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چکیده
در فرآیند تصفیه یا گندزدایی آب تشخیص سریع و پایش عوامل بیماریزا از جمله باکتریها و ویروسها بهعنوان شاخصهایی مهم
در کنترل کیفیت آب از اهمیت ویژهای برخوردار است .از طرفی ،پایش و اندازهگیری پیوسته و تشخیص عوامل بیماریزا با مشکالتی
از جمله پایین بودن غلظت آنها در آب و ناکافی بودن حساسیت روشهای موجود ،پیچیده بودن زمینهی شیمیایی آب و عدم
گزینشپذیری کافی روشهای فعلی ،و نیز عدم کارآمدی این روشها در تشخیص سریع و پایش پیوسته و ارزان عوامل بیماریزا
همراه بوده است .این موضوع اهمیت و لزوم توجه به علوم و فنآوریهای جدید را در ساخت حسگرهای زیستی بهمنظور دستیابی
به حساسیت ،سرعت پاسخ ،و گزینشپذیری بیشتر نشان میدهد .در این مقاله بهطور مختصر رویکرد جدید علوم نانو و کاربرد مواد
نانوساختاری در طراحی و ساخت حسگرهای زیستی جدید بهمنظور تشخیص و پایش عوامل بیماریزا در آب معرفی شده و مثالهایی
نیز از کاربرد نانوزیستحسگرها ارائه شده است.
واژههای کلیدی :کنترل کیفیت آب؛ عوامل بیماریزا؛ مواد نانو ساختاری؛ نانو زیست حسگر.
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 -1مقدمه
بهدل یل ارتباط مستتتتقیم وجود عوامل بی ماریزا از جمله
باکتری ها و ویروس ها در آب با ستتتالمت عمومی جامعه،
ت شخیص و پایش پیو ستهی این عوامل در آب پیش و پس
از مرحلهی گندزدایی در تصفیهخانهها اهمیت ویژهای دارد.
بهدلیل ناکارآمدی و عدم گزینشپذیری روشهای مرستتوم
در ت شخیص و پایش سریع و ارزان این عوامل بیماریزا در
آب ،در سالهای اخیر تالش گ ستردهای بهمنظور تو سعهی
نانوزی ستح سگرهای جدید با کاربرد مواد نانو ساختاری در
طراحی و ساخت آنها انجام شده ا ست ( Koedrith et
.)al. 2015; Qu et al. 2013; Hadi et al. 2016

 -٢اجزاء تشکیل دهندهی نانوزیست حسگر
سه جزء ا صلی در طراحی و ساخت نانوزی ست ح سگرها
ع بارت ند از عامل تشتتتخیصتتتی ،انت قال عالمت ،و مادهی
نانو ساختاری ( شکل  .)1عامل ت شخی صی معموالً به مادهی
نانو ساختاری مت صل ا ست و برهمکنش عامل ت شخی صی/
مادهی نانوساختاری با عامل بیماریزا با یک مکانیزم انتقال
عالمت کنترل میشود.

ه ستند .شکل (-2الف) بهطور فر ضی ات صال انتخابی یک
آنتیبادی را با آنتیژنهای ستتت س باکتری ویژهی آن آنتی
بتتادی نمتتایش میدهتتد ( Homann and Göringer
 .)1999شتتکل (-2ب) نیز نمایشتتی از برهمکنش انتخابی
یک آپ تامر را با ستتتلول باکتری هدف نشتتتان مید هد
( .)Homann and Göringer 1999آپتامرها توالیهای
نوکلئوئیک استتت ید کوچکی هستتتتند که تما یل و گزینش
پذیری باالیی را نستتتبت به مولکول هدف نشتتتان دادهاند و
اخیراً کاربرد آن ها بهعنوان عوامل تشتتتخیصتتتی بستتت یار
گزینشپذیر در ساخت زی ستح سگرها مورد توجه ا ست.
شتتکل (-2ج) نیز یک حستتگر با عامل تشتتخیصتتی از نوع
کربوهیدرات برپایهی برهمکنش و اتصتتال بین کربوهیدرات
مانوز با پروتئین  ConAرا در س س سلول هدف E. Coli
نشتتتان میدهد ( .)Shen et al. 2007کربوهیدراتها از
جدیدترین عوامل ت شخی صی ه ستند که اخیراً مورد توجه
قرار گرفتهاند .همچنین در برخی پژوهش ها ،از برهمکنش
ر شتههای پپتیدی ضدمیکروبی با مناطقی از س س سلول
باکتری هدف برای ساخت زیستحسگر استفاده شده است.
شکل (-2د) نمای شی فر ضی را از چنین برهمکن شی بین
چند نوع رشتتتهی پپتیدی ضتتدمیکروبی با ستت س ستتلول
بتتاکتتتتتری E. Coli O157:H7نشتتتتان متتیدهتتد
(.)Arcidiacono et al. 2008
 -4نحوهی عملکرد نانوزیستحسگرها

