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  مقدمه

 و مطالعه برشهاي نازك چوب پنبه در زير 1665سال اختراع اولين ميكروسكوپ مركب توسط رابرت هوك در 

ان ليون هوك هلندي، ميكروسكوپ ساده اي را در همان زمان و.ا پايه گذاري نمودآن ، علم سلول شناسي ر

با پيشرفت تكنيك هاي .اختراع كرد كه توسط آن توانست موجودات زنده تك سلولي را در آب مشاهده نمايد

ا ، جداسازي تركيبات سلولي و اختراع ميكروسكوپهاي نوري دقيق تر و باالخره رنگ آميزي سلولها و بافته

از ساختمان هاي درون سلولي و اعمال آنها اختراع و تكميل ميكروسكوپ هاي الكتروني اطالعات وسيعي 

  ، با ابداع و به كارگيري تكنيك هاي بيوشيميايي،1940از اوايل قرن حاضر و به خصوص از سال .بدست آمد

توجه زيست شناسان به شناخت اعمال پيچيده سلولي معطوف گرديد كه سرانجام منجر به كشف وضعيت 

از آن به بعد كارهاي بي شماري بر .  توسط واتسون و كريك گرديد1953 درسال DNAساختماني مولكول 

ست كه  و مكانيسم هاي سنتز پروتئين، صورت گرفته اRNA و بيوسنتز DNAروي همانندسازي مولكول 

  .مقدمات پايه گذاري زيست شناسي مولكولي، ژنتيك مولكولي و بيوتكنولوژي نوين را فراهم نموده است

نده يبدون ترديد سه فناوري نوظهور اواخر قرن بيستم يعني بيوتكنولوژي ، نانوتكنولوژي و فناوري اطالعات ، آ

و يكم را آبستن عرضه تسهيالت و خدمات  شگرف روبرو نموده و به ويژه قرن بيست جامعه بشري را با تحول

جوامع در قرن حاضر در گرو قابليت بهره مندي آنان از به اين ترتيب ميزان رشد و كاميابي .نوين خواهد نمود

دوام و رونق جوامع در صورت اقدام در جهت ايجاد زمينه هاي رشد و .فناوري هاي كليدي مزبور مي باشد

ي شود و سعي و همت همگاني در اين خصوص مي تواند توسعه اقتصادي و مشاركت فناوري سه گانه تامين م

نانوبيوتكنولوژي كاربرد نانوتكنولوژي در علوم زيستي و .ترويج رفاه اجتماعي در قرن بيست و يكم را رقم بزند

بوده لذا از ويژگيهاي هر دو فناوري برخوردار .به عبارت بهتر فصل مشترك نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي است
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زيست شناسي خود .اقتصادي ، نمود مي يابد-و رفته رفته به عنوان يك هويت مستقل در عرصه هاي علمي

ريز در  اجزاء سازنده از سلول هايي كه خود از چرا كه پيچيده ترين موجودات است تكنولوژيصورتي از نانو

براي تامين درك . مي شوند، تشكيل شده اندساخته) و غيره  پروتئين ها، ليپيدها، اسيدهاي نوكلئيك( اندازه نانو 

درست از شاخص مورد استفاده در ابعاد نانو،اندازه برخي مواد مطرح در نانوتكنولوژي و در مقايسه با آنها 

  :ساختمان ها و مواد شاخص در طبيعت در زير ذكر مي گردد

   nm 100-1                                       ذرات نانو
  nm 8وم                                     لكه كوانت

  nm 10دندريمر                                         

  nm 0,1اتم                                               

DNA  )قطر               (                   nm 2  

  nm 50-5           پروتئين ها                           

براي مطالعه ساختار و عملكرد اين مولكول ها، الزم است ابزار ها و وسايل تصويربرداري پيشرفته اي در اختيار 

داشته باشيم كه از طرفي بتوانند اجسام با ابعاد نانومتر را با كيفيت باال نشان دهند و از طرفي قادر به 

را كه ) AFM( اتميرانش به طور مختصر ميكروسكوپ در اين مقاله.تصويربرداري از آنها در محيط زنده باشند

يكي از قوي ترين ابزارهايي است كه چنين قابليت هايي را دارد را معرفي نموده و به برخي از كاربردهاي آن 

  .  در علوم زيستي اشاراتي خواهيم داشت
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  ميكروسكوپ الكتروني

دوديت قدرت تفكيك موجود در ميكروسكوپ ترون طول موج كوتاه تري نسبت به نور مرئي دارد،محچون الك

اين ميكروسكوپ قدرت تفكيك .نوري با استفاده از ميكروسكوپ  الكتروني تا حد زيادي كاهش مي يابد

 آنگستروم را دارد، كه صد برابر بزرگنمايي ميكروسكوپ هاي نوري 20 نانومتر يا 2اجسام بيولوژيك تا حد 

