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 ستیطال در ساخت ز نانو ذراتبر  دهایساکار یو د دهایمونوساکار اتاثر

 یصیتشخ یحسگرها
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 مقدمه:
 یبرا ای ژهیو تیاز اهم دهایاس کینوکلئ

 ،یعوامل عفون ،یکیژنت های یماریو درمان ب صیتشخ

و کشف مواد مخدر برخوردارند.  یجنگ یستیعوامل ز

 طور به ها یماریب یبرا یدیاس کینوکلئ های تست

و  قیدق اریو با استفاده از ابزار بس شگاهیعمده در آزما

 ازجمله ییایمزا کنار که در ردگی یپرسنل ماهر انجام م

مانند صرف زمان  یبیمعا یباال دارا تیدقت و حساس

به پرسنل  ازیو ن اریبس یها نهیهز لیو تحم یطوالن

 .باشد یم جینتا ریمتخصص جهت تفس

 ستیز یدر جهت طراح شتربی ها امروزه تالش

و  یحساس، انتخاب ق،یدق صیبا تشخ ییحسگرها

 حسگرها ستیزاست.  یستیز های مولکول یکاربرد

که  باشند یم یرگی اندازه های ستمیگروه از س کی

  ها تیآنال یانتخاب ییشناسا مبنای بر ها آن یطراح

 چکیده:
 یمبتن های روش ص،يمتعدد موجود جهت تشخ یمولکول های عالوه بر روش رياخ های در سال زمينه و هدف:

  حسگرها زیست نیاز ا یاست. نوع گرفته قرار توجه مورد( Biosensors) حسگرها زیستانواع  یبر طراح
 نانوکاربرد  تيبا توجه به اهم. باشند یطال م ذرات نانوبر  مبتنی( Lateral Flow Test) یجانب انیجر های تست
هدف از  ،حسگرها زیستلزوم استفاده از قندها در ساخت  زيو ن حسگرها زیستنشانگر در  عنوان بهطال  ذرات

طال جهت ساخت  ذرات نانو( بر دهایساکار یو د دهایاز قندها )مونوساکار یانواع تأثير یپژوهش بررس نیا
 .باشد یم یصيتشخ حسگر زیست
 نهيشيب ز،یسا ،ییايميش صورت به طال ذرات نانوسنتز  حاضر، پس از یشگاهیدر مطالعه آزما :یبررس روش

قرار گرفت.  یابیمورد ارز DLSبا استفاده از اسپکتروفتومتر و روش  ذرات نانونانومتر و غلظت  520جذب در 
موالر از  یليم 500تا  5 یغلظت بيحسگرها، ش -ستیاستفاده از قندها در ساخت ز تيسپس با توجه به اهم

 طولطال در  ذرات نانوبر  تأثير، بعد از ها آن یجذب فيو ط هيگلوکز، فروکتوز، ساکاروز و ترهالوز ته یقندها
 نانومتر به دست آمد. 700تا  450 موج 
سنتز شده، در حضور و عدم حضور  ذرات نانو یاسپکتروفتومتر فيخوانش ط حاصل از جینتا یبررس :ها افتهی

پس از اعمال  ذرات نانوجذب  نهيشيکاهش ب دهنده  نشان، شده ذکر دیساکار یو د دیمونوساکار یندهاانواع ق
گلوکز، ساکارز و ترهالوز  یاز قندها شده  اعمال یغلظت بيشهمچنين و  باشد می ها انواع قند بر آن یغلظت بيش

موالر به باال  یليم 50 های ر غلظتفروکتوز د که  حالی در ؛طال نداشته ذرات نانوبر تجمع و رسوب  تأثيری
 .شود میطال  ذرات نانوباعث تجمع 

 یاستفاده از قندها رسد میبه نظر  ،یستیز حسگرهای نانوضرورت استفاده از قندها در ساخت  ليبه دل :یريگ جهينت
 .باشد نمیحسگر مناسب  ستیموالر به باال جهت ساخت ز یليم 50 های فروکتوز در غلظت ازجمله یکتون

 
 .دیساکار ید دیطال، مونوساکار ذرات نانو ،یجانب انیجر های تست ،حسگر زیست کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0002-4971-5408
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 کویزیف یو آشکارسازها کیولوژیبر اساس اجزا ب