شکل  -1اجزاء تشکیل دهندهی نانوزیستحسگرها
Fig. 1 Components of bio-nanosensors
)(Vikesland and Wigginton 2010

 -3عوامل تشخیصی و برهمکنش انتخابی آنها با
سلول هدف
عوامل ت شخی صی معموالً مولکولهای زی ستی ه ستند که
اتصتتال گزینشپذیری را با اپیتوپهای روی ستت س ستتلول
باکتری یا ویروس هدف برقرار میکن ند .از پر کاربردترین
عوامل ت شخی صی در ساخت زی ست ح سگرها آنتیبادیها

زمانی که برهمکنش انتخابی بین عامل ت شخی صی و سلول
هدف رخ میدهد ،بهمنظور ت شخیص و تعیین مقدار سلول
هدف الزم استتتت این برهمکنش به یک عالمت مناستتت
تبدیل شتتود .در ستتاخت زیستتت حستتگرهای جدید از مواد
نانوساختاری از جمله نانوذرات فلزی ،نانوذرات سیلیسیومی،
نقاط کوانتومی ،نانو ذرات مغناطیستتتی ،نانوستتتاختارهای
کربنی ،و بستتتیاری مواد نانوستتتاختاری دیگر (شتتتکل )1
بهمنظور ت بد یل برهمکنش زیستتتتی به یک عال مت با
ح سا سیت باال ا ستفاده شده ا ست ( Koedrith et al.
2015; Qu et al. 2013; Vikesland and
 .)Wigginton 2010همانطور که اشاره شد ،در طراحی
یک نانوزیستحسگر عامل تشخیصی معموالً به س س ذرات
نانوستتاختار متصتتل استتت .عالمت ایجاد شتتده پس از برهم
کنش عامل ت شخی صی با سلول هدف ب سته به نانو ساختار
مورد استتتت فاده ،معموالً از نوع نوری ،مغ ناطیستتتی ،یا
الکتروشیمیایی (شکل  )1است .اندازهی کوچک ذرات مواد
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نانوساختاری و به عبارتی نسبت س س به حجم باالی آنها
و خواص فیزیکی-شتتتیمیایی قابل کنترل نانوذرات که به
اندازه ،شکل ،و ترکی آنها مرتبط ا ست گزینشپذیری و
ح سا سیت پا سخ نانوزی ستح سگرها را ن سبت به عوامل

میکروبی یا ویروستتتی بهطور قابل توجهی افزایش میدهد
( Koedrith et al. 2015; Vikesland and
.)Wigginton 2010

شکل  -2نمایش فرضی نحوهی اتصال عوامل تشخیصی مختلف با س س سلول هدف :الف -اتصال آنتیبادی با آنتیژن ( Homann and
 ،)Göringer 1999ب -اتصال انتخابی آپتامر ( ،)Homann and Göringer 1999ج -اتصال کربوهیدرات مانوز با پروتئین ConA
( ،)Shen et al. 2007و د -اتصال انتخابی انواعی از پپتیدهای آنتیمیکروبی ()Arcidiacono et al. 2008
)Fig. 2 Schematic representation of different recognition elements interactions with the target cells: a
antibody/antigen-based, b) aptamer-based, c) manoze/ConA-based, and d) antimicrobial peptides-based
interactions

 -1-4نانوزیستحسگرهای با انتقال عالمت نوری
انتقال عالمت در نانوزیستحسگرهای نوری معموالً بر اساس
فلوئورسانی یا بر اساس پدیدهی تشدید پالسمون س حی
استوار است ( Comparelli et al. 2007; Vikesland
 .)and Wigginton 2010اخیراً نانوذرات سیلیکای آالیش
شده با مولکولهای فلوئورسان برای کاربردهای مختلف از
جمله در ساخت نانوحسگرهای با انتقال عالمت نوری بسیار
مورد توجه قرارگرفتهاند ( Wang et al. 2007; Yan et
 .)al. 2007بهعنوان مثال ،شکل (-3الف) تصویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری با بزرگنمایی باال را از
نانوذرات سیلیکای آالیششده با مولکولهای با ویژگی
فلوئورسانی قوی نشان میدهد ( .)Zhao et al. 2004هر

