
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 اصول و کاربرد: الکتروشيميايی)  سنسورDNA(نانوبيوسنسور 
 

 ٢، شيما توالئی١**منصور مشرقی

١ 

  دانشگاه فردوسی مشهد– دانشکده علوم پايه –مرکز تحقيقات نانوتکنولوژی 
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد– پژوهشکده بوعلی – مرکز تحقيقات ايمونوبيوشيمی ٢

    ir.ac.um.mashrghi@ferdowsi   :   پست الکترونيکی٠۵١١-٨۴٣٨٠٣٢:   دورنگار٠۵١١ – ٨۴٣٢٠٢٢: تلفن
 

 :خالصه
 سال اخير برروی روشهايی آه در آن بتوان هر چه دقيقتر ، راحتتر و ارزانتر بتوان قطعه ای يا ترتيب بازی از ١۵در 

استفاده از چيپس های ژنی يكی از اين نمونه ها می باشد ولی اين . ناسايی نمود آار شده استاسيد نوآلئيك را تشخيص و ش
ابزار اگرچه آوچك می باشد ولی برای خواندن نتايج آن به دستگاههای گران قيمتی احتياج است و همچنين تفسير نتايج آن 

ل آاربرد آن را در تشخيص های آلينيكی و رديابی عامل پيچيده بوده و نياز به يك رياضيات قوی می باشد و لذا به اين دالي
 سنسورهای الكتروشيميايی آه بر اساس واآنشهای الكتروشيميايی DNA. عفونت زا در نمونه مشكل و محدود نموده است

 هدف می پردازد از ابزارهايی است آه می توان در محل برای تشخيص نقص های ژنتيكی DNAبه تشخيص و نماياندن 
واآنشهای انجام شده در اين نوع سنسورها در سطح نانو بوده و . و همچنين رديابی عامل عفونت زا بكار برد) اسيونموت(

اساس آار اين سنسورها مانند ديگر . از نانو ذرات مانند نانوذرات طال و بعضی از نانوذرات ديگر استفاده می شود
 گيرنده يا پروب ، الكترودها و مبدل می DNA، مولكول )DNA target(بيوسنسورها بوده آه شامل يك مولكول هدف 

مزايای استفاده از اين سنسورها بر ديگر سنسورها خواندن نتيجه می باشد آه می تواند بطور مستقيم و ارزان . باشد
ستقيم به البته از مواد حد واسط در بعضی از انواع سنسورهای الكتروشيميايی استفاده شده آه بطور غير م. صورت بگيرد

 هنگامی است آه مقدار DNAيكی ديگر از خصوصيات اين نانوبيوسنسورها، تشخيص نمونه . رديابی نمونه می پردازند
DNAبه عبارت ديگر اين سيستم قادر است با استفاده از نانو ذرات مانند نانوذرات طال به .  بدست آمده از نمونه آم باشد

 پروب بر روی سطحی آه الكترود به آن متصل است DNAاين روش ابتدا در . تقويت سيگنال ايجاد شده بپردازد
 پروب سوار شده DNA هدف و نانوذرات طال آه بر روی آن نيز قطعاتی از DNAايموبوليزه می شود سپس در معرض 

ودن در صورتی آه ترتيب بازی هدف موجود باشد به پروب و نانوذرات متصل شده آه در اثر افز. است قرار می گيرد
 .  نقره بصورت واآنشی در الكترود نمايانده و خوانده می شود

  بيوسنور، الکتروشيمی، تکنيکهای تشخيصی بيولوژيکی   DNAنانوذرات ، : کلمات کليدی
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Abstract: 
 
Over the past 15 years, many important technological advances have been made to develop new 
techniques to monitor a DNA sequence easier and cheaper. 'Gene chips' have been successfully 
applied to problems in transcriptional profiling, however, these chips involves not only highly 
precise and expensive instrumentation but also sophisticated numerical algorithms to interpret 
the data.  The development of an effective DNA-sensing system with the potential for genomic 
sequencing, mutation detection, and pathogen identification is extremely important. DNA-based 
electrochemical sensors exploit a range of different chemistries. These types of sensors combine 
nucleic acid layers with electrochemical transducers to produce a biosensor and promise to 
provide a simple, accurate and inexpensive platform for mutation and pathogen diagnosis. Many 
applications of DNA sensing involve extremely small numbers of target DNA, with 
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correspondingly few hybridization events. DNA amplification has also been accomplished in an 
innovative way indirectly using electrochemical detection of nanoparticles. Gold 
nanoparticle−labeled probes are hybridized to the unbound portion of the target, leading to the 
accumulation of gold and silver metal is precipitated onto the gold nanoparticles, improving the 
sensitivity. Electrochemical. DNA biosensors with their cost-effectiveness and suitability for 
microfabrication can be expected to become increasingly popular in the near future. 
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 مقدمه
ازی مشخص              DNAهدف از کاربرد     ای       DNAدر   سنسورها شناسايی يک ترتيب ب ورد بيماريه ه در م  هدف می باشد ک

