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انجام  اولترامیکروالکترود9  معرفی  با  هم زمان  تقریباً   1980 سال  اوایل  در  روبشی8  تونل زنی  میکروسکوپ  اختراع 
شد. پس از آن و با معرفی مفهوم بازخورد10، ساخت میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در هوا انجام و استفاده از آن 
امکان پذیر شد. این میکروسکوپ توانایی مطالعه ساختارها و فرآیندها در سیستم های میکرومتری و زیر میکرومتری را 
داشته و امکان بررسي انتقال الکترون، یون، مولکول ها و سایر واكنش ها را در فصل مشترک جامد - مایع، مایع - مایع و 
مایع - هوا میسر مي كند]4-1[. همچنین بررسی گسترده انواع فرآیندها، نظیر خوردگی فلز، فرایند جذب در سوخت و 
ساز تک سلول های زنده با این روش امکان پذیر است. روش SECM با استفاده از اصول الکتروشیمیایی دقیق و پیشرفته، 
قابلیت اندازه گیری های كمی ) به عنوان مثال، آزمایش های سینتیکی( را داشته و نسبت به سایر روش های میکروسکوپی 

پروبی روبشی از نظر كاربرد متفاوت است]5[.

میکروسکوپ
 الکتروشیمیایی روبشی

مه
قد

م

میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی، اولترامیکروالکترود، حالت بازخورد.

واژه های کلیدی

میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی6 نوعی میکروسکوپ 
پروبی روبشی پیشرفته و دقیق بر پایه اصول الکتروشیمیایی 
بوده كه تنوع اطالعات بدست آمده از آن به ماهیت سوزن و 
برهم كنش سوزن با زیرپایه7 وابسته است. این میکروسکوپ 
در  فرآیندها  و  ساختارها  مطالعه  برای  قدرتمند  ابزاری 
سیستم های میکرومتری و زیر میکرومتری است كه می تواند 
انتقال الکترون، یون، مولکول ها و سایر واكنش ها را در فصل 
مشترک جامد - مایع، مایع - مایع و مایع - هوا بررسی نماید. 
نظیر خوردگی  فرآیندها  مطالعه   ،SECM روش  گستردگی 
فلز و فرایند جذب در سوخت و ساز تک سلول های زنده را 

امکان پذیر می سازد.

چکیده
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 میکروسکوپی الکتروشیمیایی روبشی   

برای   UME سوزن  یک  از  الکتروشیمیایی  میکروسکوپ  در 
تحریک تغییرات شیمیایی و جمع آوری اطالعات الکتروشیمیایی در 
هنگام نزدیک شدن و یا روبش سطح مورد نظر )یا زیرپایه( استفاده 
الکتروشیمیایی  سل  یک  از  قسمت  دو  سوزن  و  زیرپایه  می شود. 
هستند كه شامل الکترود مرجع و كمکی نیز است]5[. شکل )1( 
نمایی از دستگاه SECM را نشان می دهد. یک سوزن UME به یک 
پیزو سه بعدی متصل است كه برای دستیابی به داده ها )اطالعات(، 
نیز  دوتایی11  پتانسیواستات  یک  می شود،  كنترل  كامپیوتر  با 
پتانسیل سوزن و یا زیرپایه را در مقابل الکترود مرجع كنترل نموده 
و جریان سوزن و زیرپایه را اندازه گیری می كند. جریان داخل سوزن 
)نوک الکترود(، تابعی از تركیب محلول، فاصله بین زیرپایه و سوزن 
و ماهیت خود سوزن است. تصاویر به وسیله ترسیم جریان عبوری 
از سوزن كه با یک الگوی شطرنجی سطح زیرپایه را روبش مي كند، 
به دست می آید. این تصاویر اطالعاتی در مورد فعالیت های شیمیایی 
و الکتروشیمیایی سطح زیرپایه فراهم می كند كه به گویایی تصاویر 

توپوگرافی است.

شکل 1: نمایی از طرح کلی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی]6[.

 
ویژگی های سوزن در 

  میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی 

میکرومتری  اولترامیکروالکترود  یک  معمولی   SECM سوزن 
)UME( تیز است كه امکان نزدیکتر شدن به سطح زیرپایه را فراهم 
AFM، كه مخروط های  و   STM برخالف سوزن های  می كند]3[. 
SECM، دیسکی رسانا است كه به وسیله  تیزتری هستند، سوزن 
ضخامتی  كه  شده است  احاطه  عایق  ماده ای  از  مسطح  حلقه ای 
معادل چندین شعاع دیسک دارد. بنابراین، تنظیم مناسب سوزن 
مواردی كه سطح  است. در  بسیار مهم  زیرپایه  به سطح  توجه  با 
عایق،  ابتدا  در  است،  زیرپایه  موازی سطح  كاماًل  و  تخت   سوزن 
زیرپایه را لمس می كند و از نزدیک شدن دیسک رسانا به سطح 

آن جلوگیری می كند.
عوامل مهم شکل هندسی سوزن به ترتیب زیر هستند:

 a )مجموع  سوزن  كلی  شعاع   -2  ،)a( رسانا  هسته  شعاع   -1
RG=rg/a كه به طور معمول  rg(، و عامل  و ضخامت پوشش عایق 
كمتر از 10 )10 ≤( است. شکل )2( نمونه ای از سوزن SECM را 

نشان می دهد.

شکل 2: نمونه ای از سوزن SECM الف( نمایي از تصویر سوزن،
ب( تصویر میکروسکوپ نوری]7[.

 روش ساخت سوزن  

تاكنون سوزن های UME به صورت های مختلفی ساخته شده اند. 
میکروسیم های  كردن  پولیش  با  به  سهولت  سوزن ها  از  برخی 
تجاری در دسترس ساخته می شوند، در نتیجه دقت و تکرارپذیری 
این  از  نوعی  است.  اطمینان  قابل  آنها  الکتروشیمیایی  پاسخ های 
روش ساخت، شامل عبور حرارت از نانوسیم ها و یا فیبر كربن در 
یک لوله شیشه ای در خالء و اتصال آن با چسب اپوكسی نقره به 
سیم مسی بزرگتر است]3[. سمت بسته شده سوزن با آلومینای 50 
نانومتر پولیش داده می شود و سپس به شکل یک سوزن با استفاده 
از كاغذ سنباده درشت تیز می شود. این روش ساخت به تجهیزات 
گران قیمتی نیاز ندارد و به طور گسترده ای برای تولید سوزن های 

میکرونی استفاده می شود.
مخروطی،  نانومتری  الکترودهای  تولید  برای  دیگری  ساده  راه 
حکاكی اسیدی12 یک سیم فلزی و سپس پوشش آن با یک عایق 
است. به عنوان مثال، سیم پالتین - ایریدیوم ( Pt-Ir ) قطر 250 
 NaOH و 1 موالر NaCN میکرون در یک محلول حاوی 3 موالر
با اعمال ولتاژ متناوب V 20 بین سیم و محلول، حکاكی اسیدی 
با فرو بردن به درون موم مذاب آپیزون13 سوزن  می شود . سپس، 
فلزی عایق می شود. انواع بسیاری از پوشش ها مانند الک، پارافین 
مذاب، پوشش سیلیکا، پلی )α- متیل استایرن(14، پلی آمید ]8[، 
پلیمریزه  الکتریسیته  به وسیله  كه  )فنلی  الکتروپلیمریزاسیون  فنل 