و ميكروسكوپ ) SEM(رتند از ميكروسكوپ الكتروني نگارهدو نوع معروف اين ميكروسكوپ عبا. است

  ) .TEM(الكتروني گذاره 

 نمونه مورد مطالعه در شرايط خالء در معرض دستجات اشعه الكتروني متمركزشده ، )عبوري (هگذاردر نوع 

و ق مي شوند رالكترون هايي كه از نمونه عبور كرده اند بر اساس تراكم همان قسمت از نمونه متف.قرار مي گيرد

تصاوير بدست آمده در اين .بقيه الكترونها تنظيم مي شوند تا تصويري را روي يك صفحه فلورسانس ايجاد كنند

  .حالت ، دو بعدي است

در . الكترون از نمونه عبور نمي كند بلكه از سطح نمونه منعكس مي شود) روبشي (در ميكروسكوپ نوع نگاره

شك نموده و طي فرايند سايه زدن ، در خالء پوششي از بخار فلزات سنگين بر اينجا ابتدا نمونه را تثبيت و خ

 است، الكترون به جزءجزء نمونه TEMكوچكتر و ساده تر از والً  كه معمSEMدر .روي نمونه داده مي شود

برخورد كرده و الكترون هاي ثانويه ايجاد شده ، توسط يك دوربين و دستگاه نمايش به تصوير قابل رويت 

تصوير ايجاد شده داراي نقاط با روشني زياد و سايه هاي تاريك خواهد بود كه به آن نماي سه .تبديل مي شود

   .    است10nm زياد نبوده و در حدود SEMقدرت تفكيك .بعدي مي دهد

چون نمونه در معرض خالء قرار .آماده سازي نمونه براي ميكروسكوپ الكتروني مشكالت گوناگوني در بر دارد

لذا بافت مرطوب ابتدا توسط تثبيت كننده هايي مانند .مي گيرد بايد طي مراحل مختلف خشك شود
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چون الكترون ها قدرت نفوذ بسيار محدودي دارند بافت ها در .گلوتارالدهيد و تترااكسيد اسميم تثبيت مي گردد

ي ، ابتدا رزين منومريك را به براي تهيه چنين مقاطع نازك. نانومتري برش داده مي شوند30-100مقاطع با قطر 

سپس توسط يك چاقوي شيشه اي .آرامي وارد بافت مي كنند تا يك بلوك جامد پليمريزه پالستيكي ايجاد شود

رنگ زمينه در ميكروسكوپ الكتروني به عدد اتمي  .و يا الماس تيز و توسط اولترا ميكروتوم برش انجام مي شود

اتمي باالتر باعث پراكندگي بيشتر الكترون ها و لذا رنگ زمينه شديد تر مي عدد . در اتم هاي نمونه بستگي دارد

شود نمونه هاي بيولوژيكي معموالً از اتم هاي با عدد اتمي خيلي پايين مثل كربن ،اكسيژن و هيدروژن تشكيل 

هاي فلزات لذا براي مشاهده نمونه ، بايستي برش ها را رنگ آميزي نمودكه اين كار را توسط نمك . شده اند

اندازيم متوجه مي  نمونه بيآماده سازياگر نگاهي به پروسه هاي .سنگين مانند سرب و اورانيوم انجام مي دهند

 مطلوب است كه وسيله اي وجود داشته باشد كه ممكن است تغييرات زيادي پيدا كند و لذاشويم كه نمونه 

  .ياز به تثبيت و رنگ آميزي نشان دهدبتواند مولكول هاي زنده را در محيط طبيعي آنها و بدون ن
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   Scanning Probe Microscope(SPM)  ميكروسكوپ هاي روبش پروب

SPMدو تكنيك اصلي عبارتند از. معرف گروهي از تكنيك هاي روبش پروب است:  

 كاربرد تجهيزات رشد بي رويه).AFM(و ميكروسكوپ رانش اتمي )  STM( ميكروسكوپ روبش تونلي 

SPM باعث شده است كه از زمان اختراع اين ميكروسكوپ ها تاكنون دروازه هاي جديدي از علم پيش ، 

اين اختراع باعث شد اين . اختراع شدIBM توسط بانينگ و روهرر در 1981 در سال STM.روي بشر باز شود

 را دريافت 1986 ،جايزه نوبل سالدو دانشمند به همراه ارنست راسكا ،طراح اولين ميكروسكوپ الكتروني

 AFM اولين 1990 را طراحي كردند و در نهايت در سال AFMدر همان سال ها باينينگ و همكارانش .كنند

  .تجاري توليد شد

  

 .AFM و  STMهاي شبا هت .1شكل 

STM و AFM در هر دو . برخي از آنها را ببينيد1 از چندين نظر به هم شباهت دارند كه مي توانيد در شكل

