακρυνθούν µετά 

την γήρανση και ξήρανση του πολυµερούς, δηµιουργώντας ένα sol-gel υλικό 

συγκεκριµένης πορώδους δοµής.   

9.4 Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε sol-gel 

Η πρώτη αναφορά για εγκλωβισµό πρωτεϊνών σε πολυµερή sol-gel εµφανίστηκε 

στα µέσα του 1950 από τον Dickey, ο οποίος έδειξε ότι µια σειρά ενζύµων 

µπορούσαν να ακινητοποιηθούν σε sol-gel χωρίς µεγάλη απώλεια της δραστικότητάς 

τους.  Η σηµασία αυτού του ευρήµατος, όµως δεν είχε αναγνωριστεί µέχρι το 1990 

όταν ο Avnir και οι συνεργάτες του δηµοσίευσαν µια εργασία, για την ακινητοποίηση 

πρωτεϊνών σε ανόργανα sol-gel υλικά 6.  Έκτοτε, τα sol-gel κίνησαν το ενδιαφέρον 

των ερευνητών µε αποτέλεσµα την ακινητοποίηση µιας σειράς πρωτεϊνών, ενζύµων 

ακόµη και κυττάρων και την ανάπτυξη ενός µεγάλου αριθµού βιοαισθητήρων .   

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα sol-gel ως υποστρώµατα 

ακινητοποίησης πρωτεϊνών για την κατασκευή βιοαισθητήρων, είναι α) η οπτική τους 

διαπερατότητα, που καθιστά δυνατή τη χρήση οπτικών µεθόδων µετάλλαξης 

σήµατος, β) η ευκολία στην τροποποίηση των φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων, µε τη 

βοήθεια προσθέτων που επιτρέπει τη χρήση τους σε µια σειρά εφαρµογών (αγώγιµα 
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sol-gel µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες) και τέλος 

γ) η δυνατότητα ρύθµισης της πορώδους δοµής τους (κατανοµή και µέγεθος πόρων), 

που διευκολύνει τη διάχυση µικρών µορίων και ιόντων ενώ παρεµποδίζει τη διάχυση 

µεγαλύτερων µορίων.  Επιπρόσθετα, η ακινητοποίηση µπορεί να γίνει σε ήπιες 

συνθήκες, διατηρώντας τη δραστικότητα των βιολογικών µορίων σε µεγάλο βαθµό, 

ενώ παράλληλα τα πολυµερή µπορούν να πάρουν µια σειρά σχηµάτων και φορµών 

κατάλληλα για την κάθε εφαρµογή7.   

Η ακινητοποίηση πρωτεϊνών και άλλων βιολογικών µορίων µέσα σε sol-gel 

πολυµερή γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγούµενα µε 

µικρές τροποποιήσεις.  Έτσι, αρχικά επιλέγεται το κατάλληλο πρόδροµο µόριο, το 

οποίο υδρολύεται στον επιθυµητό βαθµό ώστε να προκύψει το υδατικό αιώρηµα 

(sol).  Η υδρόλυση µπορεί να γίνει µε όξινο ή βασικό καταλύτη και µπορεί να 

ακολουθείται και από µετεστεροποίηση µε πρόσθετα όπως η γλυκερόλη, που έχουν 

αποδειχτεί πιο βιοσυµβατά από τα παραδοσιακά αλκυλοσιλοξάνια5.  Μετά την 

υδρόλυση το αιώρηµα µπορεί να αποθηκευτεί για ένα διάστηµα στη διάρκεια του 

οποίου λαµβάνουν χώρα οι αντιδράσεις συµπύκνωσης και σχηµατίζονται κολλοειδή 

πολυσιλοξάνια, γραµµικά ή διακλαδισµένα.  Τέλος, το αιώρηµα αναµιγνύεται µε 

ρυθµιστικό διάλυµα του βιοµορίου.  Η απότοµη αλλαγή του pH και η παρουσία 

αλάτων και καταλυτών επιταχύνουν την αντίδραση πολυµερισµού η οποία 

ολοκληρώνεται σε µερικά λεπτά έως και µερικές ώρες.  ∆ηµιουργείται έτσι ένα 

πολυµερές µε εγκλωβισµένο το βιοµόριο.  Τα αρχικά πολυµερή έχουν µεγάλο 

ποσοστό νερού καθώς και αλκοόλη (που είναι παραπροϊόν της αντίδρασης 

υδρόλυσης).  Τα συστατικά αυτά µπορούν να αποµακρυνθούν στο επόµενο στάδιο τα 

ξήρανσης, το οποίο γίνεται σε χαµηλή θερµοκρασία (συνήθως θερµοκρασία 

δωµατίου) ώστε να µην απενεργοποιηθεί το εγκλωβισµένο βιολογικό µόριο.   

Η συµπεριφορά των εγκλωβισµένων πρωτεϊνών καθορίζεται από µια σειρά 

παραγόντων που εξετάζονται παρακάτω (Εικόνα 23)3.   
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Εικόνα 23.  Κατανοµή πρωτεϊνών στο sol-gel µικρο-περιβάλλον.  ∆ίνεται η κατανοµή του ενζύµου 

Ακετυλοχολινεστεράση το οποίο µπορεί να βρίσκεται είτε στη φυσιολογική του κατάσταση (AChE) ή 

αποδιατεταγνµένο (denatured AChE). 

∆ιασπορά  

Μελέτες απορρόφησης έχουν δείξει ότι αυτή η απλή ανάµιξη των δύο διαλυµάτων 

οδηγεί σε οµογενή διασπορά του βιοµορίου µέσα στο τελικό sol-gel σε 

µακροσκοπική κλίµακα.  Μελέτες µε φθορισµοµετρικές βαφές και πρωτεΐνες 

επισηµασµένες µε φθορισµοµετρικούς δείκτες έχουν δείξει ότι τα βιοµόρια 

κατανέµονται ανάµεσα σε διαφορετικά µικρο-περιβάλλοντα µέσα στο sol-gel.  Έτσι, 

οι πρωτεΐνες µπορεί να βρίσκονται µέσα στο διαλύτη, να είναι προσροφηµένες στην 

πυριτική επιφάνεια µε τυχαίο προσανατολισµό, να αλληλεπιδρούν µε συγκεκριµένες 

επιφανειακές οµάδες, να κατανέµονται επιλεκτικά σε κάποια φάση (στα composite 

sol-gels) ή ακόµη και να συσσωµατώνονται αν βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση.  

Η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών µε το περιβάλλον του sol-gel επηρεάζει την 

κινητική της πρωτεΐνης, τη δοµική και δυναµική της διαµόρφωση και µεταβάλλεται 

καθώς το υλικό υφίσταται γήρανση.  
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Σταθερότητα 

Οι πρωτεΐνες είναι µόρια µε µέγεθος της τάξης των 1-6 nm περίπου.  Οι 

εγκλωβισµένες πρωτεΐνες έχουν την τάση να παραµένουν σε πόρους αντίστοιχου 

µεγέθους, έτσι ώστε να διατηρούν την δοµική τους διαµόρφωση και την κινητικότητά 

τους.  Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς οι πρωτεΐνες είναι δυναµικά 

µόρια που επιτελούν µια σειρά από κινήσεις, απαραίτητες για την αναγνώριση και 

δέσµευση των υποκαταστατών.  Σε γενικές γραµµές φασµατοσκοπικές µελέτες 

(Raman, UV-Vis και φθορισµού) οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι λεγόµενες 

«σκληρές» πρωτεΐνες (υφίστανται δύσκολα µεταβολές στη διαµόρφωση πχ. 

κυτόχρωµα c, αντισώµατα) τείνουν να διατηρήσουν τη διαµόρφωσή τους και µετά 

τον εγκλωβισµό σε sol-gel.  Αντίθετα, οι «µαλακές» πρωτεΐνες (ευκίνητες πρωτεΐνες 

που αλλάζουν εύκολα τη διαµόρφωσή τους, π.χ. Human Serum Albumine, Bovine 

Serum Albumine) τείνουν να χάνουν τη διαµόρφωσή τους κατά τον εγκλωβισµό και 

σε ορισµένες περιπτώσεις αποδιατάσσονται.  Ωστόσο, η ακινητοποίηση σε sol-gel 

οδηγεί σε αυξηµένη σταθερότητα των πρωτεϊνών ενάντια στην αποδιάταξη από 

υψηλές θερµοκρασίες, οργανικούς διαλύτες ή οξειδωτικούς παράγοντες.   

Πρόσβαση υποκαταστατών στην πρωτεΐνη 

Ο εγκλωβισµός της πρωτεΐνης σε ένα υλικό µε µικρο- και νανο-πόρους οδηγεί 

αναπόφευκτα κάποια µόρια της πρωτεΐνης να βρίσκονται σε πόρους προσβάσιµους 

από τον αναλύτη, ενώ κάποιο άλλο ποσοστό µορίων βρίσκεται σε πόρους µη 

προσβάσιµους.  Η δυνατότητα πρόσβασης του αναλύτη στα µόρια της πρωτεΐνης, 

καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το µέγεθος των πόρων του υλικού και τις 

ηλεκτροστατικές του ιδιότητες.  ∆εδοµένου ότι τα πυριτικά υλικά είναι συνήθως 

ανιονικά, αναµένεται επιλεκτική κατανοµή κατιονικά φορτισµένων ειδών µέσα στο 

υλικό.  Ωστόσο, αν οι αλληλεπιδράσεις είναι πολύ ισχυρές τα κατιονικά 

υποστρώµατα µπορεί να δεσµεύονται στην επιφάνεια του υλικού και να µην φτάνουν 

τελικά στην πρωτεΐνη.  Ανάλογα ισχύουν και για τα πολικά και µη-πολικά είδη που 

αλληλεπιδρούν µε δεσµούς υδρογόνου ή απωθούνται από τα πυριτικά υλικά.  

Μελέτες γύρω από το θέµα αυτό έχουν δείξει ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το µέγεθος 

της πρωτεΐνης και το φορτίο του αναλύτη.   
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Λειτουργικότητα εγκλωβισµένων πρωτεϊνών 

Η λειτουργικότητα των εγκλωβισµένων πρωτεϊνών είναι αναµφίβολα το πιο 

σηµαντικό θέµα, το οποίο εξαρτάται από όλες τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, καθώς αυτές επιδρούν άµεσα στις σταθερές δέσµευσης των πρωτεϊνών 

(καταλυτική σταθερά kcat, σταθερά Michaelis KM των ενζύµων, σταθερές δέσµευσης 

– αποδέσµευσης των αντισωµάτων κτλ.).  Η συγκέντρωση παίζει επίσης σηµαντικό 

ρόλο, καθώς ορισµένες πρωτεΐνες συσσωµατώνονται και καθιζάνουν.  Έχει βρεθεί ότι 

ο εγκλωβισµός ενζύµων σε sol-gel οδηγεί σε αύξηση της KM και µείωση της kcat.  Για 

την περίπτωση των αντισωµάτων δεν έχει παρατηρηθεί κάποια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά.   

 

9.4 Βιοαισθητήρες sol-gel  

Τα πολυµερή sol-gel έχουν εφαρµοστεί εκτεταµένα σε συστήµατα 

βιοαισθητήρων8.  Τα βασικά πλεονεκτήµατα των βιοαισθητήρων sol-gel ως υλικών 

ακινητοποίησης είναι η δυνατότητα εγκλωβισµού ενός µεγάλου αριθµού πρωτεϊνών 

µε καλή σταθερότητα.  Επιπλέον, οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των sol-gel 

(ηλεκτροστατικές ιδιότητες, πολικότητα, υδρόφιλος χαρακτήρας) µπορούν να 

ρυθµιστούν κατάλληλα ώστε να επιφέρουν επιλεκτικότητα και ευαισθησία στο 

σύστηµα.  Η απλότητα στην κατασκευή εξασφαλίζεται από την ευκολία τόσο της 

σύνθεσης των υλικών όσο και της σύζευξής τους µε µεταλλάκτες σήµατος.  Τέλος, 

υπάρχει δυνατότητα πολύ καλού ελέγχου της διαδικασίας κατασκευής του 

βιοαισθητήρα (πάχος µεµβράνης κτλ.) το οποίο συντελεί στη βελτιστοποίηση της 

ευαισθησίας και του χρόνου απόκρισης αλλά επιπλέον εξασφαλίζει και 

επαναληψιµότητα στην κατασκευή.   

Παρολαυτά, οι βιοαισθητήρες sol-gel παρουσιάζουν και σηµαντικά 

µειονεκτήµατα.  Το κυριότερο πρόβληµα αφορά στη δυσκολία πρόβλεψης των 

φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του τελικού πολυµερούς (οπτική διαπερατότητα, µηχανική 

σταθερότητα, πορώδης υφή).  Αυτό έχει ως συνέπεια να απαιτούνται αρκετές δοκιµές 

προκειµένου να βελτιστοποιηθούν οι ιδιότητες του υλικού για µια συγκεκριµένη 

εφαρµογή.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των πόρων του υλικού, καθώς 

από το µέγεθός τους εξαρτάται η σταθερότητα της ακινητοποιηµένης πρωτεΐνης αλλά 

και η πρόσβαση του αναλύτη.  Η διαδικασία της γήρανσης του πολυµερούς αποτελεί 

επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα, καθώς προκαλεί σηµαντικές µεταβολές στις 
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ιδιότητες του υλικού και άρα και στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα.  

Η δηµιουργία ρωγµών στην επιφάνεια του υλικού και η συρρίκνωσή του µε το χρόνο 

αποτελούν επίσης σηµαντικά προβλήµατα στη συνθετική διαδικασία.   

