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 چکیده 
یابی به شناسی و کاربردهای آن و نیز دستدر زمینه زیست پیشرفت

های تازه و های تازه در بیوتکنولوژی به پیشبرد گونهفنون و روش

سگری منجر خواهد شد. حسگر های حبدیعی از حسگرها و سامانه

ی الکترونیکی را دارند و های زیستی توانمندی جایگزینی با حسگر ها

گزینی عالوه بر قدرت و سرعت بر کاهش هزینه نیز تاثیر این جای

های زیستی که کاربرد گذار است. در این مقاله به بررسی انواع حسگر

ن شبکه این یاهای الکترونیکی دارند و نیز بجایگزینی با تراشه

پروژه اجرا شده در  0 پایان این مقالهشود. در ها پرداخته میحسگر

 شود.معرفی می زمینه حسگرهای زیستی

 

 واژه های کلیدی
حسگر زیستی، الکترونیک زیستی، پرردازش زیسرتی، مساسربات    

DNA 

 

 مقدمه
هستند که برای شناسایی و  ابزارهایی طور کلیبه زیستی حسگرها

های رادیویی زا، سموم شیمیایی، تابشامل بیماریتشخیص حضور عو

روند و حسگرهای زیستی را کار میهو یا دیگر تهدیدات مسیطی ب

که  تعریف کرد، صورت ابزارهاییتوان در یک تعریف گسترده بهمی

و یا  هاارگانیسمای از های ویژههای خاص یا گونهبرای یافتن مولکول

پردازند. ، به کندوکاو مسیط اطراف میهای پیرامونآشکارسازی تابش

صورت ذرات پراکنده در هوا، ذرات هدف موردنظر ممکن است به

معلق در مایع و یا ذرات موجود در جامد باشد. حسگرهای زیستی 

توانند عالوه بر شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیک، نمایش و می

عنوان مثال به دار باشند، وگزارش سالمت بدن یک فرد را نیز عهده

 .تغییرات قند خون و یا فشار خون شخص را اعالم نمایند

شناسی و کاربردهای آن و نیز های روزافزون در زمینه زیستپیشرفت

های تازه در بیوتکنولوژی، قطعا به پیشبرد یابی به فنون و روشدست

منجر حسگری  هایسامانههای تازه و بدیعی از حسگرها و گونه

 .خواهد شد

 

 های آشکارسازیانواع حسگرهای زیستی و روش
که در این  شودرکرد عملی حسگرهای زیستی دیده میدر بررسی کا

ها یا اسیدهای نوکلئیک که ها، پادتنابزارها، یک سری از آنزیم

ای در الکترود دستگاه دارند، در قالب واحدهای حسگری عملکرد ویژه

پردازند. برقراری ارتباط ر میعملیاتی به شناسایی اهداف ویژه موردنظ

کردن کمک روکشتوان بهها و الکترودها را میالکتریکی میان آنزیم

های رسانای ذرهکمک جادادن  تکهای مربوطه یا بهسطح با پروتئین

 .[2 ,1]پذیر کرددر ساختار پروتئین امکانطال 

 کاربردی، عمال از چندین جزء با وظیفه مستقلهر سیستم حسگری ِ 

تواند هریک از وظایف زیر تشکیل یافته است و یک حسگر زیستی می

، 9، تغلیظ و اشباع2را برعهده داشته باشد: آشکارسازی، گیراندازی

ها. اجزای حسگری در یک دستگاه و تسلیل نمونه 0انشقاق اجزا

های حسگری توانند ابعاد کوچکی داشته باشند و سیستممی

جا اجرا کنند، در زمره ظایف را یککه تمامی این و 4ایشدهکوچک

 گیرند.های روی تراشه قرار میآزمایشگاه

های توان دو قسمت بزرگ و عمده در سیستمطور کلی میبه

حسگری در نظر گرفت: یک قسمت برای شناسایی و دریافت 

ها(، و یک قسمت برای تبدیل اطالعات )شامل الکترودها و گیرنده

گیری نوری یا های قابل اندازهگنالشده به سیاطالعات دریافت

 گرها(. ها و پردازشکنندهالکترونیکی )شامل تسلیل

های سنجی، روشهای نوین تبدیل داده به سیگنال، مثل طیفروش

های اپتیکی و ... شیمیایی، سیستمهای زیستالکترونیکی، روش

ه اند. با این حال استفادهای جدیدی برای آشکارسازی گشودهدریچه

منوط به تهیه جداول اطالعاتی  ا در کاربردهای مختلفهاز این روش

ها و تهدیدات دقیق و کارآمدی در مورد خواص مختلف مولکول

فاده صسیح و بهینه ها جهت استسازی این روشگوناگون، و نیز بهینه

 .[2]باشدمی

 