از  یرگی ابزارها با بهره نیا رد،پذی یصورت م ییایمشی

را  یباتیترک ای بیترک ک،یولوژیمواد ب یهوشمند

 نیو بد دهند یواکنش م ها آنبا نموده،  ییشناسا

 جادیا یکیالکتر ایو  ینور ،ییایمیش امیپ کی بیترت

توانمند  یابزار حسگرها ستیز که آنجا از. ندنمای یم

امروزه  باشند، یم یستیز های مولکول ییجهت شناسا

 ،ییایمیش عیصنا ،پزشکی مختلف علوم در ها از آن

 ،ستیز  طیمحسالمت  یابینظارت و ارز ،ییغذا عیصنا

 یبهره م رهیو غ یبهداشت ،ییمحصوالت دارو دیتول

 عیکه پاسخ سر یزمان یصیابزار تشخ نای (.2،1) رندیگ

 با  سهیدر مقا نیهمچن ؛باشد یم دیاست، مف ازین

 تر  صرفه  بهمقرون  ،یشگاهیمعادل آزما های روش

کار  یرویو ن متیق  گرانو  قیبه ابزار دق ازنی و است

 ماهر ندارد.

  عنوان  به استفاده مورد های نهیاز گز یکی

 های (، تستPoint of Care) ینقطه مراقبت های تست

 انیجر های باشند. تست یم یجانب انیسنجش جر

که  باشند یم ای ساده یصیتشخ های روش یجانب

 انجام  یتروسلولزیغشاء ن کی یبر رو معموالً

 ایحضور  یبررس برای معموالً ها تست نی. اشوند یم

 کار  بهمورد هدف در نمونه،  تیآنال کیعدم حضور 

 یحسگرها ستیز. در دو دهه گذشته شوند یم برده

DNA ریپذخواص سنجش  لیبه دل (Analyticalو )ژهی 

 نتری معمول و اند داشته یا مالحظه  قابل رشد ها آن

 های یتوال صیمرتبط با تشخ DNA یحسگرها ستیز

  یدیاس کیوکلئن ونیداسیبریه قیاز طر DNA ژهیو

 (.3-13باشند ) یم

 کینوکلئ های یتوال اعتماد  قابلو  عیسر نییتع

 یپزشک ،ینیبال های صیدر تشخ ینقش مهم یدیاس

 ییو سالمت مواد غذا یطیمح های یبررس ،یقانون

 یحسگرها ستیزعملکرد  ی(. مبنا14-16دارد )

DNA های پروب تیشامل تثب DNA سطح  یرو

 ای ییایمیانتقال الکتروش قیاز طر صیحسگر و تشخ

 شده ذکر یحسگرها ستیز. انواع باشد یم کیاپت

مرحله  نیموارد چند شتریابزار و در ب ازمندین

 یتازگ  به(. 17باشند ) یو شستشو م ونیانکوباس

 با یحسگرها ستیزبر توسعه  یمبن هایی گزارش

بدون استفاده از ابزار  DNA یدارید صیتشخ تیقابل

به فرمت  حسگرها ستیز نی(. ا18)است  شده  اعالم

 (.19باشند ) یم Dipstikنوار  های آزمون

نانو  فرد  به منحصر کیخواص اپت قیبا تلف

 دهایگونوکلئوتیال یصیتشخ ژهیطال و خواص و ذرات

شدند. بخش عمده  یمعرف حسگرها ستیزفرم از  نیا

نهفته است  یکینیکل یزهایدر آنال LFA یکاربردها

در پالسما،  ینیبال های تینواع آنالا صیکه شامل تشخ

 های نمونه گردی و ها بافت ها، سرم، ادرار، سلول

 ستیزدر ساخت  که  ییآنجا از. باشد یم یکیولوژیب

طال حضور  نانو ذراتبر  یمبتن یصیتشخ یحسگرها

 نیبنابرا؛ (20-22است ) یساکارز الزام رینظ ییقندها

مانند  دیمونوساکار یقندها ریتأثپژوهش  نیدر ا

ساکارز و  رینظ ییدهاساکاری یگلوکز و فروکتوز و د

 شد. یطال بررس نانو ذراتترهالوز بر 

پور  یلیمرک م یطال، از کمپان نمک

گلوکز، فروکتوز، ساکارز و  قندهای ،شد یداریخر

شدند.  یداریخر چیآلدر گمایترهالوز از شرکت س

 یداریخر ایآب فوق خالص از شرکت هوا کشت آر

 طب اسایاز شرکت  ازین مورد ییایمیش شد. مواد

از  ریتقط دو باربه آب  یابیشدند. جهت دست یداریخر

( ساخت Sanaمتر ) pH( و Zolalanدستگاه زالالن )

