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ВЪВЕДЕНИЕ
Поради нарастващата необходимост от повишаване на качеството
и безопасността на храните и опазване на околната среда е наложително
разработването на модерни и бързи методи с висока чувствителност и
селективност за количествено определяне на пестициди във водите и
храните. В последните десетилетия органохлорните инсектициди (ДДТ,
алдрин, линдан и др.) постепенно се изместват от органофосфорните
инсектициди (паратион, малатион и др.), както и от инсектициди,
производни на карбаминовата киселина (карбарил, алдикарб и др.),
които сравнително лесно се разграждат в околната среда, но и крият
сериозен риск заради високата си токсичност. По същество те са
инхибитори на холинестеразните ензими, които участват в
съкращаването на мускулните влакна и в пренасянето на импулсите в
нервната система. Основните рискове за човека присъстват както в
професионален план (при промишленото производство на пестициди
или използването им в селското стопанство), така и в непрофесионален
(при домашна употреба, при замърсяване на храни и питейни
водоизточници).
Мотивацията за разработването и развитието на биосензори за
определяне на ниски концентрации от пестициди е да се намери
алтернативен метод на класическите методи използвани в аналитичните
лаборатории:
газхроматографски-масспектрометричен
метод,
високоефективна течна хроматография и др. Тези методи са много
подходящи за мониторинг на токсичните пестициди, но са скъпи,
отнемат много време, изискват добре обучен персонал и не са
адаптирани за провеждане на анализа на място и в реално време. В
допълнение те не са способни да дадат информация относно
токсичността
(антихолинестеразната
активност)
на
пробата.
Амперометричните биосензори нямат тези недостатъци. Те имат
изключителна специфичност и чувствителност, бърз сигнал, ниска цена,
портативен размер и лесно се оперира с тях. Именно за това
амперометричните биосензори намират голямо приложение за
определяне концентрацията на пестициди и за провеждане на клиничен,
хранителен и екологичен мониторинг.
Характеристиките на един биосензор зависят от вида и
активността на рецептора (ензим, антитяло) и от вида на
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преобразувателя. Основен недостатък на биосензорите е тяхната
нестабилност във времето, което се дължи на дезактивирането на
биомолекулите. Прилагането на имобилизираната форма на биоагента
води до получаване на стабилен биосензор. Методът на имобилизация
на биомолекулите и избраната матрица съществено влияят върху
чувствителността, селективността и стабилността на биосензора. С
откриването и разработването на нанотехнологиите и наноматериалите
настъпи рязък скок в развитието на биосензорите. Наноматериалите
осигуряват много висока чувствителност и стабилност на биосензорите.
Новите тенденции и предизвикателства пред разработването на
биосензорите е миниатюризация, увеличаване на чувствителността и
селективността им и интегрирането им в малогабаритни поточноинжекционни системи.
Настоящия дисертационен труд цели разработването на нов
високо-чувствителен ацетилхолинестеразен биосензор за анализ на
пестициди, прилагайки изброените нови тенденции – включване на
наноматериали в архитектурата на биосензорите, използване на
перспективна сайт-специфична имобилизация на ензима и създаване на
малка интегрирана система за анализ.
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се разработи
ацетилхолинестеразен биосензор за анализ на пестициди на базата на
наноструктурирана хибридна мембрана чрез прилагане на сайтспецифична имобилизация на ензима и интегриране на биосензора в
поточно-инжекционна система. За постигане на тази цел бяха поставени
следните задачи:
1. Изследване влиянието на различни методи за имобилизация на
ацетилхолинестераза върху нейната активност и избор на найподходящия метод.
2. Доказване на модификацията на избраната наноструктурирана
полимерна мембрана и имобилизацията на ензима чрез FTIR
анализ.
3. Извеждане на математичен модел за оптимизация на състава на
наноструктурираната ензимна мембрана.
4. Конструиране на ацетилхолинестеразен биосензор, построяване
на калибрационна права спрямо ацетилтиохолин и определяне
на аналитичните параметри.
5. Прилагане на ацетилхолинестеразния биосензор за провеждане
на анализ на параоксон и определяне параметрите на анализа.
6. Създаване на поточно-инжекционна система на базата на
ацетилхолинестеразния биосензор и определяне на оптималната
скорост на потока.
7. Калибриране на ПИС с ацетилтиохолин и определяне на
продължителността, чувствителността и възпроизводимостта на
анализа.
8. Прилагане на ПИС за провеждане на анализ на някои
органофосфорни пестициди и определяне на аналитичните
параметри.
9. Изследване степента на инхибиране на ацетилхолинестеразата
от двукомпонентни пестицидни смеси.
10. Установяване потенциалните възможностти на получения
биосензор за анализ на пестициди в реални проби.
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II. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
II.1. Създаване на амперометричен биосензор на основата на
афинитетно
имобилизирана
ацетилхолинестераза
чрез
конканавалин А върху наноструктурирана полимерна
мембрана съдържаща многостенни въглеродни нанотръбички
II.1.1. Влияние на вида на имобилизационната техника върху
ензимната активност
За провеждане на имобилизацията на ацетилхолинестеразата е
използвана модифицирана мембрана от акрилонитрилов съполимер с
натриева основа и етилендиамин. Дебелината на мембраната е от
съществено значение за ефективността на планирания биосензор.
Предварително е оптимизирана дебелината на изходната мембрана.
Използвана е мембрана от АН съполимер с дебелина 4µm, която
осигурява висока дифузионна проницаемост на аналита до ензима,
висока скорост на транспорт на продукта на ензимната реакция до
електрода и съответно
бърз отклик на биосензора. Химически
модифицираната мембрана с натриева основа и етилендиамин съдържа
функционални амино групи, необходими за провеждане на
имобилизацията на ензима. Имобилизацията на ацетилхолинестераза
(AChE) върху модифицираната полимерна мембрана (Мб) се извършва
чрез използването на три различни метода: 1. Директна имобилизация
на ензима чрез глутаров алдехид, GА (Mб+GА+AChE); 2. Афинитетна,
сайт-специфична имобилизация на ензима чрез GА и конканавалин А,
СоnA (Mб+GА+ConA+AChE); 3. Афинитетна имобилизация на ензима
чрез GА и СоnA и включване на функционализирани многостенни
въглеродни нанотръбички и BSA в два варианта. Схематично някои от
тези методи са представени на фиг. 1, а всички методи са описани в
таблица 1. Приложени са разновидности на първите два метода, така че
общо имобилизационните техники са седем, табл.1. Метод 1в се
използва за да се докаже, че BSA може напълно да блокира алдехидните
групи. Експериментите са подбрани така, че да дадат информация, коя
от тези седем техники ще осигури максимална ензимна активност и ще е
най-подходяща за конструирането на биосензора. Oценяването става
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чрез сравняване на активностите на ензима, прикрипен към полимерните
мембрани, функционализирани предварително чрез различни методи.
Таблица 1
Ензимна активност на AChE имобилизирана върху модифицирана
мембрана от АН съполимер чрез различни методи
№ Метод Последователност на
Ензимна
на
операциите
активност,
Mб
mol.min-1
.cm-2
1.
Метод Mб+GА+AChE
3.28
1а
2.
Метод Mб + GА+EDA+AChE
3.56
1б
3.
Метод Mб+ GА+BSAблокиране+AChE
0.05
1в
4.
Метод Mб+ GА+ConA+AChE
18.40
2a
5.
Метод Mб+ GА+ConA+BSAблокиране+AChE
19.73
2б
6.
Метод Mб+GА+ConA+(MWCNТ-NH2+BSAбл.)
20.04
2в
+AChE
7.
Метод Mб+ GА+(MWCNТ-NH2+BSA) + GА +
26.52
3
ConA +BSAблокиране+AChE
Първо са сравнени ензимните активности на безпорядъчно
имобилизирана AChE с глутаров алдехид (GА), по метод 1а и сайспецифично имобилизираната AChE чрез GА и конканавалин А (ConA),
по метод 2а. Както може да се види от таблица 1 ензимната активност на
AChE имобилизирана чрез GА и ConA е значително по-висока от
активността на AChE имобилизирана чрез GА. Сайт-специфично
имобилизираният ензим има 6 пъти по-висока активност в сравнение с
безпорядъчно имобилизирания ензим. Известно е, че сайт-специфичната
ориентация осигурява редица предимства в сравнение с безпорядъчно
имобилизираните ензими: по-висока активност, по-голям ензимен товар
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и активна конформация на ензимните молекули подобна на тази на
свободните ензими (Bucur et al., 2004).

