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چكیده
نانوکامپوزیت تشکیلیافته از گرافن ،پلیوینیلپیرولیدون و پلیآنیلین برای اصالح زیستتحستگرهای بتا پایتک کاغتذی بتهکتار گرفتته
شده است .نانو ساختارهای شبه قطرهای الکترودهای اصالحشدة گرافن /پلیوینیل پیرولیدون /پلیآنیلین با اندازه متوسط 169± 1/29

سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت...

سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت

نانومتر فراهم شدند .حضور پلیوینیل پیرولیدون(در حدود 2میلیگرم بر میلیلیتر) در نانوکامپوزیت ها بهبتود چشتمگیری در قابلیتت
پخش شدن گرافن و افزایش رسانایی الکتروشیمیایی الکترودها پدید میآورند که به تسهیل گزینشپذیری زیستحسگر میانجامد.
ولتانگاری چرخهای (فرو یا فری سیانید) استاندارد بر الکترود اصالح شده گرافن /پلیوینیلپیرولیتدون /پلتی آنیلتین بته دستت آمتد.
الکترود اصالحشده غالباً فعالیت الکتروکاتالیتیکی بسیار مناسبی را نسبت به اکستایش هیتدروننپراکستید بتروز متیدهتد .همچنتین،
کلسترول اکسیداز جهت تعیین کلسترول به الکترود اصالح شدة گرافن /پلیوینیلپیرولیدون /پلیآنیلین متصل میشود .تحت شترایط
بهینه ،فعالیت الکترود در گستره  99میکروموالر تا  19میلی موالر از غلظت کلسترول به صورت خطی است و محدودیت آشکارستازی
کلسترول در حد  1میکروموالر بهدست آمده است .این نانوکامپوزیت بترای تعیتین کلستترول در ستیال زیستتی ماننتد سترم انستانی
بهکار برده شد.
کلیدواژهها :گرافن ،پلیوینیلپیرولیدون ،پلیآنیلین ،نانوکامپوزیت ،زیستحسگر با پایه کاغذی ،کلسترول.

 .1مقدمه



زیست حسگرهای با پایک کاغذی ،به دالیلی از جمله ارزانی ،فراوانتی،

توسعه ،پیشترفت و افتزایش گتزینشپتذیری ،و نیتز کتاهش قیمتت

زیست سازگاری و در دسترس بودنشان نسبت به مواد مرسومی مانند

زیستحسگرها برای تشخیص هرچه سریعتتر بیمتاریهتای ختا ،

شیشه ،سرامیک ،بسپار بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند :عالوه برآن،

بسیار مهم است .اخیراً از کاغذهای صافی سلولزی بته منظتور تهیته

گزینش پذیری در زیست حسگرهای با پایک کاغذی به حجم کمتتری

و قیمتت

از نمونه و واکنشگر نیاز دارد ،بنابراین ،بهترهگیتری از آنهتا را بترای

مواد جاذب به دلیل برختورداری از ناحیته ستطحی بتزر
پایین ،در حسگرها بهکار گرفته شده است[.]1-3

کاربرد در زیستحسگرها مناسب میسازد[.]2

* مراغه ،دانشگاه پیام نور مراغه ،دانشکده علوم ،آزمایشگاه نانو
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از میان روش های آشکارسازی ،آشکارسازی الکتروشیمیایی به دلیتل

آلی به کار میرود[ ]11ترکیب گترافن -پیرولیتدون ،بترای اصتالح و

کاربرد آسان ،اندازه قابل حمل ،اختصاصی بودن ،گزینشپذیری بتاال

بهبود کارکرد الکترودها در زیستحسگرها مناسب است[ ]0،12برای

و تجزیه سریع بسیار درخور توجه است؛ عالوهبرآن ،به طور همزمتان

اصالح الکترود ،نانو کامپوزیتهای شامل گرافن و بستپارهای رستانا،

متتیتتتوان اطالعتتات کی تتی و کمتتی را تعیتتین کتترد کتته ایتتن نتتو

نسبت به گرافن خالص توجه بیشتری را به خود جلب کردهاند ،زیترا

زیستتتحستتگرها در تشتتخیصهتتای پزشتتکی[ ،]2ثبتتت اطالعتتات

این کامپوزیتها برای ستاخت و عامتلدارکتردن زیستتی الکترودهتا

محیطی[ ]2،0و کنترل کی ی غذا[ ]9کاربردهای گستردهای دارند.

مناسباند[.]13-16

زیستحسگرهای با پایک کاغذی را میتوان به روشهتای گونتاگونی،

بسپارهای رسانای مختل ی در ساخت زیستحسگرها بته کتار رفتته

از جملتتته ،فیتولیتتتتوگرافی[ ،]1،2چتتتاف صتتت حهای متتتومی[،]2

است کته از آن جملته متیتتوان بته پلتی آنیلتین،]0،13،10،16[ 2

غوطهور کردن در موم[ ]3و یا چاف مومی[ ]6،9تهیته کترد .امتروزه

پلیپیرول ]18،10[3و پلی(3و-0اتیلن دی اکسی تیتوفن)]29،21[ 0

بزرگترین محدودیت زیستحسگرهای الکتروشیمیایی با پایک کاغذی

اشاره کرد .از میان بسپارهای رسانا ،پلیآنیلین به دلیل برخورداری از

در آشکارسازی نشانگرهای زیستی بتا فراوانتی کتم ،و پتایین بتودن

خوا

الکتروشیمیایی بهتر ،فرایندپذیری آسانتر ،پایداری محیطتی

گزینشپذیری آنهاست؛ به همین منظور ،برای افزایش حساسیت این

باالتر و سمیت کمتر ،برای است اده در زیستحسگرها مناسب است.