 استفاده شد. رانیا

 

 :یبررس روش
مطابق با پروتکل طال  نانو ذراتسنتز  مراحل

Liu  وLu  صورت که قبل از  نی(. به ا23شد )انجام

در  ریظروف درگ هیطال کل نانو ذرات سازی آماده

شستشو داده شد، در  Aqua Regiaسنتز، با محلول 

و آب  ریتقط دو بارفراوان آب  ریادامه ظروف با مقاد

بالون  ملرفالکس شا ستمیفوق خالص شسته شدند. س

و کندانسور، توسط میلی لیتر  200ته گرد دو گردنه 
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از میلی لیتر  2سوار شدند، سپس  هم رویبر  هیو پا لهیم

آب میلی لیتر  98به میلی موالر  50محلول نمک طال 

 یدر بالون دو گردنه اضافه و بر رو یکروماتوگراف

مگنت  کیقرار داده شد، در بالون  Stirrerحرارت 

محلول در ضمن حرارت دادن  هم زدنکوچک جهت 

 میسد تراتیمحلول، س دنی. پس از جوشدیگرد ضافها

به محلول در حال  موالر یلیم 38حدود  ییبا غلظت نها

به قرمز  یاضافه شد. رنگ محلول از خاکستر دنیجوش

  بهطال،  نانو ذراتکرد. پس از سنتز  دایپ رییتغ یزرشک

سنتز شده،  نانو ذراتجذب  نهیشیبه ب یابیدست منظور

نانومتر توسط  450-700 موج  طولدر  یجذب فیط

قرار  یسبرر مورد Unicoدستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

طال به  نانو ذرات سازی قیپس از رق نیهمچن .گرفت

  ترلی یلیم 1با آب فوق خالص، مقدار  1:1نسبت 

  مدل Zeta Sizerاز محلول به کووت دستگاه 

Malvern (ZEN3600) لیو پتانس زسای سنجش جهت 

 شد. ختهری زتا

 با ،طال نانو ذراتاثر قندها بر  یبررس جهت

از قندها،  هرکدامموالر  1 هریستفاده از محلول ذخا

 های الیمختلف هر قند در و های از غلظت یالیسر

شد، در  میو تنظ یطال، طراح نانو ذراتجداگانه بر 

اتاق انکوبه  یدر دما قهدقی 30 مدت به ها ادامه نمونه

 یغلظت بینشانگر ش ریزجدول  مثال  عنوان  بهشدند. 

ه طال در نانوذر تریکرولیم 500 ییگلوکز در حجم نها

در  الیهر و یجذب فی. سپس طباشد یم الیهر و

 یبررس موردنانومتر  700تا  450 موج  طولمحدوده 

 یبررس یبرا 1شماره جدول  ریقرار گرفت. از مقاد

 قندها استفاده شد. ریغلظت سا بیش ریتأث

 

 طال نانو ذراتشيب غلظت گلوکز بر  یساز آمادهمقادیر الزم جهت  :1جدول شماره 

اره شم

 ردیف

 Glucose غلظت نهایی

 )ميلی موالر(

 AuNP غلظت نهایی

 )نانوموالر(

 Glucose شده  اضافهمقادیر 

 )ميکروليتر(

 AuNP شده  اضافهمقادیر 

 )ميکروليتر(

1 5 10 5/2 5/497 

2 10 10 5 495 

3 20 10 10 490 

4 50 10 25 475 

5 80 10 40 460 

6 100 10 50 450 

7 150 10 75 425 

8 200 10 100 400 

9 250 10 125 375 

10 300 10 150 350 

11 500 10 250 250 
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هر  یجذب فیط و از قندها کیهر  ریتأث یبررس

بر نانو ذرات طال در  ونیانکوباس قهیدق 30، پس از کی

 .انجام گردیدنانومتر  450-700موج   طول

 

 :ها افتهی

نانو  UV-Vis یاسپکتروفتومتر فیط یبررس

 ات طالذر

تصویر نانو ذرات طال سنتز شده در  یجذب فیط

 ف،یط نیشده است. بر اساس ا  نشان داده 1ماره ش

به دست  5/1نانومتر  520موج   در طول نهیشیجذب ب

 آمد.