يميايی شامل         DNAيک   . انسانی که در انها موتاسيون صورت گرفته است مهم می باشد              هدف  DNA:  سنسور ا لکتروش
د  ی باش د م رود جام ه تشخيص، و سطح الکت ول، الي داع و  . در محل ون اب ا آن ددی ت يميايی متع های تشخيص الکتروش روش

 ، الکتروشيمی در الکترودهای تغير يافته پليمری ، الکتروشيمی            DNAالکتروشيمی مستقيم   :  عبارتند از  توسعه يافته اند که   
ر اساس         DNAگزارشگرهای احياء گر مختص به    يميايی ب انوذرات و ابزارهای الکتروش يميايی توسط ن  ، تقويت الکتروش

طه    ا واس ال ب يمی انتق ی در اي  ١۵در  .DNAش رفتهای مهم ته پيش ال گذش ای     س خيص ه رای تش دی ب ای جدي اد تکنيکه ج
ه است             ول صورت گرفت ا محل د ي د سطوح      . بيولوژيکی و اثرات متقابل بينابينی بر روی سطح جام ايی در تولي اد توان ا ايج ب

ام               جامد در مقياس نانو، حساسگرهای بيولوژيکی اعمال فوق العاده ای را می توانند د رتشخيص و بررسی های ژنتيکی انج
زی در          چي. دهند   پس های ژنی که در انها رديف های بسيار متراکمی از اليگو نوکلئوتيدها قرار گرفته اند بطور موفقيت آمي

وده است           ايانی نم د کمک ش ی مورفيسم تک نوکلئوتي . تشخيص مشکالت ايجاد شده در آناليز محصوالت نسخه برداری و پل
د پاي           د مانن ی اشکاالتی دارن ه            اما استفاده از چيپس های ژن ده  ک اد ش ور فلورسانس ايج ر اساس ن ا ب پس ه ن چي دن اي ه خوان

همچنين تفسير داده های چيپس های ژنی نيازمند الگوريتم عددی پيچيده ای می  . نيازمند دستگاه دقيق و گران قيمت می باشد   
پس های ژ            ن چي اربرد اي ذا ک ی محدود می باشد    باشد که معموال زيست شناسان در ا ين زمينه با مشکل مواجه می باشند ل .  ن

ابی          ده است        DNAاخيرا طرحها و ابداعات متعددی برای ردي يميايی بوجود آم ر اساس حسگرهای الکتروش حسگرهای  .  ب
تفاده                                ن حسگرهای اس ای اي د و از مزاي ده ان يميايی ساخته ش دل الکتروش ا مب يد نوکلئيک ب ه اس الکتروشيميايی از ترکيب الي

ه اصول و       . ص بيماريها می باشد   راحت ، دقيق و ارزان برای تشخي       لذا در اين مقاله سعی شده است که با مثالها و تصاوير ب
 .کاربرد اين نوع نانو حسگرها خصوصا در تشخيص بيماريهای عفونی و ژنتيکی پرداخته شود

 
 اساس کار بيوسنسور

ر                     تم بسيار اختصاصی ب ه يک سيس ته ب د وابس ابی مولکول         تمامی بيوسنسورهايی که پايه مولکولی دارن ا ردي ای تشخيص ي
روب و                   . هدف خود می باشند    ه پ رای اتصال مولکول هدف ب اه مناسبی را ب ه گ اهميت يک بيوسنسور اين است که يک تکي

د                    ه نماي د تهي رد و خوان ر ک دازه گي ه در يک بيوسنسور بکار          . ايجاد سيگنال الکتريکی که بتوان ان را ان حداقل قسمتهايی ک
وند عبارتن   ی ش رده م ولی  : د ازب خيص مولک ه تش يگنال  ) molecular recognition layer(الي دل س  signal(و مب

transducer (   ری دازه گي ا متصل باشد     ) readout device(که می تواند به يک دستگاه ان ن سيگنال ه  معموال  DNA. اي
ا          ين ترتيب ه م اختصاصی و     ابزار مناسبی بعنوان يک بيوسنسور می باشد زيرا واکنش جفت شدن بازها ب ازی مکمل ه ی ب

