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Abstract
A two-dimensional-in-space mathematical model of amperometric micro biosensors with selective and
perforated membranes has been proposed and analyzed. The model involves the geometry of micro or
nano meter holes partially or fully filled with an enzyme. The model is based on a system of the
reaction-diffusion equations containing a nonlinear term related to the Michaelis-Menten enzymatic
reaction. In this study, in order to generate general equation, first, dimensionless parameters are
introduced and then by replacing them into governing equation are converted to dimensionless
equations.The general equations have been solved numerically in 2D space.. Using numerical
simulation of the biosensor action, the influence of the geometry of the holes as well as of the filling
level of the enzyme in the holes on the biosensor response was investigated. For this purpose three
different geometries including cylindrical, upright circular and downright circular cone for cavities
are considered and the impact of these geometries on the response of the biosensor in different levels of
enzyme are obtained. Biosensor's respond based on rate of enzyme level variations to slope of the cone
variations are determined. In the biosensor, as the level of enzyme rises in all three geometries, the
biosensor output current increases. Under the same conditions, the sensitivity of biosensor in upright
circular cone is more than the other two geometries and increases with a decrease in conical gradient.
As long as the enzymatic properties are the same, the more biosensor's number, the more sensitivity.
Moreover, a concept known as reduced dimensionless current is introduced by providing and
calculating dimensionless current in the biosensor.
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چکیده
مدل ریاضی دوبعدی ميكرو بایوحسگر ساندویچی با الیههای حفرهدار و انتخابی ،ارائه و تحليل شده است .مدل بایوحسگر حاضر شامل
حفرههایی در ابعاد ميكرو یا نانومتر است ،که بهصورت کامل یا بخشی از آنها توسط آنزیم پر شده است .این مدل براساس سيستم
معادالت واکنش -نفوذ ،ارائه شدهاست .معادالت حاکم بر بایوحسگر ساندویچی حفرهدار با درنظر گرفتن واکنش آنزیمی ميكائيليس-
منتن ،استخراج شده است و جمالت غيرخطی مربوط به این اثر درنظرگرفته شد .با استخراج معادالت حاکم ،تأثير هندسة حفره و
سطح آنزیم در آن ،بر پاسخ بایوحسگر بررسی شد .در ادامه ،معادالت با معرفی پارامترهای بیبعد مناسب در حالت کلی بیبعدشده ارائه
شدند .سپس ،معادالت حاکم به همراه شرایط مرزی آنها ،با استفاده از کد المان محدود در دو بعد حل شد .برای این منظور ،سه
هندسة متفاوت استوانهایی ،مخروطی باالرونده و مخروطی پایينرونده برای حفرهها درنظرگرفته شد و تأثير این هندسهها بر پاسخگویی
بایوحسگر ،در سطوح مختلف آنزیم مطالعه شد .پاسخ بایوحسگر ،براساس تغييرات سطح آنزیم و تغييرات شيب مخروط استخراج شد.
در بایوحسگر ،با افزایش سطح آنزیم برای هرسه هندسه ،جریان خروجی از بایوحسگر افزایش مییابد .در شرایط یكسان ،حساسيت
شناسایی آنزیم برای هندسة مخروطی باالرونده ،از دو هندسة دیگر بيشتر است و با کاهش شيب مخروط ،این حساسيت بيشتر
میشود  .در خواص آنزیمی یكسان ،بایوحسگری با عدد بایوحسگر بزرگتر ،حساسيت بيشتری دارد .درنهایت ،با ارائه و محاسبة جریان
بیبعد در بایوحسگر ،مفهومی با عنوان جریان بیبعد کاهيده ،برای مقایسه ميان کارآیی بایوحسگرها معرفی شد.
کلیدواژهها :مدلسازی ،شبيهسازی ،بایوحسگر ،جریان بیبعد کاهيده
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 -1مقدمه
بایوحسگرها ،حسگرهایی هستند که مختص تشخيص
پروتئين ،مولكولهای دیانای و ذرات بایو هستند و میتوان
بهوسيلة آنها بيماریهایی از قبيل سرطان سينه و سرطان
پروستات و احتمال سكته قلبی ،را با سرعت و دقت بسيار باال
تشخيص داد [ .]5استفاده از بایوحسگرهای مجهز به
مؤلفههای دریافت ،شناسایی و کميتسنجی مستقيم ،برای
پيشرفت در شناسایی و تشخيص سریع و بهموقع بيماریها،
امری ضروری است .بایوحسگرها نوعی حسگر هستند ،که از
ترکيب دو المان ساخته میشوند .المان بایولوژیكی که
بهطورمعمول آنزیم است و وظيفة شناسایی محلول نمونه را
دارد .المان دوم مبدل است ،که سيگنالهای حاصل از
واکنشهای آنزیمی را به سيگنال الكتریكی تبدیل میکند [,2
 .]3بایوحسگرهایی که با اندازهگيری جریان کار میکنند ،را
بایوحسگرهای آمپرسنجی 1مینامند .این حسگرها بهعنوان
حسگرهای قابل اطمينان ،بهنسبت ارزان و با حساسيت باال
شناخته میشوند و از آنها برای اهداف صنعتی و پزشكی و
محيطی ،استفاده میشود [.]1 ,7
بایوحسگرهای تشخيص آنزیم ،اهميت زیادی در تشخيص و
نمایش نشانههای نمونههای بالينی ،محيطی و غذایی دارند [,7
 .]6رومرو و همكاران [ ،]9یك مدل ریاضی بایوحسگر
ساندویچی را ارائه دادند و با حل کردن آن و مقایسة نتایج
بهدستآمده با دادههای تجربی ،مدل ریاضی ارائهشده را
اعتبارسنجی کردند .آنها از سيستم پينگپنگی برای
جمعآوری آنزیمها استفاده کردند .کوتزیان و همكاران [،]9
بایوحسگرهای ساندویچی کربنداری را بررسی کردند که در
آنها ،از اکسيدهای خانوادة پالتين بهعنوان کاتاليزور استفاده
شده بود .آنها از ميان تمام اکسيدهای فلزی که مطالعه کرده
بودند ،اکسيد ایریدیم 1را بهعنوان بهترین اکسيد معرفی
کردند؛ زیرا استفاده از این اکسيد ،باعث کاهش ولتاژ کاری
حسگر (ولتاژی نزدیك به  )0.2vمیشد.
سيافوليس و همكاران [ ،]10از بایوحسگری با غشاهایی از
جنس پلیکربنات ،برای تشخيص ال-فوکوس 3در ادرار
استفاده کردند .عزیز [ ،]11تأثير نفوذپذیری و انتشار در غشا
را بر عملكرد بایوحسگر بررسی کرد .روسوخاتی و همكاران
[ ،]12اثر غشاهای چندالیة شارژکننده را بر عملكرد
1

Amperometric Biosensor
IrO2
3
l-fucose
2

بایوحسگرهای ساندویچی بررسی کردند .باروناس و همكاران
[ ،]53بایوحسگر با الیة حفرهداری را بررسی کردند ،که فرض
شده بود حفرههای آن بهطور کامل با آنزیم پر شدهاند.
هدف تحقيق حاضر ،ارائة مدلی از بایوحسگر با شكل حفرههای
مختلف است که در آن الزاماً حفرهها پر از آنزیم نيستند .برای
این منظور ،از مدل غيرخطی واکنش آنزیمی ميكائيليس-
منتن استفاده شده است .سه هندسة استوانه ،مخروط باالرونده
و مخروط پایينرونده ،بهعنوان سه نمونة هندسی ،بررسی
خواهند شد .در مدل ارائهشده ،میتوان رفتار بایوحسگر را
بهصورت دقيقتر بررسی کرد و پاسخگویی بایوحسگر را در
سطوح مختلف آنزیم درون حفره ارزیابی کرد .در قسمت
نتایج ،میتوان تأثير هریك از این پارامترها را بر کارکرد
بایوحسگر مشاهده کرد.

