Archive of SID

JARC
ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه
عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی باال
اقدس بنائی1و* ،ناهید پارسافر 2و جلیل بدراقی
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 -1استادیار ،گروه پژوهشی فیزیک ،پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
 -2مربی پژوهش ،گروه پژوهشی فیزیک ،پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،گروه پژوهشی فیزیک ،پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
دریافت :آذر  ،1396بازنگری :فروردين  ،1397پذیرش :ارديبهشت 1397

چکیده :ترکیبهای آلی فسفره بهطور طبیعی و یا پس از استفاده انسان از آنها بهعنوان سموم برای دفع آفات نباتی و یا کودهای شیمیایی ،وارد

محیطزیست و درنهایت وارد زنجیره غذایی جانداران میشوند .با توجه به آثار نامطلوب آنها ،آشکارسازی این سموم در غلظتهای بسیار کم و پیش
از آنکه وارد چرخه حیات شوند ،بهطور کامل ضروری است .زیستحسگرها ابزار مناسبی برای آشکارسازی این سموم هستند .بدین منظور ،در این

پژوهش زیستحسگر تکآنزیمی مبتنی بر مهار آنزیم کولین اکسیداز با تثبیت آن بر الکترود اصالحشده با نانولولههای کربنی کربوکسیله ساخته شد.

در حضور  1 mMپیشماده آنزیم (کولین کلرید) ،کمترین حد آشکارسازی سم دیازینون  0/56و دو گستره خطی  1/5تا  2/4 µMو  5/5تا 17/5 µM
بهدست آمد .آشکارسازی غلظتهای پایین دیازینون با این زیستحسگر و سوانگاری مایع با کارایی باال ( )HPLCمورد مقایسه قرار گرفت .نتیجه
بهدست آمده از زیستحسگر ساختهشده نسبت به سوانگاری دارای  3/5درصد خطا بود.

واژههای کلیدی :نانوزیستحسگر ،دیازینون ،آنزیم کولیناکسیداز ،نانولوله کربنی کربوکسیله ،سوانگاری مایع با کارایی باال ()HPLC

و دویست هزار مرگ میانجامد [ .]1همچنین ،سموم کشاورزی
توانایی ایجاد سمیت ژنتیکی دارند .به این معنی که بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم باعث تخریب ماده ژنتیکی میشوند [ .]2سموم آلی
فسفره نامی عمومی برای استرهای فسفریک اسید است .دیازینون
حشرهکش و کنهکش غیرسامانهایی ،نفوذی ،تماسی ،گوارشی و
تنفسی با فرمول شیمیایی  C12H21N2O3PSاز گروه حشرهکشهای
فسفره آلی و زیرگروه فسفروتیوئیک اسید است .توانایی این سم در

مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از کودهای شیمیایی و آفتکشها
بهشدت افزایش داشته است .این سموم برای مدتی در محیطزیست
باقی خواهند ماند و اثرات نامطلوبی بر موجودات به ویژه انسان خواهند
گذاشت .بنابراین ،آشکارسازی این سموم در غلظتهای بسیار کم
پیش از آنکه وارد چرخه حیات شود بهطور کامل ضروری است.
حضور این مواد در طبیعت ،ساالنه به حدود سه میلیون مسمومیت
 www.SID.irمکاتباتbanaei@acecr.ac.ir :
*عهدهدار
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ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز ...

شده است .مزیت استفاده از زیستحسگر در تشخیص مواد فسفره
مهار آنزیم کولین استراز در سامانه عصبی جانوران است .همچنین،
بر روشهای دیگر این است که از ویژگیهای مطلوبی مانند قدرت
این سم پس از ورود به بدن موجودات زنده ،تحت تأثیر فرایندهای
انتخابگری ،حساسیت ،سرعت ،هزینه کم و قابلیت کوچک شدن
سوخت و ساز متفاوت تولید رادیکالهای آزاد میکند .این رادیکالها
دیازینون بهکارگرفته شده
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زیستی برهمکنش دارند ،بهطور انتخابی تشخیص دهند [ .]20بهطور
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فسفره توجه زیادی شود .به همین دلیل ،روشهای دیگری مانند
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1. In situ

با هدف پایدارسازی آنزیمی ،تثبیت این ساختارهای زیستی بر بستر جامد زیستحسگرها بهعنوان چا
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نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
حسگرها بهعنوان چالشی
هدف پایدارسازی آنزیمی ،تثبیت این ساختارهای زیستی بر بستر جامد زیست
با
 .]25[ 140نانولولههای کربنی بهعنوان بستر انتخابی مناسب برای تثبیت آنزیمها ه
این ابزارهای دقیق وجود دارد

این ابزارهای دقیق وجود دارد [ .]25نانولولههای کربنی بهعنوان بستر انتخابی مناسب برای تثبیت آنزیمها هستن
ویژه و ویژگی الکتریکی و مکانیکی استثنایی ،سازگاری باال با سامانههای حیاتی ،رسانایی الکتریکی باال ،قطر بس
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با هدف پایدارسازی آنزیمی ،تثبیت این ساختارهای زیستی بر
بستر جامد زیستحسگرها بهعنوان چالشی مهم در ساخت این
ابزارهای دقیق وجود دارد [ .]25نانولولههای کربنی بهعنوان
بستر انتخابی مناسب برای تثبیت آنزیمها هستند .وجود ساختار
ویژه و ویژگی الکتریکی و مکانیکی استثنایی ،سازگاری باال با
سامانههای حیاتی ،رسانایی الکتریکی باال ،قطر بسیار کوچک و
انتهای باز نانولولههای کربنی که قابلیت تشکیل پیوند کوواالنسی
با گروههای عاملی متفاوت را دارد ،باعث اهمیت آنها بهعنوان
مواد سازنده الکترودها در فرایندهای الکتروشیمیایی شده
است [ 22تا  .]24حساسیت باال ،پاسخ سریع ،برگشتپذیری
خوب و افزایش سرعت انتقال الکترون از ویژگیهای بیمانند
نانولولههای کربنی بشمار میروند .توانایی تثبیت پروتئین
بدون تغییر در فعالیت آنزیم ازجمله ویژگیهای بینظیر دیگر
این نانومواد است که در سامانههای بیوالکتروشیمی موردتوجه
قرارگرفتهاند .ازآنجاییکه در نانولولههای کربنی پس از تهیه به
دلیل وجود نیروهای واندرولسی میان آنها ،خود تجمعی رخ
میدهد و به صورت خام واکنشپذیری شیمیایی مطلوبی ندارند،
انحالل آنها در یک حالل ممکن نیست .با عاملدارکردن
نانولولههای کربنی از تجمع آنها در حالل جلوگیری کرده و
ویژگی فیزیکوشیمیایی موردنظر را برای واکنش با گونههای
دیگر به آنها میافزایند .پیوند گروهها در مرحله اول به کالهک
انتهایی نانولولهها و سپس ،به نواقص ساختاری دیواره آنها
انجام میشود [ .]25چنانچه پیوند گروه عاملی به نانولوله کربنی
با پیوند کوواالنس باشد ،هیبریداسیون اتم کربن از  sp2به
 sp3تغییر میکند .این امر موجب تغییر شکل هندسی پیوند
از سه وجهی صفحهای به چهاروجهی میشود [ .]26افزون بر
این ،در اثر عاملدارکردن نانولولهها ،پیچشها و خمشهایی در
ساختار آنها ایجاد میشود [ .]27در اثر این تغییرات ،ساختار
دیواره نانولولههای کربنی دچار تغییر میشود و درنتیجه،
نیروهای واندروالسی بین نانولولهها تضعیف میشود .تضعیف
برهمکنش میان نانولولهها به پراکنده شدن آنها در محلولهای

