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به طورکلی فناوری نانو شــامل تمامی مســائل مرتبط با ساخت، دست کاری و شناسایی ترکیبات با اندازه کمتر 
از ۱۰۰ نانومتر اســت که به عنوان یک فناوری پیشــرو در بسیاری از حوزه های کاربردی شناخته می شود. فناوری 
نانو، با ایجاد بستر سخت افزاری در کوچک ترین مقیاس ممکن، فناوری ها و علوم دیگر را نیز توانمند می سازد.

از اصلی ترین مزایای استفاده از این فناوری این است که می توان ساختار مواد را در ابعاد نانو و برای دستیابی به 
خواصی ویژه، کنترل و بهینه سازی کرد. یکی از جنبه های کاربردی فناوری نانو، استفاده از آن جهت تشخیص 
و اندازه گیری ترکیبات مختلف، به ویژه مولکول ها، ترکیبات و گونه های زیســتی مختلف اســت که در توســعه 

حسگرهای زیستی مبتنی بر فناوری نانو یا نانوزیست حسگرها۱  متبلور می شود.

 مولکول های زیستی
که تحت عنوان مولکول های   بدن موجودات از انواع مختلفی مولکول ها و ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است 
کربن، هیدروژن، اکسیژن،  زیستی2  شناخته می شوند. این مولکول ها و ترکیبات بزرگ و کوچک، عمدتًا از عناصر 
نیتــروژن، گوگــرد و فســفر شــکل یافته انــد و هرکدام نقش بســیار مهم و منحصربه فــردی در حیات موجــودات زنده و 
همچنین تنوع زیســتی بر کره زمین ایفا می کنند. مولکول های زیســتی به طورکلی در چهار دسته اصلی طبقه بندی 

می شوند ]۳-۱[:
پروتئینهــا3: عمده تریــن مولکول هــای زیســتی حاضــر در یــک ســلول، پروتئین ها هســتند که از تنوع بســیار 
کرومولکول4( هستند که خود از  گســترده ای برخوردار هســتند. پروتئین ها عمدتًا مولکول های بســیار بزرگی )ما
ترکیبات کوچک تری به نام آمینواسیدها5 ساخته شده اند. در اصل این پروتئین ها هستند که مسئولیت ایجاد 
عملکردهای آنزیمی6 در ســلول را بر عهده داشــته و بدین ترتیب نقش بســیار مهمی در ســاختار ســلول ها ایفا 

می کنند.
کربوهیدراتهــا7: ایــن دســته از مولکول های زیســتی که در زبان عامه به قندها نیز مشــهور هســتند، وظیفه 
تأمین انرژی ســلول ها را بر عهده دارند؛ به عبارت دیگر سوخت وســاز و ادامه حیات ســلول ها به شدت وابسته 

به این نوع ترکیبات است.
نوکلئیکاسیدها8: این دسته از مولکول های زیستی که شناخته شده ترین انواع آن ها DNA و RNA هستند، 
در اصل منشاء تمام اطالعات ژنتیکی سلول ها به حساب می آیند. این دسته از مولکول های زیستی نیز به نوبه 

خود از واحدهای کوچک تری به نام نوکلئوتیدها9 ساخته می شوند.
لیپیدهــا10: ایــن مولکول هــا که به زبان ســاده تحت عنوان چربی نیز شــناخته می شــوند، در اصل ترکیباتی با 
زنجیره هیدروکربنی بلند هستند. لیپیدها مقادیر بسیار زیادی انرژی را در خود نگه می دارند و ازاین رو به عنوان 
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مولکول های ذخیره کننده انرژی۱۱ نیز شــناخته می شــوند. لیپیدها )به ویژه ترکیباتی مانند کلسترول۱2( به دلیل 
خــواص شــیمیایی و بیوشــیمیایی ویــژه ای که دارند، عمده ترین اجزای ســازنده غشــای ســلول ها را تشــکیل 

می دهند.

