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دیابت در هر ســنی ،از کودکی تا بزرگسالی ،میتواند بروز کند و یک عمر
همراه بیمار باشد .بنابراین ،یافتن راههایی جهت بهبود زندگی بیمار از طریق
اندازهگیری پیوسته گلوکز خون بسیار مهم است .عالوه بر این ،حدود  ۵ـ %۴
از افراد سفیدپوست به دیابت مبتال هستند و این عارضه یکی از عوامل مرگ و
میر در دنیا اســت .از همین رو ،تحقیقات بسیار زیادی در مورد حسگرهای
زیســتی گلوکز انجام شده اســت .در این ســمینار به بررسی حسگرهای
الکتروشیمیایی و نوری گلوکز پرداخته شده است .روشهای الکتروشیمیایی که
گســتردهترین روشهای مورد اســتفاده در اندازهگیری گلوکز هستند به
صورتهای مختلفی انجام میپذیرند که رایجترین آنها روشهای آمپرومتری

34

سال دوازدهم دی 92شماره  10پياپي195

هســتند .در روشهای آمپرومتری از آنزیمها جهت افزایش سرعت انتقال
الکترونها استفاده شده و در نسل دوم و سوم آنها از نانوساختارها نیز بهره
گرفته شــده اســت .اندازهگیری گلوکز بهصورت نوری شــامل روشهای
جذبسنجی و فلوئورسانسنجی اســت که در این روشها هم از آنزیمها و
نانوساختارها جهت ساخت حسگرهای زیستی استفاده شده است .در نهایت،
مهمترین مسئله در اندازهگیری گلوکز اندازهگیری پیوسته و داخل بدن است
که در این سمینار اندکی هم به این روشها پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :حسگر زیســتی گلوکز ،حسگرهای الکتروشیمیایی و نوری،
آنزیم ،اندازهگیری پیوسته.

برخی از زیستحســگرهای گلوکز در داخل بدن
جهت اندازهگیری مداوم آن پرداخته میشود.
 2زیستحسگرهایالکتروشیمیاییگلوکز
 1. 2زیستحسگرهایآنزیمیجریانسنجی
گلوکـز

شــکل  )a .۱شمای کلی از زیستحسگرها (b ،شــمای کلی از زیستحسگرهای نوعی
گلوکز[. ]2

 1مقدمه
تشــخیص گلوکز در زمینههای مختلف شــامل
کاربردهای بیودارویی تا رهیافتهای بومشناســی
دارای اهمیت باالیی اســت .در طب بالینی ،دیابت
(قند شیرین) یکی از عوامل ناتوانی و مرگ در دنیا
اســت .در حال حاضر ۳۶۶ ،میلیون نفر در دنیا به
دیابت مبتال هســتند [ .]۱این اختالل متابولیک
از ناکارآمدی انســولین ناشــی میشــود و ازدیاد
قند خون منجر به بیشــتر شدن غلظت گلوکز از
گستره نرمال  ۶/۲ـ  ۳/۹میلیموالر (با معده خالی)
و  ۷/۸ـ  ۳/۹میلیمــوالر ( ۲ســاعت پس از غذا)
میگردد .بررســی کمی گلوکز قنــد خون از نظر
بالینی بسیار دارای اهمیت است ،زیرا میتواند خطر
بیماریهای قلبی ،کمکاری کلیه ،و نابینایی ناشی
از دیابت را به میزان زیادی کاهش دهد .در نتیجه،
حدود  ۹۰۰۰مقاله مربوط به حسگرهای گلوکز در
 ISI web of knowledgeبه ثبت رسیده است.
یک زیستحسگر ابزاری تجزیهای است که شامل
سه قســمت کلی گیرنده زیســتی ،مبدل ،و ابزار
الکترونیکی اســت .این مجموعه بهصورت سریع و
دقیــق و ویژه به آنالیت مورد نظر که میتواند یک
نمونه زیســتی یا محیطی باشد پاسخ میدهد .در
اینجا آنالیت مورد نظر گلوکز است که متداولترین
مبدلهای مورد استفاده در زیستحسگرهای آن
مبدلهای الکتروشــیمیایی و نوری هســتند که
فرایند زیستی اتفاقافتاده بر روی گیرنده زیستی
(اغلب آنزیم) را به ســیگنالی قابــل ثبت تبدیل
میکنند و آن را به ابزار الکترونیکی انتقال میدهند.
آنزیم بهصورت فیزیکی یا شیمیایی روی مبدل گیر
انداخته میشود .یک شمای کلی از بیوسنسورها در
شکل  ۱ارائه شده است [.]۲
روشهــای الکتروشــیمیایی و نــوری به میزان
زیادی جهت بررســی کمی گلوکز مورد استفاده
قرار گرفتهاند .بدیهی است که در روشهای نوری
فوتونها و در روشهای الکتروشیمیایی الکترونها
اندازهگیری میشوند .بنابراین ،ویژگی بیسیم بودن
روشهای نــوری آنها را به روشهای مناســبی
برای تصویربرداری زیســتی و زیستحسگری در
محیط داخل بدن تبدیل کرده اســت .بسیاری از