 -2مواد و روشها
یكی از سادهترین و بهترین مدلهای شناختهشده برای
سينتيك آنزیم ،مدل ميكائيليس – منتن است ،که در سال
 1913ارائه شد [ .]57در این مدل ،آنزیم بایومولكول ،هدف را
جذب میکند و در فرآیندی برگشتپذیر به شكل مرکب
آنزیم-بایومولكول تبدیل میشود (با نرخ واکنش ثابت  k1و
نرخ واکنش  k −1برای فرآیند برگشت) .شكل مرکب آنزیم نيز
در واکنشی (با نرخ ثابت  ) k 2و در فرآیند غيربرگشتپذیر،
محصول واکنشی را توليد و آنزیم را بازتوليد میکند .چند
درصد برگشتپذیری در فرآیند توليد محصول وجود دارد؛ با
اینحال ،در بيشتر موارد (و در سينتيك ميكائيليس – منتن)
از آن صرفنظر میکنند .در این مدل میتوان واکنش را
بهصورت زیر نشان داد:
()2

E+P

k2

k1

→ ES
k−2

→
E+S
←

تا زمانی که مقدار زیادی از بایومولكول هدف ،مصرف نشده
باشد ،شرط ثابت بودن غلظت شكل ترکيبی آنزیم ،پابرجاست.
در این صورت ،غلظت توليد محصول آنزیم با استفاده از رابطة
زیر قابلمحاسبه است [:]20
()2

∂es
= k1 es − (k 2 + k −1 )es = 0
∂t

که  sو  esبهترتيب غلظت  Sو  ESهستند .درواقع  esغلظت
محصول واکنش آنزیم بوده ،که از رابطة دیفرانسيلی ()2
بهدست میآید .با فرض غلظت اولية آنزیم بهصورت  e0و
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جایگذاری عبارت  e = e0 − esدر رابطة ( ،)2میتوان نرخ
توليد محصول  vرا به این صورت نوشت:
∂p
k 2 e0 s
Vm s
= v = k 2 es = k +k
=
2
−1
∂t
+ s km + s

()3

k1

در رابطة ( ،)3وقتیکه  ، e0 = esیعنی غلظت محصول
ترکيبی  ESبا غلظت اولية بایومولكول هدف برابر باشد ،سرعت
واکنش در حالت اشباع غلظت محلول است .،حالت اشباع به
حالتی گفته میشود ،که تمام آنزیمها در واکنش شرکت کرده
باشند و از تمام سطح فعالشان استفاده کنند .در این حالت،

مكانيزیم شناسایی بایومولكول و واکنشهای آنزیمی درون آن،
انرژی آزاد میشود .این انرژی در سطح الیة شمارة  ،3که این
سطح همان الكترود است ،بهوسيلة مبدل به جریان الكتریكی
تبدیل میشود .همانطور که ذکر شد ،الیة حفرهدار از آنزیم
پر شده است .اینكه سطح پر شدن آنزیم در حفره ،چه تأثيری
بر عملكرد بایوحسگر دارد و شكل هندسی این حفره میتواند
چه اثری بر کارکرد بایوحسگر بگذارد ،سؤالی است که موضوع
پژوهش حاضر است.

−1
 k m = k2+kثابت ميكائيليس منتن است و
 Vm = k 2 esو
k
1

برای هر آنزیمی ،مقدار ثابتی دارد.
نفوذ ،دومين پدیدة فيزیكی است که در بررسی بایوحسگر
موردتوجه است .نفوذ با معادالت دیفرانسيل ( )7توصيف
میشود .این معادالت ،بيانگر انتقال جرم هستند که در فرآیند
نفوذ ،اتفاق میافتد .برای نفوذ در دو بعد یا بيشتر ،میتوان این
فرآیند در طول زمان را با قانون دوم فيك بهصورت زیر بيان
کرد:
()4

∂c
= DΔc
∂t

که در آن  tزمان Δ ،اپراتور الپالس c ،غلظت مؤلفة  cو
ضریب نفوذ مؤلفة  cاست .در حالت کلی ،میتوان ضریب نفوذ
را یك تابع فرض کرد؛ ولی برای بایوحسگر ،با توجه به اندازة
مولكول ،دما ،فشار و سایر خصوصيات ،ثابت فرض میشود.
واضح است که ضریب نفوذ بزرگتر ،معرف نفوذ بهتر است؛
همچنين ضریب نفوذ کم ،معرف فرآیند نفوذ بدتر و مقاومت
بيشتر است.
در این مسئله ،فرض میشود که ضخامت الیة حفرهدار و الیة
انتخابی در بایوحسگر ،بسيار کمتر از طول و عرض بایوحسگر
باشد و الیة انتخابی ،ضخامت یكنواختی دارد .بایوحسگرها
درعمل از الیهها و حفرههایی مانند شكل  ،1تشكيل شدهاند.
D

حفرهها بهوسيلة استوانهها و مخروطهای مشابه با توزیع
یكنواخت ،توليد میشوند و در اینجا نيز به همين ترتيب ،مدل
شدهاند.
شكل  ،1شماتيك یك بایوحسگر را نشان میدهد .الیة ،1
بيانگر آنزیم است .هنگامیکه بایوحسگر در معرض بایومولكول
هدف قرار میگيرد ،بایومولكول هدف را بهوسيلة آنزیم و از
طریق نفوذ ،وارد الیة شمارة  2میکند .در این الیه ،با توجه به

شکل( -)1ساختار کلی بایوحسگر

بهدليل توزیع یكنواخت حفرهها در الیه ،میتوان تمام
بایوحسگر را به منشورهای ششوجهی مشابه تقسيم کرد
[ .]18میتوان برای سادهسازی در بررسی بایوحسگر ،با درنظر
گرفتن یكی از این منشورها و با توجه به متقارن بودن ناحية
حفرهها حول یك محور دایروی ،هندسهای شامل یك حفره
بهعنوان سلول واحد 1درنظر گرفت .همچنين بهعلت وجود
تقارن در سلول واحد ،میتوان آن را بهصورت تقارن محوری،
مدل و تحليل کرد.
از دوران سلول واحد حول محور عمودی  ،Zیكی از حفرهها در
شكل  1ایجاد میشود .در شكل  Ω1 ،2معرف الیة انتخابیΩ2 ،
ناحية آنزیم Ω3 ،الیة نفوذ خارجی a2 ،شعاع الكترود a1 ،شعاع
(شعاع استوانه و در هندسة مخروطی ،شعاع قاعدة مخروط)
حفرهها b1 ،ضخامت الیة انتخابی b4 − b2 ،ضخامت الیة
حفرهدار و  b5 − b4ضخامت الیة نفوذ است .همچنين فرض
میشود که حفرهها ،بهطور کامل پر از آنزیم نيستند،b3 .
سطح آنزیم درون حفرهها را نشان میدهد.
شكل ) ،(a-2هندسة مخروط پایينرونده برای حفره را نشان
میدهد .شكل ) ،(b-2نشاندهندة هندسة مخروط باالرونده
برای حفره و شكل ) ،(c-2بيانگر هندسة استوانهایی برای حفره
است.
Unit cell