گونه زیست حسگرها از نانوذراتی ماننتد نانولولتک کربنتی ،نتانو ذرات

براساس گزارشتهای قبلتی ،نحتوة رستانش پلتیآنیلتین را متیتتوان

فلزی و جز آنها که از نسبت سطح بته حجتم بتاالیی برختورداری از

از طریق آغشته کردن پلیآنیلین با یک اسید مانند کافورستول وریک

است اده میشود.

اسید 9در کلروفرم به سادگی تهیه کترد[ .]22همچنتین ،تعتدادی از

در سالهای اخیر ،گرافن از جهتت برختورداری از ختوا

فیزیکتی،

گروههای آمینی (

شیمیایی ،مکانیکی و الکتریکی منحصر بهفردش بسیار متورد توجته

بهکمک زیستمولکولها ،عاملدار شوند[ ]13،10کته بترای کتاربرد

قرار گرفته است.گرافن الیهای از اتمهای کربن است کته بته صتورت

زیستحسگرها بسیار مورد توجهاند.

یک الیه دو بعدی در پیکربندی شش ضلعی قرار گرفته است .دلیتل

در ایتتتن مقالتتته ،زیستتتتحستتتگر بتتتا پایتتته کاغتتتذی گتتترافن/

است اده از گرافن در وسایل الکترونیکی ،افزایش رسانایی الکتریکی و

پلیوینیل پیرولیدون /پلی آنیلین مورد مطالعه قرار گرفته است .بترای

کاهش گاف انرنی است .زیرا ،گاف انترنی کوچتک در گترافن بترای

6

ساخت نانو کامپوزیت گترافن /پلتیوینیتلپیرولیتدون /پلتیآنیلتین
9

رستتانایی الکترونهتتا از مولکولهتتای هتتدف در زیستتتحستتگرهای

بر روی زیستحسگر پایه کاغذی از روش افشتاندن استت اده شتده،

الکتروشیمیایی بسیار مطلوب است .همچنین ،نسبت باالی سطح بته

چون قادر است یک نانو ساختار ریز قطره سه بعدی بتر روی ستطح

حجم گرافن ،آن را برای بارگذاری زیستگیرندههایی چون آنزیمها و

ال کترود اصالح شده ایجاد کند .الکترودهای اصالح شده نانو ریز قطره

پادتنها بر روی سطح آنها ،بسیار مطلوب میکند.

 G/PVP/PANIدر مقایسه با الکترودهای اصتالح شتدة الیته نتاز ،

بنابر گزارشهای ارائه شده ،حساسیت حسگرهای شتیمیایی بتا پایته

نسبت سطح به حجم بیشتری را فتراهم متیآورنتد کته بته افتزایش

گرافنی در دماهای باال ،به دلیل کاهش درصتد خطتای الکترونیکتی،

گزینش پذیری الکتروشیمیایی زیستحستگرها متیانجامتد .افتزایش

افزایش یافته است[ .]8-19گرافن را در مقایسه با آلوتروپهای کتربن

سطح ویتهه الکتترود بترای عامتل دار کتردن بیشتتر الکتترود ماننتد

مانند نانولولک کربنی و فولرن می توان از تبدیل شیمیایی گرافیت بته

بارگذاری آنزیم بسیار م ید است.

آسانی تهیه کرد[ .]8گرافن به دلیل ستاختار

مستطح و حضتور

نشانگرهایزیستتی عبتارتانتد از زیستتمولکتولهتایی کته قادرنتد

نیروهای گرانشی واندروالسی گرایش زیادی به تجمع دارد؛ از ایتنرو

فرایندهای طبیعی یا بیماری زا را در یک دستگاه زیستتی شناستایی

در طی آزمایشهای انجام شده ،آمادهسازی محلول گترافن بتا پختش

کنند که این فرایندها شامل میتزان پرتتودهی در عوامتل محیطتی،

شدگی مناسب ،بسیار دشوار و وقتگیر است .بنابر گزارشتهای اخیتر،

2. PANI
3. PPy
4. PEDOT
5. CSA
6. G/PVP/PANI
7. Electrospraying

پلیوینیلپیرولیدون 1برای تثبیت غلظت باالیی از گرافن در حاللهای
1. PVP
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) موجود در پلی آنیلین به سهولت متیتواننتد

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود و پنج ()6931

نشانگرهای زیستی بیماریهای قلبی -عروقی و فشارخون باال ،وجود

روش انحالل مواد زیر در آب مقطر حاصل شد:

مقدار زیاد کلسترول در خون است .بنتابراین ،انتوا روشهتایی کته

Na2HPO3 0/144 %(w/v) ،KH2PO4 0/024 % (w/v) ،KCl 0/02

بتواند میزان کلسترول را به طور دقیق تعیتین کنتد ،بستیار اهمیتت

)% (w/v) ،NaCl 0/8 % (w/v

دارد.

محلتتتول اولیتتته کلستتتترول بتتتا استتتت اده از مخلتتتوط تریتتتتون

یکی از روش های متداول که در اکثر موارد برای اندازهگیتری میتزان

 (5 %w/v) x-100و آب مقطر تهیه و در دمتای  0درجته سلستیوس

کلستتترول ختتون بتتهکتتار گرفتتته متتیشتتود ،استتت اده از روش

نگهداری شد .محلول کلسترولاکسیده به صورت محلول تتازه تهیته

طیف -نورسنجی است[ ]23،20که ستاخت چنتین حستگری اغلتب

شده در بافر متورد بتهکتار گرفتته شتد .بترای تعیتین کلستترول در

پرهزینتته استتت .بتتا وهتتور نتتانومواد ،از جملتته نتتانوذرات فلتتزی و

نمونههای زیستی واقعی ،سرم انسانی منجمد شده بهکار رفت کته از

نانولولههایکربنی ،عملکرد زیستحستگرهای الکتروشتیمیایی بترای

مرکز پهوهش ننتیک خریداری شد.

