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 بیوسنسور

 هقذهه

اهطٍظُ زض ظهيٌِ ّبي هرتلفي اظ خولِ پعقىي، نٌبيغ قيويبيي، نٌبيغ غصايي، هبًيتَضيٌگ هحيظ ظيؿت ٍ تَليس هحهَالت 

. ايي ؾٌؿَضّب اثعاضي تَاًوٌس خْت قٌبؾبيي هَلىَلْبي ظيؿتي هي ثبقٌس. ثْطُ هي گيطًسزاضٍيي ٍ ثْساقتي اظ ثيَؾٌؿَضّب 

ّبي  ثِ ػٌَاى هثبل حَاؼ ثَيبيي ٍ چكبيي اًؿبى ًوًَِ اي اظ يه ظيؿت حؿگط عجيؼي اؾت وِ ثِ قٌبؾبيي ثَّب ٍ عؼن

ًَع هَلىَل هرتلف ضا قٌبؾبيي هي  ؾيؿتن ايوٌي ثسى ًيع يه ظيؿت حؿگط عجيؼي اؾت، وِ هيليًَْب. هرتلف هي پطزاظز

زض حميمت ظيؿت حؿگطّب اثعاضّبي آًبليتيىي ّؿتٌس وِ هي تَاًٌس ثب ثْطُ گيطي اظ َّقوٌسي هَاز ثيَلَغيىي، تطويت .وٌس

ي ٍ يب الىتطيىي هحهَل ايي ٍاوٌف هي تَاًس يه پيغبم قيويبيي، ًَض. يب تطويجبتي ضا قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ ثب آًْب ٍاوٌف زٌّس

ثيَؾٌؿَضّبي زض حبل حبضط . ثيكتطيي وبضثطز ظيؿت حؿگطّب زض تكريم ّبي پعقىي ٍ ػلَم آظهبيكگبّي اؾت. قسثب

زض پبًىطاؼ . گلَوع اظ هَفك تطيي ثيَؾٌؿَضّبي هَخَز زض ثبظاض ّؿتٌس وِ ثِ اًساظُ گيطي غلظت گلَوع ذَى هي پطزاظًس

زض ايٌگًَِ هَاضز ثطاي تٌظين ههطف اًؿَليي، ؾٌدف هساٍم هيعاى  .ثيوبضاى زيبثتي ثِ هيعاى وبفي اًؿَليي تَليس ًوي قَز

ايي اثعاض ثِ ثيوبضاى هجتال ثِ زيبثت ووه هي وٌس تب زض عَل ضٍظ ثِ ؾٌدف ؾغح گلَوع ذَى ذَز . گلَوع ذَى ضطٍضي اؾت

 . پطزاذتِ ٍ زض ظهبًْبي هَضز ًيبظ اًؿَليي تعضيك وٌٌس

 :تعریف بیوسنسور

 .ثِ هؼٌي حؿگط تكىيل قسُ اؾت  (sensor) ثِ هؼٌي ظيؿت ٍ ؾٌؿَض  (bio) ثيَثيَؾٌؿَض اظ زٍ ولوِ 

ايي ػٌهط ثبيس ثِ ًَػي . پبؾد هي زّس ، زاضاي عجيؼت ثيَلَغيه اؾت هط حؿگط وِ ثِ هبزُ اي ثيَلَغيهزض يه ثيَؾٌؿَض، ػٌ

لي ثِ اًساظُ گيطي هَاز قيويبيي ذبني وِ ثيَؾٌؿَض ثِ عَض و. هجسل هتهل قَز تب يه پبؾد لبثل هكبّسُ ثب چكن ضا تَليس وٌس

تط  هي ًبهٌس، زض حبلي وِ ٍاغُ ي ولي ؾَثؿتطا (substra) هؼوَال ايي هَاز ضا. هوىي اؾت فيعيَلَغيه ًيع ثبقس، هطثَط هي قًَس

حبنل هي   هجسل  يه ثيَؾٌؿَض ضا هي تَاى ثِ ػٌَاى اثعاضي وِ اظ تلفيك يه حؿگط ثيَلَغيه هتهل ثِ يه. آى آًبليت اؾت

ثيَ )آًچِ تَؾظ هجسل قٌبؾبيي هي قَز تَؾظ لؿوت ضزيبثي ثيَلَغيه  هجسل ػول قٌبؾبيي ضا اًدبم هي زّس،. قَز، تؼطيف وطز

 .خصة هي قَز ٍ ؾپؽ ثب ػجَض هدسز اظ هجسل ؾيگٌبل تَليس هي قَز( ضؾپتَض

د هي زٌّس ٍ اظ ٍاوٌف ثب ؾبيط هَاز خلَگيطي هي ثِ يه هَلىَل يب آًبليت ذبل پبؾ) ػولىطز ثيَؾٌؿَضّب وبهال اًتربثي اؾت،