Фиг.1. Представяне на варианти на афинитетната имобилизация на
AChE: А) имобилизация на ензима чрез GА+ConA +BSAблокиране
+AChE (метод 2б); В) имобилизация чрез GА+ConA+(MWCNТNH2+BSAбл.)+AChE (метод 2в); С) имобилизация чрез GА+
(MWCNТ-NH2+BSA) + GА +ConA +BSAблокиране+AChE (метод 3).
При този вид имобилизация се извършва афинитетно
взаимодействие между функционалните групи на конканавалин А
свързан с полимерната мембрана и карбохидратния остатък присъстващ
на специфично място в ензимната молекула, при което не се засяга
активния център и не се редуцира активността на ензима. При
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имобилизацията на AChE чрез GА са приложени два варианта на метод
1 - директно ковалентно свързване чрез GА (мембрана 1) и използване
на спейсър - етилендиамин (мембрана 2). Резултатите показват, че
ензимната активност на двете мембрани е близка, тъй като дължината на
молекулата на спейсера – етилендиамин е малка.
За да се предотврати физичната адсорбция на ензима от
остатъчните алдехидни групи на повърхността на мембраната след
свързването на конканавалин А е направен експеримент с цел да се
провери могат ли всички активни центрове (създадените алдехидни
групи) да се блокират с албумин (BSA). За целта активираната
мембрана с GА (мембрана 3) се потапя в 10%-разтвор на BSA. Ролята на
BSA е да блокира адсорбционите центрове, т.е. да реагира с алдехидните
групи. След това мембраната се потапя в ензимен разтвор. Установено
е, че измерената ензимна активност на мембрана 3 е незначителна в
сравнение с активността на AChE химически имобилизирана върху
мембрани 1 и 2. Следователно, BSA ефективно блокира адсорбционните
центрове на матрицата.
При провеждане на ензимната имобилизация чрез GА+ConA, са
използвани различни варианти на метод 2: метод 2а, мембрана 4 - без да
се блокират свободните алдехидни групи от GА останали след
ковалентното свързване на ConA; методи 2б и 2в, мембрани 5 и 6 - с
блокиране на остатъчните алдехидни групи. Блокирането на групите се
извършва по два начина - чрез BSA (мембрана 5) и чрез смес от BSA и
амино-въглеродни нанотръбички, MWCNТ-NH2 (мембрана 6). Целта на
включените амино-въглеродни нанотръбички в мембрана 6 е да
блокират част от остатъчните алдехидни групи, както и да повишат
електропроводимостта на полимерната мембрана. Освен това,
добавянето на BSA осигурява необходимата благоприятна микросреда
за ензимните молекули. Метод 3 се използва за приготвянето на
мембрана 7. Това се постигна, чрез потапяне на активираната мембрана
с GА в смес от BSA и MWCNТ-NH2 преди да се добави ConA. След това
е осъществена ковалентна имобилизация, както следва: повторна
обработка с GА; свързване на ConA; блокиране на свободни алдехидни
групи с BSA и накрая имобилизация на AChE. При този начин се
наблюдава значително увеличаване на количеството на свързания
белтък - 0.878 mg сm-2 върху мембрана 7 (метод 3) в сравнение с
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мембрана 6 (метод 2в) – 0.33 mg сm-2. Количеството на свързания белтък
се определя по метода на Лоури (Lowry et al., 1951).
От направения SEM анализ на двете мембрани (6 и 7) се вижда,
че и количеството на MWCNТ-NH2 е по-голямо върху мембрана 7
(фиг.2a), отколкото върху мембрана 6 (фиг.2б). Установено е, че
количеството свързан белтък чрез метод 3 е двойно по-високо (0.878 mg
сm-2) в сравнение с количеството свързан белтък при използването на
всички други методи (0.33-0.45 mg сm-2). Това е напълно логично, тъй
като многостенните въглеродни нанотръбички имат голяма специфична
повърхност.

Б

A

Фиг. 2. SEM анализ на ензимните мембрани, получени в резултат на
две различни имобилизационни техники:
A) метод 2в: Mб+GА+ConA+(MWCNТ-NH2+BSA)+AChE; Б) метод 3:
Mб+GА+(MWCNТ-NH2+BSA)+GА+ConA +BSAблокиране +AChE
При сравняване на всички имобилизационни методи се
установи, че най-висока ензимна активност се постига при
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имобилизация на AChE по метод 3 (мембрана 7), последвана от метод 2в
(мембрана 6) и метод 2б (мембрана 5). От получените резултати се
вижда, че блокирането на остатъчните свободни алдехидни групи
намалява значително безпорядъчната физична имобилизация, като по
този начин подчертава специфичните връзки между ConA и AChE и
осигурява значително по-висока активност.
Добавянето на предварително аминирани MWCNТ, преди
свързването на Con A при мембрана 7 води до свързване на по-голямо
количество ензим, до увеличаване на активността на AChE и до
подобрена
елекропроводимост
на
мембраната.
Добрите
електропроводими свойства на MWCNТ ще доведат до ускоряване на
електронният пренос от мембраната до повърхността на електрода и
това ще позволи да се създаде биосензор с бърз отклик. На базата на
постигнатите резултати, метод 3 (мембрана 7) бе избран за найефективен метод за имобилизация на AChE и всички останали
експерименти са проведени с този метод.

II.1. 2. FTIR анализ на модифицираната наноструктурирана
мембрана преди и след имобилизацията на ензима
След като бе установено, че най-добрия метод за имобилизация
на АСhE е метод 3, протичащ на 7 етапа, бе направен опит за доказване
на химическата модификация на мембраната след всеки етап. За целта са
приготвени 6 модифицирани мембрани с различна степен на
модификация: мембрана 1 – химически модифицирана мембрана чрез
последователна обработка с натриева основа и етилендиамин; мембрана
2 – Мб 1 активирана с глутаров алдехид; мембрана 3 – Мб 2 обработена
с MWCNТ-NH2+BSA; мембрана 4 – Мб 3 обработена с глутаров
алдехид; мембрана 5 – Мб 4 обработена с конканавалин А и мембрана 6
– Мб 5 обработена с BSA. Последната 7 мембрана е от крайния етап, т.е.
след имобилизацията на АСhE. За сравнение е използвана и изходна
мембрана от АН съполимер, обозначена като мембрана 0. Доказана е
многоетапната модификация на мембраната и имобилизацията на ензима
чрез използването на FTIR анализа. Първо са проследени промените при
мембраните получени при химическата обработка (от 1-5 мембрана). На
фиг. 3 е представен FTIR спектър на изходна мембрана (0), химически
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модифицирани мембрани (1-5) и ензимна мембрана (7) в областта 38002800cm-1 (a) и 1800-1100cm-1 (б). Спектърът на мембрана 6 не е показан,
защото е почти идентичен на спектър 5.

Фиг.3. FTIR спектъри на изходна (0), химически модифицирани (15) мембрани и ензимна мембрана (7) в областта 3800-2800cm-1 (a) и
1800-1100cm-1 (б)
От фиг.3 се вижда, че основните разлики между двата спектъра
са около 3330 cm-1 и в областа от 1800-1400 cm-1. Може да се отбележи,
че в спектъра на проба 1 (след обработване с NaOH и етилендиамин)
сравнен със спектъра на проба 0, има по-изявени ивици: при 3300 cm-1,
дължаща се на присъствието на N-H връзка; при 1655 cm-1 дължаща се
на валентното трептене на връзката C=O на амида и при 1560cm-1
дължаща се на деформационното трептене на връзката N-H. От спектъра
на проба 2, може да се наблюдава понижение на интензитета на ивиците
при 3300 и 1560 cm-1, дължащи се на NH групата; понижава се
интензитета на ивицата при 1655 cm-1 и се увеличава интензитета на
ивицата при 1726 cm-1 дължащи се на валентното трептене на C=O
връзката на алдехидната група. Важно е да се отбележи, че в спектрите
на мембраните 3, 4, 5 и 7 има две интензивни ивици при 1652cm-1 и
1536cm-1, съответстващи на амид I и II на протеина, както и намаляване
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на интензитета на ивицата на алдехидната група при 1726 cm-1, наймного при мембрана 7, защото тази група участва в имобилизацията на
протеините. Ивиците на амид I и II стават все по-интензивни с
увеличаване количеството на имобилизирания протеин при мембраните
3, 5 и 7. Установено е, че двете ивици увеличават интензитета си с около
30% при мембрана 7 спрямо мембрана 5.
На фиг.4 и 5 са показани FTIR спектрите получени от анализа на
мембраната преди химическата обработка (мембрана 0) и след
ензимната имобилизация (мембрана 7). Всичките спектри са
регистрирани при еднакъв интензитет на ивицата при 1453 cm-1,
съответстваща на деформационното трептене на C-H от CH3 радикала
свързан с кислорода (от метилметакрилата в изходната мембрана), тъй
като CH3-O групата не се променя при различните етапи на химическата
модификация на мембраните. Основните разлики между двата спектъра
са в областта около 3300cm-1, където валентното трптене на N-H
връзката дължаща се на присъствието на протеини, води до значително
увеличаване на интензитета в областта между 1750-1520 cm-1. В същност
при сравняване на спектрите се вижда, че ивицата дължаща се на
валентното трептене на C=O разтягането (при 1724 cm-1) намалява и се
появяват две ивици с висока интензивност в спектър 7, отговарящи на
амид I и II от протеините.