نانوذره محتوی هزاران مولکول فلوئورسان است .عامل
تشخیصی ،آنتیبادی ویژهی سلولهای هدف از نوع E.
 Coli O157است که پس از اصالح و آمادهسازی شیمیایی
س س نانوذرات ،با پیوند کوواالنسی به س س آنها متصل
شده است .شکل (-3ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی از یک سلول  E. Coli O157را در محیط آبی
محتوی نانوذرات مذکور نشان میدهد .همانطور که
مشخص است نانوذرات س س سلول  E. Coli O157را به
نحو موثری احاطه کردهاند .شکل (-3ج) تصویر میکروسکوپ
فلوئورسانی را از سلول  E. Coli O157در محیط آبی
محتوی نانوذرات سیلیکا/آنتیبادی نشان میدهد.
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همانطور که مشخص است بهدلیل احاطهی سلول هدف با
نانوذرات از طریق برهمکنش ویژهی آنتیبادی با سلول
هدف ،فلوئورسانی شدیدی در س س آن مشاهده میشود.
بدین ترتی  ،با کاربرد این روش ،میتوان با گزینشپذیری
بسیار باالیی ،حتی یک تک سلول هدف را در یک محیط

الف

آبی پیچیده تشخیص داد ( .)Zhao et al. 2004شکل ()4
نحوهی عملکرد یک زیستحسگر نوری حساس به ویروس
 JCرا بهطور فرضی نمایش میدهد ( Niikura et al.
.)2009

ج

ب

(ب) یک
مولکولهای
شده با
آالیش
نانوذرات س
الکترونی عبور
میکروسکوپ الکترونی
تصویرمیکروسکوپ
(الف)تصویرشکل(3-الف)
شکل 3
سلول
فلوئورسان ،یک
فلوئورسان( ،ب)
مولکولهای
شده با
یلیکایدوپ
سیلیکای
ی ازاز نانوذرات
عبوری
سلول  E. Coliدر محیط آبی محتوی نانوذرات پیوند شده با آنتیبادی( ،ج) تصویر میکروسکوپ فلوئورسانی از یک سلول E.
 Coliدر محیط آبی محتوی نانوذرات سیلیکا/آنتیبادی (.)Zhao et al. 2004
)Fig. 3 a) Transmission electron microscope image of fluorescent molecules-doped silica nanoparticles. b
Scanning electron microscope image of E. Coli cell in aqueous environment containing nanoparticles
conjugated with antibody. c) Fluorescence image of E. Coli cell in aqueous environment containing silica
nanoparticles/antibody
جابه جایی قرمز در طیف جذبی تشدید پالسمون

مولکول سیالیک اسید

س حی نانوذرات طال پس از برهم کنش با ویروس
ویروس

برهم کنش انتخابی نانوذرات طالی
اصالح شده با مولکول های سیالیک اسید
آرایه ای از نانوذرات طال بر س س

با ویروس

ویروس

یک نانوذرهی طال

شکل  -4حسگر نوری ویروس  JCبا عامل تشخیصی کربوهیدرات پیوند شده بر س س نانوذرات طال با سازوکار انتقال عالمت نوری از نوع
تشدید پالسمون س حی ()Niikura et al. 2009
Fig. 4 Optical JC virus sensor based on carbohydrate recognition element-linked Au nano particles with the
surface plasmon resonance optical signal transduction mechanism

س س این ویروس شامل آرایهی تکرارشوندهای از پروتئین
کپسید است که میتواند با کربوهیدرات سیالیکاسید برهم
کنش انتخابی داشته باشد .بدین ترتی در این زیستحسگر
از سیالیکاسید بهعنوان عامل تشخیصی کربوهیدراتی
استفاده شده است .تصویر سمت چپ یک نانو ذرهی طال را
با مولکولهای سیالیک اسید که با روش شیمیایی به س س
آن متصل شدهاند ،بهطور فرضی نشان میدهد .در مواجهه
با ویروس  ،JCبهدلیل برهمکنش و اتصال انتخابی سیالیک

