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گروه بیوشیمی ،دانشکده علوم پايه گروه زيست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،يزد ،ايران.
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گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شريف  ،تهران .ايران.
گروه مهندسی برق ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی شريف ،تهران .ايران.
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.7

گروه مهندسی علوم زيستی ،دانشکده علوم و فنون نوين ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران..
گروه زيست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،يزد .ايران.
انستیتو بیوفیزيک و بیوشیمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
مدير گروه پايلوت بیوتکنولوژی ،انستیتو پاستور ايران.

اکبرزاده7

چکیده
سابقه و هدف:

آنزيمها و پروتئینهای تثبیت شده بهطور معمول در زمینههای پزشکی برای تشخیص و درمان بیماریها مورد

استفاده قرار میگیرند .با توجه به كاربرد روز افزون استفاده از آنزيمها و پروتئینهای تثبیت شده در تشخیص ،در اين مطالعه پروتئین
سیتوكروم  Cبهعنوان يک متالوپروتئین پر كاربرد در مطالعههای پايهای زيستحسگر و بیوالکتروشیمی استفاده شد.

مواد و

روشها :پروتئین سیتوكروم  Cدر دو بستر متفاوت طال و گرافیت مدادی به روش كوواالنسی با استفاده از  EDCو NHS

بهعنوان عوامل جفت كننده تثبیت شد .اين دو الکترود با نانوذرات طال اصالح شدند و از اليههای خود تشکیل شونده
مركاپتوپروپیونیک اسید بهعنوان رابط بین سطح نانوذره طال و پروتئین استفاده شد.

یافتهها :نتايج ولتامتری چرخهای تثبیت موفقیتآمیز اين متالوپروتئین را در هر دو سطح نشان داد .پروتئین تثبیت شده در سطح
الکترود طال نسبت به الکترود گرافیت مدادی پايداری بیشتری داشت.

بحث :در اين مطالعه هر دو الکترود طال و گرافیت با توجه به رسانايی باال میتوانند در تثبیت گونههای زيستی بهكار روند و انتخاب
هر يک از آنها بستگی به انتظار كاربر از الکترود و زيستحسگر مورد نظر دارد.

نتیجهگیری:

با در نظر گرفتن سیتوكروم  Cبهعنوان يک گونه زيستی نمونه ،هر دو بستر میتوانند برای تثبیت گونههای زيستی

مختلف مناسب باشند و انتخاب هر يک از آنها بستگی به نوع كاربردشان در زمینههای مختلف دارد.

واژههای

کلیدی :تثبیت ،سیتوكروم  ،Cنانوذره طال ،ولتامتری چرخهای.

مقدمه
آنزيمها و پروتئینهای تثبیت شده بهطور گستردهای در
بسیاری از زمینهها مورد استفاده قرار گرفته و دارای
كاربردهای پزشکی و صنعتی هستند .آنزيمها و پروتئینهای
تثبیت شده پتانسیل زيادی در آنالیزهای كلینیکی ،صنعتی و
نويسنده مسئول  :گروه مهندسی علوم زيستی ،دانشکده علوم و فنون
نوين ،دانشگاه تهران.
پست الکترونیکیFhaghirosadat@ut.ac.ir :
تاريخ دريافت1395/10/11 :
تاريخ پذيرش1396/2/17 :