روشهای نوری شامل جذبسنجی ،فلوئورسانس،
و رزونانس پالسمون سطحی در تشخیص گلوکز
اســتفاده شده اســت .روشهای الکتروشیمیایی،
بهخصوص روشهای آمپرومتری (جریانسنجی)،
در اندازهگیری گلوکز بسیار استفاده شده است و در
آنها اغلب از آنزیمها بهعنوان گیرندههای زیستی
زیستحسگر بهرهگیری شده است [ .]3حسگرهای
واقعی (یعنی حسگرهایی که بهصورت برگشتپذیر
به گلوکز پاسخ میدهند) در نوع خانگی مورد نیاز
نیستند .در نتیجه ،این تستها را میتوان بهوسیله
ســنجههای معمول الکتروشــیمیایی با نوارهای
تست (که بهصورت برگشتناپذیر به گلوکز پاسخ
میدهنــد) انجام داد .اما از آنجا که انتظار نمیرود
چنین حسگرهایی سازگار زیستی باشند یا پاسخ
مســتقل از زمان داشته باشند ،از روشهای نوری
اندازهگیــری گلوکز در داخل بــدن یا اندازهگیری
پیوسته استفاده میشود [ .]4در این مقاله مروری
بر انواع زیستحســگرهای جریانســنجی گلوکز
و ابزارهای حالت جامد اندازهگیری آن ،ســنجش
خانگی ،و انواع زیستحســگرهای مورد استفاده
در بدن جهــت اندازهگیری مــداوم گلوکز انجام
خواهد شد .عالوه بر این ،به انواع زیستحسگرهای
نوری که در آنها از چهار دســته گیرنده زیستی
خاص شامل گلوکز اکســیداز،concanavalin A ،
و بورونیک اســید استفاده شده است اشاره خواهد
شد .در خالل این روشها ،به تعدادی روش کاشت

در این دسته از ابزارها از شدت جریان ایجادشده
از واکنش اکسایش /کاهش انجامشده روی سطح
الکترود برای تعیین غلظت گلوکز استفاده میشود.
اولین الکترود آنزیمی ساختهشده جهت اندازهگیری
گلوکز ،مربوط به سال  ،۱۹۶۲شامل یک الیه نازک
از آنزیم گلوکز اکسیداز بود که از طریق یک غشای
دیالیز نیمهتراوا روی ســطح الکترود اکسیژن گیر
انداخته شده بود .در این صورت ،آنزیم استفادهشده
اکسیداســیون گلوکز را در حضور اکسیژن کاتالیز
میکرد (واکنش شماره .)۱
GOx

)glucose+O2 → gluconic acid+H2O2(1

سپس ،مصرف اکسیژن بهوسیله یک کاتد پالتینی
تشخیص داده میشود و بهعنوان سیگنالی جهت
اندازهگیری گلوکز استفاده میگردد (واکنش .)۲
)O2+4H++4e → 2H2O(2

نحوه عملکرد گلوکز اکسیداز به این صورت است
که گروه فالویــن ( )FADموجود در آن که مرکز
فعالش اســت با گلوکز برهمکنش میکند تا فرم
کاهشیافته فالوین ( )FADH2تولید شود .سپس،
فرم کاهشیافته فالوین توســط یک گونه واسطه
( )mediatorبــه حالت اولیه برگردانده میشــود
(واکنــش  ۳و  .)۴تولید مجــدد آنزیم یک فرایند
حیاتی است که در صورت انجام نشدن آن ،آنزیم از
چرخه واکنش حذف میگردد.
GOx(FAD) + glucose → GOx (FADH2)+
)gluconic acid(3

GOx(FADH2)+Medox → GOx(FAD) +
)Medred(4

بر اســاس نوع گونه حد واســط استفادهشــده،
زیستحســگرهای جریانســنجی گلوکز به سه
نسل تقسیم میشوند [ .]5این سه نسل بهصورت
شماتیک در شکل  ۲نشان داده شدهاند.