اسید با پروتئین کپسید در س س ویروس ،همانطور که در
شکل نمایش داده شده است ،یک آرایش فضایی از نانوذرات
طال در س س ویروس شکل میگیرد .این آرایش فضایی
نانوذرات طال در س س ویروس هدف با ایجاد تغییراتی در
ویژگیهای نوری آنها همراه است .بدین ترتی که پیک
جذبی تشدید پالسمون س حی نانوذرات طال در محدودهی
مرئی به سمت طول موجهای بلندتر (جابهجایی قرمز) جابه
جا میشود .مشاهدهی این جابهجایی بیانگر وجود ذرات
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ویروس و میزان این جابهجایی معیاری از غلظت ویروس
هدف در محیط آبی خواهد بود (.)Niikura et al. 2009
در مقایسه با رنگهای فلوئورسان ،ویژگی فلوئورسانی قویتر
نانوذرات نقاط کوانتومی سب شده است تا در ساخت
زیستحسگرها مورد توجه قرار گیرند ( Medintz et al.
 .)2005; Yang and Li 2006به عنوان مثالی از کاربرد
نقاط کوانتومی در اندازهگیری باکتریها در یک پژوهش
از نانوذرات  CdSو از کربوهیدرات مانوز به عنوان عامل
تشخیصی استفاده شد (.)Mukhopadhyay et al. 2009
با یک روش سادهی شیمی مرطوب و در یک مرحله،
نانوذرات  CdSتهیه شده و س س آنها با مولکولهای مانوز
پیوند داده شد .شکل 5الف یک تصویر میکروسکوپ
الکترونی عبوری را از نانوذرات پیوند شده با کربوهیدرات به

همراه یک شکل فرضی از ساختار آنها نشان میدهد .از این
نانوذرات با حساسیت باال برای تشخیص مقادیر کم باکتری
 E. Coli ORN178با روش میکروسکوپ فلوئورسانی
استفاده شد .شکل 5ب تصویر میکروسکوپ فلوئورسانی را
برای این باکتری پس از تماس با نانوذرات مذکور نشان می-
دهد .برهمکنش و اتصال مولکولهای مانوز در س س این
نانوذرات با س س سلولهای باکتری ،سب تجمع این سلول-
ها شده به طوری که ویژگی فلوئورسانی قابل توجهی را می-
توان در محل تجمع باکتریها و به تبع آنها نانوذرات CdS
مالحظه نمود .به منظور مقایسه ،شکل 5ج نتایج آزمایش
مشابهی را با باکتری  E. Coli ORN178نشان میدهد .به
سب عدم امکان اتصال س س سلولهای این باکتری با
کربوهیدرات مانوز ،پاسخ مشابهی با این باکتری مشاهده
نشد (.)Mukhopadhyay et al. 2009

شکل ( -5الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوذرات  CdSپیوند شده با مولکولهای کربوهیدرات مانوز .تصویر
میکروسکوپ فلوئورسانی از برهمکنش (ب) باکتری  E. Coli ORN178و (ج) باکتری  E. Coli ORN208با نانوذرات مذکور
()Mukhopadhyay et al. 2009
Fig. 5 a) Transmission electron microscope image of manoze carbohydrate-linked CdS nanoparticles.
Fluorescence images of interactions of b) E. Coli ORN178 cells and c) E. Coli ORN208 cells with manoze/CdS
particles

 -٢-4نانو زیست حسگرهای بر اساس نانوذرات
مغناطیسی
اخیراً کاربرد نانوذرات مغناطیسی در طراحی و ساخت
نانوحسگرها بسیار مورد توجه بوده است ( Laurent et al.
 .)2008; Olsvik et al. 1994بهعنوان مثال شکل ( )6به-
طور فرضی یک نانوذره را از جنس آهن اکسید ()Fe3O4
نشان میدهد ( .)El-Boubbou et al. 2007س س این
نانوذره بهمنظور آساننمودن اصالح شیمیایی آن با الیهی
بسیار نازکی از سیلیکا پوشانده شده است .شکل ( )6نشان

میدهد که س س هر نانوذره با روش شیمیایی به تعدادی
مولکولهای کربوهیدرات مانوز (عامل تشخیصی) با پیوند
کوواالنسی متصل شده است .این نانوذرات سپس برای مدت
کوتاهی در محلول محتوی سلولهای هدف ()E. Coli
پخش میشوند .در تصاویر میکروسکوپی الکترونی در شکل
( )6به روشنی اتصال نانوذرات/کربوهیدرات را به س س سلول
هدف  E. Coliبر اساس برهمکنش کربوهیدرات مانوز با
پروتئینهای س س سلولها میتوان مشاهده کرد .کوچکی
اندازهی نانوذرات سب میشود که اجرای این روش آنالیزی
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مشاهده و شمارش آنها با میکروسکوپ فلوئورسانی (شکل
 )6تخمین زد .این روش امکان اندازهگیری سریع سلولهای
هدف را با حداقل غلظت  1٠٠٠٠ Cell/mlاز نمونهی آب
فراهم میآورد (.)El-Boubbou et al. 2007