تشخیص میزان کلسترول خون بهبود یافته استت[ .]20-29در ایتن

همه اندازهگیری های الکتروشیمیایی شامل ولتستنجی چرختهای و

راستا ،نانوکامپوزیت جدیدی با ساختار گرافن /پلیوینیلپیرولیتدون/

آمپرستتنجی بتتا بهتترهگیتتری از دستتتگاه آنتتالیزور الکتروشتتیمیایی

پلیآنیلین 1تهیه شده و برای اصالح الکترود کار زیستحسگر با پایک

( )CHI 1232Aشرکت آمریکایی انجتام شتد .بترای تعیتین ستاختار

کاغذی از طریق افشانه کردن ،است اده شتده استت .ریزستاختارهای

الکتتترود تهیتته شتتده از تصتتویربرداری میکروستتکوف الکترونتتی

G/PVP/PANI

روبشی( )JSM-6400و میکروسکوف الکتترون عبتوری ()JEM-2100

بهخاطر تعیین هیدروننپراکسید و کلسترول در آمپرسنجی بته کتار

شترکت ( )Japan Electron Optics Laboratory Coاستت اده شتد.

میرود .از اینرو ،عملکرد سیستتم دریافتتکننتده بهینته و درنتیجته

سیستتتم ستته الکتتترودی بتتهکتتار گرفتتته شتتد و الکتتترود کتتار،

غلظت کلسترول در یک سیال زیستی ،مانند سرم انسانی بته آستانی

الکترودگرافن/پلی وینیل پیرولیدین/پلی آنیلین اصالح شده و الکترود

تعیین میشود.

کربن ص حه -غربالی (با قطر  0میلی متر) انتخاب شد ،و برای بهبود

قط ره سه بعدی الکترود اصالح شده با نانو کامپوزیت

سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت...

قابلیت های ننتیکی و عالئتم بهبتود بیمتاریانتد .یکتی از مهمتترین

( 99×06سانتی مترمربع) است اده شد .نمک هتای بتافر فست ات 0بته

و اصالح الکترود از سیستم معمول الکترو افشانهای است اده شد.

 .2مواد و تجهیزات
همه مواد بهکار رفته در پرونه ،دارای خلتو

تجزیتهایانتد .در ایتن

 .3ساخت زیست حسگر پایه کاغذی اصالح شده با ناانو

ارتباط ،نانوپودرهای گرافن از شرکت ()Sky Spring Nanomaterials

کامپوزیت  G/PVP/PANIبه روش افشانهای

و کلستتتترول و کلستتتترول اکستتتیداز ( )418 u/mgاز شتتترکت

زیستحسگر بتا پایتک کاغتذی بتا استت اده از روش چتاف متومی بتا

( )Streptomycesتهیه شد .سدیم دو دسیل ستول ات ،2پلتی اکستی

کمترین اصالح اولیه در[ ]9ساخته شده است .زیستحسگر یادشده،

اتیلن اکتیل فنیل اتر (تریتون ،)x-100کافور  -19سول ونیک اسید،3

طراحی شده با نشانگر آدوب ،19با بهرهگیری از چاپگر مومی ،بر روی

پلیآنیلین ،0پلیاستیرن ( ،)MW=180,000 psپلیوینیتلپیرولیتدون

کاغذ صافی چاف شد و سپس زیستحسگر با پایه کاغذی چاف شده

( ،)MW=10,000 pvpتریکلرواستیکاستید ،9دیمتیتل فرمامیتد،6

بر روی یک ص حه داغ در دمای  199درجه سلسیوس قرار گرفت تا

کلروفرم و پتاسیم دیهیدروننفس ات ، 9دیسدیمهیدروننفس ات،8

موم ذوب شود .ناحیه موم اندود آبگریتز بتود در حتالی کته ناحیته

پتاسیم کلرید ،سدیمکلرید ،جوهر کربن و جوهر نقره/نقتره کلریتد از

بدون موم آبدوست میباشد.

شرکت مر

خریداری شد .از کاغذ صافی شماره  1واتمتن در ابعتاد
1. G/PVP/PANI
2. SDS
3. CSA
4. PANI
5. TCA
6. DMF
7. KH2PO4
8. Na2HPO4

در سیستم سه الکترودی زیستحسگر با پایک کاغذی ،الکترود کتار

11

و الکتتترود مختتالف 12کتته بتتهکمتتک چتتاپگر معمتتولی بتتا استتت اده از
9. PBS
10. Adobe
11. WE
12. CE
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جوهر کربن ساخته شده بود ،بهکار رفتت و از الکتترود (نقتره /نقتره

گرافن /پلیوینیل پیرولیدون /پلی آنیلین قادرند به طور یکنواختت بتر

کلرید) به عنوان الکترود مرجع و الیه رسانا است اده شد.

