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 تأييديه اعضای هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع

 دانشكده دريافت و بعد اسكن نماييد.ژوهشي بعد از دفاع از حوزه پ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 نامه حق مالكیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمیآیین

 دانشگاه تربیت مدرس

 

 آنهاهای پژوهشي و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و كرامت انسبا عنايت به سياست مقدمه:

كه الزمه شكوفايي علمي و فني است و رعايت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، الزم 

آموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج است اعضای هيأت علمي، دانشجويان، دانش

، رساله و طرحهای تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام نامهپژوهشهای علمي كه تحت عناوين پايان

 ده است، موارد زير را رعايت نمايند:ش

متعلق به دانشگاه مي باشد ولي  آنهاحق نشر و تكثير پايان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از  -1ماده 

 حقوق معنوی پديد آورندگان محفوظ خواهد بود.

و يا  نامه/ رساله به صورت چاپ در نشريات علميانتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -2ماده 

بايد به نام دانشگاه بوده و با تاييد استاد راهنمای اصلي، يكي از اساتيد راهنما، ارائه در مجامع علمي 

مشاور و يا دانشجوی مسئول مكاتبات مقاله باشد. ولي مسئوليت علمي مقاله مستخرج از پايان نامه و 

 رساله به عهده اساتيد راهنما و دانشجو مي باشد.

آموختگي بصورت تركيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از تي كه پ  از دانشدر مقاال تبصره:

 نيز بايد نام دانشگاه درج شود. شودمينامه/ رساله نيز منتشر پايان

انتشار كتاب و يا نرم افزار و يا  آثار ويژه)اثری هنری مانند فيلم، عك ، نقاشي و نمايشنامه(  -3ماده 

ه/ رساله و تمامي طرحهای تحقيقاتي كليه واحدهای دانشگاه اعم از دانشكده ها، نامحاصل از نتايج پايان

مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها، پارك علم و فناوری و ديگر واحدها بايد با مجوز كتبي صادره از 

 های مصوب انجام شود.نامهمعاونت پژوهشي دانشگاه و براساس آئين



   

المللي ای و بينهای ملي، منطقهي و يا ارائه يافته ها در جشنوارهثبت اختراع و تدوين دانش فن -4ماده 

های تحقيقاتي دانشگاه بايد با هماهنگي نامه/ رساله و تمامي طرحكه حاصل نتايج مستخرج از پايان

 استاد راهنما يا مجری طرح از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه انجام گيرد.

در شورای پژوهشي و در تاريخ  1/4/87يك تبصره در تاريخماده و  5نامه در اين آيين -5ماده 

شورای دانشگاه به   15/7/87در هيأت رئيسه دانشگاه به تاييد رسيد و در جلسه مورخ  23/4/87

 االجرا است.تصويب رسيده و از تاريخ تصويب در شورای دانشگاه الزم

 1390ورودی سال تحصيلي  بالینیبیوشیمی دانشجوی رشته  رضایـی نهاامجید آسـیابـاينجانب »

متعهد مي شوم كليه نكات مندرج در  علوم پزشكیدانشكده تخصصی بیوشیمی بالینی دکتریمقطع 

آيين نامه حق مالكيت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهش های علمي دانشگاه تربيت مدرس را در 

خود رعايت نمايم. در صورت تخلف از انتشار يافته های علمي مستخرج از پايان نامه / رساله تحصيلي 

مفاد آيين نامه فوق االشعار به دانشگاه وكالت و نمايندگي مي دهم كه از طرف اينجانب نسبت به لغو 

امتياز اختراع بنام بنده و يا هرگونه امتياز ديگر و تغيير آن به نام دانشگاه اقدام نمايد. ضمناً نسبت به 

اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدينوسيله حق هرگونه جبران فوری ضرر و زيان حاصله بر

 «.اعتراض را از خود سلب نمودم 
 

 

 

 

  

 امضا

12/7/95 تاريخ  



   

 

 های دانشجويان دانشگاه تربيت مدرسنامه )رساله(نامه پايانآئين

های نامه )رساله(های تحصيلي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، مبين بخشي از فعاليتنظر به اينكه چاپ و انتشار پايان

علمي پژوهشي دانشگاه است. بنابراين به منظور آگاهي و رعايت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان اين دانشگاه نسبت به 

 شوند: رعايت موارد ذيل متعهد مي

” دفتر نشر آثار علمي“طور كتبي به دفتر نامه )رساله(ی خود، مراتب را قبالً بهر صورت اقدام به چاپ پايان: د 1ماده 

 دانشگاه اطالع دهد.

 : در صفحه سوم كتاب )پ  از برگ شناسنامه(، عبارت ذيل را چاپ كند: 2ماده 

در دانشكده  1395است كه در سال  لینیبیوشیمی بانگارنده در رشته نامه دکتری تخصصی  پایانكتاب حاضر، حاصل 

دکتر جواد محمد نژاد و دکتر ، مشاوره  دکتر محمدجواد رساییعلوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي 

 از آن دفاع شده است. ملیحه پاک نژاد

در هر نوبت چاپ( را های انتشارات دانشگاه، تعداد يك درصد شمارگان كتاب ): به منظور جبران بخشي از هزينه 3ماده 

نياز خود را به نفع مركز نشر در معرض فروش قرار  آزادتواند مدانشگاه اهداء كند. دانشگاه مي” دفتر نشر آثار علمي“به 

 دهد.

عنوان خسارت به دانشگاه     تربيت بهای شمارگان چاپ شده را به %50، 3در صورت عدم رعايت ماده  : 4ماده 

 مدرس، تاديه كند.

های بهای خسارت، دانشگاه مذكور را از طريق كند در صورت خودداری از پرداختدانشجو تعهد و قبول مي : 5ه ماد

دهد به منظور استيفای حقوق خود، از طريق دادگاه، مراجع قضايي مطالبه و وصول كند، به عالوه به دانشگاه حق مي

 ضه شده نگارنده برای فروش، تامين نمايد.را از محل توقيف كتابهای عر 4معادل وجه مذكور در ماده 

تعهد فوق و دکتری بیوشیمی بالینی مقطع  بیوشیمی بالینیدانشجوی رشته رضایـینهاامجیدآسـیابـ: اينجانب  6ماده 

 شوم.ضمانت اجرايي آن را قبول كرده، به آن ملتزم مي

 مجيد آسيابانها رضايي  :نام و نام خانوادگي

 12/7/95 تاريخ و امضا
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 تشكر و قدردانی:

.سپاس گزار شاكر هستم يدنما ينموده و م يكه به من ارزان ييپروردگار متعال را به خاطر همه نعمت ها

مصداق  يكنمرزو ماهاست و  يرمس ينمن قرار داد كه بهتر يرا در زندگ يریذات پاك او هستم كه مس

است.  دخداون يتدانش در كنف عنا ينده( باشم كه فرمودند جويهاهلل عل يحضرت رسول )صل يشفرما

دکتر محمد  یجناب آقاخود را از استاد فرزانه خضوع تشكر و سپاس  يتدر نها يدانمبرخود الزم م

صبورانه و  يمدت طوالن ينا يابراز بدارم كه در ط ينجانببه خاطر قبول زحمت رساله ا ییجواد رسا

دکتر جواد محمد  یجناب آقايگرام يدرا متقبل شده اند.از اسات يكار زحمات فراوان يشبردمدبرانه در پ

 يمانهياریو در همه حال در طول كار مرا صم يشهكه هم ک نژادپا یحهنژاد و سرکار خانم دکتر مل

 فرمودند تشكر فراوان دارم.

 يداسات يزمدرس ون يتدانشگاه ترب يوشيميمحترم گروه ب يداز اسات يدانمبرخود الزم م همچنين

يبرخود فرض م ينتشكر داشته باشم.همچن يمانهمدرس صم يتدانشگاه ترب يوتكنولوژیگروه بيگرام

حه پاك يسركار خانم دكتر مل يژهبو ،تهران يدانشگاه علوم پزشك يوشيميمحترم گروه ب يداز اسات دانم

محترم  ياناز دانشجو ينارزنده تشكر فراوان داشته باشم.همچن یها يينژاد به جهت سعه صدر و راهنما

نشگاه علوم دا يوشيميگروه ب ياندانشجو يزمدرس و ن يتاه تربنشگدا يوتكنولوژیو ب يوشيميگروه ب

از  ين.همچنمايمو كمك فرمودند تشكر ن ييمرا راهنما يمانهمدت صم ينا يتهران كه در ط يپزشك

 یافشار نادرسركار خانم  مدرس يتدانشگاه ترب يوتكنولوژیو ب يوشيميكارشناسان محترم گروه ب

 يدالزم است از اسات ينتشكر فراوان داشته باشم.همچن يانكروند یو جناب آقا یاعتماد سركار خانم،

كه با  صاریان ي،دكترمدن ي،دكتردكتر بطحائ ين،دكتر مصباح نم ي،خان يدكتر تق یگرانقدر جناب آقا

رساله شركت فرمودند كمال تشكر و امتنان را  یداور يزقبول زحمت در جلسات مختلف شش ماهه و ن

 ته باشم.و سعادت داش يهمه آنها طلب سالمت یداشته و از خداوند متعال برا

 



   

 خالصه
شرايط پيچيده بيماری ها و تشخيص  .زيرانيست يمقدمه:امروزه پزشكي برخالف گذشته صرفا براساس شرايط بالين

بسيار سخت تر از گذشته است.به همين خاطر نقش تشخيص آزمايشگاهي بسيار با اهميت است.از طرفي  آنهاافتراقي 

د در تشخيص درست توانميهايي با حساسيت و اختصاصيت باالست كه ها و روشتشخيص آزمايشگاهي براساس تست

.به همين خاطردردهه اخير سرعت در اين ميان زمان انجام يك تست نيز بسيار اهميت داردبيماری كمك كننده باشد. 

ه ن جهت است كآهای تشخيصي سريع بسيار افزايش يافته و مورد توجه قرار گرفته است.اين از رشد توليد تست

نفاركتوس آهای قلبي و بويژه تشخيص زودهنگام در درمان موثرتر يك بيماری اهميت بسياری دارد.امروزه بيماری

روند.دركشور ما اين بيماری به عنوان دومين عامل مرگ شمار ميه ميوكارديال يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير ب

ي برخوردار است. امروزه روشهای گوناگوني در تشخيص ندانچ زودهنگام اين بيماری از اهميت صد.تشخيص باشدمي

های خاص خودشان را دارند. روش گيرند كه البته هر كدام محدوديتقلبي مورد استفاده قرار مي Iتروپونين 

و همچنين نياز به  باشدميدقيق و دارای حساسيت كافي  ،ايمونوكروماتوگرافي يكي از سنجش های ايمني است كه سريع

نفاركتوس آبرای تشخيص  Iخاص و تكنسين های آموزش ديده ندارد.امروزه توليد كيت های سريع تروپونين  تجهيزات

در اولويت توليد قرار دارند.زيرا تشخيص به هنگام اين بيماری در جلوگيری از نكروز گسترده و مرگ حتمي بسيار موثر 

 است.

