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ویژگی اصلی زیست حسگر  .ارائه و شبیه سازی شده است ،تشدید پالسمون سطحی نوری یک زیست حسگردر این مقاله  -چکیده

سید ا، رولیگلیسمتان، زیست ماده یدر شناسایی چهار  زیست حسگراین  توانایی. پیشنهادی عدم نیاز به برچسب گذاری می باشد

شدت پرتو نور با کمترین میزان  ی متناظر زیست ماده، زاویه ه با تغییرکاست و نشان داده شده بررسی  اتیل سالیسیالتو  استیک

به عالوه نتایج شبیه سازی زیست حسگر در دماهای مختلف حاکی از تغییرات ناچیز  .کند میتغییر  ،منعکس شده از زیست حسگر

 .می باشدبا تغییرات دما عملکرد حسگری در 

  پالسمون سطحی، بدون برچسب، تشدید زیست حسگر -کلید واژه
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Abstract- In this paper, a label free surface plasmon resonance optical biosensor is presented and 

analyzed.The ability of the proposed biosensor in identifying four biomaterials including methan, glycerol, 

acetic acid and ethyl salicylate is investigated. Simulation results show that the temperature changes do not 

have significant effect on the characteristics of the biosensor. 
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 مقدمه 1-

تشخیص و اندازه گیری  ، ادواتی برای1زیست حسگرها

غلظت مولکول های زیستی مانندگلوکز، پروتئین ها، 

هستند و در مطالعات بیولوژیکی، ها  DNA نوکلئیدها و

کشف داروها و تشخیص دقیق و زودهنگام بیماریهایی 

همین مسئله در سال . مانند سرطان نقش بسزایی دارند

  زیست حسگرهاهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به 

روش های شناسایی در زیست  .]1[جلب کرده است

سکوپی نظیر اسپکترو 2حسگرها به دو دسته بدون برچسب

و تشدید پالسمون های سطحی و 9جرمی، میکروکانتیلیور

با برچسب مانند لومینسانس شیمیایی، الکترودهای فعال 

 در .الکتروشیمیایی و فلوئورسنت تقسیم بندی می شوند

روش های بدون برچسب از ویژگی های بیوفیزیکی 

مولکول مانند وزن و یا ضریب شکست جهت شناسایی 

ستفاده می گردد در حالی که در روش مولکول مورد نظر ا

مولکول دیگری جهت شناسایی به صورت با برچسب، های 

شیمیایی یا اتصال موقت به مولکول مورد نظر متصل می 

گردد و این می تواند باعث تغییر در ویژگی های ذاتی 

روش های با برچسب اغلب کند، . ]2[مولکول خارجی شود

و ادوات مربوطه  مخرب و دارای حساسیت پایین بوده

از طرفی استفاده از این روشها . دارای ابعاد بزرگی هستند

محدودیت و  باعث کاهش طول عمر زیست حسگر، ایجاد

در مقابل، روش های  .]9[تک منظوره شدن آنها می شود

بدون برچسب دارای مزایایی مثل قابلیت اطمینان، 

 حساسیت باال، ارزان بودن و سهولت در مجتمع سازی می

 باشند، ضمن آنکه آسیب به آنالیت

 مهم ترین و اصلی. ]4[موردنظر به حداقل مقدار می رسد 

چند منظوره  زیست حسگرهای بدون برچسب،ترین مزیت 

 بودن آن ها می باشد که می توان برای شناسایی مواد 

 

 مختلف با ضریب شکست های متفاوت از آنها استفاده کرد

اگرچه در  .و محدود به شناسایی ماده ی خاصی نمی شود

بسیاری از زیست حسگرها از ساختارهای فوتونی استفاده 

شده است اما اینگونه ساختارها ابعاد بزرگی دارند که 

مجتمع کردن آنها با ادوات دیگر در ابعاد زیر طول موج را 

علت این امر، کم بودن میزان برهم . ]5[مشکل می سازد

نور ورودی با ساختار فوتونی است که نیاز به ساختار  کنش

برای برطرف کردن . با طول بلند را سبب خواهد شد

کمتر، ساخت  نهیهز با یمونسپال یساختارهامشکل اخیر، 

مورد  ی،فوتون یکوچکتر نسبت به ساختارها ابعادآسانتر و 

با توجه به مطالب پیش گفته،  .]6[گیرند  استفاده قرار می

ین مقاله، یک زیست حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون در ا

گذاری و با قابلیت   و بدون نیاز به برچسب سطحی

تشخیص چندین ماده ارائه می شود و ضمن شبیه سازی و 

تحلیل رفتار آن، به بررسی تاثیر تغییرات دمایی بر عملکرد 

 .حسگر پرداخته می شود

 ساختار تئوری و شبیه سازی 2-

نشان داده  1در شکل  یشنهادیپ حسگرزیست ساختار 

یک منشور دی الکتریک به این ساختار از  .است شده

تشکیل شده که بر روی آن نور ورودی عنوان تزویج گر 

 زیست حسگردر  .یک الیه از طال قرار داده شده است

با تابش نور به مرز فلز و دی پیشنهادی  یونسمپال

نوسانات فوتون ها انرژی خود را به  ،(منشور)الکتریک 

و این الکترون ها درطول موج  دادهالکترون های فلز 

پالسمون  میدانو باعث تولید  می کنندمشخصی رزونانس 

از  .می شوند در فصل مشترکهای سطحی با شدت زیاد 

باعث  ،حسگردر سطح  زیستی نوع ماده یدر تغییر  طرفی

 نیز ضریب شکستتغییرات و  تغییر ضریب شکست شده

 گردد که  ورودی میتزویج نور باعث تغییر در زاویه ی 

 1
Biosensor 

2
Label free 
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 برای پیشنهادی زیست حسگرهمین مسئله اساس کار 

  .انواع مواد زیستی است تشخیص

 