سطح الکترود اصالح شده تولید شوند ،بنابراین ،انتدازه متوستط هتر

در ابتدا ،از پلی آنیلین و کافورسول وریک اسید برای تهیه نو رسانای

قطرة چکنتده ،مطتابق شتکل (( -)2التف) ،در حتدود 169 1/29

پلی آنیلین و محلول در کلروفرم بهتره گرفتته شتد .ستپس ،محلتول

نانومتر استت .همچنتین ،در شتکل (( -)2ب) تصتویر میکروستکوف
0

پلتتتیوینیتتتلپیرولیتتتدون اولیتتته بتتتا انحتتتالل مقتتتدار انتتتدکی از

الکترونی عبتوری از نانوکامپوزیتت گترافن /پلتیوینیتلپیرولیتدون/

پلی وینیلپیرولیدون در حالل دی متیل فرمامید 1و همزدن در دمای

پلی آنیلین ،پراکندگی مناسب و بدون تجمع از نانوگرافن را در داخل

اتاق تهیه شد .پخششدگی گرافن در محلول پلی وینیلپیرولیدون و

نانو کامپوزیت حاصتل مشتاهده متیکنیتد .همتانطور کته مشتاهده

پلی آنیلین توسط دستگاه فراصوت در دمای اتاق انجام شد .سیستتم

می شود ،الگوی پراش گرافن در شکل (( -)2ب) با گزارشهای قبلتی

افشانش از تلمبک تزریق ،تأمین کنندة پر ولتان ،جاروبکنندة زمینته،

بخوبی منطبق است[ .]21بترای الکتروافشتانش ،تتأثیر ولتتان ،زمتان

سرنگ و ستوزنی از جتنس استتیل تشتکیل شتده استت .بتهختاطر

تزریق و نسبت گرافن بته پلتیآنیلتین بتر رستانایی الکتروشتیمیایی

محافظت الکترود اصالح شده در خالل افشاندن ،الکتترود مختالف و

الکترودهای اصالح شده ،تحقیق و بهینهستازی شتد .در ایتن مقالته،

الکترود مرجع 2با بهترهگیتری از پوشتش محافظتت شتدند .محلتول

نسبت گرافن به پلی آنیلین به صورت  1:1انتخاب شتد .بترای تهیته

نانوکامپوزیت گرافن /پلتیوینیتلپیرولیتدون /پلتیآنیلتین در داختل

نانو کامپوزیت گترافن -بستپار ،جتز بستپار رستانای پلتی آنیلتین ،از

سرنگ با هم درآمیختند و ولتان باال در محلول برقترار شتد .محلتول

پلیوینیلپیرولیدون و پلیاستایرن نیز به عنوان تثبیتکننده گترافن

نانوکامپوزیت در یک استوانک دوار بر روی الکترود کار زیستحسگر با

و بسپار حامل برای الکتروافشانشی ،است اده شد.

پایک کاغذی ،با سرعت و ولتان کنترل شده افشانده شد ،در حالی کته

به منظور بررسی فرایند انتقال الکتترون ،ولتتستنجی چرختهای بتر

ستتوزن و جتتاروب کننتتدة زمینتته در فاصتتله 9

الکترودهای مختلف مانند :گرافن /پلیوینیلپیرولیدون /پلتیآنیلتین،

فاصتتله بتتین نتتو

گرافن /پلیآنیلین ،هموپلیآنیلین و الکترودهای کربن اصتالح نشتده

سانتیمتری ثابت شد.

انجام شده و از (فرو یا فریسیانید) به عنتوان ردیتابهتای ردوکتس

 .4شناسایی زیستحسگر با پایهیکاغذی اصاالحشادة

سودجستتته شتتد .بیشتتینک جریتتانهتتای آنتتدی و کاتتتدی (فتترو یتتا

نانوکامپوزیت G/PVP/PANI

فری سیانید) از جملک بیشینه های شاخص برای الکترودهتا بته شتمار

به منظور اصالح سطح الکترود و افزایش ناحیه سطحی الکترود کتار،

میآیند .باالترین بیشینههای جریانهای آندی و کاتدی (فرو یا فری

روش الکتروافشانشی گرافن بهکار گرفته شد .ساختار الکترود اصتالح

سیانید) بتر الکتترود اصتالح شتده گترافن /پلتی وینیتل پیرولیتدون/

شده با گرافن /پلی وینیل پیرولیتدون /پلتیآنیلتین بتا سودجستتن از

پلیآنیلین مشاهده شده است (خط سبز) که نشانگر حساسیت زیتاد

میکروسکوف الکترون روبشی 3بررسی شد (شکل (.))1

سیستم است.

بتتا توجتته بتته ایتتنکتته ،ستتاختارهای ستته بعتتدی ریتتز قطتترة

تعیین کلسترول با آمپرسنجی

اصالح الكترود به روش

محلول گرافن /پلی وینیلپیرولیدون/

الكتروافشانشی

پلی آنیلین

شکل  .1طرح کل ساخت زیستحسگر پایه کاغذی اصالح شدة نانوکامپوزیت .G/PVP/PANI
4. TEM
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3. SEM
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2. RE

1
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40
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260
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سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت...

(ب)

-260

-50

) (Vاختالف پتانسیل

 1/2(mV/s)1/2سرعت روبش

(ت)

(پ)

شکل  .2بررسی خوا ص فیزیکی و شیمیایی الکترودهای اصالح شده با نانوکامپوزیت گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین؛
(الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMالکترود اصالح شده با گرافن /پلیوینیل پیرولیدون /پلیآنیلین؛ (ب) تصویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMگرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین با الگوی پراش الکترون گرافن (داخل شکل ( -1ب)؛
(پ) ولتاژنگارهای چرخهای (فرو یا فریسیانید) درپتاسیم  0/1موالر ،اندازهگیری شده بر الکترودهای کار زیستحسگر
با پایه کاغذی با سرعت روبش  100میلیولت بر ثانیه؛ (ت) نسبت بین جذر سرعت روبش و بیشینة جریان اندازهگیری شده
در محدوده  5و100میلی ولت بر ثانیه.