 .قَز

 :قسوت هبی هختلف بیوسنسور 

 .يه ثيَؾٌؿَض اؾت  ايي لؿوت يىي اظ هْوتطيي لؿوت ّبي: ( ثيَ ضؾپتَض)لؿوت ضزيبثي ثيَلَغيه  -1
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ضا ثِ يه پيغبم ( قيويبيي فيعيىي يب)هجسل،تغييط لبثل هكبّسُ . خْت قٌبؾبيي اظ آى اؾتفبزُ هي قَز: ( تطاًؿسيَؾط)هجسل  -2

   .لبثل اًساظُ گيطي، وِ ثعضگي آى هتٌبؾت ثب غلظت هبزُ يب گطٍّي اظ هَاز هَضز ؾٌدف اؾت، تجسيل هي وٌس

 .ثِ هٌظَض تَليس ؾيگٌبل اظ آى اؾتفبزُ هي قَز: ؾيؿتن ذطٍخي -3

 :ثِ عَض ولي ّط ثيَؾٌؿَض قبهل اخعاي ظيط هي ثبقس

(a)ثيَوبتبليؿت  (d)                                        (d)ُپطزاظًس 

(b)هجسل (e)                                                       ًوبيكگط  

(c) آهپليفبيط 

ايي . ضا ثِ فطاٍضزُ تجسيل هي وٌٌس ؾَثؿتطا،  (a) وبتبليعٍضّبي حيبتي. زّس ثلَن زيبگطام يه ثيَؾٌؿَض ضا ًكبى هي ظيط قىل

ذطٍخي هجسل ثِ ٍؾيلِ تمَيت . تؼييي هي قَز وِ آى ضا ثِ يه ؾيگٌبل الىتطيىي تجسيل هي وٌس  (b) ٍاوٌف تَؾظ هجسل

  .ًوبيف زازُ هي قَز (e) ٍ زض ًْبيت زض ذطٍخي  پطزاظـ قسُ  (d)زضتمَيت هي قَز ٍ ؾپؽ   (c) وٌٌسُ

   

 (سوبسترا)آنبلیت  

ثطذي ًوًَِ . ػول، ّط هبزُ اي وِ زض يه فطآيٌس قيويبيي ههطف يب تَليس قَز، هؿتؼس اًساظُ گيطي ثب يه ثيَؾٌؿَض اؾت زض

لٌس ّب،اٍضُ،ولؿتطٍل،اتبًَل،گلَتبهيه اؾيس،الوتيه اؾيس،فؿفبت،پٌي ؾيليي،آؾپطيي،ثؿيبضي اظ آهيٌَ  :ّب ثِ قطح ظيط اؾت

  ...اؾيسّب ٍ 

 عنبصر بیولوشیکی  

اّويت ايي اخعا زض ػولىطز ثؿيبض اذتهبني آى  .ثيَلَغيىي ػبهل انلي گعيٌف زض ثيَؾٌؿَضّب هحؿَة هي قًَس ػٌبنط

ًؿجت ثِ ؾَثؿتطاي ذبل اؾت وِ ثسيي ٍؾيلِ اظ هساذلِ ي هَاز هعاحن وِ هَخت ػسم وبضايي ثؿيبضي اظ ضٍقْبي اًساظُ 

يب ثِ عَض اًتربثي ثِ ؾَثؿتطا (آًعين)ؾَثؿتطا ضا وبتبليع وٌسخعء ثيَلَغيه هوىي اؾت ٍاوٌف  .گيطي اؾت،خلَگيطي هي وٌس

قبهل چْبض  ػٌبنط ثيَوَغيه.اؾتفبزُ اظ آًعين  ثِ ػٌَاى خعء ثيَلَغيىي ، ثيف تط اظ زيگط هَاز هتساٍل اؾت. هتهل قَز

 :زؾتِ انلي ّؿتٌس

 اؾيس ّبي ًَولئيه -3                                                             آًعين ّب-9
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 گيطًسُ ّب-4                                                      آًتي ثبزي ّب-2

 آنسین هب

آًعين ّب يه هبوطٍ هَلىَل پيچيسُ ٍ زضقت اؾت وِ ثرف اػظن آى پطٍتئيٌي اؾت ثب يه گطٍُ پطٍؾتيته وِ غبلجب حبٍي 

ػولىطز ثؿيبضي اظ آًعين ّب قبهل فطآيٌس اوؿيس يب احيب اؾت وِ ثب ضٍقْبي الىتطٍقيويبيي لبثل  .يه يب چٌس اتن فلعي اؾت

اظ ػٌبنط ثيَلَغيىي ّؿتٌس وِ ثيكتط ثِ وبض ثطزُ هيكًَس ٍ هوىي اؾت زض حبلت ذبلم يب ثِ نَضت آًعين . آقىبضؾبظي اؾت