Фиг. 4. FTIR спектър на изходна мембрана (0)
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Фиг. 5. FTIR спектър на ензимна мембрана (7)
Амид I ивицата (при 1652cm-1) е най-успешно изявяваната ивица
на протеина. Тя е в резултат от валентното трептене на C=O на
амидната група и влиянието на C-N връзка. Тези режими на трептене са
чувствителни към свързването с водорода и сдвояването между дипола
на съседните пептидни връзки и са чувствителни към вторични
структури. Амид II ивицата (при 1536cm-1) участва както в
деформационното N-H трептене така и във валентното C-N трептене.
Силните абсорбциони ивици на амид I и II, както и NH и NH2 ивиците са
характерни за ензима и показват, че AChE е успешно имобилизирана
върху модифицираната мембранна повърхност. Всички различия във
FTIR спектрите потвърждават, че отделните етапи на модификация на
мембраната и етапа на имобилизация на ензима са успешни.
II.1.3.Оптимизация на състава на наноструктурираната
ацетилхолинестеразна мембрана на биосензора
Извършено е оптимизиране на многокомпонентния състав на
наноструктурираната ацетилхолинестеразна мембрана. Имобилизацията
на AChE е проведена по избрания метод 3 (мембрана 7) - афинитетна
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сайт-специфична имобилизация. При този метод броят на компонентите
на хибридната мембрана е значителен (Mб+GА+(MWCNТ-NH2+BSA)
+GА+ConA+BSAблокиране +AChE). На базата на анализа от получените
резултати за ензимната активност и свързания белтък и резултатите от
FTIR анализа са избрани три критични променливи за оптимизиране на
състава на AChE биосензор чрез моделиране по метода на повърхнината
на отклика (RSM – Response surface methodology). Подбрани са едни от
най-важните фактори за получаване на ефективна мембрана –
концентрациите на ензима (СЕ), на конканавалин А (CCon A) и на MWCNT
(CMWCNT). Разпределението на стойностите на избраните фактори са
дадени в таблица 2.
Таблица 2
Разпределение на стойностите на променливите
Променливи
Вариране
ниски (-1) средни (0)
високи (+1)
CE, U.mL-1
10
70
130
-1
CCon A, mg.mL
0.5
1.5
2.5
CMWCNТ, mg.mL-1
1
6
11
Експериментите са извършени така, че да се постигне
квадратичен модел с трите независими променливи, посочени на
таблица 2. Квадратичният полиномен модел (1) показва много добра
връзка между амперометричния ток и вариращите параметри, тъй като
стойностите получени чрез модела ANOVA, използващ Design-Expert
v.7.0.3 техника, добре корелират с измерените стойностти. Варирането
на амперометричния ток от 0.224 до 0.418 µА показва, че върху отклика
оказват влияние не само единичните фактори, но и взаимното влияние
на факторите.
I = 0.0032345 CE + 0.0187259 CMWCNТ + 0.1735944 CCon A – 1.272.10-5C2E–
0.000277 C2MWCNТ – 0.051191 C2Con A – 0.00012 CE CMWCNТ – 0.000203 CE
CCon A– 0.000578 CMWCNТ CCon A
(1)
Резултатите от анализа на вариациите за адекватността на
модела (ANOVA) относно големината на амперометричния ток са
представени в таблица 3. В тази таблица са показани степените на
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свобода, сумата от квадратите, F-стойности (F-Value) и вероятностите
(P-Value). Изчислен е и процентът на принос на всеки компонент
(Contribution %).
Таблица 3
Статистически показатели на модела АНОВА
Източник

Степен

Сума от

свобода

квадратите

F-value

P-value

Принос
на
източни
ка, %

CE

1

0.03913951

11.2128

0.0036

27.81

CMWCNТ

1

0.00904878

2.5923

0.1248

6.45

CCon A

1

0.03650989

10.4595

0.0046

C2E

1

0.01330040

3.8103

0.0667

C2MWCNТ

1

0.00030822

0.0883

0.7698

C2Con A

1

0.02206924

6.3225

0.0216

CE x CMWCNТ

1

0.01732563

4.9635

0.0389

CE x CCon A

1

0.00210780

0.6039

0.4472

CMWCNTx CCon A

1

0.00012045

0.0345

0.8547

Грешка

18

0.00063

0.00349

Oбщо

27

0.1405

25.98
9.46
0.25
15.65
12.25
1.63
0.10
0,42
100

По принцип ниската P-стойност (≤0.05) показва добра
статистическа значимост на източника за съответния отклик (т.е., α =
0.05, или ниво на доверие 95%). Това означава, че избраните източници
са статистически значими и имат значителен ефект върху отклика.
Другият важeн коефициент е R2, който се нарича корелационен
17

коефициент. Когато R2 клони към единица, това означава добра
корелация между експерименталните и прогнозираните стойности. От
таблица 3 се вижда, че е получен висок корелационен коефициент 0.985.
Тази стойност показва, добра адекватност на модела и че 98.5% от
вариациите на отклика могат да бъдат обяснени чрез модела. От
получените резултати на ANOVA става ясно, че най-голям е приносът
на концентрацията на ензима (27.81%). Вторият фактор, който влияе
върху големината на амперометричния ток е концентрацията на Сon А
(25.98%). Концентрацията на MWCNT е по-малко важна за отклика и
техния принос е 6,45%. Взаимното влияние на СЕхСMWCNT е най-значимо
– 12.25 %. На второ място се нарежда взаимодействието СЕхССоn А –
1.63%. Взаимното влияние на MWCNT и Con A не е значимо и техния
принос е 0.1%. Очевидно е, че от трите променливи, двата параметра CE
и CCon A са от изключително важно значение за големината на
амперометричния ток на биосензора. Високите стойностти на критерия
на Фишер при тези параметри, 11.21 за ензима и 10.46 за конкавалин А,
както и най-малките стойностти на вероятностите, съответно (<0.0036)
и (<0.0046), показват че променливите CE и CConA играят по-голяма роля
върху генерацията на амперометричния ток на биосензора, отколкото
променливата CMWCNТ.
Начертани са и 3D контурните графики, демонстриращи
влиянието на факторите върху отклика на биосензора. Те се конструират
чрез използване на STATISTICA софтуерен пакет, 1999 версия (Statsoft,
Inc., Tulsa, OK). Взаимният ефект на концентрациите CMWCNТ и CE върху
отклика на биосензора при концентрация на ConA - 1.5 mg mL-1 е
показан чрез 3D контурна графика на фиг.6. Ефектът от
взаимодействията между CE и CConA върху амперометричния ток е
показан на фиг. 7. При тези експерименти CMWCNТ е константа - 11
mg.mL-1. Максималният амперометричен ток се проявява при следните
концентрации на променливите: CE - 70 U mL-1 и СCon A - 1.5 mg mL-1.
Изведеният математичен модел и 3D графиките ясно показват, че
оптималните концентрации на трите най-важни компоненти на
ензимната мембрана за конструиране на AChE биосензор са CE - 70 U
mL-1; СCon A - 1.5 mg mL-1 и CMWCNТ - 11 mg.mL-1 .
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Фиг. 6. 3D графика, показваща ефекта на CMWCNТ и CE и тяхното
взаимно влияние върху амперометричният ток при 1.5 mg.mL-1
CCon A

Фиг. 7. 3D графика, показваща ефекта на CE и CCon A и тяхното
взаимно влияние върху амперометричният ток при 11 mg.mL-1
CMWCNТ
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II.1.4. Основни характеристики на ацетилхолинестеразния
биосензор
Оптимизираната ензимна мембрана се поставя върху
повърхността на платинов електрод и се прикрепя здраво чрез специален
пръстен. Готовият електрод се потапя в електрохимична клетка с 40 mL
0.1М PBS (рН 7.6). В клетката се включват още два електрода –
сравнителен (Ag/AgCl) и насрещен електрод. Хроноамперометричното
измерване се провежда при работен потенциал 800mV. Този потенциал е
определен чрез циклична волтамперометрия при изследване на
зависимостта потенциал/амперометричен ток. Избран е този потенциал,
при който се получава най-голям ток. Електрохимичната клетка се
темперира при температура 370С, тъй като това е температурния
оптимум на имобилизирания ензим, който предварително е определен
експериментално.
При непрекъснато разбъркване на разтвора в
електрохимичната клетка се добавят 100 µL 2.0 mМ ацетилтиохолин. На
фиг. 8 е представен отклика на трикратното прибавяне на субстрата
ацетилтиохолин. След всяко прибавяне на субстрат се забелязва
оформяне на стъпало, вследствие на повишение на амперометричния
ток. Имобилизираната ацетилхолинестераза катализира хидролизата на
ацетилтиохолина до тиохолин и оцетна киселина.
AChE
ацетилтиохолин + H2O
→
тиохолин + оцетна киселина
анодно окисление
2 тиохолин
→
дисулфид на тиохолина (димер) + 2H+ + 2e-

(2)

