
Bιοαισθητήρας είναι μικροσύστημα  προσδιορισμού ενώσεων περιβαλλοντικού, βιοχημικού, 
ιατρικού ενδιαφέροντος. Aποτελείται από ένα βιολογικό  τμήμα που ευρίσκεται σε επαφή με 
έναν χημικό μεταλλάκτη. Στο βιολογικό τμήμα υπάρχει ακινητοποιημένο βιομόριο και εκεί 
πραγματοποιείται η χημική αντίδραση. Συνέπεια της αντίδρασης είναι η μεταβολή κάποιας 
χημικής ή φυσικής μετρήσιμης παραμέτρου του συστήματος. Η μεταβολή αυτή μετατρέπεται από 
τον μεταλλάκτη σε μετρήσιμο σήμα Πχ. Στην περίπτωση ενός οπτικού βιοαισθητήρα, το 
αποτέλεσμα της ενζυμικής αντίδρασης μεταβάλλει συγκεκριμένη περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, συνήθως η ορατή περιοχή, οπότε από αυτή την μεταβολή είναι 
εφικτή η παρακολούθηση της ενζυμικής αντίδρασης, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. 
Ένας βιοαισθητήρας είναι σε μία αναλυτική διάταξη που αποτελείται από
• ένα βιοστοιχείο (ένζυμο, αντίσωμα, κύτταρο, ιστό κλπ.) και 
• ένα μεταλλάκτη που μετατρέπει μία βιολογική ή βιοχημική αναγνώριση του υποστρώματος
(αναλύτη) σε ηλεκτρικό σήμα.

ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ



• Συνήθως στους βιοαισθητήρες ώς στοιχείο βιολογικής αναγνώρισης χρησιμοποιείται ένα 
ένζυμο (ενζυμικοί βιοαισθητήρες) ή βιολογικοί υποδοχείς όπως  αντισώματα, κύτταρα, ιστοί 
(βιοαισθητήρες συγγένειας)

• Το βιοστοιχείο των περισσοτέρων βιοαισθητήρων είναι ακινητοποιημένο πάνω σε μεμβράνη ή 
μέσα σε γέλη έτσι, ώστε το βιοστοιχείο να κρατιέται σε στενή επαφή με το μεταλλάκτη

• Το παραγόμενο αναλυτικό σήμα είναι αποτέλεσμα βιοαναγνώρισης, δηλαδή εκλεκτικής 
αλληλεπίδρασης του βιολογικού παράγοντα ανίχνευσης (παράγοντας βιοαναγνώρισης) με την 
προσδιοριζόμενη ουσία. 

Ως παράγοντας βιοαναγνώρισης χρησιμοποιείται κάποιο βιομόριο πρωτεϊνικής ή νουκλεοτιδικής 
φύσης (π.χ ένζυμο, αντίσωμα, υποδοχέας, πεπτίδιο ή ολιγονουκλεοτίδιο) ή ένας βιολογικός 
παράγοντας (π.χ κυτταρικό οργανίδιο, μικροοργανισμός ή τμήμα ιστών) ακινητοποιημένος σε 
έναν κατάλληλο φορέα 



Αναλύτης

Στιβάδα 
πολυμερούς

ενισχυτής

καταγραφέας

χρόνος

Σήμα

αναγνώριση μεταγωγή επεξεργασία σήματος

ανιχνευτής

Τρόπος δράσης βιοαισθητήρων

Στοιχείο
βιολογικής
αναγνώρισης



Ιστορική αναδρομή των βιοαισθητήρων
1956 Εφεύρεση ηλεκτροδίου του οξυγόνου (από τον Clark)

1962 Πρώτη περιγραφή βιοαισθητήρα: αμπερομετρικό ενζυμικό 

ηλεκτρόδιο για τη γλυκόζη

1969 Ποτενσιομετρικός βιοαισθητήρας: ακινητοποίηση ενζύμου σε 

ηλεκτρόδιο αμμωνίας για την ανίχνευσή ουρίας

1970 Εφεύρεση Ion-Selective Field-Effect Transistor (ISFET)

1972/1975  Εμπορικός βιοαισθητήρας (Yellow Spring Instruments): 

Βιοαισθητήρας Γλυκόζης

1980 Αισθητήρας pH για in vivo μετρήσεις αέριων αίματος

1982 Βιοαισθητήρας γλυκόζης (με οπτικές ίνες)