شکل  .۲سه نسل زیستحسگرهای جریانسنجی گلوکز [ )A ]5نسل اول با گونه واسطه
اکسیژن )B ،نسل دوم با گونه واسطه فیزیولوژیک )C ،نسل سوم با انتقال الکترون مستقیم
بین الکترود و گلوکز اکسیداز.
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1 .1 .2

گلوکـز

نسلاولزیستحسگرهایجریانسنجی

در این نسل زیستحســگرها بر اساس استفاده
از سوبســترای همــراه ( )cosubstrateاکســیژن
طبیعی و تولید و تشــخیص هیدروژن پراکساید
عمل میکننــد .این بــدان معنی اســت که در
واکنش  medox 4اکســیژن و  medredتولیدشده
 H2O2باشــند .اندازهگیری هیدروژن پراکساید از
اندازهگیری اکسیژن سادهتر است .پس ،این نسل
زیستحسگرها نسبت به اولین زیستحسگرهای
ساختهشده در ســال  ۱۹۶۲بهبود پیدا کردهاند.
ایــن نســل از زیستحســگرهای تهیهشــده به
اکســیژن بهعنوان پذیرنده فیزیولوژیک الکترون
نیازمندنــد .پــس ،در معرض خطاهای ناشــی از
نوسان فشــار اکسیژن و محدودیت استوکیومتری
آن هستند .مسئله بیانشده که تحت عنوان کمبود
اکسیژن ( )oxygen deficitاز آن نام برده میشود
منعکسکننده این واقعیت اســت که غلظتهای
نرمال اکســیژن به انــدازه یک مرتبــه بزرگی از
میزان فیزیولوژیک گلوکز کمتر هستند .برای حل
این معضل از روشهای مختلفی اســتفاده شــده
اســت که یکی از این روشها استفاده از فیلمهای
محدودکننــده انتقــال جرم ،مثــل پلیاورتان یا
پلیکربنات ،برای تنظیم شار گلوکز و اکسیژن است
که نفوذپذیری اکسیژن نسبت به گلوکز را افزایش
دهند .روش دیگر استفاده از یک الکترود استوانهای
اســت که اکسیژن از دو ســمت وارد آن شود ،در
حالی که گلوکز تنها از یک سمت وارد میگردد.

2 .1 .2

گلوکز

نسلدومزیستحسگرهایجریانسنجی

اگر اکســیژن با یک پذیرنــده غیرفیزیولوژیک
الکترون مثل مشــتقات فروســین عوض شــود،
مشــکالت موجود در نسل قبل تا حدودی مرتفع

میگردد .این پذیرنده غیرفیزیولوژیک الکترون را از
مرکز اکسایش /کاهش آنزیم به سطح الکترود انتقال
میدهد .اصوال به این علت بــه انتقالدهندههای
الکترون (گونههای واســطه) نیازمندیم که اطراف
مرکز فعال آنزیم (در اینجا فالوین) یک الیه نازک
پروتئین هست که یک ســد ذاتی در برابر انتقال
الکتــرون ایجــاد میکند .گونههای واســط نفوذ
الکترون که در این نســل از زیستحسگرها مورد
اســتفاده قرار گرفتهاند ترکیباتی مثل مشــتقات
فروســین ،فری ســیانید ،نمکهای آلی رســانا،
کمپلکسهای فلزات واســطه ،و تعدادی ترکیبات
دیگر هســتند .نانولولههای کربنــی میتوانند به
آنزیمها متصل شــوند و یک جهتگیری مطلوب
روی سطح ایجاد کرده و بهعنوان یک اتصالدهنده
الکتریکی بین مرکز فعال آنزیم و ســطح الکترود
عمل کنند .مثالــی از این نوع نانولولههای کربنی
منظمشــده بهصورت عمودی بهعنوان سیمهای
مولکولی (نانواتصالدهندهها) هستند که مرکز فعال
آنزیم را به ســطح الکترود متصل و فرایند انتقال
الکترون را تسهیل میکنند [.]6

3 .1 .2
گلوکز

نسل سوم زیستحسگرهای جریانسنجی

در این نســل گونههای واســطه حذف شدند و
زیستحسگرهای بدون واکنشگر ( )reagentlessبا
پتانسیل کارکرد کم نزدیک به پتانسیل اکسایش/
کاهش آنزیم تهیه شــدند .در این مورد پتانسیل
الکترود بر روی یک پتانسیل مثبتتر از پتانسیل
اکسیداسیون گلوکز اکسیداز قرار میگیرد .بنابراین،
انتقال الکترون بهصورت مســتقیم از مرکز فعال
آنزیم به ســطح الکترود صــورت میگیرد .اما این
انتقال الکترون مستقیم با چالشهایی روبهرو است،
به این علت که جفت دهنــده و پذیرنده الکترون
بهصــورت فضایی از هم جدا هســتند .تالشهای
ناموفقی جهت این انتقال الکترون به الکترودهای

