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چکیده:
فناوری پالسما در کاربردهای متفاوتی نظیر بهبود سطح ،پوشاندن سطح و استریل کردن سطح استفاده میشود .پالسما نسبت
به روشهای شیمیایی بسیار سبزتر و پایدارتر بوده و به همین دلیل بسیاری از فرایندهای یادشده با سرعت باالیی در حال
صنعتیشدن هستند .با اعمال تیمار پالسما ،میتوان گروههای عاملی جدیدی مانند  OH ،NH2و  -COOHبر روی سطوح
بوجود آورد .در سال های اخیر استفاده از سطوح عاملدار شده با پالسما ،برای کاربردهای زیست فناوری نظیر تثبیت آنزیمها
گسترش یافته است .تثبیت آنزیمها سبب افزایش طول عمر آنها میشود که در فرایندهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .تاکنون چندین آنزیم و انواع دیگر پروتئین نظیر کالژن ،ژالتین ،آنتی بادیها و هورمونها با موفقیت بر روی سطوح
مختلف با استفاده از تیمار پالسما تثبیت شدهاند .اگرچه استفاده از تیمار پالسما برای تثبیت آنزیمها در مقیاس صنعتی با
چالشهایی همراه است ،این فناوری به دلیل مزایای زیست محیطی میتواند نوید بخش یک راهکار سبز در مقایسه با روشهای
سنتی باشد.
کلیدواژهها :اصالح سطح پالسما ،فعالسازی سطح ،تثبیت آنزیم ،گروههای عاملی
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Abstract:
Plasma technology is used in different applications such as surface improvement, surface coating and
sterilization. Many of the related processes are rapidly being industrialized since plasma is known as a green
technology. By applying plasma treatment, it is possible to create new functional groups for instance -NH2, OH, and -COOH on surfaces. In recent years, the use of plasma functionalized surfaces for biotechnology
applications like enzyme immobilization has been expanded. Immobilization increases shelf life of enzymes,
which has a particular importance in industrial processes. So far, several enzymes and the other types of proteins
such as collagen, gelatin, antibodies and hormones have been successfully immobilized on various surfaces
using plasma treatments. Although using plasma treatment for enzyme immobilization in industrial scales is
challenging, it is a promising green alternative technology in comparison with conventional methods due to
environmental benefits.
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برای سطوح فلزی ،آمادهسازی پالسما میتواند سطوح را
عاری از هرگونه چربی سطحی و آلودگی سازد و آن را در
حد فلز اصلی "تمیز" کند .این پدیده به این دلیل
امکانپذیر است که فلزات در برابر آسیبهای مواد
ال مقاوم هستند .در مورد پلیمرها،
شیمیایی پالسما کام ً
ال متفاوتی دارد،
استفاده از عبارت تمیز کردن مفهوم کام ً
زیرا پلیمرها به راحتی مورد هجوم محیطهای پالسما قرار
میگیرند .بنابراین سطوح پلیمری تنها ساییده نمیشوند
بلکه در واقع از نظر شیمیایی و توپوگرافیکی تغییر
میکنند .روش پالسما به طور گسترده با ترکیبی از
روشهای کاتدپرانی با یونهای پرانرژی و نورکافت
فرابنفش پیوندهای کوواالنسی ،سطوح را از مواد نامطلوب
پاک میکند .برای مثال ،سطح پلیاتیلن معموالً با
چندپارهای اتیلن ،تکپار پلیاتیلن ،مواد با وزن مولکولی
کم شبیه واکس آلوده میباشد .از آنجاییکه آلودگیها روی
سطح هستند  ،نسبت به ساختار اصلی بسیار راحت و
سریع با تبدیل به ترکیبات فرار ،تخریب میشوند .بنابراین
ساختار بسپاری اصلی ضرورت ًا دست نخورده و سالم و با
حداقل حکاکی باقی میماند .در عملیات آمادهسازی سطح
معموال از گازهای بی اثر مانند آرگون استفاده میشود،
زیرا بدون اتصال به سطح آغاز به تخریب مینمایند .برای
کاهش تغییرات نامطلوب ساختار شیمیایی زمان
فرایندهای آمادهسازی معموالً کوتاه هستند .اگر عملیات
آمادهسازی بیش از حد مورد نیاز ادامه یابد ،منجر به
ال
حمله به ساختار اصلی میشود که بستر پلیمری کام ً
تخریب شده و خاکستر میشود .زمانیکه آلودگیها از بین
رفتند ،یک سطح بسپاری پایدارتر در تماس با محیط
پالسما قرار میگیرد ،بنابراین واکنشهای بیشتر مانند
حکاکی ،اتصال یا اعمال مستقیم پوشش سطحی مطلوب،
آسانتر میشود.