 حسگرهای زیستی نوری و فروسرخ

های نوری هستند. در این ، حسگریکی از پرکاربردترین آشکارسازها

های دریافت شده در مراحل اولیه، به یک حسگرها اطالعات و داده

سیگنال نوری قابل مشاهده و قابل سنجش، و سپس به یک سیگنال 

های شوند. مرحله شناسایی اولیه در سیستمالکترونیکی تبدیل می

 حسگری نوری عموما مبتنی بر موارد ذیل است:

                                                 
1 . capture 
2 . concentration 
3 . derivitization 
4 . miniaturized 
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 شونده در هدف )مثل جذب رامتر آشکارسازیطیفی با پا تعامالت

 نور( 5یا گسیل یا پراکنش

  شود )آنالیت( و یک گیری میبین پارامتری که اندازهتعامل

 6معرف

 میان پارامتر موردنظر و یک گیرنده )در مورد عوامل  تعامل

 بیولوژیک(.

های تازه چنین ظهور فناوریهای فیبر نوری و همتوسعه فناوری

های تری در سیستمهای بیشیلیکونی باعث پیشرفتابزارهای س

 میکروحسگری شده است.

حسگرهای فروسرخ  آشکارسازها ترینترین و حساسیکی دیگر از مهم

توان آنها را به دو شاخه کلی تقسیم کرد: هستند، که می

آشکارسازهای گرمایی و آشکارسازهای فوتونی )یا کوانتومی(. در 

و  7ها، بلومترهاها، ترموپیلوکوپلقسمت گرمایی، ما با ترم

های سروکار داریم. برای نمونه، دوربین 8آشکارسازهای پنوماتیک

حاضر برای تصویربرداری گرمایی و گرمایی میکروبلومتری درحال

آشکارسازی فروسرخ، در نیروهای مسلح آمریکا و نیز کاربردهای 

فوتونی،  گیرد. در قسمتنشانی شهری مورد استفاده قرار میآتش

و آشکارسازهای الکترومغناطیسی  23ها، فوتو ولتائیک2های نوریهادی

شوند و رساناها ساخته میمطرح هستند. این آشکارسازها عموما از نیم

های ویژه برودتی خنک نگاه داشت. زمان باید آنها را با روش

گویی این دو نوع آشکارساز در برابر هدف موردنظر متفاوت است پاسخ

عموال کندتر واکنش نشان این نسو که آشکارسازهای گرمایی مبه 

که آشکارسازهای فوتونی در ، درحالیsecond 3-(10(دهندمی

 . [3]دارند second6 -10مقابل، زمان واکنشی 

اند که حسگری بیولوژیک فروسرخ، یک فرآیند مسققان پی برده

های ونگرمایی است، به این ترتیب که در یک سامانه زیستی، فوت

فروسرخ از طریق بسامدهای تشدید مولکولی موجود در ساختار 

شدگی و انتقال شوند؛ این جذبشیمیایی بافت، در سیستم جذب می

ها در شود تا مولکولهای فروسرخ موجب میانرژی از سوی فوتون

شکل درون سیستم به ارتعاش درآیند. این تسرک مولکولی نهایتا به

شود. مسققان مقیاس بسیار کوچک پراکنده میانرژی گرمایی در یک 

بر این باورند که این تغییر گرمایی برای آزادکردن یک سیگنال در 

 .های یک بافت زنده کافی استانتهای عصب

 