نمونههای محیطی دارند و به میزان بااليی در تولید آنتیبادی-
ها ،متابولیسم دارو ،صنعت غذا ،تولید سوخت زيستی و پاک-
سازی زيستی مورد استفاده قرار میگیرند .ويژگیهای بستر
تثبیت و روش تثبیت از موارد مهم در تثبیت آنزيم و پروتئین
به شمار میروند .بستر تثبیت نقش مهمی را در كاربردی بودن
آنزيم تثبیت شده با توجه به مقرون به صرفه بودن و فراهم
كردن سطح كافی برای تثبیت مناسب به عهده دارد (.)10
بیوسنسورها ابزار الکتريکی ،نوری ،شیمیايی يا مکانیکی با
قابلیت شناسايی انتخابی ساختارهای زيستی هستند .اين ابزار
اغلب با اصالح شدن توسط ساختارهای زيستی ،انتخابیتر
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بررسی تثبیت متالوپروتئین سیتوکروم  Cدر بستر اصالح شده طال و گرافیت به روش
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عمل مینمايند .برای مثال بیوسنسورها میتوانند مولکولهايی
مانند آنزيمها ،آنتیبادیها و الیگونوكلئوتیدها را شناسايی
كنند .يک بیوسنسور ايدهآل نه تنها بايد به غلظتهای پايین
آنالیت پاسخ دهد بلکه بايد در میان ساختارهای زيستی
مختلف ساختار مورد نظر را بهطور ويژه تشخیص دهد.
بیوسنسورها كاربردهای زيادی از جمله تشخیص بیوماركرها
برای تشخیصهای پزشکی ،پاتوژنها و تشخیص مواد سمی در
آب و غذا دارند .در حال حاضر آنزيم و پروتئین تثبیت شده
بهطور معمول در زمینههای پزشکی برای تشخیص و درمان
بیماریهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .پروتئینهای
مختلف مانند آنتیبادیها ،آنزيمها ،گیرندهها در زمینههای
پزشکی تحولهای اساسی در مدت زمان تشخیص ،نیروی
انسانی ،دقت و تکرارپذيری ايجاد كردهاند .اين كاربردها شامل
استفاده از آنتیبادیها يا آنتیژنهای تثبیت شده در
كروماتوگرافی میل تركیبی ،گیرنده يا لیگاندهای تثبیت شده
برای مطالعه میانكنشهای آنها و سلولهای تثبیت شده در
بیوسنسورها میباشد .الکترودهای بر پايه آنزيم كاربرد اصلی
آنزيمهای تثبیت شده را در پزشکی ارائه میدهند.
بیوسنسورهای مورد استفاده در كاربردهای كلینیکی دارای
مزايايی مانند تکرارپذيری ،حساسیت ،دقت ،حمل آسان و
هزينه پايینتر در مقايسه با روشهای تشخیص متداول
هستند (.)3
در طی سالهای گذشته ،بیوالکتروشیمی سهم زيادی را در
درک بهتر ساختار و عملکرد پروتئینهای ردوكس داشته
است ،همچنین اين روش برای ايجاد عملکردهای ردوكس
جديد ،هم با اصالح پروتئینهای موجود و هم با ساخت از نو1
عناصر اولیه بهكار گرفته شده است .متالوپروتئینهای
مهندسی شده سیستمهای جالب توجهی را برای مطالعههای
الکتروشیمیايی ساختار يا عملکرد پروتئین و كاربرد آنها در
نانو بیوتکنولوژی ارائه میدهند .میکروسکوپهای اسکن
پروبی 2و ولتامتری چرخهای مربوط به متالوپروتئینهای
مهندسی شده و الکترودها ،تركیبی قدرتمند از ابزار مورد
استفاده در زمینه بیوالکتروشیمی هستند .در طول  20سال
گذشته الکتروشیمی ثابت كرده است كه تثبیت پروتئینهای
اكسیدوردوكتاز بر روی سطوح و بررسی فرآيند انتقال بار يکی
از روشهای مهم برای توسعه زيستحسگرهای جديد و ابزار
بیوالکترونیک حساستر و انتخابیتر است ( ،)18 ،11كه از
كاربردهای مهم تثبیت آنزيمها و پروتئینها به شمار میرود.