 .1مقدمه
پالسما اغلب به حالت چهارم ماده اتالق میشود .تقریبا
 99%از فضای قابل مشاهده جهان در حالت پالسما است.
پالسما متشکل از ذرات باردار هستند به همین دلیل تحت
تاثیر میدان الکتریکی یا مغناطیسی قرار میگیرند .وقتی
انرژی زیادی به یک گاز وارد شود ،ان گاز یونیزه میشود.
در اثر برهم کنش ذرات گاز یونیزه شده تحت میدان
الکترومغناطیسی ،حالت پالسما ایجاد میشود .به همین
دلیل رفتار پالسمایی تحت تاثیر برهم کنش مابین ذرات
باردار آن است .پالسما بدون شک یک محیط فعال از نظر
شیمیایی است .اگر کاربرد پالسما منجر به تولید دمای
پایین شود به آن پالسمای سرد اتالق میشود ،در مقابل
چنانچه دمای باالیی ایجاد شود نوع پالسما حرارتی خواهد
بود .به دلیل این محدوده دمایی متغیر ،پالسما میتواند
برای کاربردهای متفاوتی نظیر بهبود سطح ،پوشاندن
سطح ،حذف ضایعات جامد ،خالص سازی هوا ،استریل
کردن سطح و  ...به کاربرده شود .بسیاری از این فرایندها
با سرعت باالیی به سمت کاربردهای صنعتی در حال
حرکت میباشند .زیرا پالسما نسبت به روشهای شیمیایی
بسیار سبزتر و پایدارتر است[ .]1گازهایی که به طور
معمول برای ایجاد حالت پالسمایی استفاده میشود شامل
گازهای بی اثر (مانند هلیوم و آرگون) ،گازهای فعال و
غیرقابل بسپارش (به عنوان مثال آمونیاک ،هوا ،و
نیتروژن) و گازهای فعال و قابل بسپارش (نظیر
تترافلوئورواتیلن) است .گازها پس از رسیدن به حالت
پالسمایی مخلوطی از ذرات فعال نظیر یونها ،الکترون،
نوترون ،پروتون ،فوتون ،رادیکالهای آزاد و گونههای
برانگیخته هستند .به همین دلیل مواد در حالت پالسما
فعالیت باالیی دارند و میتوانند برای فعالسازی سطوح،
آماده سازی سطح ،حکاکی و  ...مورد استفاده قرار گیرند.
در ادامه برخی کاربردهای فناوری پالسما توضیح داده
میشود [.]2

حکاکی
برای به دست آوردن پوششهای بسیار چسبنده روی
سطوح پلیمری ،معموالً چیزی بیش از تمیزکردن سطح
نیاز است .پالسما میتواند توپوگرافیهای سطحی
"میکروزبر" ارائه دهد که با روشهای سایشی فیزیکی
قابل بدست آمدن نیست .یک عامل دخیل در بهبود
چسبندگی ایجاد شده بعد از آمادهسازی پالسما ،افزایش
مساحت سطح پلیمر میباشد که سطح مشترک بیشتری

آماده سازی سطح
در بسیاری از فرایندهای صنعتی و علمی ،سطوح مورد نیاز
باید بی نهایت تمیز باشد .منظور از عبارت "تمیز" این
است که مواد موجود در توده جسم با موادی که سطح آن
را تشکیل میدهند ،یکسان است و هیچگونه ماده خارجی
ناشناخته یا آلودگیهای ناپایدار مکانیکی وجود ندارد.
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فرایند ،در اثر برخورد ذرات فعال پالسما به سطح،
رادیکالهای آزاد روی مولکولهای سطحی مواد ایجاد
میشوند که سبب فعال شدن سطح میگردند .بر اساس
گاز عملیاتی مورد استفاده ،امکان ایجاد گروههای
شیمیایی مختلفی نظیر گروههای هیدروکسیل ،کربونیل،
کربوکسیل ،آمین و یا پروکسیل روی سطح وجود دارد.
ایجاد گروههای عاملی بر روی سطوح توسط تیمار
پالسمایی در صنعت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در تیمار پالسما ،تغییرات شیمیایی و فیزیکی در الیههای
سطحی ایجاد میشود .در این روش ،به دلیل برخورد
الکترونهای ناشی از پالسمایی نمودن گاز به سطح،
چگالی باالیی از رادیکالهای آزاد روی سطح بوجود
میآیند .این رادیکالهای ایجاد شده بر روی سطح ،در
پیوندهای شیمیایی سطح اختالل ایجاد میکنند و سبب
تشکیل گونههای شیمیایی جدید میشوند .در این حالت
شیمی سطح و توپوگرافی سطح تغییر نموده و سطح ویژه
به طور قابل توجهی افزایش مییابد .با اعمال روش
پالسما ،میتوان گروههای عاملی جدیدی مانند ،-NH2
 -OHو  -COOHبر روی سطح بوجود آورد [ .]3 ,2در
سال های اخیر استفاده از پالسمای سرد در فرایندهای
عاملدارکردن سطوح ،خصوصا برای کاربردهای زیست
فناوری نظیر اتصال آنزیمها به سطح به دلیل مزایای
زیست محیطی افزایش یافته است .در ادامه در مورد
اهمیت آنزیمها و نحوه تثبیت انها با استفاده از فناوری
پالسما توضیح داده میشود.

در تماس با پوشش ارائه میدهد .این افزایش سطح تماس
میتواند با باز کردن میکروحفرهها توسط از بین بردن
آلودگیهایی که روی سطح را پوشانده بودند و یا حفرهها
را مسدود کرده بودند بدست بیاید .مواد گازی یونیده شده
تنها عامل تعیینکننده پارامترهای حکاکی نیست بلکه
ترکیب پلیمر و میکروساختار آن نیز نقش کلیدی ایفا
میکنند .در عملیات حکاکی از گازهای فعال معمولی
مانند  O2, CF4, SF6و مخلوطی از آنها با هم یا
گازهای بیاثر استفاده میشود.
پلیمریزاسیون و رسوبدهی پوششهای سطحی
پلیمریزاسیون یا بسپارش ،ایجاد مولکولهای بسیار بزرگ
با اتصال مولکول های بسیار کوچک و قابل اتصال به نام
تکپار میباشد .تکپارهای کالسیک که در بسپارش
شیمیایی به کار می روند ،ساختارهای فعالی مانند پیوند
دوگانه دارند که به آنها اجازه میدهند در صورت وجود در
شرایط مناسب تبدیل به یک پیوند شوند .نور فرابنفش،
که همان رادیکالهای آزاد یا یونهای پرانرژی در پالسما
هستند ،فرایند بسپارش را با اتصال مکرر شروع کرده و
وزن مولکولی خود را تا چند برابر افزایش میدهد که این
فرایند معموال با آنالیز ) (FTIR/ATRبررسی میشود.
عملیات پالسمای پلیمریزاسیون با استفاده از واکنشگرهای
کمکی یا استفاده از ،N2 ، O2یا  NH3در محفظه
واکنش ،هنگام بسپارش میتواند متفاوت باشد .ازآمونیاک
یا آکریلونیتریل به عنوان واکنشگر کمکی و از پالسمای
متان جهت به کارگیری نیتروژن و ایجاد گروه آمین
استفاده میشود.