با استفاده از پروتئين  ايمونيزاسيونبالب سي استفاده گرديد.مونوكلونال از موش  آنتي بادیبه منظور توليد مواد و روش ها:

بعد از ايمونيزاسيون سلولهای طحال موش و سلولهای انجام گرديد.Ecoliنوتركيب تخليص شده با ستون نيكل از باكتری 

Sp2/0 يه و بعد از آن دوبار رقت سازی با استفاده از پلي اتيلن گليكول با يكديگر ادغام شدند. سپ  غربالگری اول

بالتينگ تائيد و سپ   نبا وسترها آنتي بادیاز تخليص  دمحدود برای رسيد به كلون با افينيتي باال انجام گرديد.نهايتا بع

های مونوكلونال و پلي كلونال برای طراحي تست ايمنوكروماتوگرافي با نانوكونژوگه  آنتي بادیتعيين ايزوتايپ شدند.از 

نفاركتوس ميوكارد آمبتال به  Iاستفاده شد.با استفاده از نمونه های سرمي از بيماران با مقدار مشخص تروپونين  طال

cutoff .يك نانوگرم بر ميلي ليتر طراحي و كنترل كيفي گرديد 

كلون كه  800ها:موشهای ايمن شده با پروتئين نوتركيب انتخاب و فيوژن انجام گرديد.از بين حدود نتايج و يافته

بادی با تيتر يزا واكنش مثبت داشت يك كلون مترشحه پايدار دارای آنتياال اژن پروتئين نوتركيب ببا آنتي آنهاسوپرناتانت 

كلون داری بيشترين افينيتي نسبت به  5تاييد گرديد. نهايتا  آنهاتك كلون بودن  ودحدمسازی  تباال انتخاب و پ  ازرق

با استفاده از پروتئين آنتي باديمونوكلونال و سپ  گرفته شد  ها به موش آسيتقلبي انتخاب و با تزريق كلون Iتروپونين 

G ها از نوع   آنتي بادیتخليص گرديد.ايزوتايپIgG2a  و زنجيره سبك از نوع كاپا(k ) پلي  آنتي بادیبود.با استفادهاز

طراحي بر پايه نانوذره طال يك نانوگرم بر ميلي ليتر  cutoffگرافي با كلونال و مونوكلونال توليد شده تست ايمنوكروماتو

 (%98)،صحت(%96.1)،اختصاصيت(%100)نمونه باليني اين تست مورد ارزيابي از نظر حساسيت50ستفاده ازا با گرديد.

 قرارگرفت. (%100)و دقت

 يقلب Iينشده قابليت الزم در تشخيص تروپون يدتول یها آنتي بادیتحقيق بيانگر اين است كه  يجنتا:گيریبحث و نتيجه

 .يرندمورد استفاده قرار گ يوكاردركتوس مانفآيصدرسرم را داشته و مي توانند در تشخ

 مونوكلونال،نانوكونژوگه طال، تست ايمونوكروماتوگرافي آنتي بادیقلبي،  Iكلمات كليدی: تروپونين 
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 فصل اول

 مقــدمه و مروری بر مطالعات گذشته
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 انفارکتوس میوکارد حاد -1-1
 

شامل گروهي از بيماريهای قلبي عروقي است كه بر اساس تحقيقـات بـه    (1ACSسندرم كرونری حاد)

و غيـره تقسـيم    3صـدری ناپايـدار   آنـژين ، بيمـاران دارای   (2MI)انفاركتوس ميوكاردسه گروه بيماران 

 .(2، 1)ندشومي

حاد به اشتباه به منزل ارجاع داده  MIاز مريضان اورژانسي با  %2د كه دهمينتيجه مطالعات نشان  

تفاده از نوع ماركرقلبي در تشخيص سريع و قطعي بيماری و اعمال نظر .به همين خاطراس(3)ندشومي

 .(5، 4)درمورد اينكه مراجعه كننده بايد بستری گردد يا خيربسيار مهم است

های معتبر منتشر شده توسط مراجع قانوني كشور از جمله وزارت بهداشت و مطابق آمارها و بررسي

پزشكي قانوني انفاركتوس ميوكارد حاد يا سكته قلبي بعنوان دومين عامل مرگ و مير در كشور مطرح 

در تمام دنيا انفاركتوس ميوكارد بعنوان يكي از عوامل اصلي مرگ و مير مطرح است. از  (6).باشدمي

 ر بيماران خواهد داشت.طرفي تشخيص زودهنگام اين بيماری تاثير بسياری در اميد به حيات د

 حاد میوکاردمعیار های تشخیص انفارکتوس  -1-2
 

( برمبنای دو يافته از سه يافته مثبت پايدار WHOبراساس شاخص ها و معيار سازمان بهداشت جهاني )

 .اين شاخص ها شامل:(8، 7)است

 4تاريخچه ی باليني از عالئم طوالني مدت درد قفسه سينه 

 ( تغييرات مشخص در الكتروكارديوگرامECG) 

 پالسما افزايش در غلظت های ماركرهای قلبي 

                                           
1Acute Coronary Syndrome 
2Myocardial Infarction 
3Unstable angina 
4Chest Pain 



      

 

   2 

ي به محض پذيرش بيمار در بيمارستان آسانبه  ECGدو شاخص اوليه باال شامل عالئم باليني و 

 هستند. AMIمشخص شوند اما فاقد حساسيت و ويژگي الزم برای تشخيص  توانندمي

د.اين عالئم به هم پيوسته شامل دهميسندرم كرونری حاد زنجيره به هم پيوسته ای از عالئم را نشان 

های كوچك  آسيبناپايدار،عمدتا مرتبط با  آنژينهای برگشت پذير بافتي(،  آسيب)آنژين

 .(9)ميوكارديال،انفاركتوس ميوكارد حاد و توسعه بافت نكروزی همراه است

د.تشخيص شوميمشخص  آنژينبا حمله شديد و پايدار درد قفسه سينه مشابه  AMIشروع ناگهاني 

بسيار مهم است.هرچند  AMIدقيق بر مبنای عالئم باليني بيمار به محض ورود به بخش اورژان  برای 

د غير اختصاصي نيز باشد به ويژه در ديابتي ها و توانميكه عالئم در بيشتر از يك سوم بيماران 

 .(9)كنندميتيپيك ايسكميك مراجعه آسالمندان كه معموال با عالئم 

كه بايستي  باشدمي AMI،هنوز نيز بعنوان يك شاخص مهم در شناسايي ECGشاخص دوم ،تغيير در 

در بخش  1mVانجام شود زيرا افزايش بيش از  AMIبه سرعت و به محض پذيرش افراد مشكوك به 

ST (10)دنمايمي1نوار قلبي و يا بلوك شاخه چپ ، فرد را كانديد فوری پرفيوژن تراپي. 

درصد  50به هيچ عنوان كامل نيست زيرا حساسيت تشخيص آن ممكن است زير ECGبا اين وجود،

 ECGماند.تغييرات از از انفاركتوس باقي نميساعت بعد  24بيشتر از  ECGباشد.همچنين الگوی 

ديده  آسيبنرمال تايك الگوی بدون عوارض انفاركتوس تاحدودی از يك مكان و يك درجه منطقه 

 .(12، 11، 9)د متفاوت باشدتوانمي

شامل مونيتورينگ تغييرات موقتي در ماركرهای قلبي نكروز بافتي است.بااينكه دوشاخص  ،شاخص سوم

 AMIاول برای تشخيص فاقد حساسيت و اختصاصيت الزم هستند اما اين شاخص برای تشخيص 

 بسيار مهم و قطعي هستند.

 

                                           
1 Perfusion Therapy 
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 نیاز به مارکرهای قلبی با حساسیت و اختصاصیت باال -1-3
 

هستند  AMIند و مشكوك به شوميدرصد از بيماراني كه در اورژان  بيمارستان ها پذيرش  40حدود 

واضح دارند كه ميبايستي درمان بدون هيچگونه وقفه ای  ECGعالئم واضح و مشخص و نيز تغييرات  

وسعه و بررسي سايز و ميزان ت AMIد برای تائيد توانميگيری ماركرهای قلبي غاز گردد.اندازهآ

ي آساند به توانمين AMIدرصد موارد نيز  60انفاركتوس مورد استفاده قرار بگيرد.اگرچه در حدود 

 آنژينو يا  آنژيندرصد است و اكثرا از  10در اين گروه تنها حدود  AMIتشخيص داده شود.شيوع 

 .(13)ناپايدار رنج ميبرند

 ناپایدار آنژین -1-4
 

به عنوان يك دوره گذرا از درد قفسه سينه كه به واسطه ورزش و يا  WHOناپايدار نيزتوسط  آنژين

د كه سبب افزايش نياز به اكسيژن توسط بافت ميوكاردی شوميوضعيت های ديگر بوجود ميايد تعريف 

.غالبا درد به واسطه ی استراحت ويا مصرف داروهايي كه ميزان تقاضای اكسيژن را (14)گرددميتعريف 

ترواسكلروتيك آبه واسطه رسوب پايدار  آنژيند.همچنين شوميند درمان دهميتوسط بافت قلبي كاهش 

ند نيز ايجاد شوميپالكهای چربي بر روی عروق كرونری كه سبب كاهش جريان خون تامين كننده قلب 

ناپايدار و  آنژين.اين در واقع نقطه ورودی برای بيماران با سندرم كرونری حاد كه به عنوان گرددمي

AMI  (15)باشدميد شوميتعريف. 

د و در واقع فرمي از شوميآنزين ناپايدار اصوال به عنوان يك درد قفسه سينه در حال استراحت تعريف 

 .(15)است كه درد افزايش يابنده ای به طور فراوان وجود دارد آنژين

در نتيجه توسعه پالكهای اترواسكلروتيك و يا انسداد های مشابه آن و عموما مواد ناپايدار  آنژينمعموال 

ناپايدار  آنژيند.در مقايسه با شومينامحلولي كه در جريان خون واسكوالتور شرياني وجود دارند ايجاد 

،AMI بافتي قلب و نيز نكروز عضالت قلبي  آسيبخطر تهديد زندگي بيشتری دارد كه بخاطر
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در بيماران بسيار مهم است زيرا  AMIناپايدار از  آنژين. بنابراين تشخيص افتراقي (17، 16، 12)است

بالفاصله بايستي درمان های الزم  AMIت زيرا در مورد جهت درمان بسيار كمك كننده و نيز حياتي اس

، 15)ناپايدار بايستي مريض ترخيص گردد آنژيندر مورد  كه صورتيو حيات بخشي صورت بگيرد در 

18). 

 1ترومبولیتیک تراپی -1-5
 

س در بيمار د اما بايستي در ابتدا انفاركتوشومياستفاده  AMIترومبوليتيك تراپي به طور وسيعي برای 

به بافت قلبي به  آسيبساعت اوليه بعد از شروع عالئم آغاز گردد تا ميزان  6تائيد شود و نيز بايستي در 

( گران هستند و نيز tPA)2حداقل ممكن برسد. ترومبوليتيك ها،ازجمله پالسمينوژن اكتيويتور بافتي

درصد از موارد اگر به طور اشتباه به يك بيمار  1های جدی از جمله به مغز در  آسيبسبب  توانندمي

دارد داده شود گردد.اين در واقع همان علتي است كه بايستي بيماران  آنژينمثال بيماری كه  AMIبدون 

AMI (19، 10)به طور دقيق از ساير بيماراني كه درد قفسه سينه دارند تشخيص افتراقي داده شوند. 

 تشخیص افتراقی -1-6
 

غير نرمال وجود دارد پزشك  ECGاگرچه در مواقعي كه درد قفسه سينه در مواقع استراحت با 

( و يا يك انفاركتوس non Q wave AMI) Qغير موج  AMIناپايدار و  آنژيند بين توانمين

و ماركرهای قلبي را درسترس ندارد  ECGميوكاردی كه در حال پيشرفت هست و هنوز عالئم 

 .(20)تشخيص افتراقي بدهد

ند در واقع كساني كه قابليت شومياكثر بيماراني كه با درد قفسه سينه به بخش اورژان  فرستاده 

 توانندميهستند و  AMIهستند در واقع غير   ECGم باليني و تاريخچه باليني و شناسايي توسط عالئ

 .(21)به درستي تشخيص داده شوند ترخيص گردند كه صورتيدر 

                                           
1Thrombolytic Therapy 
2Tissue Plasminogen Activator 
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ند كه دهمي( در واقع بخش اصلي بيماراني را تشكيل CHF)1نيز نارسايي احتقاني قلبيناپايدار و  آنژين

 .(22، 14)هستند ولي با درد قفسه سينه مراجعه كرده اند AMIغير 

 AMIبنابراين در حوزه كارديولوژی هدف خيلي مهم تشخيص افتراقي بين افرادی است كه واقعا 

نيستند.در حقيقت تشخيص درست  AMIد قفسه سينه مراجعه كرده اند ولي يي كه با درآنهاهستند و 

اين افراد عالوه بر كاهش زمان اتالف وقت بيمار و پزشك سبب كاهش هزينه های درماني و عوارض 

 د.شوميناشي از آن 

رد ميليون پذيرش در سال به دليل درد قفسه سينه وجود دا 7/2در اياالت متحده امريكا در سال حدود 

قي برای ايران در آمار مشخص و دقي.(23)ندشوميد و ترخيص شوميرد  آنهادر  AMIكه در نهايت 

 اين زمينه وجود ندارد.