آبی کمک میکند [ .]28چنان که در مقاله گزارششده است،
پراکندهشدن نانولولهها اثر مطلوبی بر رسانایی آنها دارد [.]29
ایجاد گروههای عاملی مناسب با توجه به گروههای عاملی جزء
زیستی موردنظر برای تثبیت انجام میشود .برای مثال ،آنزیم
حاوی گروههای عاملی چون گروه کربوکسیلیک ،آمین و سولفید
است ،پس میتوان با ایجاد عواملی چون گروههای کربوکسیل،
آمین و یا تیول شرایط برهمکنش مناسبی را برای آنزیم در سطح
نانولولههای کربنی بهوجود آورد.
در این پژوهش زیستحسگر تکآنزیمی متشکل از آنزیم
کولیناکسیداز تثبیت شده بر الکترود اصالحشده با نانولولههای
کربنی کربوکسیلدار برای آشکارسازی سم دیازینون طراحی و
ساخته شد .پس از رسم منحنی واسنجی درصد مهار آنزیم با
غلظتهای متفاوت سم دیازینون با زیستحسگر ساختهشده،
منحنی واسنجی به کمک روش  HPLCنیز رسم شد.
درنهایت درصد سم دیازینون در یک نمونه صنعتی با استفاده
از زیستحسگر و روش متداول  HPLCبهدست آمد و نتایج
بهدست آمده با هم مقایسه شد .با توجه به درصد خطای کم
مقدار اندازهگیری شده با زیستحسگر نسبت به روش رایج
 ،HPLCاین زیستحسگر بهعنوان ابزاری دقیق برای تشخیص
مقدار سم بهصورت درجا و بدون نیاز به آزمایشگاه مجهز و افراد
متخصص قابل بهکارگیری است.
بخش تجربی

مواد و دستگاهها

آنزیم کولیناکسیداز ،آنزیم پراکسیداز ،کولین کلراید-4،
آمینوآنتیپیرین(،)4-AApنیتریکاسید(،)HNO3هیدروژندیپتاسیم
فسفات ،دیهیدروژنپتاسیم فسفات ،دیمتیلفرمامید و هیدروژن
پراکسید از شرکت مرک ،فنل از شرکت شارلو و نانولولههای کربنی
چنددیواره کربوکسیلدار ( )MWCNTاز شرکت نانوتایمز و الکترود
چاپی کربنی از شرکت ایتالسنس 1و سم دیازینون فنی  %95از شرکت
پلیکم خریداری شد.
1. ItalSens
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ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز ...

روش ساخت نانوزیستحسگر آنزیمی و بررسی عملکرد آن
آمادهسازی الکترود اصالحشده با نانولولههای کربنی عاملدار و
آنزیم کولیناکسیداز

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ()FE-SEM
مورداستفاده برای بررسی شکل ظاهری الکترودهای اصالحشده
از شرکت هیتاچی مدل  S-4160باقدرت  30 kVو دقت
در این پژوهش از الکترود چاپی کربنی به منظور انجام مطالعات
 5 nmو دستگاه پتانسیواستات /گالوانواستات برای مطالعات
الکتروشیمیایی بهره بردیم .به منظور اصالح الکترود شناساگر
الکتروشیمیایی از شرکت پالمسنس مدل  Palmsence 3و
خش تجربی
با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار ،ابتدا تعلیق نانولولههای
دستگاه طیفنورسنج فرابنفش– مرئی مورداستفاده در بررسی
کربوکسیلدار با غلظت  2 mg/mlرا در حالل دیمتیلفرمامید
فعالیت آنزیمها از شرکت  WPAمدل lightwave S2000بوده
مواد و دستگاهها
،)HNOکردیم و سپس ،آن را در دمای اتاق به مدت  10دقیقه در
سامانه اسید (آماده
سوانگاری (در
است.آنزیمبه منظور
یک) ،نیتریک
4-AAp
دیازینون،آمینوآنتیپیرین
سنجشکلراید-4 ،
پراکسیداز ،کولین
آنزیم کولیناکسیداز،
مرک ،فنل ازحمام
شرکتامواج فراصوت قرار دادیم .پس از آن 2/5 µl ،از این تعلیق
Agilent
Technologies
1200
آنالین و
زدا
گاز
به
مجهز
هیدروژندیپتاسیم فسفات ،دیهیدروژنپتاسیم فسفات ،دیمتیلفرمامید و هیدروژن پراکسید از شرکت
سطح الکترود چاپی کربنی چکانده و سطح الکترود در دمای
( )MWCNTاز شرکت نانوتایمز و الکترود چاپی کربنی از شرکت بر
انجام گرفت.
یواره UV
آشکارساز
ایتالسنس1
کربوکسیلدار
شارلو و نانولولههای کربنی چندد
اتاق خشک شد .برای تثبیت آنزیم کولیناکسیداز بر سطح الکترود
و سم دیازینون فنی  %95از شرکت پلیکم خریداری شد.
شدهحازشده با نانولوله کربنی کربوکسیلدار 2 µl ،محلول آنزیم
اصال
میکروسکوپ الکترونرویش
های نشر میدانی ( )FE-SEMمورداستفاده برای بررسی شکل ظاهری الکترودهای اصالح
روبش
 1 mg/mlرا بر الکترود گفتهشده قرار دادیم که در دمای  4 ˚Cبا
پراکسیداز
اکسیداز و
های کولین
آنزیم
بودن
فعال
مطالعات الکتروشیمیایی از
گالوانواستات برای
پتانسیواستات/
دستگاه
 5 nmو
دقت
سنجش 30و
روشباقدرت kV
شرکت هیتاچی مدل S-4160
شرکتشدن زمان کافی بهطور کامل خشک شد.
سپری
اکسیداز بر
سنج کولین
آنزیم
بودن
سنجش وفعال
دستورالعمل آنزیمها از
اساسدر بررسی فعالیت
مورداستفاده
فرابنفش– مرئی
طیفنور
دستگاه
شرکت پالمسنس مدل Palmsence 3
3