با سرعت کوتاهی قابل انجام باشد طوریکه پس از گذشت
چند دقیقه میتوان با اعمال یک میدان مغناطیسی قوی
نانوذرات مغناطیسی و به تبع آن سلولهای باکتری را بهطور
متراکم شدهای از محلول جدا نمود .در مرحلهی بعد میتوان
غلظت سلولهای هدف را با رنگآمیزی سلولهای متراکم و
تصاویر میکروسکوپ
الکترونی عبوری با دو

پیوند شیمیایی س س

بزرگ نمایی از یک

با مولکول های مانوز

سلول باکتری احاطه

نانوذره ی مغناطیسی با

شده توسط نانوذرات

پوشش ناز

کربوهیدرات مانوز

مغناطسی
جدا کردن توده ی متراکم سلول های باکتری
احاطه شده با نانوذرات مغناطیسی

سیلیکا

افزودن نانوذرات به نمونه ی آب و
پس از چند دقیقه اعمال میدان

نمونه ی آب محتوی سلول های

مغناطیسی

باکتری هدف

نانوذره ی مغناطیسی اصالح شده

سلول باکتری

با مولکول های مانوز
تصویر میکروسکوپ فلوئورسانی از توده ی متراکم
سلولهای باکتری جدا شده با روش مغناطیسی

شکل -6کاربرد نانوذرات مغناطیسی در ساخت حسگر سلول  E. Coliبا عامل تشخیصی کربوهیدرات و تصاویر میکروسکوپ الکترونی از
چگونگی برهمکنش نانوذرات/عامل تشخیصی با س س سلول هدف و تصویر میکروسکوپ فلوئورسانی از تودهی سلولهای جدا شده با روش
مغناطیسی (.)El-Boubbou et al. 2007
Fig. 6 Applications of magnetic nanoparticles in fabrication of E. Coli sensor with carbohydrate recognition
element and electron microscope images of interaction of nanoparticles/recognition element with the surface of
target cells and fluorescence microscope image of concentrated bacterial cells separated by magnetic method

در پژوهشی دیگر از نانوذرات  Fe3O4با س س عاملدار شده
با گروه آمینی برای جدا کردن برخی باکتری های آب
ا ستفاده شد ( .)Huang et al. 2010ت صویر درونی شکل
( )7نمایشتتی استتت فرضتتی از ستتاختار کروی یک نانوذره
مغناطیستتتی  Fe3O4عاملدار شتتتده با گروههای آمیندار.
تهیهی این نانوذرات و عاملدار کردن ستتت س آن ها با یک
روش ستتاده شتتیمی مرطوب انجام پذیرفت .تصتتویر الف در
شکل ( ،)7آب محتوی باکتری  E.Coliو ت صویرهای ب و
ج مربوط بتته زمتتانی استتتتت کتته بتته ترتیت نتتانوذرات
غیرعاملدارشتتتده و نانوذرات عاملدارشتتتده در نمونه آب
پراکنده شده و سپس با اعمال یک میدان مغناطی سی جدا
شدهاند .مقایسهی نمونه آب تصویر ج با تصویر ب در شکل
( )7به روشتتنی قابلیت اتصتتال نانوذرات عاملدارشتتده را با
باکتریهای موجود در آب نشان میدهد .این قابلیت اتصال
شتتتاید به جاذبهی بین بار مثبت عاملهای آمینی (با توجه

