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وصول،39/20/02:اصالح،39/0/7:پذیرش39/9/21:

چكيده
زمينه

و هدف :نانوبیوسنسورها میتوانند بهجای روشهای تشخیص قدیمی باکتری اشریشیاکولی  O157:H7مورد استتااده قرارییرنتد در

این تحقیق ،یک نانوبیوسنسور برای تشخیص بخشی از ژن  rfbEباکتری اشریشیا کولی  O157:H7توسط تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته
 )ssDNA) DNAدر سطح الکترود اصالح شده با نانو ذرات طال مورد بررسی قراریرفته است

موادّ و روشها:

روش طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی خواص حسگری الکترود اصالح شده مورد استااده قراریرفته است

سطح الکترود کار با روش الکتروشیمیایی توسط نانوذرات طال اصالح شد توالی تک رشتهی  DNAتیوله با روش تک الیهی خود تجمعی،
روی سطح الکترود طال بهمدت دو ساعت تثبیت شد تک الیهی مخلوط  ،شامل مرکاپتوهگزانول و مرکاپتوپروپیونیک اسید بهعنوان یک الیهی
مسدودکننده استااده یردید هیبریداسیون  DNA/DNAبا غوطهورسازی الکترود طالی اصالح شده با  ssDNAدر غلظت  4میکروموالر
 DNAهدف انجام شد

یافتهها:

نتایج نشان داد که الکترود اصالح شده با نانوذرات طال پس از تثبیت  ،ssDNAبهطور مؤثری ژن  rfbEباکتری اشریشیا کولی

 O157:H7را ازطریق هیبریداسیون  DNAتشخیص میدهد نانوبیوسنسور یزینشپذیری بسیار خوبی در تشخیص توالی  DNAهدف نسبت
به توالی دارای باز ناجور و توالی غیر مکمل نشان داد

نتيجهگيري:

با توجه به نتایج بهدست آمده و بررسی مطالعات مشابه ،نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون  ،DNAدارای

مزایایی ازجمله هزینهی کم ،سادیی و کوچک سازی میباشد و میتواند زمینهای برای توسعهی ابزار تشخیص ژنومی را فراهم آورد
واژههاي كليدي :باکتری اشریشیاکولی  ،O157:H7نانوبیوسنسور ،هیبریداسیون DNA

واقعهههي اپیههدمیولوژیکی شناسههایی شههدل اولههین گههزار

مقدمه
باکتري اشریشیاکولی سروتیپ  O157بههدنبها دو

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

درسها  1893توسه ريلههی و همکهاران

براثههر شههیوع
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الکترود اصالح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور براي تشخیص ژن rfbE