را به حداقل  AMIدپارتمان های دولتي در سراسر دنيا بسيار عالقمند هستند تا هزينه های درمان 

ممكن برسانند كه اينكار را از طريق كاهش بيماران بستری در بيمارستان بواسطه شناسايي بيماران مبتال 

ا ساير بيماريهايي كه با درد قفسه سينه همراه هستند انجام از طريق تشخيص های افتراقي ب AMIبه 

و نيز استفاده از ماركرهای قلبي با حساسيت و اختصاصيت باال  ECGدهند.اين امر از طريق انجام 

استفاده از تست هايي با اختصاصيت باال و حساسيت باال  ،امكان پذير خواهد بود.بنابراين يك نياز مبرم

 وجود دارد. Non AMIاز  AMIي برای تشخيص افتراق

 2مارکرهای قلبی -1-7
 

 AMIاندازه گيری تغييراتسريالي در ماركرهای قلبي يكي از شاخص های مهم برای تشخيص 

كه مطالعات گسترده ای  نجائيآ. از (24)است 3،مانيتورينگ، تخمين ريسك و مونيتورينگ رپرفيوژن

وجود دارد اين امكان  AMIاسيت باال برای تشخيص برای شناسايي ماركرهای اختصاصي و با حس

 ينده ماركرهای ديگری نيز به اين ماركرها اضافه شوند.آوجود دارد كه در 

                                           
1Cardiac Heart Failure 
2 Cardiac Markers 
3Reperfusion 
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ماركرهای قلبي عموما آنزيم ها ويا پروتئين های سيتوپالسميك و يا ساختاری قلبي هستند كه به دنبال 

ند و سپ  در جريان خون رها شوميزادآغير قابل برگشت قلبي به داخل فضای خارج سلولي  آسيب

 .(26، 25)ندشومي

غلظت های خوني ماركرهای قلبي عمدتا در افراد نرمال در حد بسيار پائين و يا غير قابل شناسايي 

ت كه عالوه بر اختصاصيت باال ماركری هس AMI.يك ماركر ايده ال ومناسب برای تشخيص باشدمي

های عضالني ديگر ،حساسيت بااليي نيز داشته باشد  آسيببرای عضله قلبي و تشخيص افتراقي آن از 

 .(28، 27، 25)های بسيار كوچك نيز قابل شناسايي باشد آسيبطوری كه در 

قلبي در واقع ماركری است كه واجد هر دو شاخص ذكر شده)حساسيت، اختصاصيت( برای  Iتروپونين 

رای تشخيص .اين ماركر يكي از بهترين ماركرهای موجود بباشدميAMIتشخيص زود هنگام 

AMIاز طرفي شايان ذكر است كه ممكن است حقيقتا يك ماركر به تنهايي واجد همه شاخص باشدمي.

ما را به يك  AMIهای مورد نياز يك ماركر خوب نباشد لذا تركيب اين شاخص ها برای تشخيص 

 .كندميهستند كمك  AMIتشخيص خوب و افتراقي از ساير بيماريهايي كه مرتبط با 

 ویژگی مارکرهای قلبی -1-8
 

و ماركرهايي كه 1كنندميماركرهای قلبي شامل دو گروه ماركرها هستند.ماركرهايي كه زود افزايش پيدا 

. همچنين اين ماركرها ممكن است (28، 27، 25)دارند AMIدر خون به دنبال  2افزايش دير هنگام

دوره متفاوتي از جهت حضور در گردش خون دارا باشند. دوره زماني ماركرهای اختصاصي قلبي در 

ساختاری ماركرهای قلبياز جهت  د. ويژگيشوميگردش خون توسط فاكتور های مختلفي تعيين 

 AMIسازی اين ماركرها در خون بعد از  آزادنقش بسيار مهمي در سرعت  3موقعيت درون سلولي

سازی ماركرهای سيتوپالسميك بسيار سريع تر خواهد بود زيرا فقط نياز به تخريب  آزاددارند. بنابراين 

سازی ماركرهايي كه در ساختارهای دروني تر سلولي قرار دارند  آزادكه صورتيغشای سلولي دارند در 

                                           
1 Early markers 
2  Late markers 
3Compartmentation 



      

 

   7 

نياز به تخريب غشايي و نيز تخريب يا تجزيه ساختارهای انقباضي سلول قلبي دارند و بنابراين با 

 .(26، 25)ندشوميهسته تری وارد خون آسرعت 

د كه ماركرهايي كه وزن دهميم ديگر وزن ملكولي ماركر قلبي است.مطالعات انجام شده نشان فاكتور مه

سازی در خون است زيرا ماركرهايي كه وزن ملكولي كمتری  آزادملكولي يك شاخص مهم در سرعت 

 وانندتميو ازطريق انتشار بواسطه ميكرو واسكوالر ها نيز  آزاددارند براحتي از كمپارتمان های سلولي 

ملكول های بزرگ و با وزن ملكولي باال باسرعت كمتری  كه صورتيوارد جريان خون شوند در 

.بنابراين ماركهای كوچكتر معموال ماركرهای سريع تری هستند و (29، 27، 25، 8)يابندديفيوژن مي

.البته كنندمييابند در صورتي كه ماركرهای سنگين تر ديرتر افزايش پيدازودتر در خون افزايش مي

از طريق كليه ها پاك  بايستي اشاره كرد كه ماركرهای كوچكتر زودتركاتابوليزه شده و نيز از خون

 مانند.ند در حاليكه ماركرهای بزرگتر مدت زمان بيشتری در خون ميشومي

 :(30)ورده شده استآزير بطور خالصه  های دوره زماني ماركرهای قلبي در جدول

 توس ميوكارديالنفاركآخالصه بيوماركرهای قلبي در  -1-1جدول

 

خالصه شده  2-1در طول انفاركتوس ميوكارد در جدول  آنهابيوماركرهای قلبي و ديناميك تغييرات 

 .(31)است
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 بيوماركرهای قلبي و تغييرات ديناميكي در طول انفاركتوس ميوكارديال -2-1جدول 

 

 انواع مارکرهای قلبی -1-9
 

 (LDH)الکتاتدهیدروژناژ -1-9-1

 

زيادواختصاصيLDH1الكتاتدهيدروژناژنيزبعنوانيكيديگرازماركرهايقلبياستكهشاملپنجنوعاستكهدربافتقلبي

 FlippedكهبهاينحالتگرددميLDH2>LDH1بافتعضلهقلبيميزانسيباستبدنباآل

LDالبتهاينماركرنيزبدليالينكهانواعمختلفآندرسايربافتهايبدنپراكندههستندخيلياختصاصينيستود.دشوميگفته

 .(31، 25)كندميعالوهاينكهحدوددوروزپسازسكتهشروعبهباالرفتنه دبدهميرمواردبسياريخطانشان
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 آنزيمي مربوط به الكتات دهيدروژناز واكنش: 1-1شكل 

 

 MB (CK-MB)کراتین کیناز  -1-9-2

 

فسفوترانسفراز( بصورت ديمر وجود -Nدنوزين تری فسفات :كراتينآ؛  EC 2.7.3.2كراتين كيناز)

دارد .اين آنزيم نقش كليدی در تنظيم توليد انرژی و مصرف آن در باقت های منقبض شونده دارد.اين 

 آنزيم 

و به طور  كندميو كراتين كاتاليز  ATPانتقال برگشت پذير اتصال رزيدوی فسفات پرانرژی را بين 

و در انتقال انرژی از ميتوكندری به سيتوزول نقش  كندميعمده به عنوان بافر انرژی موقتي عمل 

 .(31، 25)دارد
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 واکنش آنزیمی مربوط به کراتین کیناز :2-1شكل 

 

و سه ايزوزيم  Mويا زير واحد  B( يك ملكول ديمری است كه از دو زير واحد CKكراتين كيناز)

بعنوان يك  CK-MB. از قديم باشدميCK-MM ,CK-BB ,CK-MBتشكيل شده است كه شامل 

شده است.اين ماركر به طور استفاده مي 1960از حدود سال  AMIماركر طاليي برای تشخيص 

وان يك ( به عنAHA( و نيز انجمن قلب امريكا)WHOوسيعي از طريق سازمان بهداشت جهاني )

شاخص تشخيصي مناسب و ترجيهي مورد تائيد قرار گرفته و مورد استفاده قرار گرفته است.به جای 

در اين موارد ميزان غلظت پروتئيني اين آنزيم توسط روشهای موجود مورد  CK-MBفعاليت آنزيمي

شابهي از ی مآنزيم ها.اين روش ميزان تداخالت آنزيمي را كه ممكن است توسط گيردميسنجش قرار 

دنيالت كيناز باعث مثبت كاذب شوند به واسطه سنجش آو  CK، ماكرو  CK-MM ,CK-BBجمله 

 .(32، 9)مقدار ميرساند ناسي به كمتريايمونو

و به  گرددميديرتر به لحاظ زماني وارد جريان خون ها ماركرساير در مقايسه با  CKMBايزوآنزيم 

دليل اندازه بزرگي كه دارد  به CKMBدليل حساسيت پائين تری كه دارد ارزش كمتری نيز دارد. 

د از طريق كليه ها تصفيه گردد.مخازن توانميد از طريق گلومرولها تصفيه گردد و بنابراين نتوانمين

اسكلتي و نيز در هنگام عادت  آسيببخصوص در هنگام  وجود دارد كه نيز CKMBديگری از 

اسكلتي نسبت  آسيبيابد.در اين افراد و بويژه در د و ميزان آن در خون افزايش ميشوميآزادقائدگي 

CKMB/total (33، 27)ندارديابد هرچند كه اين افزايش حساسيت بااليي افزايش مي. 
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CKMB  در واقع يك ماركر ايده ال برای تشخيصAMI اين ماركر همچنين در مواردی كه نيست.

هموليز گلبولهای خوني وجود داشته باشد نيز بطور كاذب باال خواهد بود.همچنين برخي دارو ها مثل 

 .(34)گرددميناز كوكائين و الكل نيز سبب افزايش كاذب ميزان كراتين كي

 

 (Troponins)ها تروپونین -1-9-3

تروپونين ها پروتئين های انقباضي بافت عضالني هستند.پروتئين های انقباضي و تنظيمي مهمترين 

تشكيل  I ،T ،Cپروتئين های ميوكاردی قلبي هستند.تروپونين در ساختار قلبي ازسه نوع تروپونين 

فاوت گرديده است.تروپونين در ساختار قلبي با ساختار موجود در بافتهای ديگر فرق دارد.اين ت

 تر است.بارز Tو تروپونين  Iبخصوص در مورد تروپونين 

های ميوكارديال و سندرم  آسيببه عنوان ماركرهای تشخصي در تشخيص  Tو  Iهر دوماركر تروپونين 

كرونری قلب كاربرد دارند.اخيرا اين ماركرها بعنوان ماركرهای طاليي تشخيصي در اين بيماريها معرفي 

ساعت پ  از نكروز بافتي قلب  4-6ي در يك بازه زماني مشخص حدودا تروپونين قلب شده اند.

