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آسپرژیلوس اکراسئوس گزارش گردید .گرچه در سالهای بعد

چکیده
در این پژوهش ،ایمونواسی رقابتی حساس ،با استفاده از پدیده
)resonance energy transfer(FRET

Fluorescence

(انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس) از کوانتوم

دات کادمیوم/تلوریت (آنتی اکراتوکسین آنتیبادی قرار گرفته برروی سطح خارجی
کوانتوم دات) به رودامین (( )Rho123اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین کونژوگه

دیگر گونههای آسپرژیلوس (آ .نیجر ،آ .کربوناریوس) و
جنسهای نئوپترومایسس ،پترومایسس و گونههای پنی سلیوم
(پ .نوردیکوم ،پ .وروکوزوم) هم بهعنوان گونههای تولید

شده با آلبومین) برای اندازهگیری اکراتوکسین ارائه شده است .واکنش بسیار اختصاصی

کننده این مایکوتوکسین مطرح شدند .هرچند که امروزه گونه

رخ داده بین آنتی اکراتوکسین آنتیبادی استقرار یافته برروی سطح خارجی کوانتوم

غالب را آ .اکراسئوس ،آ .کربوناریوس) میدانند(9و .)5فرمهای

دات و اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین کونژوگه شده با آلبومین ،منجر به نزدیکی
کروموفور رودامین به کوانتوم دات شده که متعاقب تحریک نوری کوانتوم دات باعث
رخ داد انتقال انرژی رزونانسی ،از کوانتوم دات (به عنوان دهنده) به کروموفور رودامین
(به عنوان گیرنده) میگردد .در فقدان اکراتوکسین آزاد ،واکنش ایمنی رخ داده بین
اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین و آنتی اکراتوکسین آنتیبادی قرار گرفته برروی
سطح کوانتوم دات ،باعث نشر و وقوع پدیده  ،FRETبدنبال تحریک نوری کوانتوم
دات میگردد.
در صورت حضور اکراتوکسین آزاد ،با اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین در نانو
حسگر زیستی ،بصورت رقابتی جایگزین شده که این امر باعث کاهش نشر رودامین،

اصلی آن اکراتوکسین  A, B, Cمیباشد .که مهمترین و
شایعترین فرم مربوط به این گروه اکراتوکسین )OTA(A
میباشد .عالوه بر غالت و محصوالت مشتق از آن که از
مهمترین منابع غذایی مسئول آلودگی اکراتوکسین درجوامع
انسانی میباشد( ،)5دیگر مواد غذایی آلوده شامل شراب ،آبجو،
قهوه ،کشمش ،آب انگور ،گوشت خوک ،ماکیان ،مواد لبنی،

میگردد .کاهش در فلورسانس گیرنده رودامین ،ارتباط

ادویهجات و شکالت میباشد( .)9با توجه به اینکه اکراتوکسین

مستقیمی با غلظت اکراتوکسین آزاد در نمونه دارد .این روش دارای حد تشخیص220

از معدود مایکوتوکسینهایی میباشد که تقریبا از  100%مناطق

بعد از وقوع پدیده

FRET

پیکوگرم در میلیلیتر ،و برای اندازهگیری اکراتوکسین نمونههای سرمی انسان هم بکار
برده شد .وابستگی خطی بین افزایش شدت فلورسانس رودامین در  580نانومتر ،و

مختلف جغرافیایی دنیا از خون انسانها قابل ایزوله میباشد(.)1

غلظت اکراتوکسین در نمونه سرمی ،در گستره غلظت  100تا  800پیکوگرم در

و سمیت آن هم درجوامع انسانی به اندازه کافی جدی است که

میلیلیتر یافت شد .شمای تشخیص رقابتی بسیار ساده ،حساس ،هموژن ،سریع و کارا

تقریبا در بین  20مایکوتوکسین کنترل شده در غذا در نظر گرفته

میباشد و نیازمند مراحل جداسازی و شستشوی زیاد نیز نمیباشد.

