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مقاله پژوهشی

طراحی و ساخت بیوحسگر الکتروشیمیایی ولتامتری بر پایهی نانوگرافن برای ردیابی
سروتونین در ماهی زبرای مبتال به دیابت
1

کامیار خوشنویسان ،1سید محمود سجادی جزی2و ،3فرنوش فریدبد ،4باقر الریجانی ،2محمدرضا خرمیزاده

چکیده
مقدمه :در این مطالعه ،یک نانوکامپوزیت جدید شامل اکسیدگرافن احیاء شده )-18 ،(rGOکران (Cr.6) 6-و نانوذرات طال) (GNPsبر
روی سطح یک الکترود کربن شی شهای ) (GCEقرار گرفته و جهت برر سی و اندازهگیری الکترو شیمیایی بیومارکر سروتونین ا ستفاده
گردیده است.
روشها :مورفولوژی نانوکامپوزیت ساخته شده با روش  SEMم شخ صهیابی شد .ماهی زبرا از طریق غذادهی با گلوکز دیابتی شد.
سنجش بیومارکر سروتونین ( ،)5-HTدر حضور موادی مانند دوپامین ) ،(DAاسید اسکوربیک ) ،(AAاوره ،گلوکز و همچنین تریپتوفان
) (L-Trpکه بهعنوان مداخلهگرهای مرسوم موجود در محیط بیولوژیکی هستند ،انجام گرفت.
یافتهها :سیستم طراحی شده ،فعالیت کاتالیزوری الکتروشیمیایی رضایتبخشی را برای تعیین سروتونین با استفاده از روش ولتامتری
موج مربع ) (SWVنشان داد .رفتار الکتروشیمیایی سروتونین در نانوکامپوزیت ساخته شده جریان و پتانسیل اکسیداسیون قابل قبولی را
نشااان داد .پایینترین حد تشااخی

) (LODبرای سااروتونین در نمونههای واقعی آماده شااده برای گروه کنترل و دیابتی با اسااتفاده از

الکترود ا صالح شده و روش  HPLCبهترتیب حدود  0/3و  0/1میکروگرم بر لیتر محا سبه شد .ح سگر ساخته شده دارای انتخاب
پذیری و ح سا سیت قابل توجهای بوده و پایداری و قابلیت تکرار پذیری باالیی را برای سنجش سروتونین ن شان داد .الکترود ا صالح
شده ،بازیابی بسیار خوبی در حدود  %97و خطای وابسته حدود  %3را در مقایسه با روش استاندارد از خود نشان
نتیجهگیری :بهنظر میر سد که سروتونین میتواند بهعنوان بیومارکر دیابت برای ت شخی

داد.

زود هنگام در بیماران دیابتی مورد ا ستفاده

قرار گیرد.

واژگان کلیدی :سروتونین ،بیومارکر ،نانوکامپوزیت جدید ،رفتارهای الکتروشیمیایی ،ماهی زبرا دیابتی
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برداری در این دسااتگاهها مورد اسااتفاده قرار گرفتهاند ] .[11در میان

مقدمه
دیابت از علل ا صلی مرگ و میر و ناتوانی در سرا سر جهان بوده که
در بیماریهای مختلفی از جمله نارساییهای قلبی ،کلیوی و نابینایی
تأثیرگذار ا ست .طبق آمار فدرا سیون جهانی دیابت ( 1)IDFتا سال
 2015در سراسر جهان حدود  415میلیون نفر به دیابت مبتال شدهاند
و پیشبینی میشااود شاایو دیابت تا سااال  2040در جهان به 642
میلیون نفر خواهد ر سید که این آمار ر شد  54در صدی این بیماری
را نشان میدهد [ .]1-4در ایران نیز که در منطقه خاورمیانه قرار دارد
بیش از  %12جمعیت بزرگساالن به دیابت مبتال هستند [ .]5، 6اندازه
گیری و ارزیابی دقیق بیماری در تشخی

بالینی از اهمیت به سزایی

برخوردار اسااات .اگرچه روشهای متعددی در این زمینه موجود و
در حال ا ستفاده ه ستند ،اما همچنان فقدان روشهای اندازهگیری و
آنالیز مناسب ،سریع ،انتخابی و در عین حال مقرون به صرفه بهچشم
میخورد .حسااگرهای الکتروشاایمیایی ویژگیهای تحلیلی جذاب
زیادی را ارائه میدهند و گزینههای امیدوار کنندهای برای تشااخی
بالینی در آینده ه ستند .با این حال ،هنوز م سائل متعددی وجود دارد
که باید قبل از استفاده از این روشها برای تشخی

در محل 2مورد

بررسی قرار گرفته و حل شوند .طراحی حسگرهای زیستی که قادر
به نظارت مداوم بر نوروترانساامیترها در زمان واقعی هسااتند ،نیاز به
جمعآوری نمونههای مکرر را کاهش داده و این امر انجام آزمایشات
را راحت تر و کاربردی مینماید [ .]7، 8همچنین ،طراحی ساایسااتم
های ح سگری مبتنی بر مدلهای نانومواد ،م ستلزم تو سعهی تکنیک
هایی برای غلبه بر محدودیت انتقال جرم بهوساایله تحریک حرکت
سیال است .یکپارچهسازی حسگرهای الکتروشیمیایی با سیستمهای
کامالً اتوماتیک که بتواند نتایج را بدون هیچ مداخلهی انسانی نمایش
دهند ،برای دستیابی به استفاده وسیع از آنها در وسایل مراقبتی کامالً
طراحی و ساااخت الکترودها یا بیوحسااگرها با اسااتفاده از نانومواد،
پتان سیلی امیدبخش برای اندازهگیری سریع و زمان واقعی با و ضوح
باال ای جاد کرده اسااات .اخیراً چ ندین نانومواد مان ند نانوگرافن،
نانوذرات طال و انوا مختلف نانوکامپوزیت های فلزی جهت بهره

International Diabetes Federation
Diagnostic point-of-care

1
2

خواص بسااایار خوب جذب ساااطحی ،هدایت الکتریکی عالی،
استحکام مکانیکی مناسب ،زیست تخریب پذیری و عاملدار شدن
آساان برای سااخت بیوحساگرهای الکتروشایمیایی گزینهی بسایار
مناسبی خواهند بود ] .[12انوا مختلفی از نانوذرات و نانوساختارها
(مانند نانومواد کربنی ،فلزات ،نانوذرات اکساااید فلزی) و همچنین
انوا پلیمرها و ترکیبات هیبریدی نانوساااختارهای آلی-غیرآلی برای
ساخت غشاهایی با زیست سازگاری و ویژگیهای ردوکس 3تقویت
شده ،ا ستفاده شده ا ست [ .]5، 11علیرغم پی شرفتها ،پروبهای
الکتروشاایمیایی هنوز عمدتاً برای اندازهگیری در شاارایط اسااتاندارد
کاربرد محدودی داشته و مسائل و مشکالت متعددی در کارآمدی و
بهکارگیری این ساایسااتمها در شاارایط درونتنی وجود دارد .در بین
تعداد زیادی از پژوهشهایی که در مورد طراحی تعداد بیشااماری از
اشااکال الکترودی برای تشااخی