و نيز بمدت  رسدميساعت به پيك خود  14-16كه قابل شناسايي است و سپ  در حدود  شودميآزاد

تروپونين بعنوان يك ماركر تشخيصي در بيماران قلبي توسط  .(38-35)روز قابل شناسايي است 7

 1AHA/ACC(و همچنين European Society of Cardiologyانجمن كارديولوژی اروپا)

 TnIمطالعات جديدتر بطور مستقيم  .معرفي شده است كه نسبت به ساير ماركرهای قلبي ارجحيت دارد

های آسيبو  MI.از نظر حساسيت هر دوی اينها برای تشخيص كنندميرا بايكديگر مقايسه  TnTو 

 TnTدر يك مطالعه آماری حساسيت  .بسيار اختصاصي تر است TnIجزئي ميوكارد يكسان هستند اما 

و  %57به ميزان  TnIمشخص گرديد و همچنين حساسيت  %95به ميزان  NPVو  %47به ميزان 

NPV  تكرار قلبي آسيبمشخص شده است. اما منفي بودن تروپونين لزوما به معني رد  %98به مقدار(

 .(39)نيست ساعت بعد الزم است( 6

 

                                           
1American Heart Association/American Collage Of Cardiology 
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 تصویر شماتیک  از کینتیک مارکرهای قلبی بدنبال سكته قلبی. -3-1شكل

 .(LDH(،الكتات دهيدروژناز)cTnT(،تروپونين)cTnI(،تروپونين)CKM B(،كراتين كيناز)CKكراتين كيناز)

 

 (H-FABP)قلبی پروتئین متصل شونده به اسید چرب -1-9-4

 

هايي كه ( در بسياری از بافت ها ازجمله بافتFABPپروتئين های متصل شونده به اسيد چرب)

 FABP ند.شوميمحتويات اسيد چرب بااليي دارند ازجمله كبد،بافت چربي،ماهيچه ها و قلب يافت 

سيتوپالسميك به خانواده پروتئين های اينتراسلوالری كه در انتقال تركيبات ليپوفيليك نقش دارند يافت 

كيلو دالتون با ظرفيت اتصال به  17-9ن هايي با وزن ملكولي بين د و اين خانواده شامل پروتئيشومي

به طور نرمال  FABP.مطالعات نشان داده است كه (40)صورت غيركواالن به تركيبات ليپوفيليك است

فضای بين  و نكروز بافت قلبي وارد آسيبناشي از  AMIدر جريان خون وجود ندارد ولي به دنبال 

بعنوان يك ماركر قلبي با حساسيت  FABPد.بنابراين شوميسلولي وسپ  خون شده و قابل شناسايي 

بالفاصله به  FABP.به دليل سايز كوچك ملكولي باشدميAMIو اختصاصيت باال برای تشخيص 

ولي اشدبميAMIيابد و بنابراين بعنوان ماركر زودرس در تشخيص ، در خون افزايش مي AMIدنبال 
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توسط  FABPد.برداشت سريع شوميبه همين دليل نيز بالفاصله از جريان خون توسط كليه ها برداشته 

 .(41)( كاربرد داشته باشدreinfarctionد در تخمين انفاركتوس مجدد)توانميكليه ها 

وبه نظر ميرسد نسبت به  شودميآزاداين پروتئين بالفاصله بعد از جراحات قلبي و اسيب ميوكارديال 

ميوگلوبين ارجحيت داشته باشد.بزرگترين ايراد اين پروتئين اين است كه برای قلب اختصاصي نيست و 

ه اين فاكتورر در .هرچند اين ميزان بسيار كمتر است.به عالوشودميدر ساير عضالت اسكلتي نيز يافت 

 .(42)منفي است نيز نقش دارد آنهادر  BNPتمايزريسك حتي در افرادی كه تروپونين و 

 

 (copeptinکوپپتین) -1-9-5

 

 آزادترمينال هورمون پيش ساز وازوپرسين است كه در پاسخ به كاهش فشار خون  -Cكوپپتين قطعه 

بسيار بااليي همراه با  1كه اندازه گيری اين ماركر ارزش پيشگويي منفيميگردد.مشخص گرديده است 

تروپونين در تشخيص انفاركتوس ميوكارديال دارد.به عالوه مقدار كوپپتين بالفاصله وقتي كه عالئم 

ت كه هنوز تروپونين افزايش نيافته اسشروع ميگردد قابل شناسايي است اين درحالي AMIبالفاصله بعد 

 .(46-43)است

 

 B(Btype natriuretic peptide)-پپتید ناتریورتیک -1-9-6

در واقع يك نوروهورمون است كه از سلولهای قلبي و به دنبال استرس B ( BNP)-پپتيد ناتريورتيك

-NTونيزغير فعال  BNP.هر دو فرم فعال (44)شودآزادميديواره عمودی و نيز كشيدگي ميوسيت ها 

proBNPبعنوان ماركرهای استرسي هموديناميك اندازه گيری شوند.درحاليكه مطالعات نشان  توانندمي

پيشگويي كننده ميزان مرگ و نارسايي قلبي  BNPو  NTproBNPداده اند كه سطح خوني 

                                           
1Negative Predictive Value 
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آن مناسب نيستند.تحقيقات جهت توسعه كاربردی اين تست  و يا عود AMIهستند،ولي برای تشخيص 

 .(30، 29)برای سندرم كرونری حاد ادامه دارد

 

 C (1hsCRP)-پروتئین واکنشگر  -1-9-7

 

Creactive protein  پالكهای يك ماركر التهابي است و ممكن است بخشي از مكانيسم توليد

بعنوان ماركر پيشگويي كننده بعد از نارسايي قلبي و  رباشد.افزايش اين مارك نيزاترواسكلروزي  

های برای التهاب قلبي اختصاصي نيست.اگرچه اندازه گيری فرم hsCRP انفاركتوس ميوكرديال است.

 .(47، 30)ن در حال توسعه هستند و ممكن است برای قلب اختصاصي تر باشندآاختصاصي قلبي 

 

 (placental growth factor ,PlGFجفتی )فاکتور رشد  -1-9-8

 

PlGF  ممكن است اندازه گيری ناپايداری پالك است. در واقع يك انديكاتور و شاخص مفيد برای

 .(48، 30)باشد  AMIشود و به طور بالقوه ميتواند درمان دارويي برای جلوگيری از 

 

 (macrophage migration inhibitory factorفاکتورمهار مهاجرت ماکروفاژِی) -1-9-9

همانگونه كه در شكل مشخص  شدباميAMIفاكتور مهار مهاجرت ماكروفاژی دارای نقش دوگانه در 

ناشي از ايسكمي ميوكارديال دارد كه اين عمل را از طريق  آسيباست اين فاكتور هم نقش محافظتي در 

كمي های طوالني د نقش تخريبي در ايستوانمي.همچنين (30)ددهميترشح پاراكريني و اتوكريني انجام 

د.نتيجه دهميانجام  TLR4كار را از طريق افزايش بيان  دقيقه( داشته باشد. اين 60مدت)حدودا بعد از 

ينده از اين فاكتور آدر  رسدميپوپتوزي  سلولهای قلبي است.بنظر آاين افزايش بيان افزايش سرعت 

                                           
1High Sensitivity C-Reactive Protein  
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مود.شكل زير وقايع مربوط به نقش اين بتوان برای تشخيص زودهنگام انفاركتوس ميوكارديال استفاده ن

 .(49)ددهميفاكتور را نشان 

 همیوکاردیال آسیبدر هنگام  MIFنقش : 4-1شكل

 

 (Growth differentiation factor 15)15فاکتور رشد تمایز  -1-9-10

( يك فاكتور رشد تكاملي است.كارديوميوسيت ها در شرايط ايسكمي GDF 15) 15فاكتور رشد تمايز 

.اين نظريه وجود دارد كه ممكن است اين فاكتور يك نقش كنندميرفيوژن اين فاكتور را ترشح پو ر

محافظتي داشته باشد.اين فاكتور در ماكروفاژها و بسياری از بافت های بدن به دنبال جراحي ،ايسكمي و 

 .(50)شودميساير شرايط استرسي يافت 

 

 (whole blood and plasma cholineکولین خون تام و پالسما ) -1-9-11

 

( كه در واقع اندازه گيری كولين در اريتروسيت های هموليزات WBCHOكولين خون تام )

شوند.در پالسما اين فاكتور نهايتا توسط مي آزاداست.كولين از بافت های ايسكميك به داخل خون 

)از اينرو تفاوت وجود دارد بين اين دو اندازه گيری(.سنجش پالسمايي شودميسلولهای خوني برداشته 

منفي است كاربرد  آنهان در پيشگويي ايسكمي قبلي در بيماراني كه تروپونين كولين و نيزخون تام آ
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احتماال درتعيين پايداری پالك ها  دتوانمين آستفاده از كولين برای سنجش سطح خوني .ا(51)دارد

كتورها بتوانند در پيشگويي انفاركتوس ميوكارديال نقش توان گفت اين فانقش داشته باشد.درنهايت مي

 .(51، 30)داشته باشند

 

 Iبا تروپونین  مقایسه مارکر های قلبی -1-10
 

به عنوان پروتئين های مهم در تشخيص جراحت های ميوكارديال  1970پروتئين های انقباضي از سال 

ايزوفرم يونيك و منحصر به فرد در مقايسه با هستند،در واقع از آن زمانيكه اين پروتئين ها به عنوان يك 

 .(25)ساير عضالت شناخته شدند

فقطدر بافت قلبي وجود دارند؛ايزوفرم های اسكلتي با  Tو تروپونين  I،تروپونين  Cبرخالف تروپونين 

امينو اسيد اضافي  31دارای  Iند.تروپونين شوميتوسط ژن های اختصاصي هم كد  1ع و آرامكشش سري

نسبت به ساير  %40ترمينال كه همين سبب اختصاصي شدن اين تروپونين در حدود  -Nدر ناحيه 

 .(53، 52)گرددميIايزوفرم های تروپونين 

از ترادف  % 30-10امينو اسيد باايزوفرمهای اسكلتي فرق دارد و تنها  11-6قلبي تنها بين  Tتروپونين 

به همين خاطر خيلي مشكل بنظر  ،دارد TnTامينواسيدی آن هومولوژی پائيني با ايزوفرم اسكلتي 

برعليه اين ماركر برای استفاده در تست های ايمونولوژيكي توليد  آنتي بادیكه بتوان  رسدمي

د مستقل از شوميبطور مشخص در هيچيك از عضالت اسكلتي بيان ن Iتروپونين قلبي .(53)كرد

 محركي بنام بيماری وپيشرفت آن است.