بیشتتینک جریتتان ،بتته ترتیتتب ،بتترای الکتتترودهتتای اصتتالح شتتده بتتا

=9/199

گرافن /پلی آنیلین و هموپلی آنیلین و الکتترود کتربن اصتالح نشتده،

پلتتیآنیلتتین (ختتط بتتن ش =9/998

بهتدریج کاهش مییابد .بنابراین ،بتا مقایسته الکتترود اصتالح شتدة

نشتتان متتیدهتتد کتته بیتتانگر نقتتش گتترافن در افتتزایش س تینتیک

پلی آنیلین (خط بن ش) می توان نتیجه گرفتت کته افتزودن گترافن

انتقال الکترون در نانو کامپوزیتهاست.

داخل نانوکامپوزیت ها قادر است هر دو بیشینک جریان هتای آنتدی و

مالحظه میشود که بهرهگیری از پلتیوینیتلپیرولیتدون بته عنتوان

کاتتتدی (فرویتتا فتتریستتیانید) را افتتزایش دهتتد (ختتط قرمتتز).

تثبیتکننده بترای پختششتدگی گترافن متیتوانتد بته افتزایش در

) (فرویا فری سیانید) اندازهگیری

بیشینههای جریان آندی و کاتدی در سیستم دریافتتکننتده منجتر

شده بر روی الکترود اصالح شده با گرافن /پلتیآنیلتین (ختط قرمتز

شود که در شکل (( -)1ف) (خط سبزوخط قرمز) مشاهده میشتود.

اختالف پتانسیل بیشینهها ی (

) در مقایسه با (

) حاصل از الکترود اصالح شده بتا
) ،کتتاهش چشتتمگیری را

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 16 - No. 95 (2018
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مقاالت

مزیت دیگر سودجستن از پلیوینیل پیرولیتدون ،کتاهش زمتان الزم

کاتدی (فرو یا فری سیانید) در جذر سرعت پویش در محتدوده  2تتا

برای پخش شتدگی گترافن از  20ستاعت بته  6ستاعت استت[.]11

 199میلی ولت بر ثانیه خطی است .نتایج این تحقیق نشان میدهتد

در صتتورتی کتته از پلتتیوینیتتلپیرولیتتدون استتت اده نشتتود ،زمتتان

که مرحله ردوکس از طریق مرحله ن وذ کنترل شده است.

پخششدگی گرافن بته منظتور جلتوگیری از تجمتع گترافن بته 20
ساعت افزایش مییابد؛ بنابراین ،مقدار (2میلیگرم بر میلتیلیتتر) از

 1-4آشكارسازی هیدروژنپراکسید و کلسترول

پلی وینیل پیرولیدون در دی متیل فرمامید بته عنتوان تثبیتتکننتده

در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ،متی تتوان مستتقیماً از تعیتین

بتترای پختتششتتدگی گتترافن استتت اده شتتد .اخیتتری درآزمتتایش

مقدار هیدرونن پراکستید تولیتد شتده از اکستایش کلستترول بترای

هیدروننپراکستید وکلستترول ،رفتارالکتروشتیمیایی زیستتحستگر

اندازه گیری مقدار کلسترول مورد نظر بهره گرفتت[ .]29،28در ایتن

پایتتتهیکاغتتتذی اصتتتالح شتتتده بتتتا نتتتانو کامپوزیتتتت گتتترافن/

تحقیق ،زیستحسگر با پایک کاغذی جدیدی مبنی بر الکترود اصالح

پلیوینیلپیرولیدون/پلیآنیلین با بهرهگیری از (فرو یا فتریستیانید)

شده با گرافن /پلیوینیلپیرولیدون /پلیآنیلتین بته منظتور افتزایش

استاندارد به عنوان ردیاب ردوکس بررسی شده است .همچنتین ،بتا

حساسیت تعیین پراکستید هیتدرونن و کلستترول بتهکتار رفتته در

بهره گیری از محلول (فترو یتا فتری ستیانید) در پتاستیمکلریتد کته

ولتسنجی چرخهای و آمپرسنجی ،مورد است اده قرار گرفتته استت.

به صورت قطره ای بر سطح الکترود اصتالح شتده قترار گرفتته بتود،

ولتاننگارهای چرخهای هیدرونن پراکسید را که برای الکترود اصتالح

اندازه گیری های ولتسنجی چرخه ای در سرعتهای مختلتف انجتام

شده با گرافن /پلی وینیل پیرولیتدون /پلتیآنیلتین و الکتترود کتربن

) و چگتتالی جریتتان در

اصالح نشده انجام و اندازهگیری شده در شکل ( )3مشاهده میکنید.

و رابطتتک بتتین جتتذر ستترعت پتتویش (

شکل (( -)1ت) نشان داده شده است .بیشینک جریتانهتای آنتدی و

6 mM; G/PVP?PANI
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1/ 0
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1
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الكترود اصالح نشده 6 mM
الكترود اصالح نشده BG

BG; G/PVP/PANI
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) (Vاختالف پتانسیل

شکل  .3ولتاژنگار چرخهای  5میلی موالر هیدروژنپراکسید در  0/1موالر بافر  PBSبا  pH=7اندازهگیری شده بر روی الکترود اصالح
شده گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین والکترود کربن اصالح نشده با سرعت روبش  100میلی ولت بر ثانیه.
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چشمگیر  09برابر شدن سیگنال جریتان آنتدی هیتدروننپراکستید

آشکارسازی عبارت است از غلظتی که در آن ستیگنال تتأمین شتده

مشاهده شد که حاکی است ،الکترود اصالح شده میتواند به عنتوان

 3برابر انحراف استاندارد زمینه ( )n=9باشتد[ .]39بنتابر گزارشتهای
3

وسیله ای مناسب برای آشکارسازی کلسترول پیشنهاد شود .به دلیل

برنامه تحقیقات ملیکلسترول  ،ستطح متعتارف کلستترول ختون در

حساسیت زیاد و کاربرد گسترده برای آشکارسازی هیدروننپراکسید

انسان کمتتر از  9/18میلتیمتوالر (299میلتیگترم بتر دستیلیتتر)

و کلسترول از زمان -آمپرسنجی است اده میشود .در زیستتحستگر

است[ .]31این اطالعات حتاکی استت کته سیستتم متورد نظتر متا

کلسترول ،هیدرونن پراکستید از واکتنش آنزیمتی بتین کلستترول و

میتواند برای تعیین میزان کلسترول در نمونههای زیستتی حقیقتی

کلسترول اکستیده 1تولیتد متی شتود کته تصتویر نمتوداری آن را در

بهکار رود.