اندازه گيري ها توسط يك پروب نوك تيز انجام مي شود كه در حالي كه هميشه يك فاصله خيلي كمي با سطح 
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، يك كانون اتمي كم عمق ايجاد مي تريكي متصل به آن مدار انتقال انرژي الك. نمونه دارد آن را اسكن مي كند

تفاوت اين دو تكنيك ، ناشي . كند كه باعث مي شود اليه بااليي اتم هاي سطح نمونه با كيفيت باال مشاهده شود

كند   بر اساس برهمكنش نيرو بين اتم هاي سطح نمونه و نوك پروب كار ميAFM.از نحوه پويش سطح است

از پروب به سطح نمونه تكيه ) به صورت يك كانال( براي توليد تصوير ، به انتقال الكترون STMدر حالي كه ، 

    .دارد
  

  ميكروسكوپ روبش تونلي

اتم از هسته هايي تشكيل شده كه شماري از الكترونها به دور آنها مي چرخند و گويي در هر لحظه تمامي 

از يك لحظه تا لحظه ديگر فاصله . كتروني تشبيه مي شونداطراف هسته اتم الكترون ها وجود دارند كه به ابر ال

الكترون از هسته تغيير مي كند لذا اگر يك اتم ديگر در كنار اين اتم وجود داشته باشد الكترون وارد ابر 

در . اصطالحاً جريان تونلي گويند ،اين انتقال الكتروني بين اتم هاي مجاور را.الكتروني اتم ديگر مي شود

STM1گامي كه فاصله پروب و اتم هاي نمونه حدود  ، هنnm باشد جريان الكترون هاي بين آنها قابل 

دو روش مختلف تصويربرداري با . برابر كمتر مي شود10 افزايش فاصله جريان 1A0مشاهده است و به ازاء هر 

STMوجود دارد كه عبارتند از روش ارتفاع ثابت )CH (و روش جريان ثابت)CC.(فاع ثابت در روش ارت

پروب در يك سطح افقي ثابت باالي نمونه حركت مي كند و بسته به توپوگرافي و خصوصيات الكترونيكي 

ميزان جريان اندازه گيري شده در هر محل، مجموعه اطالعاتي را . سطح نمونه ، جريان تونلي تغيير مي كند

 از يك مدار  STM، جريان ثابت در روش.تشكيل مي دهد كه در نهايت تصوير بر اساس آنها رسم مي شود

به .  را ثابت نگه داردIانتقال انرژي استفاده مي كند تا باتنظيم ارتفاع پروب در هر نقطه اندازه گيري، جريان 
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،وقتي كه سيستم در اثر افزايش ارتفاع سطح ، يك افزايش جرياني را تشخيص مي دهد، ولتاژ اعمال طور مثال 

ا به نحوي تغيير مي دهد كه فاصله بين پروب تا نمونه افزايش يابد تا جريان ثابت شده به اسكنر پيزوالكتريك ر

  .)ويژگي برخي كريستالها كه به هنگام اعمال ولتاژ به آنها تحت فشار قرار مي گيرند: پيزوالكتريك.(بماند

مي  سبتاً صاف سريع تر است زيرا نيازي به باال و پايين بردن اسكنر ندارد اما فقط براي سطوح نCHروش 

 كه مدت زمان بيشتري طول مي كشد،مي تواند سطوح نسبتاً صاف CCدر مقابل روش .از آن استفاده كرد توان

  .را با دقت زياد اسكن كند

نوك ميكروسكوپ و اتم هاي سطح نمونه جريان تونلي برقرار شود لذا از آنجا كه هنگام اسكن كردن بايد بين 

ايريديوم ساخته -كروسكوپ از تنگستن يا آلياژ پالتيننوك مي. را با آن اسكن كردفقط مي توان نمونه هاي رسانا

  .مي شود

  
  . واتم هاي سطح نمونهSTMجريان تونلي بين نوك  .2شكل 
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   ميكروسكوپ رانش اتمي

AFM يك فرم اختصاصي از SPMباال ،جهت بررسي توپوگرافي و شكل  تفكيك است كه به دليل قدرت 

اين قابليت به همراه عملكرد آن تحت نيروهاي تعريف شده آنرا به يك تكنيك مناسب .سطوح استفاده مي شود

تبديل كرده صيات مكانيكي مواد بيولوژيكي،خصوجهت اندازه گيري نيروي پيوندهاي بين مولكولي و تعيين 

  در بيولوژي سلولي و مولكولي وجود داشت AFMخيلي از محدوديت هايي كه قبالً جهت استفاده از .است

   .امروزه تقريباً رفع شده است)  پايين بودن سرعت جمع آوري اطالعات و غيره ،از جمله پيچيدگي دستگاه (

  