Οι βιοαισθητήρες sol-gel που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα, αφορούν κυρίως 

την ανίχνευση γλυκόζης µε ακινητοποίηση της Οξειδάσης της γλυκόζης9.  Τα 

τελευταία χρόνια όµως η τεχνική αυτή έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται και για την 

ακινητοποίηση άλλων βιολογικών µορίων αναλυτικού ενδιαφέροντος όπως 

αντισώµατα, λειτουργικές πρωτεΐνες (µυογλοβίνη, αιµογλοβίνη) αλλά και πολλών 

ενζύµων (ουρεάση, τυροσινάση, οξειδάση της γαλακτόζης, ακετυλοχολινεστεράση 

κ.α.).  Στις περισσότερες περιπτώσεις η ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του 

βιολογικού µορίου ήταν επιτυχής µε αποτέλεσµα ο βιοαισθητήρας να έχει χρόνο ζωής 

από µερικές βδοµάδες µέχρι και µερικούς µήνες.  Η αναλυτική συµπεριφορά των 

συστηµάτων ήταν επίσης ικανοποιητική.  Το βασικό πρόβληµα των περισσότερων 

συστηµάτων που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα είναι ο µεγάλος χρόνος απόκρισης, 

που οφείλεται στην αργή διάχυση του αναλύτη µέσα από το υλικό και µπορεί να 

φτάσει και τις 24hr 10.   

Η πλειοψηφία των βιοαισθητήρων sol-gel που έχουν αναπτυχθεί είναι οπτικοί 11 ή 

ηλεκτροχηµικοί 12, ακριβώς λόγω της καταλληλότητας των υλικών αυτών για τέτοιου 

είδους µετρήσεις.  Συγκεκριµένα για την κατασκευή ηλεκτροχηµικών βιοαισθητήρων 

τα sol-gel επιτρέπουν τη δηµιουργία υλικών στήριξης µε µεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων 

και σε µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και µορφών.  Οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες των 

υλικών µεταβάλλονται µε την προσθήκη αγώγιµων υλικών όπως είναι το παλλάδιο 

και ο γραφίτης και τελευταία χρησιµοποιείται πολύ και ο κολλοειδής χρυσός 13.   
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9.5 Ακινητοποίηση Ακετυλοχολινεστεράσης σε sol-gel 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η µελέτη των  πολυµερών sol-gel ως υποστρωµάτων ακινητοποίησης της AChE 

για την ανάπτυξη βιοαισθητήρα ξεκίνησε πολύ πρόσφατα και υπάρχουν ελάχιστες 

βιβλιογραφικές αναφορές για το θέµα.  Οι Zink et al.14 ήταν οι πρώτοι που 

ακινητοποίησαν τη Βουτυρυλχολινεστεράση.  Ακολούθησε ο Avnir µε τους 

συνεργάτες του15 που ακινητοποίησαν την AChE σε TMOS sol-gels, επιτυγχάνοντας 

τη σταθερότητα του ενζύµου και καλή ευαισθησία έναντι υποστρώµατος και 

αναστολέων.  Πρόσφατα οι Gill and Ballesteros16 ανέφεραν την ακινητοποίηση της 

AChE σε νέα sol-gel πολυµερή που παρουσιάζουν µεγαλύτερη βιοσυµβατότητα 

περιορίζοντας σηµαντικά την απενεργοποίηση ενώ προχώρησαν και στην κατασκευή 

βιοαισθητήρα µε πολύ καλά αναλυτικά χαρακτηριστικά.  Είναι λοιπόν προφανές ότι η 

ανάπτυξη βιοαισθητήρων Ακετυλοχολινεστεράσης βασισµένων στην τεχνολογία sol-

gel βρίσκεται στα πρώτα στάδια.   

Βελτιστοποίηση των sol-gel µεµβρανών για την ακινητοποίηση της AChE 

Για την κατασκευή του sol-gel επιλέχθηκε ως πρόδροµο µόριο το τετρα-αιθυλο 

ορθοπυρίτιο (TEOS) που σε αρχικά πειράµατα είχε παρουσιάσει µικρό χρόνο πήξης 

και καλή ποιότητα µεµβρανών.   

Αρχικά βελτιστοποιήθηκε η σύσταση των sol-gel πολυµερών µε σκοπό την 

σύνθεση πολυµερών υψηλής µηχανικής αντοχής, καλής οπτικής διαπερατότητας 

αλλά κυρίως συµβατών µε την AChE.  Ήταν επίσης επιθυµητό οι µεµβράνες να µην 

παρουσιάζουν ρωγµές ή υψηλό ποσοστό συρρίκνωσης.  Η βελτιστοποίηση της 

συνθετικής διαδικασίας έγινε µεταβάλλοντας δύο παραµέτρους: Τον καταλύτη και το 

λόγο r (TEOS/H2O).  Για τις µελέτες αυτές χρησιµοποιήθηκε το ένζυµο 

Electrophorus electricus Ακετυλοχολινεστεράση (E.el. AChE). 

Επιλογή καταλύτη 

Εξετάστηκε η επίδραση του καταλύτη (οξύ ή βάση) στην ποιότητα των 

µεµβρανών.  Για την παρασκευή των όξινων sol-gel προστέθηκε στο αρχικό αιώρηµα 

HCl σε συγκεντρώσεις 10-2Μ ή 10-4Μ.  Με πανοµοιότυπο τρόπο παρασκευάστηκαν 



9. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ SOL-GEL 102 

 
και τα βασικά sol-gel στα οποία προστέθηκε NH4OH και πάλι σε συγκεντρώσεις 10-

2Μ ή 10-4Μ.   

Παρατηρήθηκε ότι τα βασικά sol-gel είχαν µεγαλύτερο χρόνο πήξης σε σχέση µε 

τα όξινα.  Ωστόσο, ο βασικός καταλύτης έδωσε µεµβράνες καλύτερης ποιότητας 

όσον αφορά την τραχύτητα της επιφάνειας, την οπτική διαπερατότητα σε αντίθεση µε 

τον όξινο καταλύτη που οδήγησε σε σχηµατισµό µεµβρανών µε ρωγµές και µεγάλο 

ποσοστό συρρίκνωσης.   

Οι δύο µεµβράνες sol-gel εξετάστηκαν µε τη Ηλεκτρονικό  ικροσκόπιο σάρωσης 

(Scanning Electron Microscopy, SEM) και οι εικόνες που ελήφθησαν για τα δύο είδη 

sol-gel δίνονται στην Εικόνα 24: 

 

 
 

Εικόνα 24.  Εικόνες από Σαρωτικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο των sol-gel που παρασκευάστηκαν 

µε καταλύτη βάση (Α) ή οξύ (Β).  

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 24Α, τα βασικά sol-gel παρουσίασαν µια µακρο 

πορώδη επιφανειακή δοµή, µε διάµετρο πόρων µεταξύ 100-500nm, µέγεθος 

κατάλληλο για την ακινητοποίηση πρωτεϊνών.  Αντίθετα, τα όξινα sol-gel δεν 

υπήρχαν εµφανείς πόροι.  Οι παρατηρήσεις αυτές στηρίζονται και από προηγούµενα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία η χρήση βασικού καταλύτη οδηγεί 

στο σχηµατισµό πολυµερών sol-gel µε µεγαλύτερο πορώδες σε σχέση µε τα όξινα 

πολυµερή.  Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι ο όξινος καταλύτης 

επιταχύνει την αντίδραση συµπύκνωσης µε αποτέλεσµα τα πολυµερή να µην έχουν 

εκτεταµένη τριτοταγή δοµή 17.   

Γνωρίζοντας από προηγούµενες µελέτες τη σηµασία της πορώδους δοµής για την 

ακινητοποίηση ενζύµων θεωρήθηκε ότι τα βασικά sol-gel ήταν καταλληλότερα ως 

A B
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υλικά ακινητοποίησης καθώς αναµένεται η ακινητοποίηση υψηλού ενζυµικού 

φορτίου και εύκολη διάχυση υποστρώµατος προς το ένζυµο, διαµέσου της 

µεµβράνης.  Επιπλέον το µέγεθος των πόρων φαίνεται κατάλληλο και για την 

σταθεροποίηση του ενζύµου.  Προκειµένου να επιβεβαιωθούν αυτές οι υποθέσεις 

κατασκευάστηκαν όξινα και βασικά sol-gel µε AChE και µετρήθηκε η ευαισθησία 

του αντίστοιχου βιοαισθητήρα στο υπόστρωµα αµπεροµετρικά.   

Για να πραγµατοποιηθούν οι αµπεροµετρικές µετρήσεις, οι µεµβράνες sol-gel 

τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια ηλεκτροδίων screen-printed και µετρήθηκε η 

ευαισθησία στο υπόστρωµα, σε διάταξη ροής, µε δυναµικό εργασίας +100mV (vs 

Ag/AgCl).  Τα αποτελέσµατα για δύο sol-gel µεµβράνες δίνονται στην Εικόνα 25.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25.  Σύγκριση των καµπυλών βαθµονόµησης δύο sol-gel E.el. AChE βιοαισθητήρων που 

κατασκευάστηκαν µε όξινο (□) ή βασικό ( ) καταλύτη, για r=2. 

Είναι προφανές, ότι ο καταλύτης επηρεάζει άµεσα τα αναλυτικά χαρακτηριστικά 

των βιοαισθητήρων.  Ο βιοαισθητήρας που βασίστηκε σε όξινο sol-gel παρουσίασε 

περίπου 6 φορές  χαµηλότερη ευαισθησία (0.4µΑ/mM) σε σχέση µε το βιοαισθητήρα 

που κατασκευάστηκε από βασικό sol-gel (2.5µΑ/mM).  Ανάλογα αποτελέσµατα 
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ελήφθησαν και όταν εξετάστηκαν sol-gel µε διαφορετική σύσταση (διαφορετικό λόγο 

r).  Σε κάθε περίπτωση η χρήση όξινου καταλύτη οδηγούσε σε βιοαισθητήρα µε 

µειωµένη ευαισθησία και µικρότερο γραµµικό εύρος.  Σε αρκετές περιπτώσεις όξινων 

sol-gel, παρατηρήθηκε επίσης αναστολή του ενζύµου από το υπόστρωµα γεγονός που 

υποδηλώνει απενεργοποίηση του ενζύµου στη µεµβράνη.   

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά αποφασίστηκε η χρήση βασικού καταλύτη σε όλα 

τα περαιτέρω πειράµατα βελτιστοποίησης.   

Βελτιστοποίηση του λόγου r = [TEOS]/[H2O] 

Είναι γνωστό ότι ο λόγος r παίζει καίριο ρόλο στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 

του sol-gel πολυµερούς και ως εκ τούτου ήταν η επόµενη παράµετρος που 

βελτιστοποιήθηκε.  Εξετάστηκαν δύο οµάδες sol-gel, µία µε λόγο r <1 και µια 

δεύτερη οµάδα µε λόγο r > 1.  Οι δύο οµάδες των αρχικών sol αναµίχθηκαν σε 

διαφορετικούς λόγους µε ρυθµιστικό διάλυµα, µέχρι να προκύψουν τελικές 

µεµβράνες ικανοποιητικής ποιότητας.  Τα πολυµερή sol-gel που επελέγησαν για 

περαιτέρω εξέταση δίνονται στον Πίνακα 5.   

Πίνακας 5.  Σύσταση των πολυµερών Sol-gel που εξετάστηκαν. 

Α/α r 

(TEOS:H2O)*

Ρυθµιστικό: 

Αιώρηµα (sol) 

1 0.20 1:1 

2 0.25 1:1 

3 0.50 1:1 

4 2.00 5:1 

5 4.00 5:1 

6 6.00 5:1 
**Χρήση βασικού καταλύτη NH4OH σε τελική συγκέντρωση 10-4M.   

 

Η βελτιστοποίηση της σύστασης των sol-gels έγινε µε βάση την ικανότητά τους να 

διατηρούν υψηλό ενζυµικό φορτίο και να εξασφαλίζουν την καταλυτική του δράση 

καθώς και να παρέχουν πρόσβαση του υποστρώµατος στο ένζυµο.  Όλες αυτές οι 

παράµετροι συνδέονται µε τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των βιοαισθητήρων και 

κυρίως µε την ευαισθησία στο υπόστρωµα.   
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Ευαισθησία Βιοαισθητήρα.  Αρχικά σε όλα τα sol-gel ακινητοποιήθηκε 

Ακετυλοχολινεστεράση 0.6nM και οι βιοαισθητήρες εξετάστηκαν ως προς την 

ευαισθησία στο υπόστρωµα.  Οι µετρήσεις αυτές έγιναν αµπεροµετρικά σε διάταξη 

ροής µε δυναµικό εργασίας +100mV.  

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, όπου δίνονται οι τιµές 

ευαισθησίας των βιοαισθητήρων, η επαναληψιµότητα των συστηµάτων καθώς και οι 

τιµές της φαινόµενης σταθεράς Michaelis KM
app του ακινητοποιηµένου ενζύµου, σε 

κάθε µεµβράνη.   

Πίνακας 6.  Αναλυτικά χαρακτηριστικά των sol-gel E.el. AChE βιοαισθητήρων.  Μετρήθηκε η 

απόκριση στο ATCh-Cl σε δυναµικό εργασίας +100mV (vs Ag/AgCl). 

r (TEOS:H2O)* Ευαισθησία (µA/mM) Επαναληψιµότητα** 
KM

app
 

(mM) 

0.20 0.34 21.1 1.22 

0.25 0.40 7.3 4.20 

0.50 0.25 11.4 0.97 

2.00 2.50 3.4 5.57 

4.00 1.14 2.2 2.46 

6.00 0.51 56.4 2.93 
*Χρήση βασικού καταλύτη NH4OH σε τελική συγκέντρωση 10-4M.   

