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گراد ساخته درجه سانتی 7۵ساکاروز، نانوساختارهای نقره در دمای ی در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش شیمیایی  با عامل کاهنده -چکیده

با استفاده از آنالیزهای مختلف شامل . نشانی شدای الیهی شیشه شیمیایی، نانوساختارهای نقره روی زیرالیه  در ادامه با استفاده از روش. شد

-، مشخصه(Raman)و طیف سنجی رامان ( FESEM)یل میدانی ، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گس(AFM)نیروی اتمی میکروسکوپ 

برای  SERSی فعال عنوان زیرالیه شده به در این مطالعه، پوشش نقره ساخته . شده به روش شیمیایی، بررسی شدند های نقره ساخته های پوشش

اهمیت . ولکولی این اسیدآمینه آشکارسازی شودهای مشد تا ارتعاش  موالر استفاده 1۵-5غلظت  تاآالنین  آشکارسازی اسیدآمینه فنیل

 نوزادخون  یپالسما ،در ادامه. کتونوریا در نوزادان استآشکارسازی این اسیدآمینه ناشی از اهمیت آن در تشخیص سریع و به موقع بیماری فنیل

اسیدآمینه های مولکولی ، شدت ارتعاشSERSزیرالیه فعال . شد حکاکی ،شده  حسگر ساخته یبر رو یاکتونوریلفن یماریبه ب مبتال نوزادسالم و 

اسیدآمینه های مولکولی دهد که شدت ارتعاشافزایش می کتونوریایماری فنیلبه ب مبتالسالم و نوزاد  را در هر دو پالسمای خون نوزاد آالنین فنیل

 .است کتونوریااالتر است که به دلیل بیماری فنیلهای باالتر این اسیدآمینه بدر نوزاد ناسالم به دلیل غلظت آالنین فنیل

 .کتونوریا، نانوساختار نقره، اسیدآمینه فنیل آالنین، پالسمای خون، بیماری فنیلSERSحسگرهای زیستی  -کلید واژه

Molecular diagnosis of plasma phenylalanine in neonates with 
phenylketonuria disease using biological sensors based on Surface-
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Abstract-In this study, silver nanoparticles were chemically synthesized and deposited on glass substrates using a 

reducing agent of sucrose, at 50°C. Different characterizations including atomic force microscopy (AFM), field 

emission scanning electron microscopy (FESEM), and Raman spectroscopy were obtained to study silvery 

substrates. Then, the silvery substrates were used as active SERS substrates to detect molecular vibrations of 

phenylalanine amino acid up to the concentration of 10
-7

 M. The importance of phenylalanine amino 

acid detection is due to the early diagnosis of phenylketonuria in neonates. There for the blood plasma of a 

healthy neonate and a neonate with phenylketonuria disease were engraved on active SERS substrates. they 

enhance the intensity of molecular vibration peaks of phenylalanine amino acid of two kinds of blood plasmas 

The intensities of molecular vibrations of unhealthy plasma are stronger than healthy plasma due to the higher 

concentrations of phenylalanine amino acid, which is the sign of Phenylketonuria disease. 

Keywords: SERS Biological Sensors, Silver Nanostructures, Phenylalanine, Blood Plasma, Phenylketonuria.  
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 مقدمه