  
  AFM.3شكل 
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 به عنوان يك تكنيك تصويربرداري سه بعدي با ميكروسكوپ هاي الكتروني روبشي و كونفوكال AFMمروزه ا

لكول هاي زنده در مقياس نانو و آن  ، تنها تكنيكي است كه قادر است از مو AFMدر واقع .،رقابت مي كند

 ، كاربردهاي زيادي در AFMاين قابليت باعث شده است كه .هم در محيط طبيعي آنها ، تصويربرداري كند

داروشناسي، بيولوژي مولكولي ، ميكروبيولوژي ، ژنتيك ، بيوتكنولوژي و ساير رشته هاي وابسته به زيست 

  .شناسي، پيدا كند

 ميكروسكوپ الكتروني، نياز است كه نمونه ابتدا تثبيت و سپس رنگ آميزي شود ، كه براي تصويربرداري با

 بدون نياز به اين مراحل و يا در AFMخود اين پروسه ها باعث ايجاد تغيير درنمونه مي شود، در حالي كه 

توان جهت  ن ميبه عالوه از آ.ك آماده سازي مختصر، قادر به تصويربرداري از نمونه ها استيبرخي موارد با 

  . مطالعه هر نوع نمونه اي،از جمله نارسانا و نيمه رسانا استفاده كرد

  AFMنحوه عمل 

AFM100 ميكرومتر و قطر كمتر از 100-200 با استفاده از يك نوك تيز به طول كمتر ازA0 سطح نمونه را 

 نيروي بين نوك.ر گرفته است ميكرومتر طول دارد قرا100-200اين نوك در انتهاي يك اهرم كه. اسكن مي كند

 با استفاده از دو AFMدر واقع عمل نوك . اتم هاي سطح نمونه باعث مي شود اهرم خم شده و يا كج شودو

شاخصي كه مقدار عكس يكي سنسوري كه به نيرو واكنش مي دهد و ديگري : قطعه نمايش داده مي شود 

 هستند،لذا در طول اسكن سطح ،نيروي موجود بين نوك و اهرم منعطف.العمل سنسور را اندازه گيري مي كند

اتم هاي سطح نمونه و نوك ميكروسكوپ باعث جابه جايي نوك مي شود كه با استفاده از قانون هوك مي توان 

 F=-KZ                                                         .       نوك و اتم هاي سطح را بدست آورد نيروي بين

F=ي بين نوك و نمونه       نيروZ=        ميزان جابه جايي اهرمK=ثابت فنريت اهرم  
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A-frame Strip 

  .دو نوع اهرم.4شكل 

نوك ميكروسكوپ هم از مواد ). 4شكل  (Aاهرم يا از قطعات باريك بلند ساخته شده يا از قطعات به شكل 

نحوه عمل ميكروسكوپ به اين .  نيتريد سيليكون و يااكسيد سيليكون ساخته مي شود ، سيليكون مثلسخت 

از يك منبع، نور ليزر به باالي سطح اهرم مي تابد و انعكاس اين نور وارد يك آشكارساز نوري  شكل است كه

از توپوگرافي سطح نمونه تابعي  مي شود و به اين ترتيب ميزان خميدگي اهرم كه )  PSPD(حساس به مكان 

  )5شكل (.مجموعه اطالعات وارد كامپيوتر مي شود وتصوير سطح نمونه رسم مي شود.است تعيين مي شود

                                                                                                                                   

  AFMانواع 

  روش تماسي-1

نوك . در اينجا نوك پروب درتماس دايم با سطح نمونه است و به اين ترتيب تمام سطح را اسكن مي كند

بسته به .ميكروسكوپ و اتم هاي سطح نمونه از طريق نيروهاي جاذبه و دافعه واندروالسي با هم رابطه دارند
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 نيوتن به وجود  9-10كنشي تقريباً برابر نيروي برهم ) A0 01/0 -1/0(ميزان تماس نوك ميكروسكوپ و نمونه 

  .مي آيد

  ).CF(و ديگري نيروي ثابت) CH(يكي ارتفاع ثابت :  ،دو حالت وجود دارد  STM در اينجا نيز مانند

در حالت ارتفاع ثابت ، ارتفاع اسكنر در حين اسكن كردن ثابت است و تغيير فاصله اي كه در اثر حركت اهرم ، 

  .يجاد مي شود به عنوان اطالعات الزم جهت رسم تصوير استفاده مي شودبين نوك و نمونه ا

  ، نيروي كل كه به نمونه وارد مي شود ثابتدر حالت نيروي ثابت، با ثابت نگه داشتن ميزان خميدگي اهرم 

  . مي ماند

       )NC-AFM (  روش غير تماسي-2

لت مطلوب اين است كه تماس نوك با سطح به در برخي حاالت و خصوصاً هنگام كار با نمونه هاي زيستي،حا