**Οι τιµές RSD% αφορούν στην επαναληψιµότητα κατασκευής και δίνονται για n=3. 

 

Οι τιµές της φαινόµενης σταθεράς Michaelis KM
app, υπολογίστηκαν από τις 

καµπύλες βαθµονόµησης στο υπόστρωµα δοσµένες σε συντεταγµένες I-1-C-1.  Σε όλες 

τις περιπτώσεις οι τιµές της KM
app ήταν υψηλότερες από την KM του ελεύθερου 

ενζύµου (0.1mM) το οποίο είναι αναµενόµενο για ακινητοποιηµένα ένζυµα και είναι 

ενδεικτικό της ύπαρξης διάχυσης 18.   

Όσον αφορά την ευαισθησία των συστηµάτων παρατηρείται µια σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων sol-gel.  Τα sol-gel µε 2<r<6 έδωσαν βιοαισθητήρες 

µε υψηλότερες τιµές ευαισθησίας.  Η διαφορά αυτή οφείλεται καταρχήν στο 

διαφορετικό βαθµό απενεργοποίησης του ενζύµου που λαµβάνει χώρα.  Τα πολυµερή 

µε λόγο r <1 έχουν µεγαλύτερο ποσοστό νερού στο αρχικό αιώρηµα γεγονός που 

αυξάνει την απόδοση της αντίδρασης υδρόλυσης και άρα οδηγεί σε µεγαλύτερη 

παραγωγή αιθανόλης.  Ωστόσο αξιοσηµείωτη είναι και η διαφορά στην ευαισθησία 
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και µεταξύ των βιοαισθητήρων από sol-gel της ίδιας οµάδας, για τα οποία ο βαθµός 

απενεργοποίησης της AChE αναµένεται να είναι περίπου ο ίδιος.   

Προκειµένου να εξηγηθούν οι διαφορές αυτές, έγινε περαιτέρω εξέταση των 

παραγόντων που επιδρούν στην τελική ευαισθησία του βιοαισθητήρα.  Έτσι, 

εξετάστηκαν η δυνατότητα πρόσβασης του υποστρώµατος στο ένζυµο καθώς και η 

διαµόρφωση και η κινητικότητα της AChE µέσα στα sol-gel (1-6).  Τα αποτελέσµατα 

των µελετών αυτών παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους.  

Πρόσβαση του υποστρώµατος στην ακινητοποιηµένη AChE.  Η δυνατότητα 

διάχυσης του υποστρώµατος µέσα από τη µεµβράνη και πρόσβασης στο ένζυµο 

εξαρτάται από την πορωσιµότητα του υλικού και τον υδρόφοβο χαρακτήρα του.  Η 

προσρόφηση λόγω ιονικών αλληλεπιδράσεων δε λαµβάνεται υπόψη διότι η υψηλή 

ιονικής ισχύς του ρυθµιστικού που χρησιµοποιείται (Phosphate 25mM, KCl 0.1M) 

µειώνει σηµαντικά τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις.  Προκειµένου να εξεταστούν 

αυτές οι παράµετροι µετρήθηκε αρχικά ο φαινόµενος συντελεστής διάχυσης Dapp του 

K3[Fe(CN)6] στις sol-gel µεµβράνες (1-6) µε χρονοκουλοµετρία 19 (Πίνακας 7).   

Πίνακας 7.  Αξιολόγηση της πορωσιµότητας των sol-gel και της κινητικότητας της 

ακινητοποιηµένης E.el. AChE.  Στην πρώτη στήλη δίνεται ο συντελεστής διάχυσης του K3[Fe(CN)]6 

µέσα από τις sol-gel µεµβράνες.  Στη δεύτερη στήλη δίνεται η συχνότητα διπολικής µετάβασης του 

ενζύµου και η αντίστοιχες τιµές της ενέργειας αποδιέγερσης. 

r 

(TEOS:H2O) 

Dapp 

(*10-14cm2/sec) 
Log f (Hz)a E (kcal/nmol) 

0.2 82.2 4.83 127.1 

0.25 72.6 4.22 129.8 

0.5 52.7 5.29 125.0 

2 19.0 4.84 76.2 

4 73.6 5.12 75.5 

6 73.1 5.10 75.5 

a RSD <1% (n=3) 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο αυξάνει ο µοριακός λόγος του TEOS στο αρχικό 

αιώρηµα τόσο µειώνεται ο Dapp, ο οποίος αποκτά την ελάχιστη τιµή του για r=2.  Για 
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τα sol-gel µε r>2, ο Dapp αυξάνει µε αύξηση του ΤΕΟS στο αιώρηµα, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι από το σηµείο αυτό και µετά τα πολυµερή που σχηµατίζονται έχουν 

µικρότερη πυκνότητα, πιθανόν λόγω µερικής υδρόλυσης του TEOS στο αιώρηµα.  Ο 

υδρόφοβος χαρακτήρας των µεµβρανών µελετήθηκε µε ηλεκτροχηµικές µετρήσεις 

εµπέδησης 20, από τις οποίες δεν προέκυψε σηµαντική εξάρτηση των ιδιοτήτων των 

µεµβρανών µε το λόγο r.  Η δυνατότητα π΄ροσβασης υποστρωµάτων στο ένζυµο 

διαµέσου της µεµβράνης µετρήθηκε µε τη βοήθεια του συνετλεστή διάχυσης Dapp.  

Προέκυψε ότι για την πρώτη οµάδα sol-gel η αύξηση του Dapp συµβαδίζει µε την 

αύξηση της ευαισθησίας του βιοαισθητήρα, όπως θα ήταν αναµενόµενο.  Αντίθετα, 

για τη δεύτερη οµάδα sol-gel η ευαισθησία του βιοαισθητήρα µειωνόταν µε την 

αύξηση του Dapp.  Εποµένως, για αυτή την οµάδα sol-gel και άλλοι παράγοντες 

(δοµική διαµόρφωση και κινητικότητα του ενζύµου) πρέπει να επηρεάζουν 

σηµαντικά την ευαισθησία του τελικού βιοαισθητήρα. 

∆ευτεροταγής διαµόρφωση και Κινητικότητα της ακινητοποιηµένης AChE.  Η 

µελέτη της δευτεροταγούς δοµής των ενζύµων µπορεί να δώσει άµεσες πληροφορίες 

για την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον.  Η µέθοδος που συνήθως 

χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση της δευτεροταγούς δοµής ενζύµων και πρωτεϊνών 

είναι η Υπέρυθρη Φασµατοσκοπία FT-IR 21.  Η µέθοδος αυτή δεν χρησιµοποιείται 

ευρέως στη µελέτη συστηµάτων βιοαισθητήρων καθώς τα περισσότερα υλικά 

ακινητοποίησης των πρωτεϊνών δεν είναι οπτικά διαπερατά στην υπέρυθρη περιοχή 

του φάσµατος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση πολύπλοκων τεχνικών 

όπως η ATR-FT-IR (Attenuated Total reflection) φασµατοσκοπία.  Επιπρόσθετα, η 

µελέτη βιολογικών µορίων µε Φασµατοσκοπία IR παρουσιάζει το βασικό 

µειονέκτηµα της απορρόφησης του νερού, η οποία βρίσκεται στην ίδια περιοχή µε τις 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφήσης των πρωτεϊνών Amide I και Amide II 22.   

Στην περίπτωση των sol-gel πολυµερών παρατηρήσαµε ότι αφενός τα πολυµερή 

ήταν οπτικά διαπερατά αλλά επιπλέον ήταν δυνατό να καταγραφούν οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης της AChE χωρίς την παρεµπόδιση του νερού 

ακόµη και σε sol-gel µε υψηλό ποσοστό νερού στη δοµή τους.  Έτσι ήταν δυνατή η 

άµεση µελέτη της δευτεροταγούς δοµής της εγκλωβισµένης στα sol-gel 

Ακετυλοχολινεστεράσης χρησιµοποιώντας απλή φασµατοσκοπία απορρόφησης FT-

IR.  Στην Εικόνα 26 δίνονται τα φάσµατα της Ακετυλοχολινεστεράσης 
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ακινητοποιηµένης σε δύο sol-gel πολυµερή (ένα από την κάθε οµάδα) και για 

συγκριτικούς λόγους δίνεται και το φάσµα της ελεύθερης AChE.   

 

Εικόνα 26.  Φάσµατα FT-IR της ελεύθερης AChE (επάνω, συνεχής γραµµή), και της AChE 

ακινητοποιηµένης σε sol-gel µε r=2 (µέση, στικτή γραµµή µε τελείες) και σε sol-gel µε r=0.25 (κάτω, 

στικτή γραµµή). 

 

Στην  περιοχή 800-1100 cm-1 παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές κορυφές των sol-

gel23.  Στα 1545 και 1646 cm-1 παρατηρούνται οι χαρακτηριστικές κορυφές των 

πρωτεϊνών, Amide I και Amide II.  Από τα φάσµατα της εικόνας 26, φαίνεται ότι η 

κορυφή του Amide I στην ελεύθερη πρωτεΐνη έχει µέγιστο στα 1641 cm-1, και το 

µέγιστο αυτό µετατοπίζεται στα 1643 και στα 1648 cm-1 όταν η πρωτεΐνη είναι 

ακινητοποιηµένη σε sol-gel µε r = 0.25 και r =2 αντίστοιχα.  Σύµφωνα µε 

προηγούµενες φασµατοσκοπικές µελέτες της AChE η κορυφή στα 1641 cm-1 

αποδίδεται σε τυχαία διαµόρφωση της πρωτεΐνης ενώ 1648cm-1 αποδίδεται σε α-

έλικα µε περισσότερα από 11 αµινοξέα 24,25 .  Εποµένως, η φασµατοσκοπία FT-IR 

έδωσε σαφείς ενδείξεις της αλληλεπίδρασης του ενζύµου µε το περιβάλλον των sol-

gel, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν µεταβολές στη διαµόρφωση τέτοιες, που να 
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δικαιολογούν τις παρατηρούµενες διαφορές στην ευαισθησία των αντίστοιχων 

βιοαισθητήρων. 

Η τελευταία παράµετρος που εξετάστηκε ήταν η κινητικότητα του ενζύµου µέσα 

στα διαφορετικά sol-gel πολυµερή.  Η κινητικότητα των πρωτεϊνών µπορεί να 

µελετηθεί µε τη χρήση ηλεκτροχηµικής φασµατοσκοπίας Εµπέδησης 

(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS).  Η φασµατοσκοπία Εµπέδησης 

µπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητας της πρωτεΐνης να στρέφεται 

όταν είναι ακινητοποιηµένη σε ένα συγκεκριµένο µικρο-περιβάλλον 26.  Οι µετρήσεις 

στηρίζονται στο γεγονός ότι οι πρωτεΐνες είναι δίπολα µόρια, τα οποία µε την 

επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπως αυτό που εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων εµπέδησης, στρέφουν τον προσανατολισµό τους προκειµένου το 

αρνητικά φορτισµένο τµήµα τους να βρίσκεται στο θετικά φορτισµένο ηλεκτρόδιο, 

και αντίστροφα.  Η συχνότητα στην οποία λαµβάνει χώρα αυτή η αλλαγή 

προσανατολισµού του µορίου της πρωτεΐνης (διπολική µετάβαση) είναι ενδεικτική 

της κινητικότητας της πρωτεΐνης, αλλάζει κατά την ακινητοποίησή της και εξαρτάται 

από το ιξώδες του άµεσου µικρο-περιβάλλοντός της.  Έτσι, η συχνότητα αυτή 

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την αλληλεπίδραση πρωτεΐνης – υλικού 

ακινητοποίησης δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση της εγκλωβισµένης σε sol-gel 

Ακετυλοχολινεστεράσης.  Μέτρο της κινητικότητας της πρωτεΐνης είναι η ενέργεια 

αποδιέγερσης Ε (dipolar relaxation εnergy) η οποία δίνεται από την Εξίσωση: 








π

=
f2

RTln RTE
h

      Εξίσωση 10  

όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά αερίων, T η απόλυτη θερµοκρασία, h η 

σταθερά Planck και f η συχνότητα διπολικής µετάβασης.   

Όπως φαίνεται και από την εξίσωση, όσο πιο περιορισµένη είναι κινητικά η 

πρωτεΐνη τόσο η ενέργεια αποδιέγερσης αυξάνεται και η συχνότητα διπολικής 

µετάβασης µετατοπίζεται σε χαµηλότερες τιµές.   

Η συχνότητα διπολικής µετάβασης f βρίσκεται µε τη βοήθεια πειραµάτων 

εµπέδησης 27, από τα διαγράµµατα του φανταστικού τµήµατος της εµπέδησης (-Ζ΄΄) 

ως προς το λογάριθµο της συχνότητας (logf).  Στην Εικόνα 27 δίνονται τα φάσµατα 

που ελήφθησαν για µεµβράνες sol-gel µε και χωρίς ακινητοποιηµένη 

ακετυλοχολινεστεράση.   
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Εικόνα 27.  ∆ιάγραµµα του φανταστικού τµήµατος της εµπέδησης (-Z’’) σε συνάρτηση µε το 

λογάριθµο της συχνότητας, για τέσσερα διαφορετικά TEOS sol-gel (r=0.2, 0.25, 2 and 6) µε  (συνεχής 

γραµµή) ή χωρίς (στικτή γραµµή) E.el.AChE. 
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Αναλυτικά τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για όλες τις µεµβράνες sol-gel µε 

ακινητοποιηµένη AChE, δίνονται στον Πίνακα όπου παρουσιάζεται ο λογάριθµος της 

συχνότητας µαζί µε τις τιµές της ενέργειας αποδιέγερσης.  Οι τιµές που δίνονται 

αποτελούν το µέσο όρο 3 µετρήσεων.  Η επαναληψιµότητα των µετρήσεων ήταν 

εξαιρετική (RSD <2%, n=3) ενώ εξετάστηκε και η σταθερότητα του σήµατος, το 

οποίο παρέµεινε αµετάβλητο για 3 τουλάχιστον συνεχόµενες µετρήσεις.   