1
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انتقال جرم ،ناشی از نفوذ ذرات حاصل از واکنش آنزیمی است،
که توسط رابطة ( )5تعریف میشود [:]3 ,2
𝑃 𝐸 + 𝑆 ↔ 𝐸𝑆 → 𝐸 +

()5

در این واکنش ،آنزیم و بایومولكول هدف ،در یك واکنش
برگشتپذیر ترکيب میشوند و شكل ترکيبی آنزیم-
بایومولكول را تشكيل میدهند [ .]11این شكل ترکيبی در
واکنش بعدی ،به دو قسمت محصول واکنش آنزیمی و آنزیم
تقسيم میشود .در این مدل واکنش آنزیمی ،آنزیم بازتوليد
میشود .در ناحية  ،Ω3نيز تنها انتقال جرم از طریق نفوذ وجود
دارد .در این ناحيه ،ذرات محصوالت واکنش حضور دارند و با
نفوذ در ناحية  Ω3منتقل میشوند.
درعمل ،حجم محلول مورد آزمایش خيلی بيشتر از اندازة
بایوحسگر است؛ از اینرو میتوان فرض کرد که حجم محلول
مورد آزمایش بهقدری بزرگ است که بتوان از تغيير غلظت آن
در طول واکنش ،صرفنظر کرد .همچنين تا زمانی که
بایومولكول زیادی مصرف نشده باشد ،میتوان فرض کرد که
غلظت مادة ترکيبی آنزیم-بایومولكول ،در سراسر واکنش ثابت
است .زمان کوتاهی برای پایدار شدن بایوحسگر نياز است؛ پس
میتوان در مدلسازی رفتار بایوحسگر ،از تغيير غلظت ES
صرفنظر کرد [ .]16 ,17با ثابت فرض کردن غلظت مادة

a

b

ترکيبی ،میتوان از رابطة ( )2استفاده کرد تا نرخ بيشينة
واکنش آنزیمی را بهدست آورد .با همين فرض و به تبعيت از
پژوهش [ ،]18میتوان نرخ بيشينة واکنش آنزیمی را از رابطة
( )2محاسبه کرد .بنابراین ،با توجه به مدل نشانداده شده در
شكل  ،2دیناميك عملكرد بایوحسگر از لحظة شروع فرآیند
( )t > 0با سيستم معادالت واکنش – نفوذ ،بهصورت زیر
توصيف میشود:
c

شکل( -)2نمایی از سلول واحد ( )aهندسة مخروط پایينرونده

()a-6

(𝑟, 𝑧) ∈ 𝛺1

( )bهندسة مخروط باالرونده ( )cهندسة استوانهایی

()b-6

(𝑟, 𝑧) ∈ 𝛺2

()c-6

(𝑟, 𝑧) ∈ 𝛺2

()d-6

(𝑟, 𝑧) ∈ 𝛺3

 -1-2مدل ریاضی
مدل ریاضی بایوحسگر با الیة حفرهدار و انتخابی (شكل  1و)2
را میتوان در محيط دوبعدی متقارن محوری و با درنظر
گرفتن سه ناحيه ،فرمولبندی کرد .سه ناحيه بهترتيب
عبارتاند از :الیة انتخابی  ،Ω1ناحية آنزیم  Ω2و الیة نفوذ
خارجی  .Ω3در الیة انتخابی ،تنها انتقال جرم وجود دارد .این

𝜕𝑃1
= 𝐷1 Δ𝑃1 ,
𝑡𝜕
𝜕𝑃2
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆2
= 𝐷2 Δ𝑃2 +
,
𝑡𝜕
𝑘𝑚 + 𝑆2
𝜕𝑆2
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆2
= 𝐷2 Δ𝑆2 −
,
𝑡𝜕
𝑘𝑚 + 𝑆2
𝜕𝑆3
𝜕𝑃3
= 𝐷3 Δ𝑆3 ,
= 𝐷3 Δ𝑃3
𝑡𝜕
𝑡𝜕

که ∆ اپراتور الپالس Pi = Pi (r, z, t) ،غلظت محصول
واکنش Sj = Sj (r, z, t) ،غلظت سابستریتVmax ،
بيشترین نرخ واکنش آنزیمی و  k mثابت ميكائليس است
( .)i = 1,2,3, j = 2,3آنزیم در واکنش رابطة ( ،)1بهعنوان
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کاتاليزور استفاده میشود؛ به این صورت که بایومولكول هدف،
جذب سطح فعال آنزیم شده و با آن ترکيب میشود و شكل
 ESرا تشكيل میدهد .حال اگر تمام سطح فعال آنزیم در
واکنش شرکت کند ،نرخ واکنش آنزیمی در حالت بيشينه
 V = Vmaxقرار میگيرد .نرخ واکنش ،رابطة مستقيم با
غلظت آنزیم دارد .در غلظت ثابتی از آنزیم ،به غلظتی از
بایومولكول ،که نرخ واکنش به نصف نرخ واکنش بيشينه می-
رسد ،ثابت ميكائيليس-منتن میگویند.
 ،P1غلظت محصوالت واکنش آنزیمی در الیة  Ω1است .این
غلظت ،اهميت بهخصوصی دارد ،زیرا ،مقدار این غلظت و شيب
تغييرات آن است که موجب خروجی بایوحسگر میشود (رابطة
) P2 .)(26بيانگر غلظت محصول واکنش آنزیمی در الیة دوم
(الیة انتخابی) و  ،P3غلظت در الیة شمارة  3است.
الزم به ذکر است که محصوالت آنزیمی در سطح الكترود (= z
 ،)0بالفاصله اکسيده میشوند؛ بنابراین غلظت آن در سطح
الكترود ،صفر است [ .]18همچنين بهدليل اینكه هنوز
واکنشی در سطح مشترک با محلول بایومولكول هدف
(  )z = b5رخ نداده است ،غلظت محصوالت واکنش آنزیمی
صفر است S2 , S3 .نيز بيانگر غلظت بایومولكول هدف در الیة
انتخابی و در الیة حفرهدار است .همچنين  ، D1 , D2 , D3ضریب
نفوذ در هر سه ناحية  1و  2و 3را نشان میدهند.
مدلسازی با معرفی معادالت حاکم در رابطة ( )6انجام شد.
برای شبيهسازی و حل آن ،به شرایط اوليه و مرزی مناسب
نياز است .در رابطة ( ،)7شرایط اوليه تشریح شدهاند (:)t > 0
̅2
(𝑟, 𝑧) ∈ Ω

S2 (𝑟, 𝑧, 0) = 0

̅ 2 \Γ3
(𝑟, 𝑧) ∈ Ω

S3 (𝑟, 𝑧, 0) = 0

(𝑟, 𝑧) ∈ Γ3

S3 (𝑟, 𝑧, 0) = 𝑆0

𝑖̅
(𝑟, 𝑧) ∈ Ω

P𝑖 (𝑟, 𝑧, 0) = 0

()6
𝑖 = 1,2,3

که  S0غلظت بایومولكول هدف در محلول̅ i ،
 Ωناحية هر الیه
و  Γiسطح باالیی ناحية  Ωiاست (.)i = 1,2,3
محصول واکنش بهسرعت در سطح الكترود ،اکسيده شده و
با توليد انرژی ،به توليد جریان کمك میکند؛ به همين دليل،
غلظت محصول واکنش روی سطح الكترود برابر با صفر است