ی ، برای اولین بار طیف سنجی رامان ارتقاء یافته1911در سال 

. ده استسطحی و رامان عادی برای مولکول پیرایدن گزارش ش

باارای  قیااو دق یاثاار انگشاات فیااط کیاا  SERSاز آنجااا کااه

 SERSصورت  نیدر اشود، ی محسوب میزیستشناسایی مواد 

باه عناوان   موجاود در بادن    عاات یما یریگ اندازه یبرا ندتوا یم

مختلاف از جملاه سارطان و     یها یماریب صیتشخ یبرا یروش

سار  خاون    ،قیتحق نیدر ا .]1-9[کتونوریا باشد  بیماری فنیل

شد و  هیته کتونوریافنیل یماریکودک سالم و کودک مبتال به ب

و نقاره   باا شده  ش دادهپوش یاشهیش یبسترها یرو یبا حکاک

هاای  مولکاول  هاای ارتعااش  ی راماان، سانج فیا با استفاده از ط

د و ساسس ماورد بررسای قارار     موجود در سر  خون آشاکار شا  

 نیآالنا لیفن نهیآمدیاس یآشکارساز ،قیتحق نیهدف از ا .گرفت

ی ماار یمباتال باه ب   نوزاد وسالم  نوزادخون  یموجود در پالسما

  SERS ریو تکرارپا   ارزانباا اساتفاده از روش    کتونوریافنیل

 . است

 روش ساخت نانوذرات نقره و زیرالیه نقره اندود

 :ای به شرح زیر استی نقرهساخت الیه

 cm  1 ×  cm5/2ابعاد با ای یشهش هایال  صورت  به ها یهالزیر

مراحل ساخت زیرالیه پوشاش  . یه برش داده شدالیرز عنوان  به

. نماایش داده شاده اسات    1داده شده با نانوذرات نقره در شکل 

 .های ایجاد شده در هر مرحله مطابق زیر استواکنش

                                    

                                                                                (1) 

                                  (1) 

                                        . 

                                    

                                                                                 

 با اضافه کردن محلاول کاهناده سااکاروز و   ( 5)و ( 1)در مرحله 

ها در این محلول آماده شاده کماسلکس نقاره بار     قرار دادن ال 

شاود و الیاه ناازک و یکناواختی از     روی سطح شیشه احیاء می

 .شودتشکیل میها نقره روی زیرالیه

 

هاا روی  واره ساخت نانوذرات نقره و پوشش دهای آن طرح: 1شکل 

شده با ناانوذرات   ای پوشش داده های شیشهشیشه و تصویر زیرالیه

 .ی ساکاروزنقره تهیه شده به روش شیمیایی و با عامل کاهنده

 های مختلاف غلظتآالنین با  ی فنیل در ادامه محلول اسیدآمینه

بار روی  محلول پالسمای خون تهیه شاده از قبال    شده و  تهیه 

اندود شده قرار گرفت و در معرض هاوا خشاک    های نقرهزیرالیه

هاا  آن ی ساطحی  یافتاه  ارتقااء شد و طیف رامان و طیف رامان 

 . مورد بررسی قرار گرفت

 نتایج و بحث

نقاره الیاه   تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی نانوساختار  2شکل 

تصاویر  ( الاف . دهدنشانی شده بر روی سطح شیشه را نشان می

( هاا و د نماودار ارتفااز زباری   ( بعادی    تصویر سه( دوبعدی ب

-تارین و بایش  نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح نسبت به کام 

 الیه نشانی شده بر روی سطح شیشه ترین سطح از پوشش نقره

 

- 
تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی پوشش نقره الیاه نشاانی   : 2شکل 

تصااویر ( تصااویر دوبعاادی، ب( شااده باار روی سااطح شیشااه  الااف

منحنی هیستوگرا  نرمالیزه شاده و افات و خیزهاای    ( بعدی،   سه

 .نمودار میانگین ارتفاز زبری سطح( زبری و د
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-ی ارتفااز الیاه  محادوده  2با توجه به شکل . دهد نمایش می را