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η συχνότητα διπολικής µετάβασης των ελεύθερων 

πρωτεϊνών είναι περίπου 10 4.5, δηλαδή σηµαντικά χαµηλότερα από τη συχνότητα 

διπολικής µετάβασης της Ακετυλοχολινεστεράσης στα sol-gel και η ενέργεια 

αποδιέγερσης υπολογίζεται ίση µε 0.2 kcal/nmole.  H E.el. AChE βρέθηκε πιο 

περιορισµένη κινητικά όταν ήταν ακινητοποιηµένη στα sol-gel µε 0.2<r<0.5 απ’ ότι 

στα sol-gel µε 2<r<6.  Σε κάθε περίπτωση, βρέθηκε ότι η ενέργεια που απαιτείται για 

να στραφεί το µόριο της πρωτεΐνης, όταν αυτή είναι εγκλωβισµένη σε sol-gel είναι 

σηµαντικά υψηλότερη από την ενέργεια της ελεύθερης πρωτεΐνης.  Η διαφορά αυτή 

είναι αρκετά µεγάλη και αποτελεί ένδειξη ισχυρής αλληλεπίδρασης µεταξύ ενζύµου 

και sol-gel η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο τα sol-gel όσο και το ένζυµο είναι 

φορτισµένα.  Τα µεν sol-gel έχουν ανιονικό φορτίο το ένζυµο από την άλλη το 

ένζυµο χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή διπολικής ροπής η οποία έχει διεύθυνση κατά 

µήκος του καταλυτικού κέντρου 28.   

Παρατηρήθηκε ότι και για τις δύο οµάδες sol-gel βιοαισθητήρων AChE η 

ευαισθησία ήταν αντιστρόφως ανάλογη της ενέργειας αποδιέγερσης Ε.  Η 

παρατήρηση αυτή αποτελεί µια σαφή ένδειξη ότι ο βασικός παράγοντας που 

καθορίζει την ευαισθησία των βιοαισθητήρων ακετυλοχολινεστεράσης είναι τελικά η 

κινητικότητα του εγκλωβισµένου ενζύµου, µέσα στο υλικό ακινητοποίησης.  Το 

συµπέρασµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε µελέτες δυναµικής της 

ακετυλοχολινεστεράσης που έχουν δείξει ότι το ένζυµο πραγµατοποιεί µια σειρά 

κινήσεων απαραίτητων για την εισαγωγή και των υποστρωµάτων και την 

επακόλουθη απελευθέρωση των προϊόντων της καταλυτικής αντίδρασης29.   

Συνοψίζοντας, η µελέτη αυτή παρείχε σαφείς ενδείξεις της σηµασίας της 

αλληλεπίδρασης ενζύµου-υλικού στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του βιοαισθητήρα.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας που 

επηρεάζει την ευαισθησία του βιοαισθητήρα είναι η ικανότητα του εγκλωβισµένου 

ενζύµου να πραγµατοποιεί µια σειρά δυναµικών κινήσεων απαραίτητων για την 
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καταλυτική δράση.  Από όλα τα πολυµερή sol-gel που εξετάστηκαν αυτό που είχε r = 

2, παρείχε τον βιοαισθητήρα µε τα καλύτερα αναλυτικά χαρακτηριστικά.   

 

9.6 Βιοαισθητήρας Ακετυλοχολινεστεράσης βασισµένος σε sol-gel 

Βάσει των αποτελεσµάτων της προηγούµενης µελέτης προχωρήσαµε στην 

ανάπτυξη βιοαισθητήρα αναστολής για την ανίχνευση οργανοφωσφορικών 

παρασιτοκτόνων.  Η ανάπτυξη αυτού του είδους βιοαισθητήρων απαιτεί την 

ακινητοποίηση της ελάχιστης δυνατής ποσότητας ενζύµου και αυτό καθιστά το 

στάδιο της ακινητοποίησης ιδιαίτερα σηµαντικό στον όλη διαδικασία κατασκευής του 

βιοαισθητήρα.   

Παρασκευάστηκε πολυµερές sol-gel µε βασικό καταλύτη και λόγο r = 2.  Το 

αρχικό αιώρηµα sol αναµίχθηκε µε αναλογία 5:1 διάλυµα AChE σε ρυθµιστικό.  

Μεµβράνες sol-gel όγκου 5 µL τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια ηλεκτροδίων screen-

printed και αφέθηκαν να στεγνώσουν στους +40C για περίπου 2 ώρες.  

Ακινητοποιήθηκε ακετυλοχολινεστεράση από Electrophorus electricus αλλά και από 

Drosophila melanogaster.  Για τις µελέτες αναστολής χρησιµοποιήθηκε το 

οργανοφωσφορικό παρασιτοκτόνο Dichlorvos.  Οι αµπεροµετρικές µετρήσεις έγιναν 

σε σύστηµα ροής 8 καναλιών, µε δυναµικό εργασίας +100mV (vs Ag.AgCl). 

Αρχικά βελτιστοποιήθηκε το ενζυµικό φορτίο του βιοαισθητήρα ώστε να 

επιτευχθεί το χαµηλότερο δυνατό όριο ανίχνευσης ως προς το παρασιτοκτόνο.  

Αποφασίστηκε ότι το ενζυµικό εκείνο φορτίο που παρείχε επαρκή απόκριση στο 

υπόστρωµα, καλή επαναληψιµότητα µετρήσεων και χαµηλά όρια ανίχνευσης στο 

Dichlorvos ήταν 0.5 Units/ηλεκτρόδιο.  Στην Εικόνα 28,που ακολουθεί δίνεται ένα 

τυπικό καταγράφηµα από το σύστηµα ροής κατά την πραγµατοποίηση καµπύλης 

βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα E.el. AChE στο υπόστρωµα.   

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ SOL-GEL 113 

 
 

 

Εικόνα 28.  Καταγράφηµα της αµπεροµετρικής απόκρισης του E.el. AChE sol-gel βιοαισθητήρα 

(r=2), στο υπόστρωµα ATCh-Cl σε σύστηµα ροής.  Η ροή ήταν 1mL/min, ο όγκος δείγµατος 100µL 

και το δυναµικό εργασίας +100mV vs Ag/AgCl. 

 

Από το καταγράφηµα φαίνεται ότι το σύστηµα είχε πολύ καλή επαναληψιµότητα 

κατασκευής (RSD=3.4%, n=3) καλή επιστροφή στο αρχικό σήµα υποβάθρου και 

γρήγορο χρόνο απόκρισης (από 15 ως 30sec για όλη την κλίµακα συγκεντρώσεων 

που εξετάστηκαν).  Η αντίστοιχη καµπύλη βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα E.el. 

AChE µαζί µε την καµπύλη βαθµονόµησης του βιοαισθητήρα Dm. AChE δίνονται 

στην Εικόνα 29.   
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Εικόνα 29.  Καµπύλες βαθµονόµησης στο υπόστρωµα των sol-gel βιοαισθητήρων E.el. AChE και 

Dm. AChE, στο υπόστρωµα ATCh-Cl, σε αµπεροεµτρικές συνθήκες και σε ροή. 

Η ευαισθησία και των δύο βιοαισθητήρων (2.5 και 0.14µΑ/mM αντίστοιχα) όπως 

και η επαναληψιµότητα µετρήσεων (RSD<1), ήταν πολύ ικανοποιητικές συγκριτικά 

µε άλλα συστήµατα βιοαισθητήρων AChE βασισµένων σε sol-gel.  Η µικρότερη 

ευαισθησία του βιοαισθητήρα Dm. AChE σε σχέση µε τον E.el. AChE στο 

υπόστρωµα οφείλεται στη µικρότερη ευαισθησία του συγκεκριµένου ενζύµου προς το 

υπόστρωµα.   

Η επόµενη παράµετρος που εξετάστηκε ήταν ο χρόνος επώασης µε το 

παρασιτοκτόνο.  Στην Εικόνα 30 παρουσιάζονται οι καµπύλες αναστολής που 

ελήφθησαν µετά από διαδοχικά στάδια επώασης για τους βιοαισθητήρες E.el. AChE 

και Dm. AChE.   
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Εικόνα 30.  Επίδραση του χρόνου επώασης µε Dichlorvos στην ευαισθησία των βιοαισθητήρων 

E.el. AChE (πάνω) και Dm. AChE (κάτω).  Καµπύλες βαθµονόµησης καταγράφονταν µετά από κάθε 

στάδιο επώασης µε παρασιτοκτόνο.  Για τον βιοαισθητήρα E.el. AChE η επώαση πραγµατοποιήθηκε 

µε Dichlorvos 10-7Μ ενώ για τον βιοαισθητήρα Dm. AChE χρησιµοποιήθηκε Dichlorvos 10-10Μ. 
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Για την περίπτωση του βιοαισθητήρα E.el. AChE ως βέλτιστος χρόνος επώασης 

βρέθηκαν τα 20 λεπτά.  Για την παρακολούθηση της ενζυµικής ενεργότητας 

επιλέχθηκε ως βέλτιστη συγκέντρωση υποστρώµατος τα 6mM, συγκέντρωση στην 

οποία η παρατηρούµενη αναστολή ήταν µέγιστη.  Αντίστοιχα, για την περίπτωση του 

βιοαισθητήρα Dm. AChE, ως βέλτιστος χρόνος επώασης βρέθηκαν τα 15 λεπτά.  Ως 

βέλτιστη συγκέντρωση υποστρώµατος επιλέχθηκε το 1mM, καθώς σε µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνταν αναστολή του ενζύµου από το υπόστρωµα.   

Χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες συνθήκες καταγράφησαν οι καµπύλες αναστολής 

των βιοαισθητήρων E.el. AChE και Dm. AChE στο παρασιτοκτόνο Dichlorvos και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα γραφήµατα που ακολουθούν (Εικόνα 31).   

 

Εικόνα 31.  Καµπύλες αναστολής των sol-gel βιοαισθητήρων E.el. AChE και Dm. AchE στο 

Dichlorvos.  Για τον βιοαισθητήρα E.el. AChE ο χρόνος επώασης ήταν 20min και η συγκέντρωση 

υποστρώµατος 6mM.  Για τον βιοαισθητήρα Dm. AChE ο χρόνος επώασης ήταν 15min και η 

συγκέντρωση υποστρώµατος 1mM.  ∆υναµικό εργασίας +100mV (vs Ag/AgCl). 
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Ο βιοαισθητήρας E.el. AChE παρουσίασε όριο ανίχνευσης (υπολογισµένο για 

ποσοστό αναστολής ίσο µε Ι%=10) ίσο µε 10-7M ενώ ο βιοαισθητήρας Dm. AChE 

είχε όριο ανίχνευσης ίσο µε 10-10Μ.  Το όριο ανίχνευσης του Dm. AChE–

βιοαισθητήρα ήταν 3 τάξεις µεγέθους χαµηλότερο λόγω της µεγαλύτερης 

ευαισθησίας του ενζύµου Dm. AChE στα παρασιτοκτόνα.  Τα όρια ανίχνευσης αυτά 

είναι µεταξύ των χαµηλότερων ορίων που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. 

Συνοψίζοντας, αναπτύχθηκε ένα πορώδες πολυµερές sol-gel για την 

ακινητοποίηση του ενζύµου ακετυλοχολινεστεράση.  Το µικρο-περιβάλλον του 

πολυµερούς βελτιστοποιήθηκε ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή ενζυµική ενεργότητα 

και σταθερότητα.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η χρήση βασικού καταλύτη οδηγεί στο 

σχηµατισµό ενός πολυµερούς µε εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την 

ακετυλοχολινεστεράση.  Το βελτιστοποιηµένο πολυµερές χρησιµοποιήθηκε και για 

την ανάπτυξη αµπεροµετρικού βιοαισθητήρα ανίχνευσης παρασιτοκτόνων, µε 

ικανοποιητικά αναλυτικά χαρακτηριστικά και χαµηλό όριο ανίχνευσης. 
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10. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

10.1 Εισαγωγή 

Ο άνθρακας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα µόρια στη φύση, λόγω της 

µεγάλης ποικιλίας των χηµικών δεσµών που σχηµατίζει.  Η φύση αυτού του χηµικού 

δεσµού επιτρέπει στον άνθρακα να σχηµατίζει και µια σειρά από διαφορετικές δοµές 

µε διαφορετικές ιδιότητες.  Από τις πιο γνωστές δοµές του άνθρακα είναι οι δύο 

αλλοτροπικές του µορφές, το διαµάντι και ο γραφίτης 1.   

Το 1985 η οµάδα του Smalley και των συνεργατών του ανακάλυψε και µια τρίτη 

αλλοτροπική µορφή του άνθρακα, το φουλλερένιο C60.  Το φουλλερένιο είναι ένα 

µόριο σφαιρικό, που µοιάζει µε µπάλα ποδοσφαίρου.  Αποτελείται αποκλειστικά από 

άτοµα άνθρακα που συµµετέχουν σε εξάγωνα και πεντάγωνα.  Η ανακάλυψη αυτή 

άνοιξε νέες προοπτικές στη µελέτη του άνθρακα και των νανοδοµών του και έτσι 

µόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1991 ανακαλύφθηκε από τον Iijima και µια ακόµη 

δοµή του άνθρακα οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes).  Οι νανοδοµές αυτές 

παρουσιάζουν τεράστιο επιστηµονικό ενδιαφέρον και έχουν τεράστιες δυνατότητες 

εφαρµογών.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη χηµικών αισθητήρων και 

βιοαισθητήρων παρουσιάζουν οι νανοσωλήνες άνθρακα που εξετάζονται σε αυτό το 

κεφάλαιο2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32.  Αλλοτροπικές µορφές του άνθρακα3. 