آنزیمها و تثبیت
پروتئین ها مواد آلی بزرگ و یکی از فراوان ترین انواع
ملکولهای زیستی هستند که از زیرواحدهایی به نام اسید
آمینه ساخته شدهاند .آنزیمها از مهمترین دسته پروتئین
ها هستند که به عنوان کاتالیزگر در فرایندهای شیمیایی
و بیوشیمیایی حضور دارند .آنزیمها به طور موثر و قابل
توجهی در واکنش زیستی شرکت میکنند و همانند یک
کاتالیزور معدنی ،میزان انرژی فعال سازی برای شروع
واکنش را پایین میآورند و در نتیجه بر سرعت واکنش
میافزایند .آنزیمها در شرایط معمولی محیط توانایی
تسریع بسیاری از واکنشهای شیمیایی را دارند .مزایای
استفاده از آنزیمها در مقایسه با کاتالیست های شیمیایی
شامل انتخابگری باال ،خلوص باالی محصوالت و عدم

فعالسازی سطح با ایجاد گروههای عاملی
استفاده از حالت پالسمایی مواد برای تغییر ویژگیهای
سطوح با جایگزینی یا افزودن گروههای شیمیایی سطح،
فعالسازی پالسما نامیده میشود .به عبارت دیگر در اثر
فعالسازی پالسمایی گروههای جدید بر روی سطح ایجاد
میشوند که طبیعتا باعث ایجاد خواص جدید در سطح
میشوند .برای مثال ،اضافه شدن گروههای هیدروکسیل و
کربوکسیل به سطح آبگریز پلیاتیلن سبب آبدوستی آن
خواهد شد .در اثر اتصال گروههای آمید و آمین به سطوح،
قابلیت رنگ پذیری افزایش مییابد .در فعالسازی
پالسمایی از گازهای مانند ،N2O ،NH3 ،Ar ،He ،N2 ،O2
 CF4 ،CO2و هوا یا مخلوط آنها استفاده میشود .در این
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شبکه 7پلیمری میباشد .در این روش مونومرها 8و یا
پلیمرهایی با وزن مولکولی کم ،در اطراف پروتئین قرار
میگیرند و آن را روی یک سطح به صورت فیزیکی به دام
میاندازند .در روش به دام انداختن پس از عملیات تثبیت،
فعالیت آنزیم چندان کاهش نمییابد .روش پوشینهدار
سازی روشی مشابه با روش به دام انداختن است ،با این
تفاوت که در این روش ،شبکه پلیمری دارای حفراتی برای
تثبیت آنزیم است .ژل های آبدوست پلی آکریل آمید و
پلی آکریالت در روش به دام اندازی آنزیمها استفاده
میشوند .در این روش اتصال متقاطع 9بدون حضور پایه
انجام میشود و معموال یک جامد بیشکل با کارایی
مکانیکی و فعالیت پایین از آنزیم تولید میگردد .به همین
دلیل استفاده از این روش چندان متداول نیست[.]9
هرچند در طی سالهای اخیر روش های زیادی برای
تثبیت آنزیم گزارش شده ،اما دستیابی به روش های
منطبق بر اصول زیستمحیطی همچنان بعنوان یک
چالش مطرح است .فناوری پالسما به عنوان یک روش
سبز میتواند در تثبیت آنزیم و سایر پروتئینها به کار
گرفته شود.

تولید محصول جانبی ،شرایط مالیم واکنش ،و هزینه تولید
پایین محصول است[ .]4استفاده از آنزیمها در زمینه های
مختلف نظیر صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی ،صنایع
دارویی و  ...رایج است .به عنوان مثال شرکت نیتو کمیکال
اینداستری 1از یک فرایند آنزیمی برای افزایش آب به
آکریلونیتریل و تولید آکریالمید استفاده مینماید .مقایسه
فرایندهای آنزیمی و شیمیایی برای تولید آکریالمید در
جدول  1آورده شده است .مثال دیگر در این زمینه تولید
صنعتی -6آمینوپنیسیالنیک اسید 2از پنیسیلین جی
توسط آنزیم پنیسیلین آسیالز 3است که به وفور در صنایع
دارویی دیده میشود .از کاربردهای متداول فرایندهای
آنزیمی در صنایع غذایی میتوان به تولید فروکتوز از
توسط آنزیم گلوکز ایزومراز اشاره نمود[ .]6 , 5پایدار
سازی آنزیمها به منظور افزایش طول عمر آنها ،در
فرایندهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تثبیت 4آنزیم ،یکی از متداولترین روش ها برای پایدار
کردن آنزیمها است که از دیدگاه مهندسان شیمی نیز از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .عملیات تثبیت آنزیمها به
روش های مختلفی انجام میشود که رایجترین آنها شامل
جذب سطحی ،اتصال عرضی و به دام انداختن 5یا پوشینه
دار کردن 6است [.]7

تثبیت پروتئین ها با روش پالسما
تاکنون پروتئینهای متعددی نظیر آنزیمها ،کالژن،
ژالتین ،آنتی بادیها ،هورمونها و  ...بر روی سطوح
مختلف با روش پالسما تثبیت شدهاند .به این منظور ،ابتدا
سطح موردنظر در دستگاه پالسما قرار داده میشود و با
استفاده از شرایط عملیاتی و نوع گاز مورد استفاده ،اصالح
سطح پالسمایی صورت میپذیرد .در طی فرایند ذرات گاز
یونیزه شده به سطح برخورد مینمایند و سبب ایجاد
گروههای فعال رادیکالی روی سطح میگردند .بدین
ترتیب سطح بستر به شکل کامال فعال تبدیل میشود.