اساسیکاین سنجش بر
گرفت که
آلدریچ
سوانگاری در
انجامدیازینون،
سنجش
 منظورسیگما به
شرکتبوده است.
 WPAمدل lightwave S2000
روش بررسی انتقال الکترون مستقیم و فعالیت الکتروکاتالیستی
است [ .]30در این روش از  -4آمینو آنتیپیرین
سنجی
مجهز به گاز زدا آنالین ومبنای
گرفت.
گ انجام
آشکارسازرنUV
آنزیم تثبیتشده در سطح نانولولههای کربنی کربوکسیل دار
( ،)4-AApفنل و هیدروژن پراکسید بهعنوان ترکیبهای
روشها
رفتار الکتروشیمیایی آنزیم جذبشده بر نانولولههای کربنی
استفادهدازشد .فراورده واکنش کوئینونایمین،
رنگ
تولیدکننده
روش سنجش فعالبودن آنزیمهای کولیناکسیداز و پراکسی
سنجش بردیواره در حضور کولین کلرید با استفاده از دستگاه
اساس این چند
جذبی
نوار
یک
500
مادهای رنگی است که در طول موج nm
سنجش فعالبودن آنزیم کولیناکسیداز بر اساس دستورالعمل شرکت سیگما  -آلدریچ انجام گرفت که
پتانسیواستات -گالوانواستات به روش ولتاسنجی چرخهای
محلول
دارداین( روش  .)Aیک واکنش ترکیبی با محلول کولین،
قوی
 500nmاز  -4آمینو آنتیپیرین ( ،) 4-AApفنل و هیدروژن پراکسید بهعنوان ترکیبهای
مبنای رنگسنجی است [ .]30در
موردبررسی قرار گرفت .نمودار ولتاسنجی با اعمال پتانسیل
 ،4-AApمحلول فنل و آنزیم پراکسیداز در دمای تعادل 37 ˚C
ولیدکننده رنگ استفاده شد .فراورده واکنش کوئینونایمین ،مادهای رنگی است که در طول موج  500 nmیک نوار جذبی قوی
تغییراتتعادل  CازV 31داخل -0/7تا  -0/1و با سرعت روبش  0/1 V/sرسم شد.
داخل یک ظرف مناسب که نور به آن نفوذ نکند ،آماده و
 .)Aیک واکنش ترکیبی با محلول کولین ،محلول  ،4-AApمحلول فنل و آنزیم پراکسیداز در دمای
دارد (
فعالیت الکتروکاتالیستی آنزیم و پاسخ آنزیم به افزایش متوالی
شد.
ثبت
دقیقه
5
مدت
به
A
 Aبه مدت  5دقیقه ثبت شد.
 500nmنفوذ نکند ،آماده و تغییرات
ک ظرف مناسب که نور به آن
1
غلظت کولین کلرید به روش زمان-آمپرسنجی با استفاده از
دستگاه پتانسیواستات -گالوانواستات موردبررسی قرار گرفت.
غلظتهای متفاوت از پیشماده کولین کلرید تهیه شد .با اعمال
پتانسیل  -0/45 Vنمودار زمان-آمپرسنجی پاسخ به غلظتهای
متفاوت پیش ماده ترسیم شد .آنگاه مقدار نقطه اشباع جریان
با توجه به اینکه در سنجش فعالبودن آنزیم کولیناکسیداز،
هر نمودار زمان-آمپرسنجی به ازای هر غلظت کولین کلرید
آنزیم پراکسیداز مورداستفاده قرار گرفت ،سنجش فعالبودن آنزیم
1. ItalSens
اندازهگیری و درنهایت نمودار واسنجی جریان در مقابل غلظت
پراکسیداز نیز با روش رنگسنجی و براساس دستور کار ورتینگتون
کولین کلرید رسم شد.
انجام شد [.]31
سامانهAgilent Technologies 1200

o

500nm

500nm

1. Chronoamperometry
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روش سنجش سم دیازینون با استفاده از زیستحسگر

آنزیم پراکسیداز که در فرایند سنجش فعالبودن آنزیم کولیناکسیداز
نقش دارد ،مطمئن شد .بدین منظور ،برپایه روش گفتهشده تغییر
 A500nmهر  5دقیقه ثبت و مقدار افزایش جذب بر حسب زمان در
حضور آنزیم و بدون حضور آنزیم بهدست آمد که نتایج حاکی از
فعالبودن آنزیم بود .به منظور سنجش فعالبودن آنزیم کولیناکسیداز
هر  20ثانیه یکبار به مدت  17دقیقه A500nm ،ثبت شد .نتایج افزایش
 A500nmبیانگر افزایش مقدار تولید رنگ کوئینون ایمین ناشی از فعالیت
آنزیم کولیناکسیداز و درنتیجه نشانگر فعالبودن آنزیم بود.

به منظور تهیه دیازینون با غلظتهای متفاوت ،ابتدا سم دیازینون
فنی با استفاده از متانول تا غلظت  1000 ppmرقیق شد و سپس،
غلظتهای کمتر با رقیقکردن غلظت  1000 ppmبا استفاده از
آب مقطر تهیه شد .برای سنجش این سم دستگاه پتانسیواستات-
گالوانواستات برای آزمایش زمان-آمپرسنجی تنظیم و ابتدا پاسخ
زمان-آمپرسنجی الکترود اصالحشده به غلظت  1 mMکولین کلرید
با اعمال پتانسیل در  -0/45ولت اندازهگیری شد .سپس ،به منظور
بهدست آوردن منحنی واسنجی زیستحسگر تشخیصی دیازینون،
اکسیداز
نانوکولی
آنزیم
حسگر مبتنی بر
ساخت نانو
حسگر مبتنی بر آنزیم کولیناکسیداز
زیسنت
ساخت
زیستماده
اشباع پیش
الکترود اصالحشده به مدت 30دقیقه در حضور غلظت
شده ظاهری الکترودهای اصالحشده
اصالحشکل
بررسی
با غلظتهای متفاوت دیازینون بهدست آمده از
فنیی باالکترودهای
دیازینونظاهر
بررسی شکل
(الف)
شده با
اصالح
مربوط
FESEM
های FESEMشکل
غلظت
خلوص  % 95گرمخانهگذاری 1شد (به این ترتیب که
یلدار( ،ب) نانولولهها
کربوکس
کربنی
الکترودهای
(الف)به نانولوله
شده با
تصاویرود اصالح
مربوط2به الکتر
تصاویر
شکل 2
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار( ،ب) نانولولههای کربنی کربوکسیلدار
متفاوت دیازینون در غلظت اشباع کولین در ظروف مجزا تهیهشده بود)
کربوکسیلدار و کولیناکسیداز را نشان میدهد .مقایسه شکل -2الف با شکل -1ب داللت برافزایش ضخامت نانولولهها
و کولیناکسیداز را نشان میدهد .مقایسه شکل -2الف با شکل -1ب
و نمودارهای زمان-آمپرسنجی ثبت شد .پس از آن مقدار مهارشدگی
-2ب دارد که بیانگر تثبیت موفقیتآمیز آنزیم کولیناکسیداز بر سطح نانولولهها است [ 33و .]34
داللت برافزایش ضخامت نانولولهها در شکل -2ب دارد که بیانگر تثبیت
کولیناکسیداز با استفاده از معادله زیر محاسبه شد [:]32
موفقیتآمیز آنزیم کولیناکسیداز بر سطح نانولولهها است [ 33و .]34
= ]I0-I)/I0([×100درصد مهارشدگی
که در این رابطه  I0جریان پاسخ در غیاب دیازینون و  Iجریان
پاسخ در حضور دیازینون است .با ترسیم درصد مهارشدگی
محاسبهشده بر غلظت ،منحنی واسنجی دیازینون بهدست آمد.

روش سنجش سم دیازینون با استفاده از سوانگاری مایع با کارایی باال

در روش سوانگاری مایع با کارایی باال به منظور
سنجش دیازینون ،سوانگاری با استفاده از ستون
VydacC18 GRACE؛ ( )250×mm 4/6 mm µm5انجام گرفت.
سامانه سوانگاری مورداستفاده با نرمافزار  ChemStationکنترل شد .فاز
متحرک از مخلوط استونیتریل-آب ( )% 90 : % 10 v/vتشکیلشده و
سرعت جریان فاز متحرک  1/5 ml min-1بود .حجم تزریق  20 µlبود.
نتیجهها و بحث

سنجش فعال بودن آنزیمها

پیش از اطمینان از فعالبودن آنزیم کولیناکسیداز ،باید از فعال بودن

شکل  2تصویر  FESEMمربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده
شکل  2تصویر  FESEMمربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده با
با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار (الف) و نانولولههای کربنی
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار (الف) و نانولولههای کربنی کربوکسیلدار و
کربوکسیلدار و کولیناکسیداز (ب)

کولیناکسیداز (ب)

1. Incubation

بررسی انتقال الکترون مستقیم آنزیم کولیناکسیداز تثبیت شده در سطح نانولولههای کربنی کربوکسیلدار
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بهکارگرفته شد .شکل  3نمودار ولتاسنجی چرخهای مربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده با نانولولههای کربنی کربو

(خطچین) و الکترود اصالحشده با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار و آنزیم کولیناکسیداز (خط توپر) را در محلول باف

میشود .ازآنجاییکه این جفت قله تنها پس از تثبیت آنزیم دیده شد و در گستره پتانسیل اکسایش-کاهش مرکز  FADآنزی

بیانگر گروه اکسایش-کاهش  FAD/FADH2متمرکز در مرکز آنزیم است [ 36و  .]31قله آندی در پتانسیل 0/303 V
کاتدی در پتانسیل  -0/291 Vدیده میشود .پتانسیل فرمال یعنی میانگین پتانسیل قلههای کاتدی و آندی ،برابر با
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اکسیداز
دست ...آمد .جریان قلههای آندی و کاتدی در این مورد به ترتیب  1/6×10-6 Aو  -6/4×10-6 Aبود .جدایی قلههای
ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین به
کاتدی آنزیم تثبیت شده بر نانولولههای کربنی چند دیواره  6 mVمحاسبه شد.