ايي هَاز وبتبليعٍضّبي ثيَلَغيىي ثطاي ٍاوٌف ّبي .ض گيطًسهَخَز زض ضيعاًساهگبى يب زض لغؼِ اي اظ ثبفت هَضز اؾتفبزُ لطا

وبضايي ايي هَاز زض ؾبذت ثيَؾٌؿَض هطثَط ثِ ػول .ذبل ثَزُ ٍ هي تَاًٌس ذَز ضا ثِ ؾَثؿتطاي ذبني هتهل ؾبظًس

طٍ قيويبيي لبثل ػولىطز ثؿيبضي اظ آًعين ّب قبهل فطآيٌس اوؿيس يب احيب اؾت وِ ثب ضٍقْبي الىت .وبتبليعٍضي آًْب هي ثبقٌس

 آقىبضؾبظي اؾت

 :هعايب .

 .ثِ خؿن هَضز ؾٌدف هتهل اؾت

 .اظ لسضت گعيٌف ثباليي ثطذَضزاضًس

 .چَى زاضاي فؼبليت وبتبليىي ّؿتٌس حؿبؾيت ضا افعايف هي زٌّس

 .ػولىطز آًْب ؾطيغ اؾت

  .اظ خولِ هَاز ثيَتَغيىي ّؿتٌس وِ ثيكتطيي ههطف ضا زاضًس

 :هؼبيت

زض ثطذي هَاضز هوىي اؾت ليوت هٌجغ  .خساؾبظي ٍ ذبلم ؾبظي آًعين ّب ذيلي ثبالؾت ّعيٌِ ي اؾترطاج،.ّؿتٌسگطاى 

 .آًعين ًيع گطاى ثبقس

 .غبلجب زض ٌّگبم تثجيت آًعين ّب ضٍي هجسل،ثركي اظ فؼبليت ذَز ضا اظ زؾت هيسّس

  .ظ زؾت هي زٌّسايي هَاز ثِ زليل غيط فؼبل قسى،پؽ اظ هست وَتبّي فؼبليت ذَز ضا ا

 

 آنتی ببدی هب

پطٍتئيٌْبيي ّؿتٌس وِ ثب هَاز هتربنن ثِ ًبم آًتي غى پيًَس يبفتِ ،آى ّب ضا زفغ ٍ اظ  آًتي ثبزي تَليس قسُ زض اًساهْب،

ًكبًساض وطزى ضا هي .آًتي غى ّبي ًب قٌبذتِ ضا هيتَاى ثب آًتي ثبزي ّبي ًكبًساض تؼييي ًوَز .آؾيجكبى خلَگيطي هي وٌس

 . َاى ثب ضازيَ ايعٍتَح ّب،پطٍة ّبي فلَضؾٌت ٍ يب پطٍثْبي قيوي لَ هيٌؿٌؽ اًدبم زازت

زض حميمت،آًْب .پيًَس آًتي ثبزي ثب آًتي غى،زض همبيؿِ ثب پيًَس آًعين ثب ؾَثؿتطاي هطثَط،ثؿيبض لَي تط ٍ اذتهبني تط اؾت

يي هَاز غبلجب ثِ نَضت ًكبًساض هَضز اؾتفبزُ لطاض هي ا.ًؿجت ثِ گًَِ ّبي هرتلف اظ يه هبزُ ثؿيبض اذتهبني ػول هي وٌٌس

  .گيطًس

       :                                                                                                                            هسایب

 .ايي هَاز زاضاي لسضت گعيٌف ثبال ّؿتٌس

 .ثؿيبض حؿبؾٌس

  آًْب ثؿيبض لَي اؾتپيًَس 

 :هعبیب
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 .فبلس اثط وبتبليىي ّؿتٌس

 گیرنذهب

ّبيي ّؿتٌس وِ زضٍى غكبي زٍ اليِ ي ليپيسي وِ پالؾوبي ؾلَل ضا احبعِ وطزُ لطاض زاضًس ٍ اظ لسضت قٌبذت  پطٍتئيي

 .يَلَغيه هي قَزاتهبل يه ػٌهط ثيَلَغيىي ثِ يه گيطًسُ ،هَخت نسٍض ًبگْبًي يه پبؾد لَي فيع.هَلىَلي ثطذَضزاضًس

چٌيي گيطًسُ ّبي ثيَلَغيىي ثِ خبي ايٌىِ ًؿجت ثِ هبزُ ي ذبني ٍاوٌف ًكبى زٌّس، ًؿجت ثِ گطٍّي اظ تطويجبت توبيل 

  ًكبى هي زٌّس

 
 