1984 Αμπερομετρικός βιοαισθητήρας: οξειδάση γλυκόζης και 

φεροκένιο για την ανίχνευση γλυκόζης

1987 MediSense ExacTech:βιοαισθητήρας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος

1990 Pharmacia Biacore SPR βιοαισθητήρας: εμπορικά διαθέσιμος

1992 ISTAT φορητός αναλυτής αίματος

1998 Βιοαισθητήρας γλυκόζης αίματος FastTake (LifeScan)



Ιδιότητες ενός ιδανικού βιοαισθητήρα:

-Υψηλή ευαισθησία
-Μεγάλη εκλεκτικότητα
-Καλή επαναληψιμότητα και ακρίβεια
-Ταχεία απόκριση
-Υψηλή αξιοπιστία και ικανότητα αυτοελέγχου
-Μεγάλη δυναμική περιοχή
-Μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
-Χαμηλό κόστος
-Ανεξαρτησία απόκρισης από φυσικές και χημικές μεταβολές
-Ευκολία κατασκευής

Που χρησιμοποιούνται οι βιοαισθητήρες:

-Κλινική διάγνωση και βιοιατρική
-Ποιοτικό έλεγχο και φαρμακευτική ανάλυση
-Μικροβιολογία:ανίχνευση ιών και βακτηρίων
-Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων
-Κτηνιατρική διάγνωση
-Έλεγχο βιομηχανικών αποβλήτων
-Προσδιορισμό βιομηχανικών (τοξικών) αερίων
-Έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος
-Ανίχνευση ουσιών χημικού/βιολογικού πολέμου.



Βάση διάκρισης

Παράγοντας βιοαναγνώρισης Μεταλλάκτης
• Ηλεκτροχημικοί

• Ακουστικοί

• Θερμιδομετρικοί

• Οπτικοί

Τύποι βιοαισθητήρων

• Ενζυμικοί

• Ανοσοχημικοί

• Κυττάρων, ιστών, μικροοργανισμών



Ταξινόμηση βιοαισθητήρων ανάλογα με το είδος του παράγοντα 
βιοαναγνώρισης
Βιοαισθητήρες ενζύμων

Φέρουν ένα ένζυμο ακινητοποιημένο σε κάποιο φορέα ακινητοποίησης. Οι βιοαισθητήρες ενζύμων
μπορεί να χρησιμοποιηθούν, τόσο για τον προσδιορισμό υποστρώματος, όσο και για τον
προσδιορισμό ενεργοποιητών ή παρεμποδιστών των ακινητοποιημένων ενζύμων

Ανοσοχημικοί βιοαισθητήρες (Ανοσοαισθητήρες)

Ως παράγοντας βιοαναγνώρισης χρησιμοποιείται κάποιο αντίσωμα ή αντιγόνο. Ο προσδιορισμός 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 
• με μέτρηση κάποιας παραμέτρου που σχετίζεται με την ίδια την αλληλεπίδραση αντιγόνου-
αντισώματος π.χ. μεταβολή μάζας ή δείκτη διάθλασης 
• με έμμεση μέτρηση μέσω κάποιας αντίδρασης σύζευξης, συνήθως ενζυμικής, που περιλαμβάνει τη 
χρήση αντισωμάτων ή αντιγόνων επισημασμένων με ένζυμο

Βιοαισθητήρες κυττάρων, ιστών ή μικροοργανισμών

Έχουν, ως παράγοντα βιοαναγνώρισης, κύτταρα, ιστούς ή μικροοργανισμούς ακινητοποιημένους σε 
κάποιον φορέα, ο δε προσδιορισμός βασίζεται στο μεταβολισμό της προσδιοριζόμενης ουσίας από 
τα κύτταρα αυτά. 



Τύπος βιοαισθητήρα Τύπος μεταλλάκτη Εφαρμογές

Ηλεκτροχημικοί Ποτενσιομετρικοί,
αμπερομετρικοί,
βολταμμετρικοί

Ενζυμικοί,οργανιδίων,
ανοσοαισθητήρες

Ακουστικοί Πιεζοηλεκτρικοί
κρύσταλλοι

Ανοσοαισθητήρες

Θερμιδομετρικοί Θερμίστορ

Οπτικοί Ανιχνευτές
απορρόφησης,
φωταύγειας,
φθορισμού, συμβολής

Ενζυμικοί,
ανοσοαισθητήρες

Ταξινόμηση βιοαισθητήρων ανάλογα με το είδος του μεταλλάκτη

Ενζυμικοί,οργανιδίων, 
ανοσοαισθητήρες



• Η λειτουργία βασίζεται στην μέτρηση ενός ηλεκτρικού μεγέθους
(δυναμικό, ρεύμα, φορτίο)

• Τυπικά, το βιοστοιχείο είναι ένα ένζυμο ή ένα αντίσωμα και ο
μεταλλάκτης είναι ένα ηλεκτρόδιο ή μία ηλεκτροχημική διάταξη.