در روش جذب سطحی ،پروتئین و سطح جامد به صورت
غیرکوواالنسی و برگشت پذیر پیوند میدهند .این پیوندها
شامل پیوندهای قوی یونی و هیدروژنی تا پیوندهای
ضعیف واندروالسی و برهمکنش های آبگریز میباشند .در
این روش میتوان آنزیم غیرفعال روی بستر را با آنزیم
فعال تعویض نمود که یک مزیت به شمار میآید[.]8
معایب روش جذب سطحی شامل ضعیف بودن اتصال بین
آنزیم و سطح ،و شسته شدن آنزیم از روی سطح با گذشت
زمان ،اشاره نمود[.]9
در روش جذب کواالنسی ،آنزیم مورد نظر با سطح پیوند
کواالنسی برقرار میکند که ممکن است سبب کاهش
فعالیت آنزیم گردد ،اما میزان پایداری آن را به میزان
زیادی افزایش میدهد .پیوند کوواالنسی بین گروههای
فعال در زنجیره جانبی آنزیم (مانند آمین و کربوکسیل) و
گروه های فعال سطح بستر انجام میشود و ماهیت این
پیوند سبب پایداری آنزیم خواهد شد .روش دیگر تثبیت
آنزیم به دام انداختن و یا به تله انداختن آن در یک

1

)Nitto Chemical Industries (Mitsubishi Rayon
2
6-Aminopenicillanic acid
3
Penicillin acylase
4
Immobilization
5
Entrapment
6
Encapsulation
7
Matrix
8
Monomers
9
Crosslinking
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جدول  - 1مقایسه فرآیندهای کاتالیستی و آنزیمی برای تبدیل اکریلونیتریل به آکریالمید []5
ویژگی

فرایند کاتالیستی

 70درجه سانتیگراد
دمای واکنش
%70-80
بازده واکنش یک طرفه
~ 30 %
غلظت محصول
> 30 %
اکریلونیتریل باقیمانده
متعدد
محصول جانبی
مصرف انرژی بر حسب مگاژول بر کیلوگرم آکریالمید:
1,6
بخار
0,3
توان الکتریکی

در ادامه با قرار دادن سطح در معرض مواد شیمیایی ،گروه
های عاملی جدید بر روی سطح ظاهر میگردد .سپس
آنزیم از طریق جذب سطحی یا پیوند کوواالنسی به
گروههای عاملی متصل میشود[ .]10معموال تغییراتی که
روی سطح در تماس با پالسما اتفاق میافتد تابع نوع گاز
فرایند ،زمان تماس با پالسما ،توان و انرژی پالسما و
گروههای اصلی روی سطح است[ .]2شناسایی کمی و
کیفی گروههای شیمیایی میتواند با استفاده از روش
طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس 10یا طیف سنجی
تبدیل فوریه مادون قرمز 11انجام گردد.

فرایند آنزیمی
 0-5درجه سانتیگراد
99,99%
48-50 %
مقدار ناچیز
هیچ
0,3
0,1

روی سطح و گروه آلدهید در مولکول زیستی است .البته
گروه آلدهید شاید به طور معمول در مولکول زیستی
وجود نداشته باشد اما با اکسیداسیون میتوان آنها را ایجاد
کرد .تاکنون نمونه های متفاوتی از پروتئین ها برروی
سطوح آمین دارشده با روش پالسما تثبیت شدهاند[-10
 .]19در ساختار پروتئینها گروههای زیادی از کربوکسیل
و آمین وجود دارند و این احتمال وجود دارد که گروه
کربوکسیل موجود در ساختار پروتئین به جای پیوند با
گروه آمین در سطح ،با گروه آمین موجود در ساختار
همان پروتئین و یا پروتئین دیگر واکنش دهد و پیوند
برقرار کند .چنین تودهای حاللیت کمتری خواهد داشت و
پس از تشکیل میتواند بر روی سطح جذب شود .در این
صورت ممکن است عملکرد زیستی پروتئین مورد نظر
تغییر کند .سادهترین روش برای ایجاد گروه آمین بر روی
بستر ایجاد شرایط پالسمایی با استفاده از گازهای
آمونیاک ،ترکیب  NH3با  H2یا  ،Arترکیبی از  N2با  H2یا
 C2H4و یا  N2به تنهایی است .هر چه تراکم گروه های
واکنش پذیر مانند آمین در سطح بیشتر باشد محتمال
پروتئین بیشتری بر روی آن تثبیت خواهد شد.

گروه های عاملی برای تثبیت آنزیم
ایجاد گروههای آمین ،کربوکسیل ،هیدروکسیل و آلدهید
بر روی سطوح به دلیل سازگاری و توانایی باال برای پیوند
با مولکولهای زیستی مانند انواع پروتئینها بویژه آنزیمها
و آنتیبادیها بسیار مورد توجه است .در برخی موارد برای
جلوگیری از تغییر ماهیت 12مولکولهای زیست فعال،
میتوان از مولکول های فاصلهانداز( 13مانند پلی اتیلن
گالیکول 14و پلی آمین )15مابین پروتئین و سطح استفاده
کرد.
گروه آمین
سطوح حاوی گروه آمین عمدتا توسط پالسمای آمونیاک
و یا توسط پالسمای پلیمریزاسیون مونومر
تهیه میشوند .واکنش بین گروههای آمین روی سطح و
گروه کربوکسیل در مولکول پروتئین ،منجر به تشکیل
پیوندی آمیدی و اتصال میشود .واکنش دیگری که در
عملیات تثبیت میتواند رخ دهد واکنش بین گروه آمین

10

X-Ray photoelectron spectroscopy
Fourier transform infrared spectroscopy
12
Denature
13
Spacer molecules
14
Poly Ethylene Glycol
15
Polyamine
16
Alkyl amine
11

آلکیلآمین16
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گروه کربوکسیل

تثبیت آنزیمها با روش پالسما

سطوح شامل گروه کربوکسیل که با روش پالسما ایجاد
شدهاند ،میتوانند برای تثبیت پروتئین استفاده شوند.
فرایند همبسپارش 17دو مونومر از روشهای مناسب برای
تنظیم چگالی گروه کربوکسیل روی سطح است .تا کنون
پروتئین های متعددی با موفقیت به گروه کربوکسیل روی
سطوح متصل شدهاند[ .]27-20برخی از روشهای ایجاد
گروه های کربوکسیل بر روی بسترهای در جدول  2نشان
داده شده که ساده ترین آنها تیمار با پالسمای  CO2یا
 COاست .به طور کلی ،تیمار با پالسمای  CO2نه تنها
منجر به تولید گروه کربوکسیل میشود ،بلکه سایر گروه
های شامل  Cو  Oمانند آلدهید ،کتون و استر را نیز ایجاد
میکند.