 نوکلئیک اسیذ

ضا زض هٌكأ وس غًتيىي اؾت وِ هكرهبت توبم لؿوت ّبي ؾلَل ظًسُ  ػولىطز اذتهبني ثيي ثبظّبي زٍ ضقتِ ي ًَولئيه اؾيس،

ِ .ثط زاضز ّوبًٌس آًتي ثبزي ّب .ثطاي تكريم غًْبي هسًظط، ثيوبضي ّبي غًتيىي، ػفًَت ّبي ٍيطٍؾي هفيس ّؿتٌس DNAپطٍثْبي ِِِ

  .ًكبًساضثِ هحلَل ؾٌدف ّوطاُ اؾت DNAًيع غبلجب ثب افعٍزى  DNAؾٌدف 

ّبيي وِ ثغَض ٍيػُ  گيطي گًَِ تِ قسُ ثطاي اًساظُّبيي ثب اخعاي قٌبذ ثؼٌَاى ثيَهلىَل DNA هجسلي اؾت وِ اظ، DNA ثيَؾٌؿَض

ّبي الىتطيىي، ًَضي ٍ گطهبيي زضيبفت  ؾيگٌبل ايي ثيَؾٌؿَضّب اظ عطيك هجسل وٌس اتهبل زاضًس، اؾتفبزُ هي DNA ثب

ثِ ثطاي قٌبؾبيي ًَػي اظ ؾطعبى ذَى  DNA زاًكگبُ نٌؼتي انفْبى اٍليي ثبض زض خْبى هَفك ثِ ؾبذت ظيؿت حؿگط.قَز هي

  .ًبم لٌفَؾيتي هعهي قسًس

 هبذل 

هجسل، تغييط لبثل هكبّسُ فيعيىي يب قيويبيي ضا ثِ يه پيغبم لبثل اًساظُ گيطي، وِ ثعضگي آى هتٌبؾت ثب غلظت هبزُ يب گطٍّي اظ 

حؿبؾيت ايي ٍؾيلِ ٍيػگي ٍ . چٌيي ػولي اظ تلفيك زٍ فطآيٌس هتفبٍت حبنل هي قَز .هَاز هَضز ؾٌدف اؾت، تجسيل هي ًوبيس

 .هَاز ثيَلَغيىي ضا ثب لسضت هحبؾجِ گطي ضيعپطزاقگط تطويت هي ًوبيس

 . ثيكتط ثيَؾٌؿَضّب اظ هجسل ّبي الىتطٍقيويبيي ؾبذتِ قسُ اًس 

 

 :طبقه بنذی بیوسنسورهب

 زٌّسًيع ثِ چْبض زؾتِ تمؿين هي قًَس اظ ًظط ًَع تجسيلي وِ اًدبم هي. 

ايي ضٍـ هجتٌي ثط اًساظُ )تمؿين هي قًَس  ّبي الىتطٍقيويبيي ثِ ؾِ زؾتِ پتبًؿيَهتطيهجسل :  هجسل ّبي الىتطٍ قيويبيي -1

يه ( ٍلتبهتطي)ايي پتبًؿيل ثب لگبضيتن غلظت هبزُ هَضز ؾٌدف هتٌبؾت اؾت، .گيطي پتبًؿيل يه پيل زض خطيبى نفط اؾت
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فتس ٍ يه افعايف يب وبّف زض خطيبى پيل ايدبز هبزُ هَضز ؾٌدف اتفبق ا( يب وبّف)پتبًؿيل ثِ پيل اػوبل هي قَز تب اوؿبيف 

ثعضگي ايي ضؾبًبيي زض  .هحلَل ّبي حبٍي يَى ّبزي الىتطٍى ّؿتٌس  ايي ضٍـ ثِ آهپطهتطي هؼطٍف اؾت ٍ ضؾبًبيي ؾٌدي .قَز

 .ضاثغِ ثيي ضؾبًبيي ٍ غلظت ثِ عجيؼت ٍاوٌف ٍاثؿتِ اؾت  .اثط ٍاوٌف قيويبيي تغييط هي يبثس

ي هَضز اؾتفبزُ زض ثيَؾٌؿَضّبي ًَضي قبهل عيف ؾٌدي خصة، عيف ؾٌدي فلَضؾبًؽ، عيف ؾٌدي ضٍـ ّب:  ًَضي -2

ثب تغييط ؾغح اوؿيػى ذَى، ضًگ ّوَگلجيي آى ًيع تغييط يبفتِ ، ثطضؾي ؾغح اوؿيػى ذَىهثل  .پطاـ ًَض اؾت  اًؼىبؼ زاذلي،

ضزيبثي ٍ اًساظُ گيطي تغييطات ضًگ ّوَگلجيي ثِ ٌّگبم تبثف ضا ٍ ايي تطاقِ ّب ثب زاقتي يه هٌجغ ٍ يه آقىبضؾبظ ًَضي تَاًبيي 