شده است( و رنگ الکتروفورتیک ]9[ آزمایش شده است.
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شده اند  تهیه  اسیدی  حکاكی  با  كه  نانو  سوزن های  بیشتر 
مخروطی و غیر قابل پولیش هستند]12-10[. این سوزن ها برای 
به  ادامه  در  كه  نفوذ  آزمایش  و  باال  تفکیک  توان  با  تصویر برداری 
و  كمی  اندازه گیری  برای  اما  هستند،  مناسب  می شود  اشاره  آن 
به ویژه برای آزمایش حالت بازخورد مفید نیستند. به تازگی، نشان 
داده شده است كه یک سوزن كوچک به شعاع 10 نانومتر می تواند 
روی یک نوار ساینده15 تحت كنترل میکروسکوپ های ویدیویی16 
نانویي،  یافته  پولیش  صاف  سوزن های  از  شود]12[.  داده  پولیش 
و  می شود  حاصل  اطمینان  قابل  و  تجدیدپذیر  داده های  اغلب 
عالوه بر  شود.  استفاده  سریع  حركت  اندازه گیری  برای  می تواند 
این، پوشش الکترومغناطیسی بر بدنه سوزن تا حد زیادی می تواند 
ظرفیت عبوری17 را كاهش دهد. این امر به ویژه برای آزمایش  های 
ولتامتری ]13[ روبش - سریع18 و مقاومت ظاهری با فركانس باال 

مفید است.

 دقت در روبش19 
  

مشابه دیگر میکروسکوپ های پروبی روبشی، پروب SECM باید 
نانومتر حركت كند.  در جهت های X، Y و Z با دقتي در مقیاس 
باشد.  میکرون  تا چند صد  نیاز می تواند  مورد  فاصله  این حال،  با 
مناسب  بزرگ  نواحی  روبش  برای   SPM دستگاه های  از  بسیاری 
دقت  با  را   y و   x جهت های  در  مناسب  دقت  همچنین،  نیستند. 
ر))it( جریان   )d( در مقابل it اندازه گیری بیشتر در جهت Z برای 
حالت  در  ادامه  در  كه  است  زیرپایه  و  فاصله سوزن   )d( و  سوزن 
بازخورد شرح داده می شود.( باید تركیب نمود. یک حالت این است 
كه از موتورهایي كه در آن عملگرهای پیزوالکتریک باعث حركت 
شفت با دقت نانومتری می شود، برای جابجایی محورهای x و y و 
پیزو  نمود، در حالی كه یک  استفاده   Z ناهموار  نسبتا  روبش های 
هموار  و  كوتاه  مسافت های  در   Z كنترل  برای  عمودی  فشاری20 

استفاده شود.

 پتانسیواستات
  

زیرپایه،  به  تا  است  نیاز   SECM آزمایش های  از  بسیاری  در 
یک  دارد.  نام  بایاس21  ولتاژ،  اعمال  این  كه  شود،  اعمال  ولتاژ 
پتانسیواستات دوتایي در شکل )1( برای كنترل هم زمان پتانسیل 
سوزن و زیرپایه و جریان فارادی نوک سوزن استفاده شده است كه 
باید قادر به اندازه گیری طیف وسیعی از پاسخ ها از مقیاس پیکوآمپر 
یا زیرپیکوآمپر تا سطح ماكروسکوپی برای جریان سوزن باشد. به 
همین دلیل، مناسب تر است كه چندین پیش تقویت كننده و مبدل 

جریان به ولتاژ داشته باشیم]5[.

حالت های کاری
  میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی 

انفعال  و  فعل  روش  و  سوزن  ماهیت   SECM آزمایش های  در 

آن با زیرپایه تعیین می كند كه چه اطالعاتی به دست می آید. بدین 
ترتیب این میکروسکوپ دارای تنوع اطالعات بر پایه حاالت كاركردی 
تولید22  جمع آوری/  حالت های  بازخورد،  حالت  شامل:  متفاوت 
زیرپایه23، حالت   در  )ریزالکترود(/ جمع آوری  تولید سوزن  )شامل: 
تولید زیرپایه/ جمع آوری در سوزن24(، آزمایش های نفوذ25 و حالت 
بازخورد انتقال یون26، است]5[. در روش تولید سوزن – جمع آوری 
الکترود  در  كه  می كند  تولید  را  واكنشگری  سوزن،  زیرپایه،  در 
زیرپایه شناسایی می شود و در روش تولید زیرپایه – جمع آوری در 
به طور معمول در  این روش  سوزن عکس حالت فوق رخ می دهد. 
واكنش های الکتروشیمیایی همگن به كار می رود. معمول ترین روش، 
روش بازخورد است كه در آن فقط جریان سوزن ثبت می شود. این 
روش برای بررسی سطوح عایق و رسانا مؤثر است و تصویربرداری از 

سطوح و واكنش های روی آن را ممکن می سازد]3[.

 حالت بازخورد
  

واسطه  حاوی  محلول  در  سوزن  بازخورد،  حالت  آزمایش  در 
و  می شود  غوطه ور  احیا(   / )اكسیداسیون  ردوكس27  )الکترولیت( 
كاهنده یا اكسنده بودن واسطه و فاصله زیرپایه و سوزن، دو عامل 

مهم در ایجاد بازخورد مثبت و منفی است]5[.
با  باشد،   )R( كاهنده  تركیب  یک  واسطه  اگر  مثبت:  بازخورد 
اعمال پتانسیل مثبت به سوزن، اكسیداسیون R از طریق واكنش 

)1(، با نفوذ و انتشار R در سطح UME رخ می دهد:

  R _ ne
_
 →O                                      )1(

در این حالت اگر سوزن دور از زیرپایه باشد )بیشتر از چند برابر 
قطر سوزن( )شکل 3-الف( جریان حالت پایدار iT,∞T، براساس رابطه 

)2( ایجاد می شود.

   iT,∞=4nFDca                               )2(

كه در آن: F ثابت فارادی و n تعداد الکترون های منتقل شده 
 a و   R غلظت  و  انتشار  ضریب  به ترتیب   c و   D  ،)1( واكنش  در 
شعاع  از  كمتر  فاصله ای  به  سوزن  هنگامی كه  است.  سوزن  شعاع 
3-ب(،  )شکل  شود  نزدیک  رسانا  زیرپایه  سطح  به  نسبت  سوزن 
گونه های اكسنده )O( تشکیل شده و به زیرپایه نفوذ كرده و منتشر 
می شوند، به طوری كه می توانند دوباره به R كاهش یابند. این فرایند 
به عبارت  می كند.  تولید  سوزن  به سمت   R از  اضافی  جریان  یک 
دیگر، می توان گفت جریان سوزن افزایشي است )iT> iT,∞T( و این 

حالت »بازخورد مثبت« نام دارد.