نوروترانساامیترها گزارش ش اده

اسااات ،معدودی از مقاالت به اندازهگیری درونتنی با الکترودهای
وارد شده در بافت بهعنوان پروبهای ت شخی صی یا پایش کنندهی
حالت بیماری در ارگانیسمهای کامل ،پرداختهاند [.]7
اخیراً اسااات فاده از نانوپی پت ها 4و تکنولوژی نانوحساااگر ها برای
آشکارسازی بیومولکولها در محیطهای محصور شده همچون تک
ساالولها و نرونها گزارش شااده اساات .این ابزارهای توانمند نانو،
درهایی را برای بررساای بهنگام فرآیندهای فیزیولوژیکی در سااطح
تک سلول با رزولو شن ف ضایی باال و کمترین آ سیب بافتی گ شوده
است.
بهطور کلی ،پیشرفت روشهای شناسایی آنالیزی برای آشکارسازی
نوروترانسمیترها خاصی طراحی شده است و برای کاربرد و محیط
بیولوژیکی ویژهای تنظیم شاااادهانااد .ابزارهااای اناادازه گیری
الکتروشیمیایی (مثل الکترودها با کمیت سازی الکتروشیمیایی) شیوه
هایی ارزشااام ند برای آشا ا کار ساااازی برون تنی و درون تنی
نوروترانسا امیترها هساااتند که میتوانند بهدلیل پایین بودن هزینه،
طراحی نسبتاً ساده و توانایی اندازهگیری بهنگام با رزولوشن فضایی
باال مد نظر قرار گیرند .حسااگرهای الکتروشاایمیایی حساااساایت و
Redox
Nanopipettes

3
4

] [ Downloaded from ijdld.tums.ac.ir on 2023-01-09

ضروری بهنظر میرسد [.]9، 10
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اخت صا صیت را در داخل ابزار آنالیزی کوچکی امکان پذیر میکنند.

ولتامتری چرخهای )CV( 1در محدودهی پتانسیل از  0/0تا  1/2ولت

در مقایساااه با روش های آنالیزی مرساااوم (مثل طیف سااانجی،

با سرعت  100میلی ولت بر ثانیه برای یک چرخهی مشخ

به

کروماتوگرافی) حساااگرهای الکتروشااایمیایی میتوانند برای آنالیز

دست آمد .میزان اسکن و مقادیر  pHمورد بررسی قرار گرفت و

نوروترانسمیترهای هدف اصالح و سازگار شوند [.]12

بهترین نتیجهی بهدست آمده برای استفاده انتخاب شدند [ .]13غلظت

هدف این پروژه ارائهی یک روش شااناسااایی جدید در توسااعهی

های مختلف  GNPو  rGOمورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت،

روشهای الکتروشاایمیایی برای پایش سااروتونین با تمرکز بر روی

بهترین غلظت برای تهیهی کامپوزیت انتخاب شد [ .]14برای تهیهی

انتقال الکترون در روش الکتروشااایمیایی و با اساااتفاده از الکترود

 3 ، rGOمیلی لیتر  1 N2H4میلی موالر به  50میلیلیتر سوسپانسیون

اصالح شده و همچنین استفاده از روش  HPLCبهعنوان یک روش

 1( GOمیلیگرم بر میلیلیتر) اضافه شد و تا دمای  90درجهی

استاندارد جهت مقایسه با سیستم طراحی شده در شرایط کنترل شده

سانتیگراد گرم شد ،پس از آن ،محلول تعلیق بهمدت  1ساعت

(در محلول آماده شاااده از روده ماهی زبرا مبتال به دیابت) با پایش

رفالکس شد .محلول آماده شده قبل از خشک شدن در دمای 60

بهنگااام  Ex-vivoبوده اساااات .عالوه بر این اناادازهگیری میزان

درجهی سانتیگراد برای حدود  24ساعت چندین بار با اتانول و آب

سروتونین بهعنوان بیومارکر دیابت در دو گروه کنترل و دیابتی انجام

مقطر شسته شده و برای استفاده در دمای اتاق نگهداری شد.

شده و مقای سه اختالف میزان سروتونین این دو گروه مورد برر سی

مشخصهیابی بستر تهیه شده

قرار گرفته است.

جهت ارزیابی بستر تهیه شده موارد زیر بهکار گرفته شد.
مطالعهی سطح و مورفولوژی بستر ()SEM

روشها

از آنجا که مورفولوژی سطح و اندازهی نانوگرافن در فرآیند تشخی

این مطالعه در سه فاز طراحی و اجرا گردید .در فاز اول ساخت و

نقش دارند از تکنیک  SEMجهت ارزیابی استفاده شد.

ارزیابی نانو کامپوزیت با معیارهای استاندارد صورت پذیرفت .در فاز

آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ( :)EISابتدا تمام

دوم مطالعه آمادهسازی ماهی زبرای دیابتی و استخراج نمونه از ماهی

الکترودها اعم از  GCEو  GCEاصالح شده در پروب کلرید پتاسیم
Fe(CN)6-4

 250میلیموالر

زبرای دیابتی صورت گرفت و در فاز سوم مطالعه نیز ،سنجش میزان

 5میلیموالر و همچنین فروسیانید آهن

سروتونین نمونهی بافتی ماهی زبرا توسط نانوکامپوزیت طراحی شده

مورد بررسی قرار گرفت و سپس این الکترودها در محدوده فرکانسی

در کنار  HPLCبهعنوان روش مرجع مورد ارزیابی قرار گرفت که

 100کیلو هرتز تا  0/1هرتز و پتانسیل مستقیم  0/3ولت و پتانسیل

جزییات انجام هر یک از مراحل به شرح زیر است:

متناوب  10میلی ولت در محلول بافر فسفات نمکی با  pHبرابر 7/4
که حاوی غلظت  100میکروموالر سرتونین بود ،استفاده گردید.
سپس نمودار نایکوئیست مربوط به هر سطح کشیده و ثبت گردید.

ساخت و ارزیابی نانو کامپوزیت با معیارهای استاندارد
ساخت و ارزیابی نانوکامپوزیت بر پایهی گرافن احیا شده
ارزیابی قرار گرفتند ،سپس نانوکامپوزیت که شامل گرافن احیا شده،

شرایط نگهداری ماهی زبرا

نانوذرات طال و -18کران اتر )Cr.6( 6-بود ساخته شد .در ادامه

سویههای ماهی وحشی زبرا ( )Danio rerioاز یک مرکز تکثیر و

نانوکامپوزیت آماده شده بر روی الکترود گلسی کربن (الکترود کار)

پرورش ویژهی آن خریداری شده و درون مخازن قرنطینه به مدت

قرار داده شد و جهت اندازهگیری سروتونین مورد استفاده قرار گرفت.

یک هفته نگهداری شد .تمام ماهیها بهمدت حداقل یک هفته در

ساخت  GCEاصالح شده با نانوکامپوزیت ساخته شده

آکواریومهای موجود در شرایط آزمایشگاهی (با شرایط  14ساعت

Cyclic voltammetry

1
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مدل ماهی زبرا مبتال به دیابت و آمادهسازی نمونه
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نور 10 ،ساعت بدون نور ،رژیم غذایی ،آب  28درجهی سانتیگراد)

پس از رساایدن به هرکدام از غلظتهای  100 ،50و در نهایت 200

قرار داشتند .ماهیها دو بار در روز با  Artemiaتغذیه شدند .تمام

میلیموالر ،بهمدت  12ساااعت غذادهی انجام نشااد و پس از آن3 ،

ماهیهای زبرا که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند ،بهطور

عدد ماهی از هر تکرار جهت سنجش میزان قند خون نمونه برداری

تصادفی از ماهیهای بالغ (حدود  7ماه) انتخاب شدند.