Образуваният продукт на ензимната реакция тиохолин директно
се окислява на анода, при което се отделят електрони и се детектира
амперометричен сигнал. Ензимният електрод достига 95 % стабилен
отклик за 10 sec (фиг.8). Този бърз отклик вероятно се дължи на
промотирания електронен трансфер от MWCNТ, тъй като те са силно
електропроводими. MWNTs са атрактивен материал за получаване на
електрохимични биосензори, тъй като имат уникални свойства – висока
електропроводимост, добра химична и механична стабилност, голяма
специфична
повърхност. Sun и колектив (2008) докладват, че с
увеличаване на слоевете MWNTs-CHIT, чувствителността на
електродите се подобрява.
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0.6

Време, s

Фиг. 8. Време на отклик на ацетилхолинестеразния биосензор
Чрез многократно добавяне на субстрат към разтвора в
електрохимичната клетка и при непрекъснато разбъркване на разтвора е
построена
калибрационната
крива
на
биосензора
спрямо
ацетилтиохолин (фиг. 9). При непрекъснато добавяне на 100 µL 2.0 mM
ATCh към буферния разтвор с рН 7.6, амперометричният ток расте
стръмно до 200 µМ ацетилтиохолин и след това се забелязва забавяне на
този растеж. Установено е, че амперометричният ток се увеличава
линейно в концентрационния интервала от 5 до 200 µМ ацетилтиохолин.
Изведено е уравнението на линейната регресия: y (µA) = 0.051. x + 0.671.
Получен е висок корелационен коефициент 0.995 (n=28), който показва,
че експерименталните резултати много добре корелират с теоретичните
резултати. След 200 µМ ацетилтиохолин амперометричният ток започва
да клони към константа (фиг. 9), показвайки типичен кинетичен модел
на Михаелис-Ментен. От фиг. 9 се вижда, че най-голям амперометричен
ток се получава при 200µМ ATCh. Именно за това за подходяща
концентрация за провеждане на по-нататъшните експерименти за
детекция на пестициди (параоксон) е подбрана концентрацията - 200µМ
ATCh. Определена е границата на откриване на ацетилтиохолина - 0.34
µМ при съотношение сигнал към шум 3.
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Фиг. 9. Калибрационна крива на ацетилхолинестеразен
амперометричен биосензор с ацетилтиохолина, получена при
непоточен режим. Приложен потенциал: 800 mV vs. Ag/AgCl.
Изискванията към идеалния биосензор са да претежава много
добри аналитични характеристики: висока селективност, дълго време на
живот, минимално калибриране, стабилност, възпроизводимост на
резултатите, висока чувствителност, ниска граница на откриване, голям
динамичен обхват, бърз отклик, опростена конструкция, ниска цена,
механична здравина и податливост на миниатюризация.
За да се направи преценка на качеството на получения АСhE
биосензор са определени някои негови аналитични характеристики.
Изследвани са възпроизводимостта и стабилността на биосензора.
Аналитичната
фабрична
възпроизводимост
на
получения
ацетилхолинестеразен биосензор е определена чрез измерване на
отклика на 100 L 2mM разтвор на ATCh на 6 различни електрода. На
базата на тези резултати е получено относително стандартно
отклонение 2.43%. Възпроизводимостта на даден биосензор е
определена на базата на 6 възпроизводими анализа с един и същи
електрод и една и съща ензимна мембрана. Установено е относително
стандартно отклонение 1.12% при използване на 100 L 2mM разтвор
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на ATCh. Получените резултати показват, че е постигната много добра
възпроизводимост при определяне концентрацията на ATCh.
Изследвана е и стабилността на получения биосензор във
времето (фиг. 10). За целта мембраната с имобилизиран ензим се
съхранява отделно от електрода при 40С във фосфатен буфер (PB) с рН
7.6. След 30 дни съхранение сензорът запазва 76% от първоначалния си
отклик, след 60 дни - 68% и след 120 дни - 61%. Високата остатъчна
активност на AChE във времето показва, че компонентите включени в
полимерната мембрана създават добра биосъвместима микросреда на
ензима и осигуряват стабилизиране на биологическата му активност за
по-дълъг период.
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Фиг. 10. Стабилност на ацетилхолинестеразния биосензор при
съхранение
Получените резултати относно стабилността на биосензора във
времето са идентични с резултатите получени от други автори. Du и
колектив (2007b) постигат 70 % запазване на първоначалната AChE
активност в продължение на 30 дни. Имобилизацията е проведена чрез
омрежване на ензима намиращ се в композиция с колоидни златни
наночастици в зол-гел филм. Bukur и колектив (2004) имобилизират
AChE чрез афинитетни връзки, като използват конканавалин А.
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Изготвеният биосензор запазва 43% от първоначалната си активност
след 20 дни и 27% след месец съхранение.
Таблица 4
Сравнение на аналитичните характеристики на
ацетилхолинестеразния биосензор с данни за аналогични биосензори
от други автори
№ Биосензори
Линеен
Граница
Време за
Лит.
интервал, на
отклик, s източници
µМ
откриване
, µМ
1
*GCE с MWCNT2-20
0.10
10
Du et al.
омрежена
20-400
2007e
хитозанова
композиция
2
GCE със златни
10-1000
1.0
10
Du et al.
наночастици
2007b
включени в золгел филм
3
GCE с MWCNT1-500
15
Kandimall
омрежена
a
хитозанова
and
композиция
Ju,2006
4
GCE с MWCNT1-6
0.10
Du et al.
хитозанова
2007c
матрица
5
Скрин-принтед
10-110
Bucur et
електрод
mmol.L-1
al., 2004
чрез афинитетна
връзка с Соn А
6
Pt електрод със
10-170
1.80
10
Marinov et
златни
al., 2010
наночастици в
мембрана от АН
съполимер
7
Pt електрод с
5-200
0.34
10
Ivanov et
MWCNT
в
al., 2010
мембрана от АН
(настоясъполимер и чрез
щата
афини-тетна
работа)
връзка с Con A
*GCE – стъклен въглероден електрод
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Направено
е сравнение на
получените аналитични
характеристики на създадения ATCh биосензор с резултатите
публикувани от други автори (Таблица 4). От таблицата се вижда, че
получените резултати за биосензора са сравними с посочените данни от
тези автори, за аналогични биосензори.
II.1.5. Приложение на получения ацетилхолинестеразен
биосензор за анализ на метил-параоксон
Изследвани са потенциалните възможности на получения биосензор за
определяне концентрацията на органофосфорни пестициди в моделни
разтвори. За ензимен инхибитор е използван метил-параоксон. Метилпараоксонът е необратим инхибитор на ацетилхолинестеразата и
единственно оксимите са в състояние да възстановят активността на
ензима. Първо са определени оптималното време за инкубиране на
ензима в разтвора на пестицида и времето за реактивация на ензима от
оксима след провеждане на измерването. Установено е, че тези времена
са съответно 20 и 30 min. Проведени са серия от експерименти,
включващи измерване на амперометричния сигнал на биосензора преди
и след инкубирането на ензимната мембрана в разтвори на метилпараоксон с различни концентрации (фиг.11). Изчислена е степента на
инхибиране за всяка концентрация на инхибитора. Концентрацията на
субстрата при измерването е подбрана 2mM, тъй като инкубирането с
параоксона e напълно приключило, мембраната е измита от излишния
инхибитор и с цел получаване на по-голям аналитичен сигнал. На фиг.
11 е представена калибрационната крива на ацетилхолинестеразния
биосензор с метил-параоксон, т.е.
връзката между процента на
инхибиране и концентрацията на параоксона ( от 10 -12 до 1×10-5 g L-1).
От нея се вижда, че инхибирането нараства линейно при концентрация
на параоксона от 10-11 до 10-8 g.L-1 с процент на инхибиране от 8 до 49%.
Уравнението на линейния интервал на кривата на инхибиране е
y = 5.9171 ln (x) + 158.4. Получен е висок корелационен коефициент,
R2 = 0.999. Определена е възпроизводимостта на анализа на базата на
осем отделни амперометрични измервания с един и същ биосензор и е
изчислено много добро относително стандартно отклонение – 3.0%.
Установена е ниска граница на откриване на параоксон с този биосензор
- 1.39×10-12 g.L-1.
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Фиг. 11. Калибрационна крива на ацетилхолинестеразен
амперометричен биосензор с метил-параоксон, получена при
непоточен режим. Приложен потенциал: 800 mV vs. Ag/AgCl.
Ензимната мембрана показва относително висока степен на
реактивация - 90.2%, след девет последователни инхибирания в разтвори
на метил-параоксон с различни концентрации (от 1x10-12 до 1x10-5 g.L-1).
Реактивацията на ензимната мембрана след всяко измерване се
извършва в 5 mM разтвор на 2-алдооксим-N-метил пиридиниев хлорид
(PAM) в продължение на 30 min.