به  pHنمونه آب که در  7تنظیم شتتده استتت) در ستت س
نانوذرات با مکانهای با بار منفی در س س باکتریها مربوط
با شد ( .)Huang et al. 2010در شکل (( )7هر دو حالت
ب و ج) بهوستتیل یک آهنربا تحت میدان مغناطیستتی قرار
گرفتهاند و  pHآب  7است .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که در برخی موارد حتی یک مولکول ستتتادهی آمیندار نیز
میتواند قابلیت اتصتتال خوبی را با ستت س ستتلول باکتری
برقرار نماید .همانطور که قبال نیز اشتتاره شتتد میتوان به
جای آنتیبادیها یا آپتامرها بهعنوان عوامل متصتتلشتتونده
به ستتت س ستتتلول باکتری ،از مولکول های دیگر مان ند
کربوهیدرات ها و رشتتتته های پپتیدی نیز استتتتفاده کرد.
ا ستفاده از مولکولهای سادهتر در مقای سه با آنتیبادیها و
آپ تامر ها ،هرچ ند ویژگی گزینش پذیری کمتری دارد ا ما
کمهزینهتر و پایداری بیشتری خواهد داشت.
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شکل -7نمایشی فرضی از نانوذره مغناطیسی عاملدار شده ،الف-نمونه آب محتوی باکتری  ،E. Coliب -نمونه آب محتوی
باکتری و نانوذرات مغناطیسی غیر عاملدار شده و ج -نمونه آب محتوی باکتری و نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده
Fig. 7 Schematic representation of a functionalized magnetic nanoparticle. a) Water sample containing E. Coli
cells, b) water sample containing non-functionalized magnetic nanoparticles and E. Coli cells, and c) water
sample containing functionalized magnetic nanoparticles and E. Coli cells. Both b and c are subjected to an
applied magnetic field (pH = 7).

اندازهی ذرات مغناطی سی نقش موثری در سرعت و کارایی
آنها در جدا سازی باکتریهای هدف خواهد دا شت طوری
که اندازهی درشتتتتر ذرات ،هرچند با جداستتازی ستتریعتر
آنها در میدان مغناطیستتی همراهاستتت ،اما کارایی آنها را
در بهدام ا نداختن باکتری های هدف کاهش مید هد و
کاهش اندازهی ذرات مغناطی سی نیز از دیگر سو با نتایجی
معکوس همراه استتتتت .در یک پژوهش با ته یهی چ ند
مرحلهای و الیهبهالیهی نانوذرات مغناطیستتتی روی بستتتتر
نانوذرات کروی پلیمری ،توانستتهاند ذرات مغناطیستی را با
ابعادی کنترل شتتدهتر تهیه نمایند (.)Wen et al. 2017
شتتتکل ( )8تصتتتویر میکروستتتکوپ الکترونی عبوری را از
نانوذرات کروی پلیمری (الف) پیش و (ب) پس از نشتتاندن
یک الیهی ناز از پلیمر پلیاتیلنایمین و ستتتپس الیهی
نازکی از نانوذرات  Fe3O4روی س س آنها نشان میدهد .با
تکرار الیهنشانی الیهی پلیمری و سپس الیهی  Fe3O4تا 4
بار متوالی ،ذرات مغناطی سی کروی ( شکل  8ت صویر ج) با
اندازهای بهینه و م لوب تهیه شتتتد .ستتتپس ستتت س این
نانوذرات با آنتیبادی به عنوان عامل ت شخی صی پیوند داده
شتتتد .در این روش از ذرات مغناطیستتتی برای جداستتتازی
باکتری  Salmonella typhimuriumا ستفاده شد که هم
ستتترعت م لوبی را در جداستتتازی با میدان مغناطیستتتی
داشتتتند و هم کارایی باالیی را در به دام انداختن باکتریها
نشتتتان دادند طوری که تنها پس از حدود  2٠ minاعمال
میدان مغناطی سی ،تقریبا تمامی باکتریهای نمونه بههمراه
نانوذرات جدا شدند ( .)Wen et al. 2017پیکان قرمز رنگ