بیماري گوارشی همراه با دردهاي شکمی ،اسها آبکهی و

تحوالت اخیر در نانومواد ،فرصتهاي زیادي

به دنبا آن اسها خونی شدید بود و آنها این بیمهاري را

براي پیشبرد سنج

 DNAو تشخیص ژن ایجاد میکندل

که انتقا آن از راه توزیع همبرگرهاي نیمپختهي آلوده در

از نانومواد ،بهطورگستردهاي بهعنوان یک واسلهي تقویت

یههک فسههت فههود بههود ،بهههعنههوان کولیههت هموراژیههک

سیگنا بهمنظور افزای

حدّ تشخیص  DNAاستفاده شده

درنظرگرفتنههد ()1ل دومههین ملالعههه توسهه کارمههالی و

است ()7ل اگرچه تحقیقات زیادي در مورد اصالح

انجام شد ،در ایهن تحقیه آنهها ارتبهاب بهین

نانوموادهاي مختلف براي بهبود عملکرد

همکاران

سندروم اورمهی همولیتیهک را بها سیتوتوکسهین مهدفوعی
گزار

الکترود توس

بیوحسگر  DNAگزار

شده ،اما آماده سازي نانومواد و

کردند ()2ل

یا استراتژي اصالح الکترود اغلب پیچیده استل عالوه بر

رو هاي شناسایی متعارف عوامل بیولوژیک

این ،برخی از حسگرهاي زیستی  DNAمبتنی بر نانومواد

شامل کشت و شمار

کلنی ،سنج

تکنیکهاي ایمنی و

سرولوژي (مبتنی بر فلورسانس با استفاده از مولکو هاي
رنگی آلی) و واکن

زنجیرهاي پلیمراز ( )PCRمی باشدل

اما این رو ها دشوار ،پیچیده و وقتگیر هستند و برخی
از آنها ویژگیهاي الزم براي ردیابی هدف را ندارند ()3ل
بیوسنسور  DNAدر طو دههي گذشته ،در زمینه-
ي تجزیه و تحلیل ژن ،تشخیص اختالالت ژنتیکی،
تشخیص عوامل بیولوژیک ،تلبی

اصالح شده هنوز هم براي بهبود عملکرد بیوحسگر
DNAمحدودیتهایی

دارند(.)9

در این کار تحقیقاتی ،پس از اصالح سلح الکترود
با نانوذرات طال به تشخیص اولیگونوکلئوتید ژن
باکتري اشریشیا کولی  O157:H7با رو

rfbE

طیف بینی

امپدانس الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبرداسیون

DNA

پرداخته شدل

بافت ،کاربردهاي

پزشکی و پزشکی قانونی توسعهي قابل توجهی داشته

مواد و روشها

است()4ل بهویژه هیبریداسیون  DNAبراي تشخیص

در این ملالعهي تجربی ،توالی ژن  rfbEاز بانک

عوامل بیولوژیک با توجه به پتانسیل فوق العادهي

ژن (با شمارهي  ،)Accession No:CP008957.1استخراج

شناسایی مولکولی آن ،بسیار مناسب استل حسگرهاي

نرمافزار Oligo

زیستی  ،DNAاز اتصا ترجیحی مکمل تک رشته توالی

شد و آغازگرها و اولیگونوکلئوتیدها توس

 7و  ،Primer 3طراحی و از شرکت

Bioneer

اسید نوکلئیک ،بهره میبرندل این سیستم معموال به ثابت

 Corporationکشور کره جنوبی خریداري شدل این

کردن پروب  DNAتک رشتهاي ( )ssDNAروي یک

اولیگونوکلئوتیدها شامل آغازگرهاي پیشرو و پیرو ،توالی

سلح براي تشخیص توالی هدف  DNAمکمل خود از

 23مري تیوله شده در انتهاي  5به همراه فضاساز ،C6

طری هیبریداسیون متکی است ()5 ،4ل

توالی  23مري کامال مکمل ،توالی  23مري داراي دو باز

در حا حاضر ،ملالعات و تحقیقات زیادي به
ارتقاي حساسیّت تشخیص و انتخابگري بیوحسگرهاي
الکتروشیمیایی  DNAمعلوف شده است ()6ل ازآنجاکه

ناجور و توالی  23مري غیر مکمل میباشند (جدو )1ل
تشخیص ژن  rfbEبا روش

PCR

در ابتدا یک کلنی تک از محی

کشت نوترینت

بیوسنسورها ابزاري توانمند جهت شناسایی مولکو هاي

آگار به محی

زیستی میباشند ،امروزه از آنها در علوم مختلف پزشکی،

گرمخانهي  37درجه سانتیگراد قرارداده شدل سپس222 ،

صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی ،مانیتورینگ محی زیست،

میکرولیتر از محی فوق ،برداشته و با دور  5222به مدت

تولید محصوالت دارویی ،بهداشتی و غیره بهره میگیرندل

 3دقیقه ،سانتریفیوژگردیدل مایع رویی دور ریخته شد و به

 737مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کشت  LBبراث ،تلقیح و  24ساعت در
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مینایی و همکاران

