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ساخته گراد سانتی درجه 99±9 ینانوذرات نقره در دما ()روش تولنز یمیاییابتدا با استفاده از روش ش ،پژوهش یندر ا چکیده:

ایکس پراش اشعه (، DLS) نوری دینامیکی پراکندگ یفط ،(UV-Vis) یمرئ -فرابنفش سنجییفط یزهایآنال استفاده از شد و با

(XRD)ی عبور یالکترون یکروسکوپم یر، تصو(TEM )در ادامه با استفاده  شده بررسی شدند. های نانوذرات نقره ساختهمشخصه

 ،(FTO) رسانا ییشهلام و ش یایشههای شزیرلایه یرو نانوذرات نقره چرخشی،و  نهشتالکتروی، اسپر یمیایی،شهای از روش

طور قابل  به ،اندشده یجذب سطح یانقره ینانوساختارها یکه بر رو هاییرامان مولکولآنجا که طیف  از ی شد.نشانیهلا

نانوساختارها  ینا یهشده بر پا ساخته SERS)ی سطحی )رامان ارتقاء یافتههای توان از حسگریم یابدیم یشافزا یاملاحظه

سنجی فیشامل طتلف مخ یهایزبا استفاده از آنال .استفاده کردو مواد بیولوژیکی ها مولکول یارکمبس یرمقاد یآشکارساز یبرا

(، AFMنیروی اتمی )(، میکروسکوپ PL، طیف فوتولومینسانس )(XRD)ایکس (، پراش اشعهUV-Visی )مرئ-فرابنفش

طیف تفکیک انرژی پرتو ایکس  (،FESEMی )روبش یالکترون یکروسکوپم یرتصو (،XPSایکس )ینگاری فوتوالکترون اشعهطیف

(EDX( و طیف رامان )Raman ،)یهاشده به روش های ساختهروی زیرلایه خون ینانوذرات نقره و پلاسما هایهمشخص 

اسیدآمینه  یآشکارساز یبرا SERSفعال  یهیلایرعنوان ز شده به ساخته یهایهلایرمطالعه ز یندر اشدند. بررسی  ،مختلف

 یاشهیش ییهلایرز ،مختلف یهایهآمده از لا دست به یجنتا یسهسپس با مقا، است شدهاستفاده مولار  99-8تا غلظت  آلانینفنیل

 کترونهشت،ال یهاروش .استفاده شد SERS در ساخت حسگر یهلایرز ینترعنوان موفق به یمیاییشده با روش ش پوشش داده

 ینا یآشکارساز یتاهم ا هستند.دار رامولار  99-7 آلانین تا غلظتی فنیلچرخشی توان تشخیص اسیدآمینهو روش  یاسپر

 یگرهاکردن حس یکاربرد یدر ادامه برا .در نوزادان است یاکتونوریلفن یماریب یعسر یصآن در تشخ یتاز اهم یاسیدآمینه ناش

ده ش ساخته یهرکدام از حسگرها یبر رو یاکتونوریلفن یماریبه ب خون کودک سالم و کودک مبتلا یپلاسما ،شده ساخته

بررسی  وردم مالکودک س و کتونوریایماری فنیلبه ب خون کودک مبتلاپلاسمای موجود در  آلانینشد و اسیدآمینه فنیل حکاکی

نی های کم، روش نوی. در نتیجه به علت سادگی فرآیند ساخت، کم هزینه بودن و قابلیت آشکارسازی مواد با غلظتقرار گرفت

 دهد. یا را ارایه میکتونوریلفن یماریببرای تشخیص زود هنگام 

 یلفن ارییمب ،خون یپلاسما ین،آلان یلاسیدآمینه فن ،نانوذرات نقره ی سطحی ،یستی رامان ارتقاء یافتهحسگر زکلیدواژه ها: 
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