اختصاصي بافت قلبي است و به همين خاطر يك ماركر بسيار  %100تقريبا  cTnIبه همين خاطر 

 د استفاده قرار بگيرد.توانميهای ميوكارديال قلبي در سرم  آسيبخوبي برای تشخيص در 

                                           
1Slow And Fast Twitch 
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به  cTnTو  cTnIد افتراق داده شود. توانميفرم قلبي به واسطه طراحي تست های ايمونولوژيكي 

عنوان دو تست مهم در تشخيص با حساسيت باال در بيماريهای ميوكارديال قلبي بويژه در تشخيص 

AMI اند.مطرح شده 

ند كه كينتيكي شبيه به شوميبه عنوان ماركر های تاخيری در نظر گرفته  cTnTو  cTnIر هر دو مارك

CKMB.دارند 

با يك كينتيكي  Tبه همراه تروپونين  Iبصورت موازی تروپونين ( 1AMIآنفاركتوس قلبي )پ  از بروز

پايداری در مقايسه  روز ادامه دارد.اين 14-10.اين افزايش تا حدود كندميشبيه به هم شروع به افزايش 

 .(54)يابد بسيار پايدارتر استروز كاهش مي 4-3كه ظرف  CKMBبا 

در مقايسه با اين دو  Tماند و اين در حاليست كه تروپونين بيشتر باال ميCKMBنسبت به  Iتروپونين 

ماركر  Tماركر مدت زمان بيشتری را پايدار مي ماند. از اينرو در مقايسه با اين سه ماركر تروپونين 

 ماركر حساستری برای انفاركتوس مجدد است.CKMBتاخيری)پايدارتر( مناسب تری است در حاليكه 

گزارش شده است و استفاده از اين تست توسط  1989در سال  Tونواسي برای تروپونين يك تست ايم

Roche Boehringer Mannheim  در آمده است. اين در حاليست كه ثبت اختراعبصورتcTnI 

از لحاظ حساسيت و اختصاصيت يكي از بهترين  cTnIماركر به نسبت قديمي تری است. در واقع 

 .(55)باشدميآنفاركتوس قلبي ی تشخيص تست های شناخته شده برا

در بازار وجود دارد كه اختالف بين نتايج يكي از مشكالت اساسي  cTnIچندين تست تجاری برای 

.در اين مورد چندين مطالعه در جهت بررسي باشدمياين تست بخصوص بين آزمايشگاه های مختلف 

نهم به آاست كه اجماعي بين نتايج مختلف بدست نيامده  شدهانجام بين نتايج آزمايشگاه های مختلف 

فاكتور و يا بيشتر تفاوت نشان داده اند.اين تفاوت گسترده بيشتر 10اين خاطر كه مقادير حتي تا حدود 

.فقدان باشدميتست  يبراسيونناشي از اختالف در مواد رفران  مورد استفاده در كال

.كميته (56)قبل ازتوسعه اين تست نيز وجود داشته است CKMBه در تست استانداردسازيوسيعبويژ

( انجمن شيمي باليني امريكا در واقع يك كمپلك  دوتايي و يا سه cTnIاستاندارد سازی تروپونينِ )

                                           
1Acute Myocard Infarction 
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در  cTnIتعيين كرده است زيرا در واقع اكثريت  Iتايي ازمواد رفران  را برای استاندارد اوليه تروپونين 

 .(57)است Cجريان خون بصورت كمپلك  با تروپونين 

قرار گرفتند،بطور قابل توجهي  Iوقتي اين استانداردها در دسترس توليد كننده های كيت تروپونين 

يدا كرد.بايستي متذكر شدكه به هيچ عنوان اين تورش بين ( كاهش پInterassayتفاوت بين آزمايش)

واكنش  cTnI( از بين نرفته است زيرا هر تست با فرمهای مختلف Interassay biassآزمايش)

 .(58)پذيری متفاوتي را داراست

استفاده  " conan"مونوكلونال  آنتي بادیاز  CKMBعليرغم اينكه تمام كيت های تجاری تشخيص 

.به همين گرددميهای مختلفي برای طراحي تست استفاده  آنتي بادیاز cTnI،در مورد تست كنندمي

د كه طبيعي و منطقي نيز شوميcTnIسبب شناسايي فرمهای مختلفي از  آنتي بادیخاطر تفاوت در نوع 

ابتدا از  I.تعميم صحيح نتايج وقتي منطقي است كه تمام كمپاني های توليد كننده كيت تروپونين باشدمي

 .(58)د برای كيت و طراحي آن استفاده كننداستاندار آنتي بادیيك 

نسبت به پروتئوليز بسيار حساس و به همين خاطر تخريب  Iتروپونين نكته بعدی اين است كه

 .باشدمي( Interassayپروتئوليتيكي نيز يكي از عوامل تغييرات بين آزمايشي)

باشند وبه همين خاطر براحتي به طور وسيعي ناپايدار مي Iترمينال در تروپونين  Cترمينال و Nناحيه

( نسبت به 110-30ند در حاليكه مناطق مركزی )رزيدوی شوميتوسط پروتئازهای اندوژنوس برداشته 

د به دليل محافظت بواسطه ارتباط و كمپلكسي است كه توانمياست كه اين تر اثرات پروتئوليتيك مقاوم

 .(59)كنندميبرقرار  Cبا تروپونين 
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 قلبی Iساختار تروپونین  -1-11
پروتئين های انقباضي و تنظيمي قلبي مهمترين و بيشترين پروتئين های ميوكاردی قلبي هستند.اين 

اند.در اين ساختارفيالمانت های نازك و پروتئين ها بسيار منظم و در ساختاری بنام ساركومر مرتب شده

تروپوميوزين /ضخيم قرار گرفته اند.فيالمانت ها ی نازك شامل فيالمان های اكتين و كمپلك  تروپونين

نقش اساسي دارند.اين  .از طرفي فيالمان های ضخيم در انتقال انرژی و توسعه كشيدگي عضالنيباشدمي

 هگزامريك بسيار منظم قرار دارند. 1فيالمان ها در واقع ملكولهای ميوزين هستند كه بصورت نامتقارن

تروپونين به همراه تروپوميوزين در واقع متعلق به يك خانواده از پروتئين های ساختاری هستند.اين 

 -نواع ماهيچه های كششي نقش دارند)سريعپروتئين ها در تنظيم انقباضي به واسطه كلسيم در تمام ا

 .(35)قلبي( -آهسته

 Iتروپونين در ماهيچه های صاف وجود ندارد. در واقع سه نوع تروپونين وجود دارد.تروپونين 

و نيز بعد از نكروز  ساختار تروپونين قلبي در فرم طبيعي آن در ميوسيت ها.C،تروپونين  T،تروپونين 

 .(36)بافت قلبي در شكل زير نشان داده شده است

 ساختار تروپونين قلبي در ميوسيت ها در حالت نرمال و بعد نكروز بافتي :5-1شكل 

                                           
1Assymetric 
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 I (cTnI)تروپونین قلبی  -1-11-1

 

يك ملكول كليدی گلبوالر است.اين ملكول از انقباض عضله بواسطه تروپونين I (24 kDa )تروپونین 

C  از طريق مهارATPase  ريق از حركت ميوزين .بنابراين از اين طكندميو درغياب كلسيم جلوگيری

 .(35)كندميو جفت شدن اكتين و ميوزين جلوگيری 

 

 C(cTnC) تروپونین -1-11-2

يك پروتئين دمبلي شكل با دو دومن گلبوالر است كه توسط هليك  مركزی C(18 kDa ) تروپونين 

و مسئوليت تنظيم فرايند فعالسازی  گرددميبلندی به هم متصل شده است.اين پروتئين به كلسيم متصل 

، 35)فيالمان های نازك را در طول انقباض عضالني ماهيچه های قلبي و اسكلتي به عهده دارد

يون كلسيم متصل گردد و بدنبال آن سبب كاهش مهار اينتركشن اكتين  4د به توانميC.تروپونين (37

 د.دهميانجام  Iو معكوس كردن عمل مهاركنندگي تروپونين  1ميوزين را توسط القاء تغيير فضايي

ند. قدرت اتصال اين دو به يكديگر به طور شوميبه طور محكمي به هم متصل  Cو  Iتروپونين 

 .(38، 37، 35)بستگي دارد C ای به ميزان اشباع بودن كلسيم در جايگاه اتصال در تروپونينفزاينده

 

 T(cTnT)تروپونین  -1-11-3

 

ترمينال گلبوالر مركزی است. اين پروتئين يك  cيك پروتئين نامتقارن با دومن  T(37 kDa)تروپونین 

جايگاه اتصال برای تروپوميوزين دارد و مسئوليت اتصال كمپلك  تروپونين به تروپوميوزين را داراست 

 از اين رو در قرارگيری كمپلك  روی فيالمان نازك نقش دارد.

                                           
1Steric Shift 



      

 

   21 

بر روی فيالمانت اكتين  Cو  I سبب فراهم نمودن فيكساسيون صحيح و درست تروپونين  Tتروپونين 

به  1د فلذا اين تعاملدهميواكنش  Cو  Iبا هردو تروپونين  T.اگرچه تروپونين گرددميتروپوميوزين /

 .(37، 35)قوی نيست TnI-TnCاندازه تعامل كمپلك  

ابداع شد.اين  1973ساب يونيت كمپلك  تروپونين در سال برای سه  TnI،TnC،TnTنامگذاری 

:برای مهاری I)باشدمينامگذاری بر اساس همان ويژگي های عملكردی ذكر شده در باال 

 .(37): برای اتصال كلسيم(C:براياتصال تروپوميوزين؛Tبودن؛

 

 تخلیص پروتئین از بافت -1-12
 

تخليص پروتئين در واقع بكارگيری يكسری از روشهايي است كه سبب جداسازی يك پروتئين از 

د بافت،سلول و يا حتي يك توانمي.اين كمپلك  گرددميمجموعه پروتئين های موجود در كمپلك  آن 

م كامل باشد.تخليص پروتئين در نهايت منجر به افزايش خلوص آن از مجموعه كمپلكسي كه در ارگانيس

ان وجود دارد خواهد گرديد.در واقع با بكارگيری روشهای مختلف سبب افزايش ميزان خلوص پروتئين 

 . گرددمي

ايشان در مراحل روشهای مختلفي در تخليص پروتئين از بافت وجود دارد كه هركدام با توجه به ويژگيه

 ند.شوميمختلفي به كار گرفته 

يك پروتئين با خلوص مناسب ،كارا و نيز از لحاظ اقتصادی به صرفه نياز به  آوردنبرای بدست 

بكارگيری روشهايي است كه بتواند ضمن افزايش خلوص پروتئين از بافت بتواند ضمن حفظ ساختار 

در بسياری از موارد حفظ فعاليت بيولوژيكي بويژه در  نيز حفظ نمايد. زيرا آن رافعاليت بيولوژيكي 

 . (60)بسيار مهم است آنزيم هامورد 

 

                                           
1Interaction 
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 سازی آمادهمرحله  -1-12-1

 

.سپ  مراحل گرددميدر اين مرحله بافت مورد نظر برای جداسازی پروتئين از موجود زنده جداسازی 

و چربي زدايي آن صورت  1سازی بافت جهت تخليص از جمله شفاف سازی آمادهپاكسازی بافت و نيز 

 .(60)پذيردمي

 

 مرحله تخلیص -1-12-2

 

اهد بود كه به طور كلي سه استراتژی برای تخليص بعد از انجام اين مرحله مرحله تخليص پروتئين خو

 .اين سه استراتژی عبارتند از:باشدميمناسب يك پروتئين قابل ذكر 

(: در اين مرحله عمل جداسازی ،تغليظ و نيز پايدار capture phaseفاز جذب پروتئين) -

 پذيرد.ميسازی پروتئين صورت 

(:دراين مرحله هدف جداسازی intermediate purificationمرحله مياني تخليص ) -

ناخالصي های موجود در پروتئين از جمله جداسازی پروتئين های غير مرتبط ،جداسازی 

 .باشدمياسيد نوكلئيك،اندوتوكسين ها و... 