() t > 0
()9

] 𝑟 ∈ [0, 𝑎2

P1 (𝑟, 0, 𝑡) = 0

روی مرز  ،Γ3چون هنوز واکنشی رخ نداده است ،غلظت
محصول آنزیمی ،ثابت و صفر است .حجم محلول نيز بهقدری

بزرگ فرض میشود که انتقال ذرات بایومولكول هدف از این
محلول به درون بایوحسگر ،موجب تغيير در آن نشود؛ درنتيجه
غلظت محصول واکنش و بایومولكول ،ثابت است (.)t > 0
()9

S3 (𝑟, 𝑏5 , 𝑡) = 𝑆0

] 𝑟 ∈ [0, 𝑎2

P3 (𝑟, 𝑏5 , 𝑡) = 0,

𝜕𝑃1
𝜕𝑃1
= |
|
=0
𝜕𝑟 𝑟=0 𝜕𝑟 𝑟=𝑎2

()01

شرایط مرزی برای مرزهای متقارن سلول واحد و الیة حفره-
دار شرط عدم نفوذ اعمال شد.
) (𝑏1 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏2

()a-55

| 𝑟=𝑎2 = 0

()b-55

| 𝑟=𝑎2 = 0

𝜕𝑆2
𝑟𝜕

=| 𝑟=0

𝜕𝑆2
𝑟𝜕

| 𝑟=𝑎2= 0,

𝜕𝑃2
𝑟𝜕

=| 𝑟=0

𝜕𝑃2
𝑟𝜕

) (𝑏4 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏5
𝜕𝑆3
𝑟𝜕

=| 𝑟=0

𝜕𝑆3
𝑟𝜕

| 𝑟=𝑎2= 0,

𝜕𝑃3
𝑟𝜕

=| 𝑟=0

𝜕𝑃3
𝑟𝜕

) (𝑏2 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏3

()c-55

) (𝑎1 < 𝑟 < 𝑎2

𝜕𝑃2
𝜕𝑆2
= | 𝑧=𝑏2
|
= 0,
𝑧𝜕
𝜕𝑧 𝑧=𝑏2
) (𝑏3 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏4

()d-55

) (𝑎1 < 𝑟 < 𝑎2

𝜕𝑃3
𝜕𝑆3
= | 𝑧=𝑏4
|
= 0,
𝑧𝜕
𝜕𝑧 𝑧=𝑏4

روی مرز بين دو ناحيه ،بهدليل وجود ضریب نفوذ متفاوت در
دو سمت مرز ،باید شرایط مرزی برای هر دو ذرة محصول
واکنش آنزیمی و بایومولكول هدف ،تعریف شود .برای شرایط
مرزی تطابق 5در مرز ميان دو ناحيه ،میتوان فرض کرد که
غلظت بایومولكول هدف و محصول واکنش آنزیمی در هر دو
سمت مرز برابر است .از قانون بقای جرم نيز میتوان نتيجه
گرفت ،که شار ذرات روی مرز در دو سمت ناحيه با یكدیگر
برابر است .میتواند این فرضيات را در قالب شرایط مرزی
تطابق ،بهصورت رابطة زیر نوشت.
)𝑧 (𝑟,
𝜕𝑆2
𝜕𝑆3
𝐷2
| = 𝐷3
|
𝜕𝑧 Γ2
𝜕𝑧 Γ2

𝑆2 = 𝑆3

()52
𝑖 = 1,2

∈ Γ3 ,

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+1 (𝑟, 𝑧) ∈ Γ𝑖 ,
𝑖𝑃𝜕
𝜕𝑃𝑖+1
𝑖𝐷
| Γ𝑖= 𝐷𝑖+1
| ,
𝑧𝜕
𝑖𝜕𝑧 Γ

معادالت حاکم و شرایط مرزی و اولية شمارة ( )6تا (،)12
تشكيل یك مسئلة مقدار مرزی را میدهند ،که رفتار
بایوحسگر را مدل میکند.
Matching condition

5
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جریان آندی بایوحسگر ،بهعنوان پاسخ بایوحسگر درنظرگرفته
میشود .این جریان ،به شار محصوالت واکنش در سطح
الكترود بستگی دارد .چگالی جریان در زمان  tرا میتوان از
قوانين فارادی 5و فيك ،2روی سطح الكترود بهصورت زیر
بهدست آورد:
2 𝑎2 𝜕𝑃1
∫
|
𝑟𝑑𝑟
𝑎22 0 𝜕𝑧 𝑧 = 0

()53

حروف ستارهدار ،متغيرهای بیبعد و حروف بدون ستاره،
متغيرهای بابعد را نشان میدهند .بنابراین میتوان معادالت
حاکم بیبعد حاکم بر بایوحسگر و شرایط مرزی متناظر با
آنها را بهصورت زیر خالصه کرد:
()a-57

∗𝜕𝑃1
= Δ𝑃1∗ ,
∗ 𝑡𝜕

(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ 𝛺1

()b-57

(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ 𝛺2

∗𝜕𝑃2
∗𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆2
∗
∗
=
𝐷
𝑃Δ
+
2
2
∗ 𝑡𝜕
∗𝑘𝑚 + 𝑆2

که  neتعداد الكترونهای فعال در سطح الكترود و  Fثابت

()c-57

(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ 𝛺2

∗𝜕𝑆2
∗𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆2
= 𝐷2∗ Δ𝑆2∗ −
∗
𝑡𝜕
∗𝑘𝑚 + 𝑆2

باشد ،میتوان پس از گذشت زمان کافی فرض کرد که سيستم

()d-57

(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ 𝛺3

∗𝜕𝑆3
∗𝜕𝑃3
∗= 𝐷3∗ Δ𝑆3∗ , ∗ = 𝐷3∗ Δ𝑃3
∗
𝑡𝜕
𝑡𝜕

باال ،تخمينی از یك سيستم حالت پایدار باشد:

که در آن

i(𝑡) = 𝑛𝑒 𝐹𝐷1

فارادی است [ .]14,17اگر غلظت آنزیم در سطح حسگر ثابت

)𝑡(𝐼 = lim i

()57

∞→𝑛

 -2-2مدل رياضي بيبعد
بیبعد کردن در زمينة سينتيك آنزیم ،اولين بار در سال
 1967انجام شد [ .]19سپس روش مشابهی توسط سگل و
همكاران در سال  ،1989برای مطالعة فرضيات حالت شبه-
پایداری در بایوشيمی ارائه شد [ .]21با بهدست آوردن مدل
بیبعد ،معادالت ،جنبة کلی به خود میگيرند .با استفاده از
مدل بیبعد بایوحسگر ،میتوان رفتار کلی یك دسته حسگر را
خارج از بحث ابعاد هندسی و جزئيات خواص ترموفيزیكی،
مشخصههای عملكردی آنها را مطالعه کرد .درواقع ،میتوان
با استفاده از یك مدل بیبعد مناسب ،رفتار خانوادههای
مختلف بایوحسگرها را در قالب متغيرهای اساسی طراحی
آنها ،بررسی کرد و نمودارهای عملكرد آنها را در قالب اعداد
بیبعد اساسی حاکم بر مدل ،ارائه کرد .مدل بیبعد نهتنها برای
بررسی رفتار بایوحسگر [ ،]23-21که برای سایر فرآیندهای
بایوشيمی نيز بهکار میرود [.]21,24
برای بیبعد کردن معادالت حاکم در مدل ریاضی بایوحسگر،
پارامترهای بیبعد معرفیشده در رابطة زیر درنظرگرفته شدند:
,