 .ذَاٌّس زاقت

فطوبًؽ اضتؼبـ تَؾظ خطم خصة قسُ ثط ضٍي . ايي اثعاضّب هجتٌي ثط تَليس خطيبى زض اثط اضتؼبـ زض يه ثلَضًس:  پيعٍالىتطيه -3

 .ؾغح تحت تبثيط لطاض هي گيطز

 

 تطهَهتطايي حطاضت ضا هي تَاى ثب يه . قيويبيي ثب تَليس يب خصة اًطغي ّوطاُ ّؿتٌس توبم فطايٌسّبي:  گطهبيي يب گطهبؾٌدي  -4

 حؿبؼ اًساظُ گيطي وطز ٍ آى ضا ثِ هيعاى ٍاوٌف ًؿجت زاز
 

  ضا ثِ ؾِ زؾتِ ولي تمؿين ًوَز  اظ ًظط هبّيت ػولىطز ٍ ؾبذتبض ثيَقيويبيي ٍ ثيَلَغيه هي تَاى ثيَؾٌؿَضّب. 

 )هبًٌس آًعين ّب)ثيَوبتبليتيه  -1

 )هبًٌس آًتي ثبزي ّب)ايوًََلَغيه  -2

 DNA) هبًٌس)اؾيس ًَولئيه  -3

کیتثبیت اجسای بیولوشینحوه   

 .ثِ هٌظَض ؾبذت يه ثيَؾٌؿَض پبيساض،ثبيس خعء ثيَلَغيه ثِ عطظ ذبني ثِ هجسل هتهل گطزز، چٌيي فطآيٌسي ضا تثجيت گَيٌس 

 :ٍخَز زاضزثطاي ايي هٌظَض پٌح ضٍـ ثِ قطح ظيط 

 خصة ؾغحي        

 ايي ضٍقي . زض ايي ضٍـ يه غكبي ثي اثط ثطاي ثِ زام اًساذتي هَاز ظيؿتي ثط ضٍي يه هجسل ثىبض هيطٍز:  ضيع پَقيٌِ ؾبظي

انلي تطيي غكبّبيي وِ زض ايي ضٍـ هَضز اؾتفبز . اوؿيػى اؾتفبزُ قساؾت وِ ثطاي ؾبذت اٍليي حؿگطگلَوع ضٍي الىتطٍز 

 : لطاض هيگيطًس ػجبضتٌس اظ

 (هبًغ ذطٍج پطٍتئيٌْب قسُ ٍ ٍضٍز گًَِ ّبي هعاحن هبًٌس آؾىَضثبت ضا وٌس هي وٌس) اؾتبت ؾلَلع 

 (هبزُ ؾٌتعي فبلس لسضت گعيٌف)پلي وطثٌبت

 (يه پطٍتئيي عجيؼي) والغى

   (لبثليت تطاٍايي ّوطاُ ثب گعيٌف ثطاي گبظّبيي هبًٌس اوؿيػىزاضاي ) تفلَى
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 ؾپؽ هًََهط پليوطيعُ قسُ ثِ غل تجسيل . هبزُ ي ثيَلَغيه ثب هحلَل هًََهط هرلَط هيكَززض ايي ضٍـ :  هحجَؼ ؾبظي

زض ايي ضٍـ ًفَش ؾَثؿتطا ثب هبًغ ّوطاُ اؾت ٍ ٍاوٌف ثِ وٌسي . كَزتثجيت هي ثب ٍلَع ايي فطآيٌس هبزُ ي ظيؿتي.هيكَز

 .ثب اظ زؾت ضفتي هبزّي ثيَلَغيىي اظ عطيك هٌبفص غل، فؼبليت وبّف هي يبثس. نَضت هيگيطز

 .پلي آوطيل آهيس ثيكتطيي غلي اؾت وِ زض ايي ظهيٌِ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت

 ثطاي ايي هٌظَض اظ . زض ايي ضٍـ هَاز ثيَلَغيىي ثِ يه حبهل خبهس يب هَازي اظ لجيل غل هتهل هي قًَس: ي پيًَس ػطض

ٍ زض ايي ضٍـ احتوبل آؾيت آًعين ٍخَز زاضز . هَازي ًظيط گلَتب آلسّيس وِ زاضاي زٍ گطٍُ ػبهلي اؾت، اؾتفبزُ هي قَز

 .ًفَش ؾَثؿتطا ّن هحسٍز هيكَز

 ذي گطٍّبي ػبهلي وِ زض فؼبليت وبتبليىي آًعين ًمف اؾبؾي ًساضًس، هي تَاًٌس ثِ پيىطُ خؿن ثط:  پيًَس وٍَاالًؿي

. اؾتفبزُ هي وٌٌس NH2,COOH,OH,SHزض ايي ضٍـ ثطاي پيًَس اظ گطٍّبي ًَولئَفيليه هبًٌس، .ًگْساضًسُ هتهل قًَس