وليزه می شود و سپس بوسيل عمل                      DNAدر اين حالت    . هم پايدار می باشد     پروب تک رشته بر روی اليه تشخيص ايموب
 ).١تصوير ( هدف در سطح با پروب واکنش می دهد DNAجفت شدن 

د   سبب می شود که تجمع آنها را بر روی سطح        DNAتکراری بودن و واحد بودن ساختارهای        ر روی  . بسيار مشخص کن ب
روب در          .  هدف و ايجاد سيگنال صورت می گيرد       DNAاين سطح می باشد که گرفتن        يد نوکلئيک پ لذا ايموبوليزه کردن اس

ن عمل      .  هدف مهم می باشدDNAحاليکه قدرت چسبندگی اوليه خود را حفظ کرده باشد برای تشخيص   ه اي ا اينکه چگون ام
تگ ود بس ری ش دازه گي ی ان ا  تشخيص ال، ي ال، مکانيک ت، اپتيک ن  اس ه ممک يون دارد ک يگنال ترانسداکس ه روش س ی ب

 .الکتروشيمی باشد
 

  ) :Optical readout(اندازه سيگنال بطريق نوری 
اين نوع بيوسنسورها حساس      . بيسوسنسورهای نوری که  بر پايه نور فلورسانس کار می کنند دارای ويژگی هايی می باشند               

ه   .   مولكول ىر هر سانتيمتر مربع باشد١٠٧يکه حد شناسايی انها تقريبا   می باشند که بطور    د ک از رديف هايی تشکيل شده ان



 
ه        . از هزاران پروب ساخته شده است      ن زمين ه در اي ايی ک ران می    ) بيوسنسور فلورسانس  (بخاطر اينکه ابزاره ده و گ پيچي

ا  . باشند ار       . ربرد مناسب دارد تکنولوژی چيپس ژنی بيشتر برای کارهای آزمايشگاهی ک ه ک واردی ک ی در م پس های ژن چي
ی   ) Transcriptional profiling(زيادی همزمان می خواهد انجام شود مانند بررسی پروفايل نسخه برداری  يا بررسی پل

رد     د منف ند   ) Single nucleotide polymorphism discovery(مورفيسم نوکلئوتي بتر می باش ا تشخيص های    . مناس ام
ند           کليني رای تشخيص مولکولی می باشد، قابليت                  . کی معموال نيازمند جمع آوری اين داده های زياد نمی باش م ب ه مه آنچه ک

ازی می باشد                         ه ترتيب ب دون توجه ب ودن ب ين عمومی ب رای تشخيص          . اطمينان به تشخيص و همچن ی ب پس های ژن ذا چي ل
ای اختصاصی ديگری دقت      گران بوده و دست: کلينيکی به داليلی ارجح نمی باشند مانند      ه علته گاه پيچيده می باشد همچنين ب

 . در خواندن کاهش می يابد
) Surface Plamon Resonance(روش ديگر برای اندازه گيری سيگنال بطريق نوری روش رزنانس پالسمون سطحی  

ه          . می باشد  ر جذب     در اين روش در ضريب شکست يک سوبسترات فيلم فلزی نازک تغيير ايجاد می شود ک ن عمل در اث اي
رای اينکه   .  خانه، شيار شيار می باشد مناسب می باشد–آناليت بوده و برای تشخيص هدف در حالتهايی که بصورت خانه            ب

در اين روش بتوانيم به حد تشخيص مولکول هدف برسيم که در آن حد، ايجاد سيگنال می گردد بايد سيگنال هيبريداسيون را        
ه                                اين عمل   . تقويت نمود    د از اتصال ب ا بع ل ي يلم می باشد قب ر روی سطح ف ه ب وادی ک دار م را می توان بوسيله افزايش مق

DNA   روش رزنانس پالسمون سطحی       .  هدف افزايش داد)SPR  (                ه ده است ک ران قيمت و پيچي د روش فلورسانس گ مانن
رای کارهای                     ا کارهای           اين گران بودن و پيچيده بودن سبب شده است که اين روش نيز بيشتر ب اتی بيشتر بکار رود ت تحقيق

 .روتين تشخيصی
 DNAيکی از روشهای اندازه گيری سيگنال بطريق نوری که بسيار مشخص می باشد روش خواندن نوری است که در ان         