 

 
 شده اياحطيف جذبی نانوذره طال  :1تصویر شماره 

 نانومتر 450-700 موج  طولبا سيترات در 

 

تفرق  هی بر اااندازه نانو ذرات طال یبررس

 (DLSنور ) کینامید

قطر نانو ذرات  ینسب نیانگینشان داد که م جینتا

 .باشد ینانومتر م 62/32معادل 

 

 
توزیع اندازه نانو ذرات طال بر پایه  :2شماره  تصویر

 زتا سایزرتوسط دستگاه  تفرق دیناميک نور

 

 1:1ميانگين نسبی قطر نانو ذرات  :2جدول شماره 

 شده  قيرق

62/
23 

زتا
ن 

گي
يان

( م
متر

انو
:)ن

 

 درصد نانومتر

94/34 Peak 1: 7/86 

229/2 Peak 2: 2/7 

4319Peak 3:  6/4 

 

 زتا نانو ذرات طال لیاتانس یبررس

زتا نانو ذرات طال، مقدار بار  لیپتانس یبررس

ولت را در سطح نانو ذرات طال  یلیم -24 یکیالکتر

 نشان داد.
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 1:1پتانسيل زتای نانو ذرات  بررسی :3شماره  تصویر

 شده  قيرق

 

مختلف بر نانو  یغلظت قندها بیش ریتأث

 ذرات طال

 ،حسگر ستیکه در مراحل ساخت ز آنجا از

از  یساکارز الزم بود، اثر تعداد رینظ هاییاستفاده از قند

نانو  یداریبر پا دیساکار یو د دیمونوساکار هایقند

 .(23،24) شد یذرات طال بررس

 

غلظت قند گلوکز بر نانو  بیش ریتأث یبررس

 ذرات طال
 های در تمام اسپکتروم ،4شماره  تصویراساس  بر

شده، نقطه   اعمال یغلظت بیش جهیآمده درنت  دست  به

نانومتر  520موج   در طول نهیشیجذب ب یعنی کیپ

داشته است. الزم به ذکر است که  یریکاهش چشمگ

نانومتر  650ر جذب د شافزای ها اسپکتروم یدر تمام

نانو ذرات  افتنی( Aggregation) که نشانگر تجمع

گفت که  توان یم نیمشاهده نشد؛ بنابرا باشد یم

 نهیشیگلوکز فقط باعث کاهش جذب ب یغلظت بیش

محدوده  نیو منجر به تجمع نانو ذرات در ا شود یم

 .شود یاز غلظت نم
 

 
 شيب غلظت قند گلوکز ريتأثبررسی  :4شماره  تصویر

 )ميلی موالر( بر نانو ذرات طال

غلظت قند فروکتوز بر نانو  بیش ریتأث یبررس

 ذرات طال
غلظت قند فروکتوز بر نانو  بیش ریاز تأث پس

 ها از غلظت کیهر  یبرا یجذب فیذرات طال، ط

تا  5شماره  تصویرقرار گرفت. بر اساس  یبررس مورد

 مشابه اثر قند گلوکز بر نانو موالر، یلیم 50غلظت 

مشاهده شد، از  نهیشیذرات طال فقط کاهش جذب ب

غلظت  شیبه بعد با افزا موالر یلیم 50غلظت 

موج   در طول نهیشیعالوه بر کاهش جذب ب کتوزفرو
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نانومتر  650موج   جذب در طول شینانومتر، افزا 520

 مشاهده است.  وضوح قابل به

 

 
شيب غلظت قند  ريتأثبررسی  :5شماره  تصویر

 يلی موالر( بر نانو ذرات طالفروکتوز)م

 

غلظت قند ساکارز بر نانو  بیش ریتأث یبررس

 ذرات طال
شده محلول ساکارز   آماده های اعمال غلظت با

 یبررس هر غلظت مورد یجذب فیبر نانو ذرات طال، ط

 یغلظت بیش ریمربوط به تأث جیقرار گرفت. همانند نتا

به دست  یمشابه جینتا زیگلوکز، در مورد قند ساکارز ن

ساکارز در محدوده  یغلظت بیاساس ش نیآمد. بر هم

موج   در طول نهیشیب، فقط بر کاهش جذب شده  نیمع

 داشت. رینانومتر تأث 520

 