 طبیعیحسگرهای شبه

یک نوع دیگر از حسگرهای زیستی حسگرهای شیمیایی هستند )که 

گیرد( که با صورت میها توسعه آنها در روند تسقیقات نانوبیوسیستم

                                                 
5 . scattering 
2 . reagent 
7 . bolometer 
8 . pneumatic 
9 . photoconductive 
10 . photovoltaic 

ترین حسگرهای موجود در بدن جانداران، یعنی بینی الهام از حساس

شوند. طرزکار این حسگرها به این های حسی طراحی میو سایر اندام

شکل است که مولکول موردنظر )که باید وجود آن حس شود( به یک 

در  چسبد و یک کانال یونی را کهکننده زیستی در عضو میدریافت

 کند. پوسته سلول عایق قرار دارد، باز و بسته می

طور ای از این حسگرها، در آشکارسازی بخار یا گاز و بهکاربرد عمده

است. این عمل با استفاده از اخص ساخت بینی الکترونیکی بوده 

افزار کارگیری نرمو به 22هایی از حسگرهای غیرتخصصیآرایه

کردن بوها، افزار، معینکمک این نرمهشود. بتشخیص الگو انجام می

چه که در بینی حیوانات گازها و بخارهای مختلف، دقیقا مانند آن

 .[4 ,3]پذیر استافتد امکاناتفاق می

از دیگر کاربرردهای این حسگرها، تشخیص اجرزای مخلوط در گازها 

ای که منظورههای صنعتی است. حسگرهای چندیا مایعات در مرسیط

هایی از کنند، مثالها یا سایر ترکیبات استفاده میلیمرها، آنزیماز پ

 را نیز یکی از این موارد نام برد. 2توان شکل این مورد اند که می

 

 
نمونه یک آزمایشگاه روی تراشه. این مجموعه حسگری که نتیجه : 2شکل

های باشد، جهت آشکارسازی و تسلیل نمونهمی DSOتسقیقات دانشمندان 

 زی ساخته شده استگا

 

کارگیری های پیشنهادشده در زمینه حسگرها، بهیکی از طرح

های زنده برای آشکارسازی سموم مسیطی و یا برای گزینش سلول

ترین حالت این نوع آشکارسازی، توجه به خاص دارویی است. ساده

 ها در اثر سموم موجود در مسیط است. مرگ سلول

های میکروالکترونیکی برای وان از آرایهتبرای توسعه این حسگرها می

گیری پاسخ چنین اندازهنمایش متابولیسم و فعالیت سلولی و هم

ها استفاده کرد. ازآنجاکه بسیاری از انواع سلولی به انواع مسرک

کنند، فصل مشترک سلول و الکترود ها روی سطح رشد میسلول

الکتریکی باشد.  تواند مبدلی برای فعالیت ذاتی و القاییحسگر می

یابی به حسگرهایی هستند که ای نویدبخش دستحسگرهای تراشه

های مختلف بدنی، گیری پاسخکمک آنها به سهولت به اندازهبتوان به

 .[5]مثل سرعت ضربان قلب پرداخت
 

 

                                                 
11 . non-Specific 
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 DNAهای های زیستی و تراشههتراش

های زیستی، ابزارهایی برای حسگری زیستی در مقیاس کوچک تراشه

های با منشا بیولوژیک برای گیراندازی هستند که از مولکول

های زیستی با استفاده از گیرند. تراشههای ویژه هدف بهره میمولکول

)پروتئین( یا اسید  29یک عنصر شناسایی بیولوژیک مثل یک پادتن

ر نتیجه های هدف و دنوکلئیک به گیراندازی انتخرابی مولکول

 ای از ردیاب زیستی است.نمونه 9. شکل پردازندشناسایی آنها می

 

 
اند، حاضر رواج پیدا کردهکه درحال های زیستی مینیاتوریتراشه: 9شکل 

عنوان مثال با این گیرند. بهبرای وظایف ویژه و معینی مورد استفاده قرار می

 توان یک گونه خاص شیمیایی را شناسایی و ردیابی کردها میتراشه

 