II.2.
Поточно-инжекционна
система
ацетилхолинестеразен биосензор

с

интегриран

II.2.1. Определяне на оптималните условия за работа на
ацетилхолинестеразната поточно-инжекциона система
Създадена е поточно-инжекционна система, съдържаща
перисталтична помпа, електрохимична клетка и амперометричен
детектор. Разработеният биосензор се интегрира в специално
конструирана електрохимична клетка с работен обем 2 mL (фиг. 12).
Референтният и сравнителният електрод (SCE) също са внедрени в
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клетката. Експериментите са проведени при стайна температура, 250С.
Електрохимичната клетка не е термостатирана, работи се при 250С, тъй
като по принцип предназначението на ПИС е да извършва анализи на
реално място, в реално време.

Фиг. 12. Поточна клетка включена в поточно-инжекционната
система. Разрез : Ензимна мембрана – работен платинов електрод
поставен в клетката
Определена е оптималната стойност на приложения потенциал
на
работния
електрод
чрез
изследване
на
зависимостта
потенциал/амперометричен ток. Избран е този потенциал, при който се
получава най-голям ток. Установено е, че оптималният приложен
потенциал е 630mV спрямо наситен каломелов електрод (SCE) и той е
по-нисък от приложения потенциал при предишните експерименти,
направени в непоточния режим - 800 mV. Постигнатото редуциране на
потенциала е желателно, тъй като по този начин се намаляват
интерференциите на пречещите компоненти в разтвора. Тази редукция
на приложения потенциал на работния електрод може да се обесни със
завишената концентрация на етилен диамин – 15% при модификацията
на изходната мембрана, която води до свързването на по-голямо
количество МWCNTs и съответно подобрени електропреносни процеси.
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Освен това при тези експерименти с ПИС се работи със SCE
сравнителeн електрод, малък обем на клетката, засилени дифузионни и
масообменни процеси.
За една поточно-инжекциона система е много важно да се
подбере необходимата скорост на потока, която да дава бърз и силен
амперометричен сигнал, както и да е икономична спрямо разхода на
буфер. За тази цел са варирани различни скорости на потока и са
оценени спрямо профила на амперометричния отклик на електрода (фиг.
13).

Фиг. 13. Влияние на скоростта на потока върху аналитичния
сигнал на AChE биосензор в ПИС при многократно добавяне
на 100 μL 100 μM ATCh
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Както може да се види от фиг. 13, регистрираният ток минава
през максимум съответстващ на скорост 0.5 mL.min-1. След тази скорост
с увеличаване скоростта на потока, амперометричния ток се понижава и
незначително се повлиява от увеличаването на скоростта на потока. Ето
защо 0.5mL.min-1 е избрана за оптимална скорост на потока при по
нататъшните експерименти. При тази скорост на потока е установено, че
поточно-инжекционната система дава линеен отговор спрямо
ацетилтиохолин хлорида от 2 µМ до 100 µМ с относително стандартно
отклонение (RSD) 3.0% (n=6), (фиг.14).

Фиг. 14. Калибрационна крива на AChE биосензор в
поточно-инжекционна система с ацетилтиохолин, при скорост на
потока 0.5 mL min-1. Приложен потенциал: 630 mV vs. SCE.
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Изведено е уравнението на линейната регресия на
калибрационната крива за ацетилтиохолина - y(µA) = 0.0721.x – 0.3418,
фиг.15а. Получен е висок корелационен коефициент, R2= 0.9969 (n=10).
Границата на откриване е много ниска - 0.2 µМ ацетилтиохолин при
съотношение сигнал-шум 3. Постигната е добра чувствителност на
анализа, изразена чрез наклона на линейната права – 0.0721.
Направено е сравнение на получените резултати с ПИА при
динамични условия с тези получени с ацетилхолинестеразния биосензор
при статични условия. Установено е, че ПИА на ацетилтиохолина има
1.5 пъти по-висока чувствителност в сравнение със същия анализ
проведен при непоточен режим и по-ниска граница на откриване на
ацетилтиохолин. Както бе посочено в точка II.1.4. и в предишна
публикация (Ivanov et al., 2010), чувствителността на анализа проведен с
AChE биосензор в непоточен режим се изразява с наклон на линейната
област 0.051 и граница на откриване 0.34 µМ ацетилтиохолин.

Фиг. 15. (a) Стандартна права на AChE биосензор в ПИС, с ATCh,
скорост на потока 0.5 mL.min-1. (б) Зависимост на Лайнуевър-Бърк
1/ ток - 1/[ATCh]. Приложен потенциал: 630 mV vs. SCE
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За сметка на това обаче, линейният концентрационен интервал на
ацетилтиохолина при ПИА е по-тесен (от 2 µМ до 100 µМ) в сравнение с
анализа в непоточен режим (от 5 µМ до 200 µМ). Трябва да отбележим,
че за разлика от анализа при непоточен режим, ПИА се провежда при
стайна температура, 250С. Независимо от това при ПИА на
ацетилтиохолина
са
получени
малко
по-добри
аналитични
характеристики в сравнение с анализа при непоточен анализ. Вероятната
причина за това са по-добрите масообменни характеристики при
динамичния режим, които осигуряват много добра дифузия на субстрата
до имобилизирания ензим.
Изчислена е стойността на константата на Михаелис, Кmapp на
имобилизираната AChE, като е използвано уравнението на ЛайнуевърБърк: 1/[ток] срещу 1/[ATCh], фиг.15 б. При pH 7.6 и стайна температура
(25 ± 2 0C), Кm app на имобилизираната AChE е 1.15 mM и линейния
корелационен коефициент R2 e 0.9949 (n=6). Тази стойност е пониска от стойностите за Кm app получени от други автори: 15.56 mM за
имобилизираната AChE върху Al2O3 (Shi et al., 2006), 1.75 mM за
PDDA/AChE/PDDA/CNT/GC (Liu and Lin, 2006), 1.5mM за AChE
адсорбирана върху полиетиленимин модифициран електрод (Joshi et al.,
2005). Получените резултати за Кm app показват, че сайт-специфичната
имобилизирана AChE върху мембрана от акрилонитрилов съполимер,
съдържаща MWCNT има добър афинитет към субстрата ATCh.
Съществуват и публикации, в които описват 2-3 пъти по-ниски
стойности за Кmapp - 0.309 mM за AChE-хитозан-AuNPs/Au (Rippeth et
al., 1997) и 0.45 mM за AChE/AuNPs-CS-SiSG/GCE (Rotiroti et al., 2005) в
сравнение с нашите резултати. Причина за тази разлика вероятно е, че
експериментите за определяне на Кmapp са направени с ПИС и се работи
при стайна температура, 25 0C.
II.2.2. Анализ на пестициди с ацетилхолинестеразния
биосензор в поточно-инжекционна система
II.2.2.1. Калибрационни криви за някои фосфороорганични
пестициди
При определянето концентрацията на пестициди всеки цикъл на
измерване се състои от калибриране (за да се определи изходната
ензимна активност на мембраната), инкубиране на ензимната мембрана
в изследваната пестицидна проба, измерване на остатъчната активност
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на имобилизирания ензим, реактивация на инхибирания сензор и отново
се повтаря този цикъл. Времетраенето на един цикъл на измерване може
силно да се намали, като се използва поточно-инжекциона система,
главно като се намали времето за инкубация и реактивация. В предишна
наша публикация (Ivanov et al., 2010) е определена степента на
инхибиране на ензима от параоксон в непоточен режим. Докладваната
продължителност на етапите за инкубация на имобилизирания ензим в
пестицида и за реактивация на ензима в PAM е 50 min. Това
продължително време се дължи главно на факта, че анализите се
провеждат в статичен режим (мембраната с ензима се потапя в пробата
на пестицида, както и в разтвор на PAM последователно). Използваната
поточно-инжекциона система засилва масовия транспорт на молекулите
на инхибитора и реактиватора към имобилизирания ензим, което води
до намаляване на времето на всяка стъпка от цикъла на измерване.
Остатъчната активност на ензима се влияе от времето на инкубиране на
имобилизираната AChE в пестицида, което се контролира от времето за
спиране на потока през ПИС. За определяне на оптималното време на
ПИА са проведени експерименти с пестицид с висок инхибиторен
потенциал – етил-параоксон. Предварително е доказано, че степента на
инхибиране на имобилизирания ензим от метил-параоксона и от етилпараоксона е идентична. Установено е, че колкото по-голяма е
концентрацията на параоксона (1x10-7M, 1x10-8M), толкова по-бързо и в
по-голяма степен е инхибирането на ензима. Определено е, че дори
ниска концентрация на параоксон (1x10-11 M) води до стабилно
инхибиране след 7 min инкубация. Реaктивацията е един от основните
въпроси при инхибирането на ензимния биосензор. За целта е
определено оптималното време за реактивация на AChE биосензор след
50% инхибиране на ензима от параоксон. Реактивацията се провежда
при инкубация на електрода в 5 mM PAM (пропускане на 5mM разтвор
на PAM през клетката). Резултатите сочат, че само 30% от
амперометричния сигнал се възстановява след 2 min период на
регенерация. Установено е, че амперометричният сигнал на биосензора
се възстановява напълно при пропускаме на 5mM разтвор на PAM през
клетката за 7 min.
Създадената ПИС е приложена за построяване на
калибрационни криви с три органофосфорни пестицида – етилпараоксон, монокроптофос и дихлорвос, като модели на пестицидни
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разтвори. Инкубацията на биосензора с пестицидите е 7 min.
Концентрацията на субстрата при измерването е подбрана 2mM, тъй
като инкубирането с пестицидите e напълно приключило и с цел
получаване на по-голям аналитичен сигнал. Връзката между пестицидна
концентрация (в областта от 10-14 до 10-4 M) и степента на инхибиране
(I%) е показана на фиг. 16. Границата на откриване за всеки пестицид е
изчислена на базата на 10 амперометрични измервания на биосензорния
отклик спрямо празна проба (без пестицид), при съотношение сигналшум 3. Таблица 5 съдържа обобщени данни относно линейните
концентрационни интервали на пестицидите със съответните линейни
уравнения, коефициентите на корелация и границата на откриване за
всеки един пестицид. От представените резултати в табл.5 се вижда, че
ензимната поточно-инжекционна система е ефективна за определяне на
концентрациите на тези три пестицида. Наклонът на линейния диапазон
се изразява числено с коефициентите пред Х в трите линейни уравнения
и показва чувствителността на всеки анализ.

