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Abstract 

 

Nanostructured materials represent new platforms for biomolecule sensing, providing 

increased sensitivity and facilitating miniaturization. Many arrayed nanostructures 

comprise electroactive materials, exhibiting improved promise for ultrasensitive biosensing 

relative to conventional electrochemical electrode. Among various strategies for 

synthesizing the nanoscopic materials reported in the literature, template synthesis is one 

of the most popular approaches for fabricating three-dimensional (3D) nanostructured 

arrays for sensor applications. Electrochemical methods are well suited for detecting 

organic compounds because of their simplicity and efficiency. Gold nanoelectrodes 

ensemble were prepared by using electroless deposition of the metal within the pores of 

polycarbonate track-etched membranes. Tyrosinase enzyme has been immobilized onto 

preformed self-assembled monolayers of mercaptoethylamine on gold nanoelectrode via 

cross-linking with glutaraldehyde. Flow injection analysis systems in wall-jet configurations 

using this tyrosinase -modified nanoelectrodes are developed. Gold nanoelectrode 

ensembles (GNEEs), 50 nm in diameter and 180±20 nm in length were prepared by 

electroless template synthesis in polycarbonate filter membranes, followed by selective 

controlled sequential polycarbonate dissolution using DCM/EtOH (V∶ V 1∶3). The 

electrochemical evaluation of the 3D GNEEs was conducted using the well known 

[Fe(CN)6]
3 /[Fe(CN)6]

4  couple. Compared with 2D GNEEs, the 3D GNEEs significantly 

enhanced the current response in cyclic voltammetry. The electrochemical results 

demonstrated the fact that electron transfer process could be effectively improved at the 

3D cylindrical GNEEs. Linear diffusion is dominant on the cylindrical GNEEs at 

conventional scan rates. Under optimized conditions, high reproducible results were 

obtained, linear calibration was achieved in the 1x10-6 M to 1x10-3 M concentration range 

and the detection limit was 1x10-8 M. Moreover, negligible interferences from species like 

100 mM glucose, 20 mM ascorbic acid and 100 mM urea were observed at a potential of -

0.100 V (vs. Ag/AgCl). L-dopa and dopamine spiked serum samples were analyzed for 

recovery studies. 
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Resumo 

 
Os nanomateriais representam novas plataformas, para a detecção de biomoléculas, uma 

vez que proporcionam maior sensibilidade e são de fácil miniaturização. Estes 

nanomateriais usados em biossensores ultra-sensíveis englobam, na sua maioria, 

materiais electroactivos, em que o seu uso tem mostrado ser um sucesso, quando 

comparados com os eléctrodos convencionais. Entre os vários métodos apresentados na 

literatura, para sintetizar os nanomaterias, o método ”template” é um dos métodos mais 

usados na fabricação de nanoestruturas tridimensionais (3D). Os métodos 

electroquímicos, devido à sua simplicidade e eficiência, são várias vezes usados para 

detecção de compostos orgânicos.  

Os nanoeléctrodos de ouro foram preparados por deposição química em que o metal se 

deposita nos poros das membranas de policarbonato. A enzima Tirosinase foi 

imobilizada, em monocamadas organizadas e pré-formadas de mercaptoetilamina sob os 

nanoeléctrodos de ouro, usando o glutaraldeído como agente reticular. Foram 

desenvolvidos sistemas de fluxo contínuo usando os nanoeléctrodos de ouro modificados 

com Tirosinase. Os nanoeléctrodos de ouro, com 50 nm de diâmetro e 180±20 nm de 

comprimento foram preparados pelo método “ template”, deposição química do metal nas 

membranas de policarbonato, seguindo-se a dissolução sequencial da membrana, 

usando DCM/EtOH (V:V;1:3). A análise electroquímica dos nanoeléctrodos de ouro 3D, 

realizou-se com o conhecido par [Fe(CN)6]
3 /[Fe(CN)6]

4 . Quando comparados os sinais 

obtidos por voltametria cíclica, com os nanoeléctrodos de ouro de 2D e 3D, constata-se 

que há um aumento considerável da intensidade de corrente no que diz respeitos aos 

eléctrodos 3D. Os resultados electroquímicos mostram que o processo de transferência 

de electrões pode ser melhorado para o caso dos nanoeléctrodos de ouro cilíndricos a 

3D. A difusão linear é dominante para o caso dos nanoeléctrodos de ouro cilíndricos, 

para velocidades de varrimento convencionais. Após optimização de todos os parâmetros 

experimentais, os resultados apresentam elevada reprodutibilidade, para o intervalo de 

calibração linear entre 1x10-6 M e 1x10-3 M, obtendo-se um limite de detecção de 1x10-8 

M. O estudo de interferências foi realizado a um potencial de -0,100 V (vs. Ag/AgCl) para 

100 mM de glucose, 20 mM de ácido ascórbico e 100 mM de ureia, tendo-se verificado 

não serem significativas. Para os estudos de recuperação, amostras de soro fisiológico 

foram contaminadas com L-dopa e dopamina. 
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