 
شيب غلظت قند  ريتأثبررسی  :6شماره  تصویر

 )ميلی موالر( بر نانو ذرات طال ساکارز
 

غلظت قند ترهالوز بر نانو  بیش ریتأث یبررس

 ذرات طال
و  سازی مراحل آماده زیمورد قند ترهالوز ن رد

 بیش ریبر نانو ذرات طال انجام گرفت و تأث یاثر ده

موج   اسپکتروم در طول یجذب فیآن توسط ط یغلظت

 ریقرار گرفت. مشابه تأث یبررس نانومتر مورد 700-450

 ترهالوز  یغلظت بیگلوکز و ساکارز، ش یغلظت بیش

 موج   طول در نهیشیتنها باعث کاهش جذب ب زین

بر تجمع نانو ذرات با  یریو تأث شود ینانومتر م 520

 ندارد. یغلظت بیشده ش توجه به محدوده مشخص
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شيب غلظت قند  ريتأثبررسی  :7شماره  تصویر

 )ميلی موالر( بر نانو ذرات طال ترهالوز

 

 
نانو  نسبت جذب بررسی و مقایسه :8شماره  تصویر

 به نانومتر 520 به 650 موج  طول طال در ذرات

 )ميلی موالر(قند  هر مختلف های غلظت

 

با کد  ،ییدانشجو نامه انیحاضر منتج از پا مقاله

در دانشکده علوم  IR.UI.REC.1396.NN1اخالق 

 .دیرس بیدانشگاه اصفهان به تصو

 :بحث
به  یادیکه توجه ز یصیتشخ های روش ازجمله

 ستیز انواع یبه طراح توان می است معطوف ها آن

 یصیتشخ یحسگرها ستیز. (1-6) اشاره کردحسگرها 

را  یعیوس یهستند و کاربردها یانواع مختلف یدارا

  حسگرها ستیز(. استفاده از 3-8دهند ) یپوشش م

  یرددر موا نیو همچن روش  تیدقت و حساس لیبه دل

 نهیو صرف زمان و هز شرفتهیپ لیبه وسا ازیعدم ن لیبه دل

در مراکز کوچک و در  ها تینالآ صیتشخ یبرا ادیز

 نیکاربرد دارد. ا زیدر منزل ن یمراکز با امکانات کم و حت

 ها یماریدرمان ب و صیدر امر تشخ توانند می ها روش

 در سطح  ها یماریب صی(، تشختابیانواع سرطان، د)

 یرگی و اندازه یابی، ارززا یماریبعوامل  صیتشخ ژن،

قرار  استفاده مورد کیوژولیموجود در نمونه ب های تیآنال

 ای عیسر های تحت عنوان تست هایی (. تست14) رندیگ

به  یصیتشخ یحسگرها ستیز نیاز دسته ا ینقطه مراقبت

 کیدیکروفلوئیم یتکنولوژ از ها که در آن ندآی یشمار م

 (.22است ) شده  استفاده

و سنتز سطوح  یطراح ر،یاخ یها دهه در

 DNA تیال و تثباتص تیو قابل تیکه ظرف یهوشمند

داشته باشد،  حسگرها ستیزرا جهت ساخت  یعملکرد

 ازجمله(. 1-3است ) گرفتهر قرا توجه مورد اریبس

 مورد ها ومولکولیب تیکه تاکنون جهت تثب ییبسترها

  مهین های دات مبه کوانتو توان می ،اند گرفته قرار استفاده

و نان ،یمریپل های ذره ،یسیمغناط های ، نانوذرهرسانا

طال،  لیاز قب یفلز های کربن و نانوذره هیبر پا یساختارها

است که در  شده  ثابت(. 6،7،22کرد )اشاره  رهینقره و غ

 نیشتریب ،یفلز یها  نانوذره، نانو ساختارها ریبا سا سهیمقا

اندازه، شکل،  کنترلامکان  لیرا به دل یرپذی انعطاف

  ییآنجا از(. 1-3دارند )ساخت  یو ساختار در ط بیترک

 ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یطال دارا نانو ذرات که

  یبرا ها یژگیو نیو ا باشند یم یفرد  به منحصر

است، در چند  مناسب و کارا اریبس یصیتشخ های ستمیس

خالقانه،  اریبس های از روش یعیوس فیسال گذشته در ط
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کوچک،  های مولکول ،یفلز های ونیسنجش  یبرا