()51

𝑡𝐷1
𝑎12

= ∗𝑡 ,

𝑟
𝑎1

= ∗𝑟 ,

𝑖𝐷 𝑖𝑆
𝑣𝑚𝑎𝑥 𝑎12

𝑖𝐷 𝑖𝑃
𝑣𝑚𝑎𝑥 𝑎12

𝑧
𝑖𝑎
𝑖𝑏
= ∗𝑖𝑎 ,
= ∗𝑖𝑏 ,
𝑎1
𝑎1
𝑎1

()16

 D∗iضریب نفوذ بیبعد و  λعدد بیبعد بایوحسگر را نشان
میدهد.
شرایط اوليه بیبعد متناظر با معادالت حاکم نيز بهصورت زیر
بهدست میآیند:

که  ، Iجریان پایای توليدشده در بایوحسگر خواهد بود.

= ∗𝑖𝑆 ,

𝑘𝑚 𝐷2
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑎12

= 𝜆,

𝑖𝐷
𝐷1

= ∗𝑖𝐷

= ∗𝑖𝑃

̅ 2 \Γ3
(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Ω

S3∗ (𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ , 0) = 0

𝐷3
𝑆0 (𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Γ3
𝑥𝑎𝑚𝑉 𝑎12

()59

̅ 𝑖 , 𝑖 = 1,2,3
(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Ω

= )S3∗ (𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ , 0

P𝑖∗ (𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ , 0) = 0

و شرایط مرزی
()58

()21

𝐷3
𝑆0
𝑥𝑎𝑚𝑉 𝑎12

]𝑟 ∗ ∈ [0,1

P1∗ (𝑟 ∗ , 0, 𝑡 ∗ ) = 0

= ) ∗ 𝑡 S3∗ (𝑟 ∗ , 𝑏5∗ ,

P3∗ (𝑟 ∗ , 𝑏5∗ , 𝑡 ∗ ) = 0,
]𝑟 ∗ ∈ [0,1

∗𝜕𝑃1
∗𝜕𝑃1
| ∗ =0
=∗ =0
|
𝑟
∗ 𝑟𝜕
𝜕𝑟 ∗ 𝑟 =1

()25

()22

∗𝜕𝑆2
∗𝜕𝑆3
| Γ2= 𝐷3∗ ∗ | Γ2
∗
𝑧𝜕
𝑧𝜕

∗(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Γ3 , 𝐷2

∗𝑆2∗ = 𝑆3

∗
(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Γ𝑖 ,
𝑃𝑖∗ = 𝑃𝑖+1

| Γ𝑖 , 𝑖 = 1,2

∗
𝜕𝑃𝑖+1
∗ 𝑧𝜕

∗
| Γ𝑖 = 𝐷𝑖+1

∗𝑖𝑃𝜕
∗ 𝑧𝜕

∗𝑖𝐷

حال اگر پارامترهای بیبعد رابطة ( ،)15در رابطة جریان ()13
جایگزین شود ،رابطة  iکه چگالی جریان را با واحد

A
m2

نشان

میدهد ،به شكل زیر خواهد بود.

= ∗𝑧

()23
Faraday's law
Fick's law

̅2
(𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ ) ∈ Ω

S2∗ (𝑟 ∗ , 𝑧 ∗ , 0) = 0

5

∗𝜕𝑃1
∗ |
∗ 𝑟𝑑 ∗ 𝑟
𝜕𝑧 ∗ 𝑧 = 0

1

∫ 𝑥𝑎𝑚𝑉 i(𝑡) = 2𝑛𝑒 𝐹𝑎1
0

2
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درنهایت جریان بیبعد ،از بیبعد کردن رابطة ()23

که 𝛼 پارامتری هندسی بين صفر و یك است و از آن ،برای

بهدست میآید .با ضرب کردن پارامترهای مناسب ،جریان

تغيير شعاع حفره استفاده میشود 𝛾 .نيز مانند آلفا ،پارامتری

بیبعد توسط رابطة زیر پيشنهاد میشود:

هندسی بين صفر و یك است ،که برای تغيير سطح آنزیم
𝑖𝑎1
𝐹𝑘𝑚 𝐷1

()27

= ∗i

درون حفره از آن استفاده میشود .بنابراین ،در پژوهش حاضر،
𝛼 پارامتر هندسی شعاع و 𝛾 پارامتر سطح آنزیم درون

در این رابطه a1 ،طول الكترود F ،ثابت فاراد k m ،ثابت

بایوحسگر است 𝐼𝑁 .جریان نرمالشده است؛ به این معنی که

ميكائليس-منتن و  D1ضریب نفوذ بابعد در نزدیكترین الیه

جریان خروجی حاصل از کمترین سطح گاما را مبنا قرار داده

به الكترود است.

و جریان حاصل از سطوح آنزیمی مختلف ،نسبت به آن

اگر جریان  iرابطة ( ،)23در کسر پيشنهادی رابطة ()24

سنجيده و رسم میشوند.

جایگزین شود ،با توجه به مفهوم عدد بیبعد بایوحسگر  λو
ضریب نفوذ بیبعد  ،D∗iمعادله بهصورت زیر بازنویسی میشود:
∗𝜕𝑃1
∗ |
∗ 𝑟𝑑 ∗ 𝑟
𝜕𝑧 ∗ 𝑧 = 0

()21

1

∫ ∗i∗ = 2𝑛𝑒 𝜆−1 𝐷2

0

اکنون با استفاده از تعریف جریان بیبعد رابطة ( ،)25مفهوم
جریان بیبعد کاهيده بهصورت رابطة زیر ارائه میشود:
()27

∗ 𝑟𝑑 ∗ 𝑟|𝑧 ∗ = 0

∗1 𝜕𝑃1
∗ 𝑧𝜕

𝐼𝑅 = ∫0

معادالت مشتق جزئی حاکم 57و شرایط مرزی 16تا  ،22با
استفاده از روش گالرکين بهصورت عددی حل شدند.

که ∗ iبيانگر جریان بیبعد توليدشده در حسگر است.