بررسی انتقال الکترون مستقیم آنزیم کولیناکسیداز تثبیت شده در
سطح نانولولههای کربنی کربوکسیلدار

کاهش آنزیم در گستره پتانسیلی حدود -0/45 Vبود ،پاسخ زمان-
آمپرسنجی آنزیم به پیشماده کولین در این پتانسیل بررسی شد.

V

جریان ()A

برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنزیم کولیناکسیداز
تثبیت شده بر نانولولههای کربنی چنددیواره روش ولتاسنجی
چرخهای بهکارگرفته شد .شکل  3نمودار ولتاسنجی چرخهای
مربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده با نانولولههای کربنی
کربوکسیلدار (خطچین) و الکترود اصالحشده با نانولولههای
کربنی کربوکسیلدار و آنزیم کولیناکسیداز (خط توپر) را در
محلول بافر فسفات  0/1موالر با  pHبرابر با  7در سرعت روبش
 0/1ولت بر ثانیه نشان میدهد .همانطور که در نمودار ولتاسنجی
خطچین مشاهده میشود ،در الکترود اصالحشده با نانولولههای
کربنی کربوکسیلدار تنها یک جریان زمینه وجود داشت .زمانیکه
شکل  3نمودار ولتاسنجی چرخهای مربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده
آنزیم کولیناکسیداز در سطح نانولولههای کربنی کربوکسیلدار
شکل  3نمودار ولتاسنجی چرخهای مربوط به الکترود چاپی کربنی اصالحشده با
با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار (خطچین) و الکترود اصالحشده با
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار (خطچین) و الکترود اصالحشده با نانولولههای
تثبیت میشود ،با توجه به نقش نانولولههای کربنی در تسریع
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار و آنزیم کولیناکسیداز (خط توپر) را در
کربنی کربوکسیلدار و آنزیم کولیناکسیداز (خط توپر) را در محلول بافر فسفات
انتقال الکترون بین کولیناکسیداز و سطح الکترود [ ،]35یک
محلول بافر فسفات  0/1موالر با  pHبرابر  1در سرعت روبش  0/1ولت بر ثانیه
 0/1موالر با  pHبرابر  7در سرعت روبش  0/1ولت بر ثانیه
زوج اکسایش-کاهش بهطور کامل مشخص و شبهبرگشتپذیر
مشاهده میشود .ازآنجاییکه این جفت قله تنها پس از تثبیت
به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آنزیم کولیناکسیداز تثبیت شده بر الکترود اصالحشده با نانولولههای
آنزیم دیده شد و در گستره پتانسیل اکسایش-کاهش مرکز
کربوکسیلدار ،پاسخ آنزیم به افزایش متوالی کولین کلراید ،پیشماده آنزیم ،به روش زمان-آمپرسنجی موردبررسی قرار گ
 FADآنزیم است ،بیانگر گروه اکسایش-کاهش FAD/FADH2
آمپرسنجی منحنی واسنجی پاسخ به پیش ماده ترسیم شد (شکل  .)4ازآنجاییکه پتانسیل اکسایش
پاسخدرزمان-
متمرکز در مرکز آنزیم است [ 36و .]37توجه
پتانسیل
قله بهآندی
گستره میشود.
 -0دیده
پتانسیلی حدود -0/45 Vبود ،پاسخ زمان-آمپرسنجی آنزیم به پیشماده کولین در این پتانسیل بررسی شد
/297در
 -0/303 Vو قله کاتدی در پتانسیل  Vآنزیم
پتانسیل فرمال یعنی میانگین پتانسیل قلههای کاتدی و آندی،
برابر با  -0/3 Vبهدست آمد .جریان قلههای آندی و کاتدی در
غلظت کولین کلرید ()M
این مورد به ترتیب  7/6×10-6 Aو  -6/4×10-6 Aبود .جدایی
شکل  4منحنی واسنجی تشخیص کولین در سطح الکترود
کربنیکربنی
چاپیچاپی
الکترود
شکل  4منحنی واسنجی تشخیص کولین در سطح
اصالحشده با آنزیم /نانولوله کربنی
قلههای آندی و کاتدی آنزیم تثبیت شده بر نانولولههای کربنی
اصالحشده با آنزیم /نانولوله کربنی
چند دیواره  6 mVمحاسبه شد.
حسگر 1 mMافزایشیافته و پس
زیستاتغلظت
کولین
افزایش
زیست4حسگر با
اکسیداز شکل  4مشاهده می
گونه که در
به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آنزیمهمان
غلظتپاسخ
شود،
مشاهده می
پاسخشکل
شود ،در
همانگونه که
کولین
میزانازمهار آنزیم با سم دیازینون
افزای ،در
بنابراین
نمیکند.
چندانی
حسگر تغییر
غلظت کولینباپاسخ
آن
سنجش پس
شیافته و
1 mM
غلظت
کولین تا
زیستغلظت
افزایش
افزایشکربنی
نانولولهباهای
تثبیت شده بر الکترود اصالحشده با
زیست حسگر تغییر چندانی
کولینپاسخ
بهینه)کولین
غلظت
افزایش
کلراید ،غلظت آن
انجام شد.
(غلظت
اشباعبا 1 mM
کولین در حضور
کربوکسیلدار ،پاسخ آنزیم به افزایش متوالیآزمایشها
نمیکند .بنابراین ،در سنجش میزان مهار آنزیم با سم دیازینون،
پیشماده آنزیم ،به روش زمان-آمپرسنجی موردبررسی قرار
سنجش دیازینون
آزمایشها در حضور غلظت اشباع ( 1 mMغلظت بهینه) کولین
گرفت .با توجه به پاسخ زمان-آمپرسنجی منحنی واسنجی پاسخ
سنجش دیازینون با استفاده از زیستحسگر ساختهشده
انجام شد.
به پیش ماده ترسیم شد (شکل  .)4ازآنجاییکه پتانسیل اکسایش-

به منظور بهینهسازی پاسخ زیست حسگر به دیازینون ،پس از بهدست آوردن غلظت بهینه پیشماده ،غلظت آنزیم بهعنوا

زمستان
دوازدهم،
نشریه پژوهش
شماره با،4نانولوله
اصالحشده
سالکربنی
www.SID.irهای کاربردی در شیمی ( )JARCیک عامل موردبررسی قرار گرفت .در این راستا ،چهار الکترود چاپی
های97کربنی کربوکسیلدار تهیه
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مقادیر متفاوتی از غلظتهای آنزیم کولیناکسیداز بر آنها تثبیت شد .نتایج این آزمایش در جدول  1خالصهشده است .در غلظت