بهويژه توسعه الکترودهای اصالح شده با پروتئینهايی از
سیستمهای انتقال الکترون زيستی ،در فعالیتهای تحقیقاتی،
در حال افزايش است .يکی از چالشهای مهم در الکتروشیمی
پروتئین ،ايجاد مسیرهای انتقال الکترون كارا میان الکترود و
پروتئین تثبیت شده میباشد (.)20
الکتروشیمی مستقیم در اواخر سال  1970بهعنوان وسیلهای
برای مطالعه پروتئینهای ردوكس با استفاده از تکنیکهای
الکتروشیمیايی توسعه يافت .آزمايشهای اولیه بر روی
سیتوكروم سی )  (Cبا استفاده از طال يا الکترودهای گرافیت
مدادی مختلف انجام شد .در طی دو دهه گذشته الکتروشیمی
مستقیم تبديل به روشی برای آنالیز پروتئینهای ردوكس
محلول در آب و آنزيمها شده است .استفاده از سطوح اصالح
شده (فعال شده) الکترودها ،امکان مطالعه و بررسی
الکتروشیمی مستقیم و پايدار را فراهم میسازد .بنابراين
متالوپروتئینهايی مانند آنزيم سیتوكروم  Cاكسیداز ،پروتئین
سیتوكروم  ،Cآسکوربات اكسیداز و بسیاری از متالوپروتئین-
های ديگر كه قادرند انتقال مستقیم الکترونی در سطح الکترود
اصالح شده داشته باشند میتوانند بهعنوان گونه زيستی
تشخیص دهنده در زيستحسگرها بهكار روند (.)13
سیتوكرومها بهويژه سیتوكروم  Cپروتئینهای كوچک حاوی
گروه هِم و محلول در فضای بین غشايی هستند كه میتوانند
بهعنوان واسطه انتقال الکترون بین آنزيمهای ردوكس عمل
كنند .تبادل الکترون بین سیتوكروم  Cو آنزيمهای ردوكس به
صورت اختصاصی صورت میگیرد .تحقیقات الکتروشیمیايی
متعددی در مورد اين پروتئین با توجه به ساختار الکترود و
روشهای مختلف تثبیت انجام شده است (.)21 ،7
در دو تحقیق پاسخهای اكسیدوردوكتازی مناسب برای
سیتوكروم  Cتثبیت شده بر روی سطح طال اصالح شده با
زنجیرههای كوتاه تیوآلکانوئیک اسید و سیسته آمین و EDC
بهدست آمده است (.)4
فرآيند تبادل مستقیم الکترون به ساختار الکترود در مقیاس
نانو نیز بستگی دارد .نشان داده شده است كه با اصالح سطح
الکترود توسط نانوذرات ،میتوان آنزيم و الکترود را در نزديک-
ترين فاصله و مناسبترين حالت نسبت بههم برای انتقال
الکترون قرار داد .بهعنوان مثال نانوذرات طال میتوانند به
شکل مؤثری سطح پايداری را برای تثبیت بیومولکولها فراهم
كنند ،طوری كه مولکولها فعالیت زيستی خود را حفظ كنند.
همچنین نانوذرات طال میتوانند الکترودهای رسانايی را
تشکیل دهند بهطوری كه وقتی به سطح سوبسترا متصل می-
شوند ،محل انتقال الکترون هستند و بدون نیاز بهواسطه باعث
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ب
شکل ( .)1الف .شمای كلی از اليههای خود تشکیل شونده كه شامل سه
قسمت اصلی گروه سر ،دم و گروه عملکردی است .ب .اليههای خود
تشکیل شونده آلکان تیول كه در يک انتها دارای گروه عاملی  –SHمتصل
شونده به بستر فلزی و در انتهای ديگر دارای گروه سر است (.)19

تثبیت كنترل شده و جهت دار متالوپروتئینها بر روی سطح
الکترود هدف در تحقیقات بیوالکتروشیمی مورد توجه است.
هدف اصلی دستيابی به سرعت و میزان انتقال كارآمد
الکترونهای سطحی میان متالوپروتئین و سطح الکترود است.
تثبیت پروتئینها به روش تشکیل پیوندهای كوواالنسی
بیشترين كاربرد را دارد .از مزايای اين روش،
پايداری طبیعی پیوندهای تشکیل شده بین آنزيم و
ماتريس است و آنزيم در محلول رها نمیشود .برای
ايجاد پیوند كوواالنسی نیاز به اصالح سطح الکترود میباشد،
چنین پیشنهاد شده است كه ماده اصالح كننده گروههای
عاملی را روی سطح الکترود ايجاد میكند كه پروتئین بهطور
اختصاصی و برگشتپذير با آنها برهمكنش كرده و بنابراين
انتقال الکترون بهطور مستقیم و سريع انجام میشود .از اين
ويژگی پروتئینهای ردوكس میتوان برای شناسايی موادی كه
اين انتقال الکترون را مختل میكنند استفاده كرد (.)15
طال و گرافیت مدادی به دلیل رسانايی الکتريکی باال و واكنش
پذيری اندک از مواد پر كاربرد در ساخت الکترودها و مطالعه-
های الکتروشیمیايی میباشند .طال از جمله بسترهايی است
كه به میزان زيادی در مطالعههای الکتروشیمیايی مورد بررسی
قرار میگیرد .اين مطالعه يک تحقیق پايهای برای امکان
سنجی تثبیت يک متالوپروتئین در سطح اصالح شده گرافیت
مدادی است كه در صورت تثبیت موفقیت آمیز سیتوكروم C
در اين بستر به احتمال زياد میتوان گونههای زيستی ديگر را
نیز در اين بستر تثبیت نمود .در اين مطالعه متالوپروتئین
سیتوكروم  Cقلب گاو بر روی سطح الکترودهای طال و گرافیت
مدادی تثبیت شد و عملکرد الکترود گرافیت مدادی با الکترود
طال مقايسه شد .علت انتخاب الکترود گرافیتی قیمت پايین و