میاانگین  . شده است  نانومتر تعیین 6شده با پوشش نقره نشانی 

تارین  ناانومتر و بایش   1/9نشانی شده ی الیه زبری پوشش نقره

تارین زباری   ناانومتر و عمیاق   7/91میانگین ارتفاز زبری سطح 

 .دهدنانومتر را نشان می 6/15سطح 

آالناین  ی فنیال آمیناه اساید   FESEMالاف تصاویر   -9شکل 

نقره . دهدیرالیه نقره اندود شده را نشان میحکاکی شده روی ز

نقاط با رنا    صورت ای به پوشش داده شده روی زیرالیه شیشه

هاایی از  شاوند کاه کلوخاه   تار مشااهده مای   تار و بازر   روشن

آالناین کال ساطح را    ی فنیلآمینهاسید. اندنانوساختارهای نقره

ی آمیناه نشاانی اساید  پوشش داده است و در واقع به علت الیاه 

-آالنین، نانوساختارهای نقره زیر این اسید آمینه دفن شدهفنیل

 SERSب، طیف -9شکل . مشاهده نیستند خوبی قابل  اند و به 

روی زیرالیاه   ماوالر   11 -9با غلظات  اسید آمینه فنیل آالنین 

-ای نقره اندود شده را نشان میای و روی زیر الیه شیشهشیشه

هاای مختلاف مرباوط باه مولکاول      شدر این شکل، ارتعاا . دهد

آالنین حکاکی شده بر روی زیرالیاه نقاره انادود، نماایش      فنیل

cmدر  C-Hارتعاااش . داده شااده اساات 
، ارتعاااش  2921 1-

cm در a8υ یکششی مربوط به حلقاه 
هاای  ، ارتعااش 1569 1-

             در COO)– (کششااای متقاااارن مرباااوط باااه کربوکسااایل 

cm
      کااربن در-مربااوط بااه فنیاال، ارتعاااش کششاای 1911  1-

cm
C-COO، ارتعااااش کششااای 1262 1-

cmدر -
-1

  799 ،

cmدر 6bυی ارتعاش مربوط به حلقه
ارتعاش مربوط به  1651-

cm در 8bυی حلقاااه
         و تعیاااین طیاااف مرباااوط باااه  611 1-

6bυ-8aυ های موجاود در مقالاه   بر اساس دادهPodstawka  

و    -9تصاویر   .]1 [قرارگرفته اسات و همکارانش مورد بررسی 

اساید آمیناه فنیال آالناین باا       SERSطیاف   مربوط باه د -9

ای و روی روی زیرالیاه شیشاه   موالر 11 -1 و 11 -5های غلظت

دهاد کاه حساگر    ای نقره اندود شده را نشان مای الیه شیشهزیر

-آمینه فنیلموالر  از اسید 11 -1ساخته شده توانست تا غلطت 

  . آالنین را تشخیص دهد

 