شااد .سااپس بهمدت  15دقیقه در آکواریوم با آب بدون گلوکز قرار
داده شدند تا از آلودگی نوار گلوکومتر جلوگیری شود .بعد ماهی در

مراحل آماده نمودن ماهی زبرا

محلول اژنول 1قرار داده شده و بعد از بیح سی کامل دم ماهی زبرا

برای ایجاد مدل دیابت یا التهاب هایپرگالیسمی ،محلول گلوکز مورد

بریده شد و تست قند خون با قرار دادن نوار تست گلوکومتر بهطور

استفاده قرار گرفت.

م ستقیم بر روی دم ماهی صورت گرفت .قند خون بر ا ساس میلی

گروه دیابتی )(DM

گرم بر دسیلیتر محاسبه شد .در مرحلهی نمونه برداری  3عدد روده

به ماهیهایی گفته میشود که در حالت هایپرگلیسمی

خارج شده از ماهیهای زبرا کشته شده را در داخل یک میکروتیوب

( )Hyperglycemiaدر معرض گلوکز ( 200میلیگرم در دسیلیتر)

ریخته و سپس  1میلیلیتر متانول و  300میکرولیتر پرکلریک اسید به

هستند و بهمدت حداقل  2روز در این حالت بودهاند.

داخل همان میکروتیوب اضااافه شااد .پس از آن هر نمونه در حدود

گروه کنترل

 120ثانیه در داخل د ستگاه هموژنایزر قرار گرفت .در مرحلهی آخر

ماهیهای این گروه از لحاظ نگهداری و تغذیه مانند گروه  DMبوده،
ولی به جای گلوکز در محیط بافری (بافر فسفات) تیمار شدند.
در دو گروه فوق تمام پارامترهای مورد نیاز مانند زمان ،دما و تیمار
به صورت یک سان صورت گرفت .سپس در هر گروه بهترتیب زیر
آزمایش انجام گرفت.

جهت گرفتن

سرباره2

نمونههای تهیه شده ،میکروتیوب در د ستگاه

سانتریفیوژ یخچالدار در دمای  4درجه سانتیگراد با  12000دور در
دقیقه بهمدت  10دقیقه قرار داده شد .نمونههای آماده شده در فریزر
نگهداری شده و جهت انجام آزمونهای مورد نیاز مورد استفاده قرار
گرفت.

 .1گروه  DMبه تعداد  12عدد جهت  3بار تکرار
دیابتی کردن و آمادهسازی نمونهی روده از ماهی زبرا

مبتنی بر گرافن احیاء شده بر روی الکترود کار

عالوه بر این در نمونههای تهیه شاااده از رودهی ماهی زبرا ،نمونهی

الکترود کار سااااخته شاااده برای ردیابی ساااروتونین در مایعات

استاندارد بهصورت  Spikeدر تست حسگر و  HPLCجهت مقایسه

بیولوژ یک ماهی زبرا مبتال به د یا بت مورد ارز یابی قرار گر فت.

مورد بررسااای قرار گر فت .در این تحقیق برای افزایش میزان ق ند

پروفایل های ولتامتریک جهت آزمونهای کیفی با روش  CVانجام

خون ماهیان ،از روش افزودن گلوکز منو هیدرات به آب آکواریوم

شده و سپس حسگر ساخته شده جهت آزمونهای کمی تهیه منحنی

استفاده شد .غلظت گلوکز منوهیدرات درآب انکوباتورها طی مدت

ا ستاندارد و کالیبر کردن سی ستم و همچنین آزمونهای مورد نیاز در

 9روز از صفر به  72گرم در لیتر رسانیده شد .بهطوری که ماهیان به

مایعات بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به روش SWV

مدت  3روز در غلظت  50میلی موالر گلوکز منو هیدرات (18گرم

اندازهگیری شد .جهت تأیید سی ستم طراحی شده و خوانش اولیه،

در لیتر) و پس از آن به مدت  3روز دیگر هم در غل ظت 100میلی

نمو نه ساااروتونین با غل ظت  100میکروموالر به روش ( CVدر

موالر ( 36گرم) و بعد در نهایت بهمدت  3روز در غلظت  200میلی

محدوده پتان سیل از  0/0تا  1/2ولت با سرعت  0/1ولت بر ثانیه) و

موالر ( 72گرم در لیتر) گلوکز منو هیدرات در دو لیتر آب قرارداده
شدند .برای سنجش میزان قند خون ماهیها در تیمارهای مختلف،
Eugenol

1

2Supernatant
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( SWVدر محدودهی پتانساایل از  0/0تا  0/6ولت با شاادت100 1

آمده بود به داخل ساال ش ایشااهای الکتروش ایمیایی جهت اندازهگیری

میلی ولت بر ثان یه و فرکانس  5هرتز) برای اندازه گیری کیفی مورد

اضااافه شااد .همچنین از پروتکل افزودن اسااتاندارد 6برای اندازهگیری

ارزیابی قرار گرفت .انجام تسااات های مربوط به کنترل کیفی ،تکرار

سروتونین در نمونههای آماده شده استفاده شد .برای هر نمونهی آماده

پذیری و در ستی این سی ستم با تکرار سروتونین با غلظت م شخ

شده ،چهار محلول با غلظتهای مختلف سروتونین اضافه شده (،2/5

 100میکروموالر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 7/5 ،5و  10میکروموالر) و یک محلول نیز بدون اضافه کردن محلول

تهیهی منحنی استاندارد و کالیبر کردن سیستم

سااروتونین تهیه شااد .محلولهای نهایی با اسااتفاده از محلولM PBS

غلظتهای مختلف سروتونین از محدوده ( )0/01-4میکروموالر تهیه

 )pH 7/4( 0/1حدود  20برابر قبل از تجزیه و تحلیل رقیق شادند .در

شد .تعیین حد پایین2

نهایت ،از روش  SWVبرای ارزیابی آنالیت در دامنه بالقوه  0/0ولت

( ،)LODبررسی حساسیت و خطی بودن پاسخ سیستم نیز از طریق

تا  0/6ولت با دامنه  100میلی ولت بر ثانیه و فرکانس  5هرتز اسااتفاده

این منحنی محاسبه شد.

شد .سپس ،منحنی کالیبراسیون برای نمونههای آماده شده از ماهی زبرا

شده و جهت ر سم منحنی ا ستاندارد ا ستفاده

تعیین اختصاااصاایت قابل اعتماد بودن ) (Reliabilityو پایداری
سیستم3

مبتال به دیابت ترساایم شاااد .از منحنی کالیبراسااایون خطی در مدل
رگرسیونی برای محاسبه  LODو میزان سروتونین استفاده شد،LOD .
سیستم طراحی شده مانند روش  HPLCمحاسبه شد .میزان سروتونین

بررسی اختصاصیت سیستم طراحی شده با محلول های مداخله گر

برا ساس شدت جریان بهد ست آمده (پا سخ سی ستم طراحی شده بر

 :جهت بررسی ویژگی سیستم از جهت اخت صاصیت ،با محلولهای

ح سب میکروآمپر) از غلظتهای مختلف سروتونین افزوده شده (بر

مداخلهگر( 4شااامل اسااید اوریک ،گلوکز ،تریپتوفان ،دوپامین و اسااید

ح سب میکروگرم بر لیتر) به نمونههای آماده شده ماهی زبرا حا صل

اساااکوربیک) و همچنین بهمنظور بررسااای عدم تداخل محلول های

شد.

ذکرشده با سروتونین ،حسگر ساخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

مالحظات اخالقی

 Reliabilityنمونههای خوانش شده

تمام مراحل انجام شده برا ساس د ستورالعملها و روشهای تجربی

مقای سه خوانش نمونهها با سی ستم طراحی شده و روش ا ستاندارد

تو صیف شده در "ا صول مراقبت از حیوانات آزمای شگاهی" (منت شر

اندازه گیری مورد ارزیابی قرار گرفت .میزان سااروتونین رودهی ماهی

شده در شماره  23-80موسسه ملی بهداشت ،و تجدید نظر شده در

زبرا از طریق روش اسااتاندارد  HPLCو همچنین از طریق ساایسااتم

سال  )1996و پروتکل مراقبت از حیوانات انجام شد.