آنزیمهای متعددی بر روی سطوح اصالح شده با روش
پالسما تثبیت شده اند (جدول  .)3آنزیم گلوکز اکسیداز از
دسته اکسیدوردوکتازها میباشد که منجر به تسریع
اکسیداسیون گلوکز میشود[ .]29در سال  ،1987آنزیم
گلوکزاکسیداز بر روی چند نمونه غشای پلیمری با
استفاده از پالسمای دمای پایین تثبیت شد .این فرایند بر
و
پلیوینیلیدینفلوراید
پلیپروپیلن،
روی
پلیتترافلوئورواتیلن که توسط پالسمای آمونیاک و
نیتروژن فعال شدهبودند ،با به کارگیری گلوتارالدهید به
عنوان اتصال دهنده ،انجام شد[.]30
تریپسین 20یکی از آنزیمهای پرکاربرد است که به هضم
پروتئینها کمک میکند[ .]31در سال  ،2011با استفاده از
پالسمای آمونیاک سطح پلیاتیلن عامل دار شد و آنزیم
تریپسین را بر روی ان تثبیت گردید .در این پژوهش،
برای اتصال بهتر آنزیم ،از اتصالدهنده عرضی
گلوتارالدهید استفاده شد .آنزیم تثبیت شده پس از
گذشت چندماه همچنان فعالیت بوده است[ .]32در سال
 ،2015ذرات نقره با استفاده از تیمار پالسما روی فیلم
پلیمری نشانده شدند .سپس ،آنزیم تریپسین برروی بستر
تیمارشده با ایجاد پیوند کوواالنسی متصل شد .آزمایش ها
نشان داد آنزیم تثبیت شده روی شبکه ظرفیت باالتری
نسبت به نمونه شاهد دارد[ .]33در سال  ،2015نمونهای
از آنزیم استیل کولین استراز بر روی سطح نانوالیاف
کیتوسان تثبیت شد .در این پژوهش از پالسما در فشار
اتمسفری به عنوان یک روش مقرون به صرفه و ایمن برای
اصالح سطح نانوالیاف استفاده شد .نتایج نشان داد سطح
به خوبی آبدوست شده است[ .]34الکاز و تایروزیناز از
جمله آنزیمهای مهم و پرکاربرد در زمینههای مختلف
صنعتی میباشند .الکاز یک آنزیم اکسید کننده حاوی
مس میباشد از که در بسیاری از گیاهان ،قارچ ها و
میکروارگانیسم ها یافت میشود و در صنایع مختلفی
مانند نساجی ،رنگرزی ،صنایع غذایی و . . .کاربرد
دارد[.]35

گروههای هیدروکسیل و آلدهید
ایجاد گروههای هیدروکسیل و آلدهید بر روی سطوح در
مقایسه با گروههای عاملی آمین و کربوکسیل با اقبال
کمتری مواجه بوده است .برای تثبیت کوواالنسی
مولکولهای فعال زیستی ،سطوح هیدروکسیل جذابیت
کمتری نسبت به آمین و کربوکسیل دارند زیرا هسته
دوستی 18کمتری نسبت به دو گروه قبل دارند و در نتیجه
فعالیت آنها کمتر است .اتصال گروههای هیدروکسیل
معموال از نوع جذب فیزیکی 19هستند و منشا کواالنسی
ندارند درنتیجه از پایداری مناسبی برخوردار نمیباشند .از
گروه هیدروکسیل نیز برای تثبیت پروتئین ها استفاده
شده است [ .]28 ,18دو راه اصلی برای تولید گروه
هیدروکسیل بر روی بسترهای متفاوت انجام تیمار پالسما
و پلیمریزاسیون پالسما میباشد .در روش اول شامل به
کارگیری پالسمای آرگون و اکسیژن است .در روش
پالسمای پلیمریزاسیون برای ایجاد گروه هیدروکسیل از
مونومرهای مختلفی مانند متانول و متانول با هیدروژن،
اتانول ،ایزوپروپیل الکل و آلیل الکل استفاده میشود که
متداولتر از روش قبل است .به هر حال روش تیمار
پالسما در ایجاد گروههای آلدهیدی بازده مناسبی ندارد،
هرچند تاکنون پروتئینهایی نظیر کالژن و آلبومین با
موفقیت بر روی سطوح حاوی گروه آلدهید تثبیت شده
اند[.]20

17

Copolymerization
Nucleophilic character
19
Physisorption
20
Trypsin
18
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جدول  -2روشهای مبتنی بر پالسما برای تولید گروه کربوکسیل بر روی بسترهای مختلف[]20
نوع اصالح سطح پالسمایی

توضیحات

پیوند پالسما(تابش مستقیم)
پیوند پالسما(پس از تابش)

اصالح سطح به وسیله گاز آرگون بر روی سطوح تیمارشده با سدیم دودکانات
تیمار با اکریلیک اسید بعد از پالسما پلیمرازسیون نرمال هپتیل آمین
تیمار با سوسینیک انهیدرین بعد از تیمار پالسمای آمونیاک
تیمار با اکریلیک اسید بعد از تیمار پالسمای اکسیژن /آرگون /کربن دی اکسید
تیمار با اکریل امید بعد از پالسمای آرگون
اکریلیک اسید ،پروپانویک اسید و غیره
 CO2و CO