آنزیمی کمتر از  0/24 mg/mlنسبت جریان به نوفه 1به حدی کم بود که بررسی روند مهار ممکن نبود .درصد مهار در شرایط
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بنائي و همكاران

سنجش دیازینون
سنجش دیازینون با استفاده از زیستحسگر ساختهشده

متفاوت (40 ،35 ،30 ،20،25 ،15 ،10 ،5و  45دقیقه) در مجاور
غلظت  2/4 µMدیازینون قرار داده شد .درصد مهار با افزایش

زمان گرمخانهگذاری تا  30دقیقه افزایش یافت و پس از آن با
به منظور بهینهسازی پاسخ زیست حسگر به دیازینون ،پس از
افزایش زمان گرمخانهگذاری ،افزایش چشمگیری نداشت .به
بهدست آوردن غلظت بهینه پیشماده ،غلظت آنزیم بهعنوان یک
همین دلیل 30 ،دقیقه به عنوان زمان گرمخانهگذاری بهینه برای
عامل موردبررسی قرار گرفت .در این راستا ،چهار الکترود چاپی
آزمایشهای بعدی انتخاب شد.
کربنی اصالحشده با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار تهیه و مقادیر
پس از به دست آوردن شرایط بهینه انتقال الکترون با آنزیم
متفاوتی از غلظتهای آنزیم کولیناکسیداز بر آنها تثبیت شد .نتایج
کولیناکسیداز ،اثر مهاری دیازینون بر عملکرد آنزیم موردبررسی
این آزمایش در جدول  1خالصهشده است .در غلظت آنزیمی کمتر
قرار گرفت .الزم به یادآوری است ازآنجاییکه در مطالعات
از  0/24 mg/mlنسبت جریان به نوفه 1به حدی کم بود که بررسی
پیشازاین [ ]38سازوکار مهار آنزیم کولیناکسیداز با سموم فسفره،
روند مهار ممکن نبود .درصد مهار در شرایطی برای غلظتهای
ضدرقابتی گزارششده است؛ آزمایش در حضور غلظت اشباع پیش
متفاوت آنزیم کولیناکسیداز بهدست آمد که الکترودها در معرض
ماده ( )1 mMانجام شد .به این ترتیب که غلظتهای متفاوت
غلظت اشباع کولین  1 mMو  30دقیقه گرمخانهگذاری با 2/4
دیازینون در کولین  1 mMتهیه شد .پس از ثبت هر نمودار زمان-
میکروموالر دیازینون قرار گرفتند .همانطور که مشاهده میشود،
آمپرسنجی ،الکترود شسته شده و نمودار زمان-آمپرسنجی غلظت
با افزایش غلظت آنزیم درصد مهار کاهشیافته است .این نتیجه
بعدی دیازینون رسم شد .در شکل  5منحنی الف پاسخ حسگر در
قابلانتظار است چراکه یک غلظت مشخص از سم توان مهار
محلول کولین  1 mMو منحنیهای "ب" تا "ح" پاسخ زمان-
بیشتری برای مقدار آنزیم تثبیت شده کمتر را دارد .بنابراین ،غلظت
آمپرسنجی الکترود گرمخانهگذاری شده با غلظتهای متفاوت
آنزیم  0/24 mg/mlبرای ساخت زیستحسگر بهکاربرده شد.
جدول  1درصد مهار بهدستآمده به ازای مقادیر متفاوت آنزیم کولیناکسیداز
دیازینون را نشان میدهند.
تثبیت شده
برای محاسبه مقدار مهارشدگی آنزیم کولیناکسیداز ،با
جدول  1درصد مهار بهدستآمده به ازای
ترسیم درصد مهارشدگی محاسبهشده بر غلظت دیازینون،
مقادیر متفاوت آنزیم کولیناکسیداز
منحنی واسنجی درصد مهارشدگی آنزیم کولیناکسیداز تثبیت
تثبیت شده
شده در سطح الکترود چاپی کربنی اصالحشده با نانولولههای
الکترود غلظت آنزیم
کربنی کربوکسیلدار همراه با آنزیم تثبیت شده با دیازینون به
کولیناکسیداز درصد مهار
دست آمد (شکل -6الف) .حد آشکارسازی با استفاده از فرمول
()mg/ml
 DL = 3 σ/Sبهدست میآید که در آن  DLحد آشکارسازی،
مطالعه روند مهار
0/15
1
ممکن
غیر
 Sانحراف استاندارد پاسخ آمپرسنجی پیش از افزودن دیازینون
45
0/24
2
و  σشیب منحنی واسنجی جریان بر حسب غلظت سم است.
40
0/32
3
با توجه به اینکه شیب ناحیه خطی اول منحنی واسنجی µA/
32
0/41
4
 0/567 µMو انحراف استاندارد  0/106بود ،غلظت 0/56 µM
دیازینون بهعنوان حد آشکارسازی زیستحسگر بهدست آمد و
از طرف دیگر الکترود اصالحشدهای که آنزیم کولیناکسیداز
گستره  1/5 µMتا  2/4و 5/5 µM
خانهدر دو
دیازینون
حسگر به
غلظت 9زمان
شدهبابود در
کولینتثبیت
آنزیم بر آن
که بهینه
غلظت
گر الکترود اصالح با
گذاری
زمان گرم
پاسخدر 9
گذاری شده بود
خانهتثبیت
گرمآن
بهینه بر
اکسیداز
شدهای
40 ،35 ،30 ،20،25 ،15و  45دقیقه) در مجاور غلظت  2/4 Mدیازینون قرار داده شد .درصد مهار با افزایش

www.SID.ir
در شیمی
شهای
پژوه
نشریه
()JARCگرمخانهگذاری ،افزایش چشمگیری نداشت .به
افزایش زمان
کاربردی با
پس از آن
یافت و
ذاری تا  30دقیقه افزایش
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به عنوان زمان گرمخانهگذاری بهینه برای آزمایشهای بعدی انتخاب شد.

دست آوردن شرایط بهینه انتقال الکترون با آنزیم کولیناکسیداز ،اثر مهاری دیازینون بر عملکرد آنزیم موردبررسی
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ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز ...

تا  17/5خطی بود .به منظور تعیین مقدار حساسیت زیستحسگر
تکآنزیمی برای آشکارسازی دیازینون ،شیب خط منحنی واسنجی
محاسبهشده  % 23/3مهار به ازای هر
حساسیت
دیازینون ،شیب خط منحنی واسنجی در گستره خطی محاسبه شد.
 % 23مهار
در گستره خطی محاسبه شد .حساسیت محاسبهشده /3
یازینون بهدست آمد.به ازای هر میکروموالر دیازینون بهدست آمد.
)الف(

زیستحسگر تکآنزیمی برای
 1/5 µMتا  2/4و  5/5 µMتا  11/5خطی بود .به منظور تعیین مقدار حساسیت
الف

ب

)ب(

زمان ()sec

شکل  5پاسخ زمان-آمپرسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده
نانولولهباهای
شکل  5پاسخ زمان-آمپرسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده با
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز تثبیت شده در
کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز تثبیت شده در الف) محلول کولین
الف) محلول کولین ،1 mMسایر پاسخهای زمان-آمپرسنجی مربوط به
 ،1 mMسایر پاسخهای زمان-آمپرسنجی مربوط به الکترود در محلول 1 mM
الکترود در محلول  1mMکولین پس از  30دقیقه گرمخانهگذاری با
کولین پس از  30دقیقه گرمخانهگذاری با غلظتهای متفاوت دیازینون میباشند.
غلظتهای متفاوت دیازینون میباشند .غلظتهای دیازینون گرمخانهگذاری
غلظتهای دیازینون گرمخانهگذاری شده بر حسب میکروموالر عبارتاند از1/5 :
شده بر حسب میکروموالر عبارتاند از( 1/5 :ب)( 1/8 ،ج)( 2 ،د)( 2/4 ،ه)،
(ب)( 1/8 ،ج)( 2 ،د)( 2/4 ،ه)( 3 ،و)( 11 ،ز)( 27 ،ح) و ( 33ط)
( 3و)( 11 ،ز)( 21 ،ح) و ( 33ط)