ر رنگ می                              ازی هدف تغيي ا ترتيب ب های تک رشته با نانو ذرات طال نشاندار گرديده ان که براحتی در اثر هيبريداسيون ب
ا حساسيت             DNAبا استفاده از رنگ آميزی نقره می توان آناليز          . ندده وری در صفحات بسيار کوچک ب ن روش ن ا اي  را ب

رای  ادگی الزم را ب ن روش حساسيت و س ی اي د ول ران باش انوذرات طال گ تفاده از ن ام داده اگرچه ممکن است اس اال انج ب
 . تشخيص های کلينکی را دارد

 
  ):Mass readout(ش حجمی اندازه گيری سيگنال برو

اد می شود                        يکی از روشهای خواندن يا اندازه گيری سيگنال، سنجش تغييراتی است که در اليه تشخيص ايموبوليزه شده ايج
د   ی آي ود م دف بوج ول ه ه مولک ر ا تصال ب ه در اث وارتز . ک تال ک االنس کريس تر از ميکروب ت بيش ن حال  Quartz(در اي

Crystal Microbalance (د    . فاده می شوداست د هيبري د تولي ان  ) جفت شدگی  (اين دستگاه حساس بوده و می توان را در زم
ه هدف                QMCاز محدوديتهای روش    . ايجاد شدن آن گزارش دهد     ه نمون التی ک وان در ح ن روش را نمی ت ه اي   اين  است ک

ه              در فاز محلول وجود دارد انجام داد ولی با پيشرفتهايی که           ر و تقويت نمون د تکثي اد روش های جدي ی ايج  در اين زمينه يعن
رد    ين ب دوديت را از ب ن مح وان اي ايد بت ابری     . ش ای ميکروف تفاده از کانتيلوره ی  اس ری حجم دازه گي ر ان روش ديگ

)Microfabricated Cantilevers  (د يل. می باش د بوس يون می باش ا هيبريداس راه ب ه هم م ک زايش حج ن روش اف ه در اي
ور تشخيص داده می شود               انتی ل اد        . انحراف اشعه ليزر از سطح ک رای توسعه ايج ودن آن ب ن روش مناسب ب ای اي از مزاي

از معايب اين روش گران بودن و . شيارهای خطی و اينکه با اين روش می توان اتصاالت غير اختصاصی را تصحيح نمود            
 .پيچيده بودن ابزار و دستگاه مورد استفاده می باشد

 
  :اندازه گيری سيگنال بروش الکتروشيميايی

خيص   رای تش يميايی ب های الکتروش اد     DNAروش تقيما ايج يميايی مس های الکتروش را واکنش ند زي ی باش ب م يار مناس  بس
وليزه          . سيگنال الکترونيکی می کنند و لذا نيازی به دستگاههای مبدل گران قيمت نمی باشد                 ازی ايموب بعالوه چون ترتيب ب

ی  ده م دن     ش ل نمايان ود، عم دود ش رود مح تراتهای الکت ری سوبس ه يکس ا ب د تنه ابی(توان ای  ) ردي ری آناليزه يله يکس بوس
ا محيطی در محل در دست                   . الکتروشيميايی ارزان انجام شود    ام تست های کلينيکی ي سنسورهای الکتروشيميايی جهت انج

اليزه شدن بازهای           اساس حساسيت سيگنال های الکتروشيميايی بر اکس      . تهيه می باشد   ا کات ين  DNAيداسيون مستقيم ي  همچن
رای سنجش     . يا آنزيمها می باشد) Reporter molecules(واکنش های احياء مولکولهای گزارشگر  از روشهای مختلفی ب

 .سيگنال بطريق الکتروشيميايی استفاده می گردد
تقيم    ه واکنش    DNA اساس سنجش سيگنال در روش الکتروشيمی مس ر پاي اء    ب رود   DNAاکسيداسيون و احي  در يک الکت

د می شود تناسب دارد    DNA اکسيد شده و احياء شده با مقدار        DNAجيوه می باشد بنابر اين مقدار        .  ای که با پروب هيبري
تقيم    اء مس ديم احي های ق ر روش الوه ب ذبی   DNAع نجی ج ت س ام ول ی بن روزه از روش  Adsorption Stripping( ام

Voltammetry (رای تقيم ب يون مس د    DNA اکسيداس ی باش اس م يار حس ی بس ه روش ود ک ی ش تفاده م در روش .  اس
د        وادی مانن يله م ورين بوس ايد    : الکتروشيمی مستقيم بازهای پ ديومتين اکس ربن، اين يده از    )ITO(ک ، طال و الکترودهای پوش