واژگان کلیدی :اکراتوکسین ،نانو بیوسنسور ،انتقال انرژی رزونانسی فلورسانس،

شده

کوانتوم دات

هپاتوتوکسیستی ،تراتوژنی ،کارسینوژنی ،ایمونوساپرسیو و

تاریخ دریافت 1396/8/3 :تاریخ پذیرش1396/10/23 :

است(.)5

دارای

خاصیتهای

نفروتوکسیسیتی،

احتماال موتاژن و اثر افزایندهگی برروی افالتوکسین میباشد
( .)10و در سال  1993آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان

مقدمه

) (IARC from WHOاکراتوکسین را بهعنوان عامل احتمالی

اکراتوکسین یکی از مهمترین متابولیتهای سمی دنیای قارچها

کارسینوژن گروه  2Bبرای انسانها اعالم کرده است .بدین

میباشد و برای اولین بار در سال  1965بهعنوان متابولیت ثانویه

ترتیب مقرراتی برای اکراتوکسین درخواربار تنظیم شده اسـت

* -1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران

)(dr_mansour_bayat@yahoo.com
 -2پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،نانوزیست تهران ،تهران ،ایران
 -3گروه انگلشناسی و قارچشناسی دانشکده بهداشت و علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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( (EC 105/2010 amending regulation EC 1881/2006 and