)ج(

شکل -6الف منحنی واسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده
با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز
حسب درصد مهارشدگی بیانشده
هایو بر
منحنیآمده
بهدست
آمپرسنجی
زمان-
های
را نشان میدهد .دادهها
زمان-
تحلیل
دادهها با
دهد.
منحنیمی
تحلیل نشان
تثبیتباشده را
مهارشدگی-6بیابنشده
درصد
غلظتآمده
دست
آمپرسنجی به
نشان دادهشده است .در شکل -6ج
اول در شکل
حسبخطی
سمودربرناحیه
حسب
ن نمود ار اختالف جریان بر
است .همچنین نمودار اختالف جریان بر حسب غلظت سم در
رصد مهار بر حسب غلظت سم در ناحیه خطی اول و دوم و خط برازش شده بر نتایج مشاهده میشود.
ناحیه خطی اول در شکل -6ب نشان دادهشده است .در شکل
-6ج نمودارهای درصد مهار بر حسب غلظت سم در ناحیه خطی
اول و دوم و خط برازش شده بر نتایج مشاهده میشود.
به منظور بررسی پایداری ذخیرهای زیستحسگر ساختهشده ،شکل  6منحنی واسنجی درصد مهارشدگی کولیناکسیداز تثبیت شده در سطح الکترود چاپی کربنی
شکل  6منحنی واسنجی درصد مهارشدگی کولیناکسیداز تثبیت شده در
اصالح شده با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با آنزیم تثبیت شده که از نمودارهای
غلظتلدار
کربوکسی
نانولوله
استح(شده
کربنیآمدهاصال
الکترود
زیستحسگر در بافر فسفات با  pHبرابر  7در یخچال نگهداری زمان-سطح
سم در
کربنیحسب
هایجریان بر
اختالف
الف) ،بانمودار
چاپیدست
شکل  5به
آمپرسنجی
5
شکل
زمان-آمپرسنجی
نمودارهای
از
که
شده
تثبیت
آنزیم
با
همراه
شد و پاسخ آن به  2/4 µMدیازینون در حضور غلظت اشباع ناحیه خطی اول (ب) و نمودارهای درصد مهار بر حسب غلظت سم در ناحیههای خطی اول و دوم (ج)
بهدستآمده است (الف) ،نمودار اختالف جریان بر حسب غلظت سم در ناحیه
کولین ( )1 mMدر روزهای متفاوت بررسی شد .نتیجه این آزمون
خطی اول (ب) و نمودارهای درصد مهار بر حسب غلظت سم در ناحیههای
در شکل  7نشان دادهشده است که بیانگر پایداری نسبی مناسب
خطی اول و دوم (ج)
زیستحسگر است.

-6الف منحنی واسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز
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سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 97

به منظور بررسی پایداری ذخیرهای زیستحسگر ساختهشده ،زیستحسگر در بافر فسفات با  pHبرابر  1در یخچال نگهداری
شد و پاسخ آن به  2/4 Mدیازینون در حضور غلظت اشباع کولین ( )1 mMدر روزهای متفاوت بررسی شد .نتیجه این آزمون در

Archive of SID
بنائي و همكاران

شکل  1نشان دادهشده است که بیانگر پایداری نسبی مناسب زیستحسگر است.

ساختههشده
ای حسگر
پایداری ذخ
=pHpH
شدهدردر=71
حسگر ساخت
یرهای
ذخیره
شکل17پایداری
شکل

های
نمونه
ک سوانگارها
زیرر پی
سطح زی
منحنی واسنجی
شکل88منحنی
شکل
های
مربوطبهبهنمونه
سوانگارهایی مربوط
پیک
واسنجی سطح
میلیونون
قسمتدردر میلی
30
و
20
،
10
،
5
،
2
/
5
،
1
ی
ها
غلظت
با
فنی
نون
دیازی
دیازینون فنی با غلظتهای  20 ،10 ،5 ،2/5 ،1و  30قسمت
چاپی
الکترود
مدت،
کربنیکوتاه
تکرارپذیری
در بررسی تکرارپذیری در
و
گرفت
قرار
کربنی سم دیازینون
کروموالر از
 1/41می
در معرض
اصالحشده
بررسیالکترود چاپی
کوتاه مدت،
سم
حالل استونیتری
)ppmدردر حالل
(()ppm
غلظتسم
حسب غلظت
استونیتریلل بربر حسب

دیازینون قرار
میکروموالر
1/47
معرض
ذکرشده برابر 0/3018 ،0/2880
حضورازسمسمدر سه حالت
نسبت به عدم
جریان
شدهشد.دراختالف
اصالحتکرار
آزمایش در شرایط یکسان  3بار

اختالفنجریان
تکرار
یکسان  3بار
شرایط
هزینه تهیه آنزیم استیلکولیناستراز است .همچنین ،در
% 10
آزمون
این
ی پیش از
روش8هاروز
الکترود
شد.ی
نشان م
مناسبی را
مدت نسبی
در کوتاه
آزمایشری
گرفت وکه تکرارپذی
و 0/2815میکروآمپر بهدست آمد
تشخیص سم دیازینون را ارائه میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ارق
برای
متفاوت
جدولدهد .2ایبرخی

نسبت به عدم حضور سم در سه حالت ذکرشده برابر ،0/2880
پژوهش حاضر از پیش ماده طبیعی آنزیم استفادهشده است .در حالیکه
 0/3018و 0/2875میکروآمپر بهدست آمد که تکرارپذیری کوتاه
در حسگرهای تکآنزیمی مبتنی بر مهار استیلکولیناستراز از پیش
مقایسه نتایج بهدست آمده به فاصله  8روز حاکی از این است که تکرارپذیری بلندمدت نیز تا حدی قابلقبول است.
خود ماده طبیعی آنزیم
خودبهپیش
حاضر از
پژوهش
همچنین،
ناستراز
استیلکولی
هزیازنه تهیه آنز
% 10
مدت نسبی مناسبی را نشان میدهد .اینبهطور
پیش
تقریبروز
الکترود 8
نبوده و
در پایدار
تیوکولین
است.شود.
استفاده می
تیوکولین
مادهیمتهیه
سنجش دیازینون با استفاده از HPLC
اختالف
گیری
استیلانداز
مهاردقت
اینبرامر از
آنزیممییشود.
کافت
مبتنیتهبریهٔ تیوکولین استف
حسگرهای ماده
استراز از پیش
کولهین
مبتنی
حسگرها آیبتک
بودیوکه در
قرارگرفتهحال
این آزمون نیز در معرض همین مقدار سم است .در
ساخته شد.
میکروآمپر % 95به
فنی با خلوص
دیازینون
حضورنمونه
عدماوت از
های متف
جریانبا غلظت
در این روش ،محلولهایی
0/4074
سمسمبرابر
نسبت به
کولین استراز میکاهد .از سوی دیگر ،حسگر ساختهشده
استاندارداستیل
مشاهدهعنوان مهار
تیوکولین پایدار نبوده و خودبهخود آبکافت میشود .این امر از دقت اندازهگیری حسگرهای مبتنی بر مهار استیل ک
حاکی از
نمونه8
به بهفاصله
دستیآمده
نتایج به
سپس ،براساس سطح زیر شد.
 20ومواد آلی فسفره را تشخیص میدهد .این در حالی است
انتخابی
طور،10 ،5
استهای  ،1ب5ه،2/
اینغلظت
فنی با
روزیازینون
های د
مربوط
سوانگارها
مقایسهآمده از
پیک بهدست
میکاهد .از سوی دیگر ،حسگر ساختهشده بهطور انتخابی مواد آلی فسفره را تشخیص میدهد .این در حالی است که
قبول
واسنجی قابل
منحنیتا حدی
بلندمدت نیز
تکرارپذیری
 30قسمت در میلیون ( که
شکلمبتنی بر مهار استیلکولیناستراز نمیتوانند تمایزی
حسگرهای
کهرسم شد (
است.ر پیک بر حسب غلظت)
سطح زی
(منحنی
استونیتریل،
 )ppmدر حالل