 نيوتن كافي است 12-10براي مطالعه توپوگرافي نمونه هاي نرم، نيرويي در حدود . ممكن برسداركمترين مقد

  و در برخي حاالت  باعث آسيب چون نيروي بيشتر ممكن است باعث فرورفتن نوك در نمونه و گير كردن آن

وقتي كه اهرم . رم با سرعت نوسان مي كند و به آرامي به سطح نزديك مي شوددر اين روش اه.زدن به آن  شود

. به سطح كامالً نزديك مي شود دامنه نوسان آن كمتر مي شود و به اين ترتيب سطح تشخيص داده مي شود

 ً در اينجا فاصله بين سطح نمونه و نوك ميكروسكوپ تقريبا.دراين روش آسيب كمتري به نمونه وارد مي شود

10-100A0 اهرم به براي اينكه در هنگام اسكن كردن سطح به دليل وجود نيرو بين سطح و پروب  . است ،

                                                      .سمت سطح كشيده نشود بايد جنس اهرم در اينجا سخت تر از حالت تماسي باشد

  روش ضربتي  -3

  .د مي كنداردر اينجا هم اهرم نوسان دارد اما در حين اسكن كردن سطح ضرباتي آهسته به سطح نمونه و
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  .ميكروسكوپ اتمي چگونه سطح را اسكن مي كند.5شكل 
)a( مطالعه يك استئوكالست استدر اينجا نمونه مورد . يك مثال شماتيك از نحوه عمل ميكروسكوپ اتمي). سلول هاي بزرگي با ابعاد

اهرم ،توسط يك كنترل كننده پيزوسراميك هدايت مي .).  ميكرومتر كه بازجذب ماتريس استخوان را بر عهده دارند8*100*100
ر به سطح اشعه ليز. هدايت مي نمايدY و Xنوك ميكروسكوپ را در جهات ) Z(شود كه تحت يك نيروي عمودي رو به پايين 

مقدار و . باالي اهرم تابيده و بازتاب آن وارد يك آشكارساز نوري دايره اي شكل كه به چهار ربع دايره تقسيم شده است مي شود
دراين حين اهرم  سطح . موقعيت جريان توليد شده توسط آشكار ساز ، از طريق كامپيوتر وارد يك مدار انتقال انرژي مي شود

  .ركت رفت و برگشتي اسكن مي كند تا تصوير رسم شودنمونه را با يك نوع ح
)b(  يك مثال ساده از تصويربرداري سه بعدي به روش تماسي از همان سلول استئوكالست ، كه در اينجا روي يك سطح شيشه اي

 .كشت شده است
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 رطوبت اينكه بدانيم كه چه موقع از روش تماسي و چه موقع غيرتماسي استفاده كنيم به اين معني است كه به

 زيرا اگر مي خواهيم كه از قطرات كوچك روي سطح هم تصويربرداري كنيم ؛سطحي نمونه هم توجه كرده ايم

بهتر است كه از روش غير تماسي استفاده كنيم، وبالعكس در حالتي كه سطح خشك است يا رطوبت موجود در 

  .آن موردنظر نباشد روش تماسي مناسب تر است

              a                             b  

   
 

  . به روش تماسي در محيط مايعAFMاسكن سلول استئوبالست با.6شكل 
)a( تصوير يك سلول زنده استئوبالست)1(به روش تماسي با نيروي ثابت.) سلولي كه ماتريكس استخوان را سنتز مي كندnm (

  . سلولي هم مشاهده مي شودهمانطور كه ديده مي شود به دليل نرم بودن غشاء سلول فيبرهاي اسكلت.
)b( دراينجا به دليل .د شده نسبت به حالت قبل توجه كنيدابه تغييرات مورفولوژيكي ايج.همان سلول كه در اينجا تثبيت شده است

 .سخت شدن ديواره سلولي در اثر عمل تثبيت ، اجزاء اسكلت سلولي كمتر قابل مشاهده است

  

  AFMكاربردهاي 

AFMح مواد اختراع شد و بعدها توسط مارتي و همكارانش براي اولين بار در علوم ط س در ابتدا براي آزمايش

 در حد گسترده اي در زيست شناسي و علوم وابسته به آن استفاده مي AFMامروزه از .زيستي استفاده شد

يك ابزار البته امروزه بيش از آنكه به عنوان ابزاري براي تصويربرداري از آن استفاده شود، به عنوان  .شود
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دستورزي مولكول ها، با دقت خيلي باال، استفاده مي شود زيرا مي توان با استفاده از آن نيروهاي خيلي كم را با 

 در مورد تصويربرداري با آن، بايد گفت كه علي رغم قدرت تفكيك .دقت بااليي به محل مورد نظر اعمال كرد

به .)عموالً گرفتن يك عكس با آن چند دقيقه طول مي كشدم( متأسفانه سرعت تصويربرداري آن پايين است .باال

