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عملکرد ویژهای در الکترود دستگاه دارند ،در قالب واحدهای حسگری
عملیاتی به شناسایی اهداف ویژه موردنظر میپردازند .برقراری ارتباط
الکتریکی میان آنزیمها و الکترودها را میتوان بهکمک روکشکردن
سطح با پروتئینهای مربوطه یا بهکمک جادادن تکذرههای رسانای
طال در ساختار پروتئین امکانپذیر کرد].[1, 2
هر سیستم حسگری ِ کاربردی ،عمال از چندین جزء با وظیفه مستقل
تشکیل یافته است و یک حسگر زیستی میتواند هریک از وظایف زیر
را برعهده داشته باشد :آشکارسازی ،گیراندازی ،2تغلیظ و اشباع،9
انشقاق اجزا 0و تسلیل نمونهها .اجزای حسگری در یک دستگاه
میتوانند ابعاد کوچکی داشته باشند و سیستمهای حسگری
کوچکشدهای 4که تمامی این وظایف را یکجا اجرا کنند ،در زمره
آزمایشگاههای روی تراشه قرار میگیرند.
بهطور کلی میتوان دو قسمت بزرگ و عمده در سیستمهای
حسگری در نظر گرفت :یک قسمت برای شناسایی و دریافت
اطالعات (شامل الکترودها و گیرندهها) ،و یک قسمت برای تبدیل
اطالعات دریافتشده به سیگنالهای قابل اندازهگیری نوری یا
الکترونیکی (شامل تسلیلکنندهها و پردازشگرها).
روشهای نوین تبدیل داده به سیگنال ،مثل طیفسنجی ،روشهای
الکترونیکی ،روشهای زیستشیمیایی ،سیستمهای اپتیکی و ...
دریچههای جدیدی برای آشکارسازی گشودهاند .با این حال استفاده
از این روشها در کاربردهای مختلف منوط به تهیه جداول اطالعاتی
دقیق و کارآمدی در مورد خواص مختلف مولکولها و تهدیدات
گوناگون ،و نیز بهینهسازی این روشها جهت استفاده صسیح و بهینه
میباشد].[2

چکیده
پیشرفت در زمینه زیستشناسی و کاربردهای آن و نیز دستیابی به
فنون و روشهای تازه در بیوتکنولوژی به پیشبرد گونههای تازه و
بدیعی از حسگرها و سامانههای حسگری منجر خواهد شد .حسگر
های زیستی توانمندی جایگزینی با حسگر های الکترونیکی را دارند و
این جایگزینی عالوه بر قدرت و سرعت بر کاهش هزینه نیز تاثیر
گذار است .در این مقاله به بررسی انواع حسگرهای زیستی که کاربرد
جایگزینی با تراشههای الکترونیکی دارند و نیز بیان شبکه این
حسگرها پرداخته میشود .در پایان این مقاله  0پروژه اجرا شده در
زمینه حسگرهای زیستی معرفی میشود.
واژه های کلیدی
حسگر زیستی ،الکترونیک زیستی ،پرردازش زیسرتی ،مساسربات
DNA
مقدمه
حسگرها زیستی بهطور کلی ابزارهایی هستند که برای شناسایی و
تشخیص حضور عوامل بیماریزا ،سموم شیمیایی ،تابشهای رادیویی
و یا دیگر تهدیدات مسیطی بهکار میروند و حسگرهای زیستی را
میتوان در یک تعریف گسترده بهصورت ابزارهایی تعریف کرد ،که
برای یافتن مولکولهای خاص یا گونههای ویژهای از ارگانیسمها و یا
آشکارسازی تابشهای پیرامون ،به کندوکاو مسیط اطراف میپردازند.
هدف موردنظر ممکن است بهصورت ذرات پراکنده در هوا ،ذرات
معلق در مایع و یا ذرات موجود در جامد باشد .حسگرهای زیستی
میتوانند عالوه بر شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیک ،نمایش و
گزارش سالمت بدن یک فرد را نیز عهدهدار باشند ،و بهعنوان مثال
تغییرات قند خون و یا فشار خون شخص را اعالم نمایند.
پیشرفتهای روزافزون در زمینه زیستشناسی و کاربردهای آن و نیز
دستیابی به فنون و روشهای تازه در بیوتکنولوژی ،قطعا به پیشبرد
گونههای تازه و بدیعی از حسگرها و سامانههای حسگری منجر
خواهد شد.