  O + ne
_
 →O                                      )3(

متناسب با كاهش بیشتر فاصله سوزن و زیرپایه، جریان سوزن 
می كند،  میل  صفر  به  فاصله  كه  درحالی  بنابراین  مي شود  بزرگتر 

شی
روب

ی 
یای

یم
وش

تر
الک

پ 
کو

وس
کر

می



w
w

w
.I

JL
K

.i
r

2 2

ت 
اال

تخصصیدانش آزمایشگاهی ایرانسال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16مق فصلنامه 

. iTT→∞ و d→0 :جریان بیشینه می شود
بازخورد منفی: با توجه به آنچه گفته شد در d كوچک با توجه 
 R در سطح زیرپایه به گونه های O به امکان احیاي دوباره گونه های
درصورت  اما  می شود.  مثبت  بازخورد  و  شده   iT> iT,∞T سوزن،  در 
 R در زیرپایه به O عایق بودن زیرپایه، امکان احیاي انواع گونه های
در سوزن از بین رفته و جریان سوزن كمتر از جریان حالت پایدار 
شده )iT> iT,∞T( و بازخورد منفی حاصل می شود )شکل )3-ج((. در 
 iT ،این صورت، هر چه سوزن به سطح زیرپایه عایق نزدیک تر شود

كوچکتر، )∞→d و iTT→0( و در نهایت جریان سوزن صفر می شود.
)الکترولیت(  واسطه  حاوی  محلول  احیاي  نرخ  كلی،  به طور 
ردوكس در زیرپایه، مقدار جریان سوزن را تعیین می كند و منحنی 
تغییرات جریان سوزن در مقابل d، اطالعاتی را در مورد سینتیک 

فرایند در زیرپایه ارائه می دهد.

شکل 3: حالت بازخورد SECM. الف( سوزن UME دور از زیرپایه است. 
ب( زیرپایه رسانا و بازخورد مثبت، ج( زیرپایه عایق و بازخورد منفي]3[.

 حالت تولید سوزن / جمع آوری در زیرپایه
  

و  سوزن  جریان  هم زمان  اندازه گیری  شامل   TG / SC حالت 
)نمونه (  آزمایش سوزن یک گونه  این  است. در   )iST و   iTT( زیرپایه 
زیرپایه   / فاصله سوزن  تولید می كند كه در سراسر  را  الکتروفعال 
پخش می شود و در سطح زیرپایه واكنش می دهد )شکل )4-الف((.

برای یک فرایند ناهمگن28 مثل انتقال الکترون )ET( ناهمگن  
بسیار  - سوزن  زیرپایه  فاصله  اگر  ثابت،  در جریان  مرحله ای  یک 
بزرگ نباشد )d ≥ 2a2( این مقادیر تقریباً یکسان هستند و در نتیجه 
iTT (. در این 

iST

بهره وری )ضریب(29 مجموعه حدود 1 می شود )99> 
شرایط، گونه های تولید شده، R به طور عمده به زیرپایه بزرگ نفوذ 

كرده و منتشر می شوند.
برای یک فرآیند با واكنش شیمیایی همگن، ممکن است تفاوت 
می توانند  مقدار  دو  هر  و  باشد  داشته  وجود   iST و   iTT بین  بزرگی 

اطالعات سینتیکی مهمی را ارائه كنند.

 حالت تولید با زیرپایه / جمع آوری در سوزن
  

پروفایل های  اندازه گیری  برای   SECM نوع  آزمایش  اولین 
انجام  زیرپایه،  با  شده  تولید  ماكروسکوپی  انتشار  الیه  در  غلظت، 
شد]14[. این نوع اندازه گیری حالت تولید زیرپایه / جمع آوری در 
سوزن را نشان می دهد. هنگامی كه سوزن در سرتاسر الیه ضخیم 

تولید شده با زیرپایه جابجا می شود، تغییرات در iTT بازتاب تغییرات 
انواع مواد اكسید و احیا است )شکل )4-ب((. در  موضعي غلظت 
زیرپایه  در  انتشار  برای الیه  مزاحمتی  نباید  ایده آل، سوزن  حالت 
ایجاد كند. این كار با سوزن پتانسیومتری كه یک حسگر غیر فعال 
است، آسان تر بدست می آید و پروفایل غلظت گونه های الکتروفعال 
تغییر نمی كند. آماتور، هاینز و همکاران نشان دادند كه در چنین 
آزمایشی می توان با استفاده از سوزن های نانومتری تفکیک پذیری 
باالتر و نتیجه بهتری را به دست آورد و انحراف پروفایل غلظت را 
به حداقل رساند]15[. این حالت را می توان برای بررسی خوردگی، 
زیرپایه  ناهمگن در سطح  فرآیندهای  دیگر  و  آنزیمی  واكنش های 

استفاده كرد.
 SG/TC حالت  كارایی  شده،  گفته   GC حالت  دو  مقایسه  در 
نسبت به حالت TG/SC بسیار پایین تر است. از دیگر معایب حالت 
جدایش  فاصله  دشوار  كنترل  و  نویز  به  باال  حساسیت   ،SG/TC

سوزن / زیرپایه است.

شکل 4: نمایی از )الف( حالت TG / SC: سوزن انواع R را با احیاي O در 
محلول تولید می کند؛ R به سمت زیرپایه منتشر می شود و به O کاهش 
می یابد. )ب( SG / TC: O در سطح زیرپایه به صورت الکتریکی تولید و 

در سوزن جمع می شود]5[.

 آزمایش های نفوذ

به  نفوذ  براي   SECM كوچک  سوزن  از  حالت،  این  در 
الیه  یک  برای  مثال،  به عنوان  می شود،  استفاده  میکروساختار 
و  اكسیداسیون  مراكز  شامل  میکرومتری  زیر  ضخامت  با  پلیمری 
احیا،  و  اكسیداسیون  واسطه  با  شده  بارگذاری  یا  و  ثابت  احیاي 
اطالعات سه بعدی )به عنوان مثال، پروفایل عمق( در مورد غلظت، 

عوامل جنبشی و انتقال - جرم به دست می آید]16-17[.
با وارد كردن سوزن در غشا، ولتامتری حالت جامد در سوزن را 
انجام  با آزمایش های ولتامتری معمولی در محلول  می توان مشابه 
داد. اگر الیه همگن است و رسانایی باالیی نداشته باشد، منحنی های 
جریان - فاصله شبیه به نمودارهای به دست آمده در محلول هستند. 
بیشتر آزمایش های اخیر نفوذ در سیستم های بیولوژیکی انجام شد، 
به عنوان مثال، هسته بزرگ و سالم ]18[، لیپوزوم های غول پیکر و 
سلول های پستانداران]19[. چنین آزمایش هایی می توانند اطالعاتی 
و  پتانسیل ها  سلول،  داخل  الکتروفعال  گونه های  توزیع  مورد  در 

انتقال یون در سراسر غشاي بیولوژیکی ارائه دهد.
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 آزمایش های بازخورد انتقال - الکترون و انتقال- 
یون در فصل مشترک مایع / مایع