شکل  .۳سطح مقطع یک نوار تست برای اندازهگیری شخصی گلوکز خون )a( .الکترود کار
 ،الکترود مقابل طال )d( ،اتصاالت خروجی از جنس
طال )b( ،الکترود مرجع
نقره [.]۱۰
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سنتی انجام شده است .بنابراین ،از مواد الکترودی
جدید برای ساخت این نســل از زیستحسگرها
استفاده شده است .یک راه استفاده از الکترودهای
نمکهای آلی هادی بر اساس کمپلکسهای انتقال
بار مثل تتراتیافولوالن ـ تتراسیانوکوئینودی متان
است .راه دیگر استفاده از سیستم گلوکز اکسیداز
متصلشــده به پلیپایرول است که در آن احتمال
تســهیل انتقال الکتــرون بهوســیله پایرولهای
الیگومــری (مجموعهای از تعداد محدودی مونومر
پایرول) حاضر بر روی سطح وجود دارد [.]7
 2. 2ابزارهای حالت جامد شناسایی گلوکز
خواص الکتریکــی ممتاز نانومواد یکبعدی ،مثل
نانولولههای کربنی ،آنها را به ساختارهای مناسبی
جهت ساخت نانوحسگرهای هدایتسنجی گلوکز
(که در آنها با تغییرات غلظت گلوکز میزان هدایت
یا مقاومت اندازهگیریشده تغییر میکند) تبدیل
کرده اســت .در مطالعهای نانوحسگری از این نوع
ساخته شده اســت که در آن دو الکترود بهوسیله
نانولولــه کربنی تکدیواره پوشیدهشــده با گلوکز
اکســیداز به هم متصل شــدهاند .این حسگر به
تغییرات pHای که در اثر تولید گلوکونیک اســید
(ایجادشــده از واکنش گلوکز با اکســیژن) ایجاد
میگردد حساس است و هدایت نانولولههای کربنی
موجود در این حسگر با افزایش غلظت گلوکز تغییر
میکند .بنابراین ،میتوان از آن بهعنوان حسگری
برای اندازهگیری گلوکز استفاده کرد [ .]8پلیمرهای
هادی (پلیمرهایی که بهعلت وجود ساختار مزدوج
الکترونی هادی الکتریسیته هستند) نیز در ساخت
نانوحســگرهای حالت جامد هدایتسنجی گلوکز
استفاده شدهاند؛ مثالی از این نوع حسگری است که
در آن دو میکرو الکترود طال که فاصلهای نانومتری با
هم دارند بهوسیله پلیمر هادی پلیآنیلین (پلیمری
که بهعلت وجود ســاختار مزدوج الکترونی هادی
الکتریسیته است) پوشیدهشده با گلوکز اکسیداز به
هم اتصال داده شــدهاند .گلوکز بر روی این اتصال
با گلوکز اکسیداز واکنش میدهد و طبق واکنش
 ۱هیدروژن پراکســاید را تولید میکند .هیدروژن
پراکساید تولیدشده میتواند با پلیآنیلین واکنش
دهد و آن را اکســید کنــد و ترازهای هدایتش را
تغییر دهد .در نتیجه ،هدایت بین دو میکروالکترود
طال تغییر میکند و با تغییــرات هدایت میتوان
تغییرات غلظت گلوکز را بررسی کرد [.]9
 3. 2سنجش خانگی گلوکز
زیستحسگرهای الکتروشیمیایی برای سنجش
شــخصی گلوکز بسیار مناسب هســتند .از آنجا
که ایــن ابزارها بهصورت روزانه جهت تشــخیص
عوامل خطر بالقــوه برای زندگی افراد اســتفاده
میشــوند باید کیفیت بسیار باالیی داشته باشند.
بیشــتر مونیتورهای گلوکز خون بر نوارهای تست
الکترودهــای آنزیمــی  screen-printedمتکیاند
که نمونهای از آنها در شــکل  ۳نشان داده شده
اســت .فناوری  screen-printingشــامل الگوهای