Фиг. 16. Калибрационни криви на AChE биосензор в ПИС,
с параоксон (), монокроптофос (), дихлорвос (■) при скорост на
потока 0.5 mL min-1. Приложен потенциал: 630 mV vs. SCE
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Таблица 5
Основни аналитични характеристики на AChE биосензор в
поточно-инжекционна система за анализ на пестициди
Пестициди

Линеен
интервал, M

R2

Уравнение
на линейния
интервал

Граница
на откриване, M

Етил параоксон

1x10-11-1x10-8

0.9957

y = 26.1ln(x)
+ 293.7

0.9x10-12

Монокропто
фос
Дихлорвос

1x10-11-1x10-7

0.9954

1.8x10-12

1x10-11-1x10-7

0.9952

y = 16.3ln(x)
+ 182.3
y = 10.0ln(x)
+ 112.8

2.0x10-12

Очевидно е, че чувствителността на биосензора спрямо параоксона е
най-голяма, но линейният диапазон е по-тесен в сравнение с линейните
работни области на калибрационните криви с монокроптофоса и
дихлоровоса. Както може да се види от табл.5, параоксонът притежава
най-ниска граница на откриване, следван от монокроптофоса и
дихлорвоса. Въпреки, че монокроптофосът е по-силен инхибитор от
дихлорвоса, почти еднаквите граници на откриване могат да се обяснят
със сходни скорости на дифузия на тези пестициди
(близки
молекулни маси, респективно 223.2 g mol-1 и 220.98 g mol-1). Тези
резултати показват, че биосензорът притежава висок биологичен
афинитет към пестицидите. Действието на MWСNTs и контролираната
сайт-специфична
ензимна
имобилизация
осигуряват
висока
чувствителност на биосензора спрямо изследваните пестициди
(инхибитори на AChE).
Изследвана е възпроизводимостта на AChE биосензор в ПИС за
определяне концентрацията на параоксон. Получено е относително
стандартно отклонение 3.4% (n=6), базирано на процентното
инхибиране, наблюдавано за концентрациите на параоксона в областта
1x10-11 – 1x10-8 M. Тези резултати са показатели за една добра
възпроизводимост на резултатите при определяне на концентрацията на
изследваните пестициди. Определена е операционата стабилност на
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биосензора. Експериментите са проведени при използването на 1x10-7 M
концентрация на параоксона. Установено е, че биосензорът може да се
използва в продължение на 15 операциони цикъла. Когато поточноинжекционата система не се използва, ензимната мембрана се съхранява
при 40 C в 0.1 M PB, с pH 7.6, съдържащ 0.02% NaN3. Изследвана е
стабилността на ензимната мембрана при съхранение в посочения
разтвор. Установено е, че в продължение на 30 дни, ензимната мембрана
запазва повече от 80% от началния си отклик. Този резултат е идентичен
на данните представени от други автори (виж табл.6). След 120 дни
съхранение остатъчната активност на ензимната мембрана е 50%.
Получените резултати за определяне на концентрацията на
пестициди с поточно инжекционната система са сравнени с резултатите
получени от други автори, табл.6. Очевидно е, че AChE биосензор
предлага добър линеен диапазон за откриване на пестициди и границата
на откриване е сравнима с получените резултати от други автори. Това
показва, че компонентите на ензимната мембрана – многостенни
въглеродни нанотръбички, конканавалин А и албумин увеличават
скоростта на електронния трансфер, съответно отклика на биосензора и
подобряват чувствителността на анализа за откриване на пестициди.
Очевидно биосензорът на базата на сайт-специфична имобилизация на
AChE върху хибридна полимерна мембрана с интегрирани многостенни
въглеродни нанотръбички е много подходяща платформа за откриване
на пестициди (параоксон, монокроптофос и дихлорвос).
Установено е, че определената чувствителност на анализа на
параоксон (наклон на линейния диапазон 26.1)
чрез поточноинжекционната система е значително по-добра от предходните
резултати за чувствителността на същия анализ с AChE биосензор в
непоточен режим (наклон 5.917), (Ivanov et al., 2010). Причината за тази
разлика е малкия обем на електрохимичната клетка (2 mL) и
специалната и конструкция, която осигурява много добри
хидродинамични условия за измиване и регенериране на ензимната
мембрана. При експериментите в непоточен режим провеждането на
инкубирането с пестицида и реактивацията на едно измерване отнема 50
мин. При ПИА благодарение на движението на потока (0.5mL/min) се
осигурява бързо връщане на сигнала до базовата линия, инжектирането
се извършва за една минута, инкубирането с пестицида и реактивацията
с PAM отнемат по 7 min. Това значи, че за една проба общото време за
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инкубиране на биосензора с пестицида и реактивацията, за един анализ
на пестицид е 15min и то е 3.5 пъти по-кратко от необходимото време за
експериментите в статичен режим (Ivanov et al., 2010).
Таблица 6
Сравнение на показателите на AChE биосензор интегриран в
поточно-инжекционната система с подобни, публикувани от други
автори

Етилпараокс
он
Параокс
он

0.25

1x10-121x10-8

4x10-13

6

Време
на
съхра
нение,
дни
21

1

5x10-111x10-9

4x10-11

20

76

90

Метил параокс
он

0.5

1x10-84x10-7

1x10-9

7

-

-

Параокс
он

1.5

1x10-111x10-7

1×10-9

10

21

70

Параокс
он

1.0

1x10-92.5x10-6

1×10-9

15

single
use
SPE

Дихлор
вос

1.0

1x10−101x10-7

1×10-10

15

single
use
SPE

Дихлор
вос
Дихлор
вос

1.0

1x10-161x10-6
2x10-95x10-7

1×10-17

20

92

65

7x10-11

20

76

90

Пестициди

Скорост
на
потока,
mL.min-1

1.0

Линеен
интервал
M

Грани
ца на
открив
ане, M

Инкуба
ционно
време,
min
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Остатъчна
активност,
%
85

Лит.
изт.

Liu and
Lin,
2006
Rippeth
et al. ,
1997.
Pogacni
k and
Franko,
2001.
Jeanty
and
Marty,
1998.
ValdésRamírez
et
al.,2009
ValdésRamírez
et
al.,2009
Law et
al., 2005
Rippeth
et al. ,
1997.