دو  بین  مشترک  فصل  در  ناهمگن  بار   - انتقال  واكنش های 
غشاء   - مایع  مشترک  فصل  مخلوط نشدنی30 و  الکترولیت  محلول 
در بسیاری از سیستم های بیولوژیکی و فن آوری از اهمیت اساسی 
 )ET( برای بررسی انتقال الکترون SECM برخوردارند. هنگامی كه
الکترولیت مخلوط نشدنی )ITIES( مورد استفاده قرار  در محلول 
آلی(  )مثل حالل های  باالیی  مایع  فاز  در   UME سوزن  می گیرد، 
است  احیا  و  اكسید  گونه های  از  نوعی  شامل  كه  می گیرد  قرار 
)به عنوان مثال، شکل كاهش یافته، R1(. با نگه داشتن سوزن در یک 
تولید  برای  سوزن  سطح  در   R1 مثبت،  كافی  اندازه  به  پتانسیل 
گونه های اكسید شده ،O1، واكنش می دهد. وقتی كه سوزن نزدیک 
الکترولیت را می توان در فصل مشترک از طریق  ITIES می شود، 
واكنش های اكسیداسیون و احیاي دو ملکولی بین O1 در فاز آلی 

)O( و R2 در فاز آبی )w( ایجاد كرد.
   

 O1(o)+ R2(w) →  R1(o)+ O2(w)                               )4( 

با كاهش d ر، iT افزایش می یابد )بازخورد مثبت(. روند چنین واكنشی 
را می توان از منحنی های نزدیک شدن سوزن به سطح31 ارزیابی كرد. 
حالت بازخورد انتقال - یون نیز می تواند برای بررسی نقل و انتقال 
ClO4، كاتیون های 

)جابجایی( یون های غیرفعال الکترونی32 مانند، -
آلکیل در سراسر محلول  تترا  آمونیوم  كاتیون های  و  قلیایی  فلزی 
الکترولیت مخلوط نشدنی )ITIES( مورد استفاده قرار گیرد. یک 
غیرقابل  محلول  یک  با  می تواند  نانومتری  یا  و  میکرومتری  پیپت 
امتزاج با محلول بیرونی پر شود و به عنوان یک سوزن برای نزدیک 
شدن به محلول الکترولیت مخلوط نشدنی )ITIES( ماكروسکوپی 

استفاده شود )شکل 5(.

شکل 5: نمایی از حالت بازخورد واکنش انتقال یون تسهیل شده ]5[.

در مطالعه SECM  انتقال یون آزاد ]20[، انتقال +K از محلول 
آبی به محلول 1و 2 دی كلرواتان سطحی)بیرونی( به وسیله دی بنزو 

-18- كرون - DB18C6 ( 6 ( تسهیل می شود.

 K
+

(w)+DB18C6(DCE)→KDB18C6
+

(DCE)            )5- الف( 

از  پتانسیل و غلظت مناسبی  به سوزن در یک  ولتاژ  اعمال  با 
 DB18C6 ازغلظت  بیشتر  KCl در داخل پیپت كه بسیار  محلول 
در DCE است، جریان با انتشار DB18C6 به دهانه پیپت محدود 
 DB18C6 می شود، احیا ITIES می شود. هنگامی كه سوزن نزدیک
بازخورد  جریان  و  می دهد  رخ  سطحی  تجزیه  سازوكار  طریق  از 

مثبت مشاهده می شود.

 KDB18C6
+

(DCE)→ K
+

(w) + KDB18C6(DCE)          )5- ب( 

یون های  انتقال  واكنش  با  می تواند  مثبت  بازخورد  همچنین 
ساده تولید شود]21[.

کاربرد های
  میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی 

 واکنش های ناهمگن در فصل مشترک جامد / مایع

اولین واكنش شیمیایی بررسي شده با SECM، انتقال الکترون 
ناهمگن در فصل مشترک فلز / محلول است.

  روند انتقال الکترون در فصل مشترک جامد / مایع
از  برخی  برای  باالیي  اهمیت  از  الکترون  انتقال  سینتیک 
سیستم های الکتروشیمیایی سلول های سوختی و باتری هاي حسگر 
زیستی در سلول های خورشیدی در الکترونیک مولکولی برخوردار 

است.
حالت  شرایط  در  الکترون  انتقال  سینتیک  اندازه گیری  برای 
پایدار، نرخ انتقال جرم باید به اندازه كافی باال باشد و افت پتانسیل 
در محلول )IR–Drop( باید به اندازه كافی كوچک باشد تا نتایج را 
تحت تأثیر قرار ندهد. حالت بازخورد SECM امکان مطالعه واكنش 

سریع انتقال الکترون را فراهم مي كند.
الکترون  انتقال  اندازه گیری سینتیک  برای  SECM می توان  از 

ناهمگن در سوزن یا در زیرپایه استفاده كرد.
در آزمایشی، تک الیه های خودآرا33 روی الکترودهاي طال از 
فروسنیل-آلکانتیول35،  و  تیول34  ان-آلکیل  حاوی  محلول  تبخیر 
گرفته  نظر  در  مختلف  حالت  چند   )6( شکل  در  شد.  ایجاد 
)شکل  است  متصل  ردوكس  مراكز  شامل  یا  الیه  تک  شده است. 
)6-الف(( و یا به عنوان یک الیه مسدود شده (شکل )6-ب(( عمل 

كرده است.
در حالت اول، انتقال الکترون از طریق یک واكنش دو ملکولی 
تولید  سوزن  در  كه   ،)R( احیا  و  اكسیداسیون  گونه های  بین 
ر )+SAM )M، كه با استفاده  شده است و مراكز ردوكس متصل به 
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از تونل زنی الکترون دنبال مي شود، رخ داده است. در شکل )6-
ب(، انتقال الکترون از طریق تونل زنی مستقیم بین نمونه های حل 
شده )R(، و الکترود رخ داده است. در نهایت، در )شکل )6-ج((، 
انتقال بار می تواند از طریق منافذ )سوراخ های( بسیار كوچک در 

الیه رخ دهد.

 SAM امتداد  در   ET از   SECM اندازه گیري هاي  از  نمایی   :6 شکل 
الکترواکتیو.) الف( ET واسطه، )ب( تونل زني الکتروني مستقیم از میان 

تک الیه و )ج( ET از طریق سوراخ های بسیار ریز ]22[.

  الکتروكاتالیست36 
واكنش های  مطالعه  به  می توان   SECM مهم  كاربردهای  از 
الکتروكاتالیستی، واكنش اكسیداسیون هیدروژن )HOR( و واكنش 
احیا اكسیژن )ORR(، به دلیل اهمیت آن ها برای سلول های سوختی 

و كاربردهای دیگر، اشاره كرد.

      H2 _ 2e
_

 →2H+ (HOR)        )6 - الف(

      O2 + 2H2O + 4e
_ 
→4OH 

_  (ORR)     )6 - ب(

می شود،  استفاده   SECM در  كه  معمولی  الکترولیت  برخالف 
)كه یک انتقال الکترونی سریع و قابل برگشت در هر سطح رسانا 
را نشان می دهد(، نرخ واكنش های هیدروژن و اكسیژن به شدت به 

فعالیت كاتالیزوری سطح زیرپایه بستگی دارد.
  