حسگرهای زیستی نوری و فروسرخ
یکی از پرکاربردترین آشکارسازها ،حسگرهای نوری هستند .در این
حسگرها اطالعات و دادههای دریافت شده در مراحل اولیه ،به یک
سیگنال نوری قابل مشاهده و قابل سنجش ،و سپس به یک سیگنال
الکترونیکی تبدیل میشوند .مرحله شناسایی اولیه در سیستمهای
حسگری نوری عموما مبتنی بر موارد ذیل است:

انواع حسگرهای زیستی و روشهای آشکارسازی
در بررسی کارکرد عملی حسگرهای زیستی دیده میشود که در این
ابزارها ،یک سری از آنزیمها ،پادتنها یا اسیدهای نوکلئیک که
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 تعامالت طیفی با پارامتر آشکارسازیشونده در هدف (مثل جذب
یا گسیل یا پراکنش 5نور)

الهام از حساسترین حسگرهای موجود در بدن جانداران ،یعنی بینی
و سایر اندامهای حسی طراحی میشوند .طرزکار این حسگرها به این
شکل است که مولکول موردنظر (که باید وجود آن حس شود) به یک
دریافتکننده زیستی در عضو میچسبد و یک کانال یونی را که در
پوسته سلول عایق قرار دارد ،باز و بسته میکند.
کاربرد عمده ای از این حسگرها ،در آشکارسازی بخار یا گاز و بهطور
اخص ساخت بینی الکترونیکی بوده است .این عمل با استفاده از
آرایههایی از حسگرهای غیرتخصصی 22و بهکارگیری نرمافزار
تشخیص الگو انجام میشود .بهکمک این نرمافزار ،معینکردن بوها،
گازها و بخارهای مختلف ،دقیقا مانند آنچه که در بینی حیوانات
اتفاق میافتد امکانپذیر است].[3, 4
از دیگر کاربرردهای این حسگرها ،تشخیص اجرزای مخلوط در گازها
یا مایعات در مرسیطهای صنعتی است .حسگرهای چندمنظورهای که
از پلیمرها ،آنزیمها یا سایر ترکیبات استفاده میکنند ،مثالهایی از
این مورد اند که میتوان شکل  2را نیز یکی از این موارد نام برد.

 تعامل بین پارامتری که اندازهگیری میشود (آنالیت) و یک
6
معرف
 تعامل میان پارامتر موردنظر و یک گیرنده (در مورد عوامل
بیولوژیک).

توسعه فناوریهای فیبر نوری و همچنین ظهور فناوریهای تازه
ابزارهای سیلیکونی باعث پیشرفتهای بیشتری در سیستمهای
میکروحسگری شده است.
یکی دیگر از مهمترین و حساسترین آشکارسازها حسگرهای فروسرخ
هستند ،که میتوان آنها را به دو شاخه کلی تقسیم کرد:
آشکارسازهای گرمایی و آشکارسازهای فوتونی (یا کوانتومی) .در
قسمت گرمایی ،ما با ترموکوپلها ،ترموپیلها ،بلومترها 7و
آشکارسازهای پنوماتیک 8سروکار داریم .برای نمونه ،دوربینهای
گرمایی میکروبلومتری درحالحاضر برای تصویربرداری گرمایی و
آشکارسازی فروسرخ ،در نیروهای مسلح آمریکا و نیز کاربردهای
آتشنشانی شهری مورد استفاده قرار میگیرد .در قسمت فوتونی،
هادیهای نوری ،2فوتو ولتائیکها 23و آشکارسازهای الکترومغناطیسی
مطرح هستند .این آشکارسازها عموما از نیمرساناها ساخته میشوند و
باید آنها را با روشهای ویژه برودتی خنک نگاه داشت .زمان
پاسخگویی این دو نوع آشکارساز در برابر هدف موردنظر متفاوت است
به این نسو که آشکارسازهای گرمایی معموال کندتر واکنش نشان
میدهند) ،(10-3 secondدرحالیکه آشکارسازهای فوتونی در
مقابل ،زمان واکنشی  10-6 secondدارند].[3
مسققان پی بردهاند که حسگری بیولوژیک فروسرخ ،یک فرآیند
گرمایی است ،به این ترتیب که در یک سامانه زیستی ،فوتونهای
فروسرخ از طریق بسامدهای تشدید مولکولی موجود در ساختار
شیمیایی بافت ،در سیستم جذب میشوند؛ این جذبشدگی و انتقال
انرژی از سوی فوتونهای فروسرخ موجب میشود تا مولکولها در
درون سیستم به ارتعاش درآیند .این تسرک مولکولی نهایتا بهشکل
انرژی گرمایی در یک مقیاس بسیار کوچک پراکنده میشود .مسققان
بر این باورند که این تغییر گرمایی برای آزادکردن یک سیگنال در
انتهای عصبهای یک بافت زنده کافی است.