RSH + Au ↔ RS-Au + e + H+

نیروهای واندروالسی بین گروههای متیل ،به تک اليه جهت
میبخشند .بنابراين ،چنین فرآيند خود -انباشتگی ،نتیجۀ تک
اليههای پايدار و خوب سازمان يافته است كه در جريان آن،
دنبالههای هیدروكربنی به موازات يکديگر در كنار هم بسته-
بندی میشوند (شکل  .)1تشکیل تک اليههای ارگانوسولفوری
خود تشکیل شونده ،به دلیل كاربردهای بالقوه علمی و با
ارزش از لحاظ فناوری ،توجه زيادی را به خود جلب كرده است
( .)19شکل ( )1شمای كلی از  SAMرا نشان میدهد.
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انتقال مستقیم الکترون بین پروتئینهای ردوكس و سطوح
الکترود میشوند .مشخصات گوناگون كلويید طال ،از جمله
نسبت سطح به حجم باال ،سطح انرژی باال و توانايی كاهش
فاصله بین پروتئینها و ذرات فلزی ممکن است انتقال الکترون
بین محلهای اكسید و احیای پروتئینها و سطح الکترود را
تسهیل كند ( .)12 ،2برای اصالح سطح الکترود ابتدا بايد
سطح الکترود از نظر فیزيکی فعال شود كه شامل پولیش
دادن ،فعال سازی حرارتی ،فعال سازی با لیزر ،فعال سازی با
امواج صوتی -راديويی و فعال سازی با حالل میباشد .سپس
بايد سطح الکترود از نظر شیمیايی اصالح شود كه شامل
نانوساختارها ،تک اليههای خود تشکیل شونده ،در پوشش قرار
دادن سل-ژل گونههای واكنش پذير و پلیمرها میباشد (.)1
تک اليههايی از -nتیولها ) (X(CH2)n SHبا  )n>10كه به
طور خود بهخودی روی سطح طال جذب میشوند ،مبتنی بر
برهمكنش قوی بین طال وگوگرد ،بهويژه برای كنترل واكنش
پذيری در سطح مشترک الکترود و محلول بسیار مناسب است.
اينگونه تک اليهها بهطور معمول از شناورسازی الکترود طال
بهمدت يک شب در محلولهای اتانولی دارای غلظتهای
میلیموالر از آلکان تیولها بهوجود میآيند.
در تشکیل تک اليه ،شکستن پیوند  ،S-Hنقش كلیدی را
دارد:
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550

450

350

)Wavelength(nm
نمودار ( - UV )1طیف مربوط به  3پیک جذب سیتوكروم  Cدر حالت
احیاء

تهیه نانو ذره طال

روش کار

مواد

سیتوكروم  Cقلب گاو محصول شركت سیگما آلدريچ ،نمک
طال ( )HAuCL4و  -3سديم سیترات محصول شركت مرک
آلمان برای تهیه نانوذره طال استفاده شدند-3 ،.
مركاپتوپروپیونیک اسید محصول شركت مرک آلمانEDC ،
و NHSمحصول شركت سیگما آلدريچ و اتانول خالص
محصول شركت مرک آلمان جهت تثبیت آنزيم سیتوكروم C
مورد استفاده قرار گرفتند.

تهیه محلول پروتئینی و تعیین میزان جذب

سیتوکروم C

پودر سیتوكروم  Cبهصورت اكسید بود .برای تهیه  10میلی-
لیتر محلول احیاء شده با استفاده از پروتکل شركت سیگما
آلدريچ  100میلیگرم از سیتوكروم  Cدر  8میلیلیتر از
محلول بافر فسفات  10میلیموالر حل شد .با افزودن  3تا 5
میلیگرم از ال آسکوربیک اسید سديم ،سیتوكروم  Cاحیاء شد
(محلول قرمز روشن) .نمک اسید آسکوربیک اضافی از طريق
ديالیز خارج شد .سپس محلول از كیسه ديالیز خارج و توسط
بافر فسفات  10میلیموالر به حجم  10میلیلیتر رسانده شد.
پس از افزودن اسیدآسکوربیک سديم میزان جذب سیتوكروم
 Cاحیاء شده اندازهگیری شد .جذب در  550نانومتر حالت-
های احیاء را در گروه هم سیتوكروم  Cنشان میدهد .نمودار
( -UV )1طیف مربوط به  3پیک جذب سیتوكروم  Cدر
حالت احیاء ( )Fe2+در طول موجهای  521 ، 550و414
نانومتر را نشان میدهد (.)9

نانو ذره طال با استفاده از روش احیاء نمک طال با  -3سديم
سیترات تهیه شد ( 50 .)6میلیلیتر  0/3 HAuCL4میلی-
موالر  3آبه در بشر به دمای جوش رسید 5 .میلیلیتر تری
سديم سیترات  5میلیموالر به محلول بااليی افزوده شد و به
مدت  10دقیقه جوشانده شد .در اين مدت رنگ محلول به
صورت قرمز آلبالوئی درآمد .محلول در دمای اتاق و در شرايط
همزده سرد شد ،اين محلول برای استفادههای بعدی در
يخچال نگهداری شد.