),

 -3-2حل عددی

𝑖
∗2𝑛𝑒 𝜆−1 𝐷2

( = 𝑅𝐼

غلظت محصول واکنش و غلظت آنزیم ( 𝑆 و 𝑃 ) بوسيلة
 {𝜉𝑘 }𝑁𝑘=1برای  0 < 𝑅 < 1و  ،0 < 𝑍 < 1بصورت زیر میباشد:

()31

𝑁

)𝑍 𝑆𝑘 𝜉(𝑅,

∑ ≈ 𝑆 )𝑍 𝑃𝑘 𝜉(𝑅,

𝑘=1

𝑁

∑≈𝑃
𝑘=1

برای یك هندسة ثابت و با درنظر گرفتن مقادیر ثابتی مانند

ذکر این نكته الزم است که تابع 𝜉 برای هر دو متغير ،یكسان

ضریب نفوذ در الیة انتخابی و نرخ واکنش آنزیمی ،جریان

است .با جایگزینی معادلة  31در معادالت اصلی  ،57معادالت

کاهيده از محاسبة شيب تغييرات غلظت محصول واکنش

بهصورت زیر نوشته میشوند:

آنزیمی بهدست میآید.
کاهش جریان کاهيده به معنی کم شدن تغييرات غلظت
محصول واکنشی است؛ یعنی غلظت  P1در سطح الكترود،

()a-31

تغيير آنچنانی ندارد .جریان کاهيدة زیاد نيز به معنی تغيير
غلظت  P1در سطح الكترود است؛ بنابراین برای یك بایوحسگر
با هندسة مشخص ،هرچه تغيير غلظت  P1در سطح الكترود

()b-31

شدیدتر باشد ،جریان کاهيده نيز بزرگتر خواهد بود .جریان
کاهيده را میتوان یكی از مشخصههای مهم یك بایوحسگر
درنظر گرفت ،که میتوان با تغيير آن (که ناشی از تغيير
مشخصات فيزیكی بایوحسگر خواهد بود) ،شدت حساسيت

()c-31

فيزیكی بایوحسگر را تنظيم کرد.
برای بررسی تأثير سطح آنزیم و هندسة حفره بر پاسخگویی
بایوحسگر ،پارامترهای  α, γ, INبهصورت زیر تعریف میشوند:
()26
()29
()28

𝑎2
𝑎1
𝑏3 − 𝑏2
=𝛾
𝑏4 − 𝑏2
)𝛾(𝐼
= )𝛾( 𝑁𝐼
)𝐼(0
𝛼 =1−

()d-31

𝜕
𝜕𝜕 1
( = )𝑍 𝑃 𝜉(𝑅,
))𝑍 𝑃 𝜉(𝑅,
𝜕𝑡 ∗ 1
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝑟 1
𝜕
2
))𝑍 + 2 (𝑃1 𝜉(𝑅,
𝑧𝜕
𝜕
)𝑍 𝑃 𝜉(𝑅,
𝜕𝑡 ∗ 2
𝜕𝜕 1
𝜕
2
( =
))𝑍 𝑃 𝜉(𝑅, 𝑍)) + 2 (𝑃2 𝜉(𝑅,
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝑟 2
𝑧𝜕
𝑥𝑎𝑚𝑉
+
)𝑍 𝑆 𝜉(𝑅,
𝑘𝑚 + 𝑆2 𝜉(𝑅, 𝑍) 2
𝜕
)𝑍 𝑆 𝜉(𝑅,
𝜕𝑡 ∗ 2
𝜕𝜕 1
𝜕
2
( =
))𝑍 𝑆 𝜉(𝑅, 𝑍)) + 2 (𝑆2 𝜉(𝑅,
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝑟 2
𝑧𝜕
𝑥𝑎𝑚𝑉
−
)𝑍 𝑆 𝜉(𝑅,
𝑘𝑚 + 𝑆2 𝜉(𝑅, 𝑍) 2
𝜕
𝜕𝜕 1
= )𝑍 𝑃3 𝜉(𝑅,
(
))𝑍 𝑃 𝜉(𝑅,
∗
𝑡𝜕
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝑟 3
𝜕
2
))𝑍 + 2 (𝑃3 𝜉(𝑅,
𝑧𝜕
𝜕
𝜕𝜕 1
= )𝑍 𝑆 𝜉(𝑅,
(
))𝑍 𝑆 𝜉(𝑅,
𝜕𝑡 ∗ 3
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝑟 3
𝜕
+ 2 𝑆3 𝜉(𝑅, 𝑍)2
𝑧𝜕
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برای محاسبة جریان نيز با جایگزینی روابط  31در رابطة ،21
عبارت انتگرالی محاسبة خروجی بایوحسگر بهدست میآید.
()32

𝜕
∗ 𝑟𝑑 ∗ 𝑟𝑃 𝜉(𝑅, 𝑍)|𝑧 ∗ = 0
𝜕𝑧 ∗ 1

1

∫ ∗i∗ = 2𝑛𝑒 𝜆−1 𝐷2

0

برای حل جملة انتگرالی ،روش سهنقطهایی گوس استفاده شد.
سپس با استفاده از روش نيوتن-رافسون ،ضرایب ثابت 〖 P_k
و  k_〗Sبهدست آمدند .سيستم معادالت باقيمانده ،به روش
تكرار حل شدند و این تكرار تا زمانیکه مقدار باقيمانده کمتر
از  51 -6است ،ادامه مییابد .جزئيات بيشتر دربارة روش
عددی استفادهشده ،در [ ]27بحث شده است .روش حل
عددی در قالب کدهای دیناميك سياالت محاسباتی و با
استفاده از نتایج ارائهشده در [ ،]59اعتبارسنجی شدند.

 -3نتایج
در ابتدا برای صحتسنجی روش حل ،کار باروناس []59
دوباره شبيهسازی و حل شد .در مطالعة باروناس ،بایوحسگری
با الیة حفرهدار و هندسة استوانهای مطابق شكل  ،5در نظر
گرفته شد .باروناس ،حفرة سلول واحد را بهصورت استوانهای
مشابه شكل ( )c-2و در حالت بابعد ،بررسی کرد .او همچنين
تأثير سطح آنزیم در یك حفرة استوانهای را بررسی کرد .وی
نتایج خود را برای پنج شعاع مختلف استوانه تكرار و آنها را
باهم مقایسه کرد و نشان داد که با افزایش سطح آنزیم ،جریان
خروجی از بایوحسگر افزایش مییابد .در این تحقيق ،عالوهبر
سطح متغير آنزیم در حفره ،تأثير هندسة حفره بر حساسيت
بایوحسگر نيز درنظرگرفته شد .معادالت حاکم در مقایسه با
کار باروناس ،بیبعد شده و دو پارامتر عددی بایوحسگر و
جریان بیبعد کاهيده معرفی شد .همانطور که باروناس نشان
داد ،در این مطالعه نيز نشان داده شد که با افزایش سطح
آنزیم ،حساسيت بایوحسگر افزایش مییابد.

شکل ( -)3نمودار صحتسنجی بين نتایج باروناس و کار حاضر

535

مقادیر هندسی و فيزیكی استفادهشده در پژوهش باروناس
[ ،]59در جدول ( )1ارائه شده است .با استفاده از مقادیر این
جدول ،نتایج برای دو شعاع مختلف حفرة استونهای شكل با
نتایج کار باروناس ،در شكل  3مقایسه شده است .این مقایسه
نشان میدهد که نتایج پژوهش حاضر ،تطابق خوبی با نتایج
پژوهش باروناس دارد.
جدول ( -)1مقادیر استفاده شده برای یك بایوحسگر متداول []59
تعريف پارامتر