چاپ هادیها و عایقها بر روی سوبستراهای جامد
مسطح (مثل پالستیک یا سرامیک) با استفاده از
پرس کردن جوهرهای مربوطه توسط یک ماسک
الگودار است .در ساخت نوارهای ذکرشده الکترود
کار طال بر روی سطح پلیوینیل کلراید با تکنیک
 screen-printigچاپ میشود و سپس مخلوطی از
آنزیم و پایدارکننده و اتصالدهنده و سورفکتانت بر
روی این الکترود با تکنیک  ink-jet printingنشانده
میشود و این الکترود بهعنوان الکترود کار در نظر
گرفته میشــود[ .]10یک الکتــرود مقابل و یک
الکترود مرجع هم در سیستم وجود دارند .معموال
غشاهای مختلفی جهت پوشش یکنواخت نمونه و
جدا کردن سلولهای خونی در این نوارها موجود
است .در این ابزارها دستگاه سنجش کوچک است
و با اســتفاده از باتری کار میکنــد .در همه این
دستگاهها بیمار نوک انگشتش را سوراخ میکند و
قطرهای از خون را روی نوار حسگر قرار میدهد و
با یک فاصله زمانی  ۵تا  ۲۰ثانیهای غلظت گلوکز
خون روی یک مانیتور  LCنمایش داده میشود.
 4. 2زیستحسگرهایالکتروشیمیاییقابل
کاشتدربدنجهتاندازهگیریپیوستهگلوکز

اگرچه تست شخصی گلوکز بسیار گسترش یافته
است ،تعداد تســتهایی که میتوان در طول یک
روز انجام داد محدود است .از آنجا که نمونه خون
باید از انگشت فرد گرفته شود ،بیمار از اندازهگیری
مداوم باز میماند .عالوه بر این ،اینگونه تســتها
در ساعات شــب انجام نمیشوند .همه این عوامل
به این معنی هستند که این اندازهگیریها جهت و
الگوی میزان گلوکز را مشخص نمیکنند .بنابراین،
ممکن است تقریب نادرســتی از تغییرات گلوکز
خون ارائه بدهند .کنترل شدیدتر قند خون توسط
اندازهگیریهــای مکرر یا اندازهگیری مداوم جهت
تشخیص تغییرات شــدید در میزان گلوکز و ارائه
هشدار بهموقع در موارد باالتر یا پایینتر بودن قند
خون از حد مجاز مورد نیاز است .اندازهگیری مداوم
گلوکز بیشترین اطالعات را درباره تغییرات مقدار
آن در طول روز فراهم میکند.
زیستحسگرهای الکتروشیمیایی احتمالی گلوکز
به شکل ســوزن ( )needle-typeبســیار بررسی
شدهاند[.]11
این حســگرها بهصورت زیرپوستی در سیال بین
ســلولی کاشــته میشــوند و میزان گلوکز را در
این ســیال اندازهگیری میکننــد که این غلظت
اندازهگیریشده با غلظت گلوکز در خون متناسب
است .جهت اســتفاده از زیستحسگرها در داخل
بدن مشکالتی وجود دارد که از جمله آنها میتوان
به پس زدن حســگر توســط بدن بیمار ،کوچک
کردن حسگر ،کمبود اکســیژن ،کالیبراسیون در
محیط داخل بدن ،و راحت نبودن بیمار اشاره کرد.
یکی از مهمترین مشــکالت بر سر راه حسگرهای
قابل کاشــت در بافت زیرپوســتی ایجاد کپسول
فیبری اطراف زیستحســگر کاشتهشــده است
[ 12و  ]13که پاسخ حســگر را نسبت به گلوکز

شکل  )a( .۴پاســخ میزبان به حسگر کاشتهشــده .در اثر حمله پروتئینها به حسگر،
ســلولهایی مثل نوتروفیلها و ماکروفاژها و لمفوســیتها به حسگر میچسبند و یک
کپسول فیبری اطراف حسگر ایجاد میکنند[ )b( ،]12پوشش آزادکننده نیتریک اکسید
جهت بهبود زیستسازگاری حسگر گلوکز [.]13