توان برای کاربردهای خارجی )مثل ی را هم میهای زیستتراشه

های زیستی( و هم برای کاربردهای داخلی تجزیه یک نمونه از شاره

صورت موقت های داخل بدن، که طی آن ابزارهایی به)مثل سنجش

شوند( مورد استفاده قرار داد. یک مثال در بدن انسان قرار داده می

ی است که برای های زیستی، حسگرهایخوب از این تراشه

 .[5]شودآشکارسازی گلوکز خون در زیر پوست قرار داده می

، جهت اشاره به ابزارهای مینیاتوری و DNAهای عبارت تراشه

هایی مثل رود که به تجزیه و تسلیل مولکولکار میکوچکی به

های زیستی )مانند های اسید نوکلئیک و دیگر مولکولمولکول

حاضر بخش پردازند؛ درحالها( میربوهیدراتها و کپپتیدها، پروتئین

گیری و ارزیابی ای از تسقیقات در زمینه آشکارسازی، بر اندازهعمده

( بر روی یک تراشه )یا به RNAو  DNAاسیدهای نوکلئیک )مثل 

عبارت دیگر یک سطح تخت( متمرکز شده است. تجزیه و تسلیل در 

یک ماده ر بسیار  چنین قالبی ر یعنی روی یک تراشه یا بر سطح

سازی ویژه کوچکارزان و راحت خواهد بود. در این زمینه به

کمک های جداسازی )مثال جداسازی ذرات معلق مایع بهسیستم

الکتریسیته، کروماتوگرافی مایع و گاز، و آشکارسازی الکتروشیمیایی( 

 .[4]مورد توجه است

                                                 
12 . antibody 

های فناوریاز جمله ( 0)شکل  DNAکه فناوری تراشه جود اینبا و

های بسیاری باشد، ولی هنوز با مسدودیتنویدبخش برای آینده می

اینک میان زنجیره مواجه است. ارتباطات ساده و سطسی که هم

DNA ی با هاههای فیزیولوژی وجود دارد، برای تراشو سیستم

 کارآیی باال ناکارآمدند.

 

 
ای که در شکل دیده ؛ لوح شیشهDNAیک تراشه کوچک : 0شکل 

 برای مطالعه و بررسی استسازی شده آمادهشود، حاوی هزاران ژن می

 

 های پروتئینیتراشه

های خاص و یک تراشه پروتئینی ابزاری است که حضور پروتئین

کند. ها را در یک نمونه آشکار میبرآن مقدار آن پروتئینگاهی عالوه

های حیاتی مستلزم توسعه برخی فناوریهای پروتئینی توسعه تراشه

اکنون در این زمینه در جریان است که تسقیقات نظری و عملی هم

 .[9 ,6]است

توان به دو گروه تقسیم کرد: حسگرهایی حسگرهای پروتئینی را می

ها در یک نمونه که جهت آشکارسازی و احتماال ارزیابی مولکول

اند و حسگرهایی که بیولوژیک برگرفته از یک شخص طراحی شده

طراحی  های برگرفته از مسیطها در نمونهلکولجهت آشکارسازی مو

توانند در مورد یک حمله شیمیایی و بیولوژیک شوند و احتماال میمی

و یا حضور عوامل تهدیدآمیز مسیطی اعالم خطر نمایند. با توجه به 

ای که در ساخت مسصوالت مرتبط با کاربردهای گرایش تجاری

حاضر جهت پزشکی وجود دارد، اکثر حسگرهای تجاری درحال

 اند.های انسانی ساخته شدهنمونه

رسازی طور کلی به طرق مختلف قابل آشکاها در یک نمونه بهپروتئین

اندازی پروتئین و سپس داماز بههستنرد. یک روش عبارت است 

مستقیم یا غیرمستقیم. در  20کمک یک برچسبآشکارسازی آن به

تواند یک اتم پرتوزا یا یک گذاری مستقیم، برچسب )که میرچسبب

وسیله یک پیوند کوواالنسی یا شیمیایی به رنگ فلوئورسانس باشد( به
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گذاری غیرمستقیم پروتئین قبل شود. در برچسبپروتئین ضمیمه می