مقدار

عالمت

ضریب نفوذ

300 × 10−6 cm2⁄s

𝑠𝐷2𝑝 = 𝐷2

الیة انتخابی
2⁄

cm s

ضریب نفوذ

−6

600 × 10

𝑠𝐷3𝑝 = 𝐷3

الیة حفرهدار
ثابت میکائیلیس-منتن

100 × 10−6 mol⁄cm3
2

تعداد الکترون آزاد
شعاع الکترود

m

1 × 10−6
−6

𝑚𝑘
𝑒𝑛
𝑎2

شعاع باالی مخروط

m

0.1 × 10

𝑎3

ارتفاع الیة انتخابی

m

2 × 10−6

𝑏1

ارتفاع انتهای حفره

m

4 × 10−6

𝑏2

ارتفاع ابتدای حفره

14 × 10−6 m

𝑏4

سطح تماس الیة حفرهدار با

16 × 10−6 m

𝑏5

غلظت اولیة بایومولکول

100 × 10−6 mol⁄cm3

𝑆0

بیشینة نرخ واکنش

100 × 10−6 mol⁄cm3 . s

𝑥𝑎𝑚𝑉

−6

𝑝𝐷1

محلول

ضریب نفوذ سمت الکترود

2⁄

cm s

1 × 10

مقادیر بیبعد متناظر با مقادیر جدول  ،1در جدول  2ارائه
شده است .نتایج پژوهش حاضر برای مقادیر بیبعد ذکرشده در
جدول  2ارائه میشوند؛ مگر اینكه در متن چيز دیگری ذکر
شود .در ادامه برای بررسی تأثير هندسه بر عملكرد
بایوحسگرها ،دو هندسة متفاوت مخروطی باال و پایينرونده
برای حفرهها درنظرگرفته شده است و تأثير سطح آنزیم در
این حفرهها بررسی شده است .سپس ،نتایج برای محدودهای
از پارامترهای هندسی گزارش خواهد شد .همچنين ،نتایج
برای جریان بیبعد کاهيده ،که مشخصه مهمی برای انتخاب
حسگر بهشمار میآید ،ارائه خواهد شد.
با استفاده از مقادیر فيزیكی و هندسی جدول  ،1مقادیر
بیبعد یك بایوحسگر استوانهای بهصورت زیر قابلمحاسبه
است.
برای انجام مقایسه بين هندسهها ،ابتدا برای هندسه
مخروط باالرونده ،شعاع مخروط در  ، z = b4ثابت و برابر با
 0.1فرض میشود .حال اگر شعاع قاعده مخروط در z = b2
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برابر  0.1باشد ،هندسه ،معادل وقتی است که هندسة حفرة
استوانهای با شعاع  0.1فرض شده باشد .برای اینكه بتوان تأثير
شيب مخروط را بر پاسخ بایوحسگر بررسی کرد ،شعاع قاعده را
در  z = b2با استفاده از رابطة ( )27تغيير داده و با استوانة
متناظر با همان شعاع ،مقایسه میشود .ارتفاع حفره در هر سه
هندسه ،ثابت و برابر با  b4 − b2است.
برای مقایسة سطوح مختلف آنزیم ،پارامتر  γدر رابطة 29
معرفی شد .برای مثال ،در تمام هندسهها γ = 0.2 ،بهمعنی
 b3 = 6و  γ = 0.95بيانگر  b3 = 13.5است.
برای مثال در شكل  α = 0.2 ،1بيانگر هندسة مخروطی است
که شعاع قاعدة آن  0.8و شعاع باالی مخروط  0.1است.
میتوان گفت که هندسة مخروطی با آلفای کوچكتر ،قاعدة
بزرگتری دارد و پهنتر است و مخروطی با آلفای بيشتر،
قاعدة کوچكتری دارد .این هندسه را میتوان با هندسة
استوانهای به شعاع  0.8مقایسه کرد .با کاهش آلفا ،قاعدة
هندسة مخروطی پهنتر شده و شيب مخروط بيشتر میشود و
برای استوانه ،شعاع حفره افزایش مییابد .برای هندسة مخروط
باالرونده ،جریان بایوحسگر در  α = 0.2بيشتر از استوانة
متناظر آن ،یعنی استوانهایی با قطر  ،0.8است.
جدول( -)2پارامترهای بیبعد متناظر با بایوحسگر جدول1
عالمت

تعریف پارامتر

مقدار

ضریب نفوذ

3

∗
𝑝𝐷2

ضریب نفوذ

6

∗
∗
𝑠𝐷3
𝑝= 𝐷3

شعاع الکترود

1

∗𝑎2

شعاع باالی مخروط

0.1

∗𝑎3

ارتفاع الیة انتخابی

2

∗𝑏1

ارتفاع انتهای حفره

4

∗𝑏2

ارتفاع ابتدای حفره

14

∗𝑏4

16

∗𝑏5

=

∗
𝑠𝐷2

الیة انتخابی
الیة حفرهدار

سطح تماس الیة حفرهدار با محلول

600 × 10

∗𝑆1

عدد بایوحسگر

300 × 10−6

𝜆

ضریب نفوذ سمت الکترود

1

∗𝐷1

غلظت اولیة بیبعد بایومولکول

−6

ثابت ميكائيليس-منتن برای هر آنزیم ،متفاوت است .با
توجه به نوع آنزیمی که در بایوحسگر استفاده میشود و
هندسة آن ،عدد بایوحسگر  λمیتواند تغيير کند .اگر
خصوصيات آنزیمی دو بایوحسگر مشابه باشد ،کاهش عدد
بایوحسگر ( )λبهمعنی افزایش طول الكترود است .افزایش
طول الكترود ،موجب کاهش جریان خروجی شده و درنتيجه،

حساسيت بایوحسگر کاهش مییابد .با افزایش عدد بایوحسگر،
طول الكترود کاهش یافته و درنتيجه ،جریان خروجی برای
بایوحسگر افزایش مییابد .افزایش جریان بایوحسگر نيز
بهمعنی افزایش حساسيت بایوحسگر است؛ درنتيجه با افزایش
عدد بایوحسگر ،حساسيت آن افزایش مییابد و با کاهش آن،
حساسيت کمتر میشود.
شكلهای  4و  ،5مقایسة جریان کاهيدة بیبعد را برای هر
سه هندسه نشان میدهد .در شكل  ،7جریان برای دو سطح
مختلف آنزیم و در  α = 0.35آمده است .مخروط و استوانة
مقایسهشده در این شكل ،ارتفاع یكسانی دارند .شعاع استوانه
نيز برابر با شعاع قاعدة مخروط درنظرگرفته شده است .در
شكل  4و  ،5جریان کاهيده برای هندسة مخروط باالرونده و
پایينرونده در مقایسه با هندسة استوانه متناظر (همارتفاع با
مخروط و دارای شعاع برابر با شعاع قاعدة مخروط) ارائه شده
است.
مطابق شكل  ،4با افزایش سطح آنزیم در هر سه هندسه،
جریان افزایش پيدا میکند .میتوان مشاهده کرد که جریان
خروجی از هندسه مخروطی باالرونده ،بيشتر از هندسة
مخروطی پایينرونده است .همچنين هردوی این هندسههای
مخروطی ،جریان خروجی بيشتری از هندسة استوانهای دارند.
برای سطح آنزیم زیاد ،خروجی مخروط پایينرونده کمتر از
استوانة متناظر آن است؛ ولی جریان استوانة باالرونده در هر
دو شيب زیاد و کم ،بيشتر از دو هندسة دیگر است .میتوان
نتيجه گرفت که در شرایط یكسان ،هندسة مخروط باالرونده،
حساسيت بيشتری نسبت به شناسایی آنزیم دارد و هندسة
استوانهای ،کمترین حساسيت را نسبت به دو هندسة دیگر
دارد.