هدف از اين مرحله در واقع افزايش ميزان :(polishing phaseمرحله صيقل دادن) -

 .باشدميخلوص پروتئين با جداسازی تمام ناخالصي ها 

در تمام مراحل سه گانه باال بايستي عالوه بر انتخاب روش مناسب كه سبب حفظ ساختار 

د بايستي روشي را انتخاب نمود كه سرعت باال و نيز شومين آپروتئين و حفظ عملكرد 

 .(60)شداهزينه كم داشته ب

                                           
1 Clarification 
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سازی و مراحل سه گانه تخليص پروتئين آماده-6-1شكل  

 

 روشهای مختلف تخلیص پروتئین از بافت -1-13
 

روشهای متفاوتي با اهداف مختلفجهت جداسازی و تخليص پروتئين از بافت مورد استفاده قرار 

د باعث خلوص ميزان مشخص از پروتئين گردد. در واقع توانمي.هر كدام يك از اين روشها گيردمي

 توانايي هر يك از روشهای تخليص پروتئين متفاوت بوده و بستگي به استراتژی در نظر گرفته شده

نوع استراتژی نير  باشدميدارد.بسته به اينكه چه ميزان خلوص برای پروتئين مورد مطالعه مورد نياز 

متفاوت خواهد بود.ضمنا بايستي ذكر كرد كه برای تخليص پروتئين معموال چند روش را بدنبال هم 

شهای مهم تخليص .در زير به روگرددميبكار ميگيرند.با اين كار هر روش باعث خلوص بيشتر پروتئين 

 پروتئين اشاره ميكنيم:
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 آمونیوم سولفاتجداسازی با روش  -1-13-1

موينوم سولفات برای جداسازی پروتئين مبتني بر تغيير ميزان خالليت پروتئين آاساس روش 

است.حالليت پروتئين ها بستگي به قدرت يوني محلول بستگي دارد و اين قدرت يوني نيز به ميزان 

د كه كامال از هم متفاوت شومي.دو تاثير در خصوصيت جداسازی با نمك ديده باشدمينمك وابسته 

( و به salting in) كندميهستند.اول اينكه در غلظتهای پائين نمك ميزان حالليت پروتئين افزايش پيدا 

تدريج با افزايش غلظت نمك و در واقع افزايش قدرت يوني محلول ميزان حالليت پروتئين كاسته شده 

ب است و برای اين روش آ(.يكي از اين نمكها كه كامال محلول در salting out)كندميو رسوب 

 . (62، 61)است آمونيوم سولفاتجداسازی كابرد فراوان دارد 

 کروماتوگرافی تعویض یون -1-13-2

كروماتوگرافي تعويض يون برای تخليص پروتئين سبب جداسازی پروتئين با با استفاده از تفاوت در بار 

.جداسازی براساس اينتراكشن قابل بازگشت بين پروتئين باردار شده و بار مخالف موجود گرددميآنها

.پروتئين به ستون اضافه شده و بدليل بار مخالف با ستون به آن چسبيده و سپ  ساير گرددميدر ستون 

و يا تغيير ند.در نهايت با تغيير ميزان نمك شوميپروتئين هايي كه به ستونمتصل نشده اند از ستون جدا 

 (8-1)شكل(62)گرددميپروتئين مورد نظر جداسازی  pHميزان 
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 :کروماتوگرافی تعویض یون 7-1شكل

 افینیتی کروماتوگرافی: -1-13-3

 

ن اتصال آتمايلي در واقع نوعي از كروماتوگرافي است كه در  يافينيتي كروماتوگرافي يا كروماتوگراف

.اين پذيردميقابل برگشت پروتئين به واسطه وجود ليگاند مربوط به ان درستون كروماتوگرافي صورت 

( و هم مراحل مياني captureدر واقع اين تكنيك هم برای مراحل اوليه جداسازی)، روش

( است.بخصوص زماني كه ليگاند مناسب مربوط به پروتئين وجود intermediate phaseمناسب)

.در هر صورت اين روش Gهای مونوكلونال با استفاده از ستون  آنتي بادیاشته باشد.مثال در تخليص د

 (.9-1)شكل(60)با حساسيت بسيار باال سبب تخليص پروتئين خواهد شد

 

 کروماتوگرافیافینیتی  : 8-1شكل
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 ژل فیلتراسیون: -1-13-4

 

.اين پذيردمين جداسازی پروتئين براساس سايز ملكولي صورت آژل فيلتراسيون روشي است كه در 

( ،وقتي كه حجم نمونه polishing phaseكار و در واقع مرحله صيقل دادن)روش برای مراحل پاياني 

كاهش پيدا كرده است مناسب است.زيرا حجم نمونه بطور معنا داری سرعت جداسازی و نيز رزولوشن 

 .(60)ددهميژل فيلتراسيون را تحت تاثير قرار 

 

 

 : ژل فیلتراسیون 9-1شكل 
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 ین های نوترکیبتولید و تهیه پروتئ -1-14
وجود دارد مرحله ابتدايي و اوليه تعيين توالي مورد نياز  نوتركيب پروتئينمراحل متفاوتي برای توليد 

پروتئين است.اين مسئله كه تمام توالي پروتئين قابليت بيان در سيستم مورد استفاده را دارد و يا 

خير؟.بعد از اينكه توالي كامل و يا بخش مورد نظر پروتئين برای بيان در سيستم پروكاريوتي و يا 

يد مرحله بعد بردن ژن به داخل سيستم يوكاريوتي و يا پروكاريوتي خواهد يوكاريوتي انتخاب گرد

طراحي و انتخاب اپي توپ تا مرحله بيان در مراحل مختلف توليد پروتئين های نوتركيب از مرحله بود.

 زير توضيح داده خواهد شد.

 

 استفاده از ابزار بیوانفورماتیكی برای تعیین اپی توپ های غالب -1-14-1

های اختصاصي در طراحي واكسن ها، تست های ايمني، مطالعات  آنتي بادیبه طور كلي توليد 

پروتئوميك ، شناسايي بيوماركر های سرطاني و توليدات تشخيصي بسيار مهم است. برای توليد چنين 

نيسيته را ژهايي با تمايل باال برای آنتي ژن هدف بايستي مناطق مهم آنتي ژن به لحاظ آنتي  آنتي بادی

به صورت هدفمند عليه اپي  آنتي بادیشناسايي كرد. لذا تعيين نقشه اپي توپي يك پروتئين و توليد 

توپ های غالب بسيار حائز اهميت است. در واقع هدف اصلي تعيين نقشه اپي توپي تسهيل طراحي 

ماني يا تشخيصي با هدف در آنتي بادیپپتيد های كوچك است كه به جای آنتي ژن كامل برای توليد 

 شودمياستفاده 

 روش های آزمایشگاهی -1-14-2

، xاز روش های آزمايشگاهي گوناگوني از جمله كريستالوگرافي اشعه  توانميبرای تعيين اپي توپ 

(، قطعه قطعه كردن پروتئوليتيك، MS(، اسپكتروسكوپي جرمي)NMRرزونان  مغناطيسي هسته ای )

تغيير شيميايي تمايزی آنتي ژن،. نمايش فاژی، استفاده از آرايه های استفاده از تغييرات شيميايي، 

پروتئيني،.... بهره جست. هرچند تعيين نقشه اپي توپي يك پروتئين با روش های آزمايشگاهي علي رغم 

كارايي باالی برخي روش ها محدوديت هايي نيز دارد. اين روش ها زمان بر و پر هزينه بوده و نياز به 



      

 

   28 

تالش فراوان دارند. اين امر ضرورت استفاده از روش های بيوانفورماتيكي را برای به دست منابع و 

 .(63)نتايج قابل اطمينان منعك  مي كند آوردن

 

 رماتیکروش های مبتنی بر ایمنوانفو -1-14-3

روش های كامپيوتری سريع و مقرون به صرفه هستند و در مقياس وسيع قابل اجرا بوده و به هدفمند 

. وب سرور كنندميآنتي ژن كمك  -آنتي بادیكردن تحقيقات آزمايشگاهي و نيز فهم بهتر اينتراكشن 

اينترنتي انجام ميهای فراواني وجود دارند كه پيش بيني مناطق اپي توپي يك پروتئين را به صورت 

دهند. هرچند مدل های كامپيوتری هنوز فرآيند های در حال تكامل هستند ولي تقش های كاربردی نه 

تنها در هدفمند كردن تحقيقات آزمايشگاهي بلكه در فرموالسيون فرضيه های جديد قابل آزمايش از 

ل اجرا نيستند، ايفا طريق تحليل جزئي اطالعات ايمنولوژيك كه از طريق روش های سنتي قاب

.ايمينوانفورماتيك به عنوان شاخه ای از بيو انفورماتيك كه در طراحي واكسن ها و تعيين نقشه كنندمي

نولوژی واپي توپي كاربرد دارد، طي سال های اخير به عنوان حوزه ضروری در تسريع تحقيقات ايم

 مطرح شده است.

بع كامپيوتری قابليت تسريع تحقيقات ايمني از مدت ها پيش مشخص شده است كه روش ها و منا

شناسي را دارند اما پيشرفت های اخير در زمينه ژنوميك  و پروتئوميك  شرايط را به نحو بنياديني 

متحول كرده است. توالي يابي ژنوم انسان و ساير موجودات مدل حجم زيادی از اطالعات مرتبط با 

در همين زمان اطالعات عملكردی، باليني و اپيدميولوژيكي تحقيقات ايمني شناسي را توليد كرده است. 

شوند. مجموع اين اطالعات موقعيت كنوني دانش ايمني شناسي فراواني در مقاله های علمي گزارش مي

 انسان و بيماری ها را نشان مي دهد.

زمينه ضرورت سازمان دهي چنين منابع ايمنولوژيكي كه به سرعت در حال رشد هستند، باعث ايجاد 

تحقيقاتي تحت عنوان ايميونوانفورماتيك شده است. ايميونوانفورماتيك يا ايمني شناسي كامپيوتری شده 

جزء ضروری تحقيقات ايمني شناسي مدرن است. اين حوزه كه در مرز بين علوم كامپيوتر و ايمني 
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 ی فهم، توليد، فرآوریگيرد منعك  كننده كاربرد روش ها و منابع كامپيوتری براشناسي تجربي قرار مي

 .(64)و ايجاد اطالعات ايمني شناسي است

غاز شد، شامل سال پيش با مدل سازی تئوريك اپيدميولوژی ماالريا آ 90ايمنوانفورماتيك كه بيش از 

است كه زمان و هزينه  Tو  Bمطالعه و طراحي الگوريتم هايي برای تعيين نقشه اپي توپي سلول های 

 الزم برای بررسي آزمايشگاهي فرآورده های ژني پاتوژن ها را كاهش مي دهد. 

توپ و ايمنوانفورماتيك حوزه های مختلفي از جمله ايمنوژنوميك ، ايمنوپروتئوميك ، پيش بيني اپي 

 .را در بر مي گيردIn Silicoواكسيناسيون 

ايمنوميك  قاعده نسبتا جديدی است كه از روش هايي با بازده باال برای كشف و بررسي مكانيسم های 

ايمني استفاده مي كند. ايمنوميك  چندين حوزه از جمله انفورماتيك، ژنوميك ، پروتئوميك ، ايمني 

ب مي كند. امروزه تمركز اصلي اين حوزه بر توسعه الگوريتم هايي شناسي و داروسازی باليني را تركي

 برای طراحي و كشف واكسن های جديد استوار است

ايميونوم به تمام ژن ها و پروتئين های شركت كننده در پاسخ ايمني اشاره كرده و ژن هايي را كه به 

شود.در تعريف شوند، شامل نميطور گسترده در ساير انواع سلول های خارج از سيستم ايمني بيان مي

ديگر اين واژه به مجموع اپي توپ های گرفته شده از يك پروتئوم )انساني يا پاتوژن( كه در قالب 

MHC I / II  های محافظتي در يك پاسخ ايمني وارد  آنتي بادیبه سيستم ايمني عرضه شده يا با

 .(65)گرددمي، اطالق شوندميواكنش 

و همكاران تمام واكنش های ايمني كه در نتيجه تعامالت بين ميزبان و پپتيد های آنتي  Setteبه بيان 

شناخته شده و مطالعه آن ها ايمنوميك   Immunomeگردند تحت عنوان واكنش های ژنيك ايجاد مي

 .(66)شودميدهمينا

گزارش شده اند. يكي از  Bروش های مختلفي برای مدل سازی و پيش بيني اپي توپ ها سلول های 

است كه  Bبزرگترين چالش ها در اين زمينه فقدان استاندارد هايي برای تعريف اپي توپ های سلول 