آماده سازی و اصالح سطح الکترود طال

الکترود طالی مورد استفاده در اين آزمايش با اكسید
آلومینیوم صیقل داده شد و در محلول پیرانا به مدت 10
دقیقه قرار گرفت .سپس با آب ديونیزه شسته شد .بهمنظور
افزايش سطح ،نانو ذرات طال به روش الکتروشیمیايی روی
الکترود طال نشانده شد (.)8
 -3مركاپتو پروپیونیک اسید تركیبی اسیدی است كه در
ساختار خود دارای گروه تیول میباشد و تمايل بااليی برای
اتصال به طال دارد و میتواند با جذب شیمیايی روی الکترود
طال يک سطح غیر باردار آبدوست ايجاد نمايد .ابتدا الکترود
طال در محلول  -3مركاپتو پروپیونیک اسید  0/1موالر به مدت
 20دقیقه قرار گرفت .سپس با اتانول و آب مقطر شسته و با
گاز نیتروژن خشک شد .الکترود مذكور درون محلول نانوذره
طال به عنوان الکترولیت قرار گرفت ،محدوده پتانسیل از -0/2
تا  +1/4انتخاب شد و روبش  90دور انجام شد (.)17

آماده سازی و اصالح سطح الکترود گرافیتی

()GPE

جهت تهیه الکترودهای گرافیت مدادی پس از بررسی مغز
مدادهای موجود در بازار ،نرمترين مغز مداد كه دارای باالترين
میزان گرافیت میباشد يعنی  B8با قطر  2میلیمتر انتخاب
شد .از سرسمپلرهای  100میکرولیتری بهعنوان نگه دارنده
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در دسترس بودن آن است .سطح هر دو الکترود با استفاده از
نانو ذارت طال به منظور افزايش سطح اصالح شد .اين تثبیت از
طريق اليههای خود تشکیل شونده )(SAM
مركاپتوپروپیونیک اسید و ايجاد گروههای عاملی كربوكسیلی
بهمنظور ايجاد پیوند آمیدی با گروههای آمینی پروتئین تثبیت
شده انجام شد EDC .و  NHSبهعنوان عوامل جفت كننده در
ايجاد پیوند كوواالنسی بهكار برده شدند .با روش ولتامتری
چرخهای به بررسی انتقال مستقیم الکترون در سطح اين دو
نوع الکترود اصالح شده با نانوذرات طال پرداخته شد.

2/5
2
1/5
Abs
1
0/5
0
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برای اين مغزمدادها استفاده شد .برای بهدست آوردن GPE

اصالح شده با نانوذرات طال GPE ،به مدت 40دقیقه ،درون
بشر حاوی محلول كلوئیدی نانوذره طال با دمای  85 °Cقرار
گرفت .سپس الکترودها دو بار با آب ديونیزه شسته شده و در
دمای  60 °Cبه مدت  5دقیقه خشک شدند .شکل ( )2تصوير
 SEMمربوط به قرارگیری نانوذارت طالی  20-85نانومتری
بر روی سطح  GPEرا نشان میدهد.

شکل ( )3فرآيند تشکیل پیوند آمیدی با استفاده از  EDCو . )14( NHS

روش ولتامتری چرخهای

رفتار اكسیدوردوكتازی سیتوكروم  Cتثبیت شده با استفاده از
روش ولتامتری چرخهای بررسی شد ،تمام آزمايشهای
ولتامتری با استفاده از سامانه سه الکترودی انجام شدند كه
الکترود نقره -كلريد نقره بهعنوان الکترود مرجع و الکترود
میلهای پالتین بهعنوان الکترود كمکی و الکترود طال و گرافیت
مدادی بهعنوان الکترود كار مورد استفاده قرار گرفتند .بافر
فسفات  5میلیموالر و  pHبرابر  6/5به عنوان الکترولیت و
محیط عمل سیتوكروم  Cمورد استفاده قرار گرفت.