شکل :2نمونه یک آزمایشگاه روی تراشه .این مجموعه حسگری که نتیجه
تسقیقات دانشمندان  DSOمیباشد ،جهت آشکارسازی و تسلیل نمونههای
گازی ساخته شده است

یکی از طرحهای پیشنهادشده در زمینه حسگرها ،بهکارگیری
سلولهای زنده برای آشکارسازی سموم مسیطی و یا برای گزینش
خاص دارویی است .سادهترین حالت این نوع آشکارسازی ،توجه به
مرگ سلولها در اثر سموم موجود در مسیط است.
برای توسعه این حسگرها میتوان از آرایههای میکروالکترونیکی برای
نمایش متابولیسم و فعالیت سلولی و همچنین اندازهگیری پاسخ
سلولی به انواع مسرکها استفاده کرد .ازآنجاکه بسیاری از انواع
سلولها روی سطح رشد میکنند ،فصل مشترک سلول و الکترود
حسگر میتواند مبدلی برای فعالیت ذاتی و القایی الکتریکی باشد.
حسگرهای تراشهای نویدبخش دستیابی به حسگرهایی هستند که
بتوان بهکمک آنها به سهولت به اندازهگیری پاسخهای مختلف بدنی،
مثل سرعت ضربان قلب پرداخت].[5

حسگرهای شبهطبیعی
یک نوع دیگر از حسگرهای زیستی حسگرهای شیمیایی هستند (که
توسعه آنها در روند تسقیقات نانوبیوسیستمها صورت میگیرد) که با
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با وجود اینکه فناوری تراشه ( DNAشکل  )0از جمله فناوریهای
نویدبخش برای آینده میباشد ،ولی هنوز با مسدودیتهای بسیاری
مواجه است .ارتباطات ساده و سطسی که هماینک میان زنجیره
 DNAو سیستمهای فیزیولوژی وجود دارد ،برای تراشههای با
کارآیی باال ناکارآمدند.

تراشههای زیستی و تراشههای DNA
تراشههای زیستی ،ابزارهایی برای حسگری زیستی در مقیاس کوچک
هستند که از مولکولهای با منشا بیولوژیک برای گیراندازی
مولکولهای ویژه هدف بهره میگیرند .تراشههای زیستی با استفاده از
یک عنصر شناسایی بیولوژیک مثل یک پادتن( 29پروتئین) یا اسید
نوکلئیک به گیراندازی انتخرابی مولکولهای هدف و در نتیجه
شناسایی آنها میپردازند .شکل  9نمونهای از ردیاب زیستی است.