 انتقال جانبی جرم / بار
  

از كاربردهاي SECM اندازه گیری انتقال جانبی جرم و بار است. 
گروه آنوین ]23[ انتقال جرم جانبی سورفاكتانت در فصل مشترک 

هوا / آب )A/W( را مورد مطالعه قرار دادند.
سورفاكتانت الکتروفعال، ان-اكتادسیل فروسن كربوكسی آمید37 
با 1- اكتادكانول38 به نسبت 1 به 1 مخلوط و در آب براي تشکیل 
تک الیه النگمویر39 پخش شد. سوزن با قطر 25 میکرون، در حدود 
1 تا 2 میکرون دور از فصل مشترک هوا / آب قرار داده شد. مرحله 
اول، شستشوي شیمیایي است كه شامل رساندن پتانسیل سوزن 
+)Ru)bipy اكسید مي شود. 

3
+)Ru)bipy به 3

3
به مقداري است كه 2

 C18Fc0 با  و  شده  پخش   A/W مشترک  فصل  اطراف  در  اكسید 
واكنش مي دهد.

نمونه های  انواع  كردن  تبدیل  برای  پتانسیل  دوم،  مرحله  در 
شد  معکوس  آن،  اولیه  شکل  به  الکتریکی40  روش  به  شده  تولید 
كه در تک الیه، به انتشار C18Fc0 و+C18Fc، درون / بیرون منطقه 
همانند  نیز  مرحله  سومین  می كند.  كمک  شیمیایي  شستشوي 
دوم  دوره  مدت  طول  به  مربوطه  سوزن  شکل  است.  اول  مرحله 
تعیین  را   C18Fc0 سطحی  انتشار  خود  نوبه  به  كه  دارد،  بستگی 
می كند. این وابستگی برای تعیین ضریب نفوذ جانبی آمفی فیل41 

مورد استفاده قرار گرفت.

 ترسیم طرح42 و اصالح سطح
  

روی  میکروساختارها  ساخت  برای  می توان   SECM روش  از 
سطح، از طریق ترسیب43 فلزات و سایر مواد جامد روی زیرپایه و یا 
حکاكی اسیدی زیرپایه، استفاده كرد. دو روش اصلی این كار: روش 

مستقیم ]24[ و روش بازخوردی ]25[ هستند.

  ترسیب به روش مستقیم
در این روش، سوزن در فاصله بسیار نزدیک به سطح زیرپایه نگه 
داشته شده و بین سوزن و زیرپایه، ولتاژ اعمال می شود. به عنوان دو 
مثال از این روش می توان به ترسیب مستقیم خطوط فلزی روی 
زیرپایه ای با پوشش پلیمری اشاره كرد كه در سال 1980 توسط 
پلی  انجام شد. همچنین ترسیب  بارد و همکارانش ]24و26و27[ 
آنیلین روی زیرپایه ای از پالتین پوشش داده شده با الیه نافیون و 
بارگذاری شده با یون های آلومینیوم ]28[ نیز نمونه های دیگری از 
این روش است. در این مورد برای الکتروپلیمریزاسیون آنیلین در 
یک  به عنوان  تا  اعمال می شود  زیرپایه  به  مثبت  ولتاژ  زیر سوزن، 

كاتد به منظور كاهش پروتون ها به هیدروژن، عمل كند.
 

  حکاكی اسیدی به روش مستقیم
به  نسبت  زیرپایه  به  مثبت،  ولتاژ  اعمال  طریق  از  روش  این 
سوزن انجام می گیرد. در این مورد یک واسطه مانند +MV2 وارد 
الیه شده و در سطح سوزن احیا می شود]26[. به عنوان مثالی از این 
روش می توان به حکاكی اسیدی فلز مس پوشش داده شده با الیه 

نافیون اشاره كرد.
توزیع میدان الکتریکی، چگالی جریان كمتری در زیرپایه نسبت 
به سوزن، ایجاد می كند و بنابراین وضوح بدست آمده در حکاكی 
اسیدی با این روش كمتر از وضوح به دست آمده در روش رسوب 

كردن بر سوزن است.
وضوح بدست آمده در هر دو روش ته نشست مستقیم و حکاكی 
اسیدی مستقیم، به عوامل اندازه سوزن، عمق نفوذ، جریان سوزن 
نظیر  دستگاهی  عوامل  یا  عامل  همچنین  دارد.  بستگی  سرعت  و 
میرایی كه در واكنش های سوزن و زیرپایه موثر هستند نیز برای 

وضوح آزمایش ها مهم هستند.
 

  ترسیم طرح به روش بازخورد
ردوكس44  واسطه  یک  بازخوردی،  روش  به  طرح  ترسیم  در 
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)اكسایش/كاهش( در محلول وجود دارد. گونه های ردوكس استفاده 
یا  )ترسیب  موردنظر  واكنش  تحریک  به  قادر  باید  در سوزن  شده 
حکاكی اسیدی( در زیرپایه و بازسازی45 در سطح خودش باشند. 
بازسازی واسطه در زیرپایه منجر به ایجاد بازخورد مثبت می شود. 
بنابراین، می توان از منحنی های معمول بدست آمده، برای تخمین 

فاصله بین سوزن و زیرپایه استفاده نمود.

  ترسیب فلز به روش بازخورد
در این روش گونه های تولید شده از سوزن با الیه نازكی از پیش 
آزمایشی،  در  واكنش می دهند]4[.  زیرپایه  فلزی روی سطح  ماده 
روی  نقره  خطوط  نشست  برای  روش  این  از  همکارانش  و  هانیز 
زیرپایه رسانا ]29[ و سطح نرم تفلون )نارسانا( استفاده كردند]30[. 
عمل  )الکترولیت(  واسطه  یک  به عنوان  بنزوكینون46  كار  این  در 
كاهش  به وسیله   SECM روبش  حین  در   AgCl الیه  و  كرده 
موضعی یون های +Ag سطح، با تولید الکتریکی دی هیدروكینون47، 
فلزی  در خوشه های كوچک  به صورت شیمیایی گسترش می یابد. 
و   Ag+ یون های  احیاي   AgCl الیه  سطح  بر  شده  تشکیل  نقره 
می افتند.  اتفاق  آن،  مختلف  مواضع   در  دی هیدروكینون  اكسایش 
یکی از مزایای نشست یا ترسیب به روش بازخوردی، این است كه 
زیرپایه به رسانایی نیاز ندارد همچنین امکان كوچک كردن ناحیه 
نشست وجود دارد كه توسط شوهات و مندلر روشی برای تمركز 
دادن میدان نفوذ عامل احیا كننده زیر سوزن، برای محدود كردن 

ناحیه نشست ارائه شد]31[.