رسوب حاصل ،مقدار  522میکرولیتر آب مقلر اضافه

اصالح بستر استفاده میگرددل نانوساختارهاي طال با

جوشانده

آبکاري بهدست

گردید و سپس بهمدت  12دقیقه در آب جو

شدل مقدار  1میکرولیتر از این محلو بهعنوان الگو در
آزمای

 PCRتوس

آنزیم  pfu DNAپلیمراز (تهیهشده

مورفولوژيهاي مختلف توس

رو

آمده استل مورفولوژي نهایی نانوذرات طال میتواند به-
راحتی توس

سازهاي

تغییرات سادهي  pHمحلو پی

از شرکت تکاپوزیست) مورد استفاده قرارگرفتل

طال کنتر شودل توسعه نانوساختارها ممکن است پلت

آغازگرهاي پیشرو و پیرو هر کدام به میزان  4دهم

فرم با ارزشی براي کاربردهاي بیوحسگر  ،DNAحتی

پیکومو  ،نمک  MgSO4با غلظت  2میلیموالر dNTP ،با

پروتئین و آنزیم بیوحسگر را فراهم نماید ()8ل

غلظت  2دهم میلیموالر و  2/5میکرولیتر بافر آنزیم

تثبیت  ssDNAروی سطح الکترود اصالح شده

25

براي تثبیت توالی  DNAروي الکترود طالي

پلیمراز با غلظت  10Xبراي حجم نهایی واکن

میکرولیتري مورد استفاده واقع شدندل فرآیند بهینهسازي و

اصالح شده ،اولیگومر  ssDNAتیوله در موقعیت1( 5

اتصا آغازگرها در واکن

 PCRانجام شد (جدو )2ل

میکروموالر) به همراه الکترود طال درون بافر تثبیت ،به-

تشخیص ژن  rfbEبا روش طیف بینی امپدانس

مدت دو ساعت غوطهور شدل بافر تثبیت شامل

الکتروشیمیایی

 12میلیموالر 1 EDTA ،میلیموالر و  1 KH2PO4موالر،

رسوب الکتروشیمیایی نانوذرات طال روی الکترود

 pHبرابر  7میباشد ()12ل توالی  ssDNAتیوله یک تک-

محلو  5میلیموالر  HAuCl4براي  pHبرابر  5با

Tris–HCl

الیهي خودتجمعی را به دلیل تمایل باالي گروه تیو

محلو سود و هیدروکلراید تنظیم شد و براي حدود 12

نسبت به طال ،روي سلح الکترود تشکیل میدهدل پس از

ساعت در این شرای باقی ماندل نانوساختارهاي طال روي

فرایند جذب شیمیایی ،الکترود با آب دوبار تقلیر شستشو

الکترود مسلح طال با قلر  2میلیمتر در پتانسیل ثابت 5

داده تا رشتههایی که بهصورت ضعیف متصل شدهاند

دهم ولت در دماي اتاق بهمدت  322ثانیه و در شرای هم

حذف شوندل پس ازآن ،براي تشکیل تکالیههاي تیو

رسوب الکتروشیمیایی ته

مخلوب ،الکترود اصالح شده در محلو مرکاپتوهگزانو

زن  522دور در دقیقه ،به رو

نشین شدند .جهت بررسی سلح اصالح شده با

و مرکاپتوپروپیونیک اسید ( 2میلی موالر) در بافر سیترات

میکروسکوپ الکترونی نگاره

( 122میلیموالر pH ،برابر  )2/4بهمدت  1ساعت

نانوساختارهاي طال توس

( )SEMاز سلح تصویر برداري شدل در بین انواع

غوطهور شدل

نانومواد ،اغلب براي ساخت بیوحسگر الکتروشیمیایی با

هیبریداسیون  DNAروی الکترود اصالح شده

توجه به استراتژيهاي تابع سلح و سهولت کار و

پس از تثبیت  ssDNAروي سلح الکترود طالي

همچنین زیست سازگاري خوب ،از نانوذرات طال استفاده

اصالح شده ،براي هیبریداسیون با  DNAمکمل ،الکترود

میشود ()16ل نانوذرات طال بهراحتی بر روي سلح

طالي آماده شده مرحلهي قبل در بافر هیبریداسیون به-

الکترود توس برخی از استراتژيها نظیر رو هاي تجمع

مدت  32دقیقه غوطهور شدل پس ازآن ،الکترود با بافر

الکترواستاتیک مستقیم (،)direct electrostatic assembly