تشخیص و اندازه گیری مولکول های زیستی
که پیش تر اشاره شد، هر دسته از مولکول های زیستی از تنوع و گستردگی بسیار زیادی برخوردار هستند  همان گونه 
و هرکــدام نیــز بــه نوبــه خود دارای خواص فیزیکی، شــیمیایی، زیســتی و بیوشــیمیایی مختلــف و منحصربه فردی 
هستند. از این رو، روش ها و فناوری های مختلفی برای تشخیص و اندازه گیری هریک از آن ها توسعه یافته است. از 
جمله این روش ها می توان به روش های تجزیه دستگاهی همچون الکتروشیمی۱۳، کروماتوگرافی۱4، طیف سنجی۱5، 
وزن ســنجی۱6، حرارت ســنجی۱7 و غیره اشــاره کرد که هریک از آن ها نیز دارای زیرمجموعه های متعددی هستند و 
بســته به نوع و شــرایط نمونه مورداســتفاده قرار می گیرند. نکته قابل تأمل در رابطه با این روش ها این اســت که پایه و 
اســاس تشــخیص و اندازه گیری توســط هریک از این روش ها به حســگرهای به کاررفته در ساختار دستگاه تجزیه گر 
آن ها بســتگی دارد. این حســگرها را می توان به حســگرهای متداول و معمولی، نانوحسگرها۱8، زیست حسگرها۱9، 

نانوزیست حسگرها2۰ و غیره تقسیم بندی کرد ]4[.

نانوزیست حسگرها
در  زیستی  حسگرهای  یا  زیست حسگرها 
به عنوان  ابــتــدایــی ظــهــورشــان،  ســال هــای 
گونه های  به  که  می شدند  تعریف  ــی  ادوات
شیمیایی موجود در نمونه های زیستی پاسخ 
گذشت زمان حسگرهای  می دهند؛ اما با 
زیستی تحت عنوان ادوات تجزیه ای تعریف 
شدند که از یک عنصر تشخیص زیستی2۱ یا 
گیرنده زیستی22   تشکیل شده و از طریق یک 
رابط2۳  با یک مبدل24 در تعامل هستند و هر 
دو با هم )عنصر زیستی و مبدل( غلظت گونه 
گونه های هدف )یا به عبارتی آنالیت ها(  یا 
تبدیل  قابل اندازه گیری  به یک سیگنال  را 
می کنند )شکل ۱(. در چند دهه اخیر، توسعه 

کاربردهای آن منجر به پیدایش دسته جدیدی از حسگرهای زیستی شده  فراگیر مباحث مرتبط با فناوری نانو و 
است که تحت عنوان نانوحسگرهای زیستی، نانوزیست حسگرها یا زیست حسگرهای نانویی شناخته می شوند.

نانوحســگرِی زیســتی25  در اصــل به معنای تشــخیص، تعییــن و تجزیه وتحلیل مولکول های زیســتی با اســتفاده از 
ادوات تشخیصی نانومقیاس و به صورت گزینشی26  و با حساسیت27  و حد تشخیص28  بسیار باال است. بدیهی 
که قابلیت استفاده در  که تحقق این امر نیازمند اکتشاف، مهندسی، ساخت و استفاده از نانوموادی است  است 

ح شــماتیک از یــک زیست حســگر نوعــی و نحــوه   شــکل 1. طــر
عملکرد آن ]5[.
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 انواع نانوزیست حسگرها
نانوزیست حســگرها را می تــوان بــر چندین اســاس، طبقه بندی کرد. بنیــان این طبقه بندی ها عمومــًا تنها بر مبنای 
یکــی از عناصــر ســازنده نانوزیست حســگرها قــرار می گیرد. بر این اســاس، می تــوان طبقه بندی های زیــر را برای این 

نانوزیست حسگرها متصور شد ]4, ۱۰-6[:
.DNA ،طبقهبندیبراساسنوععنصرزیستیاستفادهشده؛ مثل نانوزیست حسگرهای آنزیمی، پروتئینی

طبقهبندیبراساسنوعنانومواداستفادهشده؛ مثل نانوزیست حسگرهای بر پایه نانومواد کربنی، فلزی.
طبقهبندیبراساسحوزهکاربردی؛ مثل نانوزیست حسگرهای مورداستفاده در پزشکی، صنایع غذایی.

طبقهبندیبراساسنوعمبدلاستفادهشده؛ مثل نانوزیست حسگرهای الکتروشیمیایی، نوری.
در ایــن میــان، طبقه بندی نانوزیست حســگرها بــر مبنای نوع مبدل مورداستفاده شــده در ســاختار آن هــا را می توان 
به عنــوان متداول تریــن نــوع طبقه بنــدی دانســت. بــر ایــن اســاس، نانوزیست حســگرها به انــواع مختلفــی همچون 

الکتروشیمیایی، نوری، مغناطیسی، مکانیکی، حرارتی و غیره تقسیم بندی می شوند.