طراحی شده اندازهگیری شده و با یکدیگر مقای سه شدند .همچنین

آزمونهای آماری

پایداری نانوکامپوزیت ساخته شده در دمای اتاق بعد از گذشت  2ماه

آزمون  t-testجفت نشده( 7که همچنین بهعنوان آزمون  t-testمستقل

مورد بررسی قرار گرفت.

شناخته میشود) جهت محاسبه و بهدست آوردن اختالف آماری بین

اندازهگیری سااروتونین در نمونههای واقعی 5و اختالف آماری بین
برای اندازهگیری سروتونین در نمونههای آماده شده از رودهی ماهی
های زبرا از نانوکامپوزیت ساااخته شااده بر روی  GCEاسااتفاده شااد.

قرار گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  GraphPad prism 8.0.1آنالیز
شد .سطح معنادار ( )P-Valueبرای این آزمون کمتر از  0/05در
نظرگرفته شد.

سرباره بهدست آمده که در مرحلهی آمادهسازی نمونه با دقت بهدست
1

5

2

6

Amplitude
Limit of detection
3 System stability
4 Interference

Real samples
Spiked standard addition
7 Unpaired t-test
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 c ،b ،و  dبهترتیب شرح داده شده است .همانطور که در شکل 1

یافتهها
یافته های مطالعه حاضر بر اساس فازهای اجرایی مطالعه به شرح ذیل
می باشد:

قسمت  aو  ،bنمایش داده شده  rGOو  rGO-GNPبرای تزئین سطح
 GCEاستفاده شده است .در نانوکامپوزیت نهایی که در شکل 1
قسمت  cنشان داده شده  Cr.6با موفقیت بهطور یکنواخت در سطح

مشخصهیابی بستر تهیه شده
بررسی مورفولوژی سطح  GCEاصالح شده SEM :برای مطالعه
مورفولوژی سطوح مختلف  GCEاصالح شده استفاده شد SEM .از
کامپوزیتهای مختلف rGO-GNPs/GCE ، rGO/GCEو

rGO-

 GNPs-Cr.6/GCEو در مقیاسهای مختلف شامل  1و  2میکرومتر
و  500و  200نانومتر بهدست آمده و دادههای طیف سنجی پراش
انرژی پرتو ایکس ( )EDXکامپوزیت نهایی نیز در شکل  1قسمت a

الکترود پراکنده شده و باعث ایجاد سطحی با توزیع یکنواخت
نانوکامپوزیت بر روی سطح الکترود و تلهاندازی 1سروتونین جهت
تشخی

با حساسیت باال این آنالیت نسبت به سطحهای  rGOو

 rGO-GNPsمیشود .دادههای  EDXاز نانوکامپوزیت ساخته شده
در شکل  1قسمت  dنشان میدهد که  %2/14وزنی نانوکامپوزیت بر
روی سطح الکترود شیشهای کربن متشکل از نانوذرات طال است.

دادههای  EDXکه حضور عناصر در نانوکامپوزیت را توصیف می کند.

Trapping

1
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آنالیزهای الکتروشیمیایی به روش  CVو  SWVجهت ارزیابی

حضور نانوذرات طال است .افزودن  Cr.6به کامپوزیت

کیفی سروتونین

 GNPsباعث افزایش قابل توجه پیک آندی شده و پتانسیل

عملکرد الکتروشیمیایی الکترود اصالح شده شامل،rGO ، GCE

اکسیداسیون در مقایسه با  GCEنیز مقدار کمی مثبتتر شده

rGO-GNPs-

است .با اضافه شدن  Cr.6عالوه بر تغییر در ساختار سطح ایجاد

 Cr.6با استفاده از آنالیز الکتروشیمیایی  CVدر محلول 100

شده Cr.6 ،باعث ایجاد پیوندهای واندروالسی و الکتروستاتیک

میکروموالر آماده شده از سروتونین در ( PBS )pH=7/4از لحاظ

بین عناصر موجود در نانوکامپوزیت میشود .پیک نانوکامپوزیت

کیفی مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)2پیکهای آندی مرتبط

نهایی نسبت به الکترود  GCEافزایش حدود  3برابری را از خود

با الکترودهای  GCEو  rGOدر کمترین پیک جریانی ظاهر

نشان میدهد .در واقع جریان در غلظت  100میکروموالر

شدند .پیک آندی زمانی که  GNPsبه  rGOاضافه شده و باعث

سروتونین با استفاده  GCEپیکی حدود  5/9میکروآمپر را نشان

تشکیل کامپوزیت  rGO-GNPsمیشود کمی افزایش یافته است.

داده با اینکه در همان شرایط با استفاده از نانوکامپوزیت پیک

این افزایش بهدلیل رشد میزان انتقال الکترون بر روی الکترود در

جریان عددی حدود  19/2میکرو آمپر را نشان داد.

 Cr.6 ،rGO-GNPsو نانوکامپوزیت ساخته شده

rGO-

80
GCE

70

rGO

60

rGO.GNPs

40
30
20

)Current (µA

50

10
0
1

0.8

0.4
0.6
)Potential (V

0.2

0

-10

شکل  -2بررسی مرحله به مرحلهی نانومواد مؤثر بر روی  GCEشامل  rGO-GNPs ،rGOو نانوکامپوزيت ساخته شده جهت سنجش
سروتونين (غلظت  100ميکروموالر) جهت ارزيابی کيفی آن آناليت به روش CV

روی GCEدر شکل 3نشان داده شده است ،که با اضافه کردن

در مقایسه با  GCEافزایش داده و پیک پتانسیل را به مقدار

محلول  100میکروموالر آماده شده از سروتونین به ()pH=7/4

ناچیزی به سمت پتانسیل مثبت تغییر داد ( 0/32ولت به .)0/34

 PBSدر دامنه  0/0تا  0/6ولت با فرکانس  5هرتز مورد ارزیابی

رفتار الکتروشیمیایی آنالیز  SWVکلیه الکترودها (شکل )3نشان

قرار گرفت .نانوذرات طال بر روی سطح الکترود نمیتوانند بر

داد که الکترود نانوکامپوزیت یک عامل الکتروشیمیایی مناسب

روی پیک جریان و پتانسیل بهطور قابل توجهی تأثیر بگذارد با

برای تشخی

سروتونین است که ناشی از نرخ انتقال الکترون

اینکه  rGOکمی بر روی پتانسیل اکسیداسیون تأثیرگذار بوده

باال بهدلیل ترکیب  Cr.6با  GNPsو  rGOصورت میگیرد .شکل

Cr.6

نشان میدهد که اضافه کردن نانوذرات طال به تنهایی نمیتوانند

است .با استفاده از محلول  0/53میلیگرم در میلیلیتر از
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حساسیت (میزان شدت جریان) سروتونین را تغییر دهد در حالی

میدهد .در واقع جریان در غلظت  100میکروموالر سروتونین

که افزودن  Cr.6به کامپوزیت  rGO-GNPsاین حساسیت را به

با استفاده  GCEپیکی معادل  2/8میکروآمپر را نشان داده در

طور قابل توجهی افزایش داد .پیک نانوکامپوزیت نهایی نسبت

صورتیکه با استفاده از نانوکامپوزیت نهایی در همان شرایط پیک

به الکترود  GCEافزایش حدود  2/5برابری را از خود نشان

جریان عددی حدود  7/1میکرو آمپر را از خود نشان داد.
8
GCE

7
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6
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)Potential (V