   
 

∆ιαµάντι    Γραφίτης 

     
Φουλλερένιο C60  Νανοσωλήνες άνθρακα 
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10.2 Νανοσωλήνες Άνθρακα 

∆οµή 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι κυλινδρικά µόρια που αποτελούνται αποκλειστικά 

από άτοµα άνθρακα µε υβριδισµό sp2 οργανωµένα σε εξάγωνα.  Οι νανοσωλήνες 

άνθρακα µπορούν ευκολότερα να χαρακτηριστούν ως ένα φύλλο γραφίτη που έχει 

αναδιπλωθεί ώστε να αποκτήσει κυλινδρικό σχήµα, µε διάµετρο που είναι συνήθως 

της τάξης του 1.4nm, παρόµοια µε τη διάµετρο του φουλλερενίου C60.  ∆ιακρίνονται 

σε µονο-κυλινδρικούς (Single Wall nanotubes, SWNT) στους οποίους ο κύλινδρος 

αποτελείται από ένα µόνο τοίχωµα, και σε πολύ-κυλινδρικούς (Multi Wall 

Nanotubes, MWNT) που αποτελούνται από πολλούς οµόκεντρους κυλίνδρους.  Τα 

MWNT έχουν διάµετρο της τάξης των 10-20nm και η απόσταση µεταξύ των 

οµόκεντρων κυλινδρικών τοιχωµάτων είναι περίπου 3.4Å.  Το µήκος και των δύο 

ειδών νανοσωλήνων µπορεί να εκτείνεται µέχρι και µερικά µm ή ακόµη και cm.   

Οι νανοσωλήνες άνθρακα απαντώνται σε διάφορες δοµές µε διαφορετικές 

ιδιότητες η κάθε µια.  Για να εξηγηθούν οι δοµές αυτές είναι χρήσιµο να θεωρήσουµε 

ότι οι νανοσωλήνες προκύπτουν από την αναδίπλωση ενός φύλλου γραφίτη σε 

κύλινδρο, όπως περιγράφεται στην Εικόνα 33.   

 

 
 

Εικόνα 33.  Αναδίπλωση φύλλου γραφίτη προς σχηµατισµό νανοσωλήνων4.   
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∆ιακρίνονται δύο ακραίες περιπτώσεις: α) όταν η γωνία αναδίπλωσης θ = ±30 
0)όποτε και λαµβάνεται µια δοµή γνωστή ως “armchair”, και β) όταν η γωνία 

αναδίπωσης είναι θ = 00 οπότε προκύπτει µια δοµή γνωστή ως “zigzag”.  Για 

οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση οι νανοσωλήνες που προκύπτουν ονοµάζονται 

“χειρικά” (βλ. Εικόνα 34).   

Το διάνυσµα χειροµορφίας Ch (m,n) (chirality vector) καθορίζει τη διεύθυνση 

αναδίπλωσης και τη διάµετρο των νανοσωλήνων.   

Ch = ma1 + na2  

Έτσι, διακρίνουµε τα εξής είδη νανοσωλήνων: 

θ = 0 0  (m, 0)  zigzag 

θ = ±30 0 (m,m)  armchair 

θ = other (m,n)  chiral 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι κατά κανόνα κλειστοί και στα δύο τους άκρα µε 

πεντάγωνα5,6.   

 
 

Εικόνα 34.  Είδη νανοσωλήνων άνθρακα.  ∆ιακρίνονται οι ακραίες περιπτώσεις Armchair (c) και 

zigzag (b).   

Χηµικές ιδιότητες 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα που αποτελούνται από ένα και µόνο κύλινδρο (SWNT) 

δε φέρουν καµία δραστική οµάδα και χαρακτηρίζονται από χηµική αδράνεια.  Οι 

χηµικές τους ιδιότητες όπως και στην περίπτωση του φουλλερενίου, οφείλονται στην 
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τάση που αναπτύσσεται στην επιφάνειά τους λόγω κύρτωσης του µορίου αλλά και 

λόγω της ύπαρξης µη-ευθυγραµµισµένων π-τροχιακών στα άτοµα του άνθρακα.  Από 

χηµικής απόψεως είναι χρήσιµο η επιφάνεια των νανοσωλήνων άνθρακα να διακριθεί 

σε δύο περιοχές: Τα πλευρικά τοιχώµατα και τις τελικές περιοχές που 

χαρακτηρίζονται και ως «καπάκια» (end caps).  Οι τελικές περιοχές, µοιάζουν µε 

ηµισφαίρια φουλλερενίου το οποίο τους εξασφαλίζει και ανάλογη χηµική 

δραστικότητα, ανεξάρτητα της διαµέτρου των νανοσωλήνων άνθρακα.  Οι πλευρικές 

περιοχές λόγω της τάσης κύρτωσης και των µη-ευθυγραµµισµένων π-τροχιακών, 

παρουσιάζουν µια κάποια χηµική δραστικότητα µικρότερη µεν του φουλλερενίου 

αλλά µεγαλύτερη του γραφίτη.  Τα χαρακτηριστικά αυτά (τάση κύρτωσης, γωνία 

µεταξύ των π-τροχιακών) είναι αντιστρόφως ανάλογα της διαµέτρου των 

νανοσωλήνων, για το λόγο αυτό αναµένεται διαφορετική δραστικότητα µεταξύ 

νανοσωλήνων διαφορετικής διαµέτρου7.   

Η χηµεία των νανοσωλήνων άνθρακα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι 

πρακτικά αδιάλυτοι.  Συνήθως βρίσκονται σε στερεή κατάσταση µε τη µορφή 

συσσωµατωµάτων, που σχηµατίζουν ένα εξαιρετικά πυκνό δίκτυο.  Το γεγονός αυτό 

δυσχεραίνει τη µελέτη και εφαρµογή του υλικού αυτού και έτσι έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µέθοδοι που αποσκοπούν στην εισαγωγή δραστικών οµάδων στους 

νανοσωλήνες, µε σκοπό τη βελτίωση των χηµικών τους ιδιοτήτων (Εικόνα 35).  Οι 

µέθοδοι αυτές βασίζονται στην ύπαρξη ελαττωµάτων είτε στα πλευρικά τοιχώµατα 

είτε σε ανοιχτά άκρα των νανοσωλήνων, σηµεία στα οποία δηµιουργούνται δραστικές 

οµάδες, συνηθέστερα καρβοξυλικές, κατάλληλες για περαιτέρω χηµικές αντιδράσεις8.   
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Εικόνα 35.  ∆υνατότητες χηµικής τροποποίησης των νανοσωλήνων άνθρακα. A) Τροποποίηση στα 

σηµεία που παρουσιάζονται ελαττώµατα δοµής. B) Οµοιοπολική δέσµευση στα πλευρικά τοιχώµατα, 

C) Μη-οµοιοπολική αλληλεπίδραση µε τα πλευρικά τοιχώµατα, D) Μη-οµοιοπολική αλληλεπίδραση 

µε πολυµερή E) Ακινητοποίηση στο εσωτερικό κανάλι. Για τις µεθόδους B-E, οι νανοσωλήνες είναι 

σχεδιασµένοι ιδανικά ωστόσο στην πραγµατικότητα εµφανίζουν ελαττώµατα δοµής. (Αναπαραγωγή 

από Angew. Chem. Int.Ed. 41, 11, 1853 µε άδεια του συγγραφέα A. Hirsch). 

∆ηµιουργία Οµοιοπολικών δεσµών.  Η δηµιουργία οµοιοπολικών δεσµών στα 

πλευρικά τοιχώµατα των νανοσωλήνων µπορεί να γίνει µε αρχική φθορίωση των 

νανοσωλήνων στα σηµεία που υπήρχαν ελαττώµατα δοµής.  Η αντίδραση αυτή 

αυξάνει τη διαλυτότητα των νανοσωλήνων καθιστώντας δυνατή την περαιτέρω 

χηµική τροποποίησή τους.  Απευθείας εισαγωγή δραστικών οµάδων στα πλευρικά 

τοιχώµατα είναι επίσης δυνατή, µε νιτρένια, καρβένια και ρίζες. 

Μη-οµοιοπολική τροποποίηση.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα µπορούν να 

τροποποιηθούν χηµικά µε επιφανειοδραστικά µόρια (π.χ. δωδεκυλοσουλφονικό 

νάτριο) µέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων.  Οι νανοσωλήνες εντοπίζονται στο 

υδρόφοβο τµήµα των µικυλλίων που δηµιουργούνται και τα αντίστοιχα αιωρήµατα 

είναι σταθερά.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα αλληλεπιδρούν επίσης και µε πολυµερή τα 

οποία µπορούν να τους επικαλύψουν είτε σπειροειδώς είτε οµοιόµορφα.  Ανάλογες 
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αλληλεπιδράσεις πιστεύεται ότι αναπτύσσονται και κατά την ακινητοποίηση 

πρωτεϊνικών µορίων στην επιφάνεια των νανοσωλήνων άνθρακα.  

Ακινητοποίηση στο εσωτερικό κανάλι.  Η εσωτερική κοιλότητα των νανοσωλήνων 

άνθρακα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενσωµάτωση και αποθήκευση µορίων, 

προκειµένου να βελτιωθούν οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες.  Μέταλλα όπως ο 

χρυσός και η πλατίνα ακόµη και φουλλερένια, έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό των 

νανοσωλήνων.   

Η δυνατότητα εισαγωγής δραστικών οµάδων στην επιφάνειά των νανοσωλήνων 

άνθρακα, διευρύνει σηµαντικά τα πιθανά πεδία εφαρµογών του υλικού αυτού.  

Χηµικά τροποποιηµένοι νανοσωλήνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

ανάπτυξη νέων πολυµερικών υλικών αλλά και για την ακινητοποίηση βιολογικών 

µορίων 9. 

Ηλεκτρικές και Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα παρουσιάζουν µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδιότητα: Η 

ηλεκτρική τους συµπεριφορά εξαρτάται άµεσα από το διάνυσµα (m,n) δηλαδή από τη 

διάµετρο και τη χειροµορφία τους (chirality)10.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα µε 

διαµόρφωση armchair (m,m) είναι πάντα µέταλλα ενώ οι νανοσωλήνες (m,n) µε m-

n≠3, είναι ηµιαγωγοί.  Η διάµετρος επίσης επηρεάζει τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των 

νανοσωλήνων άνθρακα, καθώς έχει βρεθεί ότι όσο αυξάνεται τόσο µειώνεται η ζώνη 

ενέργειάς τους11.  Η ηλεκτρονική δοµή των νανοσωλήνων άνθρακα έχει µελετηθεί µε 

τη βοήθεια Σαρωτικής Μικροσκοπίας Σήραγγας και έχει βρεθεί ότι συµπεριφέρονται 

σαν µονοδιάστατα κβαντικά σύρµατα12.  Στη µεταλλική κατάσταση η αγωγιµότητα 

των νανοσωλήνων είναι εξαιρετικά υψηλή και υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 

1012Α/cm2, τη στιγµή που το σύρµα χαλκού καταρρέει στα 106Α/cm2 λόγω των 

υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύσσονται και προκαλούν την τήξη του.  Η υψηλή 

αγωγιµότητα των νανοσωλήνων άνθρακα οφείλεται εν µέρει και στο γεγονός ότι 

παρουσιάζουν ελάχιστα ελαττώµατα στη δοµή τους, µε αποτέλεσµα να µειώνεται 

σηµαντικά η σκέδαση των ηλεκτρονίων και να παρουσιάζουν πολύ χαµηλή 

αντίσταση.  Παράλληλα, οι νανοσωλήνες έχουν πολύ υψηλή θερµική αγωγιµότητα 

που πλησιάζει το 2, δηλαδή υψηλότερη από του διαµαντιού.   

Οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες των νανοσωλήνων άνθρακα ήταν σχετικά δύσκολο 

να εξεταστούν λόγω της µη διαλυτότητας των µορίων αυτών στους περισσότερους 

διαλύτες.  Έτσι, µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί κύρια σε αιωρήµατα13 ή µε 
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ακινητοποίηση των νανοσωλήνων σε άλλα υλικά (πολυµερή14 ή στην επιφάνεια 

ηλεκτροδίων υαλώδους άνθρακα15).  Οι µελέτες αυτές έχουν δείξει ότι οι 

νανοσωλήνες άνθρακα είναι σταθεροί ηλεκτροχηµικά σε ένα εύρος δυναµικών από –

1V εώς +1V, έχουν χαµηλό ρεύµα υποστρώµατος και µπορούν να καταλύσουν 

αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων16 χωρίς να υφίστανται οξείδωση ή αναγωγή17.   

∆υνατότητες Εφαρµογών 

Οι ιδιόµορφες ιδιότητες των νανοσωλήνων άνθρακα καθιστούν πιθανή την χρήση 

των υλικών αυτών σε µια σειρά εφαρµογών, όπως µπαταρίες 18, ακίδες σε συστήµατα 

µικροσκοπίας19, αποθήκευση καυσίµων κτλ..  Ένα από τα πιο έντονα πεδία έρευνας 

είναι η εφαρµογή των νανοσωλήνων άνθρακα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

συσκευών και κύρια, αισθητήρων επαγόµενου πεδίου, χηµικών αισθητήρων και 

βιοαισθητήρων.   

Αισθητήρες επαγόµενου πεδίου.  