در شکل ( -8د) یک باکتری Salmonella typhimurium

را نشتتتان میدهد که بهنحو موثری بهوستتتیله تعدادی از
نانوذرات مغناطیستتی احاطه شتتده استتت .پس از مرحلهی
جداستتتازی باکتریها ،اندازهگیری آنها در این پژوهش با
روش معمول استتپکتروستتکوپی فلوئورستتانی انجام پذیرفت.
ا ستفاده از ذرات مغناطی سی در جدا سازی موثر باکتریها،
نیاز به مراحل طوالنی کشت باکتری را قبل از اندازهگیریها
آن مرتفع مینماید.
 -3-4نانوزیستحسگرهای با مکانیزم انتقال عالمت
الکتروشیمیایی
نانوزیستحسگرهای از نوع ترانزیستورهای اثر میدانی را می
توان در این گروه جای داد .بهعنوان مثال ،شکل (-9الف)
بهطور فرضی ساختار و نحوهی عملکرد را در یک نوع حسگر
سلول  E. Coli DH5aنشان میدهد (.)So et al. 2008
ساخت این حسگر اثر میدانی با روش فوتولیتوگرافی انجام
شده و بینابین دو الکترود ترانزیستور با فاصلهی ،5 µm
معموالً یک تا چهار نانولولهی کربنی پل ارتباطی ایجاد می
کنند (شکل -9الف) .عامل تشخیصی آپتامر ویژهی سلول
هدف  E. Coli DH5aاست که دیوارههای جانبی نانولوله
های کربنی با روش شیمیایی به این آپتامر پیوند شده است.
شکل (-9ب) بیانگر تغییرات هدایت الکتریکی نانولولهی
کربنی در مواجهه با سلول هدف است .در اثر برهمکنش
انتخابی آپتامر با سلول هدف ،هدایت الکتریکی نانولولهی
کربنی دستخوش تغییر شده و همانطور که از شکل
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مشخص است ،با افت جریان عبوری از ترانزیستور همراه
است .تصویر داخلی در شکل (-9ب) تصویری میکروسکوپی
را از دو سلول هدف  E. Coli DH5aدر س س نانولولهی
کربنی/آپتامر نمایش میدهد .در این روش ،میزان کاهش
جریان عبوری از ترانزیستور میتواند بهعنوان یک عالمت
خروجی و معیاری از تشخیص و تعیین مقدار سلول هدف
 E. Coli DH5aدر نظر گرفته شود (.)So et al. 2008
کاربرد نانوذرات فلزی پیوند شتتتده با عامل تشتتتخیصتتتی و
ستتپس استتتفاده از روشهای حستتاس ولتامتری را میتوان
بهعنوان مثالی دیگر از روش های مبتنی بر مکانیزم انتقال
عال مت الکتروشتتتیم یایی معرفی کرد ( Liébana et al.
 .)2014; Merkoçi 2007; Wang 2007در یک پژوهش
از نانوذرات طالی پیوند شتتده با آنتیبادی برای اندازهگیری
و تشتتخیص باکتری  Salmonella typhiاستتتفاده شتتد
( .)Dungchai et al. 2008مراحل انجام روش در شتتکل
( )1٠نمایش داده شتتتده استتتت .همانطور که در شتتتکل
مشخص است ،نخست مولکولهای آنتیبادی بهمقدار کافی
روی س س ب ستر پیوند شدهاند .سپس س س پیوند شده با
آنتی بادی برای مدتی مشتتتخص با نمو نهی آب محتوی
باکتری تماسداده می شود .پس از ش ست شو و در مرحلهی
بعد محلول محتوی نانوذرات طالی پیوند شده با آنتیبادی
برای مدت کافی با ستتت س مذکور ت ماسداده میشتتتود.
همانطور که از شکل ( )1٠مشخص است ،پس از شستشو،
تماس س س با محلول محتوی آسکوربیک اسید و یونهای
مس ،با کاهش الکترو شیمیایی یونهای مس دوظرفیتی در
اثر ویژگی کاهندگی آ سکوربیک ا سید و شکلگیری الیهی
نازکی از فلز مس روی س س نانوذرات طال همراهخواهد بود.
پس از شتتستتتشتتوی باقیماندهی محلول مذکور ،این الیهی
مس در تماس با حجم معینی از محلول اسید نیتریک و در
اثر ویژگی اک سندگی الکترو شیمیایی ا سید نیتریک ،دوباره
بهصورت یونهای مس دو ظرفیتی اکسید شده و به محلول
وارد میشتتود .در مرحلهی نهایی ،یونهای مس در محلول
مذکور با روش الکترو شیمیایی ولتامتری برهنه سازی آندی
و در یک سی ستم سه الکترودی و با الکترود کار از جنس
کربن شیشهای اندازهگیری میشوند.

شکل  -8تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از بسترهای
کروی پلیمری (الف) قبل و (ب) پس از یک مرحله و (ج) پس از
چهار مرحلهی متوالی الیهنشانی پلیمر پلیاتیلنایمین و
( .Fe3O4د) تصویر یک باکتری که توسط تعدادی از نانوذرات
مغناطیسی احاطه شده است ()Wen et al. 2017
Fig. 8 Transmission electron microscope images of
spherical polymeric substrates a) before and b) after
one step and c) after four successive steps of
polyethyleneimine/Fe3O4 deposition. Image of a
bacterial cell surrounded by some magnetic
nanoparticles
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نانولوله ی کربنی پیوند شده با آپتامر
الف
سلول E. coli DH5a