0.2

0.1

0

شکل  -3بررسی مرحله به مرحله نانومواد موثر بر روی  GCEشامل  rGO-GNPs ،Cr.6 ،GNPs ،rGOو نانوکامپوزيت ساخته شده
جهت سنجش سروتونين (غلظت  100ميکروموالر) جهت ارزيابی کيفی آن آناليت به روش SWV

 EISجهت بررسااای مقاومت ساااطح الکترود در پروب کلرید

نایکوئیست مربوط به  GCEاصالح شده با  Cr.6را نشان می

پتاسیم  5میلیموالر و همچنین فروسیانید آهن 250 Fe(CN)6-4

دهد ،این نمودار نشانگر کاهش مقاومت انتقال الکترون در

میلیموالر جهت اطمینان از کاهش مقاومت سااطح الکترودهای

اکسیداسیون سرتونین است .در شکل  )c( 5نمودار نایکوئیست

ا صالح شده ن سبت به  GCEا ستفاده شد .نتایج حا صل از این

مربوط به  GCEاصالح شده با نانو ذرات طال نشان داده شده

GCE

است که مقاومت اکسیداسیون سرتونین به سبب تمایل باالی

ا صالح شده با نانوکامپوزیت به میزان  RCT = 105 Ωا ست که

برهمکنش طال به گروهای نیتروژندار حاضر در سرتونین نسبت

نشاااان دهندهی مقاومت پایین و نرخ انتقال بار بسااایار خوب

به  GCEکاهش پیدا کرده است .در شکل  )d( 5نمودار

نسبت به سایر الکترودهای اصالح شده است (شکل .)4

نایکوئیست مربوط به  GCEاصالح شده با گرافن اکسید کاهش

محدودهی  0/3ولت بهعلت فعالیت الکتروشیمیایی سرتونین به

یافته نشان داده شده است و همانطور که مشاهده میشود این

عنوان محدودهی پتانسیلی انتخاب گردید .پس تمام نمودارهای

الکترود مقاومت انتقال الکترون بسیار پایینی در مقابل

نایکوئیست ثبت شده نشانگر مقاومت انتقال الکترون یا بار

اکسیداسیون سرتونین از خود نشان میدهد .سپس جهت بهدست

( )RCTدر اکسیداسیون سرتونین هستند .در شکل  )a( 5نمودار

آوردن خاصیت برهمکنش خوب سرتونین با نانو ذرات طال و

نایکوئیست مربوط به  GCEنشان میدهد که بیشترین مقاومت

مقاومت اکسیداسیون پایین سرتونین در حضور گرافن اکسید

الکترودها در شکل نشان میدهد که میزان مقاومت سطح
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 EISجهت مشخصهیابی سطح الکترود اصالح شده

را در واکنش اکسیداسیون سرتونین دارد .در شکل  )b( 5نمودار
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GCE

حدودی خواسته ما مرتفع گشته است .سپس کامپوزیتی از نانو

کاهش یافته ،کامپوزیتی از این دو ماده ساخته شده و

اصالح گردید که نمودار نایکوئیست مربوط به آن در شکل 5

ذرات طال ،گرافن اکسید کاهش یافته و  Cr.6ساخته شد و با آن

( )eنشان داده شده است و همانطور که مشاهده میشود

سطح  GCEاصالح گردید و نمودار نایکوئیست آن که در شکل

مقاومت انتقال الکترون در اکسیداسیون سرتونین نسبت به

 )f( 5مشاهده میکنید ثبت شد.

الکترود اصالح شده با نانو ذرات طال کاهش پیدا کرده و تا

شکل -4نمودار نايکوئيست ثبت شده در پروب کلريد پتاسيم  5ميلیموالر و همچنين فروسيانيد آهن  250 Fe(CN)6-4ميلیموالر با
استفاده از  rGO-GNPs/GCE ،rGO/GCE ،GCEو ( rGO-GNPs-Cr.6/GCEدامنه فرکانس از  1هرتز تا  100کيلوهرتز)

سنجی امپدانس الکتروشيميايی (دامنه فرکانس از  1هرتز تا  100کيلوهرتز)
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مشخصههای بالینی ماهی زبرا مبتال به دیابت

ماهی زبرا مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از

تعیین قندخون در ماهی زبرا سالم و دیابتی

 12ماهی مورد ارزیابی 9 ،ماهی با قند خون باالتر از 120

از گروه کنترل شامل  9ماهی ،سه نمونه جهت اطمینان از صحت

میلیگرم بر دسیلیتر انتخاب شده (ماهیهای زبرا دیابتی شده)

سالم بودن این گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان سروتونین

که این ماهیها برای آمادهسازی و همچنین جهت اندازهگیری

آن نیز فقط با روش  HPLCاندازهگیری شد .از گروه دیابتی 12

سروتونین توسط  HPLCو حسگر ساخته شده مورد آنالیز قرار
گرفتند (شکل .)6
250
Diabetic

control
182

178

157

154
128
110
75

124
99

132

139

94
79

72

62

150

87 82

96

147

87

150
100
50

)Glucose level (mg/dL

200

0
ZF.1 ZF.2 ZF.3 ZF.4 ZF.5 ZF.6 ZF.7 ZF.8 ZF.9 ZF.10 ZF.11 ZF.12
No. Zebrafish
شکل  -6نمودار ميلهای بررسی ميزان قند خون ماهیهای زبرا در دو گروه کنترل و ديابتی

تعیین اختصاصیت قابل اعتماد بودن ( )Reliabilityو

از  10میکروموالر از سروتونین در حضور  2میلی موالر، AA

پایداری سیستم ()System Stability

 0/5میلی موالر  2 ، DAمیلی موالر گلوکز و  1میلی موالر اوره

تأثیر مواد مداخلهگر در سنجش سروتونین :آنالیز  SWVنیز در

انجام شد که در واقع این میزانهای ذکر شده بهطور طبیعی در

حضور مواد بیولوژیکی متداول و با استفاده از  GCEاصالح شده

سیستمهای بیولوژیکی ارائه میشود .خطاهای نسبی بهدست
کم1

پذیری قابل قبول این الکترود را نسبت به آنالیت سروتونین نشان

مواد ذکر شده را نشان میدهد (جدول .)1

داد .مطالعهی رفتار نانوکامپوزیت بر روی الکترود نمایانگر این

پایداری سیستم

واقعیت است که الکترود اصالح شده با نانوکامپوزیت نه تنها

پایداری سیستم برای تعیین میزان سروتونین در دمای اتاق مورد

پتانسیل اکسیداسیون سروتونین ( 0/37ولت) را نشان میدهد

بررسی قرار گرفت .پایداری این نانوکامپوزیت از محاسبه

بلکه پیکهای به خوبی تفکیکشده  DA ،AAو  L-Trpرا نیز

سیگنال جریان بهدست آمده از سنجش سروتونین بعد از مدت

بهترتیب در  0/17 ،0/05و  0/78ولت نمایان میکند (شکل .)7

حدود  2ماه انجام شد .سیگنال الکتروشیمیایی سنجش سروتونین

مطالعه و بررسی تداخل نانوکامپوزیت بر روی  GCEبا استفاده

نسبت به سیگنال اولیه آن کاهش یافته بود ،اما هنوز هم حدود

Tad interferes
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با نانوکامپوزیت مورد مطالعهی کیفی قرار گرفت و انتخاب

آمده ،فقط یک تداخل

1
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 ٪85سیگنال اولیه از سنجش سروتونین باقی مانده بود .این نتایج