 ستیزدر  ک،ینوکلئ دیاس یکرهاوماریو ب ها نیپروتئ

نانو  از استفاده با(. 25اند ) شده  گرفتهبه کار  حسگرها

تست  تیتا حساس رود یانتظار م ص،تشخی در طال ذرات

 دنیرس جهیجهت به نت یکند و زمان کمتر دایپ شیافزا

 صرف شود. شیآزما

طال وجود  نانو ذراتساخت  برای ها روش انواع

مثل ) ییایمیش های ( روش1 :از اند  عبارتدارد که 

 (، دراتی، بروهمیسد تراتیکاهش نمک طال توسط س

(. 26) یکیولوژیب های ( روش3و  یکیزیف های ( روش2

خاص خود را دارا  بیو معا ایمزا ها روش نیاز ا کیهر 

 کنترل ها، روش نیا انیاز م هکنیا. با توجه به باشند یم

 ییایمیش شطال با رو نانو ذراتدلخواه  زسای سنتز

 باشد یم یکیولوژیو ب یکیزیاز دو روش ف رتریپذ امکان

طال  نانو ذراتسنتز  یاز روش فوق برا جهت  نیا از

 لیبه دل Luو  Liu تراتیبا س اءیاستفاده شد. روش اح

نانو  هیجهت ته وش،ر نتری باال معمول یو بازده یسادگ

 (. 27باشد ) یم کیولوژیب های یدر بررس یکرو ذرات

طال جهت اتصال به  نانو ذرات زیسا هکنیاتوجه به با 

 یا ژهیو تیحسگرها از اهم ستیدر ساخت ز پروب

 یاز بررس آمده  دست  به زیسا نیبنابرا ؛برخوردار است

 رسد، یپژوهش مطلوب به نظر م نیدر ا نانو ذراتاندازه 

 ستیزدر  رفته کار  بهپروب  اندازه  بهنسبت  چراکه

، باشد ینم تر کوچکطال  انو ذراتن زی، سامدنظر حسگر

 نانو ذرات انیدافعه م جادیا لیبه دل صورت نیا ریدر غ

 شده  یطراححسگر  ستیز یشده با بار منف دهیپوش

 (.28شد )خواهد  داریناپا

 مقاالت متعدد، لزوم استفاده  یتوجه به بررس با

  یضرور حسگر ستیز ساخت مراحل در هااز قند

 هایاز قند یاثر تعداد رو  نیا از .(20-22بود )