شکل ( -)4جریان خروجی بایوحسگر برای هندسههای مخروط باال
و پایينرونده و استوانه بهازای سطوح مختلف آنزیم

=𝛾

0.95 , 0.05
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شکل ( -)5جریان کاهيدة خروجی بایوحسگر برای هندسههای
مخروط باال و پایينرونده و استوانه بهازای مقادیر مختلف

=𝛼

0.85 , 0.20

در شكل  ،5جریان خروجی برای دو هندسة استوانه و دو
شيب متفاوت مخروط متناظر آن نشان داده شده است .الزم
به ذکر است که این نتایج ،در سطح آنزیم  0.5بهدست
آمدهاند .همانطور که در شكل  5قابلمشاهده است ،برای
شيب زیاد ،خروجی استوانة متناظر  ،α = 0.2بيشتر از
خروجی متناظر با مخروط پایينرونده است؛ اما این روند با
کاهش شعاع حفره و شيب مخروط ،ادامه پيدا نمیکند.
در شكل  ،6بيشينة جریان برای هر سه هندسه در سطوح
مختلف آنزیم نشان داده شده است .در این شكل ،نتایج برای
دو شيب مختلف مخروطی بهدست آمده است .همانطور که
در این شكل میتوان دید ،با کاهش شيب مخروط و شعاع
استوانة متناظر ،جریان خروجی افزایش بهنسبت کمی پيدا
میکند؛ همچنين با افزایش سطح آنزیم در حفره ،جریان
خروجی بيشتر میشود.
شكل  ،7خروجی جریان را برای تمام شيبهای مخروط و
استوانة متناظر ،در دو سطح آنزیم کمينه و بيشينه نشان
میدهد .همانطور که در این شكل میتوان دید ،در سطح
آنزیم کمينه ،نتایج حاصل از هردو هندسة مخروط باال و
پایينرونده ،مشابه یكدیگر است .به دليل بسيار پایين بودن
سطح آنزیم ،مجالی برای تأثير پارامترهای هندسی حفره باقی
نمیماند .با افزایش سطح آنزیم ،جریان خروجی بيشتر شده و
میتوان بيشتر تأثير پارامترهای هندسی را مشاهده کرد .در
هندسة مخروط باالرونده ،خروجی جریان بيشتر از سایر
هندسهها است.
براساس شكل  ،7در مقادیر کم آلفا ،جریان خروجی تغييرات
کمی را با تغييرات آلفا دارد؛ بنابراین در این محدوده ،آلفا

تأثير زیادی بر خروجی ندارد و جریان خروجی مستقل از این
پارامتر است.
در شكل  ،8جریان خروجی برای دو هندسة مخروط باال و
پایينرونده ارائه شده است .اگر 𝟏𝐚 را شعاع قاعدة مخروط
فرض کنيم ،نتایج برای تمامی شعاع قاعده و استوانة متناظر
آن استخراج شده است.
برای هندسة مخروط باالرونده ،در شيب زیاد مخروط ،جریان
خروجی تقریباً ثابت و مستقل از مقدار آن است؛ اما در هندسة
مخروط پایينرونده ،با کاهش شيب ،شيب تغييرات بيشتر
شده و جریان خروجی نيز بيشتر میشود .با افزایش سطح
آنزیم در هردو هندسه ،جریان خروجی افزایش مییابد .مقدار
جریان خروجی در سطح آنــزیم برابر ،برای هنـدسه مخـروط
باالرونده بيشتر است و نرخ افزایش برای این هندسه نيز بيشتر
از مخروط پایينرونده است.
شكل  ،9نتایج مشابهی را نشان میدهد .در این شكل ،جریان
خروجی بایوحسگر برای سطوح مختلف آنزیم و برای چهار
شعاع مختلف ،بهدست آمده است.

a

b

شکل ( -)6جریان کاهيدة خروجی بایوحسگر برای هندسههای
مخروطی باال و پایينرونده و استوانهای بهازای سطوح مختلف
آنزیم و )𝑏( 𝛼 = 0.05 (𝑎) , 0.35
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a

b

شکل ( -)7جریان کاهيدة خروجی بایوحسگر برای هندسههای مخروطی باال و پایينرونده و استوانهای بهازای مقادیر مختلف 𝜶 و

=𝜸

)𝒃( 𝟓𝟎 𝟎. 𝟗𝟓 (𝒂) , 𝟎.

در مقادیر شيب زیاد ،خروجیها تقریباً مستقل از آلفا هستند و
تفاوت ناچيزی باهم دارند .در شكل  6نيز به این نكته اشاره

شد .برای هندسة مخروط پایينرونده و در سطح آنزیم زیاد،
این افزایش چشمگيرتر است.

a

b

شکل ( -)8جریان کاهيدة خروجی بایوحسگر برای هندسههای مخروطی باالرونده ( )aو پایينرونده ( )bبرای سه سطح مختلف آنزیم

b

a

شکل ( -)9جریان کاهيدة خروجی بایوحسگر برای هندسههای مخروطی باالرونده ( )aو پایينرونده ( )bبرای سطوح مختلف آنزیم
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 نتیجهگیری-4
 رفتار بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با،در پژوهش حاضر
. بررسی شد،الیههای حفرهدار برای هندسههای مختلف حفره
،با توجه به مدل ارائهشده برای رفتار بایوحسگر مورد مطالعه
میتوان جریان پایای خروجی از بایوحسگر را تابعی از سطح
.آنزیم در حفرهها و هندسة حفره دانست
 مفهوم پارامتر بیبعدی با عنوان جریان،در پژوهش حاضر
 جریان کاهيده را میتوان یكی از.کاهيده معرفی شد
 که میتوان با،مشخصههای مهم یك بایوحسگر درنظر گرفت
تغيير آن (که ناشی از تغيير مشخصات فيزیكی بایوحسگر
. شدت حساسيت فيزیكی بایوحسگر را تنظيم کرد،)خواهد بود
. نيز بهعنوان عدد بایوحسگر معرفی شد، 𝛌 پارامتر بیبعد
:نتایج پژوهش حاضر را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد
 بایوحسگری با عدد بایوحسگر، در خواص آنزیمی یكسان-1
. حساسيت بيشتری برای شناسایی آنزیم دارد،بزرگتر
- طول الكترود افزایش می،همچنين با کاهش عدد بایوحسگر
.یابد و حساسيت بایوحسگر نيز کمتر میشود
 جریان خروجی، با افزایش سطح آنزیم برای هر سه هندسه-2
 همچنين با کاهش قطر قاعدة.از بایوحسگر افزایش مییابد
،مخروط برای هر دو هندسة مخروطی و کاهش قطر استوانه
.بيشينة جریان خروجی از بایوحسگر افزایش مییابد
 حساسيت هندسة مخروطی باالرونده، در شرایط یكسان-3
 بيشتر از دو هندسة مخروطی پایينرونده،برای شناسایی آنزیم
 این حساسيت نيز،و استوانه است و با کاهش شيب مخروط
 هرچه قاعده مخروط پهنتر و، به عبارتی دیگر.بيشتر میشود
 حساسيت بایوحسگر کمتر شده و با،شيب مخروط بيشتر باشد
. حساسيت بایوحسگر بيشتر خواهد شد،کاهش شيب مخروط

 سپاسگزاری-5
 برای حمایتهای،پژوهشگران از دانشگاه شهيد چمران اهواز
.مالی و معنوی پژوهش حاضر قدردانی میکنند
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