نانوبیوکونژوگه کوانتوم داتی را بدهند یک مثال برای این حالت

)EC2006/576/EC, European Commission Regulation

گروههای کروبوکسیلی انتهایی تیوگلیکولیک اسید متصل به

( 11و.)3،10

مولکولهای زیستی گوناگون میباشد( .)4کوانتوم داتها به

بسیاری از تکنیکهای آشکارسازی کالسیک و رایج همانند

دلیل اندازه قابل تنظیم ،طیف فلورسانس ظریف،باندهای جذبی

( )HPLC,TLC,GC,ELISAکه برای آشکارسازی این

وسیع ،بازده کوانتومی باال ،پایداری نوری وتوانایی کونژوگه

مایکوتوکسین در نوعهای مختلفی از نمونهها بکار میرود

شدن با مولکولهای متعدد و پروتئین میتوانند بهعنوان

نیازمند ابزارهای گران ،پیچیده ،زمانبر بودن مراحل تصفیه و

دهندههای عالی در انتقال انرژی رزونانس فلورسانس ()FRET

ماللت بار بودن زمان تستها میباشد( .)6بنابراین دالیل قابل

عمل کنند( .)8پدیده  FRETتکنیکی قدرتمند میباشد که در

قبول اقتصادی و ایمنی برای برقراری روشهای آنالیتیکی سریع

طی آن انتقال انرژی غیرتشعشعی انرژی فلورسانس رزونانس از

و موثر ،اختصاصی و بسیار حساس برای غربالگری این

فلوئوروفور دهنده برانگیخته شده به فلوئوروفور گیرنده در

مایکوتوکسین در گسترهای از نمونهها وجود دارد ( .)19در

حالت حداقل انرژی رخ میدهد( .)7برای اینکه پدیده انتقال

سالیان اخیر با تکامل سریع مواد نانوساختار این نانو ذرات توجه

انرژی فلورسانس رخ دهد چندین مشخصه باید فراهم گردد

قابل مالحظهای را برای خصوصیات منحصر به فردشان به خود

که این مشخصات شامل -1 :وجود بازده کوانتومی باالی

جلب کردهاند .اخیرا تعدادی از نانوبیوسنسور با استفاده از

دهنده  -2همپوشانی مناسب طیف جذبی گیرنده با طیف

نانوذرات با سیستمهای میکروآرایهای برای آشکار سازی

نشری دهنده  -3فاصله مناسب کروموفور دهنده با گیرنده (1

مایکوتوکسینها طراحی شده است ( .)19در طی سالیان

تا  10میکرون )  -4سوی نسبی گشتاور دوقطبی جهشی

اخیراستفاده از کوانتوم دات به علت ویژگی منحصر به فردشان

دهنده و گیرنده()4

سادگی انتقال ،حساسیت باال وسریع و نانوبیوسنسورهایی بر

در این مطالعه ایمونواسی رقابتی حساس برای اندازهگیری

پایه  FRETبطور وسیعی جهت آشکارسازی وتشخیص انواع

اکراتوکسین با استفاده از سیستم انتقال انرژی رزونانس

مختلفی از مولکولها و بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد

( )FRETاز کوانتوم دات کادمیوم ـ تلوریت (آنتی اکراتوکسین

(19و .)7ویژگی منحصر به فرد نوری کوانتوم داتها آنها را

آنتیبادی ساکن شده برروی سطح کوانتوم دات) به رودامین

بهعنوان نشانگرهای بیولوژیکی مهم در کاربردهای پزشکی و

(قرار گرفته برروی سطح آلبومین ـ اکراتوکسین) طراحی شده

بیولوژی تبدیل کرده است(نگاره .)1از دیگر ویژگیهای کوانتوم

است .واکنش ایمنی اختصاصی بین آنتی اکراتوکسین آنتیبادی

دات این است که میتوان بوسیله تغییر در اندازه ذره و تغییر در

کوانتوم دات و اکراتوکسین نشاندار شده موجب فلوئوروفور

نوع و ترکیبات نانو ذره (سنتز ترکیبات دوتایی یا سه تایی از

رودامین (عمل کننده بهعنوان گیرنده) وکوانتوم دات (عمل

اتمها) طول موج نشر آن را درگستره وسیع  400تا 2000

کننده به عنوان دهنده) در مجاورت فضایی یکدیگر قرار گرفته

نانومتر ( )from the UV to the IR regionsتنظیم کرد(.)7

شده و باعث رخداد پدیده  FRETو شدت فلورسانس

کوانتوم داتها غالبا نانوکریستالهای گرد میباشند که سطح

متعاقب تحریک نوری کوانتوم دات میشود .و در صورت

خارجی آنها توسط گروههای عامل محلول درآب پوشیده شده

حضور اکراتوکسین آزاد در نمونه اکراتوکسین نشاندار شده با

و به سادگی در آب پخش میشوند( .)8این گروههای عامل

رودامین بطور رقابتی با اکراتوکسین آزاد جایگزین شده که

سطحی میتوانند به مولکولهای زیستی متصل شده وتشکیل

که منجر به کاهش شدت فلورسانس رودامین میگردد.
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نگاره 1ـ شمای نانوبی وسنسور طراحی شده برای تشخیص اکراتوکسین براساس پدیده  FRETبا استفاده از کوانتوم دات حاوی آنتی اکراتوکسین آنتیبادی
به عنوان دهنده ،و رودامین  123نشاندار شده با آلبومین اکراتوکسین به عنوان گیرنده ،فلورسانس کوانتوم دات در طول موج  505نانومتر زمانی مشاهده
میشود که با نور  375نانومتر القا گردد ،و در صورت حضور اکراتوکسین در نانو بیوسنسور موجب کاهش قابل مالحظه در شدت نشر آن میشود.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی انتقالی ( )TEMتهیه شده از

مواد و روش کار

کوانتوم

مواد الزم
اکراتوکسین ،Aکونژوگه البومین اکراتوکسین  ،Aآنتیاکراتوکسین
 Aآنتیبادی ،کلرید کادمیوم ) ،(cdcl2بروهیدرید سدیم
( ،)NaBH4پودر تلوریم (-1 ،)Teاتیل 3( -3-دی متیل
امینوپروپیل) کربودی آمید هیدروکلرید (-N ،)EDC
هیدروکسی سوکسینامید ( ،)NHSاز کمپانی سیگما
((St.Louis,http://www.sigmaaldrich.com

تهیه

گردید.

تیوگلیکولیک اسید ( )TGAو همه مواد شیمیایی دیگر از
شرکت

شیمیایی

مرک

(

Germany.

Darmstadt,

) )http://www.merck.deخریداری شد .همه موارد فوق بدون
خالصسازی و همه محلولها هم با استفاده از آب مقطر دوبار
تقطیر شده تهیه شدند.
همه طیفهای فلورسانس در

Shimadzu fluorescence

 spectrometer (japan://www.shimadzu.comثبت شدند.
همه اندازهگیریهای نوری فوق در تحت شرایط استاندارد
معمول انجام شد.

دات

از

H-600;Philips

(NetherLands,

) http://Philips.comبه دست آمد .جهت مشخص کردن اندازه
و پخش کوانتوم دات سنتز شده
apparatus
(UK,
http://www.malvern.com

Malvern dynamic light
)(DLS

scattering

مورد استفاده قرار گرفت .و همه

آزمایشات در سه دفعه پیاپی تکرار گردید.
وسایل الزم
کیسه دیالیز یک رول (ایران) ،نوک سمپلر زرد (ایران) ،نوک
سمپلر آبی (ایران) ،میکروتیوب  5میلیلیتر (ایران) ،لوله فالکون
 50میلیلیتر ،لوله فالکون 12میلیلیتر (ایران )
دستگاههای الزم
بنماری جوش ،استیرر ،فلوریمتر ،سانتریفیوژ ،شیکر ،اسپکترو
فلوریمتر ،ظرف ریفالکس
روش کار
ساخت نانو ذره نقاط کوانتومکادمیوم ـ تلوریت پوشیده
شده با تیوگلیکولیک اسید((TGA
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 0/1گرم از پودر تلوریم ) (Teبوسیله  0/280گرم  NaBH4در