اؾتفبزُ اظ ثيَؾٌؿَض، آًعين اظ زؾت ًوي ي زض ايي ضٍـ زض ع. ذٌثي نَضت گيطز pHالظم اؾت وِ ٍاوٌف زض زهبي پبييي ٍ 

 .ضٍز

 خصوصیبت حسگرهب

 : يه حؿگطايسُ آل ثبيس ذهَنيبت ظيطضا زاقتِ ثبقس

 ؾيگٌبل ذطٍخي ثبيس هتٌبؾت ثب ًَع ٍ هيعاى گًَِ ي ّسف ثبقس. 

 ثؿيبض اذتهبني ًؿجت ثِ گًَِ هَضز ًظط ػول وٌس. 

 لسضت تفىيه ٍ گعيٌف پصيطي ثباليي زاقتِ ثبقس. 

 تىطاضپصيطي ٍ نحت ثباليي زاقتِ ثبقس. 

  زضحس هيلي ثبًيِ) ؾطػت پبؾد زّي ثباليي زاقتِ ثبقس . 

  ٍ ػسم پبؾد زّي ثِ ػَاهل هعاحن هحيغي هبًٌس زهب ، لسضت يًَي هحيظ … 

  :زٍ ػبهل زض عطاحي يه ثيَؾٌؿَض هٌبؾت ًمف ايفب هيىٌس

    ο  َخت افعايف عَل ػوط، حؿبؾيت ٍپبيساضي آى هيگطززضٍـ هٌبؾت تثجيت ثيَضؾپتَض زض ؾغح خبهس وِ ه.  

    ο  اًتربة هجسل هٌبؾت.  

 

     DNA :( electrochemical DNA biosensors)الکتروشیویبیی هبیبیوسنسور دعولکر

ثِ ٍيػگيْبيي هطثَط   DNAپبيساضي ٍ اؾتحىبم . ثبظ ، لٌس ٍ گطٍّبي فؿفبت هي ثبقس 4زٍ ضقتِ اي اؾت ٍ قبهل    DNAؾبذتبض 

ٍ زض ًْبيت تَالي ،  تدوغ اثط هتمبثل ثيي ثبظّب زض عَل هحَض هبضپيچ زٍ ضقتِ اياظ خولِ ٍخَز پيًَس ّبي ّيسضٍغًي ثيي ثبظّب، 

ثبتَخِ ثِ ايٌىِ ثيي خفت ثبظّبي زٍ تَالي ذبنيت هىول قسى ٍخَز زاضز ٍثيي آًْب پيًَس . هحتَي ٍ اًساظُ ثبظّب هي ثبقس

ٍ  (probe)خْت قٌبؾبيي تَالي ّسف، اظ عطيك تَليس تَالي هىول آى  DNA ّيسضٍغًي ايدبز هيكَز ، لصا اظ ايي ذبنيت 

 تفبزُ هيكَزاؾDNA زض ؾبذت ثيَؾٌؿَض ّبي ى ثىبضثطزى آ

 .اؾتَاض اؾت (Probe,Target)ثط پبيِ خفت قسى زٍ تَالي هىول  DNAثٌبثطايي ثيَؾٌؿَضّبي 
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ايي . ضٍـ ّبي ضايح تكريم زي اى اي ثط پبيِ پي ؾي آض ٍ اؾتفبزُ اظ هَلىَل ّبي فلَضٍفَض هؼسًي ثِ ػٌَاى ًكبًگط اؾتَاض اؾت

طي ٍؾيغ ٍ تدعيِ ًب ّوگَى هَلىَل ّبي فلَضٍفَض هؼسًي، زلت تكريهي ضٍـ ّب ثٌب ثِ زاليلي اظ خولِ عيف ّبي خصثي ٍ ًك

  .ثباليي ًساضًس ٍ ًيبظهٌس تدْيطات پط ّعيٌِ ٍ يچيسُ ّؿتٌس

هىول ضقتِ ّسف  DNA. زض ايي ًَع ثيَؾٌؿَض ّب يه الىتطٍز اظ خٌؽ عال ثىبض ضفتِ وِ ثِ ػٌَاى هجسل الىتطٍقيويبيي هي ثبقس

(Probe) ضا اظ عطيك گطٍّبي ًَولئَفيليه(SH)   عطاحي .هتهل هيكَزهَضز آظهبيف تطٍز ىثِ ؾغح الثب پيًَس وٍَاالًؿي

probe زض نَضت ػسم حضَض ضقتِ ّسف، .ثگًَِ ايؿت وِ زٍ اًتْبي آى هىول ّؿتٌسProbe  ِحلمِ  -ثهَضت ؾبذتبض ؾبل