 نانو ذرات یداریپا یبر رو دیساکار یو د دیمونوساکار

گلوکز و  دها،یمونوساکار انیشد. از م یطال بررس

 انتخابساکارز و ترهالوز  دها،ساکاری یاز د وفروکتوز 

، با شده  گزارش جنتای اساس بر. (29-7،25،32) شدند

 کیهر  رموال یلیم 500تا  5 یغلظت بیش فیط یاثرده

در  یطال به چند نکته اساس نانو ذراتنوع قند بر  4 نیاز ا

 .افتی  دست توان یرابطه م نیا

در مورد گلوکز، ترهالوز و ساکارز پس از  -1

 نهیشیطال، ب نانو ذراتهر قند بر  یظتغل بیاعمال ش

 دایپ یرینانومتر کاهش چشمگ 520 موج  طولجذب در 

 نانو ذرات افتنیتجمع در  یریتأثقند  شیو افزا کرده

 کیگلوکز  دها،یدر مورد مونوساکار -2 ؛طال نداشت

و  یدیگروه آلدئ یو دارا دآی یآلدوز به شمار م

و هر دو  یگروه کتون یکتوز است و دارا کیفروکتوز 

 یاما در بررس ندآی یبه شمار م کننده ایاح یقندها

، مشاهده شد که 8 تصویر شماره مطابق جینتا ای سهیمقا

 کنندگیایاح تیخاص وجود باگلوکز  یغلظت بیش

 جذب در  شیو افزا نانو ذراتبر تجمع  یریتأث

 یغلظت بیاست که ش یدر حال نینانومتر ندارد، ا 650

 یلیم 50طال تا غلظت  نانو ذراتفروکتوز بر  شده  اعمال

مشابه گلوکز دارد و از غلظت  یریتأثفروکتوز،  موالر

جذب  شیغلظت، افزا شیفزابه بعد با ا موالر یلیم 75

نانومتر مالحظه شد که نشانه تجمع و  650 موج  طولدر 

 .باشد یطال م نانو ذراترسوب 

ممکن  کننده، ایدو قند اح ریتأثعلت تفاوت در 

 یاکنندگیاحباال بودن قدرت  لدلی به -1 احتماالًاست 

 اینسبت به گلوکز باشد و  یفروکتوز با داشتن گروه کتون

 لیدروکسیو ه دروژنیه یها گروه انکنشیمبه علت  -2

 یرگیو قرار یموجود در فروکتوز در کنار گروه کتون

  مورد در. باشد نانو ذرات با فضا در ها متفاوت گروه

  یمشابه جینتا باًیتقر زساکارز و ترهالو یقندها ریتأث

 .به دست آمد

 اکنندهیاح ریقند غ کیساکارز  نکهیابا توجه به 

  جادیدو قند گلوکز و فروکتوز ا بیو از ترک باشد یم

 گریکدیدو قند با  نیا انکنشیدر م نیهمچن ،می شود

 ؛شود یقند فروکتوز از دسترس خارج م یگروه کتون

 ریتأث اوتکرد که تف یبند  جمع نطوریا توان یم نیبنابرا

 قدرت احتماالً طال نانو ذرات بر هاقند یغلظت بیش

است با  اکنندهیاحلوکز که گ رایز ستین یاکنندگیاح

 نانو ذراتبر  یمشابه ریتأثاست  اکنندهیاح ریساکارز که غ
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در  کتونی عامل حضور احتماالً درواقع و اند طال گذاشته

 .شود یطال م نانو ذراتبر  ریتأثفروکتوز باعث تفاوت در 

ساخت  نهیدر مراجعه به مقاالت متعدد در زمبه هر حال، 

ساکارز و گلوکز  یاربرد قندهاک ،یستیز ینانو حسگرها

 نیحاصل از ا جیبر نتا یدییتأ نیکامالً مشهود است که ا

 (.33،23پژوهش است )

 

 :یریگ جهینت
نانو ضرورت استفاده از قندها در ساخت  لیبه دل

به  شده  انجام های یبا توجه به بررس ،یستیز یحسگرها

در فروکتوز  ازجمله یکتون یاستفاده از قندها رسد یمنظر 

 ستیموالر به باال جهت ساخت ز یلیم 50 های غلظت

 .باشد ینمحسگر مناسب 

 

 :یو قدردان تشکر
 یخانم عاطفه جوان نامه انیپامقاله مستخرج از  نیا

از دانشگاه  یمیوشیارشد ب یکارشناس آموخته  دانش

به شماره  29/06/1394 خیکه در تار باشد یاصفهان م

دانشگاه اصفهان  الف در دانشکده علوم /34589/94

 یتشکر و قدردان سندگانینو لهیوس  نیبد. دیگرد بیتصو

دانشکده  یلیتکم التیو تحص یمعاونت پژوهش ازخود را 

 .دارند یاعالم م ها نهیهز نیتأمعلوم جهت 
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Background and aims: Recently, in addition to numerous molecular methods available for 

diagnosis, methods based on the design of various biosensors considered. Some of these 

biosensors are Lateral flow tests based on gold nanoparticles. Considering the importance of the 

application of gold nanoparticles as markers in biosensors and also the need for the use of sugars 

in the construction of biosensors, this study was aimed to investigate the effects of various sugars 

(monosaccharides and disaccharides) on gold nanoparticles for the development of diagnostic 

biosensors. 

Methods: In this experimental study, after synthesis of gold nanoparticles chemically, by size, 

assessed maximum absorption at 520 nm, and concentration of nanoparticles by 

spectrophotometer and DLS method. Then, considering the importance of using sugars in the 

manufacture of biosensors, a concentration gradient of 5 to 500 mM glucose, fructose, sucrose, 

and trehalose, and their absorption spectra, after exposure to gold nanoparticles at 450 to 700 nm 

was detected. 

Results: The results of the spectrophotometric spectrum of synthesized nanoparticles in the 

presence and absence of sugars of monosaccharide and disaccharide indicate a decrease in the 

maximum absorption of nanoparticles after the application of a steady slope of sugar types on 

them and also concentration gradient of glucose, sucrose and trehalose sugars had no effect on 

the accumulation and aggregation of gold nanoparticles, while fructose at concentrations up to 50 

mM leads to the accumulation of gold nanoparticles. 

Conclusion: Due to the necessity of using sugars in the production of bionanosensors, it seems 

that the use of ketone sugars, such as fructose, at concentrations of 50 mM upwards is not 

suitable for making biosensors. 
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