دقیقه سانتریفیوژ در  10000 gدر دمای  40Cدر اسپکتروفتومتر

 10میلیلیترآب مقطر دوبار تقطیر شده با حبابهای  N2و

محاسبه میگردد .محلول ذخیره در دمای  40Cتا زمان مصرف

استیرر کردن شدید احیاء میگردد .بعد از پنج ساعت ،رنگ

میتوان نگهداری کرد(19و.)12

محلول از بنفش به سفید تغیر رنگ داد .محلول حاصل تحت

نشاندار کردن آلبومین ـ اکراتوکسین با رودامین

شرایط اتمسفر نیتروژن جهت حذف رسوب سفید تترابورات

ابتدا  1میلیگرم از رودامین را در  1میلیلیتر از محلول

سدیم (بوراکس) اولترا فیلتر شد.

بافرفسفات  50میلی موالر با  6 PHحل وسپس سرد گردید.

سپس محلول آبی بدون اکسیژن تازه تهیه شده از  NaHTeرا به

محلول تهیه شده به  2میلیلیتر از بافرفسفات ( 50میلی موالر با

 200میلیلیتر در  0/358گرم  CdCl2 2.5H2oاز آب مقطر دوبار

 6PHحاوی  1میلیگرم از اکراتوکسین آلبومین خنک شده با یخ

تقطیر شده اشباع از نیتروژن در  10 PHدر حضور  0/2میلیلیتر

اضافه شد .مخلوط هموژنیزه بوسیله پی پت کردن آرام ومکرر

 TGAبهعنوان پایدار کننده و عامل پوششساز اضافه شد.

تهیه گردید .سپس  1میلیلیتر از محلول  1( EDCمیلیگرم در

این ترکیب تحت شرایط اتمسفر نیتروژن (همزمان با استیرر

 2/5میلیلیتر) و 1( NHSمیلی گرم در 2/5میلیلیتر) در 6PH.به

شدید) رفالکس گردید و بوسیله تغییر زمان رفالکس میتوان

مخلوط تهیه شده اضافه ،و برای یکساعت در  40Cدر شرایط

کوانتوم داتها را در اندازه متفاوت برداشت کرد .برای حذف

تاریک انکوبه گردید .متعاقبا آلبومین کونژوگه شده با

پیش ماده اضافی محلول خام سه مرتبه با اتانول شستشو داده

اکراتوکسین رودامین در برابر  50میلی موالر بافرفسفات با

شد .و برای  15دقیقه در  10000gسانتریفیوژ گردید .رسوب

 7/4PHبرای حذف ماده اضافی دیالیز گردید .برای مشخص

حاصل دوباره در 250میلیلیتر از آب پخش شد و در شرایط

کردن نشاندار شدن آلبومین ـ اکراتوکسین با ردامین ،شدت

تاریک و دمای  40Cنگهداری گردید .ماکزیمم القا و نشر آن به

نوری مخلوط دیالیز شده در اسپکتروفتومتر درطول موج 450

ترتیب  535و  375نانومتر بود (19و.)16

نانومتر اندازهگیری گردید .محلول اکراتوکسین ـ آلبومین

تهیه نانوبیوکونژوگه کوانتوم دات آنتی اکراتوکسین آنتیبادی

بهعنوان شاهد درنظر گرفته شد .به خاطر حساسیت نوری

 1میلیلیتر از محلول کوانتوم دات تهیه شده با  5میلیلیتر

رودامین محلول ذخیره را در یخچال  40Cدر شرایط تاریک

محلول  0/4EDCگرم در لیتر ،و  5میلیلیتر محلول0/4NHS

برای استفادههای بعدی نگهداری شد(19و.)12

گرم در لیتر در  6 PHمخلوط ،و برای یک ساعت در دمای

ارزیابی بیوسنسور

اتاق در محیط تاریک انکوبه میگردد.

برای ارزیابی توانایی و حساسیت نانوبیوسنسور طراحی شده

متعاقبا محلول در یخ نگهداری شده آنتی اکراتوکسین آنتیبادی

جهت تشخیص اکراتوکسین ،مخلوط واکنش حاوی

قطره قطره به محلول کوانتوم دات با گروه کربوکسیل فعال شده

بیوکونژوگه آلبومین اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین و

با  EDC/NHSهمراه با استیرر کردن مالیم اضافه ،و برای یک

کوانتوم دات نشاندار شده با آنتیبادی اکراتوکسین در بافر

ساعت در شرایط تاریک نگهداری میشود .برای اینکه تشکیل

فسفات سدیم ( 50میلی موالر در لیتر با  7/4PHو کلرید

آنتی اکراتوکسین آنتیبادی کونزوگه شده با کوانتوم دات را

سدیم  100میلی موالر در لیتر تهیه گردید.