سروتونین با استفاده از رسم نمودار کالیبراسیون خطی در حدود

بهدست آمده نشان داد که پایداری خوبی از نانوکامپوزیت ساخته

 0/046میکروگرم بر لیتر بهدست آمد .در شکل  8منحنی

شده بر روی  GCEبرای تعیین سروتونین حتی پس از دو ماه به

استاندارد سروتونین ،که در آن جریان بر حسب غلظتهای

دست آمد .تعیین سروتونین در محلول استاندارد از طریق سیستم

متفاوت سروتونین آورده شده ،نشان داده شده است .در این

طراحی شده در محلول استاندارد سروتونین ،شیب خط و

شکل منحنی غلظت از  0/4تا  10میکروگرم بر لیتر و جریان بر

ضریب تعیین بهترتیب  0/279و  0/999بهدست آمد .دامنهی

حسب میکروآمپر است .همچنین در این شکل نشان داده شده

خطی برای محاسبه با استفاده از سیستم طراحی شده از 0/4-10

است که افزایش غلظت با رشد جریان رابطهی خطی داشته است.

میکروگرم بر لیتر در نظر گرفته شد و  LODدر محلول استاندارد
100

GCE
rGO

80
AuNPs
rGO-AuNPs

L-Trp
5-HT

DA

40

AA

)Current (µA

60

20
0
1.2

1

0.8

0.4

0.6

0.2

-0.2

0
-20

)Potential (V

شکل -7سنجش سروتونين در حضور مواد مشابه جهت نمايش انتخابپذيری سيستم با استفاده از الکترودها مختلف شامل ،GCE
 rGO-GNPs/GCE ،GNPs/GCE ،rGO/GCEو  rGO-GNPs-Cr.6/GCEبه روش CV

جدول  -1تأثير مواد مداخلهگر در حضور سروتونين با غلظت  0/01ميلیموالر

4/08

2

AA

1/39

5

گلوکز

2/15

1

اوره

4/53

0/5

DA

7/73

0/2

L-Trp

Co-existing elements

1

Relative error

2
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غلظت (میلی موالر)
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1
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5.0E-06
4.5E-06

10 µg/L

4.0E-06
3.5E-06
2.5E-06

0.4 µg/L

2.0E-06

)Current (A

3.0E-06

1.5E-06
1.0E-06
5.0E-07
0.0E+00
0.6
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0.4

0.3
)Potential (V
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شکل  -8منحنی مربوط به استاندارد سروتونين به روش  SWVدر غلظتهای متفاوت سروتونين

تعیین سروتونین در نمونههای واقعی از طریق سیستم طراحی

ارائه میدهد .نتایج اندازهگیری سروتونین با استفاده از

شده

روش HPLCو سیستم طراحی شده شامل میزان سروتونین،

در این مطالعه از نمونههای آماده شده از روده ماهی زبرای گروه

بازیابی1

و خطای

وابسته2

در این مطالعه مورد ارزیابی قرار (

طراحی شده و از طریق روش افزودن استاندارد استفاده شد .به

و خطای وابسته زیر  %5بود .نتایج نشان داد که سیستم طراحی

منظور اندازهگیری سروتونین در این مرحله  5غلظت از محلول

شده در مقایسه با  HPLCدارای بازیابی قابل توجه و همچنین

استاندارد ( 2 ،1 ،0/8 ،0/4و  4میکروگرم بر لیتر) به نمونه روده

خطای وابسته بسیار کم است.

آماده شده اضافه شد و سپس نمودار کالیبراسیون خطی گروه

بررسی اختالف آماری میزان سروتونین در دو گروه دیابتی و

دیابتی و کنترل و منحنی غلظت گروه مبتال به دیابت رسم شد

کنترل

(شکل .)9

براساس آزمون  t-testمستقل ،اختالف معناداری در میزان

مقایسه نتایج اندازهگیری سروتونین در گروه دیابتی و کنترل

سروتونین بین دو گروه دیابتی و کنترل یافت شد (.)P>0/001

با استفاده از  HPLCو سیستم طراحی شده

به عبارتی سطح سروتونین در گروه کنترل نسبت به گروه مداخله

نتایج بهدست آمده نشان داد که سیستم طراحی شده عملکرد

بهطور معناداری بیشتر بود .شکل 10میزان سروتونین را در گروه

بسیار خوبی را جهت تشخی

سروتونین در نمونههای واقعی

های مطالعه نشان میدهد.

Recovery
Relative Error

1
2
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مبتال به دیابت و گروه کنترل برای تعیین سروتونین با سیستم

جدول  2و .)3سیستم طراحی شده دارای بازیابی حدود ()%97
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3.5E-06

4 µg/L
2.5E-06

0.4 µg/L
2.0E-06
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0.6
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شکل  -9منحنی مربوط به اندازهگيری سروتونين به روش  SWVدر غلطتهای متفاوت اضافه شده محلول استاندارد

جدول  -2نتايج تجزيه و تحليل نمونههای واقعی در گروه کنترل و ديابتی با استفاده از سيستم طراحی شده

نوع گروه

شیب خط و ضریب تعیین

)LOD (µg/L

انحراف معیار

خطای استاندارد

میزان سروتونین )(µg/L

کنترل

 0/153و 0/998

0/305

1/42×10-8

6/35×10-9

8/70

دیابتی

 0/345و 0/998

0/339

3/54×10-8

1/59×10-8

1/93

جدول  -3مقايسه نتايج تجزيه و تحليل نمونههای واقعی در گروه کنترل و ديابتی از طريق حسگر ساخته شده و HPLC

سیستم

میزان سروتونین)(µg/Lدر گروه دیابتی و کنترل

بازیابی در گروه دیابتی و کنترل

خطای وابسته()%

حسگر ساخته شده

 1/93و 8/70

 96/9و

2/73

HPLC

 1/99و 8/96

97/1

3/15
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بود که برای سنجش همزمان سروتونین L-Trp،و  DAبهکار رفت

بحث

[ .]19مورفولوژی سطح نانوکامپوزیت ساخته شده در مطالعهی حال

انتخاب نانوذرات و نانوکامپوزیت ساخته شده
 rGOدر فعالیت الکتروشیمیایی باال ،مساحت سطح باال ،سایتهای
واکنشپذیر اضافی و همچنین حمل بار اضافی کارآمد برای فرآیند
سنجش را فراهم میکند [ .]15بهبود سرعت انتقال الکترون و
انتخابپذیری الکترود با استفاده از  GNPsو  Cr.6انجام شد .از
 GNPsبهدلیل نسبت سطح به حجم زیاد ،خصوصیات
فیزیکوشیمیایی پایدار و مؤثر و همچنین فعالیت باالی کاتالیزوری
استفاده شده است [ .]16افزودن  GNPsبه  rGOمنجر به افزایش
حساسیت تحلیلی و افزایش میزان انتقال الکترون از  GCEاصالح
شده میشود [ .]17همانطور که گفته شد  Cr.6میتواند اتمهای
اکسیژن بسیاری را بر روی سطح فراهم کند و این امر باعث میشود
بهطور
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انتخابپذیری

مولکولهای

مختلف

بهخصوص

نوروترانسمیترها و آمینواسیدها توسط پیوندهای هیدروژنی موجود
در حفرههای خود ایجاد کند .از اینرو نانوکامپوزیت ساخته شده
دارای افزایش حساسیت پذیری و انتخاب پذیری الکترود میشود.
مشخصهیابی نانوذرات و نانوکامپوزیت ساخته شده :براساس
تجزیه و تحلیل طیف  IRنشان داده شد که ارتعاش کششی باند (C-

) O-Cکه مهمترین  Cr.6باند کششی در ) (CNTs-ILCهست بهعنوان
یک پیک قوی در  1107/9cm-1مشاهده شده است [ .]18وجود باند
) (O-Cدر محدودهی  1114 cm-1قابل رویت در نانوکامپوزیت ساخته
شده نشاندهندهی حضور  Cr.6است که باعث بهبود سطح الکترود
اصالح شده میشود.

