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 حسگر آپتاو ساخت  میکروسیالتوسط تراشه  DNA ساخت و تشخیص توالی آپتامر

 53pروتئین پکوارتز میکروباالنس با پوشش نانو ساختار برای آشکارسازی کریستال- الکتروشیمیایی

 ارائه دهنده: رعنا باقری

 یصبح( به صورت مجاز 10)ساعت 1400تیرماه  14زمان: دوشنبه 

 دکتر احمد کرمانپور، دکتر فتح اهلل کریم زاده اساتید راهنما:

 دکتر مهشید خرازیها استاد مشاور:

 لبافشیدا : دکتر محمد حسین عنایتی، دکتر مجید مقدم، دکتر اعضای کمیته داوران

 چکیده

برای تشخخصیت سخخربان با حسخخاسخخیت با  در   53pنانوذرات و اسخختفاده از ریرنده زیسخختی  -تپتامرسخخاخت حسخخگر برپایه  ،p53این پژوهش تشخخصیت توالی تپتامر در 

ست  ترین زمان کوتاه ستفاده    صورت ررفته ا ستا، الکترود بال با پوشش نانو ذرات مس ا سید بر روی زیر  یه به روش اکسای       . در این را ست. حضور نیتریک ا ش شده ا

عنوان تپتامر نمونه تنالیز بر سطح الکترود بال با پوشش نانو اصالح نشده به 1411ASشده است. در ادامه، تثبیت تپتامر الکترود انجاممنظور فعال کردن سطح شیمیایی به

برپایه تپتامر  میکرومو ر انجام شخخد. در ادامه حسخخگر10دقیقه و  20مو ر( توسخخر رسخخوک الکتریکی در زمان و غلظت بهینه به ترتی  میلی 30ذرات مس)غلظت بهیته 

DNA    شه شی شد. در ابتدا دو توالی تپتامر            بر روی الکترود کربن  ستفاده  سانا ا سپار ر سید/ب شش نانو ذرات بال/ ررافن اک سر روش   53pپروتئین  DNAای با پو تو

شه     سامد   متناوکسیال با اعمال میدان  میکروسلکس با ترا صر             1تحت ب سر عن شنهادی تو شد. حسگر پی سایی  شنا کننده نانو ذرات بال/مونومر/تپتامر تقویتمگاهرتز 

د نتایج حاصل نشان داد که حضور نانوذرات اکسی .منظور تشصیت پروتئین، از روش ساندویچی دوتپتامر استفاده شد    ایجاد شد. به  (TBO)وتولوئیدین بل–کننده تقویت

لور کوارتز سخخگر بتزاد سخخازی یون مس مناسخخ  برای تثبیت تپتامر نیسخخت. ح  مس/مس ناشخخی از اکسخخایش شخخیمیایی برپایه نیتریک اسخخید به خابر کاهش انحالل و    

سفات تپتامر و بارهای منفی          DNA(، بیانگر تثبیت تپتامر QCMمیکروبا نس) ستاتیکی بین رروه ف شی از نیروی دافعه الکترو سطح الکترود نانو ذرات مس نا بر روی 

 %15و  %27مقدار سخخطح فعال الکترود تحت پوشخخش نانو ذرات مس و تپتامر به ترتی  الکترود کوارتز بود.  و افزایش جرم برسخخطح 6Fe(CN) -3/-4محلول الکترولیت 

نانومو ر  54/39و  29/38شخخده با تزمون امپدانس الکتروشخخیمیاییتوسخخر الکترود کربن پا  53pمیزان ثابت تفکیک دو تپتامر در حضخخور پروتئین . تصمین زده شخخد

کننده توسخخر تمپرومتری انجام شخخد. نتایج نش عنصخخر تقویت، غلظت تپتامر پوشخخاننده، زمان برهمکpHهای سخخنتز شخخامل پتانسخخیل اعمالی، دما، عامل تأثیر رزارش شخخد.

سیار پایین             شصیت ب ستفاده از تمپرومتری، بیانگر حد ت شیمیایی با ا سی الکترو شرایر بهینه برر صله در  سفات    پیکومو ر( 17/6)لیتر پیکوررم بر میلی 29/0حا در بافر ف

سانی و بازه خطی     لیترپیکوررم بر میلی 341/0و  سالین  ساخته   بود. پا برای حسگر پیکوررم  300تا  1در پالسمای خون ان سه هفته و رزینش    یداری حسگر  شده بعد از 

شد  های مولکولی پذیری با  در حضور مزاحمت  شان داد که بلور کوارتز میکروبا نس  بررسی . بررسی  شده  پروتئین روی الکترود تثبیتنانوررم  4/541±9/0 مقدار ن

ست.   سانندری الکترود از به منظور ارتقای پایداری ا سپار   و افزایش ر سپار         ولوئیدین بلتوب سطح نانو ذرات بال که توسر ب شده در  صالح   TBAو اکسید ررافن احیا  ا

در شرایر بهینه   می کند. نتایج حاصله های سربانی مقدار رلوکز کاهش پیدا  شده بود، برای شناسایی تنالیت رلوکز استفاده شد. شایان ذکر است که با حضور سلول           

میکرومو ر در پالسمای خون انسانی و    51/6میکرومو ر در بافر فسفات سالین و    64/5بررسی الکتروشیمیایی با استفاده از تمپرومتری، نشان داد که حد تشکارسازی        

شان داد.  ا یافت و رزینش پذیری با یی در حضور مزاحمت میلی مو ر برای حسگر بود و پایداری تن به مدت یک ماه ارتق  11تا  6بازه خطی  تایج  نهای مولکولی را ن

 . و رلوکز است 53pشده برای ایجاد حسگر مناس  در شناسایی ماکر سربانی پروتئین عملکرد بسیار خوک و قابل کنترل الکترود کربن اصالحبیانگراین پژوهش 

 ، رلوکز.53p، بسپار رسانا، پروتئین DNA، تپتامر بلور کوارتز میکروبا نسحسگر الکتروشیمیایی، حسگر  کلمات کلیدی:
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