آالناین  آمینه فنیال مربوط به اسید FESEMتصویر ( الف: 9شکل 

ای پوشااش داده شااده بااا   حکاااکی شااده روی زیرالیااه شیشااه  

( خا  ممتااد  -منحنای آبای  ) طیاف رامااان   .نانوسااختارهای نقاره  

ی حکااکی  شیشاه ( چینخ -منحنی سبز) اند شده، ی نقرهشیشه

( چاین نقطاه  -منحنای قرماز  )آالناین،  ی فنیال شده با اسایدآمینه 

اندود کاه  ی نقرهآالنین حکاکی شده روی شیشهی فنیلاسیدآمینه

 و   11-5 ( ،  11 -9  (ب  هاای غلظات آالنین  باا  ی فنیلاسیدآمینه

 .شده است به کار گرفته 11 -1( د

زیرالیه نقره اندود، پالسمای خون روی شیشه،  FESEMتصویر 

 1پالسمای حکااکی شاده روی زیرالیاه نقاره انادود در شاکل       

تجمع نانوسااختارهای نقاره   ( الف)شود که در شکل مشاهده می

یه است که ذرات دارای الیرزجزایری در نقاط مختلف  صورت  به

 15 متوسا  ی انادازه یضوی و کروی نامنظم هستند و بساختار 

غشاهای موجود در (  )در شکل (. شکل ب)دارند  نانومتر 21تا 

ای شاکل و باه هام    یکنواخت و میلاه  صورت  بهپالسمای خون 

کاه بیشاترین بخاش     (د)در شاکل  . شوندچسبیده مشاهده می

پوشش نقره زیر پالسما دفن شده است؛ تصویر ساختارهای نقره 

یضاوی  بکاروی و   صاورت   باه در مرکز تصویر دیده می شود که 

نامنظم هستند و پالسمای خاون پوششای تقریباا همگان روی     

 منحنای )رامان  یفط الف و ب،-5شکل  .شیشه نقره اندود دارد

 منحنای )، نقره پوشش داده شده روی شیشاه  (خ  ممتد -یآب

سالم و ناساالم روی شیشاه را    خون یپالسما( خ  چین -سبز

مشااهده  هاا  در آنسیگنال واضحی  گونه یچهدهند که نشان می

را  SERSطیاف حساگر   ( نقطه چین -منحنی قرمز). شود ینم

 نوزاد مبتال به  وسالم  نوزادپالسما خون دهند که نشان می
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پوشاش  نقاره   سااختارهای نانو( الاف :  FE-SEM ریتصاو: 1شکل 

 سااختارهای نانو انادازه  عیا توز( ای بداده شده روی زیرالیه شیشه

-روی زیرالیه شیشهخون  یپالسما(   ی،اشهیش هیرالیز ینقره رو

 .نشانی شده روی شیشه نقره اندودالیه خون یپالسما( د وای 

 

اناد  ی نقاره شیشاه ( خ  ممتد -منحنی آبی) طیف رامان  :5شکل 

 یپالساما ی حکاکی شده باا  شیشه( چینخ -منحنی سبز) شده، 

حکااکی شاده   خاون   یپالساما ( چاین نقطه -منحنی قرمز)، خون 

( ب)خاون ناوزاد ساالم و     یپالسما( الف)اندود  ی نقرهروی شیشه

 .اکتونوریلیفن یماریخون نوزاد مبتال به ب یپالسما

زیرالیاه  )شیشاه نقاره انادود شاده      یرو یاا کتونوریلفن یبیمار

SERS ) یپالساامون دیتشااد علااتبااه .دهااد را نشااان ماای 

الااف کااه -5 در شااکل SERS، در طیااف نقااره ینانوساااختارها

مربوط به پالسمای خون ناوزاد ساالم اسات؛ ارتعااش کششای      

((C=C در cm
C=C  cm) )و ارتعاااش کششاای   519 1-

-

 SERSب نیاز طیاف   -5 شاکل در . شاوند مشاهده مای  11579

 یاا، ارتعااش خمشای   کتونوریلفنی خون نوزاد با بیماری اپالسم

cm  در  V(C-N) مربوط  بو 
 ، ارتعااش کششای   1111 1-

(C=C) درcm
cm درC=C) )و ارتعاش کششی  1519  1-

-1 

شدت . شودمشاهده می آالنین فنیل یدآمینهاسمربوط به  1579

در پالسمای خون  آالنین فنیل یدآمینهمربوط به اسهای ارتعاش

تار اسات در صاورتی کاه شادت هار ساه پیاک         نوزاد سالم کم

تری دارد که پالسمای خون نوزاد ناسالم از شدت بیشارتعاشی 

پالسامای خاون   در  ینآالنا  نیال اسایدآمینه ف  یشافزا دلیلبه 

 .است کتونوریایلفن یماریبکودک مبتال به 

 گیری نتیجه

انادود  شیشاه نقاره  ) SERSی فعال در در این تحقیق، زیرالیه

 یباا حکااکی اسایدآمینه   . به روش شیمیایی ساخته شاد ( شده

های مولکولی ایان  اندود، ارتعاشی نقرهاالنین روی زیرالیهفنیل

با حکاکی . سنجی رامان آشکار شداسیدآمینه با استفاده از طیف

کتونوریا پالسمای خون نوزاد سالم و نوزاد مبتال به بیماری فنیل

آالناین  ی فنیال آمیناه اندود، اساید ای نقرهی شیشهروی زیرالیه

سنجی راماان و  خون نیز با استفاده از طیف موجود در پالسمای

-زیرالیه فعال آشکارسازی شد که با افزایش شدت پیک ارتعاش

سانجی  آالنین نسبت به طیاف ی فنیلآمینههای مولکولی اسید

هزیناه بارای تشاخیص زود    رامان بدون زیرالیه فعال، روشی کم

-ده میش روش ارائه . تواند باشدکتونوریا میهنگا  بیماری فنیل
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