فسفات شستشو داده شدل بافر هیبریداسیون شامل

اتصا کوواالنسی ( ،)covalent linkingبه دام افتادن پلیمر

 12 HClمیلیموالر 1 EDTA ،میلیموالر و 1 NaCl

( )polymer entrapmentو رسوب الکتروشیمیایی

موالر pH ،برابر  7به همراه  1میکروموالر  DNAمکمل

(گالوانوتکنیک ،آبکاري یا  )electrodepositionمتصل

براي هیبریداسیون با توالی داراي باز

میشود .رو

رسوب الکتروشیمیایی بهطور گسترده براي

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

میباشدل همین رو

–Tris

ناجور و توالی غیر مکمل انجام شد ()21 ،8ل
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الکترود اصالح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور براي تشخیص ژن rfbE

نانوبیوحسگر  DNAمورد استفاده

اندازهییری الکتروشیمیایی
طیف امپدانس الکتروشیمیایی در حضور زوج
ردوکس ] K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6در غلظتهاي 2

قرارگرفت.

بررسی تثبیت  ssDNAروی سطح الکترود
نانوذرات طال،

پس از اصالح الکترود توس

میلیموالر و با استفاده از سه الکترود متشکل از یک

تثبیت  ssDNAروي سلح الکترود اصالح شده با رو

الکترود مرجع ( AgCl/Agدر  3 KClموالر) ،یک الکترود

طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی ملالعه شدل طیف بینی

کمکی سیم پالتین و الکترود اصالح شده طال بهعنوان

امپدانس الکتروشیمیایی ،روشی مناسب براي تثبیت و

الکترود کار ،ثبت شدل پتانسیل  DCثابت ( 222میلیولت

هیبریداسیون  DNA/DNAروي سلح الکترود میباشدل

در مقابل  )AgCl/Agاستفاده شده استل فرکانس

طیف امپدانس شامل یک بخ

نیمدایره در فرکانسهاي

مدوالسیون (تعدیل)  ACاز  1کیلوهرتز تا  12مگا هرتز با

باال (نمودار نایکوئیست) مربوب به فرایند کنتر شده با

 62نقله اندازهگیري شده انتخاب شدل بررسیهاي

فرآیند انتقا الکترون و یک بخ

خلی در فرکانسهاي

الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه پتانسیواستا/گالوانواستا

پایینتر مربوب به مرحلهي کنتر شده با انتشار در فرایند

 μAutolab III FAR 2داراي آنالیزکنندهي پاسخ فرکانسی

الکتروشیمیایی استل قلر نیمدایره برابر با مقاومت انتقا

ساخت شرکت  Eco Chemieهلند انجام گرفت (شکل

بار است که رفتار سلح الکترود براي زوج رودکس را

)1ل

نشان میدهد و بنابراین میتواند بهعنوان عالمتی براي
مشخصکردن تغییر در مراحل تثبیت و هیبریداسیون مورد

یافتهها

استفاده قرارگیردل اندازهگیريهاي امپدانس الکتروشیمیایی

واکنش زنجیرهای پلیمراز ژن  rfbEبوسیله آغازیرهای

یک الکترود طالي اصالح شده با نانوذرات طال و تثبیت

اختصاصی

شده با  ssDNAدرشکل  4نشان داده شده استل همانگونه

پس از دریافت آغازگرها و آمادهسازي آنها،
واکن

 PCRبراي تکثیر ژن  rfbEدر دماهاي اتصا

مختلف آغازگر به رشته الگو توس

آنزیم

pfu DNA

که در شکل  4الف مشاهده میشود ،نمودار نایکوئیست
الکترود طالي اصالح شده با نانوذرات طال تقریباً به-
جدول  :1اولیگونوكلئوتیدهای طراحی شده شامل آغازگر پیشرو و
پیرو ،توالی پروب تیوله شده ،توالی كامالً مکمل ،توالی دارای  2باز