شکل ( )3مشاهده میکنتیم]23و .[1بنتابراین ،بهینتهستازی مقتدار
کلسترول اکسیده بر روی زیست حسگر با پایک کاغذی اصالح شده با
گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین مهم است .در ایتن مطالعته،

کلسترول
کلستن -4 -اون

حجم های مت اوتی از کلسترولاکسیده به صورت قطرهای ،مستتقیمأ

نانو کامپوزیت

بر الکترود اصالح شده چکانده و سپس در دمای اتاق خشک شد .بتا
توجتتته بتتته نمودارهتتتای شتتتکل ( ،)2الکتتتترود اصتتتالح شتتتده
گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین نسبت بته  H2O2در ولتتان
 9/6ولت حساسیت زیادی بروز می دهد .بنتابراین ،ولتتان  9/ 6ولتت
به عنوان اختالف پتانسیل آشکارستازی آمپرستنجی بترای آزمتایش
انتخاب شد .بعد از بررسی اثر حجم آنزیم بر سیگنال جریتان آنتدی

سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت...

در مقایسه بتا الکتترود کتربن اصتالح نشتده (ختط قرمتز) افتزایش

حد آشکارسازی 2برای کلستترول  1میکرومتوالر حاصتل شتد .حتد

شکل  .4واکنش آنزیمی بین کلسترول و کلسترول اکسیده
بر زیستحسگر پایه کاغذی اصالح شده با
گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین.

(ولتتتان  9/6ولتتت) کلستتترول  1میلتتیمتتوالر ،در محتتدودة  9/1تتتا
 1میکرولیتر ،حجم بهینه شدة آنزیم  9/0میکرولیتر تعیین شد.

مقایسه عملکترد الکتروشتیمیایی الکتترود اصتالح شتده بتا گترافن/
پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین با دیگتر الکترودهتای اصتالح شتده

 2-4بررسی عملكرد زیستحسگر پایة کاغذی اصالح شده با

بتتهکتتار رفتتته بتترای آشکارستتازی کلستتترول را در جتتدول ()1

نانوکامپوزیت گرافن /پلی وینیلپیرولیدون /پلیآنیلین

درج کردهایم .با توجه به دادههای جدول ارائه شده ،الکتترود حاضتر

زیستحسگر پایک کاغذی اصالح شده با گرافن /پلیوینیلپیرولیدون/

در یک محدودة خطی وسیع دارای حساسیت الکتروشیمیایی نستبتأ

پلیآنیلین برای اندازهگیری کلسترول در غلظتهای مت اوت است اده

باالیی است .بنابراین ،زیستتحستگر پایتک کاغتذی اصتالح شتده بتا

شتتد و پاستتخهتتای جریتتان آمپرستتنجی آن در یتتک حالتتت جریتتان

گرافن /پلیوینیل پیرولیدون /پلی آنیلین به دلیل در دستترس بتودن،

 199ثانیهای برای ترسیم منحنی درجهبندی برای غلظت کلستترول

روش ساخت آسان و ارزانی آن پیشنهاد میشود کته محتمتلتترین

ثبت شد (شکل ( .))0نمودار درجته بنتدی بتین غلظتتهتای بتاالی

وسیله برای آشکارسازی کلسترول به حساب میآید.

کلسترول در محدوده  99میکروموالر تا  19میلتی متوالر بتا ضتریب

بنتتابر گزارش تهای قبلتتی ،گلتتوکز واستتیدآستتکوربیک متتتداولتتترین

همبستگی  9/0003رابطه خطی برقرار است .حساسیت آشکارسازی

مولکول های تولید شتده در طتی فراینتد آشکارستازی کلستترول در

زیستتتتحستتتگر اصتتتالح شتتتده بتتتا نانوکامپوزیتتتت گتتترافن/

سیالهای زیستی مانند سرم انسانیاند .بنابراین ،آشکارسازی انتخابی

پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین از تقسیم شیب نمودار به مستاحت

کلسترول در حضتور گلتوکز و استید آستکوربیک بتا بهترهگیتری از

ستتتطح ،معتتتادل  30/99 cm-2mM-1Aμبتتتهدستتتت آمتتتد[.]20

بیشترین غلظت های پتیش بینتی شتده از گلتوکز ( 9/3میلتیمتوالر)

1. Shox

2. LOD
3. NCEP
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جدول  .1مقایسه زیستحسگر های کلسترول بر پایه الکترودهای اصالح شده با نانو مواد– بسپار.
الكترود اصالحشده