مشخص کنیم .شدت جذب نمونه آنتی اکراتوکسین آنتیبادی و

بعد از انکوباسیون واکنش به مدت  3دقیقه جهت اطمینان از

کوانتوم دات آنتی اکراتوکسین آنتیبادی را درطول موج 280

تشکیل کمپلکس ایمنی بیوکونژوگه اکراتوکسین و کوانتوم

نانومتر (ماکزیمم طول موج جذب پروتئین) قبل و بعد از 20

دات نشاندار شده با آنتیبادی ،مخلوط واکنش فوق درطول
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طراحی نانو حسگر زیستی رقابتی برای اكراتوكسین بر پایه  FRETبا استفاده از كوانتوم دات

موج  370نانومتر تهیج گردید .طیف تابشی و نشری را به

رودامین ماکزیمم طیف هم پوشانی را نشان میدهند که برای

ترتیب در گستره  450تا  620نانومتر اسپکتروفلوریمتر انتخاب

بدست آوردن ایدهال پدیده  FRETضروری میباشد.

گردید .پهنای باند تابشی ونشری به ترتیب در  10نانومتر و 15
نانومتر انتخاب گردید(19و.)12
برای ارزیابی توانایی سیستم غلظتهای مختلفی از اکراتوکسین
را بصورت پیاپی به محیط فوقالذکر در غلظتهای 100-800
پیکوگرم در لیتر اضافه گردید .سپس نشر مخلوطها همانند فوق
مشخص گردید(.)12
برای ارزیابی توانایی سیستم در تشخیص اکراتوکسین نمونههای
واقعی محلول ذخیره از  1میکرو مول در لیتر اکراتوکسین در
سرمهای سالم انسانی تهیه و سپس بصورت ترتیبی به مخلوط

نمودار 1ـ همپوشانی ایده ال بین نشرکوانتوم دات (اوج  535 :2نانومتر)

واکنش اضافه گردید .طیف نشری نمونهها بعد از انکوبه کردن

و جذب رودامین (اوج  510 :1نانومتر) و نشر آن (اوج  580 :3نانومتر)

واکنش به مدت  3دقیقه در دمای اتاق در

1cm pass-length

 quartz cellدرشرایط ذکر شده فوق گزارش گردید(.)12

جزئیات بدست آمده از از تصاویر  TEMوآنالیز  DLSبدست
آمده از کوانتوم دات پوشیده شده از  TGAتائید میکند که

نتایج
ارزیابی کوانتوم دات کادمیوم تلوریت تهیه شده
در نمودار  1طیف جذبی و نشری محلول خالص کوانتوم دات
کادمیوم تلوریت تهیه شده و رودامین نشان داده شده است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که ماکزیمم اوج نشر کوانتوم

کوانتوم دات کروی با اندازه درحدود  3نانومتر و تک
پاشندگی مناسب میباشد .پخش کوانتوم دات بدست آمده در
بافر فسفات  7/4PHنشان از پایداری نوری باال بدون کاهش
قابل مالحظه در شدت فلورسانس در اثنای سه ماه میباشد
(نتایج نشان داده نشده است)

دات در طول موج  535نانومتر و ماکزیمم اوج جذب نشر
رودامین به ترتیب در طول موج  510و 580نانومتر میباشد.
 Full Width of Half Maximum( FWHMپهنــا در نصــف
مقدار بیشینه ،کمیتی بیانگر گستردگی یک تابع اسـت بصـورتی
که اختالف بین دو مقدار متغیر مسـتقل اسـت کـه در آن متغیـر
وابســته ،نصــف مقــدار بیشــینه خــود را داشــته باشــد و در
طیفسنجی کاربرد دارد .هرچه کـوچکتر باشـد نشـان از طیـف
نشری ظریف و متقارن میباشد).
طیف جذبی کوانتوم دات  35نانومتر میباشد .که نشان از طیف
نشری ظریف و متقارن کوانتوم دات میباشد .ضمنا (با توجه به

نگاره2ـ تصویر  TEMتهیه شده از کوانتوم دات ( )Aو هیستوگرام

نمودار  )1طول موج نشری کوانتوم دات وطول موج جذبی

چگونگی پخش اندازه کوانتوم دات کادمیوم ـ تلوریت()B
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مهدی مظفری ،منصور بیات ،افشین محسنیفر ،سیدجمال هاشمیهزاوه