 پیشنهادی زیست حسگرساختار  :1شکل

ضخامت آن جهت شایان ذکر است که انتخاب نوع فلز و 

برانگیختن پالسمون های سطحی حائز اهمیت می باشد و 

بدین منظور از فلز طال در مرز بین ماده ی زیستی و 

نانومتر استفاده  44منشور به صورت الیه ای به ضخامت 

ضریب شکست طال و منشور که جنس آن از . شده است

و  43191است، به ترتیب  (SiO2)دی اکسید سیلیکون

هم چنین منبع نور 3 می باشدT=300k  دمای در 13455

برای . می باشد  700nmبا طول موج ورودی تک رنگ

در نرم افزار لومریکال استفاده  FDTD شبیه سازی از روش

رابطه حساسیت به صورت زیر بیان . شده است

 :]1[گردد می

    
  

  
                                                               

تغییرات     تغییرات زاویه ی تزویج ماده و   که در آن

می  (n=1)ضریب شکست ماده ی زیستی نسبت به هوا 

نتایج شبیه سازی پروفایل میدان الکتریکی  2 شکل. باشد

و پس از تشدید ( ستون سمت چپ)قبل از تزویج 

را نشان می ( ستون سمت راست)پالریتون های سطح 

مرز فلز طال و منشور در  دهد که فوتون های تابشی به

بازتاب شده اما در زاویه 3 زاویه هایی  غیر از زاویه ی تزویج

فوتون ها جذب می گردند و باعث تشدید 3 ی تزویج

 .پالسمون های سطحی میشوند

 

 

 (الف)

 
 (ب)

 

 (ج)

 (ستون سمت چپ)پروفایل انتشار نور در ساختار قبل از تزویج:  2شکل

             (ستون سمت راست)و پس از تشدید پالسمونهای سطحی

  Hz(ج -  Ey( ب Ex - (الف

 اسید استیک، (CH4)زیست ماده های بررسی شده، متان

(C2H4O2) ،گلیسیرول (C3H5(OH)3) اتیل سالیسیالت 

(C9H10O3) 700 می باشند که در طول موجnm ترتیب به

و 1.4687، 1.3628، 1.29 دارای ضرایب شکست

میزان انعکاس از مرز فلز و  9شکل .]7[هستند 1.5123

. نیمه هادی را برحسب زاویه ی تزویج نشان می دهد

مشاهده می شود به ازای مواد مختلف زاویه ی تزویج نور 

تغییر کرده  و برای چهار زیست ماده ی معرفی شده به 

48.86ترتیب
◦ ،49.8

◦،51.28
◦
52.08و  

◦
 .باشد می  
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 .زیستی برای چهار ماده 300kنمودار میزان بازتابش در دمای  :9شکل

 
 تاثیر تغییرات دمایی بر میزان بازتابش و زاویه ی تزویج: 4شکل

به منظور بررسی اثر تغییرات دمایی بر رفتار زیست حسگر 

 پیشنهادی، عملکرد زیست حسگر در سه دمای مختلف

T=300K ،T=600K وT=3K  ی  ی زیست مادهبرا

گلیسیرول شبیه سازی شده است که نتیجه ی حاصل در 

 از قسمت3 جهت مدلسازی دما. دیده می شود 4 شکل

index perturbation استفاده شده است که  لومریکال

 مقدار SiO2 برای (1/K)(dn/dT)ضریب ترمواپتیکی

8.8e-6 همانطور که . ]9[در نظر گرفته شده است

شود میزان تغییرات در زاویه تزویج بسیار  مشاهده می

ناچیز است که نشان دهنده ی پایداری دمایی ساختار 

 . پیشنهادی می باشد

 گیری نتیجه 3-

مبتنی بر بدون برچسب  زیست حسگردر این مقاله یک 

 مون سطحی ارائه شد و رفتار حسگری آنتشدید پالس

اسید  متان،مختلف مانند  ه هایدانسبت به زیست م

مورد بررسی قرار رول و اتیل سالیسیالت ی، گلیساستیک

بمنظور شناسایی مواد از نمودار بازتاب مربوط به . گرفت

تغییرات  همچنین اثر. ه استاستفاده شد از آنها هریک

نتایج . بررسی گردید عملکرد زیست حسگر دمایی بر روی

 پیشنهادی زیست حسگرکه  می دهندنشان به دست آمده 

در مختلف مواد زیست سادگی برای تشخیص می تواند ب

 .شرایط دمایی متنوع بکار رود
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