نیز در معرض همین مقدار سم قرارگرفته بود و اختالف جریان نسبت به عدم حضور سم برابر  0/4014میکروآمپر مشاهده
مبتنیشد.بر مهار آنزیم استیلکولیناستراز است .افزونبر این ،هزینه تهیه آنزیم کو
حسگر ساختهشده قابلرقابت با حسگر

سموم همانند کارباماته
فسفره و
برخیمواد
فسفرهیومیان
آلیبود.تمایز
توانند
98ی
میاننم
مبتنی بر مهار استیلکولیناستراز
دیگرتازها قائل
برخیکارباما
همانند
ی سموم
دیگرآل از
مواد
خطی
 .)8حد آشکارسازی سم با این روش 0/1 ppmیا 0/33 µMبهدست آمد و در گستره  1تا  30 ppmیا  3/3تا /4 µM

که حد
دریافت
مقدارمیتوان
جدول 2
[.]39
مقدار 1میکروموالر) در گ
مجاز یا /6
0/5 ppm
آب (
دیازینون در
مشاهدهمجاز
افتباکه حد
شونددری
سنجش دیازینون با استفاده از  .]39[ HPLCبا مشاهده جدول  2میتوان
در این روش ،محلولهایی با غلظتهای متفاوت از نمونه سم
دیازینون در آب ( 0/5 ppmیا  1/6میکروموالر) در گستره خطی حسگر
حسگر ساختهشده قرار دارد .در حالیکه سایر زیستحسگرهای اشارهشده در جدول از این مزیت برخوردار نیستند و
دیازینون فنی با خلوص  % 95بهعنوان استاندارد ساخته شد .سپس،
ساختهشده قرار دارد .در حالیکه سایر زیستحسگرهای اشارهشده در
زمینهیداز بهطور تجاری
تواندیناکس
ی کول
موضوعآنزمیم
اینبر این،
نیستند وافزون
فراهم کند.
حسگر را
استفادهبهکاربردی از
براساس سطح زیر پیک بهدست آمده از میتواند
زمینه مربوط
سوانگارهای
برخوردار
زیستمزیت
جدولایناز این

 20و
بریاین،
آزمایافزو
فراهمبهکند.
حسگر را
آنزیم افراد حرفهای نیاز
مجهز و
شگاهنها
ص آن
زیسدتیا تخلی
این تولی
کاربردیوازبرای
استفادهی نیست
 30قابل خریدار
دروالز
،10م هی
 ،5آنزی
است،2ولی
نمونههای دیازینون فنی با غلظتهای /5 ،1
قسمت در میلیون ( )ppmدر حالل استونیتریل ،منحنی واسنجی
(منحنی سطح زیر پیک بر حسب غلظت) رسم شد (شکل  .)8حد
آشکارسازی سم با این روش 0/1 ppmیا 0/33 µMبهدست آمد و
در گستره  1تا  30 ppmیا  3/3تا  98/4 µMخطی بود.
جدول  2برخی روشهای متفاوت برای تشخیص سم دیازینون را
ارائه میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ارقام شایستگی حسگر
ساختهشده قابلرقابت با حسگر مبتنی بر مهار آنزیم استیلکولیناستراز
است .افزونبر این ،هزینه تهیه آنزیم کولیناکسیداز بهطور تقریب
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کولیناکسیداز بهطور تجاری در دسترس است ولی آنزیم هیدروالز
قابل خریداری نیست و برای تولید یا تخلیص آن به آزمایشگاههای
مجهز و افراد حرفهای نیاز است.

مقایسه نتایج زیستحسگر تکآنزیمی کولیناکسیداز با نتایج بهدست
آمده از  HPLCبرای یک نمونه مجهول

برای مقایسه نتایج زیستحسگر ساختهشده با نتایج بهدست آمده
از  HPLCبرای یک نمونه دیازینون صنعتی با غلظت مجهول،
سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 97
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ساخت نانوزیستحسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز ...
دیازینون
برایتشخیص
متفاوت برای
های متفاوت
روشش
جدول 2رو
دیازینون
تشخیصسمسم
های
جدول2

زیست حسگر آپتامر  DNAبا ساختار کوادروپلکس (آپتامر مورداستفاده
با روشهای محاسباتی انتخاب و برای ساخت زیستحسگر استفاده
شد).

حد تشخیص

مرجع

روش

0/65 -0/141 nM

11/903 nM

[]40

زیستحسگر امپدومتری مبتنی برآنزیم لیپاز با منشأ میکروبی* و با
منشأ حیوانی** تثبیت شده روی الکترود طالی عاملدار شده

تا 50 μM

* 10 nM
** 0/1 μM

[]18

زیستحسگر آنزیمی آمپرسنجی مبتنی بر آنزیم تایروزیناز

5-50μM

زیستحسگر آنزیمی آمپرسنجی مبتنی بر آنزیم تایروزیناز

0/06-0/16 μM

5 μM

[]16

-

[]11

زیستحسگر آنزیمی پتانسیلسنجی مبتنی بر آنزیم ارگانوفسفره
هیدروالز ()OPH

0/13- 2/8 mM

5 μM

[]13

0/46 -8/56 mM

2 μM

[]14

-

0/2 nM

[]41

-

0/13 μM

[]15

حسگر الکتروشیمیایی بر مبنای نانوذرات بسپاری حکاکی شده مولکولی
()MIP

دو گستره خطی
 2/5 -100 nMو
100nM - 2 μM

0/8 nM

[]42

HPLC

3/3-98/4 µM

0/3 µM

[]12

زیستحسگر آنزیمی آمپرسنجی مبتنی بر آنزیم ارگانوفسفره هیدروالز
()OPH

زیستحسگر فوتولومینسانس دو آنزیمی کولیناکسیداز و استیلکولین
استراز تثبیت شده برالکترود اصالحشده با نقاط کوانتومی سیلیکون
زیستحسگر رساناییسنجی مبتنی بر آنزیم ارگانوفسفره هیدروالز
()OPH

زیستحسگر مبتنی بر آنزیم استیلکولیناستراز

گستره خطی

0/06 – 62 µM

0/33 µM

پژوهش حاضر

0/56 μM

پژوهش حاضر

خطی
گستره
شد و با قرار دادن مقدار جریان در دو
دست آمده از منحنی واسنجی شکل  ،8مقدار دیازینون در نمونه مج
خط به
فرمول

زیستحسگر

 1/5 – 2/4µMو
5/5 – 11/5 µM

درصد بهدست آمد.