ناسب برای بررسي اپي توپ ها دارد. تالش های تاثير مستقيمي روی انتخاب و توسعه ابزار های م

كنوني در جهت طراحي ابزاری جهت پيش بيني اپي توپ های پيوسته هستند چرا كه پيچيدگي كمتری 
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( مانند هيدروفيليسيته، خم ها،... برای پيشبرد Propensityدارند. در حال حاضر از مقياس های تمايل )

( Machine Learningروش های مبتني بر آموزش ماشيني ) .شودميتعيين نقشه اپي توپي استفاده 

نيز در اين راستا به كار گرفته شده اند اما در پيش بيني اپي توپ های پيوسته موفقيت كمي كسب كرده 

اند. از سوی ديگر پيش بيني های مبتني بر ساختار در حال غالب شدن هستند چرا كه تعداد ساختار 

آنتي ژن روز به روز در حال افزايش هستند و از  –آنتي بادیك  های های سه بعدی در دسترس كمپل

طرفي چنين روش هايي توانايي پيش بيني هر دو دسته اپي توپ های خطي و كنفورماسيوني را دارند. با 

وجود چنين محدوديت هايي ديتابي  هايي برای پيش بيني اپي توپ در دسترس هستند كه اساس های 

 .(63)مختلفي دارند

در روش های سنتي برای پيش بيني اپي توپ های خطي از خواص فيزيكوشيميايي آمينو اسيد ها مانند 

ختار ( و تحرك، ساKarplus & Schulz(، انعطاف پذيری )تحت روش Parkerآبدوستي )روش 

(، قطبيت و يا Emini(، سطح در دسترس )تحت روش Chou & Fasmanدوم )تحت روش 

. چنين روش هايي در پايگاه داده ايمنولوژيكي كنندميفراواني آمينو اسيد های خاصي در توالي استفاده 

IEDB.org  در دسترس هستند. مشكل اصلي چنين روش هايي كيفي بودن آن هاست به عبارت ديگر

ن روش ها ابتدا نموداری بر اساس خاصيت فيزيكوشيميايي خاصي رسم شده و سپ  بر اساس در اي

ز دقيق هر اپي توپ را شناسايي مر توانميمناطق اپي توپي را شناسايي كرد اما ن توانميپيك ها 

 .(67)كرد

از آن جايي كه دقت اين روش ها به تنهايي پايين است، بهتر است از همپوشاني نتايج چندين روش 

از  PEOPLEبه صورت اينترنتي و برنامه  Bepipredبرای پيش بيني اپي توپ ها استفاده كرد. 

 .(68)كنندميتركيبي از چند روش استفاده 

در روش های جديد با دقت باالتر، كامپيوتر بر اساس توالي های پروتئيني شناخته شده آموزش داده 

 ABCpredتا بتواند مناطق اپي توپي را در يك توالي پروتئيني شناسايي كند. وب سرور های  شودمي

 .(69)كنندميبدين صورت عمل    BCEpredو 

 : شودميدر پيش بيني اپي توپ های كنفورماسيوني از سه روش استفاده 
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روش مبتني بر توالي كه از همان خواص فيزيكوشيميايي استفاده كرده و مزيت آن عدم نياز به ساختار 

 .باشدميسه بعدی پروتئين 

هد. دروش مبتني بر ساختار كه با داشتن ساختار سه بعدی پروتئين هدف كار خود را انجام مي

DiscoTope  كه در وب سرورIEDB.org از اطالعات ساختار فضايي و  در دسترس است با استفاده

ابزار اينترنتي  Elliproو  CEP.سطح در دسترس آمينو اسيد ها محل اپي توپ ها را پيش بيني مي كند

 ديگری در اين زمينه هستند.

آنتي ها با تمايل باال برای كه در اين روش ها گروهي از پپتيد mimotopeآناليزروش های مبتني بر 

 شوندميدهمينا mimotope. اين پپتيد ها شوندميبه صورت تصادفي در نمايش فاژی انتخاب  بادی

خواص فيزيكو شيميايي و سازمان دهي اپي توپ های  شودميو الزاما خود اپي توپ نيستند اما فرض 

، 70)كنندميند كه بر اين اساس فعاليت نرم افزار هايي هست Pepsurfو  Mapitopeاصلي را دارند. 

71) . 

هر روش كامپيوتری مزايا و معايب خود را دارد لذا بهتر است از مجموعه نتايج چندين روش در 

 توپي مورد نظر استفاده شود. انتخاب مناطق اپي

 

 فناوری تولید پروتئین نو ترکیب  -1-15
 

توليد پروتئين های نوتركيب به عنوان تكنولوژی بسيار كاربردی در علوم زيستي مطرح بوده و نقش 

بسيار مهمي در بيوتكنولوژی و زيست شناسي ساختاری دارد. پيشرفت های عظيم در فناوری پروتئين 

با توجه به  نوتركيب طي دهه های گذشته صد ها پروتئين درماني را وارد كاربرد های باليني كرده است.

حضور صد ها پروتئين درماني ديگر در آزمايشات باليني، محققان در تالش در جهت بهبود اين فناوری 

هستند. ظهور عصر سيستم بيولوژی نيروی پيش برنده مهمي در جهت پيشرفت و شكوفايي اين فناوری 

ن ها به تازگي در دسترس . عالقه به فهم عملكرد صد ها و هزاران پروتئيني كه توالي آشودميمحسوب 

قرار گرفته است، نيازمند روش های جديدی است كه بتوان هر پروتئين را در مقادير و كيفيتي قابل تاييد 
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های بيوشيميايي و ساختاری به دست آورد. عالوه بر اين، تنوع زيستي ذاتي موجود در توالي  آناليزبا 

ي ضرورت توليد پروتئين با فعاليت زيستي مي های پپتيدی و تغييرات پ  از ترجمه ای به پيچيدگ

افزايد چرا كه اين امر نه تنها مستلزم سنتز اسكلت ساختاری پروتئين بلكه نيازمند اعمال تغييرات پ  از 

 .(73، 72)باشدميترجمه ای صحيح نيز 

 انتخاب وکتور بیانی مناسب -1-15-1

وكتور های بياني متعددی در جهت كلون كردن ژن و توليد پروتئين نوتركيب وجود دارند كه از آن ها 

 Trc(، پروموتور pLEX) CIو رپرسور  λ PLبه سيستم های بياني مبتني بر پروموتور  توانمي

(pTrc پروموتور ،)Tac (pGEX هيبريد پروموتور های ،)lac/T5 (pQE و نيز پروموتور )T7 

(pET اشاره كرد. در اين ميان سيستم بياني )pET  مبتني برT7  پر كاربرد ترين سيستم برای توليد

سيستم های توليدی پروتئين ها در  %90به طوری كه بيش از  شوندميپروتئين های نوتركيب محسوب 

PDBپالسميد  40شود. بيش از را شامل ميpET  به صورت تجاری در دسترس هستند. اين سيستم

شامل پروموتور های هيبريد، جايگاه كلونينگ چند گانه برای كنار هم قرار دادن اجزای مختلف و 

عداد زيادی عنصر ژنتيكي تغيير يافته برای اهداف بياني مختلف جايگاه های برش پروتئازی به همراه ت

پلي  RNAباشد كه مي DE3. بيان اين پالسميد مستلزم حضور سويه ميزباني ليزوژن برای فاژ باشدمي

اين پروموتور و  LacIكند. كد مي IPTGالقا پذير با  LacUV5را تحت كنترل پروموتور  T7مراز 

در  LacIكند. يك كپي از ژن كد شونده توسط پالسميد بياني را مهار مي T7/Lacپروموتور هيبريد 

 آزادو القای  IPTGروی پالسميد حضور دارد. پ  از اتصال pETو در برخي انواع  E.coliژنوم 

رونويسي و بيان شده كه به نوبه خود منجر  T7پلي مراز  Lac ،RNAتترامری از اپراتور  LacIسازی 

گردد. بيان زمينه ای پالسميد بياني مي T7/Lacتحت كنترل پروموتور هيبريد  به رونويسي ژن هدف

pET  به واسطه حضور ليزوزيمT7  كه مهار كننده طبيعيRNA  پلي مرازT7 يايد. است، كاهش مي

صورت مي گيرد. اين پالسميد ها  pLysSيا  pLysEبه واسطه ی پالسميد  T7بيان هم زمان ليزيزيم 

( دارا هستند كه در ارتباط pLysE( و بيان شونده )pLysSرا در جهت های خاموش ) T7ژن ليزوزيم 

 ( مي باشند.Tcبا پروموتور پاسخ دهنده به تتراسايكلين )

 انتخاب میزبان برای بیان پروتئین نوترکیب  -1-15-2
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سويه های بياني بايستي در مخرب ترين پروتئاز های طبيعي نقص داشته باشند، پالسميد بياني را به 

معمول ترين  E.coliطور پايدار نگه داری كنند و عناصر ژنتيكي مربوط به سيستم بياني را دارا باشند. 

به طوری كه  شودمينو تركيب محسوب  DNAسويه برای توليد پروتئين با استفاده از تكنولوژی 

در  PDBاز پروتئين های مورد استفاده برای تعيين ساختار های سه بعدی وارد شده به  %80حدود 

هم چنان به عنوان سيستم بياني  E.coliاند.سيستم بياني توليد شده E.coliدر سيستم بياني  2003سال 

توسعه اوليه فعاليت های  باكتريايي غالب مطرح بوده و سيستم ترجيحي برای تحقيقات آزمايشگاهي و

. رودميتجاری و همچنين به عنوان محكي مناسب برای مقايسه قالب های بياني مختلف به شمار 

 :گرددميبه عنوان ميزباني برای توليد هترولوگ پروتئين ها به داليل زير باز E.coliارجحيت 

 سهولت كشت و دست ورزی با استفاده از ابزار آزمايشگاهي ساده -

 ترس بودن ده ها وكتور و سويه ميزباني كه در جهت افزايش بيان توسعه يافته اند.در دس -

 ژنتيك و فيزيولوژی شناخته شده -

 بيان سريع و امكان تخليص پروتئين در مقادير ميلي گرم در كمتر از دو هفته -

 امكان توليد مقادير نا محدود از پروتئين نوتركيب -

 به لحاظ اقتصادی E.coliمطلوب بودن  -

-  

ای، در اعمال تغييرات پ  از ترجمه E.coliعلي رغم وجود چنين مزايايي عللي همچون ناتواني 

های دی سولفيدی گسترده، توليد نا محلول پروتئين به علت تا خوردگي توانايي محدود در تشكيل پيوند

يه پروتئين يا نا مناسب و تجمع داخل سلولي پروتئين به شكل اجسام توده ای، بيان ناكافي به علت تجز

، بيان و تخليص پروتئين گرددميترجمه نا كافي و نيز تمايل كدوني كه گاهي منجر به كاهش بيان 

 نوتركيب در اين ميزبان هميشه موفقيت آميز نيست.

كه ممكن  lonو  ompTكه در دو پروتئاز شودميپر كاربرد ترين سيستم بياني محسوب  Bl21سويه 

شامل سويه  BL21تركيب تداخلي ايجاد كنند، نقص دارد. مشتقاتي از است در تخليص پروتئين نو

به  Lac Yبرای پايدار سازی پالسميد های دارای توالي تكراری و نيز موتانت های  recAهای فاقد 
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در  trx B/gorمنظور توليد سطوح قابل تنظيم پروتئين های نوتركيب و همچنين موتانت های فاقد 

 .(75، 74)د های دی سولفيدی در سيتوپالسم موجود مي باشندجهت افزايش تشكيل پيون

 

 انتخاب برچسب مناسب -1-15-3

 

و  برچسب های پروتئيني ابزار بسيار مهمي در جهت افزايش بازده بيان پروتئين،تسهيل تخليص پروتئين

تسريع تعيين ساختار و عملكرد پروتئين به شمار مي روند. اكثر فيوژن ها به منظور تخليص تمايلي 

از پروتئوليز داخل سلولي پروتئين  توانندمي، همچنين شوندمياختصاصي پروتئين هدف به كار گرفته 

ژه استفاده شوند. هدف ممانعت كنند، حالليت را افزايش دهند و يا به عنوان گزارشگر های بياني وي

A (Trx A ،)(، تيوردوكسين GSTترانسفراز ) -Sبرچسب های تمايلي مختلفي از جمله گلوتاتيون 

(، پلي آرژينين و پلي DsbA(، پروتئين دی سولفيد ايزومراز )MBPپروتئين متصل شونده به مالتوز )

 هيستيدين وجود دارند.