Οι αισθητήρες επαγόµενου πεδίου (FET) αποτελούν τα συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται ως διακόπτες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  Η ανάγκη για 

όσο το δυνατόν µικρότερους και ταχύτερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

περιορίζεται σήµερα από τις δυνατότητες των υπαρχόντων υλικών, που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων.  Οι νανοσωλήνες 

άνθρακα αποτελούν την πιο ελπιδοφόρα εναλλακτική λύση και για το λόγο αυτό 

υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη FET βασισµένων σε 

νανοσωλήνες άνθρακα20.   

Σήµερα, έχουν κατασκευαστεί FET µε χρήση ηµιαγώγιµων νανοσωλήνων 

άνθρακα21.  Έχει βρεθεί ότι µε την εφαρµογή µικρού δυναµικού η αγωγιµότητα του 

νανοσωλήνα µπορεί να µεταβληθεί κατά ένα παράγοντα ίσο µε 106, τιµή ανάλογη του 

πυριτίου που χρησιµοποιείται σήµερα σε τέτοιου είδους συσκευές.  Επίσης, ο χρόνος 

on-off του διακόπτη υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 104 φορές µικρότερος από το 

χρόνο των υπάρχοντων επεξεργαστών.  Τέλος, το εξαιρετικά µικρό µέγεθος των 

υλικών αυτών θα επιτρέψει την κατασκευή µεγάλου αριθµού διακοπτών σε ένα µόνο 

chip.  Μελλοντικά οι ερευνητές αναφέρουν ότι ίσως να είναι δυνατό οι υπολογιστές 

να κατασκευάζονται εξολοκλήρου από νανοσωλήνες άνθρακα.   
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Χηµικοί Αισθητήρες.   

Νανοσωλήνες άνθρακα έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη χηµικών 

αισθητήρων επαγόµενου πεδίου22.  Για την κατασκευή των συσκευών αυτών έχουν 

χρησιµοποιηθεί ηµιαγώγιµοι νανοσωλήνες, που δρουν ως ευαίσθητοι ανιχνευτές 

αερίων.  Η αλληλεπίδραση των νανοσωλήνων µε τα µόρια των αερίων προκαλεί 

δραστική µεταβολή στην αγωγιµότητα του υλικού, µεταβολή η οποία χρησιµοποιείται 

για την ανίχνευση.  Οι αισθητήρες αυτοί είχαν υψηλή ευαισθησία και γρήγορη 

απόκριση.  Η αντιστρεψιµότητα του συστήµατος επιτυγχάνεται µε θέρµανση σε 

υψηλές θερµοκρασίες ή αφήνοντας το σύστηµα σε συνθήκες περιβάλλοντος.   

Βιοαισθητήρες  

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρµογές των νανοσωλήνων άνθρακα είναι η 

χρήση τους για την ανάπτυξη βιοαισθητήρων.  Οι εξαιρετικές ηλεκτρικές και 

ηλεκτροχηµικές τους ιδιότητες, η µεγάλη δραστική επιφάνεια, υψηλή αγωγιµότητα 

και η ικανότητά τους να καταλύουν αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων, τους 

καθιστούν κατάλληλους για την ανάπτυξη ηλεκτροχηµικών βιοαισθητήρων.   

Το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων ήταν η µελέτη της 

αλληλεπίδρασης των νανοσωλήνων άνθρακα µε διάφορα βιολογικά µόρια και κυρίως 

µελετήθηκαν οι δυνατότητες ακινητοποίησης.  Τα κυριότερα προβλήµατα σε αυτή 

την κατεύθυνση ήταν η χηµική αδράνεια των νανοσωλήνων, η µικρή τους 

διαλυτότητα ακόµη και σε οργανικούς διαλύτες ενώ έµενε να εξεταστεί και πιθανή 

τοξικότητα των υλικών αυτών.  Αρχικά διαπιστώθηκε ότι οι πρωτεΐνες ήταν δυνατό 

να αλληλεπιδράσουν µε τα εξωτερικά τοιχώµατα των νανοσωλήνων µέσω απλών 

ιονικών αλληλεπιδράσεων23,24.  Παράλληλα, τα τοιχώµατα των νανοσωλήνων 

άνθρακα µπορούσαν να επικαλυφθούν µε πολυµερή όπως η πολυ-αιθυλενογλυκόλη25, 

καθιστώντας τα έτσι, δραστικά και άρα ικανά να δεσµεύσουν µόρια πρωτεϊνών 

οµοιοπολικά.  Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν τεχνικές οξείδωσης των άκρων των 

νανοσωλήνων που οδηγούσαν στη διάνοιξή τους και τη χηµική τροποποίηση των 

άκρων µε οξυγονούχες δραστικές οµάδες, κύρια καρβοξυλοµάδες.  Οι ανοιχτοί πλέον 

νανοσωλήνες παρουσίαζαν µεγαλύτερη διαλυτότητα, αυξηµένη χηµική δραστικότητα 

και µεγαλύτερη δραστική επιφάνεια καθώς δινόταν η δυνατότητα εκµετάλλευσης του 

εσωτερικού τους.  Η δυνατότητα αυτή οδήγησε στην ακινητοποίηση πρωτεϊνικών 

µορίων στο εσωτερικό των νανοσωλήνων (αποτέλεσµα που σήµερα αµφισβητείται) 

αλλά και την οµοιοπολική δέσµευσή τους µέσω των καρβοξυλικών οµάδων26.   
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Ωστόσο, παρά τις εκτεταµένες αναφορές που έδειχναν ότι οι νανοσωλήνες 

άνθρακα µπορούσαν να αλληλεπιδράσουν µε βιολογικά µόρια και να 

χρησιµοποιηθούν ως υποστρώµατα ακινητοποίησης, για αρκετό καιρό δεν είχε 

υπάρξει καµία δηµοσίευση που να αναφέρεται στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων.  Το 

βασικότερο εµπόδιο που έπρεπε να υπερπηδηθεί προκειµένου να αναπτυχθεί ένας 

βιοαισθητήρας βασισµένος σε νανοσωλήνες, αφορούσε καταρχήν το σχεδιασµό και 

την κατασκευή σταθερών και επαναλήψιµων ηλεκτροδίων, καθώς οι νανοσωλήνες 

ήταν διαθέσιµοι κυρίως σε µορφή πούδρας.  Επίσης απαιτούνταν προσεκτική επιλογή 

της ηλεκτροχηµικής µεθόδου µετάλλαξης σήµατος που έπρεπε να είναι αρκετά 

ευαίσθητη ώστε να επιτρέπει την ανίχνευση του σήµατος που θα προέκυπτε από τους 

νανο-αισθητήρες.   
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10.3 Αµπεροµετρικός Βιοαισθητήρας Γλυκόζης βασισµένος σε Νανοσωλήνες 

Άνθρακα 

 

Κατασκευή  

Για την κατασκευή του βιοαισθητήρα χρησιµοποιήθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα, 

που είχαν αναπτυχθεί µε CVD27 σε φύλλο πλατίνας (Nanolab, Inc., Watertown, MA) 

συνολικής επιφάνειας 0.17 cm2.  Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την παρασκευή 

παρατεταγµένων σειρών νανοσωλήνων πάνω σε µεταλλικές επιφάνειες, µε απόλυτο 

έλεγχο των ιδιοτήτων τους και σε µεγάλη κλίµακα28.  Οι νανοσωλήνες ήταν MWNT, 

µε διάµετρο 150nm και µήκος 15-20 µm.  Πειράµατα κυκλικής βολταµετρίας έδειξαν 

ότι οι νανοσωλήνες είχαν µεταλλικό χαρακτήρα, δεν υφίσταντο οξείδωση ή αναγωγή 

σε εύρος δυναµικών από –1V εώς +1V (vs Ag/AgCl) και παρέµεναν σταθεροί κατά 

την οξείδωση σε υψηλά θετικά δυναµικά.  Βάσει των αρχικών αυτών αποτελεσµάτων 

κρίθηκε ως καταλληλότερη µέθοδος µετάλλαξης σήµατος η χρονοαµπεροµετρία.   

 

Ο βιοαισθητήρας που σχεδιάστηκε αναπαριστάται στην Εικόνα 36.   
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Εικόνα 36.  Σχηµατική αναπαράσταση του Βιοαισθητήρα Γλυκόζης βασισµένου σε διάταξη 

νανοσωλήνων άνθρακα.   

 

Για την αποτελεσµατικότερη ακινητοποίηση του ενζύµου, κρίθηκε σκόπιµη η 

διάνοιξη των νανοσωλήνων.  Για τη διάνοιξή τους εφαρµόστηκαν δύο χηµικές 

κατεργασίες:  

 Χηµική οξείδωση µε οξέα (αισθητήρας 1).  Η χηµική οξείδωση 

πραγµατοποιήθηκε µε µίγµα 98% H2SO4 : 65% HNO3 σε αναλογία 3:1, για 8h 

στους 40o C 29.  

 Θερµική οξείδωση στους 6000C, για 5 λεπτά υπό ατµόσφαιρα οξυγόνου 

(αισθητήρας 2)30.   

Οι κατεργασµένοι νανοσωλήνες εξετάστηκαν µε Σαρωτική Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία (Scanning Electron Microscopy, SEM) και τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 37(Β, C) όπου για λόγους σύγκρισης δίνεται και η 

εικόνα SEM των ακατέργαστων νανοσωλήνων (Εικόνα 37Α).   
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Εικόνα 37.  Εικόνες από το µικροσκόπιο SEM (JEOL-JSM 840 Scanning Microscope) της 

διάταξης νανοσωλήνων άνθρακα (carbon nanotube array) πάνω σε υπόστρωµα πλατίνας, που 

καταγράφηκαν στα 10KV.  A) Αρχική κατάσταση Β) Χηµική οξείδωση µε οξέα, C) Θερµική 

οξείδωση.  Η µπάρα αντιπροσωπεύει 1µm.   

 

Οι εικόνες που ελήφθησαν από το SEM έδειξαν ότι η χηµική οξείδωση µε οξέα 

µείωσε το µήκος των αρχικών νανοσωλήνων κατά 50% περίπου και παράλληλα 

αποµάκρυνε άµορφο άνθρακα που υπήρχε στο δείγµα.  Αντίθετα η θερµική οξείδωση 

έδρασε αποµακρύνοντας τα εξωτερικά στρώµατα γραφίτη από το δείγµα δίνοντας 

νανοσωλήνες µε µικρότερη διάµετρο.   

Ακινητοποίηση του ενζύµου Οξειδάση της γλυκόζης (Gox) πραγµατοποιήθηκε και 

στα δύο είδη οξειδωµένων νανοσωλήνων, βυθίζοντάς τα σε διάλυµα ενζύµου 

(ενεργότητας 1500-2500U/mL) για 3hr σε θερµοκρασία +40C.  Στη συνέχεια οι δύο 

βιοαισθητήρες Οξειδάσης της Γλυκόζης (Gox) εκπλύθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα, 

ώστε να αποµακρυνθεί ένζυµο που ήταν ασθενώς δεσµευµένο στην επιφάνεια των 

νανοσωλήνων και συνδέθηκαν σε ποτενσιοστάτη.   
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Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

Πραγµατοποιήθηκε αµπεροµετρική καµπύλη βαθµονόµησης των δύο 

βιοαισθητήρων στη γλυκόζη σε στατική διάταξη.  Το δυναµικό εργασίας ήταν 

+800mV ως προς αναφορικό ηλεκτρόδιο Ag/AgCl ενώ ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο 

χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρόδιο πλατίνας.  Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για τον 

Βιοαισθητήρα Gox1 παρουσιάζονται στην Εικόνα 38 ενώ τα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν για τον Βιοαισθητήρα Gox2 παρουσιάζονται στην Εικόνα 39.   

 

Εικόνα 38.  Καµπύλη Βαθµονόµησης του Βιοαισθητήρα Gox 1 στη γλυκόζη, που προέκυψε από 

τους χηµικά κατεργασµένους νανοσωλήνες.  Στο ένθετο δίνεται η καµπύλη βαθµονόµησης µετά από 

24hr αποθήκευσης στους 40C.  Η καµπύλη βαθµονόµησης πραγµατοποιήθηκε στους +800mV (vs 

Ag/AgCl) σε στατική αµπεροµετρική διάταξη.   
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Εικόνα 39.  Καµπύλη Βαθµονόµησης του Βιοαισθητήρα Gox 2 στη γλυκόζη, που προέκυψε από 

τους θερµικά κατεργασµένους νανοσωλήνες.  Στο ένθετο δίνεται η καµπύλη βαθµονόµησης υπό 

συνθήκες ροής Ar (αναερόβιες συνθήκες).  Η καµπύλη βαθµονόµησης πραγµατοποιήθηκε στους 

+800mV (vs Ag/AgCl) σε στατική αµπεροµετρική διάταξη.   

 

Ο Βιοαισθητήρας Gox1, είχε γραµµικό εύρος απόκρισης από 0.25 µέχρι 2.5 mM 

γλυκόζης και ευαισθησία 93.9 ± 0.4 µΑ mM-1 cm-2.  Το όριο ανίχνευσης για λόγο S/N 

=3 υπολογίστηκε ίσο µε 0.16µΑ.  Ο βιοαισθητήρας αποθηκεύτηκε στη συνέχεια για 

24hr στους 40C, εµβαπτισµένος σε ρυθµιστικό διάλυµα και µετά το πέρας των 24hr 

επανεξετάστηκε η ευαισθησία του στη γλυκόζη (Εικόνα 38, ένθετο).  Μετά από 24hr 

αποθήκευσης ο βιοαισθητήρας είχε ευαισθησία ίση µε 4.53 ± 0.01 µΑ mM-1 cm-2.  