 سیستم های بیولوژیکی
  

میکروسکوپ روبشی الکتروشیمیایی ابزاری به سرعت در حال 
توسعه برای مطالعات سلول های زنده است. این میکروسکوپ یک 
ابزار غیر تماسی است كه اگر چه با توان تفکیک میکروسکوپ های 
نیست  مقایسه  قابل   )AFM( اتمی  نیروی  و  روبشی48  الکترونی 
فعالیت های  و  سلولی  سطح  تصویربرداری  در  قدرتمند  ابزاری  اما 
حتی  یا  زیرمیکرون  محدوده  در  زنده،  سلول های  الکتروشیمیایی 
در محدوده نانومتر )به صورت تلفیق با میکروسکوپ روبشی هدایت 
 SECM تصویربرداری  مختلف  روش های  است.   )SICM یونی 
مورفولوژی  مورد  در  دقیق  اطالعات  آوردن  به دست  برای  می تواند 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تنها،  یا  و  مجتمع  سلول های  عملکرد  و 
چندین روش بر اساس SECM برای مطالعه واكنش انتقال بار در 
سیستم های بیولوژیکی، شامل تثبیت آنزیم ها و سلول ها وجود دارد. 
تعیین  و  توپوگرافی  تصویر  تهیه  برای  می تواند   SECM همچنین 

واكنش پذیری گونه های بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.

  آزمایش روی سلول های زنده
شامل  زنده  سلول های  روی   SECM آزمایش  اصلی  نوع  دو 
آزمایش مولد / جمع كننده )شکل های )7-الف( و )7-ب(( و آزمایش 

آمپرومتری49 روش بازخوردی )شکل های )7-ج( و )7-د(( است.
نزدیکی  در  سوزن  دادن  قرار  شامل  جمع كننده   / مولد  روش 

میدان سلول های تثبیت شده )یا سلول های نسبتاً بزرگ مجزا(، با 
یک فاصله نسبتاً بزرگ به منظور چشم پوشی بازخورد است. در این 
حالت سوزن به عنوان یک روبشگر مثبت برای ثبت كردن غلظت و 
یا شارش گونه های ردوكس )اكسید و احیا( تولید شده یا مصرف 
شده از سلول ها، به منظور اندازه گیري فعالیت سوزن، در نظر گرفته 

می شود.
در مقابل، در روش بازخورد فاصله جدایی سلول / سوزن برای 
مشاهده بازخورد مثبت یا منفی از یک سلول مجزای تثبیت شده، 
ردوكس  واسطه  یک  احیا  یا  اكسید  برای  سوزن  و  است  كوچک 
توپوگرافی و  زیرپایه اي كه  به عنوان  استفاده می شود و یک سلول 
واكنش پذیری ردوكس آن را می توان بررسی كرد، استفاده می شود.

شکل 7: نمای آزمایش SECM نمونه حاوی سلول. )الف، ب(: در حالت 
SG/TC ) الف: تولید، ب: انواع اکسید و احیا(، )ج، د(: حالت بازخورد 
)ج: انتقال الکترون بین دو مولکول واسطه اکسید و احیا هیدروفوبیک 
،)Ocell/Rcell( سلولي  درون  احیا  و  اکسید  گونه هاي  و   )O/R( 

 )RC( و مرکز اکسید و احیا )O/R( بین واسطه اکسید و احیا ET د: 
درون یک سلول]5[.

  مطالعه تنفس و دیگر سازوكارهای سلولی
گسترده ای  به طور   SECM دستگاه  سوزن  جمع كننده  حالت 
برای مطالعه تنفس و فعالیت های فتوسنتزی سلول های بیولوژیکی 
مورد استفاده قرار گرفته است. سیونسکی50 و همکارانش از روش 
نام ت.فلومینسیس51  به  برای مطالعه برگ های یک گیاه   SECM

استفاده كردند]32[.
ماتسو و همکارانش از روش SECM برای نشان دادن فعالیت های 
تنفس در گستره وسیعی از سلول های زنده استفاده كرده اند. آنها 
و  تنفس  با  ارتباط  در  را  در سطح سلول  اكسیژن،  سرعت شارش 
فتوسنتز نقشه برداری كردند ]33[ و با اندازه گیری سرعت مصرف 
دارویی  حساسیت  پزشکی  زیست  مشکالت  از  برخی  اكسیژن، 
به  را   ]6[ گاوی  جنین های  زیست پذیری  در  سرطانی  سلول های 

تنفس میتوكندری در سلول های عصبی نسبت داده اند]34[.
 

  فرایندهای ردوكس سلولی
بررسی  برای  را   SECM بازخوردی  روش  همکارانش  و  لیو52 
فعالیت ردوكس سلول های واحد پستانداران به كار بردند]35-36[. 
دو شکل  هر  پستانداران،  سلول  ردوكس  فعالیت  بررسی  به منظور 
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اكسید شده و احیا یافته واسطه ردوكس باید بتواند از غشاء سلول 
عبور كند و انتقال بار، میان الکترود سوزن و مراكز ردوكس درون 

سلولی انجام شود )شکل )7-ج((.
واكنش های ردوكس درون سلولی و سوزن، را می توان به صورت 

زیر نشان داد:

      O + ne= R           )7 - الف(     )در الکترود سوزن(

       R + Ocell→
 
O + Rcell     )7 - ب(       )درون سلول(

ویژگی های  به  كه  است  پیچیده  فرآیند  یک  )7-الف(  واكنش 
عامل واسطه )مثل پتانسیل فرمال، باریونی، آبگریزی( وابسته است. 
از طریق حركت دادن سوزن )بایاس منفی( به سمت غشاء سلول 
ثابت  برای محاسبه مقادیر  d را  iTT در مقابل  می توان منحنی های 

سرعت ناهمگن موثر، بدست آورد.
ردوكس  فرایندهای  كمک  به  گرفت،  صورت  كه  بررسی  در 
سلولی در سلول های سالم و سرطانی پستان، منحنی های بدست 
آمده نشان داد كه سلول های متاستاز53 پستان انسان را می توان از 

طریق الکتروشیمی از سلول های سالم پستان تشخیص داد.
از مشکالت این روش، لزوم نفوذ سوزن به داخل سلول برای متمركز 
نمودن فعالیت های ردوكس در قسمت های مختلف سلول های مختلف 
است. تالش های اخیر در زمینه كاربرد سوزن ها نشان داده است كه 
 SECM نانوپروب های آمپرومتری امکان اندازه گیری های كمی سه بعدی
از سوزن حدود  استفاده  فراهم می كند.  را  زنده  در درون سلول های 
1000 برابر كوچکتر از سلول، به طور قابل  توجهی آسیب به غشاء سلول 
را كاهش داده و ممکن است مطالعات بیولوژیکی سطوح زیرسلولی را 

در فرایندهای مرتبط با انتقال بار، تسهیل كند.