Fig. 10 Representation of some of the measuring
ب steps of Salmonella typhi cells with
electrochemical
signal transduction mechanism

اندازهی عالمت ولتامتری برهنه-
با روش درجه
توان قبل از
میجریان
بندی س
س
مواجهه
محتویمقدار غلظت باکتری در
محلول را به
هایبا مس
سازی آندی یون
سول هدف
نمونهی آب مرتبط نمود.
س س جریان پس از مواجهه با
محلول محتوی سول هدف

 -5نتیجهگیری
الکترودهای ترانزیستور اثر میدانی

ی کربنی پیوند شده با آپتامر

ب
س س جریان قبل از
مواجهه با محلول محتوی
سول هدف
س س جریان پس از مواجهه با
محلول محتوی سول هدف

ثر میدانی

شکل  -9حسگر سلول  E. Coli DH5aاز نوع ترانزیستورهای
اثر میدانی با عامل تشخیصی آپتامر سلول هدف پیوند شده با
نانولولههای کربنی (.)So et al. 2008
Fig. Field effect transistor E. Coli DH5a cell sensor
with aptamer recognition element-linked carbon
nanotubes

در این نوشتار بهطور مختصر نانوزیستحسگرها ،اجزاء تشکیل-
دهنده و ساختار آنها ،عوامل تشخیصی و نحوهی برهمکنش آنها
با سلولهای هدف ،و نحوهی عملکرد و مکانیزم انتقال عالمت در
آنها به طور مختصر معرفی شد.
 -1مکانیزمهای انتقال عالمت در نانوزیستحسگرها از جمله
مکانیزمهای نوری ،مغناطیسی ،و الکتروشیمیایی معرفی شده و
انواع عوامل تشخیصی از جمله آنتیبادیها ،کربوهیدراتها،
آپتامرها ،و برخی رشتههای پپتیدی که معموال به مادهی
نانوساختاری متصل میشوند معرفی شدند.
 -2همچنین در دنباله و به منظور فراهمکردن یک آشنایی
مقدماتی ،مثالهایی از برخی انواع نانوزیستحسگرها در تشخیص
و تعیین مقدار عوامل بیماریزا در آب ارائه شد .در این مثالها به
کاربرد انواعی از مواد نانوساختاری از جمله نانوذرات فلزی ،نقاط
کوانتومی ،نانوذرات سیلیسیومی ،نانوذرات مغناطیسی ،و برخی
نانوساختارهای کربنی در ساخت نانوزیستحسگرها اشاره شد.
 -3این مثالها نشان دادند که پژوهشها در زمینهی نانوزیست-
حسگرها در سالهای اخیر ظرفیت خوبی را جهت توسعهی روش-
های با کارایی ،حساسیت ،سرعت عمل ،و گزینشپذیری م لوب
برای تشخیص و تعیین مقدار عوامل بیماریزا در آب فراهم نموده
است.

-

 -6تشکر و قدردانی

شکل  -1٠نمایش بخشی از مراحل اندازهگیری باکتری
 Salmonella typhiبا مکانیزم انتقال عالمت الکتروشیمیایی
()Dungchai et al. 2008

بخشهایی از این مقاله حاصل بخشی از نتایج م العات طرح
پژوهشی مورد اشاره در مرجع ( )Hadi et al. 2016است
و به همین منظور از شرکت آب و فاضالب شهری استان قم
به دلیل حمایت از طرح پژوهشی مذکور تشکر و قدردانی
میگردد.
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Abstract
In water disinfection and treatment, rapid detection and monitoring of pathogens such as bacteria and
viruses, as important water quality indices, are of prime importance. On the other hand, continuous
monitoring and detection of pathogens have encountered the problems such as low concentration of bacteria
and viruses in water, low sensitivity of the conventional detection methods, complex sample matrices and
insufficient selectivity of the conventional methods, and inability of these methods in fast and cheap
detection and continuous monitoring of pathogens. These indicate the importance of considering new
sciences and technologies in fabrication of biosensors in order to achieve higher sensitivity, response
rapidity, and selectivity. In this paper, briefly, new nanoscience approach and application of nanostructured
materials in design and fabrication of nanobiosensors in order to detecting and monitoring of bacteria and
viruses in water have been introduced and some examples of the applications of nanobiosensors have been
also presented.

Keywords: Nano-Biosensor; Nano-structured Materials; Pathogens; Water Quality Control.
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