Αυτά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά κατατάσσουν το βιοαισθητήρα νανοσωλήνων 

µεταξύ των καλύτερων συστηµάτων που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία για την 

ανίχνευση γλυκόζης και αποδεικνύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νανο-αισθητήρων.   

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του Βιοαισθητήρα Gox2 ήταν τελείως 

διαφορετικά.  Το γραµµικό εύρος απόκρισης ήταν από 0.05-0.5 mM γλυκόζης και η 

ευαισθησία ίση µε 15.6 ± 0.5 µΑ mM-1 cm-2 , τιµή σηµαντικά µικρότερη από την 

αρχική τιµή της ευαισθησίας του Βιοαισθητήρας Gox1.  Επιπλέον, ο Βιοαισθητήρας 
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Gox2 δεν έδωσε απόκριση στη γλυκόζη µετά από 24hr αποθήκευσης σε ρυθµιστικό 

διάλυµα στους 40C.   

Τα αποτελέσµατα αυτά αντανακλούν το διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης της 

Οξειδάσης της γλυκόζης µε τα δύο είδη νανοσωλήνων.  Η χηµική οξείδωση των 

νανοσωλήνων επέτρεψε µια πιο ισχυρή αλληλεπίδρασή τους µε το ένζυµο, γεγονός 

που υποδηλώνεται από την αυξηµένη αρχική ευαισθησία του Bιοαισθητήρα Gox1 

αλλά και από την µεγαλύτερη σταθερότητά του, σε σχέση µε τον Βιοαισθητήρα 

Gox2.  Η χηµική οξείδωση είναι γνωστό ότι προκαλεί την εµφάνιση οξυγονούχων 

οµάδων στη  είσοδο των νανοσωλήνων, κύρια καρβοξυλοµάδων 31 οι οποίες 

αυξάνουν τον υδρόφιλο χαρακτήρα του υλικού και επιτρέπουν την ευκολότερη 

ακινητοποίηση του ενζύµου µέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων.  Αντίθετα, η 

µικρή ευαισθησία του βιοαισθητήρα που προέκυψε από τους θερµικά 

κατεργασµένους νανοσωλήνες και η γρήγορη απώλειά της υποδηλώνουν µια πιο 

ασθενή αλληλεπίδραση του ενζύµου µε το νανοσωλήνα.   

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, προκειµένου να αποκλειστεί η πιθανότητα η απόκριση 

του βιοαισθητήρα να προέρχεται από ένζυµο προσροφηµένο στο φύλλο πλατίνας, 

πραγµατοποιήθηκε πείραµα ελέγχου.  Φύλλο πλατίνας αντίστοιχων διαστάσεων 

εµβαπτίστηκε σε ενζυµικό διάλυµα Gox υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, και 

εξετάστηκε η απόκρισή του στη γλυκόζη.  ∆εν ανιχνεύθηκε καθόλου σήµα, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι το µετρούµενο σήµα προήλθε πράγµατι από ένζυµο 

ακινητοποιηµένο στους νανοσωλήνες άνθρακα.    

Στη συνέχεια εξετάστηκε η ικανότητα των νανοσωλήνων άνθρακα να δρουν ως 

µεταφορείς ηλεκτρονίων, καθώς τα φουλλερένια που είναι οι πιο κοντινοί οµόλογοί 

τους έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσµατικοί µεταφορείς ηλεκτρονίων σε 

συστήµατα οξειδοαναγωγικών ενζύµων32.  Εξετάστηκαν οι θερµικά κατεργασµένοι 

νανοσωλήνες, των οποίων οι φυσικοχηµικές ιδιότητες προσεγγίζουν περισσότερο 

αυτές των κβαντικών συρµάτων33.  Για το σκοπό αυτό καταγράφηκε η απόκριση του 

Βιοαισθητήρα Gox2 στη γλυκόζη υπό αναερόβιες συνθήκες (ροή Ar).  Υπό αυτές τις 

συνθήκες πραγµατοποιήθηκε καµπύλη βαθµονόµησης (Εικόνα 39, ένθετο) και η 

ευαισθησία βρέθηκε ίση µε 2 µΑ mM-1 cm-2.  Η τιµή αυτή θεωρείται επαρκής ένδειξη 

της παρουσίας ενός µεταφορέα ηλεκτρονίων, άλλου από το µοριακό οξυγόνο, που 

επιτρέπει στο ένζυµο να λειτουργήσει καταλυτικά.  Ο µεταφορέας αυτός δεν µπορεί 

να ήταν άλλος από τους νανοσωλήνες άνθρακα.   
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Συµπεράσµατα 

Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτή έδειξαν τη δυνατότητα χρήσης των 

νανοσωλήνων άνθρακα ως υποστρωµάτων ακινητοποίησης ενζύµων για την 

ανάπτυξη βιοαισθητήρων.  Οι νανοσωλήνες άνθρακα βρέθηκε ότι µπορούν να 

αλληλεπιδράσουν µε το ένζυµο Οξειδάση της Γλυκόζης και να ανιχνεύσουν 

αµπεροµετρικά τη γλυκόζη µε µεγάλη ευαισθησία.  Εξετάστηκαν νανοσωλήνες 

άνθρακα χηµικά και θερµικά κατεργασµένοι και αποδείχτηκε ότι η χηµική 

κατεργασία µε οξέα δηµιουργεί ένα υδρόφιλο περιβάλλον στους νανοσωλήνες, 

καταλληλότερο για την ακινητοποίηση ενζύµων.  Η θερµική οξείδωση από την άλλη 

ευνοεί τη δράση των νανοσωλήνων ως µεταφορέων ηλεκτρονίων.   

Η µελέτη αυτή αποτέλεσε µια πρώτη προσέγγιση των δυνατοτήτων εφαρµογής 

νανοσωλήνων άνθρακα για την ακινητοποίηση βιολογικών µορίων και την ανάπτυξη 

βιοαισθητήρων.  Έκτοτε, άλλες ερευνητικές εργασίες έχουν επιβεβαιώσει τη 

δυνατότητα των νανοσωλήνων άνθρακα να αλληλεπιδρούν µε το ενεργό κέντρο 

οξειδοαναγωγικών ενζύµων και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων συστηµάτων 

βιοαισθητήρων.  Χηµικά οξειδωµένοι νανοσωλήνες (είτε σε µορφή διάταξης είτε σε 

µορφή πούδρας) έχουν ακινητοποιηθεί στην επιφάνεια ηλεκτροδίων χρυσού 

τροποποιηµένων µε κυσταµίνη και η ακινητοποίηση του ενζύµου γίνεται και πάλι 

µέσω αλληλεπιδράσεων µε τις καρβοξυλ-οµάδες 34.  Εναλλακτικά έχουν 

χρησιµοποιηθεί επίσης νανοσωλήνες εγκλωβισµένοι σε πολυµερικές µεµβράνες 

(Teflon) αποδεικνύοντας την ικανότητα των ναοσωλήνων να διατηρούν τις 

ηλεκτροκαταλυτικές τους ιδιότητες 35.  Μελέτες επίσης έχουν αναφέρει την αυξηµένη 

ικανότητα των νανοσωλήνων να προάγουν τις οξειδοναγωγικές αντιδράσεις των 

ενζύµων σε χαµηλά δυναµικά, µειώνοντας έτσι το σήµα που προέρχεται από 

παρεµποδίζουσες ουσίες 36.  Εκτός από την χρονοαµπεροµετρία έχει αναφερθεί η 

χρήση αισθητήρων επαγόµενου πεδίου για την επίτευξη µεγαλύτερης ευαισθησίας µε 

σκοπό την ανάπτυξη βιοαισθητήρων ικανών να ανιχνεύουν ένα και µόνο µόριο 

υποστρώµατος 37.   
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτή έδειξαν ότι πράγµατι η χρήση νανοπορωδών 

υλικών µπορεί πράγµατι, να δώσει λύσεις σε ορισµένα καίρια προβλήµατα στην 

ανάπτυξη βιοαισθητήρων, όπως το όριο ανίχνευσης και η σταθερότητα των 

συστηµάτων.   

Ώστοσο, η εργασία αυτή αποτέλεσε µια πρώτη προσέγγιση στη χρήση νανο-

ϋλικών για την ανάπτυξη βελτιστοποιηµένων βιοαισθητήρων.  Η σταθερότητα των 

ενζύµων µέσα στα υλικά αυτά µένει να µελετηθεί εκτενέστερα.  Είναι επιθυµητό να 

διευκρινιστεί το µέγεθος των πόρων που µπορεί να επιφέρει σταθεροποίηση και υπό 

ποιές συνθήκες. 

Επιπλέον θα πρέπει να µελετηθεί και η δυνατότητα χρήσης άλλων τρόπων 

µετάλλαξης σήµατος εκτός της Αµπεροµετρίας, (πχ. Οπτικούς) προκειµένου να 

αναπτυχθούν πιο ευαίσθητοι αλλά και πιο εύχρηστοι βιοαισθητήρες. 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούν επίσης ένα τεράστιο πεδίο έρευνας.  

Μελλοντικά πρέπει να διευκρινιστεί η αλληλεπίδρασή τους µε διάφορα βιολογικά 

µόρια και οι δυνατότητες ακινητοποίησης.  Οι µελέτες αυτές θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν µε SWNT είτε στην αρχική τους κατάσταση είτε χηµικά 

τροποποιηµένα.   

Τέλος, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και η χρήση άλλων νανο-

υλικών στην ανάπτυξη αισθητήρων και βιοαισθητήρων, όχι µόνο τρισδιάστατων 

(όπως είναι τα νανοπορώδη υλικά) αλλά και µονο- ή δισδιάστατων, (πχ. quantum 

dots, quantum wires κτλ).  Η αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών µε τα υλικά αυτά πρέπει 

να διευκρινιστεί ενώ είναι επιθυµητό να σχεδιαστούν και νανο-αισθητήρες που θα 

µπορούν να επιτελέσουν µετρήσεις σε πολύ µικρούς όγκους και εξαιρετικά µικρά 

περιβάλλοντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Μέθοδοι 

Κατασκευή µεµβρανών Υδροξυαιθυλοκυτταρίνης (HEC)   

Η παρασκευή του πολυµερούς της υδροξυ-αιθυλκυτταρίνη πραγµατοποιήθηκε µε 

διαλυτοποίηση σκόνης HEC σε δις-απιονισµένο νερό σε ποσοστό 3%.  Προκειµένου 

να προχωρήσει επαρκώς ο πολυµερισµός, το διάλυµα αφέθηκε υπό ανάδευση για 

20hr σε θερµοκρασία δωµατίου και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε στους +4 0C.   

Η παρασκευή των µεµβρανών HEC µε ακινητοποιηµένο ένζυµο έγινε µε απλή 

ανάµιξη του πολυµερούς (200µL) µε 50µL διάλυµα ενζύµου ή µε 50mg πούδρας 

άνθρακα µε ακινητοποιηµένο ένζυµο.   

Για την εξέταση της σταθερότητας του ενζύµου ενάντια στη διαφυγή, το µίγµα 

αυτό τοποθετήθηκε σε φυαλίδια eppendorff και αφέθηκε για 12hr στους +40C 

προκειµένου να πολυµεριστεί πλήρως.  Στη συνέχεια το πολυµερές καλύφθηκε µε 

500µL ρυθµιστικού διαλύµατος, στο οποίο µετρούνταν η ενζυµική ενεργότητα σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα.  Καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος, οι µεµβράνες 

φυλάσσονταν στους +40C. 

Για την εξέταση της σταθερότητας του αντίστοιχου βιοαισθητήρα σε συνθήκες 

συνεχούς λειτουργίας, 10µL από το µίγµα HEC/άνθρακα µε ένζυµο (ή HEC/ένζυµο) 

τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια ηλεκτροδίου πλατίνας (d. 5.9mm) και αφέθηκαν σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 12hr στους +40C προκειµένου να πολυµεριστεί πλήρως.  

Στη συνέχεια το ηλεκτρόδιο συνδέθηκε µε ποτενσιοστάτη σε στατική διάταξη 

χρησιµοποιώντας ως αναφορικό ηλεκτρόδιο Ag/AgCl και ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο 

ένα ηλεκτρόδιο πλατίνας.  Η ευαισθησία του βιοαισθητήρα παρακολουθούνταν στα 

+350mV.   

Βιοαισθητήρας βασισµένος στον πορώδη άνθρακα 

Η κατασκευή του βιοαισθητήρα ακετυλοχολινεστεράσης βασίστηκε στην απλή 

προσρόφηση του ενζύµου στον πορώδη άνθρακα, σύµφωνα µε µια διαδικασία που 

είχε προηγούµενα αναπτυχθεί στο εργαστήριο.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
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Αρχικά ο πορώδης άνθρακας καθαρίζεται διαδοχικά σε νερό και αιθανόλη για 10 

λεπτά, µέσα σε λουτρό υπερήχων και ξηραίνεται στους 1500C για 30 λεπτά.   

Στη συνέχεια τοποθετείται µέσα στο ενζυµικό διάλυµα για περίπου 20hr στους 

40C.  Μετά το τέλος της προσρόφησης, το ασθενώς δεσµευµένο ένζυµο 

αποµακρύνονταν µε εκπλύσεις µε ρυθµιστικό διάλυµα και ο βιοαισθητήρας ήταν 

έτοιµος για χρήση.   