روش

جز گیرنده

غلظتی )(mM

)(µA mM-1 cm-2

NiFe2O4/CuO/Feo-Ch/ChOx

DPV

ChOx

جذب فیزیکی

9/9313

9/13-12/09

16/90

19

Ti/NPAu/ChOx–HRP–ChE

CV

ChOx/ChEt

به دام اندازی

12/09

9/09-9/8

20/33

31

AuE/dithiol/AuNPs/MUA/ ChOx

CV

ChOx

پیوند کوواالنسی

30/6

9/90-9/22

09/06

30

ChOx-FG/G

آمپرسنجی

ChOx

پیوند کوواالنسی

9

9/99-9/39

-

29

AuPt–Ch–IL/GCE

آمپرسنجی

ChOx

رابطک متقاطع

19

09/9

39

AuNPs/f-Gmodified GCE

آمپرسنجی

ChOx

جذب فیزیکی

--

9-139

310

28

CSNF–AuNPs/ChOx

آمپرسنجی

ChOx

جذب فیزیکی

9/9

9/991-9/909

1/92

33

ChOx/HRP/AuNPs/PDDA/
MWCNTs/GCE

آمپرسنجی

ChOx

جذب فیزیکی

2/2

9/91-1/99

18/6

26

G/PVP/PANI

آمپرسنجی

ChOx

جذب فیزیکی

1

9/99-19

30/99

-

نانوکامپوزیت

آشكارسازی

روش تثبیت

)LOD (µM

آنزیم

محدوده

گزینشپذیری

منابع

9/99-6/2
6/2-112

اختصارات )nPt( :نانو ذرات پالتین )GCE( ،الکترود کربن شیشهای )AuNPs) ،نانو ذرات طال )f-G) ،نانو ستطوح گترافن عامتل دار )IL( ،متایع یتونی )Ch( ،چیتوستان)HRP( ،
پراکسیداز )ChEt( ،کلسترول استراز )CSNF( ،نانوفیبرهای چیتوسان)AuE( ،الکترود طال -11 )MUA( ،مرکاپتان دکانوئیک اسید )PDDA( ،پلی -دی آلیل دی متیتل آمونیتوم
کلرید )MWCNTs( ،نانو تیوبهای کربن چند الیه

و اسید آسکوربیک ( 89میکروموالر) در سرم انسانی متورد تحقیتق و

پوشیده شده با متادة فعتال ستطحی آنیتونی بترای محتدوده نستبتأ

پهوهش شده است[ .]39-32بنابر نتایج تحقیقات انجام شتده ،تتأثیر

وسیعی دارای نسبت خطی است که این نتایج مشابه نتایج حاصل از

گلوکز بر روی پاسخ جریان آمپرسنجی مخلتوط کلستترول و گلتوکز

الکترود بدون ماده فعال سطحی آنیونی است.

چشمپوشیدنی است ،در حالی که اسیدآسکوربیک بر پاستخ جریتان،
تتتداخل برقتترار متتیکنتتد .بتترای حتتلوفصتتل مشتتکل تتتداخل

 3-4تكرارپااذیری و پایااداری الكتاارود اصااالح شااده بااا

اسیدآسکوربیک ،از مادة فعال سطحی آنیونی 1برای پوشاندن الکترود

گرافن /پلیوینیلپیرولیدون /پلیآنیلین

اصالح شدة گرافن /پلیوینیل پیرولیدون /پلتیآنیلتین استت اده شتد.

تکرارپتتذیری و پایتتداری الکتتترود اصتتالح شتتده بتتا نانوکامپوزیتتت

براساس تحقیقات انتشاریافته ،رانش الکتروستاتیکی بین ماده فعتال

گرافن /پلتیوینیتل پیرولیتدون /پلتیآنیلتین بایتد بتا بهترهگیتری از

سطحیآنیونی و اسیدآستکوربیک در  pH=9/0و  pKa=0/1متیتوانتد

آشکارسازی آمپرستنجی کلستترول  1میلتی متوالر آزمتایش شتود.

متتانع تتتأثیر تتتداخلی اسیدآستتکوربیک در آشکارستتازی کلستتترول

انحراف استاندارد نسبی 2تمتام غلظتت هتای کلستترول در محتدوده

شود[.]32

خطی  %1/99و  ،) n=9( %0/39تکرارپذیری قابل قبولی را برای ایتن

در این مطالعه ،مقدار کمی از ماده فعال ستطحی آنیتونی بتر ستطح

زیستحسگر نشان می دهد .پایداری زیستحسگر بتا بهترهگیتری از

الکترود چکانده و در دمای اتاق خشک شد .غلظت بهینک ماده فعتال

اندازهگیری پاسخهای جریان ( 1میلی موالر) بتهکتار رفتته در تهیته

سطحی آنیونی که می تواند مانع تتأثیر تتداخلی اسیدآستکوربیک بتا

زیستحسگر با پایه کاغذی مطالعه شد؛ تتراکم  %80/1پاستخ اولیته

غلظتتت بتتاالیی در حتتدود  129میکرولیتتتر بتترای آشکارستتازی

بعد از یک دوره نگهداری دو ه ته ای نشان داد که زیست حستگر بتا

 1میلیموالر کلسترول شود ،در حدود  2میلی موالر تعیین شد.

پایه کاغذی از ثبات و پایداری مطلوبی برخوردار است.

پاسخ الکترود اصالح شده گرافن /پلیوینیلپیرولیتدون /پلتیآنیلتین
1. SDS

00
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2. RSD

برای آزمودن قابلیت کاربردی سیستم ،زیستتحستگر پایتک کاغتذی

پلی آنیلین به صورت شناور در داخل محلول نگه داشتته شتد .نتتایج

اصالح شتده بتا گترافن /پلتیوینیتل پیرولیتدون /پلتیآنیلتین بترای

حاکی از آنند که پاسخ های جریان ،وابسته به غلظت کلسترول انتد و
1

آشکارسازی کلسترول در سرم انسانی بهکار گرفته شد .بهرهگیری از

رابطه خطی قابل قبولی با ضتریب هتمبستتگی معتادل بتا 9/0008

نمونک سرم انسانی شاهد ،روشی متداول برای تعیین صحت و اعتبتار

بهازای ( )N=3برقرار استت .درصتدهای بازیتابی بته دستت آمتده در

سیستم تشخیصی جدید است .با توجه بته شتکل ( ،)9غلظتتهتای

محدوده  %199تا  %192در جتدول ( )2درج شتده استت و انحتراف

مت تتاوتی از کلستتترول داختتل ستترم انستتانی وارد و پتتروت ینهتتای

استاندارد نسبی کمتر از  %9حاصل شد که حاکی از صتحت و دقتت

داخل سرم نیز رسوب داده شتدند .بعتد از قترار گترفتن در دستتگاه

باالی کارکرد سیستم است.