پالسمای پلیمرازسیون
تیمار پالسما

هیدروالز 22است که عملیات هیدرولیز بتا-گاالکتوزیدها به
مونوساکاریدها را انجام میدهد .بتا –گاالکتوزیداز برای
هیدرولیز الکتوز در صنعت مواد غذایی و لبنی به دو
صورت محلول و تثبیت شده استفاده می شود .آنزیم به
شکل محلول فقط می تواند در یک فرایند غیر مداوم
شرکت کند اما آنزیم های تثبیت شده را می توان در
فرایند های مداوم و غیر مداوم استفاده نمود [.]39 ,38
در سال  ،2012پژوهشی در زمینه تثبیت این آنزیم انجام
شد .در این مطالعه ،سطح سلولز استات ،23با استفاده از
پالسمای اکسیژن آمادهسازی شد .سپس ،از پالسمای
پلیمرازسیون اتیلن دیامین برای بهبود سطح غشا
استفاده شد .در مرحله بعد ،آنزیم با استفاده از دو روش
جذب سطحی و پیوند کواالنسی به سطح از پیش آماده
شده متصل گشت .نتایج نشان داد میزان آبدوستی تا
میزان  42درصد افزایش یافته است .آنزیم متصل شده با
روش اتصال کواالنسی پایداری بیشتری نشان داد،
بطوریکه در  5تا  8چرخهی فرایندی قابل استفاده
بود[ .]40در سال  ،2014آنزیم بتا–گاالکتوزیداز را بر روی
بستر از پیش فعال شدهی سیلیکونی و پلیمری با استفاده
از پالسما تثبیت نمودند[ .]41لیپاز ،آنزیمی است که
توانایی هیدرولیز استرها را دارد و نقش اختصاصی تبدیل
تریگلیسرید به گلیسرول و اسیدچرب را ایفا
میکند[ .]42از نمونه های تثبیت آنزیم لیپاز با روش
پالسما ،میتوان به پژوهش انجامشده در سال 2014
اشاره کرد .در این مطالعه ،گروههای عاملی آمین و
کربوکسیل بر روی نانو لولههای کربنی ایجاد شدند.

پلیامیدی و یک غشای سلولزی صورت گرفت .هر یک از
این سطوح با استفاده از پالسمای آرگون و در حضور
واکنشگرهای تایروزیناز ،نیز از دسته آنزیمهای اکسیداز
است که در قارچهای خوراکی یافت میشود و فرایند تولید
سادهای دارد .کاربرد عمده این دو آنزیم ،حذف فنل از
پسابهای صنعتی است[ .]36در سال  ،2012عملیات
تثبیت آنزیمهای الکاز و تایروزیناز بر روی غشای آلیل
آمین ،آلیل الکل و اکریلیک اسید عاملدار شدند .با
استفاده از این واکنشگرها ،گروههای آمین ،کربوکسیل و
هیدروکسیل روی سطوح ایجاد شد (شکل .)1سطوح
عاملدار شده در تماس با محلولهای آنزیمی قرار گرفتند.
از اتصال دهنده گلوتارالدهید برای تسهیل تثبیت آنزیمها
روی سطح استفاده شد .آنالیز سطوح و بررسی ویژگیهای
آنزیمهای تثبیت شده نشان داد که بستر پلیمری عملکرد
بهتری ارائه میدهد[ .]28نمونه دیگری از تثبیت آنزیم
الکاز ،در سال  2011انجام شده است .در این تحقیق،
الکاز با دو روش متفاوت تثبیت گردید .در روش اول،
مولکولهای آنزیم درون ژالتین محبوس شدند و در روش
دوم با اتصال کواالنسی بر روی بستر پلیمری
پلیتترافلوئورواتیلن تثبیت گردید .غشای پلیمری ابتدا در
معرض پالسمای آرگون قرار گرفت .سپس از واکنشگرهای
پلی اکریل آمید و پلی آکریلیک اسید به منظور عاملدار
کردن سطح استفاده شد[ .]37همچنین در سال  ،2013از
الکترود کربنی عامل دار به منظور تثبیت موثر الکاز
استفاده شد .سطح الکترود کربنی تحت شرایط پالسمای
قرار گرفت و با استفاده از آلیلآمین عامل آمین با چگالی
باالیی رو سطح قرار گرفت .پس از فعال شدن سطح ،با
قرار گرفتن درون محلول آنزیم ،عملیات تثبیت با راندمان
باالیی انجام شد[ .]38آنزیم بتا -گاالکتوزیداز 21یک آنزیم

21

β-Galactosidase
Hydrolase enzyme
23
Cellulose acetate
22
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شکل - 1ایجاد گروههای عاملی ) (aآمین (b) ،هیدروکسیل و ) (cکربوکسیل به منظور تثبیت آنزیم :AlNH2 .آلیل آمین :ALOH ،آلیل الکل:AAC ،
اکریلیک اسید :GA ،گلوتارالدهید :DVS ،دی وینیل سولفون:CDI ،کربودیامید []28