اهب ٌّگبهي  .هتطي وِ ثِ الىتطٍز هتهل اؾت خطيبًي ضا ًكبى ًوي زّسلصا آهپط هيجبقس، ٍ ايي ؾبذتبض هبًغ ػجَض الىتطٍى هيجبقس،

خفت  ي، اي(ّيجطيساؾيَى)تَالي ّسف زض هحلَل آظهبيف ٍخَز زاقتِ ثبقس، زٍ تَالي زض وٌبض ّن لطاض گطفتِ خفت هي قًَسوِ 

. ثِ ؾبذتبض ذغي تغييط هي يبثس، حلمِ -قسُ ٍزض ًْبيت ؾبذتبض ؾبلِ Probeقسى هٌدط ثِ ًبپبيساضي پيًَس زٍ اًتْبي ضقتِ 

زض ًتيدِ ػجَض الىتطٍى تَليس خطيبى هي وٌس وِ تَؾظ آهپطهتط لبثل هكبّسُ .لبزض ثِ ػجَض الىتطٍى هي ثبقس DNAؾبذتبض ذغي 

 .لصا ايي خطيبى ًكبًسٌّسُ حضَض تَالي هس ًظط اؾت .اؾت

 ًبًَ ثيَؾٌؿطّب

ثِ ذبعط وَچه ٍ ًبًَهتط ثَزى اثؼبز ايي حؿگطّب، زلت ٍ . قگطفي ذَاٌّس زاقتب آغبظ ػهط ًبًَفٌبٍضي، حؿگطّب ًيع تغييطات ث

اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي .اي وِ حتي ثِ چٌس اتن اظ يه گبظ ًيع ٍاوٌف ًكبى ذَاٌّس زاز ٍاوٌف آى ّب ثؿيبض ظيبز ذَاّس ثَز، ثِ گًَِ

زض قيوي تدعيِ ٍ تكريم ثطذي اظ تطويجبت قيويبيي ٍ  ّبي وطثٌي ّبي خسيسي ضا ثطاي اؾتفبزُ اظ ًبًَشضات ٍ ًبًَلَلِ ًبًَ، افك

ثِ ّويي . ّبي اًتمبل الىتطٍى اؾت ّبي وطثٌي، تؿْيل ٍاوٌف يىي اظ وبضثطزّبي خصاة ًبًَشضات ٍ ًبًَلَلِ .ثيَلَغيىي گكَزُ اؾت

الىتطٍقيويبيي وٌس ضا  ّبي قَز وِ ؾيٌتيه ٍاوٌف گط زض ؾبذت حؿگطّب ٍ ظيؿت حؿگطّب اؾتفبزُ هي زليل ثِ ػٌَاى يه ٍاؾغِ

 .سًوبي گيطي الىتطٍقيويبيي آًْب فطاّن هي عي فطايٌسي ثِ ًبم الىتطٍوبتبليع، تؿطيغ وطزُ ٍ ضاّي ثطاي اًساظُ

 :ببیو سنسورهاستفبده ازنبنولوله هب درتولیذ نبنو

حؿگط قيويبيي ٍ ّن حؿگط هىبًيىي  ّن  تَاى، ّب هي ثب ًبًَ لَلِ. ّب ذَاٌّس ثَز يىي اظ ًبهعزّبي ؾبذت حؿگطّب، ًبًَ لَلِ  

ًبًَ لَلِ ّبي وطثٌي ته زيَاضُ ٍ چٌس زيَاضُ ثِ ػلت زاقتي ذَال هىبًيىي ٍ الىتطًٍيىي هٌحهط ثِ فطزقبى وبضثطزّبي  .ؾبذت

غلظتْبي  هتٌَػي پيسا وطزًس وِ اظ خولِ هي تَاى ثِ اؾتفبزُ اظ آًْب ثِ ػٌَاى حؿگطّبيي ثب زلت ثؿيبض ثبال ثطاي تكريم هَاز زض

 :ثِ عَضولي وبضثطز ًبًَ لَلِ ّب زض حؿگطّب ضا هي تَاى ثِ زٍ زؾتِ تمؿين وطز. ثؿيبض پبئيي ٍ ثب ؾطػت ثبال اقبضُ وطز

ايي حؿگطّب هي تَاًٌس زضزهبي اتبق غلظتْبي ثؿيبضوَچىي اظ هَلىَلْبي :ًبًَلَلِ ّبي وطثٌي ثِ ػٌَاى حؿگطّبي قيويبيي( الف 

حؿگطّبي قيويبيي قبهل هدوَػِ اي اظ ًبًَلَلِ ّبي ته زيَاضُ ّؿتٌس ٍ . ثؿيبضثبال ضا آقىبضؾبظي وٌٌسگبظي ثب حؿبؾيت 