چسبد ولی این اتصال از یا بعد از گیرافتادن، به یک مولکول دیگر می

ی نیست. این مولکول دوم دارای خصوصیاتی است که نوع کوواالنس

تواند فلوئورسانس آورد، مثال میامکان آشکارسازی آن را فراهم می

باشد یا به آنزیمی متصل باشد که رنگ یک عامل شیمیایی را تغییر 

ها در هر دو حالت مستقیم گذاری یکنواخت پروتئیندهد. برچسبمی

راین سیگنال تولیدشده ارتباط و غیرمستقیم، دشوار است و بناب

 .[7]خورده در نمونه داردهای برچسبمستقیمی با فراوانی پروتئین

روش دیگر شامل استفاده از یک پدیده فیزیکی وابسته به پروتئین 

برای آشکارسازی آن است. در این زمینه چندین حالت آزمایش شده 

در حال است، از جمله آشکارسازی تغییرات ماده بر روی یک سطح 

گردد، و یا تولید امواج ارتعاش، که موجب تغییرات پیزوالکتریکی می

های تولید امواج صوتی در بسامدهای خاص، با استفاده از دستگاه

باشد، های نوری میصوتی سطسی. روش بعدی که مبتنی بر پدیده

شامل بازتاب نور از یک سطح است که در اثر تغییرات ضریب شکست 

ها این است که در تمام آنها مشکل عمده این شیوه گردد.حاصل می

منظور ایجاد یک پدیده، الزاما مقدار زیادی از جرم پروتئین جذب به

های نوری برای آشکارسازی با رسد که فقط فناوریشود. بنظر میمی

 .[9]حساسیت باال مناسب باشند

ها، جذب آنها روی یک سطح و شیوه دیگر آشکارسازی پروتئین

سنجی وسیله طیفهای استقراریافته بهتسلیل این پروتئین سپس

 .ساز باشدتواند مشکلن روش میجرمی است. حساسیت کم در ای

 شبکه حسگرهای زیستی
هرای زیستی به انردازه یک تمبرر موجرود است حاضر تراشهدرحال

خوبی از پس آنالیزهای پیچیرده شیمیایی برآیند. اما تواننرد بهکه می

حال، این حسگرها برای واکنش جامع در مقابل تهدیدات یندرع

متنوع و گسترده ناکارآمدند و عمدتا برای وظایف مسدود و خاصی 

اند. برخی مسققان امیدوارند حسگرهایی ابداع نمایند که طراحی شده

های هدف حساس باشد و به یک بازه وسیع و متنوع از مولکول

ن ک ساعت مچی در اختیار سربازاچون یچنین بتوان آنها را همهم

، خود تبدیل به یک ابزار قرار داد. در این حالت هر شخص

تواند نسبت به یک حمله احتمالی شود و میآشکارسازی می

 بیولوژیک یا شیمیایی هشدار بدهد.