  تصویربرداری از سلول های زنده
بیشتر تصاویر SECM سلول های زنده با روش ارتفاع ثابت بدست 
آمده اند كه در آن، سوزن در حالت افقی در باالی سطح زیرپایه قرار 
می گیرد. با استفاده از این رویکرد می توان شارش یا جریان اكسیژن و 
دیگر گونه های ردوكس را ترسیم54 نمود]37[. بائز و همکارانش تصویر 
توپوگرافی یک سلول نورون PC12 را با استفاده از روش ارتفاع ثابت 
براساس بازخورد منفی SECM تهیه كردند]6[. از آنجا كه غشاء سلول 
در برابر گونه های ردوكس نفوذناپذیر است، در تهیه تصویر توپوگرافی، 
به صورت زیرپایه محافظ، عمل می كند. همچنین روش ارتفاع ثابت نیز 
در تركیب با میکروسکوپ فلوئوروسان برای تهیه تصویر انواع مختلف 
سلول های پستان انسان مورد استفاده قرار می گیرد ]38[ اما مشکل 
جدی در تهیه تصویر سلول های زنده با روش ارتفاع ثابت، تفاوت ارتفاع 
بین بخش های مختلف هر سلول است ]6[ به طوری كه تهیه تصویر 
سلول های ناهمگن بدون ایجاد خراش روی آنها ممکن نیست. اگر شعاع 
سوزن كمتر از اختالف بین ارتفاع دو سلول باشد، امکان دارد سلول های 
بلندتر در فرآیند تصویربرداری به روش ارتفاع ثابت، خراشیده  شوند و یا 

تهیه تصویر سلول های كوتاهتر میسر نباشد.
تصویربرداری  از  ثابت،  فاصله  روش  با  می توان  را  فوق  مشکل 

به  وابسته  یک سیگنال  نیازمند  رویکرد  این  نمود.  SECM حذف 
مسافت و مدار بازخورد است. بنابراین سوزن می تواند به طرف پایین 
و باال حركت كرده و در فاصله ثابت از شیء مورد نظر، نگه داشته 
شود. در این راستا روش های مختلفی از جمله: حالت جریان ثابت 

]34[، تلفیق AFM-SECM و غیره ایجاد شده اند.
و   ]39[ معرفی  همکارانش  و  هوروكس  به وسیله  دیگر  روشی 
توسط دیگران توسعه یافت]41-40[. در این روش با به كارگرفتن 
ظاهري  مقاومت  مقدار  می توان  پیزویی،  بازخوردی  كنترلر  یک 
/ زیرپایه  بنابراین فاصله جدایی سوزن  ثابت نگه داشت؛  را  سوزن 
ثابت نگه داشته می شود]40[. همچنین تهیه تصویر می تواند به طور 
مستقیم در محیط رشد سلول رخ دهد و هیچ واسط ردوكسی مورد 
 ]42[ همکاران  و  روش،كوروالگاما  این  از  استفاده  با  نیست.  نیاز 
به كمک یک سوزن حلقه ای كربنی با قطر حدود 1 میکرومتر به 
تصاویری با كیفیت باال از مدل نورون ها به روش فاصله ثابت دست 

یافتند )شکل 8(.

شکل 8: تصاویر توپوگرافي بدست آمده با استفاده از حالت مقاومت-ثابت 
با سوزن کربن 1 میکرون

)الف( سلول هاي PC12 تمایز نیافته، )ب( سلول هاي PC12 در حالت اولیه 
)ج( سلولPC12 متفاوت]42[.

 مطالعات آنزیم های ردوکس

بر آنزیم های تثبیت شده، بر دو حوزه   SECM مطالعات اخیر 
متمركز هستند: اندازه گیری فعالیت كاتالیستی آنزیم و ترسیم طرح 
سطح در ابعاد میکرو، با استفاده از آنزیم. كاربرد كاتالیستی دو روش 
مولد / جمع كننده )GC( و اندازه گیری های روش بازخوردی برای 
بررسی كردن آنزیم های ردوكس در شکل )9( نشان داده شده است.

روش بازخورد )شکل )9-الف(( برای آنزیم های فعال با پوشش 
اكسیدشدن  روش  این  از  مثالی  در  است.  مناسب  زیاد،  سطحي 
الیه ای  درون  الكتون   -δ-گلوكز  -D به  گلوكز   -D-β كاتالیستی 
همکارانش  و  پییرس  توسط  گلوكز،  اكسید  از  میکرومتری  نازک 
مطالعه شد]43[. در این روش فرم اكسید شده واسط كه از طریق 
واكنش كنترل شده سوزن تولید شده، روی سطح زیرپایه به وسیله 
زیرپایه  با گلوكز در سطح  واسطه  بدین ترتیب  احیا مي شود.   ،GO

كاهیده مي شود و واكنش با اكسایش گلوكز كاتالیز مي شود.
روش GC )شکل )9-ب(( حساس تر بوده و می توان آن را در 
زمانی كه میزان تحرک آنزیم برای اندازه گیری بازخورد كم است، 
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واسطه  یافته  كاهش  شکل  روش،  این  در  داد.  قرار  استفاده  مورد 
به طور مداوم به وسیله واكنش آنزیم - كاتالیز شده در زیرپایه بوجود 
مي آید و در سوزن جمع مي شود. سوزن توپوگرافی گونه هاي واسطه 

كاهش یافته را بررسي مي كند.

شکل 9: اندازه گیري حرکات آنزیم به کمک SECM در دو حالت )الف( 
.]5[ GC حالت بازخورد، )ب(حالت

ساختارهای  تحلیل  و  ساختن  برای  همچنین   SECM روش 
طراحی  در  كه  دارد  كاربرد  سطح،  یک  در  میکرومتری  آنزیمی 
روش  كاربرد  همچنین  است.  مفید  مینیاتوری  بیوحسگرهای 
مفتولی   آنزیم  الکترودهای  كارایی  نمودن  بهینه  برای   SECM
گزارش شده است]44[. در چنین دستگاهی، آنزیم درون یک زمینه 
الکترود  كارایی  شده است.  تثبیت  الکترود  سطح  روی  پلیمرهادی 
به منظور  زمینه  توانایی  و  پلیمري  الیه  در  آنزیم  یک  غلظت  به 
بازیابی آنزیم از طریق كاهش / اكسید نمودن الکترون ها روی سطح 

الکترود، بستگي دارد.
 

 SECM/AFM  و روش های تلفیقي دیگر

تاكنون تعدادی از روش های تحلیلی از جمله میکروسکوپ نوری 
كوارتز  بلور  ترازوی  سطحي57،  پالسماي  رزونانس  نزدیک56،  میدان 
شیمیایی  نورتابی  فلورسانس59،  طیف سنجی  الکتروشیمیایی58، 
 SECM با ،)AFM( الکتروتولید شده60، و میکروسکوپ نیروی اتمي
،]45[ NSOM-SECM تلفیق شده است كه روش هاي تلفیقـي متناظر 

 ،]48[ FS-SECM ،]47[SPR-SECM ،]38-46[EQCM-SECM
ECL-SECM ]49[ و AFM-SECM ]50[ را حاصل كرده است. 
كاهش  و  زمان  كاهش  سبب   SECM با  شده  مجتمع  روش های 
مقدار نمونه در اندازه گیری و به تبع آن سبب بهبود فرایند می شود.

