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رتبه اول 
پژوهش هاي بنيادي

ــا  ــگرها و آپت ــو حس ــگرها، ايمون ــاخت حس ــش س ــعه دان ــرح: توس ــوان ط ● عن
حســگرهاي الكتروشــيميايي اصــاح شــده

● پژوهشگر: محمد مظلوم اردكاني 
● سازمان همكار: دانشگاه يزد

چكيده طرح:  
با توجه به پیشــرفت هاي اخیر در علم پزشــكي و فناوري زيســتي و همچنین توجه روزافزون انسان به بهداشت و 
ســالمت، ضرورت اندازه گیري مقادير كم داروها، نشــانگرهای زيستى و گونه هاي زيســت  محیطي روز به روز بیشتر 
احســاس مي گردد. در اين پژوهش، از نانو ذرات فلزی مختلف، نانوكامپوزيت ها، اصالحگرهای آلى، پلیمری، رشته های 
DNA، آنتى بادی و نانو مواد بر پايه مواد كربنى و مايعات يونى براي ســاخت و اصالح انواع حســگرها استفاده گرديده 

اســت. حسگرهای الكتروشــیمیايى به دلیل مزايايى كه نســبت به روش های گران قیمت و پیچیده ی دستگاهى دارند 
بســیار مورد توجه قرار گرفته و كاربرد آنها در حوزه های مختلف آزمايشگاهى، محیط زيست، پزشكى و كشاورزی رشد 
چشمگیری داشته است. بنابراين ابداع حسگرهای الكتروشیمیايى جديد از دو نظر مهم و قابل توجه مى باشد. بهبود پاسخ 
حســگرهای ساخته  شده برای گونه های خاص و افزايش كارايى آنها بسیار حايز اهمیت است. الكترودهای اصالح شده 
با تغییر و اصالح سطح الكترود، توانايى محقق كردن اهداف مختلف را دارند. با استفاده از اين حسگرها تشخیص توالى، 
نقص، جهش و هیبريداســیون در ملكول DNA، تشخیص نشــانگرهای سرطان و سلول های توموری، برهم كنش های 
آنتى ژن-آنتى بادی، بررســى اثر دارو بر فرآيندهای بیولوژيكى، اندازه گیری داروهای مختلف در نمونه های حقیقى مانند 
خون و ادرار، اندازه گیری آالينده های مختلف و ... از جمله مواردی هستند كه در اين طرح بررسى شده اند. در اكثر موارد 

حسگرها دارای پاسخ های الكتروشیمیايى مناسب از نظر تجزيه بودند.

دكتر محمد مظلوم اردكاني عضو هیات علمي و اســتاد دانشــگاه يزد،  دانش آموخته رشته شیمي تجزيه از دانشگاه 
اصفهان و در ســال هاي تحصیل و تدريس با پشتكار و اســتمرار بر امر پژوهش و نشر دانش موفق به كسب افتخاراتي 
چون پژوهشگر برتر كشور در سال 1391، استاد نمونه كشور در سال 1390،  پژوهشگر نمونه و استاد نمونه دانشگاه يزد 
در سال 1388 گرديد. اين استاد برجسته شیمي عالوه بر چاپ و ارايه  بیش از دويست عنوان مقاله در مجالت معتبر و 
همايش هاي علمي داخلي و خارجي با عضويت در هیات تحريريه چندين نشــريه معتبر تخصصي و گواهي ثبت اختراع 
ساخت يك حسگر الكتروشیمیايي با بهره گیري از مزاياي نانو ذرات تیتانیوم دي اكسید،  توان و دانش خود را براي توسعه 

علم و فناوري كشور به كار گرفته است.