• Είναι οι πιο κοινοί βιοαισθητήρες, ιδίως όταν το βιοστοιχείο είναι
ένζυμο.

• Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι είναι οι αμπερομετρικοί και οι
ποτενσιομετρικοί

• Ο διασημότερος είναι ο βιοαισθητήρας γλυκόζης. Με ένα μικρό τσίμπημα
στο δάχτυλο προσδιορίζεται με σχετική ακρίβεια η ποσότητα της
γλυκόζης στο αίμα του ανθρώπου.

Ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες



• Βασίζονται στην ακινητοποίηση ενός αντιγόνου μεταξύ δύο
ηλεκτροδίων που δρουν ως οπλισμοί πυκνωτή
• Το αντιγόνο συνδέεται με το αντίσωμα στο δείγμα
• Μεταβάλλεται η εμπέδηση (χωρητικότητα) του πυκνωτή
• Χρησ/ούνται για την ανίχνευση συγκεκριμένων αντισωμάτων

Εμπεδησιομετρικοί ανοσοαισθητήρες



ΒΟΛΤΑΜΜΕΤΡΙΑ
• Βολταμμετρικές (βολταμπερομετρικές) τεχνικές (Volt, Ampere-μετρώ): 

ομάδα αναλυτικών τεχνικών που βασίζονται στην παρατήρηση της 
σχέσεως που συνδέει την ένταση του ρεύματος και την εφαρμοζόμενη τάση 
κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτροχημικής διαδικασίας.

• Εκπρόσωποι:



Βολταμμετρικοί αισθητήρες

Βηματική μεταβολή δυναμικού Καταγραφή ρεύματος
(ως προς το χρόνο) (ως προς το χρόνο)

Οι βολταμμετρικοί αισθητήρες περιλαμβάνουν ένα ηλεκτροχημικό σύστημα
τριών ηλεκτροδίων, αποτελούμενο από:
• ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς,
• το ηλεκτρόδιο εργασίας
• ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο.
Η εφαρμογή ορισμένου δυναμικού μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του
ηλεκτροδίου αναφοράς προκαλεί την οξείδωση ή την αναγωγή ηλεκτρενεργών
ουσιών του δείγματος στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Αποτέλεσμα είναι η διέλευση
του ρεύματος, η ένταση του οποίου μπορεί να συσχετιστεί με τη συγκέντρωση
της ηλεκτρενεργού προσδιοριζόμενης ουσίας στο διάλυμα.



Ηλεκτροχημική οργανολογία



Πλεονεκτήματα

• Υψηλή ευαισθησία
• Γραμμική εξάρτηση ρεύματος από τη συγκέντρωση της
προσδιοριζόμενης ουσίας
• Καλή εκλεκτικότητα

Μειονεκτήματα

• Παρεμποδίσεις από ενδογενείς ηλεκτρενεργές ουσίες
• Εξάρτηση της απόκρισης από τη ταχύτητα μεταφοράς ηλεκρενεργών
ουσιών

Χαρακτηριστικά βολταμμετρικών βιοαισθητήρων



• Η λειτουργία τους βασίζεται στην ηλεκτρική σύνδεση του
στοιχείου βιοναγνώρισης με τον αισθητήρα

• Η στιβάδας βιοαναγνώρισης τοποθετείται κοντά η επάνω στο
ηλεκτρόδιο εργασίας.

Ενζυματικοί βιοαισθητήρες

Ε: ένζυμο, S, S’:οξειδοαναγωγικές μορφές υποστρώματος, P, P’:οξειδοαναγωγικές
μορφές προϊόντος.



Ενζυμικοί βιοαισθητήρες

[S] η συγκέντρωση του υποστρώματος
v η ταχύτητα αντίδρασης
Km η σταθερά Michaelis-Menten 
vmax η μέγιστη ταχύτητα αντίδρασης

• Ενζυμα είναι βιολογικοί καταλύτες (μόρια μεγαλοπρωτεινών) με μεγάλη 
εκλεκτικότητα ως προς κάποιο υπόστρωμα
• Για δεδομένη συγκέντρωση ενζύμου, η ταχύτητα της ενζυμικής 
αντίδρασης υπακούει στην εξίσωση Michaelis-Menten