را    اگرچه روش الکتروشيمی مستقيم روش خيلی حساسی می باشد ول        . پليمر اکسيد می شوند    ی کاربرد آن پيچيده می باشد زي



 
همچنين روشهای رياضی وعددی پيشرفته  . ، جريان زمينه با پتانسيل بااليی مورد نياز استDNAبرای اکسيداسون مستقيم   

وان بکمک            . ای الزم است تا بتوان هر سيگنال را اندازه گيری نمود           يله آن بت ه بوس د ک ده ان البته روشهای جديدی طراحی ش
ود          روشهای في  د          . زيکی تداخلی که در زمينه ايجاد می شود حذف نم ته ان ين توانس ال محقق وان مث يله   DNAبعن  هدف را بوس

د  ) magnetic beads(پروب هايی که بر روی ذرات مغناطيسی  ابی نماين د از اينکه    . ثابت شده اند را ردي ن روش بع در اي
DNA    پروب با DNA        دا می شوند          هدف برخورد کرد، دانه های مغناطيسی در م م ج  های جمع آوری   DNA. حلول از ه

شده در محلول اسيدی دپيورينه می شوند و نوکلئوزيد های گوانين دار و آدنين دار آزاد جمع آوری شده و بوسيله روش ولت            
يل       . سنجی جذبی آناليز می شوند   ه بوس ده است ک وانين گزارش ش تقيم گ ه همچنين روش مشابهی با استفاده از اکسيداسيون مس

د     PCR ی که بوسيله DNAآن قادر بودند که يک موتاسيون خاص را دربين قطعات          د شناسايی کنن ده بودن ر ش روش .  تکثي
ام                ری انج ديگر استفاده از پروب اسيد نوکلئيک پپتيد می باشد که با استفاده از اين پروب ها عمل هيبريداسيون بطور محکمت

 . هدف با اين روش تشخيص دادDNAشده و می توان موتاسيون نقطه ای را در 
يک  .  از حد واسط های الکتروشيميايی استفاده می شود   DNA برای اکسيداسيون    DNAدر روش الکتروشيمی غير مستقيم      

 می باشد که بوسيله آنها اکسيداسون        II (OS( و   RU)II(روش اختصاصی بسيار موثر استفاده از کمپلکس های پلی پيريديل         
د                  . ورت می گيرد  الکتروشيميايی گوانين ص   ابی کنن دی را ردي . بوسيله اين روش محققين توانسته اند يک ترتيب سه نوکلئوتي

رد و                  rt-PCRاين روش به همراه      رار بگي تفاده ق ورد اس ه های توموری م ا در نمون يش از حد ژن ه ان ب  می تواند برای بي
ده  PCRميايی تغيير کرده اند وارد محصول در همين روش بازهای آلی که از طريق شي     . دارای حساسيت بااليی می باشد      ش

ردد DNAو  ی گ ايی م هايی شناس رای    .  حاصل بروش ن روش ب ه اي ی اينک د ول ی باش اس م يار حس ن روش بس ه اي ر چ اگ
 .از مزايای اين روش غير پيچيده بودن آن می باشد. تشخيص های کلينيکی مناسب می باشد هنوز کامال مشخص نمی باشد

دين روش تحت بررس ر اساس آن چن ه ب ی  DNAی است ک ان دار م ده نش اء ش ال احي ای  گزارشگر فع ا مولکوله  هدف ب
ود   ١٠١٠با استفاده از روشهای فيزيکی می توان ترتيب بازی نشان دار را تا محدوده    . گردند ابی نم ر   .  مولكول ردي يک تغيي

ی        اندويچ سه جزئ ن روش شامل سنجش س ن حالت      )Three component sandwich assay(در اي ه در اي   می باشد ک
ه            ه يک قطع ده ب اء ش ه        DNAمواد نشان دار احي ن قطع ه اي روب    DNA سنتزی متصل می شود ک پلکس پ ه کم  هدف  – ب

ه                    . متصل می شود   ه سنتزی ب ن قطع ه اي ه سنتزی متصل می شود ک ه يک قطع به عبارت ديگر مواد نشان دار احياء شده ب
اد شود   DNAدر اين حالت احتياج برای اينکه در  .  می شود   هدف متصل شده يا آويزان     –کمپلکس پروب     هدف تغييری ايج