سیســتم های زیستی را داشته باشــند. بر این اساس، می توان این دسته از محصوالت فناورانه را زیرمجموعه بزرگی 
از نانوزیست فناوری دانست.

توســعه نانوزیست حســگرها بی شــک حاصــل پیشــرفت های شــگرف در حــوزه علــوم و فناوری هــای مختلــف در 
رشــته هایی همچون شــیمی، زیست، مواد و غیره بوده اســت. به نحوی که امروزه نانوزیست حسگرها در بخش های 
مختلفی از جمله پزشکی، محیط زیست، غذا و دارو، انرژی و امنیت کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند؛ بنابراین، دور 
از انتظار نیست که این حوزه کاربردی به عنوان یک مبحث بین رشته ای و یک نقطه همگرایی29  شاخص در میان 

علوم و فناوری های مختلف شناخته شود ]4[.

بررسی وضعیت بازار جهانی
براســاس گزارش های ارائه شــده توســط مؤسســات و شــرکت های ارزیابی بازار، بازار جهانی زیست حسگرها در سال 
2۰۰9 در حدود 8 میلیارد دالر بوده است که این رقم در سال های 2۰۱6 و 2۰۱7 به ترتیب برابر به ۱5/96 و ۱6/9 میلیارد 

 شکل 2. وضعیت بازار جهانی زیست حسگرها ]14-6[.
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کی از این است که این بازار تا سال 2۰2۰ به 2۱/2 میلیارد دالر و تا سال  دالر رسیده است. همچنین پیش بینی ها حا
2۰22 به رقمی در حدود 27 میلیارد دالر خواهد رسید. شکل 2 وضعیت بازار جهانی زیست حسگرها را در بازه زمانی 
2۰۰9 تا 2۰۱7 و همچنین پیش بینی حجم این بازار تا سال 2۰22 را به نمایش می گذارد. در این میان گزارشات جهانی 
کی از این است که بازار جهانی نانوزیست حسگرهای مورداستفاده جهت تشخیص و اندازه گیری مولکول های  حا

زیستی از 425 میلیون دالر در سال 2۰۱7 به 629 میلیون دالر در سال 2۰25 خواهد رسید ]۱4-6[.

معرفی برخی از شرکت های فعال خارجی
شرکت آمریکایی Abaxis از شرکت های فعال در حوزه ساخت 
ادوات پایش بهداشت و سالمتی است که یکی از محصوالت 
این شــرکت با نام تجاریPiccolo Express  برای اندازه گیری 
برخــی پارامترهای مرتبط با خــون و ترکیباتی همچون لیپیدها، 
آنزیم ها، پروتئین ها و غیره طراحی و تولید شــده اســت. اساس 
کار این دســتگاه، اســتفاده از یک ســری ادوات میکروسیالی۳۰  
دوار۳۱  به عنــوان محفظه نمونه )شــکل ۳( اســت که ســطوح آن 
با یک ســری نانوذرات خاص پوشــش داده شــده است. پس از 
تزریــق نمونه به این ادوات میکروســیالی، آن را به دســتگاه وارد 
می کننــد و دســتگاه پس از چرخاندن محفظه نمونه، براســاس 
الگوریتم های از پیش طراحی شــده اقدام به بررسی نمونه کرده 

کاربر قرار می دهد ]۱5[. و نتایج حاصل را در اختیار 
شــرکت آمریکایی Affymetrix از جمله شــرکت هایی اســت 
که زیست حسگرها و نانوزیست حسگرهایی مبتنی بر آرایه های 
DNA، پروتئیــن، ژن و برخــی گونه های دیگر را برای تشــخیص 

گونه های زیستی مختلف و همچنین فرآیندهای  مولکول ها و 
بیان ژن توســعه داده و آن ها را به صورت تجاری به بازار عرضه 

کرده است ]۱6[.
دیگــر  جملــه  از   Vista Therapeutics آمریکایــی  شــرکت 
نانوزیست حســگرها  ســاخت  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های 
جهت تشخیص و اندازه گیری مولکول ها و پارامترهای زیستی 
به شــمار می آیــد. ایــن شــرکت چندین محصــول در ایــن حوزه 
که مبتنی بر روش های  که یک نمونه از آن ها  کرده است  عرضه 

الکتروشیمیایی است، در شکل 5 قابل مشاهده است ]۱7[.
در  انگلیســی Bio Nano Consulting (BNC) کــه  شــرکت 
زیســتی  فنــاوری  بــر  مبتنــی  ادوات  تجاری ســازی  و  توســعه 

 Piccolo Express شکل 3. دستگاه تجاری 
ساخت شرکت Abaxis جهت اندازه گیری برخی 

مولکول های زیستی ]15[.