متوقف میکند .این کپســول فیبری که در شکل
 a۴نشــان داده شده است بهعلت جای زخم ناشی
از کاشت حسگر که منجر به چسبیدن باکتریها
و ماکروفاژها به حســگر میگردد تولید میشود.
برای از بین بردن این کپســول فیبری از رهایش
کنترلشده نیتریک اکسید ( )NOیا از پوششهای
پلیمری مثل پلیاتیلن گلیکول یا پلیاتیلن اکساید
اســتفاده میگردد .در مطالعهای از این نوع []14
حسگری ســاخته شده اســت که با چهار غشای
پلیمری پوشیده شده است .این غشاها ،همانطور
که در شکل  b۴نشــان داده شده است ،بهترتیب
شــامل الیه گلوکز اکسیداز داخل یک پلیمر ،الیه
پلیاورتــان جهت محافظت از آنزیم ،ســل ـ ژلی
(شبکه پلیمری سهبعدی) از پلیاورتان اصالحشده
با ترکیبی که  NOرا در محلول آزاد میکند ،و در
نهایت یک الیه پلیاورتان هستند .نیتریک اکسید
یک مانع قوی در برابر چسبیدن پالکتها و عامل
ضدباکتری است و عالوه بر این میتواند باعث بهبود
محل جراحت کاشت ابزار حسگری باشد.
 3زیستحسگرهای نوری گلوکز
در این نوع از حسگرها واکنش زیستی اتفاق افتاده
به اطالعات نوری تبدیل میشــود .این اطالعات
میتواند بهصورت رنگسنجی ،فلوئورسانسنجی،
و جذبسنجی باشــد .این روشها به چند دسته
تقسیم میشــوند [ 1 :]15تشــخیص گلوکز با
اســتفاده از آنزیمها یا کوآنزیمهــا (جایگاه فعال

آنزیم) 2 ،اندازهگیری میزان تشــکیل یا مصرف
موادی که توسط آنزیمها تولید یا مصرف میشوند،
 3اندازهگیــری گلوکز بــا اســتفاده از بورونیک
اســیدهای آلی ،و  4اندازهگیری بر اساس تمایل
گلوکز به اتصال با .concanavalin A
عالوه بر اینها از تغییرات در رزونانس پالسمون
ســطحی پالســمونها هم در اندازهگیری گلوکز
استفاده شده است.
 1 .3حسگرهای گلوکز با استفاده از خواص
نوری فلوئورسان ذاتی آنزیمها یا کوآنزیمها
و یا فلوئورسان آنزیمهای برچسبدارشده

در این دســته از حســگرها هنگام اتصال گلوکز
بــه آنزیمهای خاص یا کوآنزیمهای آنها جذب یا
فلوئورســانس آنها تغییر میکند .آنزیمهایی که
در این دسته استفاده میشــوند گلوکز اکسیداز،
گلوکــز دهیدروژناز ،و گلوکوکیناز هســتند .برای
انتقال پنجــره تجزیهای به ناحیــه مرئی با طول
موجهای بلند (که برای زیستحســگرهای نوری
داخل بدن هم مناســب باشند) آنزیمهای مربوطه
با فلوئوفورها برچســبدار میشــوند .در یک نوع
حسگر از این دسته از فلوئورسانس ذاتی سبز گروه
فالوین موجود در آنزیم گلوکز اکســیداز استفاده
شده است [ . ]16حین برهمکنش با گلوکز ،شدت
فلوئورســانس فالوین تغییر میکند .در ســاخت
این حســگر محلول آنزیم بر روی یک فیبر نوری
توسط یک غشای نیمهتراوا گیراندازی شده است.
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مقـاالت

 3 .3اندازهگیـری گلوکـــز با بورونیـک
اسیدهای مصنوعی (سنتزی)

شکل  )a( .۵شکل شماتیک الیههای حسگری در حسگر رنگسنجی گلوکز )b( ،رنگهای
مشخص از الیههای حسگری در غلظتهای مختلف گلوکز در دمای  ۳۵درجه سانتیگراد [.]18

حسگر دیگری بر اساس استفاده از گلوکز اکسیداز
اصالحشده با مشتقی از فلوئورسین تهیه شده است.
در این حســگر آنزیم اصالحشده توسط پلیاکریل
آمید گیراندازی شده است و افزایش فلوئورسانس
آنزیم با افزایش غلظت گلوکز ثبت شده و سیگنال
حاصل به غلظت گلوکز ربط داده شده است [.]17
 2 .3اندازهگیــری گلوکز بــا اندازهگیری
محصوالت اکسیداســیون آنزیمی گلوکز
توسط گلوکز اکسیداز