پلیمراز انجام شد (شکل )2ل

ناجور و توالی غیرمکمل

بررسی الکترود اصالح شده با نانوساختار طال

توالی 5→ 3

الکترود اصالح شده با نانوساختار طال ابتدا توس
رو

رسوب الکتروشیمیایی ،تهیه و پس از آن بهعنوان

بستر براي تثبیت و هیبریداسیون  DNAاستفاده شد .شکل
 3تصویر  SEMبهدست آمده از نانوساختارهاي طال را در
 pHبرابر  5بر روي بستر طال نشان میدهدل با تنظیم

نوع
الیگونوکلئوتید

TAACTGATGCTATATATGTCAGTG
CGGTTGCTCTTCATTTAGCTTTG
SH-(CH2)6-CGGTTGCTCTTCATTTAGCTTTG
GCCAACGAGAAGTAAATCGAAAC
GCTAACGAGAAGTACATCGAAAC
ATGCAGTCTCCTACGCGATCGCA

pH
جدول  :2برنامه زمانی برای

انجام واكنش PCR

به  ،5ذرات شبیه شکوفه در بستر الکترود مشاهده میشودل

مراحل

دما ()C

زمان

با استفاده از نرمافزار  Measurementابعاد نانوساختار طال

تقلیب اولیه

59

 9دقیقه

بهصورت میانگین حدود  122± 32نانومتر تعیین شدل

تقلیب

59

 99ثانیه

اتصال

95

 99ثانیه

الکترود اصالح شده با نانوساختارهاي طالي بهدست آمده

طویل شدن

27

 99ثانیه

در  pHبرابر  5به مدت  322ثانیه براي ساخت

طویل شدن نهایی

27

 9دقیقه
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Primer F
Primer R
Prob1
complementary
Mismaich
Non
complementary

سیکل
1
03

1
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صورت یک خ

مستقیم است که نشاندهندهي کنتر

فرآیند با انتشار استل الیهي خودتجمعی  ssDNAو
 MCH/MPAبر روي الکترود بهعنوان یک الیهي عای
عمل کرده و مانع انتقا الکترون در سلح الکترود میشود
که نتیجهي آن مشاهدهي یک نیمدایره در فرکانسهاي
باالتر میباشد (شکل  4ب)ل نتایج بهدست آمده از رو
طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی تایید میکند که تثبیت
 ssDNAو  MCH/MPAروي سلح الکترود طال بهخوبی
انجام شده استل

شکل  :2تصویر شماتيک از مراحل اصالح الکترود با نانوذرات طال ،تثبيت تک
رشته  ssDNAو هيبریداسيون دو رشته  dsDNAبه همراه مدار معادل و
طيف امپدانش الکتروشيميایي.

بررسی هیبریداسیون  DNA/DNAروی الکترود اصالح شده

روي الکترود اصالح شده با نانوذرات طال،
رشتههاي  ، ssDNAتثبیت و پس از هیبریداسیون با
اولیگونوکلئوتید مکمل ،طیف امپدانس الکتروشیمیایی
بررسی شدل مقاومت انتقا بار در نمودار نایکوئیست در
الکترود اصالح شده با نانوذرات بعد از هیبریداسیون
یافته استل نتایج بهدست آمده نشان

 DNAمکمل ،افزای
میدهد که بر هم کن

بین  ssDNAتثبیت شده روي

سلح الکترود اصالح شده با نانوذرات طال و

DNA

مکمل آن مناسب بوده و بیانگر تشخیص موفقیت آمیز
قلعهاي از ژن  rfbEباکتري اشریشیا کولی

شکل :0محصول  PCRژن  rfbEروي ژل آگاروز  0درصد .ردیف  :2نشانگر
مولکولي  ،DNAردیف  0تا  5محصول  PCRدر گرادیان دمایي.