تفاده از  . از بين می رود که سبب می شود پروب و ترتيب بازی نشان دار را در کنار هم قرار دهد             DNAيکی از موارد اس
تفاده   . طال قرار گرفته است های نشان دار استفاده از پروب نشان دادر شده با با فروسين می باشد که بر روی الکترود       ا اس ب

 هدف را محصور نموده و بر ا ثر تماس ايجاد شده تغييری در مولکول فروسين صورت می                 DNAاز اين تکنيک می توان      
وان    . گيرد که سيگنالی به الکترود طال می دهد و اين سيگنال بصورت جريان فاراد اندازه گيری می شود             ن روش می ت با اي

از  ر در دو ب ی تغيي يون(آل ود ) موتاس زارش نم د  ). ٢تصوير (را گ ی مانن انو ذرات تفاده از ن روه اس ن گ ر در اي : روش ديگ
PbS, ZnS, CdS است که بر روی انها قطعه ای از DNAر روی ذرات     .  سوار شده است روب را ب دا پ ن روش ابت در اي

د از جد          DNAمغناطيسی سوار می کنند و در معرض         د سپس بع ه در     هدف قرار می دهن ا کردن مغناطيسی ذرات دومرتب
ا      ا      DNAمعرض نانوذرات قرار داده که بر روی آنه ده است و ب رار داده ش روب ق  هدف واکنش داده می شود و     DNA پ

اتی از  . سيگنال مزبور خوانده می شود    ه شناساسيی        CdSحتی در بهبود اين روش افرادی قطع ادر ب ه ق د ک رده ان ه ک  را تهي
دائا       .  می باشد  DNAيبريداسيون  فتوالکتروشيميايی ه  ا            DNAدر طی اين عمل ابت ده و ب وليزه  ش روب ايموب  هدف   DNA پ

پلکس        .  هيبريد می شود     Cds-DNAسپس اين کمپلکس با     . هيبريد می گردد   ه بعدی کم انوذرات     Cds-DNAدر مرحل ا ن  ب
د          که بصورت پل عمل می کنند واکنش داده و توليد تجمع           DNAاليگونوکلئوتيدی و رشته     انوذرات نشان دار می کنن . ی از ن

انوذرات          رود طال   Cdsدر معرض قرار دادن اين تجمع نانوذرات به نور آبی سبب ايجاد جريان الکتروشيميايی بين ن  و الکت
 .می شود

م                  دار ک ونی، مق ای عف رای تشخيص بيماريه انوذرات                DNAيکی از مشکالت ب تفاده از ن ا اس ن مشکل را ب ه اي  می باشد ک
)Nanoparticles (     ود ه سطحی               . می توان برطرف نم ن صورت است ک ه اي ار ب رود (ک ر روی آن      ) الکت ه ب وجود دارد ک

DNA    نمونه  .  پروب قرار گرفته استDNA       ر روی آن         .   هدف بر روی سطح ريخته می شود ه ب همزمان نانوذرات طال ک
DNA               ردد ز اضافه می گ ه است ني رار گرفت اری          .  پروب ق ه عامل بيم ته باشد           اگر در نمون ورد نظر وجود داش  DNAم

ا  ده ب ه مکمل قسمتی از DNAاستخارج ش ز ک انو ذرات طال ني ده و ن د ش روب هيبري ا آن DNA پ ند ب ز می باش  هدف ني
دازه             . واکنش می دهد   ل ان ه قاب ده ک انی ش بر روی اين کمپلکس نقره اضافه می گردد که در نتيجه اضافه کردن آن ايجاد جري
ه     همچني. گيری می باشد   ه نمون وقعی ک ثال د رم وان     DNAن برای بهبود بخشيدن به عمل انتقال سيگنال ها م م است می ت  ک

 . تغييراتی در سطح الکترودها مانند استفاده از صفحات پلی استری ارزان قيمت ايجاد نمود
ايد          DNAاز   تفاده  ) AS2O3( سنسورهای الکتروشيميايی می توان برای سنجش ديگر مولکول ها مانند آرسنيک تری اکس اس
وانين می              . نمود ن سنجش براساس اکسيداسيون گ ده و اي در اين روش سيگنال ايجاد شده که بصورت ولتامتريک سنجيده ش



 
وانين صدمه زده   (باشد در اثر مقدار غلظت و مدت زمان در معرض قرار گرفتن آرسنيک کاهش پيدا می کند        آرسنيک به گ

 ).و لذا سيگنال کاهش پيدا می کند
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