این حسگرها بر اساس اندازهگیری میزان اکسیژن
مصرفشده یا هیدروژن پراکساید تولیدشده طبق
واکنش  ۱هستند .بر اســاس اندازهگیری میزان
اکسیژن مصرفشده ،یک خطکش گلوکز ساخته
شــده اســت [ .]18در این نوار از یک الیه نقاط
کوانتومی هسته /پوسته  CdTe/CdSبا فلوئورسانس
ســبز بهعنوان رنگ زمینه پایدار استفاده شده و
یک الیه پالتین ـ پورفیرین با فلوئورسانس قرمز
حســاس به اکســیژن (در اثر تماس این الیه با
اکســیژن رنگ قرمز الیه از بین میرود) بر روی
الیه اول قرار داده شــده اســت؛ سپس ،یک الیه
گلوکز اکســیداز هم بر روی این الیهها قرار داده
شده است .وقتی سنســور در معرض گلوکز قرار
میگیرد ،اکسیژن مصرف میشود بنابراین ،رنگ
حسگر از سبز (وقتی که اکسیژن حضور داشت)
به قرمز تغییر میکند که تغییرات رنگ مربوط به
حســگر در اثر تغییرات غلظت گلوکز در شکل ۵
نشان داده شده است.
بر اساس اندازهگیری میزان اکسیژن مصرفشده
در واکنــش آنزیمی گلوکز یک زیستحســگر
هیبریدی قابل کاشــت در بافت زیرپوستی تهیه
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شده است [ .]۱۹در این حسگر دو ( optodeابزار
حسگر نوری) حساس به اکسیژن تعبیه شده که
روی یکی از آنها گلوکز اکسیداز تثبیت گردیده
است .حسگر حاضر بر اساس اندازهگیری همزمان
فشــار موضعی اکســیژن و میزان آن در نتیجه
تخلیهاش توســط گلوکز اکسیداز عمل میکند.
مزیت این حســگر این اســت که به نوســانات
فشار اکسیژن حساس نیســت .این optodeها بر
اســاس زمان از بین رفتن ) (decayفلوئورسانس
فلوئوروفر(مولکولی که فلوئورســانس دارد)های
حساس به اکســیژن موجود بر روی سطحشان
عمل میکنند .یک شــمای کلی از این حسگرها
در شکل  ۶آورده شده است.
یک مثــال از زیستحســگرهایی که بر اســاس
اندازهگیری میزان هیدروژن پراکســاید تولیدشده
عمل میکنند حسگری است که در آن از کمپلکس
یوروپیــوم ( )IIIتتراســایکیلین ( )EuTcدر یــک
ماتریکس پلیمری نسبتا آبگریز بهعنوان پروبی جهت
اندازهگیری گلوکز استفاده شــده است [ .]20این
کمپلکس فلوئورسانس قویای در  ۶۱۶نانومتر دارد
که در اثر تماس با هیدروژن پراکســاید تولیدشده
از واکنش آنزیمی گلوکز فلوئورســانس آن بهشدت
تقویت میگردد .عامل حساس به هیدروژن پراکساید
(یعنی  )EuTcدر اینجا خودش فلوئورســانس دارد.
پس ،از روش time resolved fluorescence decay
(که در آن قســمتی از زمان خاموشی فلوئورسانس
در نظــر گرفته میشــود که فلوئورســانس زمینه
یعنی  EuTcبه کمترین مقدار ممکن رسیده باشد)
بهصورت نســبی برای اندازهگیری میزان هیدروژن
پراکســاید تولیدشــده و در نهایــت غلظت گلوکز
استفاده شده است.

بورونیــک اســیدها میتوانند در یــک محلول
آبی بهصورت برگشــتپذیر بــا گلوکز برهمکنش
کوواالنســی کنند ،کــه این عاملی اساســی در
حسگرهای تشــخیص گلوکز بر اساس بورونیک
اسید است .در ســاخت یک زیستحسگر از یک
مولکول رنگدانه فلوئورسان آنیونی همراه با مشتقی
کاتیونی از یک بورونیک اســید که خاموشکننده
فلوئورسانس است استفاده شــده است [ .]۲۱در
اثر برهمکنش الکتروستاتیک بین این دو ترکیب
و ایجاد کمپلکس بین آنها ،فلوئورسانس رنگدانه
خاموش میشود .اما در اثر ورود گلوکز به محلول،
این کاتیون و آنیون از هم جدا شــده و فلوئورسان
رنگدانه بازیابی میگردد.
از بورونیــک اســیدهای متصل بــه فلوئوروفر
کوئینولین که در حضور گلوکز فلوئورسانس آنها
خاموش میشــود در لنزهای یکبارمصرف جهت
اندازهگیری گلوکز در اشــک افراد اســتفاده شده
است [ .]۲۲این حسگرها بسیار حساساند و به نور
فرابنفش جهت برانگیختگی نیازی ندارند .گلوکز
موجود در اشک به اندازه  ۵تا  ۱۰مرتبه کوچکتر
از میــزان گلوکز موجود در خون پیروی میکند و
به همین جهت میزان گلوکز اندازهگیریشــده در
اشــک را میتوان به میزان گلوکز موجود در خون
نسبت داد.
 4 .3اندازهگیری گلوکز با concanavalin A
) concanavalin A (Con-Aیــک  lectinگیاهی
(پروتئینی که به کربوهیدراتها متصل میگردد)
اســت و چهار جایگاه جهت اتصــال گلوکز دارد.
 Con-Aدر سنجههای رقابتی گلوکز ،که در آنها
گلوکز با سایر کربوهیدراتها رقابت میکند ،استفاده
میشود .در مطالعهای حسگری ساخته شده که بر
اســاس اندازهگیری گلوکز در اتصال برگشتپذیر
رقابتی  Con-Aبه گروههای گلوکز باقیمانده داخل
دانههای ( Sephatexنام تجاری ژل دکستران) عمل
میکند[ .]23همانطور که در شکل  C۶نشان داده
شده است ،در این حســگر دانههای  Sephatexبا
رنگ قرمز بهشــدت رنگ شدهاند Con-A .موجود
به فلوئوروفرهایی متصل شده است که رنگ قرمز
دانههای  Sephatexموجود مانع از این میگردد که
نور فرودی با طول موج  ۴۹۰نانومتر توســط این
فلوئوروفرها جذب شود .به همین علت ،فلوئورسانس
آنها به شدت ضعیف است .هنگامی که این حسگر
در معرض تماس بــا گلوکز قرار میگیرد و گلوکز
به محل دانهها میرســد Con-A ،باقیماندههای
گلوکز داخل دانهها را رها کرده و به گلوکزی که به
داخل حسگر نفوذ کرده است متصل میگردد .در
این صورت Con-A ،در فضای خالی داخل حسگر
رهــا خواهد بود و فلوئوروفر متصل به آن بهراحتی
نور فرودی را دریافت میکند و شدت فلوئورسانس
آن افزایش مییابد.