نخستین بار تثبیت آنزیم هورسردیش پراکسیداز 26با
روش پالسما انجام شد .در این مطالعه غشای آبگریز
میکروفیلتراسیون پلیپروپیلن به عنوان بستر برای عملیات
تثبیت آنزیم با روش جذب سطحی استفاده شد .نتایج
نشان داد که اصالح سطح پایداری آنزیم را افزایش
میدهد[ .]48سوپراکسید دیسموتازها 27آنزیمهایی هستند
که وظیفه تبدیل رادیکالهای سوپراکسید ( (O2-را به سایر
مولکولهای معمولی اکسیژندار مانند  O2و
هیدروژنپراکسید بر عهدهدارند[ .]49کاتاالز آنزیمی است
که هیدروژن پراکسید را به اکسیژن و آب تجزیه
میکند[ .]50در سال  ،2015دو آنزیم کاتاالز و
سوپراکسید دیسموتاز بر روی سطح غشای پلی سولفون
بهبود یافته برای بهبود سازگاری غشای همودیالیز
پلیسولفونی با خون تثبیت شدند .عملیات تثبیت ،به دو
صورت یونی و کوواالنسی بر روی غشای پلیاتیلنایمین28
فعالشده با پالسما انجام شد .غشای حاوی آنزیم قادر به
کاهش سطح گونه های اکسیژن فعال در خون بود و
ویژگی های مناسبی برای استفاده در فرایند همودیالیز
داشت[ .]51گلیکوزید هیدروالزها 29پیوندهای گلیکوزیدی
را در کربوهیدراتها هیدرولیز میکنند[.]52

تثبیت موفقیتآمیز آنزیم روی سطح ،با استفاده از
آنالیزهای  AFM, XPS ،TEMو FTIRتایید شد.
همچنین امکان استفاده مجدد لیپاز تثبیت شده اثبات
شد[ .]43نمونه دیگری از تثبیت آنزیم لیپاز در سال
 2011برروی سطح متخلخل کربنی با بهرهگیری از
پالسمای اکسیژن انجام شد[ .]44همچنین در سال
 ،2004پس از بهبود سطح غشای میکروفیلتراسیون
پلیپروپیلن ،آنزیم لیپاز با روش جذب سطحی تثبیت شد.
نتایج نشان داد میزان فعالیت آنزیم و پایداری حرارتی آن
افزایش پیدا کرده است[ .]45از نمونههای دیگر تثبیت
آنزیم لیپاز روی سطح غشای پلی پروپلین میتوان به
تحقیقات انجام شده در سال  2005اشاره نمود .در این
پژوهش نیز غشاء میکروفیلتراسیون از جنس الیاف پلی
پروپیلن توخالی 24با بهبود خواص آبدوستی و زیست
سازگاری توسط پالسما پلیمریزاسیون آماده شد و از آن
برای تثبیت لیپاز استفاده شد .نتایج نشان داد که پس از
به کارگیری لیپاز تثبیت شده در  10چرخه فرایندی،
آنزیم حدود  ٪82از فعالیت اولیه خود را حفظ
میکند[ .]46درسال  2006نیز تثبیت لیپاز بر روی غشای
پلیپروپیلن ،گزارش شده است .در این مطالعه به منظور
آمادهسازی سطح برای تثبیت آنزیم ،از پلیمریزاسیون
گالیسیدلمتاکریالت 25استفاده شد .نمونه تیمارشده زبری
سطح و آبدوستی باالتری نسبت به غشای اولیه نشان
داد .لیپاز تثبیت شده پس از ده چرخه استفاده همچنان
فعالیت داشت و  ٪68فعالیت باقی مانده پس از  12هفته
از ذخیره سازی نشان داد[ .]47در سال  ،2006برای

24

Polypropylene hollow fiber microfiltration
membranes
25
)Glycidyl methacrylate (GMA
26
Horseradish peroxidase
27
Superoxide dismutase
28
Polyethyleneimine
29
Glycoside hydrolase
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در سال  ،2000آنزیم گالیکوآمیالز 30بر روی سطح غشای
سرامیکی بهبودیافته با پالسما آرگون تثبیت شد .در این
مطالعه ،گروه آمینوپروپیل به عنوان یک گروه عاملی مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان گروه آمین
ایجاد شده با شرایط اصالح سطح پالسما مانند زمان و
تعداد دفعات اصالح سطح مرتبط است .اتصال آنزیم به
سطح از طریق جذب سطحیشده فعالیت بیشتری نسبت
به اتصال کوواالنسی نشان داد[ .]53در سال  ،2009آنزیم
کموتریپسین 31را برروی بستر سلولزی تثبیت شد .در این
مطالعه ،ابتدا سطح نمونههای بستر سلولزی در معرض
پالسمای اکسیژن و آرگون (به طور جداگانه) قرار گرفت.
در مرحله دوم با استفاده از ترکیبات هیدرازین،
اتیلندیآمین و پروپیلندیآمین گروههای عاملی روی
سطح ایجاد شدند و در مرحلهی بعد با استفاده از اتصال
دهندههای اگزالیلکلراید و گلوتارالدهید آنزیم مورد نظر
روی سطح تثبیت شد .نتایج نشان داد متغییرهای زمان،
توان دستگاه و دبی گاز در فرایند مهم هستند[.]10

به این ترتیب سطح پلیمر فعال شد[ .]60در هنگام ساخت
تراشههای پروتئینی ،بیحرکتی پروتئین در سطح شیشه
ای ضروری است .به همین دلیل در سال  ،2003ایجاد
گروه آمین روی تیغه شیشهای آغشته به پلیاتیلندیامین
با روش پالسما انجام شد .سپس ایمونوگلوبولین به خوبی
و با راندمان باالیی بر روی سطح آماده شده با پالسما
تثبیت شد[ .]61در سال  ،2014با استفاده از تکنیک
پالسمای نیتروژن ،سطح آب گریز پلیونیلدنفلورید فعال
شد و عملیات تثبیت ایمونوگلوبین جی روی آن انجام شد.
پس از تثبیت ،آنتی بادی کارایی باالتری نسبت به روش
های رایج نشان داد[ .]62تثبیت فاکتور رشد
فیبروبالست 35بر روی بستر پلیمری پلی
الکتیدکوگالیکولید با استفاده از پالسمای دی اکسیدکربن
نیز انجام شده است .پالسمای دی اکسیدکربن گروه
کربوکسیلیک اسید روی سطح ایجاد مینماید[ .]63تثبیت
انواع آنتی بادی و پروتیین ها با استفاده از پالسمای
اکسیژن[ .]67 –64پالسمای آمونیاک[ ]68پالسمای
آرگون [ ]69نیز گزارش شده است.