شکل  :0یک تراشه کوچک DNA؛ لوح شیشهای که در شکل دیده
میشود ،حاوی هزاران ژن آمادهسازی شده برای مطالعه و بررسی است

شکل  :9تراشههای زیستی مینیاتوری که درحالحاضر رواج پیدا کردهاند،
برای وظایف ویژه و معینی مورد استفاده قرار میگیرند .بهعنوان مثال با این
تراشهها میتوان یک گونه خاص شیمیایی را شناسایی و ردیابی کرد

تراشههای پروتئینی

تراشههای زیستی را هم میتوان برای کاربردهای خارجی (مثل
تجزیه یک نمونه از شارههای زیستی) و هم برای کاربردهای داخلی
(مثل سنجشهای داخل بدن ،که طی آن ابزارهایی بهصورت موقت
در بدن انسان قرار داده میشوند) مورد استفاده قرار داد .یک مثال
خوب از این تراشههای زیستی ،حسگرهایی است که برای
آشکارسازی گلوکز خون در زیر پوست قرار داده میشود].[5
عبارت تراشههای  ،DNAجهت اشاره به ابزارهای مینیاتوری و
کوچکی بهکار میرود که به تجزیه و تسلیل مولکولهایی مثل
مولکولهای اسید نوکلئیک و دیگر مولکولهای زیستی (مانند
پپتیدها ،پروتئینها و کربوهیدراتها) میپردازند؛ درحالحاضر بخش
عمده ای از تسقیقات در زمینه آشکارسازی ،بر اندازهگیری و ارزیابی
اسیدهای نوکلئیک (مثل  DNAو  )RNAبر روی یک تراشه (یا به
عبارت دیگر یک سطح تخت) متمرکز شده است .تجزیه و تسلیل در
چنین قالبی ر یعنی روی یک تراشه یا بر سطح یک ماده ر بسیار
ارزان و راحت خواهد بود .در این زمینه بهویژه کوچکسازی
سیستمهای جداسازی (مثال جداسازی ذرات معلق مایع بهکمک
الکتریسیته ،کروماتوگرافی مایع و گاز ،و آشکارسازی الکتروشیمیایی)
مورد توجه است].[4

یک تراشه پروتئینی ابزاری است که حضور پروتئینهای خاص و
گاهی عالوهبرآن مقدار آن پروتئینها را در یک نمونه آشکار میکند.
توسعه تراشههای پروتئینی مستلزم توسعه برخی فناوریهای حیاتی
است که تسقیقات نظری و عملی هماکنون در این زمینه در جریان
است].[6, 9
حسگرهای پروتئینی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد :حسگرهایی
که جهت آشکارسازی و احتماال ارزیابی مولکولها در یک نمونه
بیولوژیک برگرفته از یک شخص طراحی شدهاند و حسگرهایی که
جهت آشکارسازی مولکولها در نمونههای برگرفته از مسیط طراحی
میشوند و احتماال میتوانند در مورد یک حمله شیمیایی و بیولوژیک
و یا حضور عوامل تهدیدآمیز مسیطی اعالم خطر نمایند .با توجه به
گرایش تجاریای که در ساخت مسصوالت مرتبط با کاربردهای
پزشکی وجود دارد ،اکثر حسگرهای تجاری درحالحاضر جهت
نمونههای انسانی ساخته شدهاند.
پروتئینها در یک نمونه بهطور کلی به طرق مختلف قابل آشکارسازی
هستنرد .یک روش عبارت است از بهداماندازی پروتئین و سپس
آشکارسازی آن بهکمک یک برچسب 20مستقیم یا غیرمستقیم .در
برچسبگذاری مستقیم ،برچسب (که میتواند یک اتم پرتوزا یا یک
رنگ فلوئورسانس باشد) بهوسیله یک پیوند کوواالنسی یا شیمیایی به
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پروتئین ضمیمه میشود .در برچسبگذاری غیرمستقیم پروتئین قبل
یا بعد از گیرافتادن ،به یک مولکول دیگر میچسبد ولی این اتصال از
نوع کوواالنسی نیست .این مولکول دوم دارای خصوصیاتی است که
امکان آشکارسازی آن را فراهم میآورد ،مثال میتواند فلوئورسانس
باشد یا به آنزیمی متصل باشد که رنگ یک عامل شیمیایی را تغییر
میدهد .برچسبگذاری یکنواخت پروتئینها در هر دو حالت مستقیم
و غیرمستقیم ،دشوار است و بنابراین سیگنال تولیدشده ارتباط
مستقیمی با فراوانی پروتئینهای برچسبخورده در نمونه دارد].[7
روش دیگر شامل استفاده از یک پدیده فیزیکی وابسته به پروتئین
برای آشکارسازی آن است .در این زمینه چندین حالت آزمایش شده
است ،از جمله آشکارسازی تغییرات ماده بر روی یک سطح در حال
ارتعاش ،که موجب تغییرات پیزوالکتریکی میگردد ،و یا تولید امواج
صوتی در بسامدهای خاص ،با استفاده از دستگاههای تولید امواج
صوتی سطسی .روش بعدی که مبتنی بر پدیدههای نوری میباشد،
شامل بازتاب نور از یک سطح است که در اثر تغییرات ضریب شکست
حاصل میگردد .مشکل عمده این شیوهها این است که در تمام آنها
به منظور ایجاد یک پدیده ،الزاما مقدار زیادی از جرم پروتئین جذب
میشود .بنظر میرسد که فقط فناوریهای نوری برای آشکارسازی با
حساسیت باال مناسب باشند].[9
شیوه دیگر آشکارسازی پروتئینها ،جذب آنها روی یک سطح و
سپس تسلیل این پروتئینهای استقراریافته بهوسیله طیفسنجی
جرمی است .حساسیت کم در این روش میتواند مشکلساز باشد.