یــک نانوبیوسنســور جدیــد بــر اســاس
 QDs-Con A-β-CDs-AuNPsساخته شده است
[ ]24که در آن فرایند حســگری بر اساس FRET
) (fluorescence resonance energy transferانجام
میشود (که در آن یک گروه دهنده انرژی هست
کــه بهعلت مجاورت با یک گــروه گیرنده انرژی،
انرژی تابشی ترکیبدهنده به گیرنده انتقال مییابد
و در نتیجه فلوئورســانس ترکیبدهنده خاموش
میگردد) .در این نانوبیوسنســور نقاط کوانتومی
 CdTeبهعنوان دهنده انرژی و نانوذرات طال بهعنوان
گیرنده استفاده شدهاند Con-A .به نقاط کوانتومی
متصل شده است و β-سیکلودکسترین ()β-CDهای
تیوله به نانوذرات طال متصل شدهاند .در اثر تمایل
 Con-Aبرای اتصال به  ،β-CDدهنده و گیرنده به
هم نزدیک شده و در اثر  FRETفلوئورسانس نقاط
کوانتومی خاموش میگردد .هنگامی که گلوکز وارد
میشــود ،با β-CDها در اتصال به  Con-Aرقابت
میکنــد .در این صورت ،دهنده و گیرنده را از هم
جدا میکند و فلوئورسانس نقاط کوانتومی بازیابی
میشــود .هر چه غلظت گلوکز بیشتر باشد میزان
این بازیابی بیشتر خواهد بود.
 5. 3اندازهگیری گلوکز بهوسیله پالسمون
رزونانسی سطح

در این تکنیک از تغییرات رزونانس پالســمونی
ذرات در اثر حضور گلوکز بــرای اندازهگیری آن
استفاده میشــود .بر این اســاس ،یک مونیتور
پالسمونی گلوکز خون بر اساس خوردگی آنزیمی
نانومیلههای طال ســاخته شده اســت [ .]25در
این حســگر از هیدروژن پراکســاید تولیدشده
در اکسیداســیون آنزیمی گلوکز برای خوردگی
نانومیلههای طال و کوتاه کردن آنها استفاده شده
است .در نتیجه کوتاه شــدن طول نانومیلههای
طال پیک پالســمونی طولی آنها به سمت طول
موجهای کوتاهتر شیفت پیدا میکند که از میزان
این شــیفت طول موج میتوان به غلظت گلوکز
موجود در محلول پی برد .در این فرایند مکانیسم
خوردگی نانومیلههای طال به این صورت اســت
که هیدروژن پراکساید ابتدا به رادیکالهای OH
تبدیل میگردد و ســپس منجر به حل شــدن
نانوذرات طال میشــود .یون برمیــد موجود در
سورفکتانت روی نانومیلههای طال هم این واکنش
را کاتالیز میکند [ 26و .]27
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بهطور مداوم گلوکز موجود در خون را اندازهگیری
کنند و بر اساس این اندازهگیریهای پیوسته در
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