شکل ( .)2تصوير  SEMاز سطح الکترود گرافیت مدادی .الف .سطح
الکترود اصالح نشده .ب .سطح الکترود اصالح شده با نانوذارت طال

نتایج

فرآیند اتصال پروتئین سیتوکروم  Cبر روی

نانوذرات طال

نانوذرات طال

بهمنظور پیشبینی اندازه نانو ذرات از دستگاه
اسپکتروفوتومتری استفاده شد و پیک جذب در محدوده 400
تا  700خوانده شد .نمودار ( )2جذب در  525نانومتر را نشان
داد .اين طول موج و رنگ محلول تهیه شده نشانگر نانو ذرات
 14تا  30نانومتر میباشد.

در اين تحقیق هر دو الکترود اصالح شده با نانو ذره طال به
مدت  4ساعت در محلول -3مركاپتوپروپیونیک اسید ()MPA
حل شده در اتانول در دمای اتاق غوطه ور شدند MPA .به
دلیل داشتن گروه تیول تمايل بااليی برای اتصال به ذرات طال
دارد .سپس با آب ديونیزه شسته شدند تا  MPAاضافی كه
بهطور فیزيکی جذب شدهاند از سطح الکترود شسته شود .پس
از خشک شدن ،الکترود در محلول سیتوكروم  Cدر حضور
 EDCو  NHSبهمدت  24ساعت در  4 °Cانکوبه شدEDC .
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يک عامل اتصال دهنده است كه گروه كربوكسیل مربوط به
 MPAرا به گروههای آمین پروتئین متصل میكندEDC .
ابتدا خود به گروه كربوكسیل متصل میشود و يک استر
ناپايدار را تشکیل میدهد  NHSو  Sulfo- NHSمیتوانند
جايگزين  EDCشده و تركیبی نیمه پايدار را ايجاد كنند كه
در حضور آنزيم يا پروتئین كه دارای گروه آمین هستند از
گروه كربوكسیل رها شده و اجازه میدهد تا اتصال آمیدی (كه
يک پیوند كوواالنسی است) رخ دهد .پس از  24ساعت الکترود
با آب شسته شد تا پروتئینهايی كه بهطور ضعیف متصل شده
اند شسته شوند .شکل ( )3بهطور شماتیک نحوه عملکرد
 EDCو  NHSرا در ايجاد پیوند آمیدی نشان میدهد.
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طالی اصالح شده با نانو ذرات طال .ب )a( .سطح الکترود گرافیت مدادی
اصالح نشده )b( ،سطح الکترود گرافیت مدادی اصالح شده با نانو ذرات
طال( .بافر فسفات  5میلی موالر ،6/5 pH ،سرعت روبش  0/1ولت بر ثانیه
محدوده پتانسیل  -0/5تا  + 0/5الکترود طال و گرافیت به عنوان الکترود كار
و نقره-كلريد نقره به عنوان الکترود مرجع استفاده شده است)

طال و گرافیت مدادی

پس از اصالح سطح الکترود طال با نانو ذرات طال و اصالح
سطح با  MPAبهعنوان عامل اتصال دهنده ،الکترود در محلول
پروتئینی بههمراه  EDCو  NHSقرار گرفت .نمودار ()4
ولتاموگرام مربوط به تثبیت موفقیت آمیز سیتوكروم  Cرا در
سطح الکترود طال و  GPEرا نشان میدهد.

نمودار ( .)2پیک جذب نانو ذره طال.

اصالح سطح و بررسی افزایش جریان

بهمنظور افزايش سطح الکترود طال وگرافیت مدادی ،الکترود
طال ابتدا در محلول مركاپتوپروپیونیک اسید قرار گرفت .سپس
بهروش الکتروشیمیايی نانوذرات طال روی آنها نشانده شد و با
استفاده از روش ولتامتری چرخهای حالتهای اصالح نشده و
اصالح شده با نانو ذره طال مورد بررسی قرار گرفت .نمودار ()3
نتايج ولتاموگرام را نشان میدهد .در اين نمودار میتوان تأثیر
نانوذرات طال بر افزايش جريان عبوری از الکترود را مشاهده
نمود (.)17
(الف)

(الف)
(ب)
نمودار (. )4ولتاموگرام چرخه ای مربوط به سیتوكروم  Cتثبیت شده (الف)
در سطح الکترود طال (ب) در سطح الکترود گرافیت مدادی
(بافر فسفات  5میلی موالر ،6/5 pH ،سرعت روبش  0/1ولت بر ثانیه
محدوده پتانسیل  -0/5تا  +1الکترود طال و گرافیت بهعنوان الکترود كار و
نقره-كلريد نقره به عنوان الکترود مرجع استفاده شده است)