ارزیابی نانوبیوکونژوگه کوانتوم دات آنتی اکراتوکسین

اگر نمونه حاوی اکراتوکسین به محیط فوق اضافه گردد

آنتیبادی

اکراتوکسین آزاد بطوررقابتی با آلبومین ـ اکراتوکسین نشاندار

کاهش در چگالی نوری نانوبیوکونژوگه محلول کوانتوم دات

شده با رودامین برای بدست آوردن جایگاه آنتیژنی

آنتی اکراتوکسین آنتیبادی بعد از سانتریفیوژ با سرعت

آنتیاکراتوکسین آنتیبادی رقابت میکند که این امر منجر به

باالدرطول موج  280نانو متر داللت براتصال محکم بین آنتی

کاهش شدت فلورسانس رودامین و یا افزایش فلورسانس

اکراتوکسین آنتیبادی وکوانتوم دات را میکند .ضمنا قرار

کوانتوم دات سیستم میگردد(.نمودار )2

گرفتن آنتی اکراتوکسین آنتیبادی برروی کوانتوم دات تغیری
درطیف نشری ان ایجاد نمیکند.
ارزیابی نشاندار شدن کونژوگه آلبومین اکراتوکسین با
رودامین123
برای تائید نشاندار شدن آلبومین ـ اکراتوکسین با رودامین
چگالی نوری مخلوط دیالیز شده فوق در اسپکتروفتومتر
اندازهگیری شد .ماکزیمم جذب طول موج رودامین  510نانو

نمودار 2ـ افزایش و کاهش درنشر کوانتوم دات(چپ) و رودامین

مترمیباشد .جذب قوی در  510نانومتر نشان از حضور

(راست) به ترتیب به دنبال افزایش غلظتهای مختلف از اکراتوکسین

رودامین در نمونه دارد.

آزاد در مخلوط واکنش

ارزیابی انتقـال انـرژی رزونانسـی بـین کوانتـوم دات و
رودامین 12
با بروزواکنش ایمنی بین کوانتوم دات نشاندار شده با آنتی
اکراتوکسین آنتیبادی (دهنده) و آلبومین ـ اکراتوکسین نشاندار
شده با رودامین (گیرنده) پدیده  FRETمشاهده میشود .شدت
فلورسانس رودامین در طول موج  580نانومتر به دنبال اضافه
کردن پیاپی محلول حاوی آلبومین کونژوگه شده با اکراتوکسین
نشاندار شده با رودامین از غلظت  /01میکرو مول در لیتر تا
 0/06میکرومول در لیتر در دورههای خاص افزایش مییافت.
تغیرات مشاهده شده در نشر رودامین به طور وضوحی به
غلظت نهایی آلبومین ـ اکراتوکسن نشاندار شده با رودامین
نسبت مستقیم دارد مگر اینکه همه جایگاههای اتصال آنتی ژنی
آنتی اکراتوکسین آنتیبادی با آلبومین ـ اکراتوکسین نشاندار شده
با رودامین اشغال گردد .در این صورت است که افزایش غلظت
آلبومین اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین هیچ افزایش قابل
مالحظهای در اوج نشر رودامین را ندارد.
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نمودار 3ـ وابستگی بین شدت فلورسانس کوانتوم دات و رودامین و
افزایش غلظت اکراتوکسین در سرم انسانی

نمودار  3بطور وضوح مشخص میکند که ارتباط خوبی بین
کاهش شدت فلورسانس رودامین درطول موج  580نانومتر با
افزایش غلظت اکراتوکسین در نمونه در محدوده غلظت 0/01
میکرو مول در لیتر تا  0/06میکرومول در لیتر وجود دارد .حد
تشخیص  LOD=2×10-12که براساس معادله

LOD=3S0.K-1,

تخمین زده میشود در حالتی که  S0انحراف معیار اندازهگیری
(شاهد  )n=7و  Kشیب منحنی کالیبراسیون میباشد.

طراحی نانو حسگر زیستی رقابتی برای اكراتوكسین بر پایه  FRETبا استفاده از كوانتوم دات

بحث

درنســبت هــای مــوالر پــایینتر افــزایش آلبــومین اکراتوکســین

در این پژوهش ،نانوحسگر حساس زیسـتی بـر پایـه  FRETرا

نشاندارشده با رودامین درتشکیل کمـپلکس ایمنـی اکراتوکسـین

بــرای کشــف اکراتوکســین ،بــا اســتفاده از آنتــی اکراتوکســین

آنتیبادی دخالتی ندارد که ایـن امـر منجـر بـه کـاهش سـیگنال

آنتیبادی و کونژوگه آلبـومین ـ اکراتوکسـین نشـاندار شـده بـا
رودامین و کوانتوم دات کادمیوم ـ تلوریت ارائه دادهایم.