معرفی  3پروژه حسگرهای زیستی
 پروژههای دارپا
 oبازسازی ساختارهای حسی بیولوژیک
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در دنیای زیستشناسی ساختارهای حسی بیشماری وجود دارد که
وظیفه آنها آشکارسازی انبوه مسرکهای طبیعی مثل تغییرات دمایی
و تغییرات فشار میباشد .حسگرهای زیستشناختی حساسیت
باالتری نسبت به همتاهای ترکیبی (سنتزی) خود دارند و میتوانند
وظیفه آنها را در مسیطهای آشفته بهخوبی انجام دهند و درعینحال،
از موادی ارزانتر و سازگارتر با مسیط تشکیل شده باشند .روشن
است که بررسیهای بیشتر باعث فهم عمیقتر اصول زیستشناختی
میگردد و ما را قادر میسازد تا با بهکارگیری این اصول ،حسگرهای
ترکیبی پیشرفتهتر و قدرتمندتری تهیه کنیم .برنامه بازسازی
ساختارهای حسی بیولوژیک ،پروژهای تسقیقاتی است که
بههمینمنظور طرحریزی و اجرا شده است .این بازسازی ساختارها به
دو شکل مستقیم و غیر مستقیم امکانپذیر است .در حالت مستقیم
برای ساخت حسگرهای تلفیقی ،مستقیما از یک مولکول بزرگ
بیولوژیک استفاده میگردد .در شکل غیرمستقیم ،ابزارهای نهایی

شبکه حسگرهای زیستی
درحالحاضر تراشههرای زیستی به انردازه یک تمبرر موجرود است
که میتواننرد بهخوبی از پس آنالیزهای پیچیرده شیمیایی برآیند .اما
درعین حال ،این حسگرها برای واکنش جامع در مقابل تهدیدات
متنوع و گسترده ناکارآمدند و عمدتا برای وظایف مسدود و خاصی
طراحی شده اند .برخی مسققان امیدوارند حسگرهایی ابداع نمایند که
به یک بازه وسیع و متنوع از مولکولهای هدف حساس باشد و
همچنین بتوان آنها را همچون یک ساعت مچی در اختیار سربازان
قرار داد .در این حالت هر شخص ،خود تبدیل به یک ابزار
آشکارسازی میشود و میتواند نسبت به یک حمله احتمالی
بیولوژیک یا شیمیایی هشدار بدهد.
حساسیت یک حسگر زیستی به ویژگی مولکول هدف نیز وابسته
است و آشکارسازی و ارزیابی بعضی از این مولکولها مشکلتر از
سایرین می باشد .بنابراین تنها راه آشکارسرازی تهدیدات شیمیایی و
بیولوژیک برای غلظتهای بسیار پایین ،استفراده از یک شبکه از
حسگرهای زیستی است که هماهنگ با هم و در طی یک دوره زمانی
عمل کنند].[8
وجود شبکهای از حسگرهای زیستی میتواند کاربردهای مختلفی
داشته باشد .دستیابی به شبکه مطلوبی از حسگرهای زیستی تنها
زمانی میسر است که موانعی که در ارتباط با جمعآوری و ارزیابی
نمونهها در این حسگرها وجود دارد مرتفع گردد.