بررسی پایداری پروتئین تثبیت شده

بهمنظور بهدست آوردن میزان پايداری سیتوكروم  Cتثبیت
شده در سطح الکترودهای مذكور ،در بازه زمانی  20روز ،هر 4
روز يکبار  CVگرفته شد .تا زمانی كه سیگنال مشاهده شده با
سیگنال دريافتی در بار اول تفاوت زيادی نداشته باشد ،الکترود
پايدار است .اين میزان تفاوت در سنسورهای الکتروشیمیايی تا

(ب)
نمودار ( .)3مقايسه سطوح الکترودهای طال و گرافیت به روش ولتامتری
چرخه ای .الف )a( .سطح الکترود طالی اصالح نشده )b( ،سطح الکترود
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تثبیت پروتئین سیتوکروم  Cبر روی الکترود
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حدود  10درصد تفاوت با جريان اولیه قابل قبول است.
الکترود طال مورد آزمايش تا روز پانزدهم  90درصد جريان
اولیه را دارا بود و از روز پانزدهم  76درصد جريان اولیه را
نشان داد .در حالیكه الکترود گرافیتی فقط تا روز چهارم 90
درصد از جريان اولیه را نشان داد و پس از آن جريان اولیه
بسیار كاهش يافت.

بحث

افزايش روز افزون تحقیقات در حوزه تثبیت گونههای زيستی و
طراحی حسگرهای زيستی در زمینههای پزشکی و صنعتی
منجر به بررسی راه كارهای جديد و آسان برای تثبیت آنزيمها
و پروتئینها در بسترهای مختلف شده است .بهمنظور تثبیت
موفقیت آمیز يک پروتئین روی سطح الکترود بايد گروههای
الزم برای برقراری ارتباط فعال با اين پروتئین را فراهم آورد.
اين گروهها از لحاظ ايجاد پیوند هیدروژنی ،كوواالنسی يا پل-
های نمکی ،مکمل ماكرومولکولها هستند .استفاده از سطوح
اصالح شده (فعال شده) الکترودها ،امکان مطالعه و بررسی
الکتروشیمی مستقیم و پايدار را فراهم ساخته است .چنین
پیشنهاد شده است كه ماده اصالح كننده ،گروههای عاملی را
روی سطح الکترود ايجاد میكند كه پروتئین بهطور اختصاصی
و برگشتپذير با آنها برهمكنش كرده و بنابراين انتقال
الکترون بهطور مستقیم و سريع انجام میشود .از اين ويژگی
پروتئینهای ردوكس میتوان برای شناسايی موادی كه اين
انتقال الکترون را مختل میكنند استفاده كرد .اين تحقیق
نشان داد كه استفاده از نانو ذرات طال برای اصالح سطح
الکترودهای طال و گرافیت مدادی موجب افزايش سطح اين
الکترودها شده و اتصال گونههای زيستی به سطح و انتقال
الکترون بین گونه ردوكس و الکترود را تسهیل میكند.
استفاده از عوامل اتصال دهنده بین نانوذرات طال يا سطوح طال
شرايط مناسبی را برای ايجاد پیوند كوواالنسی فراهم میكند.
اتصالدهندههای مختلفی به اين منظور وجود دارند،
مركاپتوپروپیونیک اسید بهدلیل داشتن زنجیره كوتاهتر نسبت
به ساير اتصالدهندهها گونههای زيستی را در كمترين فاصله
از سطح الکترود نگه میدارد .اين عامل اتصالدهنده با داشتن
گروه  –SHدر يک سمت و گروه  -COOHدر سمت ديگر
میتواند بهراحتی توسط گروه سولفید به سطح طال متصل
شود و گروه كربوكسیل در حضور عامل  EDCگروه مستعدی
برای اتصال به گروههای آمین موجود در گونههای زيستی
است.
تمام آزمايشهای ولتامتری با استفاده از سامانه سه الکترودی
در بافر فسفات  5میلیموالر 6/5 pH ،و سرعت روبش 0/1
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ولت بر ثانیه انجام شد كه الکترود نقره -كلريد نقره در آن به
عنوان الکترود مرجع ،الکترود میلهای پالتین بهعنوان الکترود
كمکی و الکترود طال يا گرافیت مدادی بهعنوان الکترود كار
مورد استفاده قرار گرفتند .پروتئین تثبیت شده در سطح
الکترود طال نسبت به الکترود گرافیت مدادی پايداری بیش-
تری داشت .الکترود طال تا دوازده روز  90درصد جريان اولیه
را دارا بود و از روز شانزدهم  76درصد جريان اولیه را نشان
داد .در حالیكه الکترود گرافیتی فقط تا چهار روز  90درصد از