 FRETمیشود.
دراین شرایط بخاطرحضور آنتیبادی آزاد که به اکراتوکسـین در

در این مطالعه کوانتوم دات کادمیوم ـ تلوریت یسیار تک

نمونه متصل میشوند این منجر به تخمـین کـم مقـدار غلظـت

پاشنده ،پایدار و محلول دراب جهت ساخت نانو بیوسنسور

اکراتوکســین درنمونــه میگــردد .در غلظتهــای مــوالر بــاالتر

سنتز شده است .ارزیابی نانوذره سنتز شده بوسیله

افزایش اکراتوکسین نشاندار ،منجر به کاهش دقـت وحساسـیت

اسپکتروفوتومتر ،اسپکتروفلوریمتر TEM ،و DLSتائید میکند

نانوحســگر زیســتی میشــود .در ایــن شــرایط بــه خــاطر

که این ذرات جهت طراحی نانوبیوسنسور مناسب میباشند.

حضورزیادی آلبومین اکراتوکسـین نشاندارشـده بـا رودامـین در

از آنجایی که طیـف نشـری کوانتـوم دات وطـول مـوج تابشـی

نانوحسگر تهیه شده اکراتوکسین بیشـتری بایـد اضـافه شـود تـا

رودامین همپوشانی مناسبی را نشان میدهند آنهـا را میتـوان بـه

درجایگزینی رقابتی کسب مکانهای اتصـال آنتـی اکراتوکسـین

ترتیــب بــهعنوان (گیرنــده) و (دهنــده) مناســب انتخــاب کــرد.

آنتیبادی غلبه کند که این امر منجر به کاهش دقت و حساسـیت

درحقیقت به علت طیف جذبی پهن کوانتوم دات حـق انتخـاب

نانوحســگر زیســتی بخصــوص در کشــف غلظتهــای پــایین

طول موج نشری گستردهای وجود دارد .از آنجایی که کونژوگـه

اکراتوکسین در نمونه میگردد.

آلبومین ـ اکراتوکسـین نشاندارشـده بـا رودامـین هـیچ شـدت

از یــک طــرف بیومولکولهــای آنتــی اکراتوکســین آنتیبــادی

فلورسانس قابل مالحظهای را درطول موج نشری 375نـانتومتر

ووآلبومین کونژوگه شده با اکراتوکسین وقتی کـه بـه ترتیـب بـا

نشان نمیدهد این طول موج را بهعنوان طول موج القـایی بـرای

کوانتوم دات ورودامین نشاندار میشوند منجـر بـه انتقـال قابـل

سیستم  FRETانتخـاب گردیـد .ترکیـب کوانتـوم دات بـا آنتـی

توجه انرژی بین کوانتوم دات ورودامین میشوند

اکراتوکسین آنتیبادی از طریق اتصاالت کوواالنسـی بـین گـروه

بنابراین براساس نتایج فوق وبا آزمایشـات تکمیلـی بیشـتر ایـن

کربوکسیلی ( )TGA-capped QDsو گروههای آمینی آنتیبـادی
صورت گرفته است.

امکان وجود دارد کـه بتـوانیم غلظـت اکراتوکسـین را در نمونـه
بیمار یا محصوالت کشـاورزی بوسـیله مقایسـه کـردن سـیگنال

برای مشخص کردن ماکزیمم سیگنال  FRETبین کوانتـوم دات

بدست آمده با منحنی استاندارد تخمین زده شود.

و رودامین غلظتهای متفاوتی از کونژوگه آلبومین اکراتوکسـین

نهایتا گرچـه فلوئوروفورهـایی هماننـد رودامـین میتواننـد در

نشاندار شده با رودامین و کوانتـوم دات نشـاندار شـده بـا آنتـی

نشــاندار کــردن آنتیژنهــا وآنتیبادیهــا در ایمونواســیهای

اکراتوکسین آنتیبادی برای آمادهسازی نانوحسگر زیسـتی مـورد

هتروژن بر پایـه فلورسـانس مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .امـا