Дихлор
вос
Етилпараокс
он
Дихлор
вос

0.5

1x10-78x10-5
1x10-111x10-8

1.8x10-

0.5

1x10-111x10-7
1x10-111x10-7

2.0x10-

0.35

Монокр
оп0.5
тофос
*Настоящата работа

8x10-8

15

150

90

0.9x10-

7

120

50

7

120

50

7

120

50

12

12

12

Shi et
al., 2006
*Ivanov
et аl,
2012
*Ivanov
et al.
2012
*Ivanov
et al.
2012

При сравняване на границата на откриване и линейните
концентрационни интервали на пестицидите между двата вида анализи
се вижда, че при непоточния режим се измерват много по-ниски
концентрации на параоксон и границата на откриване на параоксона е
много по-ниска. Например при превръщане на моларните концентрации
на параоксона при ПИА в g.L-1 се получава следния линеен диапазон от
275.10-11 до 275.10-8g.L-1 параоксон. При непоточния режим линейния
диапазон на параоксона е от 1.10-11 до 1.10-8 g.L-1.
Независимо от това, ПИС е за предпочитане за провеждане на
анализ на пестициди, тъй като тя измерва достатъчно ниски
концентрации, които са под пределно допустимите концентрации за
пестициди. Според Европейската Директива 98/83/ЕО относно
качеството на водата, предназначена за консумация от човека
(Директива 98/83/ЕО, 1998) пределно допустимите концентрации на
отделни пестициди в питейната вода е 0.1µg L-1 и на общото количество
пестициди е 0.5 µg L-1. Освен това с ацетилхолинестеразния биосензор
интегриран в ПИС може да се проведе анализ на реално място и в
реално време.
II.2.2.2. Кинетика на инхибиране на имобилизираната
ацетилхолинестераза и изчисляване на бимолекулярната
константа на инхибиране
За да си изясним по-добре въпроса защо ацетилхолинестеразният биосензор е по-чувствителен към някои от изследваните
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пестициди, а към други по-малко чувствителен са изследвани
инхибиторните потенциали на тези пестициди. Известно е, че ОФ
инсектициди предизвикват необратимо инхибиране (Gulla et al., 2002;
Amine et al., 2006; Stoytcheva et al., 2009). Те блокират активния център
на ензима чрез фосфорилиране на сериновия остатък. Бимолекулярната
константа на инхибиране ki е характерен параметър за всеки инхибитор
и показва инхибиторния потенциал на пестицида. Процедурата за
изчисляване на бимолекулярната константа на инхибиране ki за всеки
пестицид включва измерване на началната и остатъчната активност на
имобилизирания ензим след инкубиране в пестициден разтвор с
определена концентрация за период от 10 минути. Съотношението на
тези две активности се изразява чрез ET/E.
Концентрацията на
пестицида варира от 2.10-6 до 20.10-6М. Бимолекулярната константа на
инхибиране ki се определя по следното уравнение:

k
1
 2
I0
Kd

t
1

E
K


d
ln  T 
 E 

(3)

Където: kd е константа на дисоциация,
k2 е немолекулярна скоростна константа на свързване,
I0 е концентрацията на пестицида,
t е времето за контакт междy ензима и инхибитора.
Съотношението между k2/kd дава общата степен на инхибиране ki и се
нарича бимолекулярна константа на инхибиране. Въз основа на това
уравнение се построява графична линейна зависимост, на абсцисата на
която се нанасят t/[ln(ET/E)], а на ординатата се нанася реципрочната
стойност на пестицидната концентрация 1/I0. Наклонът на получената
права дава стойността на ki , а отрезът от ординатата – реципрочната
стойност на kd за съответния пестицид (фиг. 17). Изчислените стойности
на бимолекулярната константа на инхибиране, ki за трите вида
изследвани пестициди са представени в таблица 7. Получените
стойности съответстват на тези, докладвани от други автори. Очевидно
е, че параоксонът има най-голяма стойност за ki и е най-силен
инхибитор. След него се нарежда монокроптофоса, а дихлорвосът има
най-малък инхибиторен потенциал от разглежданите три инхибитора.
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Пестицидна концентрация-1 1/I0×10-6, M -1

2.5

y = 0.229x - 0.619
R2 = 0.985
2.0

y = 0.051x - 0.517
R2 = 0.989

y = 0.035x - 0.949
R2 = 0.993

1.5

1.0

0.5

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

t/(ln(ET/E), min

Фиг. 17. Графична зависимост на кинетиката на инхибиране за
етил-параоксон (), монокротофос () и дихлорвос ()

Таблица 7
Бимолекулярни константи на инхибиране ki на изследваните
пестициди
Пестицид

ki, M-1.min-1 *

Литература

2.3×105
Настоящата работа
2.2×105
Schulze et al., 2005
1.7×105
Heleg-Shabtai et al., 2006
1.2×105
Ciucu et al., 2003
3.0×105
Guo et al., 2010
2.9×105
Villatte et al., 1998
Монокротофос
5.1×104
Настояща работа
Дихлорвос
3.5×104
Настояща работа
4.3×104
Schulze et al., 2005
4.2×104
Schulze et al., 2002
1.7×104
Rhouati et al., 2010
2.6×104
Valdes-Ramirez et al., 2009
* Всички стойности на ki са характерни за АChE от електрическа змиорка.
Етил Параоксон
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II.2.2.3. Степен на инхибиране на имобилизираната
ацетилхолинестераза от двукомпонентни пестицидни смеси
Изследвана е инхибиторната активност на бинарни пестицидни
смеси върху имобилизираната ацетилхолинестераза. Приготвят се две
серии от проби (параоксон + монокроптофос и параоксон + дихлорвос),
като всяка проба има краен обем от 10 mL. Концентрацията на
пестицидите е избрана да бъде в линейните интервали определени от
предходните експерименти, респективно 0.1 ppb, 0.5 ppb и 0.7 ppb.
Ензимната система не може да прави разлика между отделните
пестициди в сместта, но може да открие общата антихолинестеразна
дейност. Целта на тези експерименти е да се определи дали общото
инхибиране е сума от отделното инхибирането на двата пестицида, дали
теоретичната сума е различна от експерименталната и дали пестицидите
с по-висок потенциал на инхибиране ще подтискат инхибиращото
действие на по-слабия инхибитор в сместа. Кривите на инхибиране на
двукомпонентните пестицидни смеси от параоксон + монокроптофос
(фиг.18) и параоксон + дихлорвос (фиг. 19) показват, че общата
инхибиторна активност не е просто сума, а е по-ниска от сумата на
индивидуалните стойностти на инхибиране (фиг.17, където
концентрацията на единия пестицид в сместта е 0, фиг. 18 и 19).
Подобно поведение е наблюдавано от Kok и Hasirci (2004) за
двукомпонентни смеси на алдикарб-карбофуран и алдикарб-карбарил.
Bachmann и колектив (2000), използват мултисензор за едновременна
детекция на двукомпонентна органофосфатна смес (малаоксон и
параоксон) и откриват, че концентрациите на малаоксон и параоксон се
различават от предварително предсказани грешки с 0.9 и 1.6 mg/L. Още
повече разликата между сумите на различните инхибиторни стойностти
и реалните резултати за сместта е по-голяма за двукомпонентната
система параоксон и дихлорвос (7-10%) сравнена със системата
параоксон и монокроптофос (5-7%). Това може да се обясни с факта, че
дихлорвосът е по-слаб инхибитор от параоксона и параоксонът
значително подтиска взаимодействието на дихлорвоса с ензима. Този
подтискащ, маскиран ефект от страна на параоксона е по-слаб за
монокроптофоса.
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0.7

0.1

0

Монокроптофос, ppb

Параоксон, ppb

Инхибиране, %

80

Фиг. 18. Инхибиране на имобилизирания ензим чрез бинарна
пестицидна смес на параоксон и монокроптофос (n=6, RSD=2÷3.4%)
Тези резултати лесно се обесняват с по-високия инхибиторен
потенциал на параоксона в сравнение с този на монокроптофоса и
дихлорвоса и с конкуренцията за активните сайтове на ензима. Още
повече, монокроптофосът е по-силен инхибитор от дихлорвоса и
независимо, че имат подобни дифузионни коефициенти, той инхибира
имобилизирания ензим по-силно при едни и същи условия.
Теоретично обяснение за възможността за такава конкуренция
между пестицидите може да се открие в математическия модел
предложен от Zhang и колектив (2001). Този модел разкрива, че
степентта на инхибиране на определен пестицид зависи от
инхибиторния потенциал, но също така и от коефициента на дифузия и
концентрация на пестицидите при еднакви други условия.
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Фиг. 19. Инхибиране на имобилизирания ензим чрез бинарна
пестицидна смес на параоксон и дихлорвос (n=6, RSD=2.5÷3.2%)
Освен това, инхибиторната активност се определя и от структурата на
пестицида, а именно от електроотрицателността на напускащата група
BH (уравнение 4) след формирането на стабилния ензим-инхибиторен
комплекс (Stenersen, 2004):

(4)

Колкото по-електроотрицателна е тази група, толкова по-голям
е частичния положителен заряд при фосфорния атом във фосфатната
група на пестицида. Така електрофилността на фосфорния атом се
увеличава и той по-лесно взаимодейства с хидроксилната група на
сериновия остатък в ензимния активен център.
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Таблица 8
Структурна зависимост на дифузивността (изразена чрез
коефициента на дифузия D) и инхибиторния потенциал (изразен
чрез бимолекулярната константа на инхибиране ki) за трите
пестициди
Структурна формула на
пестицида и заряди при
отделните атоми