ّسايت الىتطيىي يه ًبًَلَلِ . ضا آقىبضوٌٌس ( NH3 ) ٍآهًَيبن ( NO2 ) هيتَاًٌس هَاز قيويبيي هبًٌس زي اوؿيس ًيتطٍغى

ازُ هي قَز، هي تَاًس زض هست چٌس ثبًيِ تب ؾِ ثطاثط افعايف يبثس لطاضز NO2 اظ ppm200 ًيوِ ّبزي ته زيَاضُ وِ زضهدبٍضت

حؿگطّبي تْيِ قسُ اظًبًَلَلِ ّبي ته زيَاضُ زاضاي حؿبؾيت . ّسايت زٍ ثطاثط ذَاّس قس NH3 2%ٍ ثِ اظاي اضبفِ وطزى فمظ 

ثب اؾتفبزُ اظ .  سزّبي تكريهي زاضًيح هْوي زضوبضثطايي ذهَنيبت ًتب. ثباليي ثَزُ ٍزضزهبي اتبق ّن ظهبى ٍاوٌف ؾطيؼي زاضًس

 .ثيَؾٌؿَض هي ؾبظًس ليپيس ّب ٍ يب آًعين  ثِ زيَاضُ ذبضخي ًبًَ لَلِ پپتيسي، پطٍتئيي ّب، اتهبل هَازي هثل

 
زاًكوٌساى زضيبفتِ اًس . هَخت تغييط زض لسضت ّسايت الىتطيىي آًْب ذَاّس قس اخعاي ًبًَ لَلِ ّبّطگًَِ تغييطي زض ؾبذتوبى ٍ 

يكَز ًبًَ لَلِ هي  وِ فؼبل ؾبظي ًيع هتٌبؾت ثب ذهَنيبت هَلىَل پيًَس قسُ، هَخت تغييطاتي زض ّسايت الىتطيىي ٍ تبثف ًَض اظ



9 
 

هرتلف نَضت گطفتِ اؾت ثبزي ّبي ساضت ّب ٍ آًتي تبوٌَى هغبلؼبتي ضٍي پطٍتئيي ّب، وطثَّي. وِ هٌحهط ثِ ّوبى هَلىَل اؾت

ٍ اتهبل ثِ آى ًبًَ لَلِ  لصا هتهَض ذَاّس ثَز وِ ثب حضَض ّط ًَع هَلىَل زض هحيظ حبٍي. وِ ّوگي تأييسي ثط ايي فطضيِ ثَزُ اًس

 .هي تَاى فطوبًؽ الىتطيىي يب عَل ًَضاًي هتفبٍتي ضا ثجت وطز ٍ ثِ حضَض آى هبزُ زض هحيظ پي ثطز

ػٌهط ثيَلَغيه ثَؾيلِ يه هَلىَل ٍاؾظ ثط ضٍي ًبًَ . هي گيطزلطاض زاضاي پتبًؿيل الىتطيىي زض ايي ضٍـ ًبًَ لَلِ ثيي زٍ الىتطٍز 

آًعين گلَوع اوؿيساظ ثِ . زض هحلَل هَضز آظهبيف اؾت ثَؾيلِ ثيَؾٌؿَض گلَوع ايي آظهبيف ثطاي قٌبؾبيي .لَلِ تثجيت هي قَز

 ساؾيَى گلَوعيآًعيوي اؾت وِ اظ آؾپطغيلَؼ ًبيدط تَليس ٍ ذبلم قسُ اؾت ٍ اوؿ گلَوع اوؿيساظ ، .بقسػٌَاى  ثيَضؾپتَض هي ث

ثيط لطاض ًوي ايي آًعين ثؿيبض اذتهبني ًؿجت ثِ گلَوع هي ثبقس ظيطا زض نَضت حضَض ؾبيط لٌس ّب تحت تب .ضا وبتبليع هي وٌس

ٍاوٌف اظ ًبًَ لَلِ ػجَض وطزُ  الىتطٍى حبنل اظ ايي. لَالوتبت اوؿيس هي وٌسزض حضَض اوؿيػى ثِ گ ضا ، گلَوعگلَوع اوؿيساظ.گيطز

ّط  .ًطخ اٍليِ ايي ٍاوٌف هتٌبؾت ثب غلظت گلَوع اؾت .ى پيسا هي وٌسىي وِ زاضز ٍ ثيي زض الىتطٍز خطيبزليل ذبنيت الىتطي ثِ

اذتهبني . ٌبي ػسم حضَض آًبليت هس ًظط اؾتچِ هيعاى گلَوع ثيكتط خطيبى ثيكتطي ًكبى زازُ هي قَز ٍ ػسم خطيبى ثِ هؼ

 . ثَزى آًعين ًؿجت ثِ ؾَثؿتطاي هس ًظط ايٌدب اّويت پيسا هي وٌس
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