دارای هیچ جزء بیولوژیک نیستند ولی طراحی آنها و فرآیند پردازش
سیگنال در آنها با الهام از طبیعت صورت گرفته است].[9
 oحسگرهای پنهان
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حیوانات دارای توانمندیها و قابلیتهای بینظیری در حسگری و
تسرک هستند .برنامه حسگرهای پنهان درصدد است تا شیوههای
متسولکننده حسگری و تسرک در جانوران را برای مقاصد خاص
مورد مطالعه و بهره برداری قرار دهد .این برنامه با کاوش در توانایی
طبیعی سیستمهای جانوری ،نسوه مسیریابی و آشکارسازی و
دستیابی آنها را به هدف مورد مطالعه قرار میدهد و امکان
بهکارگیری این رفتارها را در مسیطهای مشابه عملیاتی (مثل غارها،
تپهها ،درهها و غیره) ارزیابی مینماید .در این سیستمها بهینهسازی
مدتزمان ماموریت و نیز بررسی احتمال خطا در شرایط دشوار
مسیطی حائز اهمیت فراوان است].[10

. Biological Sensory Structure Emulation - BioSenSE
. Stealthy Sensors
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 بازیابی داده در حسگرهای زیستیo

 بهعنوان بخشی از پروژه آزمایشگاه،27مسققان آزمایشگاه ملی سندیا
در حال تسقیق برای طراحی الگوریتمهای متغیری
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میکروشیمی

 هدف از.جهت بازیابی دادههای آشکارسازی عوامل زیستی هستند
این پروژه که از سوی وزارت دفاع و وزارت امنیت ملی آمریکا
 طراحی و تولید سیستمهای تسلیلکننده،سرمایهگذاری شده است
شیمیایی است که قابل حمل بوده و ویژگیهای یک آزمایشگاه روی
 بخش چشمگیری از تالشهای انجامشده در این.تراشه را دارا باشند
پروژه معطوف توسعه روشهای بازیابی دادهها در آشکارسازیهای
 اطالعات بهدستآمده از، در این روشها.عوامل زیستی است
 در مراحل مختلفی همچون تشخیص،آشکارسازی یک عامل زیستی
 مورد، و رفع پارازیتهای مربوط به مسیط،93 طبقهبندی،22الگو
.[9, 10]پردازش قرار میگیرد

نتیجهگیری
 میتوانند اطالعات مربوط به،ابزارهای حسگری زیستی کوچک
 برای پیشرفت کاربرد حسگر های زیستی باید.مسیط را افزایش دهند
شبکه ای از حسگرها تشکیل داد که امکان تست پوشش قرار گرفتن
مسیط بیشتری فراهم میآورد و این حسگرها مستلزم توسعه
فناوریهایی در سطح میکرو و نانو و همچنین وجود آزمونهایی ساده
.جهت افزایش اعتبار نتایج حاصله از دستگاههای فوق خواهند بود
حسگرهای زیستی با نیروی طبیعی خود امکان تشخیص و تسلیل
 با افزایش.دقیقتر از تراشه های الکترونیکی را برای ما فراهم میکنند
کاربردی حسگرهای زیستی باید الگوریتمهای مناسب به آن را نیز
 با مطالعه بیشتر در این زمینه میتوان.مورد پژوهش دقیقتر قرار داد
.سرعت و دقت را افزایش و هزینههای تولید را نیز کاهش داد
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