حساسیت یک حسگر زیستی به ویژگی مولکول هدف نیز وابسته 

تر از ها مشکلولکولاست و آشکارسازی و ارزیابی بعضی از این م

باشد. بنابراین تنها راه آشکارسرازی تهدیدات شیمیایی و سایرین می

یک شبکه از  های بسیار پایین، استفراده ازبیولوژیک برای غلظت

حسگرهای زیستی است که هماهنگ با هم و در طی یک دوره زمانی 

 .[8]عمل کنند

 های مختلفیتواند کاربردمی ای از حسگرهای زیستیوجود شبکه

یابی به شبکه مطلوبی از حسگرهای زیستی تنها داشته باشد. دست

آوری و ارزیابی زمانی میسر است که موانعی که در ارتباط با جمع

 این حسگرها وجود دارد مرتفع گردد. ها درنمونه

 پروژه حسگرهای زیستی 3معرفی 

 های دارپاپروژه 

o 24بازسازی ساختارهای حسی بیولوژیک 

شماری وجود دارد که شناسی ساختارهای حسی بیای زیستدر دنی

ت دمایی های طبیعی مثل تغییراوظیفه آنها آشکارسازی انبوه مسرک

شناختی حساسیت حسگرهای زیستباشد. و تغییرات فشار می

توانند باالتری نسبت به همتاهای ترکیبی )سنتزی( خود دارند و می

حال، خوبی انجام دهند و درعینهای آشفته بهوظیفه آنها را در مسیط

تر و سازگارتر با مسیط تشکیل شده باشند. روشن از موادی ارزان

شناختی تر اصول زیستتر باعث فهم عمیقهای بیشاست که بررسی

کارگیری این اصول، حسگرهای سازد تا با بهگردد و ما را قادر میمی

نامه بازسازی مندتری تهیه کنیم. برتر و قدرتترکیبی پیشرفته

ای تسقیقاتی است که ساختارهای حسی بیولوژیک، پروژه

ریزی و اجرا شده است. این بازسازی ساختارها به منظور طرحهمینبه

پذیر است. در حالت مستقیم دو شکل مستقیم و غیر مستقیم امکان

برای ساخت حسگرهای تلفیقی، مستقیما از یک مولکول بزرگ 

ردد. در شکل غیرمستقیم، ابزارهای نهایی گبیولوژیک استفاده می

دارای هیچ جزء بیولوژیک نیستند ولی طراحی آنها و فرآیند پردازش 

 .[9]الهام از طبیعت صورت گرفته است سیگنال در آنها با

o 25حسگرهای پنهان 

نظیری در حسگری و های بیها و قابلیتحیوانات دارای توانمندی

های ن درصدد است تا شیوهتسرک هستند. برنامه حسگرهای پنها

جانوران را برای مقاصد خاص کننده حسگری و تسرک در متسول

برداری قرار دهد. این برنامه با کاوش در توانایی مورد مطالعه و بهره

های جانوری، نسوه مسیریابی و آشکارسازی و طبیعی سیستم

دهد و امکان یابی آنها را به هدف مورد مطالعه قرار میدست

های مشابه عملیاتی )مثل غارها، ارگیری این رفتارها را در مسیطکبه

سازی ها بهینهنماید. در این سیستمها و غیره( ارزیابی میها، درهتپه

زمان ماموریت و نیز بررسی احتمال خطا در شرایط دشوار مدت

 .[10]مسیطی حائز اهمیت فراوان است
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 آزمایشگاه ملی سندی 

o  26های زیستیبازیابی داده در حسگر 

عنوان بخشی از پروژه آزمایشگاه ، به27مسققان آزمایشگاه ملی سندیا

های متغیری در حال تسقیق برای طراحی الگوریتم 28میکروشیمی

های آشکارسازی عوامل زیستی هستند. هدف از جهت بازیابی داده

این پروژه که از سوی وزارت دفاع و وزارت امنیت ملی آمریکا 

کننده های تسلیله است، طراحی و تولید سیستمگذاری شدسرمایه

های یک آزمایشگاه روی شیمیایی است که قابل حمل بوده و ویژگی

شده در این های انجامگیری از تالشتراشه را دارا باشند. بخش چشم

های ها در آشکارسازیهای بازیابی دادهپروژه معطوف توسعه روش

آمده از دستطالعات بهها، اعوامل زیستی است. در این روش

چون تشخیص آشکارسازی یک عامل زیستی، در مراحل مختلفی هم

های مربوط به مسیط، مورد ، و رفع پارازیت93بندی، طبقه22الگو

 .[10 ,9]گیردپردازش قرار می

 

 گیرینتیجه

به  توانند اطالعات مربوطوچک، میابزارهای حسگری زیستی ک

رفت کاربرد حسگر های زیستی باید . برای پیشرا افزایش دهندمسیط 

ای از حسگرها تشکیل داد که امکان تست پوشش قرار گرفتن شبکه

مستلزم توسعه  حسگرهااین آورد و مسیط بیشتری فراهم می

هایی ساده چنین وجود آزمونهایی در سطح میکرو و نانو و همفناوری

 د بود.های فوق خواهنه از دستگاهجهت افزایش اعتبار نتایج حاصل

حسگرهای زیستی با نیروی طبیعی خود امکان تشخیص و تسلیل 

با افزایش کنند. تر از تراشه های الکترونیکی را برای ما فراهم میدقیق

های مناسب به آن را نیز کاربردی حسگرهای زیستی باید الگوریتم

توان با مطالعه بیشتر در این زمینه میتر قرار داد. مورد پژوهش دقیق

 کاهش داد. نیز های تولید رات و دقت را افزایش و هزینهسرع
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