اندازهگیریهای  SEMجهت بررسی مورفولوژی  GCEو

GCE

اصالح شده انجام میشود .در مطالعهی  Khanو همکاران پلی آرژنین
) (P-Argبا ساختاری خال

و بههم پیوسته در روی  GCEقرار داده

الکترود چسبیده است .بعد از کاهش رسوب /الکتروشیمیایی،GO
ورقههای تاخورده  ErGOمشاهده شد این ورقهها مانند ورقههای
نازک تاشو بههم وصل شده و نزدیک هم چیده شده نشان داده شد.

سروتونین و  L-Trpبهکار گرفته شد.

خصوصیات الکتروشیمیایی الکترودهای اصالح شده جهت
سنجش سروتونین
در مطالعهی  Fayemiو همکاران رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای
مختلف در حضور  0/1میلی موالر سروتونین در محلول ( )pH 7که
در  0/ 1 M PBSبوده ،و با روش  CVبا سرعت اسکن  25میلیولت
بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت .کلیهی الکترودها بهخوبی قلهی
اکسیداسیون سروتونین را در پتانسیل تقریبی  0/35ولت به روش CV

نشان دادند ،جریان اکسیداسیون سروتونین و پتانسیل اکسیداسیون 4
میکروآمپر ( 0/38ولت) برای  8/5 ،GCEمیکروآمپر ( 0/36ولت)
برای 5 ، GCE/NiOمیکروآمپر ( 0/38ولت) در  GCE/ZnOو 5
میکروآمپر ( 0/38ولت) برای  GCE/Fe3O4بهدست آمد .نتایج حاصل
از الکترودهای مذکور به وضوح نشان داد که هیچ تفاوت معنیداری
در جریان اکسیداسیون سروتونین  GCEدر مقایسه با الکترودهای
اصالح شده وجود ندارد ].[20
بررسی مقاومت سطح الکترود اصالح شده
اعتقاد بر این است که ترکیب  rGOو  GNPsهمراه با یک ترکیب
پلیمری میتواند سبب افزایش میزان انتقال بار از سطح الکترود اصالح
شده شود .ترکیب نانو ذرات طال و گرافن اکسید کاهش یافته با Cr.6

یک اثر افزایشی داشت که موجب کاهش فوق العادهی مقاومت انتقال
الکترون در اکسیداسیون سرتونین شد .میزان مقاومت نانوکامپوزیت
به میزان  105 Ωبود که نشان دهندهی مقاومت پایین و نرخ انتقال بار
بسیار خوب نسبت به سایر الکترودهای اصالح شده است .به همین
جهت  GCEاصالح شده با نانو ذرات طال ،گرافن اکسید کاهش یافته
و  GCEجهت شناسایی و اندازهگیری سرتونین در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت [.]19
رفتار الکتروشیمیایی آنالیت هدف و مواد مداخلهگر در

در پایان نیز GNPs ،با میانگین اندازه  30نانومتر بهطور یکنواخت در

الکترودهای مختلف

سطح فیلم  ErGOتوسط روش الکترودیپوزسیون بر روی  GCEقرار

طبق نتایج ذکر شده در این پروژه ،نانوکامپوزیت مورد استفاده دارای

گرفت .سطح نهایی بهوجود آمده دارای تخلل باال و یکنواختی مناسب

همزمان DA، AAو  L-Trpبهترتیب

قدرت تفکیک باال و تشخی
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در  0/17 ،0/05و  0/78ولت و همچنین سروتونین در  0/37ولت

در نانوکامپوزیت مورد استفاده در این پروژه تکرارپذیری با تکرار 10

است .بهنظر میرسد ،این پدیده ناشی از انتخابپذیری باالی

بار انجام شد و  RSDحدود  2/77بهدست آمد که نشان دهنده

Cr.6

تکرارپذیری قابل قبول سیستم است .پایداری این سیستم بعد از

است ،میباشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که الکترود اصالح شده

حدود دو ماه در غلظت  10میکروموالر سروتونین صورت گرفت که

همزمان  DA ، AAو L-

با باقی ماندن  %83جریان نسبت به جریان اولیه ،نشان دهندهی

نانوکامپوزیت که خود برگرفته از خواص فیزیکی و شیمیایی
با نانوکامپوزیت را میتوان برای تشخی

در مطالعهی  Maو همکاران تأثیر گونههای مختلف خارجی (مواد

بررسی و ارزیابی نمونههای واقعی

مداخلهگر) در سنجش نوراپینفری ) (NEو سروتونین مورد بررسی

 Khanو همکاران جهت کار بر روی نمونه واقعی بهمنظور بررسی

قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقادیر اضافی از تداخالت ،مانند 200

کاربردی بودن سیستم (نانوکامپوزیت ساخته شده بر روی  ،GCEاز

میکروموالر گلوکز 200 ،میکروموالر کلسیم 200 ،میکروموالر منیزیم

الکترود  (GCE/P-Arg/ErGO/AuNPبرای تعیین  5-HT ،DAو L-

و  200میکروموالر اسید سیتریک ،بر تعیین همزمان  NEو سروتونین

 Trpاز نمونه ادرار سالم انسان با استفاده از روش افزودن استاندارد

تأثیر نمیگذارد .عالوه بر این ،نشان داده شد که هیچگونه تداخل

استفاده کردند .نمونه ادرار انسان جهت سنجش آنالیتهای ذکر شده

 5میکروموالر  NEو  0/5میکروموالر

حدود  100بار با استفاده از بافر  0/1موالر ( PB )pH=7رقیق شد.

سروتونین در حضور  200میکروموالر  AAوجود ندارد .همچنین

دامنهی خطی و  LODبهترتیب  1-10میکروموالر و 0/03

نتایج تجربی نشان داد که  AAدر مقایسه با  NEهیچ اوج اکسیداتیو

میکروموالر گزارش شده است .همچنین ،نتایج بازیابی سیستم

ندارد [.]21

طراحی شده بین  98/0تا  102/6استفاده از این حسگر را برای

نانوکامپوزیت مورد استفاده برای اصالح  GCEدر پروژه حال حاضر

نمونههای بیولوژیکی واقعی امکانپذیر میسازد .نتایج بهدست آمده

در مقابل غلظتهای  10میکروموالر از سروتونین در حضور  2میلی

از این مطالعه نشاندهندهی مقادیر بازیابی خوب برای این حسگر

موالر 0/5 ، AAمیلیموالر  2 ،DAمیلیموالر گلوکز و  1میلی موالر

است .با این حال ،عمدهترین محدودیتهای این حسگر روشهای

اوره انجام شد که در واقع سیستم ایجاد شده در مقابل میزان 0/5

اصالح پیچیده و قابلیتهای عملیاتی آن ذکر شده است .در ضمن،

میلیموالر  DAخطای نسبی حدود  %7را نشان داد .این خطاهای

بهنظر میرسد که این روش در تشخی

همزمان چند آنالیت

نسبی بهدست آمده گویای یک تداخل کم بین پیک اکسیداسیون

محدودیتهایی داشته و گاهی اوقات پاسخ ولتامتری آنالیتها در یک

سروتونین و مواد ذکر شده است.