  : در نانوبيوتكنولوژي مي توان به موارد زير اشاره كرد AFMطور خالصه، از كاربردهاي 

)A( تعيين توپوگرافي سطح  

)B( اندازه گيري نيروي پيوند   

)C ( تعيين خصوصيات االستيك سلول ها  

)D (صيات مواد در سلولتعيين خصو  

)E (ويربرداري با كيفيت باال از مولكول هاي زيستي مثل تصDNA و پروتئين   

)F (دستورزي با دقت باال  

  .برخي از اين كاربردها مي پردازيم در ادامه به طور مختصر به توضيح

  

   : توپوگرافياندازه گيري

AFM   ك نقشه از ارتفاعات ك در ابتدا ي اين تكني.از ابتدا هم براي تعيين توپوگرافي سطوح اختراع شده بود

سطح سلول به ما مي دهد كه با استفاده از آن مي توانيم يك پروفايل سه بعدي از سطح سلول 

وقتي كه ميكروسكوپ روي سطوحي كه از پروب سخت تر هستند به روش تماسي به كار ) b5شكل.(بسازيم

ر به دليل فرو رفتن پروب در برده مي شود، بزرگنمايي در سطح اتمي است ؛ در حالي كه براي سطوح نرم ت

براي موادي كه سختي  آنها در حد سلول هاي .تر از سطح اتمي است مسطح نمونه بزرگنمايي بدست آمده ك
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در ميكروسكوپ كونفوكال اين بزرگنمايي در حدود . استnm500زنده است بزرگنمايي ميكروسكوپ در حد 

nm350 است و در SEM در حد nm1ز  روش غيرتماسي استفاده كنيم بزرگنمايي البته اگر ا. مي باشد

بزرگنمايي ميكروسكوپ رانش اتمي در روش ضربتي در حدود چند ده نانومتر است كه حتي .افزايش مي يابد

ي ت غير تماسي و ضرب روشبايد به اين نكته توجه نمود كه استفاده از. هم بيشتر استميكروسكوپ كونفوكالاز 

مشكل است ؛ كه به دليل رد سلول هاي زنده كه در محيط آبكي هستند در محيط مايع و خصوصاً در مو

از طرف ديگر استفاده از ميكروسكوپ .تالطمي است كه در اثر نوسان اهرم در مايع اطراف به وجود مي آيد

ول ها را با استفاده از ماركرهاي لاز جمله اينكه بايد س.هاي كونفوكال هم مشكالت خاص خود را دارد 

 مي توان عمل تثبيت را انجام داد و يا از آن AFMدر كار با .نشاندار كنيم)  مثل آنتي باديهاي نشاندار(فلورسنت

  .صرف نظر كرد، اما بايد توجه داشت كه تثبيت باعث ايجاد تغييرات مورفولوژيكي بزرگي مي شود

ب در آن فرو رفته و مي هنگامي كه از روش تماسي استفاده مي شود به دليل نرم بودن غشاء سلولي ،نوك پرو

با اين روش مي توان پروسه هاي بيولوژيكي . تواند اندام هاي سخت تر اسكلت سلولي را هم تشخيص دهد

، بازسازي اسكلت سلولي يا ميتوز را در شرايط طبيعي آنها زيرسطحي مثل  رفت و آمد شديد وزيكول ها 

  .بررسي نمود

وپوگرافي استفاده شده است در رابطه با اسپرم بوده  در تعيين تAFMيكي از موارد جذابي كه از 

مولترين اسپرم غير نرمال يكي از مع. مورفولوژي اسپرم يك عامل تعيين كننده در پيش بيني باروري است.است

داليل نر عقيمي است و از طرفي ايجاد تغييرات مورفولوژيكي در اسپرم يكي از اهدافي است كه جهت 

لذا يك نياز ضروري است كه تغييرات مورفولوژيكي اسپرم را در محيط .نظر است جلوگيري از بارداري مد 

 مي توانيم اسپرم هاي رنگ آميزي نشده AFMبا استفاده از .فيزيولوژيكي خودش ، در حد جزئي بررسي كنيم
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 و تثبيت نشده را در محيط طبيعي فيزيولوژيكي آنها مشاهده كنيم كه اطالعات ارزشمندي درباره نقايص

  .مورفولوژيكي و پاتولوژيكي سلول هاي اسپرم به صورت تصاوير سه بعدي حاوي جزئيات دقيق ارائه مي دهد

  

  : اندازه گيري نيروي پيوندها

 جهت اندازه گيري مقدار نيروي پيوندهاي مختلف در برهمكنش هاي بين پروتئين ها،بين AFMتا به حال از 

سوبستراهاي آنها ، استفاده شده يا بين سلول ها و )  يا روي ميكادرون سلول(سلول ها ،بين رسپتور و ليگاند