ابتدا پاسخ زمان-آمپرسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده با
نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز تثبیت
مقایسه نتایج زیستحسگر تکآنزیمی کولیناکسیداز با نتایج بهدست آمده از  HPLCبرای یک نمونه مجهول
شده در محلول  1 mMکولین و در محلول  1 mMکولین پس
حسگرمجهول ب
زیستنمونه
گذاری با
مقایسهمخانه
برایدقیقه گر
از 30
(شکلبهدست آمده از  HPLCبرای یک نمونه دیازینون صنعتی با غلظت
دستباآمدنتایج
ساختههشده
نتایج
 .)9به منظور اندازهگیری مقدار دیازینون نمونه مجهول ،اختالف
مجهول ،ابتدا پاسخ زمان-آمپرسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده با نانولولههای کربنی کربوکسیلدار همراه با کولیناکسیداز
جریان دو نمودار زمان-آمپرسنجی شکل  9بهدست آورده شد و
کولین پس از  30دقیقه گرمخانهگذاری با نمونه مجهول بهدست آمد
1 mM
محلول
فرمولن و
mMدر 1کولی
محلول
منحنی
آمده از
دردست
خط به
جریان
در مقدار
شدهدادن
تثبیباتقرار

واسنجی شکل  ،8مقدار دیازینون در نمونه مجهول 60 ،درصد
نانولول
آمپرسنجیاصالح
الکترودکربنی
الکترود چاپی
پاسخ
شکل 9
هایآورده
دست
اصالحه
شده9با ب
شکل
آمپرسنجی-
زمان-آمپرسنجیزمان
نمودار
جریان
(شکل  .)9به منظور اندازهگیری مقدار دیازینون نمونه مجهول ،اختالف
شدهه با
کربنی
چاپی
دوزمان-
پاسخ
شکل 9
بهدست آمد.
محلول در
mMدر( 1الف) و
شده در
تثبیت
اکسیداز
هایکولی
همراه با
کربنی
کولینشده
محلولتثبیت
اکسیداز
کولین
همراه با
کربننی
نانولوله
مجهول60 ،
نمونه
در
دیازینون
پس از8
واسنجی
شد و با قرار دادن مقدار جریان در فرمول خط بهدست آمده از منحنی
دقیقه(ب)
مجهول
نمونه
کولین با
گذاری
mMخان1ه
مقدار گرم
دقیقه
کولین
کولین1 mM
محلول
30
پس از
در30،محلول
شکلو
(الف)
1 mM
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دوازدهم(،ب)
سال مجهول
گرمخانهگذاری با نمونه
شماره  ،4زمستان 97

سپس ،سوانگار مربوط به نمونه مجهول با غلظت  10 ppmدر حالل استونیتریل با استفاده از روش  HPLCبهدست آ

شکل  9پاسخ زمان-آمپرسنجی الکترود چاپی کربنی اصالحشده با
بنائي و همكاران
نانولولههای کربنی همراه با کولیناکسیداز تثبیت شده در محلول
کولین ( 1 mMالف) و در محلول  1 mMکولین پس از  30دقیقه
 183/197در معادله خط منحنی واسنجی
خانه 10در
ppm
mAU*S
مجهول (ب)
گذاری با نمونه
سپس ،سوانگار مربوط به نمونه مجهول با غلظتگرم

Archive of SID

حالل استونیتریل با استفاده از روش  HPLCبهدست آمد (شکل
( )y= 29/198 x + 5/2416با لحاظ کردن درصد دیازینون
 .)10با استفاده از منحنی واسنجی سطح زیر پیک سوانگارهای
در نمونه فنی ( ،)%95مقدار دیازینون موجود در نمونه
سپس ،سوانگار مربوط به نمونه مجهول با غلظت  10 ppmدر حالل استونیتریل با استفاده از روش  HPLCبهدست آمد (شکل
مربوط به نمونههای دیازینون فنی و مقدار سطح زیر پیک نمونه
مجهول  %57/9بهدست آمد .از مقایسه این مقدار با مقدار
نمونه مجهول
مقداراز دقیق
اکسیداز
کولین
زیست
نمونهآمده
مربوط %ببههدست
سوانگارهای 60
پیک نمونه
زیر
آنزیمیسطح
حسگر توکمقدار
نون فنی
های دازیازی
موجودزیردر پیک
دیازینونسطح
سمواسنجی
منحنی
مجهول،تفاده
 .)10با اس
محاسبه شد.
برای نمونه مجهول ،درصد خطای زیستحسگر ساختهشده
مجهول ،مقدار دقیق سم دیازینون موجود در نمونه مجهول محاسبه شد.
با قرار دادن سطح زیر پیک نمونه مجهول یعنی
نسبت به نتیجه بهدست آمده از سوانگاری  % 3/5است.

mAU

min

استونیتریل
حاللحالل
1010ppmدر در
نمونهمجهول
نمونه
مربوط به
استونیتریل
غلظت ppm
مجهولبابا غلظت
مربوط به
سوانگارسوانگار
شکل 10شکل 10

نتیجهگیری
در میان مواد بسیار سمی شناختهشده ،ترکیبهای آلی فسفره
مانند دیازینون پس از استفاده انسان از آن بهعنوان سم برای دفع
آفات نباتی ،وارد محیطزیست و درنهایت زنجیره غذایی جانداران
میشود .زیستحسگرها ابزار مناسبی برای تشخیص این سم
هستند .در پژوهش حاضر ،بهمنظور تشخیص سریع مقادیر کم
آفتکش دیازینون ،زیستحسگر تک آنزیمی مبتنی بر مهار آنزیم
کولیناکسیداز طراحی و ساخته شد .با بهکارگیری نانولولههای
کربنی ( )MWCNTsدر ساختار حسگر ،به دلیل افزایش سطح
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مؤثر الکترود ناشی از کاربرد نانوساختارها و نیز بهبود انتقال
الکترونی بین الکترود (حسگر) و الکترولیت حامل سم ،پاسخ
گزینشپذیر آن برای تعیین مقدار دیازینون بهطور قابل توجهی
افزایش یافت .در این پژوهش ،نشان داده شد که درصد خطای
تعیین مقدار دیازینون در نمونه مجهول با استفاده از زیستحسگر
تک آنزیمی نسبت به نتیجه بهدست آمده از سوانگاری
 % 3/5است .با توجه به نتایج بهدست آمده این حسگر پایداری
و تکرارپذیری نسبی مناسب و مزایای کاربردی برای تشخیص
مقدار دیازینون است.
سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 97
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Fabrication of choline oxidase enzyme-based nanobiosensor for the
detection of diazinon and comparing its performance with the high
performance liquid chromatography
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Abstract: Organophosphorus compounds enter the environment naturally or after human use as
pesticides or chemical fertilizers, and ultimately enter the food chain of organisms. Due to their
undesirable effects, it is absolutely necessary to detect these toxins at very low concentrations
before they enter the life cycle. Biosensors are suitable tools for detecting these toxins. In this study,
a mono-enzyme biosensor based on inhibiting the cholineoxidase enzyme with its immobilization
on a modified electrode with carboxylate carbon nanotubes was fabricated and in the presence of
1mM enzyme substrate (choline chloride), the minimum detection limit for diazinon was obtained
(0.56 μM) and two linear ranges (1.5- 2.4 μM and 5.5-17.5 μM) was observed. The detection of
low concentrations of diazinon by this biosensor and high performance liquid chromatography
(HPLC) were compared. The result of the biosensor had 3.5% error relative to HPLC.
Keywords: Nanobiosensor, Diazinon, Cholineoxidase enzyme, Carboxylated carbon nanotube,

HPLC
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