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 آپتامر از استفادٌ با گاي شیر در سیلیه پىی بیًتیک آوتی تشخیص ريش طراحی

  طال ررٌ واوً بٍ متصل
 

 3، سیذ وًرالذیه فرجی2، علی محمذ تمذن1حسیه طغیاوی ديلت آبادی

 (هؼئَل َیؼٌذًُ) ایشاى اصفْبى، اصفْبى، هشکض ًَس پیبم داًـگبُ کـبٍسصی، بیَتکٌَلَطی سؿتِ اسؿذ، کبسؿٌبػی التحصیل فبسغ 1

   ایشاى ؿیشاص، ؿیشاص، پضؿکی علَم داًـگبُ داسٍػبصی، گشٍُ توبم، اػتبد   2

 ایشاى ؿیشاص، ؿیشاص، پضؿکی علَم داًـگبُ پضؿکی، بیَتکٌَلَطی گشٍُ اػتبدیبس، 3

 

 چکیذٌ

 هختلفی جْت ّبی ٍؽسببؿذ ٍ  ّبی اصلی صٌعت ؿیش هی دس ؿیش یکی اص دغذغِ بیَتیکی آًتی ّبی ببقیوبًذُاهشٍصُ ٍجَد 

 ؿیش دس ػیلیي پٌی بیَتیک آًتی تـخیص سٍؽ طشاحی گیشد. ّذف اص ایي هطبلعِ اطویٌبى اص ػالهت ؿیش هَسد اػتفبدُ قشاس هی

ػیلیي دس ًوًَِ ؿیش گبٍ یک کیت  پٌی گیشی ایي پظٍّؾ بشای اًذاصُ دسببؿذ.  طال هی رسُ ًبًَ بِ هتصل آپتبهش اص اػتفبدُ بب گبٍ

گیشی بب اػتفبدُ اص سٍؽ سًگ  ػیلیي هتصل ؿذُ بِ ًبًَرسات طال طشاحی ؿذُ اػت ٍ اًذاصُ آپتبهش اختصبصی پٌیبش اػبع 

ػٌجی تَػط دػتگبُ االیضا صَست گشفت. ابتذا ًبًَرسات طال بِ سٍؽ کالػیک کبّؾ بب ًوک ػیتشات ػٌتض ٍ ػپغ ػطح 

ؿذ.  ػبصی بْیٌِات طال پبساهتش هْن ًظیش غلظت ًوک کلشیذ ػذین ؿذ. بشای اتصبل آپتبهش بِ ًبًَرس عبهل داسرسات بب آپتبهش 

r =9846/0ًبًَهَالس سػن ٍ هجزٍس ضشیب ّوبؼتگی  50-200هٌحٌی اػتبًذاسد دس گؼتشُ غلظتی 
هحبػبِ ؿذ. بشسػی  2

کیت طشاحی ّبی دیگش هَسد بشسػی قشاس گشفت ٍ ًتبیج ًـبى داد کِ  بیَتیک پزیشی کیت طشاحی ؿذُ دس حضَس آًتی گضیٌؾ

 پزیشی ببالیی داسد. کبسایی کیت طشاحی ؿذُ بشای ًوًَِ حقیقی ؿیش گبٍ ًیض هَسد بشسػی قشاس گشفت. ؿذُ گضیٌؾ

 

 ػیلیي بیَتیک، ًبًَ رسات طال، آپتبهش، آًتی طى، پٌیؿیش گبٍ، آًتیَای كلیذی:  ياژٌ
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