امكان محاسبه مستقيم نيروي پيوند بين يك مولكول رسپتور و ليگاند آن وجود ،  AFMبا استفاده از . است 

به اين منظور بايد يك پروب اختصاصي مثالً يك آنتي بادي يا ليگاند پروتئيني را به نوك پروب اضافه .دارد 

در يكي از اين روش ها از يك ماده جاذب .براي اين كار از دو تكنيك اصلي مي توانيم استفاده كنيم .نماييم

سطح غير فعال ، استفاده مي شود و مولكول مورد نظر را با آن پوشانده و روي نوك ميكروسكوپ قرار مي 

در روش دوم براي متصل .)اده مي شودمعموالً از پلي اتيلن گليكول به عنوان لينكر يا جاذب سطح استف( دهند

نيرودر –سپس منحني فاصله  .كردن مولكول به نوك ميكروسكوپ از اتصاالت كوواالنسي استفاده مي شود

حتي مي توان مناطق مختلف ثبت مي شود تا وقتي كه دو مولكول به هم بچسبند كه از روي شكل منحني به را

، اهرم به آرامي به سمت نمونه پايين مي آيد فاصله -زه گيري نيرودر جريان روش اندا.اين زمان را تشخيص داد

در اين روش يك منحني بدست مي آيد كه خميدگي اهرم را كه .و ميزان خميدگي آن به طور دايم ثبت مي شود

اندازه گيري نيروي پيوندهاي تركيبات سلولي روي ). 7شكل( تابعي از فاصله پيموده شده است نشان مي دهد

  :اما اندازه گيري نيروي پيوند در سلول هاي زنده به سه دليل مشكل است .ا غشاء سلول تفاوت داردميكا ب

   .مولكول هدف به راحتي از غشاء سلول جدا مي شود )1(
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  .نيرو براي پيوند رسپتور ليگاند يك سلول - چگونگي رسم منحني فاصله.7شكل

)a(با مولكول رسپتور آن كه به سطح جامد چسبيده است يكروسكوپ متصل استبه نوك منيرو بين يك ليگاند كه -يك منحني فاصله.  
)b (نوك ميكروسكوپ به سطح نزديك مي شود و در 2 به 1در هر دو قسمت از منطقه .تصوير شماتيك از برهمكنش مولكولي انجام شده 

 برمي 5 و 4در منطقه .ي كه نهايت نيرو اعمال شود اهرم شروع به خم شدن مي كند تا جاي3 به 2از منطقه . تماس برقرار مي شود2منطقه 
  . نوك ميكروسكوپ از نمونه كامالً جدا مي شود ،اما هنوز اتصال بين ليگاند و رسپتور برقرار است و هر دو كشيده مي شوند5در منطقه .گردد

 snap( كه به منطقه گسيختگي 6منطقه (شوددر ادامه با افزايش نيروي عقب نشيني نوك ميكروسكوپ كمپلكس ليگاند رسپتور از هم جدا مي 

off (بيشترين تفاوت بين منحني . اهرم به محل اوليه خود برمي گردد و آماده شروع سيكل بعدي است7 و 6بين منطقه .)مشهور است
العات الزم در  است اط6و5،2كه همان قسمت زرد رنگ بين منطقه هاي ) خط نقطه چين پايين(و منحني بازگشت)  صاف باالييخط(نزديكي

  .رسپتور و خصوصيات فيزيكي آنها را مي دهد- رابطه با نيروي پيوند ليگاند
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در برخي مواقع براي اينكه واكنش مورد نظر با موفقيت انجام شود،مقدار مولكول مورد نظر خيلي كم  )2(

 .است

 .ممكن است درجريان اسكن ، نوك ميكروسكوپ آلوده به ضايعات سلولي شود )3(

آسپاراژين  –گليسين -  كه در اين زمينه انجام گرفته،در رابطه با نيروي پيوند بين پپتيد آرژنينيكي از كارهايي

)RGD ( با رسپتور هم ريشه آن)اينتگرين ها از رسپتور هاي چسبيده به غشاء سلول هستند كه .است) اينتگرين

حد تشكيل شده كه از طريق از دو زير وا ؛تقريباً در غشاء تمام انواع سلول ها در نقش ناقل وجود دارد

اكثر اينتگرين ها پپتيد هايي را تشخيص مي دهند كه حاوي توالي .پيوندهاي غير كوواالنت به هم چسبيده اند

RGDبا استفاده از . هستند AFM مشخص شد كه نيروي پيوند بين اين دو به نوع اينتگرين و وضعيت فعاليت

براي اندازه .  جزئي از آن است، بستگي دارد RGDي كه توالي تار فضايي پروتئين يا پپتيدآن و نيز به ساخ