گسترده تري  به طور   AFM-SECM تلفیقي،  روش هاي  بین  در 
قابلیت   AFM-SECM روش  قوت  نقاط  از  یکی  می شود.  استفاده 
زیر  سوزن  می توان   ،AFM حالت  از  استفاده  با  است.  موقعیت یابی 
میکرومتري را در نزدیکی سطح زیرپایه قرار داد و فاصله سوزن - زیرپایه 
AFM- را در طول پیمایش سطح، ثابت نگه داشت. بدین ترتیب حالت
SECM به طور هم زمان نقشه توپوگرافی سطح و نقشه واكنش سطح را 
تولید می كند. این كاربرد سبب شده تا این میکروسکوپ تلفیقي، ابزار 
مفیدی در تهیه تصویر از زیرپایه با واكنش های سطحی غیر یکنواخت و 
یا توپوگرافی پیچیده، باشد. از آنجا كه SECM می تواند به منظور بررسی 
فعالیت آنزیم در حالت مولد / جمع كننده مورد استفاده قرار گیرد، 

AFM-SECM به طور هم زمان می تواند بررسی توپوگرافی از الگوی 
آنزیم و فعالیت های موضعي خود را انجام دهد.

 روش SECM برای بررسی اثر انگشت

در  جدید  گزینه ای  به عنوان  الکتروشیمیایی،  روش های  كاربرد 
بررسی اثر انگشت كه دارای قابلیت های منحصر بفرد در كشف جرایم 
اثر  شاهد  نوع   3 كلی  به طور  دارد.  ویژه ای  ارزش  است،  جنایات  و 
انگشت شامل اثر انگشت محسوس )اثر انگشت جوهری روی سطح(، 
اثر انگشت فشاری )اثر انگشت روی سطوح نرم( و اثر انگشت پنهان 
)ناشی از انتقال تراوش های انگشت روی سطح(، وجود دارد. به طور 
دستگاهی  روش های  نظیر  روش هایی  تلفیق  گذشته،  در  متداول 
و  لیزر(  با  روبش  جرمی،  طیف سنجی  بنفش،  ماوراء  )طیف سنجی 
روش های فیزیکوشیمیایی )اسپری كردن ناین هیدرین61، پودرپاشی 
با نیترات نقره و بخار ید(، برای آشکارسازی اثر انگشت پنهان استفاده 
می شد. اگر اطالعات بدست آمده از اثر انگشت را به سه دسته تقسیم 
كنیم، الگوی برآمدگی ها، الگوی انحرافات از مسیر و الگوی حفره ها 
در داخل اثر انگشت، با این تفسیر می توان گفت روش های پیشین 
تنها الگوی برآمدگی ها و انحرافات را با وضوح خوب ارائه می دادند 
بار در سال 1979  اولین  نقره كه  با  از معرفی رنگ آمیزی  اما پس 
توسط سویتزر و همکارانش ارائه شد، می توان روش SECM را روشی 
مناسب با وضوح و كیفیت باالدر شناسایی اثر انگشت پنهان بویژه در 
ارائه الگوی حفره ها، دانست. بدین صورت كه مواد زیستی باقی مانده 
از اثر انگشت روی سطح، الکتروفعال نیستند بنابراین، تصویر پنهان 
یا به طور مستقیم با نقره و یا به كمک نانو ذرات طال كه روی تصویر 
جذب شده اند، به كمک نقره رنگ آمیزی می شوند. در این روش نانو 
ذرات طال به وسیله یون های سیترات پایدار شده و به باقیمانده های اثر 
انگشت می چسبند و یون +Ag را به Ag0 كاهش می دهند. در نتیجه 
ترسیب نقره به این روش، سبب بزرگ كردن اندازه و سیاه نمودن 

ذرات و در نتیجه بهبود اثر انگشت می شوند]7 و51[.

امکان  الکتروشیمیایی روبشی  در میکروسکوپ 
سطح  روبش  با  توپوگرافی  ثبت  و  نقشه برداری 
روش های  سایر  با  مقایسه  در  است.  امکان پذیر 
ویژگی های   SECM روبشی،  پروبی  میکروسکوپی 
فعالیت های  از  تصویربرداری  با  دارد.  را  خاص خود 
حاصل  شیمیایی  اطالعات  سطح،  روی  شیمیایی 
از  آمده  به دست  اطالعات  مکمل  كه  مي شود 
اساساً  كه  است   SEM و   AFM مثل  دیگر روش ها 
می دهند.  نشان  را  نمونه  مورفولوژی  و  توپوگرافی 
عایق  و  رسانا  نمونه های  می تواند   SECM به عالوه 
با مساحت سطحی نسبتاً زیاد )مثاًل چند سانتیمتر 
مربع( و در شرایط فیزیولوژیک را بررسی نماید كه 
الکترود  از سایر روش های روبشی ریز  این روش را 

متمایز می سازد.
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پی نوشت

فردوسی  دانشگاه   - اقتصادی  زمین شناسی  ارشد  كارشناس   .1
مشهد - آزمایشگاه مركزي

2. كارشناس ارشد شیمی تجزیه - پژوهشگاه صنعت نفت - گروه 
توسعه فناوري نانو و كربن

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه   - آلی  شیمی  ارشد  كارشناس   .3
بهشتی - آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

4. كارشناس ارشد ژنتیک مولکولی - دانشگاه شهید چمران اهواز 
- آزمایشگاه مركزی

شبکه   - روبشی  پروبی  میکروسکوپ  تخصصی  كارگروه  عضو   .5
آزمایشگاهی فناوري نانو

6. Scanning Electrochemical Microscopy (SECM)

7. Substrate

8. Scanning Tunneling Microscopy (STM)

9. Ultramicroelectrode (UME) 

10. Feedback

11. Bipotentiostat

12. Etching

13. Molten Appiezon Wax

14. Poly(α -Methylstyrene) 

15. Lapping

16. Video microscopic

17. Stray capacitance

18. Fast-scan voltammetry

19. Positioning

20. Pusher

21. Bias

22. Generation/Collection  mode

23. Tip generation/substrate collection mode (TG/SC)

24. Substrate generation/tip collection mode (SG/TC)

25. Penetration experiments

26. Ion transfer feedback

27. Redox Mediator

28. Heterogeneous electron transfer

29. Collection efficiency

30. Interface between two immiscible electrolyte so-
lutions (ITIES)

31. Approach curves

32. Electroinactive

33. Self assembled monolayers (SAMs)

34. n-alkylthiol

35. ferrocenyl-alkanethiol

36. Electrocatalysis

37. N-octadecylferrocenecarboxamide (C18Fc0)

38. 1-octadecanol

39. Langmuir

40. Electrogenerated

41. Amphiphile

42. Patterning

43. Deposit

44. Redox

45. Regenerate

46. Benzoquinone

47. Dihydroquinone

48. Scanning electrom microscope (SEM)

49. Amperometric

50. Tsionsky 

51. T.Fluminesis

52. Liu

53. Metastatic

54. Map

55. Wired

56. Near-field Scanning Optical Microscopy (NSOM)

57. Surface Plasmon Resonance (SPR)

58. Electrochemical Quartz Crystal Microbalance 
(EQCM)

59. Fluorescence Spectroscopy (FS)

60. Electrogenerated Chemiluminescence (ECL)

61.Ninhydrin
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