• Ενζυμικοί βιοαισθητήρες είναι αυτοί που βασίζονται στην αλληλεπίδραση 
υποστρώματος (αναλύτη) και ενζύμου 
• Στις περισσότερες περιπτώσεις το ένζυμο είναι ακινητοποποιημένο



Ενζυμικοί βιοαισθητήρες

Χαρακτηριστικά που συνεπάγεται η ακινητοποίηση ενός ενζύμου:

1. Διατήρηση του ακινητοποιημένου ενζύμου για εβδομάδες ή μήνες αλλά με 
μειούμενη ενεργότητα (λόγω καταστροφής η διαρροής) 

2. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
3. Μεγάλη ευελιξία στη μορφή ακινητοποίησης. 
4. Μείωση κόστους 

Η ακινητοποίηση της στιβάδας βιοναγνώρισης στο μεταλλάκτη 
επιτυγχάνεται με:

1. Εγκλεισμό (ακινητοποίηση σε πηκτή η αδρανή μεμβράνη)
2. Προσρόφηση (φυσικού χαρακτήρα π.χ. με δεσμούς van der 
Waals)
3. Xημικό δεσμό  



• Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδρομή των ηλεκτρονίων από το ένζυμο στο 
ηλεκτρόδιο και αντίστροφα είναι αρκετά μεγάλη 

• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πολύ μικρή πιθανότητα ανταλλαγής φορτίου 
μεταξύ του ενζύμου και του ηλεκτροδίου. Ετσι, η μεταφορά ηλεκτρονίων 
γίνεται μέσω κάποιων διαμεσολαβητών (mediators) που διευκολύνουν τη 
μεταφορά φορτίου (πχ. φεροκένιο, πολυπυρόλη)

Διαμεσολαβητές



Προσδιορισμός Οξυγόνου με 
Ηλεκτρόδιο Clark

• Αποτελείται από ηλεκτρόδιο συνδυασμού Pt (ως 
κάθοδο) και Ag/AgCl ως άνοδο

• Σταθερή τάση μεταξύ τους -0,6 V
• Κάλυψη στοιχείου από ημιπερατή μεμβράνη 

Teflon από την οποία διέρχεται το οξυγόνο 
ταχέως και υφίσταται αναγωγή

Ο2 +2Η+ + 2e ↔ H2O2
• Το μετρούμενο ρεύμα ανάλογο της 

συγκέντρωσης του οξυγόνου
• Βαθμονόμηση με διαλύματα που περιέχουν 

γνωστές συγκεντρώσεις οξυγόνου



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ οξυγόνου 
(ηλεκτρόδιο Clark)

Καθοδική αντίδραση: 
O2 + 2H+ + 2e- → H2O2

Ανοδική αντίδραση:
Ag +Cl- → AgCl(s) + e-

O2(εξωτ)           O2(μεμ) O2(εσωτ)

εξωτερικό διάλυμα        πόροι            εσωτερικό διάλυμα

(μετρούμενο)         μεμβράνης                (ΚCl)



Βιοαισθητήρας ενζύμου γλυκόζης



Βιοαισθητήρας ενζύμου γλυκόζης

(1) Μεμβράνη διαπερατή από μόρια 
γλυκόζης

(2) Μεμβράνη με ακινητοποιημένη 
οξειδάση της γλυκόζης  

(3) Μεμβράνη διαπερατή από αέρια



Βιοαισθητήρες γλυκόζης

1 γενιάς

2 γενιάς



Αναδιαλυτική βολταμμετρία

 Υψηλή ευαισθησία

Γρήγορη και πολυστοιχιακή

ανάλυση

 Χαμηλού κόστους φορητός

εξοπλισμός



• Βασίζονται στην ακινητοποίηση αντισώματος σε ηλεκτρόδιο
• Προκαλείται βιοειδική αλληλεπίδραση με βιομόριο-στόχο
• Προκαλείται αλληλεπίδραση με αντίσωμα ινχνηθετημένο με
κβαντικές κουκκίδες CdS
•Προσδιορίζεται το Cd με αναδιαλυτική βολταμμετρία

Βολταμμετρικοί ανοσοαισθητήρες ιχνηθετημένοι με 
νανοϋλικά



• Βασίζονται στην ακινητοποίηση DNA μονής έλικας σε ηλεκτρόδιο
• Προκαλείται υβριδισμός με συμπληρωμaτικό DNA ιχνηθετημένο με Au
•Προσδιορίζεται ο Au με αναδιαλυτική βολταμμετρία

Βολταμμετρικοί βιοαισθητήρες DNA ιχνηθετημένοι με 
νανοϋλικά