مرکزگریتتز (ستتانتری یون) بتترای انجتتام آمپرستتنجی بتتا استتت اده از

1

0/26

0/ 6

0/26

0

360
300
260
200
160
100

) (A cm-2چگالی جریان

) (mMغلظت کلسترول

) (A cm-2چگالی جریان

y = 34/259x + 1/9459
ٔ 2 = 0/9993
R

46
40
36
30
26
20
16
10
6
6
0

400

سنتز و بررسی زیستحسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت...

 4-4تحلیل نمونه

زیستحسگر پایک کاغذی اصالح شده با گرافن /پلیوینیلپیرولیدون/

60
0
2

10

4

5

0

2

) (mMغلظت کلسترول

شکل  .5نمودار درجهبندی برای تعیین کلسترول در محدوده غلظتی  50میکروموالر تا 10میلی موالر و نمودار
کالیبراسیون (درونی) بین  50میکروموالر و  1میلی موالر در حضور بافر 0/1موالر و .pH=7

1

جدول  .2تعیین کلسترول در نمونههای سرم انسانی (.)n=3
غلظت کلسترول

()mM

بازیابی ()%

انحراف استاندارد ()%

9/99

9/99 ±9/90

199/9

9/8

9/19

9/19 ±9/98

199/9

9/8

9/29

9/29 ±9/39

199/9

1/2

1/99

1/92 ±1/99

192/9

1/9

9/99

9/91 ±2/80

199/2

9/6

 =%28خطای نسبی

 =9/28 mMخطای مطلق

1.
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 .6نتیجهگیری کلی

برای تعیین کلسترول در سرم انسانی به طور موفقیت آمیتزی عمتل

زیستحسگر با پایک کاغذی با بهرهگیری از روش چاف مومی ساخته

کرده و عالوه بر آن ،ممکن است به دلیل ارزانی ،در دسترس بودن و

شده است .در دستگاه سه الکترودی زیستحسگر بتا پایتک کاغتذی،

قابل حمل بودن آن و است اده آسان از آن به عنوان وسیلهای متداول

الکترود کار و الکترود مخالف که بهکمک چاپگر معمولی با بهرهگیری

برای غربالگریهای تشخیصی پزشکی و آزمایشگاههای بالینی بهکتار

از جوهر کربن ساخته شده بود ،بهکار گرفته و از الکترود (نقره /نقره

گرفته شود.

ک لرید) به عنوان الکترود مرجع و الیه رسانا است اده شد .بته منظتور
اصالح سطح الکترود و افتزایش ناحیته ستطحی الکتترود کتار ،روش
الکتروافشانش گرافن بهکار رفت و ساختار الکتترود اصتالح شتده بتا
گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین با بهره گیری از میکروسکوف
الکترونی روبشیوعبوری بررسیشد .نتایجحاصل از تصویربرداریهای
میکروسکوف الکترونی ،پراکندگی مناسب و بدون تجمع نانوگرافن را
در داخل نانو کامپوزیت حاصل نشان داد .زیستحسگر پایک کاغتذی
اصتتالح شتتده بتتا گتترافن /پلتتیوینیتتلپیرولیتتدون /پلتتیآنیلتتین
برای اندازه گیری کلسترول در غلظتت هتای مت تاوت استت اده شتد.
ترسیم نمودار درجهبندی در محدودة غلظتی  99میکروموالر تتا 19
میلیموالر کلسترول با ضریبهمبستگی  9/0003دارای رابطه خطی
است و حد آشکارسازی برای کلسترول  1میکرومتوالر حاصتل شتد.
مطالعه پایداری زیستحسگر بعد از دو ه ته نشان داد که پاستخهتا
 %80/1مقدار اولیه است که حاکی از ثبات و پایداری زیستتحستگر
پایه کاغذی اصالح شده با گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلتی آنیلتین
است .همچنین ،درصد بازیابی زیستحسگر فوق در محدودة  199تا
 192درصد حاصل شتد و انحتراف استتاندارد نستبی آن کمتتر از 9
درصد به دست آمد که نشانی از صحت و دقت بتاالی ستامانک متورد
نظر است .با توجه به نتایج حاصل ،نانوکامپوزیتهای مبتنی بر پایتک
گرافن /پلی وینیل پیرولیدون /پلی آنیلین برای اصتالح زیستت حستگر
کلسترول با پایک کاغذی بستیار مناستب انتد .رستانایی بتاال و ناحیته
ستتتطحی بتتتزر

نتتتانو ستتتاختارهای الکتتتترود اصتتتالحشتتتده بتتتا

گترافن /پلتیوینیتتل پیرولیتدون /پلتتیآنیلتین بتته طتور چشتتمگیری
حساستتیت الکتروشتتیمیایی سیستتتم را بتته منظتتور آشکارستتازی
هیدرونن پراکسید بهبود بخشید و در شرایط مطلوب به دلیل وجتود
محدودة خطی گسترده ،از حساسیت زیادی برخوردار است و ازاینرو
مقدار کمی از میزان کلسترول برای آشکارسازی ضروری است.
مزاحمت و وجود خطا درآشکارسازی کلسترول بتا استت اده از متادة
فعال سطحی آنیونی به آسانی رفع شد .از اینرو ،این سیستم گیرنده
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