O157:H7

میباشد (شکل )5ل
کارآیی و انتخابگري نانوبیوسنسور با استفاده از
هیبریداسیون  ssDNAتثبیت شده روي سلح الکترود
اصالح

شده

با

سایر

اولیگونوکلئوتیدها

نظیر

اولیگونوکلئوتید غیر مکمل و اولیگونوکلئوتید داراي
ناجوري بررسی شدل نتایج نشان داد که نانوبیوسنسور در
هیبریداسیون  ssDNAبا اولیگونوکلئوتید مکمل ،باعث
افزای

مقاومت انتقا

بار میشود و اولیگونوکلئوتید

شکل  :9تصویر ميکروسکوپ الکتروني نگاره از سطح الکترود .محلول  5ميلي
موالر  HAuCl4براي  pHبرابر  5در پتانسيل ثابت  2/5ولت در دماي اتاق
به مدت  922ثانيه و در شرایط هم زن  522دور در دقيقه ،به روش رسوب
الکتروشيميایي ته نشين شد.

هدف را شناسایی میکندل از طرفی دیگر ،نانوبیوسنسور
در هیبریداسیون  ssDNAبا اولیگونوکلئوتید غیر مکمل و
اولیگونوکلئوتید داراي ناجوري ،تغییر قابل مالحظهاي را
در طیف امپدانس الکتروشیمیایی نشان نمیدهد (شکل)6ل

بحث
نتایج بهدست آمده از آزمای هاي این تحقی
نشان داد که الکترود اصالح شده با نانوذرات طال که روي
سلح آن  ssDNAتثبیت شده است میتواند براساس
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الکترود اصالح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور براي تشخیص ژن rfbE

رو

طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی مبتنی بر

هیبریداسیون  ،dsDNAبخشی از ژن  rfbEباکتري

ترکیب مورد سنج

داراي تناسب کمی استل این ابزارها

E. coli

در گسترهي وسیعی از کاربردهاي آنالیتیکی نظیر

 O157:H7را شناسایی کندل براي شناسایی باکتري

تشخیصهاي پزشکی و علوم آزمایشگاهی ،کنتر هاي

اشریشیاکولی سویه  O157آزمایشهایی نظیر مشاهدهي

زیست محیلی ،کنتر

فرآیندهاي صنعتی و سرانجام

مستقیم و بررسی میکروسکوپی نمونه ،رنگ آمیزي ،کشت

هشداردهندههاي ایمنی کارآیی دارند ()4ل

و بررسی کلنیها ،کشت در محی هاي اختصاصی و

با توجه به نتایج بهدست آمده در این ملالعه

افتراقی و غیره ،نیازمنديهاي تغذیهاي و رشد ،منبع کربن

مشخصمیشود که براي ملالعهي فرآیند هیبریداسیون

کشت سوربیتو  -مک

مورد استفاده ،تلقیح در محی

کانگی آگار ،انجام آزمای هاي سرولوژیک و رو هاي
ژنتیکی وجود دارد ()11ل رو هاي متداو قدیمی دقت
و سرعت شناسایی مللوبی ندارندل رو هاي ژنتیکی
مانند  ،PCRداراي حساسیّت و ویژگی مللوبی هستند ،اما
داراي پیچیدگی و دشواري در انجام آزمای ها
میباشند()12ل لذا تشخیص ژن  rfbEباکتري اشریشیا
کولی  O157:H7با رو هاي آسان ،سریع و دقی

شکل  :9طيف امپدانس الکتروشيميایي :الف) الکترود طالي اصالح شده با
نانوذرات ب) تثبيت  ssDNAروي سطح الکترود در حضور زوج ردوكس
] K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6در غلظتهاي  0ميلي موالر.

ضرورت دارد و ابزاري نظیر نانوبیوسنسور میتواند این
چال

را مرتفع نمایدل
حسگر بیولوژیک ،تلفیقی از زیست شناسی و

الکترونیک استل با بهکارگیري گیرندههاي اختصاصی که
میتواند مبتنی بر سیستمهاي آنزیمی ،واکن هاي
آنتیژن -آنتیبادي و یا هیبریداسیون  DNAباشد ،استفاده
از گیرندهي بسیار اختصاصی عوامل بیولوژیک و پیوند آن
با نشانگرهاي الکترونیک میتواند بهعنوان یک شناساگر

شکل  :5طيف امپدانس الکتروشيميایي :الف) الکترود اصالح شده با نانوذرات
طال ب) تثبيت  ssDNAروي سطح الکترود ،پ) هيبریداسيون با
اوليگونوكلئوتيد مکمل.