ممكن است رسپتور روي ( را به نوك پروب چسبانده و سطح سلول RGD پپتيد حاوي ،گيري نيروي پيوند

پس از اتصال اينتگرين و پپتيد به هم .  اسكن مي كنند،را به دنبال اينتگرين) يك سطح جامد متصل شده باشد

-منحني فاصلهدر طول اين مسير . ب كشيده مي شود تا آنجا كه دو مولكول از هم جدا شوندنوك اهرم به عق

سرعت جدا شدن پروب از سطح يا به عبارت ديگر سرعت عقب نشيني اهرم در طول اندازه .نيرو رسم مي شود

  .نيرو خيلي مهم است ؛ هر چه اين سرعت بيشتر باشد نيروي پيوند هم بيشتر است-گيري فاصله

  ندازه گيري خصوصيات مواد در يك سلولا

اسكلت سلولي ، شكل سلول را مشخص مي كند و عالوه بر آن با محيط خارج و ميزان فعاليت سلول هم 

با اندازه گيري . تا به حال نقش دقيق اجزاء اسكلت سلولي به طور دقيق مشخص نشده است.سازگاري دارد

و تعيين اثر ) الستيسيته ، پالستيسيتي و ويسكواالستيسيتي بطور مثال سختي ، ا(خواص مواد  در يك سلول 
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تغييرات القاء شده در اسكلت سلولي روي آنها ، مي توانيم يك ديد كلي در رابطه با نقش اختصاصي هر يك از 

نيرو كه در حين فرورفتگي نوك ميكروسكوپ - با آناليز شيب منحني فاصله.اجزاء اسكلت سلولي بدست آوريم

يين عرا در هر نقطه مشخص ت) به عبارت ديگر سختي(ت مي توانيم ضريب االستيك ثبت شده اس

موادي مثل . مي تواند االستيسيته سلولي بافت ها را تعيين كند  به راحتي AFMيعني). b8 وa8شكل.(كنيم

 دارند؛ در حالي كه ضريب سختي Kpa10000 وKpa200000ضريب سختي فوالد و استخوان به ترتيب 

كه يك تثبيت ( فهميده اند كه گلوتارالدهيد AFMبا استفاده از. مي باشدKpa150 -1 زنده حدود سلول هاي

 و بقيه شبكه اسكلت سلولي ، سختي F-actinفيبرهاي با افزايش پيوندهاي عرضي بين ) كننده بافت است

  .سلول را تا سه برابر افزايش مي دهد

 يك تورفتگي در غشاء سلول ايجاد مي شود و AFMتفاده از براي اندازه گيري ويسكواالستيسيته سلول ، با اس

در مقابل براي اندازه گيري پالستيسيتي ، ميزان .زمان الزم براي برگشتن سلول به حالت طبيعي محاسبه مي شود

  . نماييم ميتغيير شكل دائمي كه در اثر همان تورفتگي در سلول ايجاد مي شود را محاسبه

 DNAتصوير برداري از مولكول 

ر است با د با ميكروسكوپ نوري ، ميكروسكوپي ساخته است كه قاAFM با ادغام كردن ،CSMشركت 

در صورتي كه قابليت هاي يك ).9شكل ( و پروتئين ها تصويربرداري كند DNAكيفيت بااليي از مولكول 

با استفاده از خاصيت  (DNAچنين سيستم هايي افزايش يابد مي توان از آنها جهت تعيين توالي پروتئين ها و 

 در زمان  DNAومشاهده تغييرات ساختماني مولكول )تفاوت قطر بازهاي آلي با هم يا اسيدهاي آمينه با هم

  .ترجمه استفاده كرد
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  .AFMتعيين خصوصيات مواد يك سلول با استفاده از .8شكل
)a( دباعث تغيير شكل غشاء مي شو  غشاءسلول است،از آنجا كه نوك اهرم سفت تر از.  
)b( بر اساس تئوري تورفتگي ، مي توان منحني بدست آمده را با منحني هاي تئوريك مقايسه كرد و ميزان سختي سلول را تعيين نمود. 

)c( نقشه االستيسيته كل سطح كه در حين اسكن رفت و برگشتي سطح بدست آمده است). مناطق سخت به رنگ زرد و مناطق نرمتر
 ).سياه رنگ است

)d( ي حاصل از اسكناطالعات توپوگرافيك. 

)e( دو گروه اطالعات فوق با هم مقايسه شده و يك تصوير سه بعدي از توپوگرافي بدست امده است. 
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  .گنمايي هاي مختلف بر روي سطح ميكار در بز DNA از مولكول AFMتصوير .9شكل
 دقيقه طول كشيده 2ام از اين عكس ها تقريباً تصوير برداري هركد. هيستيدين ها ويا ساير پروتئين ها هستند،نقاط روشن موجود در تصوير

  .است
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