محدودهی پتانسیلی قرار گرفته و باعث ایجاد همپوشانی میشود

تکرار پذیری و پایداری سیستم

[ .]19در اکثر مطالعات ،الکترود اصالح شده فقط با نتایج بهدست

تکرارپذیری و پایداری سیستم بهوسیله مجموعهای از اندازهگیری

آمده از سیستم طراحی شده خود مقایسه شد و سیستم مرجعی از

GCE/P-

قبیل  LC-Mass،HPLCجهت تأیید نتایج و مقایسه آنها مورد استفاده

 Arg/ErGO/AuNPو همچنین ارزیابی دقیق سیستم انجام شده است.

قرار نگرفته است [ .]26-16نانوکامپوزیت ساخته شده در این پروژه

 RSDبرای میزان  10میکروموالر  ،DAسروتونین و  10( Trpبار

که شامل GNPs ،rGOو  Cr.6بر روی  GCEاست بهعنوان الکترود

تکرار) بهترتیب  1/23 ،1/272و  % 2/87بهدست آمد که نشاندهنده

اصالح شده جهت سنجش سروتونین در نمونههای رودهی آماده شده

ی تکرارپذیری عالی سیستم است [ .]19در همین مطالعه ذکر شده

از ماهی زبرای دیابتی مورد استفاده قرار گرفت .تشخی

سروتونین

برای آزمایش پایداری ،الکترود اصالح شده بهمدت  2هفته در دمای

در هر دو نمونهی واقعی (گروه کنترل و دیابتی) ارتباط خطی بین

 4درجهی سانتیگراد نگه داشته شد که جریان اوج تغییری آشکار

غلظت استاندارد اضافه شده و جریان بهدست آمده را نشان میدهد

(پایینتر از  )%5برای همان غلظت  10میکروموالر محلول آنالیت

(ضریب خطی باالی  .)%99بازیابی برای هر دو گروه حدود 97

نداشت ،که این نشان دهندهی پایداری خوب فیلم حسگر است [.]19

درصد بهدست آمد ،که نشان دهندهی بازیابی بسیار خوب سیستم

آشکار برای تشخی

های ولتامتری جهت اندازهگیری در الکترود اصالح شده
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خرمی زاده و همکاران :طراحی و ساخت بيوحسگر الکتروشيميايی ولتامتری بر پايهی...

طراحی شده بود .همچنین  LODبهدست آمده برای هر دو گروه در

ی کاهش میزان این آنالیت در بیماران دیابتی را قویتر میکند .بر طبق

حدود  0/3میکروگرم بر لیتر برای سیستم طراحی شده و حدود 0/1

مطالعات انجام شده بر روی حیوان و انسان ،سطح سروتونین در گروه

میکروگرم بر لیتر برای  HPLCبود .این نتایج نشان داد که سیستم

های دیابتی به میزان قابل ذکری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته

طراحی شده توانسته عملکرد قابل توجهی را در نمونههای واقعی از

است ] .[29، 30جدول مقایسهای جهت نشان دادن پارامترهای

خود نشان دهد .نتایج بهدست آمده از افت قابل توجه میزان سروتونین

اندازگیری شده در مطالعات گذشته و مطالعهی حال حاضر آماده شد

در گروه ماهیهای زبرا مبتال به دیابت نسبت به گروه کنترل ،فرضیه

(جدول )4

جدول  -4جدول  ،LODمحدودهی خطی ،انواع اصالح کننده الکترود و نمونههای به کار رفته برای سنجش سروتونين
در مقايسه با مطالعه انجام شده حاضر

نمونه

منابع

روش

اصالح کننده

محدوده خطی

LOD
)(µg L-1

)(µg L-1

()31

سرم

DPV1

)MWCNTs–CS–poly(p-ABSA

0/1-100

0/08

()32

سرم

DPV

NiO/CNT/PEDOT/GCE

0/3-35

0/06

()33

سرم

DPV

3D-rGO/Fe3O4/HP-β-CD/GCE

0/01-25

0/03

()21

ادرار

DPV

P-Arg/ErGO/AuNP/GCE

1-10

0/03

()34

سرم

DPV

rGO-Ag2Se/GCE

0/1-15

0/03

()35

سرم

DPV

rGO/Co3O4/GCE

0/1-51

0/05

()36

بافر

SWV

MnO2-graphene/GCE

0/1-800

0/01

()37

بافر وادرار سنتزی

DPV

Graphite/self-adhesive paper

6-100

0/4

مطالعهی حال حاضر

روده ماهی زبرا

SWV

rGO-AuNPs-18.Cr.6

0/4-10

0/04

سروتونین در سرم انسانی نیز فراهم آورد .تجزیه و تحلیل نمونههای

نتیجهگیری
در این پروژه نانوکامپوزیت جدید با استفاده از  rGOتزئین شده،
 GNPsو  Cr.6ساخته شده و این الکترود اصالح شده
( )rGO.GNPs.Cr.6/GCEبرای تشخی

و ارزیابی سروتونین مورد

استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که سیستم طراحی شده دارای
حساسیت و انتخاب پذیری نسبتاً خوبی بوده و همچنین برای ساخت

واقعی ،پتانسیل استفاده از این الکترود اصالح شده را بهعنوان یک
روش سنجش الکتروشیمیایی برای تعیین میزان سروتونین در
کاربردهای مختلف پزشکی نشان میدهد.

سپاسگزاری

افت قابل توجه میزان سروتونین در نمونههای دیابتی در مقایسه با

 1396و در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی

نمونههای سالم ،فرضیه بیومارکر بودن سروتونین را در بیماران دیابتی

تهران انجام شده است .همچنین این مطالعه ،توسط مؤسسهی ملی

قویتر میسازد .با وجود برخی از محدودیتهای سیستم طراحی

توسعهی تحقیقات علوم پزشکی ایران به شماره طرح  971040مورد

شده ،ممکن است این سیستم بستر مناسبی را جهت تعیین میزان

حمایت قرار گرفته است.

potential voltammetry

1Differential
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DESIGN AND FABRICATION OF ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR BASED ON
NANO-GRAPHENE TO DETECT SEROTONIN IN DIABETIC ZEBRA FISH
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ABSTRACT
Background: A novel nanocomposite-modified electrode based on reduced graphene oxide (rGO) decorated
with crown-ether and gold nanoparticles (GNPs) on the surface of a glassy carbon electrode (GCE) was
fabricated to investigate 5-HT determination.
Methods: The morphology of nanocomposite was characterized by scaning electron microscopy (SEM).
Diabetic zebrafish was obtained by overfeeding via glucose. 5-HT was successfully determined in the presence
of dopamine (DA), ascorbic acid (AA), urea, glucose, and L-tryptophan (L-Trp) by using electrochemical
methods.
Results: The nanocomposite exhibited satisfactory electrochemical catalytic activity for 5-HT determination
using square-wave voltammetry (SWV). The electrochemical behavior of 5-HT at the nanocomposite/GCE
displayed reasonable oxidation current and potential. The limit of detection (LOD) of 5-HT obtained from the
real samples, containing the control and diabetic group by using the proposed system and HPLC method, was
calculated to be about 0.3 and 0.1 µg/L, respectively. The prposed system also demonstrated high selectivity,
reasonable sensitivity, and good stability and reproducibility for 5-HT sensing. The nanocomposite was
applied for the determination of the biomarker 5-HT in the diabetic and control groups of zebrafish and
displayed excellent recoveries about 93 and low relative error about 3% while compared with standard method.
Conclusions: It seems that the 5-HT level can be used for earlier diagnosis of diabetes.
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