آزمایش قرار گرفت .واکـنش ایمنـی ایـدهال بـین کوانتـوم دات

بــرخالف ایمونواســیهای بــر پایــه نانوفلورســانس چنــین

نشــاندار شــده بــا آنتــی اکراتوکســین آنتیبــادی و آلبــومین

سیستمهایی زمان بـر ومشـکل حمـل و نقـل دارنـد .ضـمنا

اکراتوکسین نشاندار شده با رودامین درنسبت موالر درحـدود 2

نیازمنــد چنــدین محلــول اضــافی و مراحــل متعــدد شستشــو

به  1فراهم شد .که در این نسیت واکنش ایمنی بین دو مولکول

میباشند .عالوه بران نانوبیوسنسورها به سـادگی خـود تنظـیم

اکراتوکسین با یک مولکول آنتیبـادی قابـل پیشبینـی میباشـد.

میشوند.
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 Bacherو همکــاران در ســال  2012در روش ابــداعی خــود

 Lambertiو همکاران درسال  2009زمان انجام آزمایش منفرد

زمان انجام آزمـایش منفـرد را  20دقیقـه و حـد تشـخیص را

را  4سـاعت و حـد تشـخیص را  Xiulan ،)13(3 ng/mlو

 ،)2( 0/1pg/mlدر حالیکــه  Liaoو همکــاران درســال 2010

همکاران در سال  2006زمان انجام آزمایش منفرد را  10دقیقه

دقیقه و حد تشخیص را ng/ml

وحــد تشــخیص را  ./0-05/1 ng/mlذکــر کردهانــد( .)17ایــن

 Sapsford ،)14( 0/1و همکاران در سال  2006زمـان انجـام

مطلب کامال مشخص میباشد که روش ابداعی مـا در مقایسـه

آزمایش منفرد  2ساعت و نـیم وحـد تشـخیص را 0/3 ng/ml

با اغلب روشهای تحقیقاتی ذکـر شـده (جـدول  )1بـا زمـان

( Xiulan ،)15و همکاران در سال  2006زمان انجام آزمـایش

انجام آزمایش منفرد  3دقیقه وحدتشخیص  220 pg/mlبسـیار

منفـــرد را  10دقیقـــه وحـــد تشـــحیص را ،)18( 2/5 ng/ml

مطلوبتر میباشد(جدول.)1

زمان انجام آزمایش منفرد را 3

جدول 1ـ انواع مختلف نانوبیوسنسورهای توسعه یافته برای تشخیص مایکوتوکسین
حد تشخیص

گستره حد تشخیص

منابع

روش تشخیص

نوع ماده مورد استفاد ه بهعنوان گیرنده

 -1ایمونوکروماتوگرافی

آنتیبادی نشاندارشده با طال

2/5 ng/ml

نامشخص

17

 -2ایمونوکروماتوگرافی

آنتیبادی نشاندار شده با طال

0/0-05/1 ng/ml

50-2 ppb

18

Lateral –flow -3

آنتیبادی نشاندار شده باهسته ـ پوسته نقره ـ طال

0/1 ng/ml

نامشخص

14

 -4ریزارایه

آنتیبادی

3 ng/ml

نامشخص

13

 -5ایمپدیمتریک

آنتیبادی مستقر شده برروی سیم نقره

0/1pg/ml

180-30 pg/ml

2

0/3 ng/ml

./6- 5/1 ng/ml

15

220 pg/ml

800-100 pg/ml

مقاله حاضر

 -6ریز ارایه(ایمونواسی رقابتی غیر مستقیم) Cys-Anti-AFB1
 -7سیستم برپایه FRET

آنتیبادی مستقر شده برروی کوانتوم دات

کوانتوم دات نشاندار شده با آنتـی اکراتوکسـین آنتیبـادی و
آلبــومین اکراتوکســین نشــاندار شــده بــا رودامــین بــهعنوان
نشانگرهای فلورسانسی تهیه شدند تا براساس پدیـده

FRET

اکراتوکسین را شناسایی کنند .درحقیقت بـه محـت تشـکیل
کمپلکس ایمنی بین آنتیبـادی قـرار گرفتـه بـرروی کوانتـوم
دات واکراتوکسین آلبومین نشاندار شده بـا رودامـین پدیـده
 FRETرخ میدهــد .هنگــام اضــافه شــدن نمونــه حــاوی
اکراتوکســین ،رودامــین اکراتوکســین در آلبــومین بوســیله
اکراتوکسین جایگزین میشود و ایـن باعـث کـاهش شـدت
فلورســانس رودامــین و افــزایش فلورســانس کوانتــوم دات
میشود.
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