Частичен
положителен
заряд при Р
атом, e

ki × 105,
M-1 min1

Ван дер
Ваалсов
радиус, Å

D×
10-6,
cm2 s
-1

Етил-параоксон

0.118

2.30

5.04

4.67

Монокроптофос

0.085

0.51

4.26

5.52

Дихлорвос

0.074

0.35

4.25

5.54

В таблица 8 са представени данни, потвърждаващи
зависимостта на инхибиторния потенциал (изразен чрез ki) от частичния
положителен заряд при фосфорния атом. Очевидно е, че колкото е поголям зарядът, толкова по-висока е стойността на бимолекулярната
константа на инхибиране.
Изчисляването на частичните положителни заряди (изразени
чрез елементарен заряд “e”; 1 e = 1.602×10−19 С (coulomb) при
фосфорните атоми и Ван дер Ваалсовите радиуси е направено с помощта
на
софтуерния
пакет
“MarvinSketch”
версия
5.5.1.0
(http://www.chemaxon.com). Дифузионните коефициенти са изчислени
съгласно следното уравнение:
D

k

B

T

6 r

Където: kB – константа на Болцман, J K-1;
T – температура на буферния разтвор, K;
η – динамичен визкозитет на буферния разтвор, mPa.s;
r – Ван дер Ваалсов радиус, m.
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(5)

Следователно конкурентно поведение на отделните пестициди
може да се обясни с различните скоростти на дифузия (т.е.
молекулярната геометрия); инхибиторните потенциали на различните
органофосфорни пестициди (стойностите на
ki..) и частичния
положителен заряд при Р атом. Тези подробни анализи могат да
послужат за частично разграничаване на различни пестициди
присъстващи в анализираните смесени проби.
II. 3. Определяне концентрацията на пестициди в проби от
плодове чрез ацетилхолинестеразния биосензор
Органофосфатните пестициди са най-широко използваните
инсектициди при цитрусовите плодове, домати и ябълки. Именно за това
в екстракт от тези образци се поставя определено количество пестициди
по метода на стандартната добавка за да се постигне концентрация на
параоксон 2.0x10-8 и 2.0x10-9 g.L-1. Експериментите се провеждат
трикратно. Екстрактите на плодовете се приготвят по методика описана
в експерименталната секция и тяхното рН се довежда до 7.6 с подходящ
обем разтвор на NaOH. 40 mL от всяка проба се поставя в
електрохимичната клетка за прoвеждане на експериментите.
Концентрацията на параоксона в екстракта се определя амперометрично
с разработения AChE биосензор като се използва метода на добавките.
Резултатите са представени в таблица 9.
Таблица 9
Определяне концентрацията на параоксон в плодове
Сензор
Проби
Добавена
Определена
Аналитичен
концентрация, концентрация, добив,%
g.L-1
g.L-1
-9
AChE
Домати
2.0x10
1.9x10-9
95 ± 2
-8
-8
биосензор
2.0x10
1.8x10
90 ±3
HPLC
Домати
2.0x10-9
1.7x10-9
85 ±2
-8
-8
2.0x10
1.8x10
90 ±1
AChE
Ябълка
2.0x10-9
2.1x10-9
105 ± 3
биосензор
2.0x10-8
1.9x10-8
95 ± 3
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HPLC

Ябълка

AChE
биосензор
HPLC

Портокал
Портокал

2.0x10-9
2.0x10-8
2.0x10-9
2.0x10-8
2.0x10-9
2.0x10-8

1.8x10-9
1.8x10-8
1.9x10-9
1.92x10-8
1.7x10-9
1.8x10-8

90 ± 1
90 ± 2
95 ± 3
96 ± 2
85± 3
90 ± 2

За да се валидират получените електроаналитични резултати се
провеждат експерименти с HPLC като се използват 20 μL аликвотна
част от предварително обработените сокове (виж експерименталната
част).
Експериментите се провеждат трикратно. Определените
концентрации на параоксон чрез HPLC са представени на табл.9.
Получените резултати за аналитичния добив при HPLC анализ варират
от 85 до 90 % и са малко по-ниски отколкото тези получени с
биосензора (90-105%). Получените резултати за концентрацията на
параоксона в храните по двата метода са много близки. Това показва, че
биосензорът има сравнима ефективност с HPLC при провеждането на
анализа на пестициди в плодове. Едно от най-важните предимства на
биосензора е, че с него могат да се направят анализи на голям брой
проби без да е необходимо да се прави предварителна обработка на
пробата, което е задължително при хроматографските методи.
Биосензорите намират все по-голямо приложение поради простотата на
анализа, ниска цена, без необходимостта от предварителна обработка на
пробата, поради малогабаритните си размери и възможността анализа да
се проведе на реално място и в реално време. Резултатите убедително
показват, че полученият биосензор има добър потенциал за анализ и
контрол на пестициди в храни и води.
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Изследвани са различни
методи за имобилизация на
ацетилхолинестераза върху полимерна мембрана, съдържаща
многостенни въглеродни нанотръбички и е избран метода на сайтспецифична имобилизация на ензима чрез конканавалин А,
осигуряващ висока ензимна активност – 26.52 mol.min-1.cm-2 и
голямо количество свързан белтък - 0.878 mg сm-2.
Доказана е многоетапната модификация на мембраната и
имобилизацията на ензима чрез използването на FTIR анализ и е
посочено, че най-показателни за имобилизацията на ензима са
изявените амид I и II ивици при 1652cm-1 и 1536cm-1.
Изведен е математичен модел, който ясно показва, че оптималния
състав на трите най-важни компоненти на ензимната мембрана за
конструиране на AChE биосензор е : CE - 70 U mL-1 , C Con A - 1.5 mg
mL-1 и CMWCNT - 11 mg.mL-1.
Установено е, че биосензорът конструиран с получената хибридна
наноструктурирана мембрана притежава много добри аналитични
характеристики при калибриране с ATCh: линеен интервал от 5 до
200 µМ ATCh, граница на откриване – 0.34µМ
ATCh,
чувствителност (наклон на линейния интервал 0.051),
възпроизводимост RSD = 1.12% и много бърз отклик – 10s.
Изследвана е стабилността на ензимния електрод при съхранението
му във фосфатен буфер с pH 7.6, при 40C: след 30 дни сензорът
запазва 76% от първоначалния си отклик, след 60 дни - 68% и след
120 дни - 61%.
Определени са оптималните времена за инкубиране на ензимната
мембрана в разтвор на параоксон и за реактивация на инхибираната
ацетилхолинестераза
в
разтвор
на
2-алдооксим-N-метил
пиридиниев хлорид - съответно 20 и 30 min.
Доказано е, че полученият ацетилхолинестеразен биосензор
измерва много ниски концентрации на пестицида параоксон линеен интервал от 10-11 до 10-8 g.L-1, граница на откриване
1,39×10-12 g.L-1, възпроизводимост RSD - 3.0%.
Установено е, че интегрираният ацетилхолинестеразен биосензор
в ПИС има добри аналитичните характеристики при калибриране
с ATCh - линеен интервал от 2 µМ до 100 µМ ATCh, граница на
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откриване 0.2 µМ ATCh, чувствителност (наклон на линейния
интервал 0.0721) и възпроизводимост RSD = 3.0%.
Определени са основните аналитични характеристики на ПИА
спрямо три пестицида (параоксон, монокроптофос и дихлорвос):
граници на откриване – 0.9x10-12; 1,8x10-12 и 2,0x10-12 M
респективно; линейни интервали – 1x10-11÷1x10-8, 1x10-11÷1x10-7,
1x10-11÷1x10-7 M, респективно.
Установено е, че анализа на пестицидите чрез ПИС е 3,5 пъти побърз от анализа с AChE биосензор при непоточния режим.
Определено е, че общата анти-холинестеразна активност на
двукомпонентни пестицидни смеси е по-ниска от сумата на
индивидуалните инхибиторни стойностти, като разликата е поголяма за двукомпонентната смес параоксон и дихлоровос (7-10%)
в сравнение със сместта параоксон и монокроптофос (5-7%).
Доказани са потенциалните възможности на ацетилхолинестеразния биосензор за мониторинг на пестициди в плодови сокове
чрез валидиране на електрохимичните резултати с резултатите
получени чрез HPLC (разлика в резултатите 1.1%).
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НАУЧНО ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1.

2.

3.

4.

Приложен е нов вариант на многоетапна сайт-специфична
имобилизация на ацетилхолинестераза с чрез последователно
свързване на многостенни въглеродни нанотръбички, албумин и
конканавалин А към мембрана от акрилонитрилов съполимер
осигуряваща дълъг спейсер, висока ензимна активност и добър
електронен трансфер.
Създаден е нов чувствителен и стабилен амперометричен биосензор
за анализ на ниски концентрации на пестициди на базата на
наноструктурирана мембрана от акрилонитрилов съполимер,
съдържаща многостенни въглеродни нанотръбички и конканавалин
А, при използването на сайт-специфично имобилизирана
ацетилхолинестеразата.
Доказано е, че при определяне концентрацията на необратими
инхибитори, сменяемата наноструктурирана мембрана към
електрода е предпочитан подход за конструиране на биосензори,
тъй като той осигурява лесна подмяна на бързо дезактивиращата се
ензимна мембрана, не е необходимо постоянно почистване на
повърхността на електрода и осигурява предпазване на ензима и
електродната повърхност от интерференцията на странични
компоненти в пробата.
Създадена е нова поточно-инжекционна система с интегриран
ацетилхолинестеразен
биосензор,
осигуряваща
висока
чувствителност и бързина на анализа за пестициди.
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