کالژن فراوانترین پروتئین بدن محسوب میگردد و از
 25٪تا  ٪35از پروتئین کل بدن را شامل میشود[.]54
در سال  ،1993برای تثبیت کالژن ،ابتدا سطح با استفاده
از پالسمای اکسیژن فعال شد .سپس گروههای پلیمتیل
متاکریالت 32و متعاقبا آکریلیکاسید به عنوان عامل
کربوکسیل بر روی سطح ایجاد شد .در ادامه کالژن ،و
همچنین ژالتین و آلبومین روی سطح تثبیت شدند[.]55
در سال  ،2006تثبیت کالژن با استفاده از پالسمای
اکسیژن برروی پلی اورتان 33نیز انجام شده است .محاسبه
زاویه تماس با سطح نشان داد که تثبیت کالژن ،میزان
آبدوستی و ترشوندگی سطح را افزایش میدهد .تغییرات
ایجاد شده روی سطح سبب سازگاری پلی اورتان برای
کاربردهای پزشکی میگردد[ .]56تثبیت ژالتین بر روی
سایر سطوح با بکارگیری انواع مختلف پالسما نیزانجام
شده است [.]59-57

 .2نتیجه گیری

تثبیت سایر پروتئین ها

فناوری پالسما به عنوان روشی سبز در صنایع مختلف
مورد استفاده است .یکی از مهمترین کاربردهای پالسما
عامل دار کردن سطوح است که از آن میتوان برای تثبیت
آنزیمها استفاده نمود .تثبیت آنزیمها در صنایع شیمیایی،
غذایی و داوریی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .با
استفاده از اصالح سطح پالسما میتوان آنزیمها را بر روی
سطوح از جنس های مختلف تثبیت نمود .بدین منظور
گروههای عاملی مناسبی بر روی سطح ایجاد کرد .ایجاد
انواع گروهها در سطح با استفاده از گازهای مختلف و به
کارگیری مواد شیمیایی خاص امکانپذیر است .تاکنون
گروههای آمین و کربوکسیل بیشتر برای تثبیت آنزیمها
استفاده شده اند.
30

Glucoamylase
α-Chymotrypsin
32
Polymethyl methacrylate
33
Polyurethane
34
Thrombomodulin
35
Fibroblast growth factor
31

ترومبومودولین 34یکی از پروتئینهای مهم در بدن انسان
است که مانع از انعقاد خون میشود .در سال  1997از
پالسمای دی اکسیدکربن برای تثبیت ترومبومودولین بر
روی پلیتترافلوئورواتیلن استفاده شد .پس از فرایند
پالسما ،اکریلیکاسید بر روی سطحی فعال نشانده شد و
68

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  1بهار و تابستان  1398صفحات  59الی 74
جدول  -3مطالعات انجام شده در زمینه تثبیت پروتئین ها با استفاده از فناوری پالسما
ردیف

نمونه تثبیت شده

بستر

شماره مرجع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

گلوکزاکسیداز
کالژن
ترومبومودولین
آنتیبادی
گالیکوآمیالز
ایمونوگلوبینجی
لیپاز
لیپاز
کالژن
هورس ردیش پراکسیداز
لیپاز
فاکتور رشد فیبروبالست
کمو تریپسین
ژالتین
تریپسین
الکاز
لیپاز
آنتیبادی
آنتیبادی
پروتئین استرپتاودین
پروتئین استرپتاودین
الکاز و تایروزیناز
بتا –گاالکتوزیداز
کالژن
پروتئین اِی
الکاز
ژالتین
سرم بوینآلبومین
بتا –گاالکتوزیداز
ایمونوگلوبولین
لیپاز
کالژن
آنتیبادی
پروتئین واکنشی
تریپسین
استیل کولین استراز
سوپراکسید دیسموتازها -کاتاالز
بتا –گاالکتوزیداز
آنتیبادی
آنتیبادی
لیپوپروتئین

پلیپروپیلن ،پلیوینیلدنفلوراید و پلیتترافلوئورواتیلن
پلیمتیل متاکریالت
پلیتترافلوئورواتیلن
فیلم سیلیکون دی اکسید
غشای سرامیکی
تیغه شیشهای پوشیده شده با پلیاتیلندیامین
غشای میکروفیلتراسیون پلیپروپیلن
غشاء میکروفیلتراسیون الیاف پلی پروپیلن توخالی
پلی اورئتان
غشای آبگریز میکروفیلتراسیون پلیپروپیلن
غشای پلیپروپیلن
پلی الکتیدگالیکولید
بستر سلولزی
نانوالیاف الکتروریسی شدهی پلیالکتیک اسید
پلیاتیلن
پلیتترافلوئورواتیلن
سطح مزوحفره کربن
پلیمتیلمتاکریالت
بستر شامل هافنیماکسید
پلیاستایرن
پلیمتیلمتاکریالت
غشای پلیامیدی و یک غشای سلولزی
سلولز استات
پلی اتیلن ترفتاالت
سیلیکون متخلخل
الکترود کربنی عامل دار
پلی الکتید گالیکولید
سطح آب گریز و متخلخل پلیوینیلدنفلوراید
بستر از پیش فعال شدهی سیلیکونی و پلیمری
سطح آب گریز پلیونیلدنفلورید
سطح چند جداره کربن نانو لوله
پلیدیمتیلسیلوکسان
پلی متیل متاکریالت-متاکریلیک اسید
فیلم پاریلن
فیلم پلیمرایز شده ی آنیلین
نانوالیاف کیتوسان
غشای پلی سولفون
غشای پلی اتیلن ترفتاالت
بستر کاغذی
پلیمتیلمتاکریالت
ورقه فوالدی ضدزنگ
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63
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70
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