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 حسگرهاسازی سیگنال فلورسانس در زیستبررسی نانوذرات متداول برای خاموش

 نادر علمی غیاثی

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

  )یدارائه گرد 95-96 دوم الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

  چکیده

های رسانش ای در حیطهگسترده پیشرفتهای بسیار بزرگی در علوم مختلف نائل آمده و های اخیر، علم نانو به برتریدر طی سال  مقدمه:

 ایتحقیقات بسیار گسترده .های تشخیصی، مهندسی در ابعاد نانو و غیره بدست آورده استدارو، پزشکی نانو، تصویربرداری زیستی، روش

در دانش نانوتکنولوژی  ،های تشخیصی معمولهایی برای تکنولوژیانتخابگر بعنوان جایگزینحساس و  یهای گیرندهبرای توسعه عامل

توان از نانوذرات فلزی مانند طال، نقره، مس و ... بعنوان کاوشگرهایی جدید و مطرح نام برد که تشخیص باره میاست. در اینصورت پذیرفته

، شکل و های نوری منحصر بفرد و قابل تغییر و اصالح آنهااند. ویژگیهای خاص فیزیکوشیمیایی خود متحول ساختها با ویژگیملکولی ر

 است.آل ساختهشان، و ترکیب همگی این عوامل، آنها را برای اهداف تشخیصی بسیار ایدهاندازه

 

تشدید پالسمون  ها و ابزارهای مختلفی همچونتوان از روشمحیط آزمایش می برررسی این نانوذرات و رفتار آنها دربه منظور   روش ها:  

سازی جست. این نانوذرات با خاموش( و یا اسپکتروسکپی فلورسانس بهرهSPRتشدید پالسمون سطحی ) (،LSPRسطحی لوکال )

توان های رنگی باشد، میوده طول موجکنند که اگر تابش در محد، خود تابش میNSETو یا  FRETفلوروفور مجاور خود طبق پدیده 

های شود، باعث کاربرد گسترده آنها در سیستمآنرا مشاهده کرد. پدیده تشدید پالسمون سطحی که در نانوذرات فلزی مشاهده می

امر در  شود. الزم بذکر است که مواد آنیزوتروپ، تشدید پالسمون سطحی شدیدتری دارند که باعث افزایش حساسیت آنهاتشخیصی می

 شود.تشخیص می

  

ی انتقال انرژی از ماده فلوروفور و انتظار بر آن است که در آینده نزدیک استفاده از نانوذرات طال و نقره که بر پایه  بحث و نتیجه:

های ریزی روشهای بسیاری وجود دارند که نیاز به پایهها و یونکنند، افزایش چشمگیری یابد؛ زیرا ماکرومولکولسازی آن عمل میخاموش

.  اندهای تشخیصی گشودههای منحصربفرد خود، دریچه امیدی بروی روشتشخیص مخصوص خود هستند و نانوذرات فلزی با ویژگی

 .به نانوذره صورت پذیرد رژی از فلوروفوربایست در جهت طراحی و ساخت ابزارهای مبتنی بر انتقال انتوسعه آتی ابزارهای نوری می

سازی فلورسانس با محوریت قرار دادن نانوذرات فلزی به ویژه نانوذرات طال و اثر خاموش است تادر این مطالعه سعی بر آن شده   استنتاج:

 های بلقوه این نانوذرات را مورد بررسی قرار دهیم.آنها، رویکردهای موجود در عرصه حسگرهای زیستی و قابلیت

 FRET ،NSETسازی، فلورسنس، حسگر، خاموش(، زیستGNPنانوذرات طال) :واژه کلید
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