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 DNA یک تین تحقیقبتی از داًطگبُ صٌعتی برًٍطَیگ در آلوبى هَفق ضذُ بب استفبدُ از سبختبر اٍریگبهی

بِ  Science اًجبم ضذُ کِ در ًتبیج آى در ًطریًِبًَآًتي تَلیذ کٌذ. ایي کبر پیرٍ تحقیقبت پیطیي ایي گرٍُ 

 .چبپ رسیذُ است

ّبی دلخَاُ استفبدُ  داضتي ًبًَررات در جْت بِ عٌَاى ابساری برای ًگِ DNA ّبی ّبی اخیر از داربست در سبل

تَاى اجسبهی سِ  ّب است کِ بب کوک آى هی ّبی ایجبد ایي داربست یکی از رٍش DNA ضذُ است. اٍریگبهی

بعذی تَلیذ کرد. در ایي پرٍشُ هحققبى دٍ ًبًَررُ طال را رٍی یک ستَى پرٍتئیٌی قرار دادًذ ٍ بب ایي کبر 

ّبی فلَئَرسبًس را در هقبدیر بسیبر کن در حذ زپتَلیتر ایجبد کٌذ.  تَاًذ سیگٌبل سبختبری ایجبد کردًذ کِ هی

دارًذُ  بِ عٌَاى ًگِ DNA ّبی آى رضتِ ایي سبختبر بِ صَرت یک ستَى برآهذُ از سطحی صبف است کِ در



 کٌذ ّب عول هی هَلکَل تک

ًبًَهتر  222ایي سطح صبف از جٌس پرٍتئیٌی است کِ بیَتیي بِ آى هتصل ضذُ است. ستَى در ایي سبختبر 

 522تب  02داضتِ ضذُ است. دٍ ررُ طال بِ ابعبد  ًگِ DNA ّبی دارد کِ بِ ٍسیلِ رضتِ قطرًبًَهتر 51طَل ٍ 

 22داضتِ ضذُ کِ فبصلِ ّر یک از آًْب از ّن  رٍی بخص جبًبی ایي ستَى ًگِ DNA ّبی ًبًَهتر تَسط رضتِ

کٌذ. هیبى ایي دٍ ًبًَررُ، یک رًگ فلَئَرسبًس  هیًبًَهتر است. ایي ًبًَررات بِ عٌَاى هتورکس کٌٌذُ ًَر عول 

 .قرار دارد کِ هٌبع تببص فعبل در ایي سبختبر است

 
ّب  داضتي هَلکَل ابسار هٌبسبی برای سبخت داربست جْت ًگِ DNA دّذ کِ اٍریگبهی ًتبیج ایي پرٍشُ ًطبى هی

تر را تَلیذ کرد.  تَاى اجساء اٍلیِ ادٍات بسرگ است. ایي پرٍشُ ًطبى داد کِ بب تَلیذ ًبًَسبختبرّب بب دقت اتوی هی

ّبی بسیبر کن هتورکس کرد، سبختبر ایجبد ضذُ در ایي پرٍشُ  تَاى ًَر را در هقیبس بب استفبدُ از ایي ابسار هی

تر از ابسارّبی رایج ًَر را هتورکس کٌذ. ًکتِ جبلب در ایي پرٍشُ آى است کِ چَى از  برابر دقیق 522تَاًذ  هی

ریسی است بِ طَری کِ ایي  برای تَلیذ آى استفبدُ ضذُ در ًتیجِ طراحی سبختبر قببل برًبهِ DNA ّبی رضتِ

خَدی دٍر آًتي بپیچٌذ ٍ ّر آًچِ کِ  بِ صَرت خَدبِ DNA ّبی تَاى طَری سبخت کِ رضتِ سبختبر را هی

 .دارًذ هذ ًظر هحققبى است آًجب ًگِ
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