Βιοαισθητήρας βασισµένος σε sol-gel 

Για την παρασκευή των sol-gel µεµβρανών, το TEOS αναµιγνύονταν µε H2O και 

τον επιθυµητό καταλύτη (HCl ή ΝαΟΗ) σε κατάλληλη αναλογία, και το αρχικό αυτό 

διάλυµα τοποθετούνταν σε λουτρό υπερήχων για 1hr, ώστε να λάβει χώρα η 

αντίδραση υδρόλυσης.  Ακολουθούσε προσθήκη ρυθµιστικού διαλύµατος µε / χωρίς 

ένζυµο.  Η αντίδραση πολυµερισµού ολοκληρώνονταν κάτω από σταθερές συνθήκες 

θερµοκρασίας και υγρασίας, συνήθως µετά από 3hr από την ανάµιξη.   

Για την κατασκευή του sol-gel βιοαισθητήρα, 5µL sol-gel µε ένζυµο 

τοποθετούνταν στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας ενός πλακιδίου screen-

printed, όπου και πολυµεριζόταν.  Μετά την ολοκλήρωση του πολυµερισµού τα 

ηλεκτρόδια ήταν έτοιµα για εξέταση.  Για την εξέταση τους τοποθετούνταν σε ένα 

σύστηµα ροής 8 καναλιών (Uniscan Instruments).   

Μέτρηση ενζυµικής ενεργότητας µε τη µέθοδο Ellman 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την οπτική µέτρηση της ενεργότητας της 

ακετυλοχολινεστεράσης και βασίζεται στην µέτρηση των ελεύθερων θειολικών 

οµάδων µε τη βοήθεια του αντιδραστηρίου Ellman.  Το αντιδραστήριο Ellman 

παρασκευάζεται µε ανάµιξη 9.1 mg 5,5΄διθειο(2-νιτροβενζοϊκό οξύ) (5,5΄-dithio-bis-

nitro benzoic acid, DTNB) και 3.75mg NAHCO3 σε 100mL ρυθµιστικού διαλύµατος 

φωσφορικών 25mM, pH = 7.0.  Το DTNB αντιδρά µε τις θειολικές οµάδες προς 

σχηµατισµό του 2-νιτρο-5-θειοβενζοϊκού οξέος, το οποίο απορροφά στα 412nm. 

Για τη µέτρηση της ενεργότητας της ακετυλοχολινεστεράσης, προστίθεται στο 

αντιδραστήριο Ellman ενζυµικό υπόστρωµα (ακετυλθειοχολιν-χλωρίδιο) σε 

συγκέντρωση 1mM και διάλυµα ενζύµου.  H ενζυµική αντίδραση οδηγεί στην 

παραγωγή θειοχολίνης, η οποία αντιδρά µε το αντιδραστήριο Ellman.   
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2. Ηλεκτροχηµικές µετρήσεις 

Αµπεροµετρικές µετρήσεις.  Όλες οι αµπεροµετρικές µετρήσεις (εκτός από τις 

περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται διαφορετικά) πραγµατοποιήθηκαν µε σύστηµα 3 

ηλεκτροδίων µε αναφορικό ηλεκτρόδιο Ag/AgCl διπλής γέφυρας και βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο πλατίνας.  Για τον έλεγχο του εφαρµοζόµενου δυναµικού 

χρησιµοποιήθηκε ποτενσιοστάτης Metrohm 641-VA Detector.  Η καταγραφή του 

σήµατος γινόταν µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (16-bit A/D converter). 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 250 C.  Έλεγχος της θερµοκρασίας 

στους 25.0 ± 0.1 o C επιτυγχάνονταν χρησιµοποιώντας υδρόλουτρο (Model 362, 

PolyScience). 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν είτε σε στατική διάταξη είτε σε διάταξη ροής.  

Χρησιµοποιήθηκαν δύο διατάξεις ροής, µια για τον βιοαισθητήρα πορώδους άνθρακα 

(Εικόνα 40) και µια διάταξη 8 καναλιών για τους βιοαισθητήρες sol-gel (εικόνα 41).   

 

 

Εικόνα 40.  ∆ιάταξη έγχυσης σε ροή που χρησιµοποιήθηκε για τον βιοαισθητήρα πορώδους 

άνθρακα.  Χρησιµοποιήθηκε αντλία σύριγγας (Orion Research, Model 362), βαλβίδα εισαγωγής 

δείγµατος 6 εισόδων (Upchurch scientific, model V540) και κελί (wall-jet flow cell) µε νεκρό όγκο 

22µL.  Όλα τα σωληνάκια ήταν από PEEK.  
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Εικόνα 41.  ∆ιάταξη έγχυσης σε ροή που χρησιµοποιήθηκε για τους βιοαισθητήρες sol-gel 

(Uniscan Instruments).  Το σύστηµα ροής αποτελείται από 8 κανάλια συνδεδεµένα παράλληλα, στα 

οποία το δυναµικό ελέγχεται από 8 ποτενσιοστάτες, (Uniscan Instruments, Model PG120) από µια 

περισταλτική αντλία (ροή 1mL/min). και 3 βαλβίδες επιλογής δείγµατος (pinch valves) που επιτρέπουν 

εναλλακτικά την ροή υποστρώµατος, δείγµατος και ρυθµιστικού.  Τα όλο σύστηµα ελέγχεται µέσω 

υπολογιστή µε τη βοήθεια κατάλληλου προγράµµατος.  Ο όγκος δείγµατος είναι 100µL.   

 

Βολταµετρία-Μετρήσεις εµπέδησης.  Για όλες τις βολταµετρικές τεχνικές (κυκλική 

βολταµετρία, χρονοκουλοµετρία) καθώς και για τις µετρήσεις εµπέδησης 

χρησιµοποιήθηκε ο ποτενσιοστάτης/γαλβανοστάτης AUTOLAB PGSTAT 30 

(Ecochemie, The Netherlands).   

 

3. Φασµατοσκοπικές Μετρήσεις 

Μετρήσεις Μικροσκοπίας Σάρωσης Ηλεκτρονίων 

Οι µετρήσεις µικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονίων έγιναν σε µικροσκόπιο JEOL-

JSM 840 Scanning Microscope στα 15 kV χωρίς προηγούµενη κατεργασία των 

δειγµάτων.  Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Ηλεκτρονιακής 

Μικροσκοπίας, στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Ηρακλείου µε την επίβλεψη 

της κ. Κ. Τσαγκαράκη.   
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Φασµατοσκοπία Υπερύθρου (FT-IR) 

Τα φάσµατα FT-IR ελήφθησαν στο Εργαστήριο Βιοφυσικής Χηµείας (Τµήµα 

Χηµείας, Παν/µιο Κρήτης) µε την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κ. Βαρώτση.  

Χρησιµοποιήθηκε φασµατοφωτόµετρο Brucker Equinox IFS SS εξοπλισµένο µε 

ανιχνευτή MCT και µε διακριτική ικανότητα ρυθµισµένη στα 4cm-1 ενώ 

πραγµατοποιούνταν 50 µετρήσεις σε κάθε φάσµα.   

Τα FT-IR φάσµατα των sol-gel µεµβρανών ελήφθησαν στην επιφάνεια φύλλων 

πυριτίου.  Για το σκοπό αυτό 40µL των sol-gels τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια των 

φύλλων πυριτίου και αφέθηκαν για 3 hr στους +4oC.   

4. Υλικά 

Ένζυµα 

Η Ακετυλοχολινεστεράση από Electrophorus electricus (E.el. AChE, EC 3.1.1.7, 

Type VI-S) αγοράστηκε από τη SIGMA.   

H Ακετυλοχολινεστεράση από Drosophila melanogaster (το φυσιολογικό 

Dm.AChE καθώς και το γενετικά τροποποιηµένο m-Dm.AChE) αποµονώνονταν στο 

εργαστήριο του καθ. D. Fournier (Université P. Sabatier, Toulouse, France).  

Η Οξειδάση της Γλυκόζης (Gox) από Aspergillus niger (EC 1.1.3.4, 200U/mg) 

αγοράστηκε από τη Fluka.   

Ηλεκτρόδια 

Αναφορικό Ηλεκτρόδιο Ag/AgCl διπλής γέφυρας (model 90-02, ThermoOrion, 

USA). 

Ηλεκτρόδιο πλατίνας µε διάµετρο d=5.6mm (ThermoOrion, USA). 

Τα πλακίδια screen-printed που χρησιµοποιήθηκαν για την εξέταση των sol-gel 

βιοαισθητήρων είχαν αγοραστεί από την Gwent Electronic Materials, UK και 

δίνονται σχηµατικά στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 42).  Το αναφορικό 

ηλεκτρόδιο ήταν Ag/AgCl ενώ το βοηθητικό ηλεκτρόδιο ήταν ηλεκτρόδιο πλατίνας.  

Το ηλεκτρόδιο εργασίας ήταν από γραφίτη στον οποίο είχε προστεθεί Co-

φθαλοκυανίνη για την ταχύτερη µεταφορά ηλεκτρονίων.   
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Εικόνα 42.  Σχηµατικό διάγραµµα των ηλεκτροδίων screen-printed.  Μαύρο:Ηλεκτρόδιο εργασίας, 

µπλε: Αναφορικό ηλεκτρόδιο (Ag/AgCl), κίτρινο: Βοηθητικό ηλεκτρόδιο πλατίνας. 

Νανοϋλικά 

Ο πορώδης άνθρακας (CRETACOLOR, Austria) κόβονταν στις επιθυµητές 

διαστάσεις 0.1 mm thickness and 5.6 mm diameter και καθαριζόταν σε λουτρό 

υπερήχων τοποθετούµενος διαδοχικά σε δις –απιονισµένο νερό και αιθανόλη (για 

10min).  Η πυκνότητά του ήταν 1.160 ± 0.03g/cm3 και ο συνολικός όγκος πόρων 

ήταν ίσος µε 246mm3/g υλικού. 

Τα δείγµατα υαλώδους άνθρακα είχαν αγοραστεί από την MAST CARBON 

(MAST Carbon Ltd., UK).  

Για τη σύνθεση των sol-gel µεµβρανών χρησιµοποιήθηκε ως πρόδροµο µόριο το 

τετρα-αιθυλ-ορθο-πυρίτιο (Tetraethylorthosilicate, TEOS, 99.999%) από τη SIGMA. 

Η διάταξη των νανοσωλήνων άνθρακα αγοράστηκε από τη Nanolab, Inc. 

(Watertown, MA, USA).  Οι νανοσωλήνες είχαν αναπτυχθεί µε τη µέθοδο 

εναπόθεσης µέσω χηµικών ατµών (Chemical Vapor Deposition) και ήταν µεταλλικά 

MWNT.   

∆ιαλύµατα 

Σε όλες τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε Ακετυλοχολινεστεράση 

χρησιµοποιούνταν ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 25mM το οποίο 

παρασκευάζονταν µε ανάµιξη µονο- και δις-όξινου φωσφορικού καλλίου (K2HPO4, 

KH2PO4) σε κατάλληλη αναλογία ώστε το pH να είναι ίσο µε 7.0.  Το διάλυµα 

περιείχε επίσης και KCl 0.1Μ. 

Για τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε Οξειδάση της Γλυκόζης 

χρησµιποιήθηκε ρυθµιστικό διάλυµα K2HPO4 10mM, pH=7.5.   

Το υπόστρωµα της Ακετυλοχολινεστεράσης, Acetylthiocholine Chloride 

διαλυτοποιούνταν σε NaCl 0.9% σε συγκέντρωση 0.1M και φυλάσσονταν στους –
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200C για διάστηµα 1 µήνα περίπου.   Το υπόστρωµα της Οξειδάσης της Γλυκόζης, 

γλυκόζη παρασκευάζονταν καθηµερινά σε ρυθµιστικό διάλυµα σε συγκέντρωση 

0.5Μ. 

Τα διαλύµατα των παρασιτοκτόνων παρασκευάζονταν φρέσκα, µε διαδοχικές 

αραιώσεις από ένα πυκνό διάλυµα (10-3Μ, σε ακετονιτρίλιο).  Το πυκνό διάλυµα 

φυλάσσονταν στους +40C για διάστηµα ενός µήνα.  

Για όλα τα διαλύµατα χρησιµοποιούνταν δις-απιονισµένο νερό (18ΜΩ, EASYpure 

model D7033, Barnstead). 
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Τεχνολογίας, Τµήµα Πλαστικών. Πρακτική άσκηση στα 

πλαίσια του προγράµµατος IAESTE. Μελέτη πιθανής 

µετανάστευσης συστατικών των υλικών συσκευασίας 

τροφίµων στα συσκευασµένα τρόφιµα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

01/2004-Σήµερα: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα GANANO (New Generation of 

GaN-based sensor arrays for nano- and pico-fluidic systems 

for fast and reliable biomedical testing”, European 

Commission Research Contract No.STREP-505641-1.) 

10/2002-4/2004: Πρόγραµµα «ΠΡΑΞΕ» για τη δηµιουργία spin-off εταιρείας.  

(Κωδικός 01 ΠΡΑΞΕ 152).   

01/2001 – 12/2003: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SAFEGARD (Sensor Arrays for 

Environmental, Generic and Routine Detection of 

Pesticides, European Commission Research Contract 

No.QLK3-CT-2000-000481). 
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08-09/2000: Πρόγραµµα ΕΠΕΤ ΙΙ µε θέµα «Μελέτη της παρουσίας και 

βιοδιαθεσιµότητας φαινολικών αντιοξειδωτικών σε τρόφιµα 

της Μεσογειακή δίαιτας». Υπεύθυνος καθηγητής κ. Γ. 

Μπόσκου. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

01-12/2001: Βοηθός στα Εργαστήρια Αναλυτικής Χηµείας Ι και ΙΙ. Τµήµα 

Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Υπεύθυνος κ. Ι. Σαριδάκης. 

03-05/2002: Φροντιστηριακές ασκήσεις στο µάθηµα «Αναλυτική Χηµεία 

Ι». Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Υπεύθυνος 

καθηγητής Ν. Α. Χανιωτάκης. 
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