فوق حساس و اختصاصی عمل کندل بهنحوي که باحضور
غلظت بسیار کمی از عامل و پیوند آن با گیرندهي
اختصاصی ،با ارسا امواجی موجب فعا شدن بخ
الکترونیک حسگر شده و درنتیجه هشدار حضور عامل به
دستگاهها و مراکز کنتر صادر میگردد ()13ل
حسگرهاي زیستی معموالً قابلیتهایی دارند که
با بهرهگیري از ویژگی عمل و خصوصیات مادهي
بیولوژیک خود یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را
شناسایی و با آنها برهم کن
یک پیام الکتریکی گزار

نمایند و نتیجه را بهصورت
کنندل این پیام همواره با غلظت
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شکل  :6طيف امپدانس الکتروشيميایي :الف) تثبيت  ssDNAروي سطح
الکترود ،ب) هيبریداسيون با اوليگونوكلئوتيد داراي باز ناجور ،پ)
هيبریداسيون با اوليگونوكلئوتيد غير مکمل ،ت) هيبریداسيون با
اوليگونوكلئوتيد مکمل.
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 اولیگونوکلئوتید خاصی از باکتري را،نانوذرات طال

،طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی

تشخیص میدهد و این موضوع میتواند براي توسعهي

یک تکنیک مناسب با حساسیت و کارآیی باال میباشدل

عوامل

حسگرهاي

 بدون برچسب،EIS  براساس تشخیصDNA حسگرهاي

بیولوژیک مورد استفاده قرارگیردل

 داراي مزایاي استفاده ازجمله هزینهي،هستند و بنابراین

آشکارسازي

جهت

بیولوژیک

 روDNA/DNA

،  سهولت و کوچکسازي میباشندل با اینحا، سادگی،کم
تشكر و قدرداني

 براي تشخیص عوامل بیولوژیکDNA حسگرهاي زیستی

 پژوهشگران و همکاران محترم،از تمامی استادان

)ل استفاده از15 ،14( داراي محدودیتهایی هستند

 که در به نتیجه رسیدن،)در دانشگاه جامع امام حسین(ع

نانوذرات براي ساخت الکترود اصالح شده با نانوساختار

- تشکر و سپاسگزاري می،فراوان کردند

این تحقی تال

 یک استراتژي ساده براي بهبود حساسیت،طال

شودل

 توالی،)ل در این ملالعه16(  میباشدDNA تشخیص
 روي سلح الکترود اصالح شده باssDNA تثبیت شده
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Background & Objectives: Nanobiosensors could be used
instead of traditional detection methods of Escherichia coli
O157:H7. In this paper, a nanobiosensor for detection of rfbE
gene of the Escherichia coli O157:H7 has been studied by
immobilization and hybridization single strand DNA (ssDNA)
sequences on the electrode surface modified with gold
nanoparticles.
Materials & Methods: Electrochemical impedance spectroscopy
technique was used to study the properties of the sensing
modified electrode. The working electrode surface was modified
by electrochemical method with gold nanoparticles. The singlestranded DNA sequence using self-assembled monolayer was
immobilized on the gold electrode for two hours. A mixed
monolayer comprising both mercaptohexanol (MCH) and
mercaptopropionic acid (MPA) were used as blocking layer. The
hybridization DNA/DNA was performed by immersion of the
modified gold electrode into ssDNA at a concentration of 1 μM
target DNA.
Results: The results showed that the electrode modified with
gold nanoparticles after immobilizing ssDNA effectively detected
rfbE gene of Escherichia coli O157:H7 by DNA hybridization .
The nanobiosiosensor showed suitable selectivity for the
detection of target DNA complementary sequence compared with
the
mismatched
oligonucleotides
sequence
and
the
noncomplementary oligonucleotides sequence.
Conclusion: According to the results obtained and similar
studies, the electrochemical nanobiosensor based on DNA
hybridization has advantages such as low cost, simplicity, and
miniaturization and can provide a basis for the development of
genomic detection tools.
Keywords: DNA hybridization, Escherichia coli O157:H7,
Nanobiosensor.
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