جريان اولیه را نشان داد و پس از آن جريان اولیه بسیار كاهش
يافت .در رابطه با پروتئین سیتوكروم  Cكه با روش اتصال
عرضی بر روی الکترود طال تثبیت شد ،به مدت  4روز پايدار
بود .در روز هشتم فقط  30درصد جريان اولیه را نشان داد .در
الکترود گرافیتی روز چهارم كمابیش  40درصد جريان اولیه را
نشان داد و اين نشان دهنده پايداری كم در سطح الکترود
گرافیتی است.
بنابراين هر دو الکترود با توجه به رسانايی باال میتوانند در
تثبیت گونههای زيستی بهكار روند و انتخاب هر يک از آنها
بستگی به انتظار كاربر از الکترود و زيست حسگر مورد نظر
دارد .اگر پايداری گونه زيستی تثبیت شده حائز اهمیت باشد
استفاده از الکترود طال و پیوند كوواالنسی پیشنهاد میشود اما
اگر فقط تشخیص حضور و عدم حضور مادهای مدنظر باشد و
هم چنین مقرون به صرفه بودن و استفاده از تعداد باالی
حسگر مورد توجه باشد استفاده از الکترود گرافیت مدادی با
توجه به ساخت آسان و ارزان آن میتواند مناسب باشد .هر دو
نوع روش تثبیت استفاده شده يعنی پیوند كواالنسی و اتصال
عرضی را میتوان برای تثبیت گونههای زيستی بهكار برد و
همانگونه كه نتايج نشان میدهد پیوند كوواالنسی پايداری
بیشتری دارد.
اسکروپر و همکاران ( )2012الکتروشیمی مستقیم تثبیت
تگ -میل تركیبی سیتوكروم  Cقلب اسب را انجام دادند ،در
اين آزمايش استراتژیهای اتصال ،تگ – میل تركیبی زيستی
و الکترواستاتیک را برای تثبیت مستقیم سیتوكروم  Cقلب
اسب بر روی سطح الکترودهای طال مورد بررسی قرار گرفتهاند
(.)16
دويل و همکاران ( )2008به طور مشابه ،سیتوكروم  Cرا روی
الکترودهای طال با  EDCبهعنوان عامل جفت كننده تثبیت
كردند (.)4
ملین و همکاران انتقال مستقیم الکترون را بین الکترود و
آنزيم تثبیت شده سیتوكروم  bo3اكسیداز نشان دادند .در اين
تحقیق سطح الکترود با نانو ذرات طال اصالح شده بود .عملکرد
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در اين تحقیق از گرافیت مدادی كه بسیار ارزان و در دسترس
است بهعنوان بستر تثبیت استفاده شد و عملکرد آن با بستر
طال مقايسه شد .نتايج نشان داد كه استفاده از نانو ذرات طال
باعث اصالح سطح گرافیت شده و كارايی آن را در انتقال
الکترون افزايش میدهند .بنابراين از اين بستر میتوان در
طراحی زيست حسگرهای الکتروشیمیايی استفاده نمود .اين
تحقیق پايهای نشان داد كه میتوان از متالوپروتئین سیتوكروم
 Cبرای شناسايی تركیبهای احیاء كننده استفاده نمود و با
توجه به ارزان و در دسترس بودن گرافیت مدادی ،اين بستر از
نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و زمینه مناسبی برای
تحقیقات پیشرفتهتر محسوب میشود .نتیجهگیری میشود كه
اگر پايداری گونه زيستی تثبیت شده حائز اهمیت باشد
استفاده از الکترود طال پیشنهاد میشود اما اگر فقط تشخیص
حضور و عدم حضور مادهای مد نظر باشد و همچنین استفاده
از تعداد باالی حسگر مورد توجه باشد؛ استفاده از الکترود
گرافیت مدادی با توجه به ساخت آسان و ارزان آن میتواند
پیشنهاد مناسبی باشد.
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آنزيم تثبیت شده در حضور اكسیژن بررسی شد و نتايج نشان
داد كه سايز ذرات طال در انتقال الکترون مؤثر بوده و ذرات
ريزتر انتقال بیشتری را موجب میشوند (.)12
فنگ و همکاران سه پروتئین دارای هم میوگلوبین ،هموگلوبین
و سیتوكروم  Cرا بر روی الکترود طالی اصالح شده با نانو
ذرات طال از طريق چیتوسان با موفقیت تثبیت كردند .نتايج
الکتروشیمی افزايش انتقال الکترون میان مولکولهای پروتئین
و سطح الکترود را به دلیل اصالح آن با نانو ذرات طال و
چیتوسان نشان داد كه نتايج مشابهی را با تحقیق حاضر نشان
داده است (.)5
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