 DNA شکل 4. نانوزیست حسگر مبتنی بر آرایه 
اندازه گیری  بــرای   Affymetrix شرکت  ساخت 

گونه های زیستی مختلف ]16[.

 شــکل 5. نانوزیست حســگر قابل حمل تولید 
.]17[ Vista Therapeutics شده توسط شرکت
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فعالیت دارد، یکی دیگر از شــرکت هایی اســت که به ســاخت 
نانوزیست حســگرهای تشــخیص مولکول هــای زیســتی روی 
که بــا قیمت ۱5  آورده اســت. یکــی از محصوالت این شــرکت 
دالر به بازار عرضه می شود و دارای کاربری بسیار آسان است، با 
نام تجاری QELFA شناخته می شود )شکل 6(. این محصول 
در اصــل از تلفیق فناوری نانو با ادوات تســت بارداری ســاخته 
کنار تشخیص پروتیئن های مربوط به بارداری  شده است و در 
بــه تشــخیص برخــی مولکول هــای  قــادر  در نمونه هــای ادرار، 

زیستی دیگر است که مشخص کننده بروز بیماری ها یا نارسایی های کلیوی در افراد است ]۱8[.

 QELFA شــکل 6. نانوزیست حســگر تجــاری 
برای تشخیص بارداری و نارسایی کلیه ]18[.

شرکت های داخلی
با توجه به پیشرفت های اخیر فناوری نانو در کشور، اقدامات موثری نیز در حوزه تولید نانوزیست حسگرهای مختلف 
برای تشخیص و اندازه گیری مولکول های زیستی صورت پذیرفته است. از جمله محصوالت تجاری شده در این 
حوزه می توان به کیت مبتنی بر تشــدید پالســمون سطح به صورت موضعی یا LSPR ۳2 حاوی نانوذرات طال جهت 
تشــخیص مولکول های زیســتی اشاره کرد که توسط شرکت نانومبنا ایرانیان توســعه یافته و به بازار ارائه شده است. 
این محصول در اصل براساس فرآیند تشدید پالسمون سطح نانوذرات طال طراحی شده است و قابلیت تشخیص 

مقادیر کم از مولکول های زیستی را دارد ]۱9, 2۰[.
که  کشــور  یکی دیگر از محصوالت تجاری شــده در بازار داخل 
در حوزه نانوزیست حســگرهای تشخیص مولکول های زیستی 
قرار می گیرد، کیت تشخیص بارداری با نام تجاری ریما است 
کــه توســط شــرکت زیســت ابــزار پژوهــان طراحــی و تولید شــده 
اســت )شــکل 7(. ایــن کیت تشــخیصی که حــاوی نانوذرات 
طال است، بر مبنای اتصاالت آنتی بادی-آنتی ژن طراحی شده 
اســت و قــادر به تشــخیص ســریع بــارداری از نمونه ادرار اســت 

.]2۱ ,۱9[

 شکل 7. کیت تشخیص بارداری ریما ساخت 
شرکت زیست ابزار پژوهان ]21[.

نتیجه گیری
بدن گونه های زنده روی کره زمین از یک ســری ترکیبات و مولکول ها تشــکیل شــده که عناصر ســازنده ســلول های 
کربوهیدرات ها  که شــامل پروتئین ها، لیپیدها، نوکلئیک اســیدها و  مختلف را تشــکیل می دهند. این مولکول ها 
هســتند تحــت عنــوان مولکول های زیســتی شــناخته می شــوند. با توجه بــه نقش ایــن مولکول هــا در ادامه حیات، 
تشخیص و اندازه گیری گونه های زنده، بررسی برهمکنش ها و واکنش های آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
کنون روش ها و ابزارهای متعددی برای این امر ساخته شــده و به بازار عرضه شــده اند. با این حال پیشــرفت های  تا
فناورانه در حوزه های مختلف منجر به پیدایش نســل های جدیدی از ادوات تشــخیص و اندازه گیری مولکول های 
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