طريق تبادل تيوسولفيد پيوند های دی سولفيدی را  تيوردوكسين ها اكسيد و ردوكتازهايي هستند كه از

 E.coliكيلو دالتوني است كه در سيتوپالسم  11.6( پروتئين Trx A) A. تيوردوكسين كنندمياحيا 

حالليت بااليي از خود نشان داده و مقاومت ذاتي به حرارت دارد كه به علت همين ويژگي ها برچسب 

به شكل برچسب در انتهای آمين يا كربوكسيل به منظور  Trx A. رودميتمايلي مناسبي به شمار 

به كريستاليزاسيون  Trx A. عالوه بر افزايش حالليت، رودميافزايش حالليت پروتئين نوتركيب به كار 

به تنهايي برای تخليص پروتئين  GST ،Trx Aو  MBPپروتئين نيز كمك مي كند. بر خالف 

 نوتركيب كافي نيست.

يدين پر كاربردترين برچسب تمايلي در بحث تخليص پروتئين نوتركيب به شمار برچسب پلي هيست

به ايمنوژنيسيته پايين و نيز اندازه كوچك آن اشاره كرد. عالوه  توانمي. از مزايای اين برچسب رودمي

 نتواميبر اين، اين برچسب در هر دو انتهای آمين يا كربوكسيل تداخلي در عملكرد پروتئين نداشته و 

 تخليص پروتئين را تحت هر دو شرايط طبيعي و دناتوره پيش برد.
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به طور معمول برچسب متصل به پروتئين پ  از بيان به واسطه پروتئوليز در شرايط آزمايشگاهي با 

 .(76)شودمياز پروتئين جدا  Xaاستفاده از دو سرين پروتئاز معمول ترومبين و فاكتور 

 

 تخلیص پروتئین نوترکیب -1-15-4

ين روش های تخليص پروتئين همگي با كروماتوگرافي مرتبط هستند. برای تخليص پروتئين معمول تر

( بر اساس تعامالت IMACهای دارای برچسب پلي هيستيدين از كرواتوگرافي تمايلي فلز ثابت شده )

 -Ni. شودمي( متصل به ماتريك  استفاده Ni،Co،Cu ،Znبين بار منفي هيستيدين و يون های فلزی )

( كه توسط هوآچي و همكاران طراحي شده است، تمايل بااليي NTA-2+Niاستيك اسيد )تری ريلونيت

با يك ماتريك  ارزان قيمت كه چندين  توانميلذا  .برای ريشه های هيستيدين كنار هم نشان مي دهد

مرحله سخت تخليص را تحمل كرده پروتتين نوتركيب را تخليص نموده و به واسطه شيب غلظتي 

 و حذف فلز آن را از ماتريك  جدا كرد. pHايميدازول، تغيير 

علت  البته اضافه كردن برچسب پلي هيستيدين ممكن است عملكرد پروتئين هدف را متاثر كند و يا به

از طريق  توانميتغيير در بار پروتئين منجر به سست شدن اتصال پروتئين به ماتريك  گردد؛ هرچند 

تغيير جايگاه برچسب يا اضافه كردن پلي لينكر انعطاف پذير و يا افزايش تعداد ريشه های هيستيدين 

 .(77)چنين مشكالتي را حل كرد

 ساختار آنتی بادی  -1-16
 

يكسان و دو  (light, L)يك ساختار كلي متقارن دارد كه از دو زنجيره سبك  آنتي بادیهر مولكول 

(. زنجيره های سبك و سنگين از 10-1د )شكل شومييكسان تشكيل  (heavy, H)زنجيره سنگين 

اند كه به طور اسيد آمينه تشكيل شده 110طول تقريبي يكسری واحدهای تكرار شونده و شبيه هم به 

( ايمونوگلوبوليني ناميده domainمستقل و به شكل كروی چين خوردگي پيدا كرده و به نام دومن )

ند. هر دومن ايمونوگلوبوليني از دو اليه صفحه چين دار بتای سه تا پنج رشته ای شامل زنجيره شومي
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تشكيل شده است. اين دو اليه به وسيله يك پل دی سولفيدی كنار هم  های پلي پپتيدی موازی ناهمسو

كوتاهي به هم متصل  (loop)نگه داشته شده و زنجيره های مجاور هر صفحه بتا به وسيله حلقه های 

 .(78)ند. اسيدهای آمينه بعضي از اين حلقه ها برای شناسايي آنتي ژن مهم هستندشومي

 

ژن ؛زنجیره های سبک و سنگین ،محل اتصال انتیآنتی بادیساختار شماتیک  -01-1شكل   

 

( در انتهای آميني خود هستند كه V:variableزنجيره های سنگين و سبك، هر دو دارای ناحيه متغير )

( C:constantكربوكسي خود دارای ناحيه ثابت ) در شناسايي آنتي ژن نقش دارند و در انتهای

آنتي هستندكه با ساير مولكولها و سلولهای اجرايي سيستم ايمني واكنش متقابل داشته و اعمال اجرايي 

( در كنار منطقه متغير يك زنجيره سبك VH. منطقه متغير يك زنجيره سنگين )دهندميها را انجام  بادی
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(VL)ه واحد ساختاری هر ئيكالي به آنتي ژن را تشكيل مي دهد. از آنجاقرار گرفته و جايگاه اتص

آنتي از دو زنجيره سبك و دو زنجيره سنگين تشكيل شده است، بنابراين هر مولكول  آنتي بادیمولكول 

 .(2)باشدميدارای دو جايگاه اتصالي به آنتي ژن  بادی

 سازماندهی ژنهای ایمونوگلوبولین -1-17
 

ها توسط ژن های متعددی كه بر روی جايگاههای كروموزومي  آنتي بادیزنجيره های سنگين وسبك 

ند. در هر جايگاه، اگزون های كد كننده مناطق ثابت و نيز دسته ای از شوميمتفاوتي قرار دارند، كد 

اگزون ها برای تشكيل دومن های متغير منحصر بفرد وجود دارد. سه خانواده از قطعات ژني كه 

مي باشند.   (J) و اتصالي (D)، تنوع (V)، به نامهای متغير كنندميبخشهای متغير زنجيره سنگين را كد 

 B. در طي تكامل لنفوسيتكنندميدومنهای متغير را كد  Jو  Vدر مورد زنجيره سبك تنها قطعات ژني 

روی مي دهد كه يك اگزون كد كننده  V(D)J recombinationيك سری از وقايع نوتركيبي به نام 

، و به  Jزنجيره سبك با يكي از قطعات ژني  Vد. يكي از چندين قطعه ژني شوميدومن متغير تشكيل 

و يكي از  Dزنجيره سنگين با يكي از چندين قطعه ژني  Vهمين صورت يكي از چندين قطعه ژني 

آورند. سپ  اين تركيب شده و اگزون كامل كد كننده دومن متغير را بوجود مي Jچندين قطعه ژني 

( و توالي پروموتر/افزاينده )الزم برای نسخه نتي بادیآاگزون به همراه توالي سيگنال )الزم برای ترشح 

برداری( با يكي از اگزونهای پايين دست مربوط به مناطق ثابت به هم پيوسته و سپ  نسخه برداری و 

 .(78)گيردترجمه صورت مي

ويژگي ممكن را  1010با يك ويژگي منحصر بفرد ازحدود  آنتي بادی،  Bنفوسيت به اين ترتيب هر ل

توليد مي كند. اين فرايند يك فرايند كامالً اتفاقي بوده و نياز به آنتي ژن ندارد. تنوع بيشتر در مناطق 

و نيز اضافه شدن خودبخود نوكلئوتيد های اضافي  Jو  V،Dمتغير بدليل اتصال غير دقيق قطعات ژني 

 .(2)به هنگام اتصال قطعات ژني به يكديگر بدست مي آيد
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آنتي اند، ايزوتيپ اگزون های مناطق ثابت كه در پايين دست ژنهای مربوط به دومن های متغير واقع شده

قرار دارد. با  µيعني  IgM. برای زنجيره سنگين، ابتدا ژن مربوط به كنندميتوليد شده را تعيين  بادی

از  آنتي بادیكه  كنندميننده را به نحوی بازآرايي ژنهای كد ك Bپيش رفتن پاسخ ايمني، سلولهای 

د. شوميناميده  (Isotype switching)د. اين پديده، تعويض ايزوتيپ شوميكالس های ديگر توليد 

آنتي همچنين از طريق فرايند هيپرموتاسيون توالي ژن های متغير و سپ  گزينش سلولهای توليد كننده 

كه فرايند بلوغ افينيتي رودميبه سمت افينيتي باال پيش  آنتي بادیر زمان پاسخ با افينيتي باال، به مرو بادی

(Affinity maturation)  د. سلولهای برگزيده شده)مُنتخب(، سپ  همان مراحل قبلي شوميناميده

د را طي شومي2و بعضي به سلولهای خاطره ای 1را كه شامل تبديل بعضي سلولها به پالسماسل

 .(2)كنندمي

 منوکلونال آنتی بادی -1-18
 

آنتي بادی يكسان اختصاصي عليه يك شاخص  توانايي توليد مقادير نامحدودی از مولكول های 

آنتي ژني انقالبي در ايمونولوژی ايجاد كرد كه تأثير شگرفي بر پژوهش های علمي در زمينه هايمختلف 

 و نيز در طب باليني گذاشت.

موشي در سال  (MAb)منوكلونال  آنتي بادیاولين و در حال حاضر متداول ترين تكنيك برای توليد  

. اين تكنيك بر اين (79)تارائه شده اس Cesar Milsteinو   Georges Kohlerتوسط  1975

با يك ويژگي خاص توليدكند. چون  آنتي بادید توانميتنها  Bكه هر لنفوسيت  باشدمياصل استوار 

رشد كرده و زنده بمانند، برای بدست  طبيعي نمي توانند برای مدت زمان طوالني Bلنفوسيت های 

توليد كننده آنتي بادی اختصاصي فناناپذير  Bبا ويژگي خاص الزم است كه سلول های  آنتي بادیآوردن

طبيعي توليد كننده آنتي بادی و يك سلول  Bسوماتيك يك سلول  3شوند. اين كار با ادغام سلولي

ای ادغام يافته ای كه ويژگي توليد آنتي بادی ترشحي ميلومايي موشي انجام مي شود. بعد از آن سلول ه

                                           
1Plasmacell 
2 Memory Cell 
3 Hybridization 
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طبيعي گرفته اند، انتخاب شوند. چنين رده های سلولي فنا ناپذير توليد كننده آنتي بادی را  Bرا از سلول 

و آنتي بادی توليد شده توسط اين سلول ها را  1اند، هيبريدوماكه از سلول های ادغام يافته حاصل شده

 گويند. 2ونالآنتي بادی منوكل

تكنيك توليد هيبريدوما نياز به رده های سلولي ميلومايي دارد كه در محيط كشت طبيعي بتوانند رشد 

گوانين فسفوريبوزيل -كنند اما در محيط كشت انتخابي به دليل نقص در آنزيم های هيپوگزانتين

قادر به رشد نباشند. ادغام سلول های طبيعي با اين رده  (TK)يا تايميدين كيناز  (HGPRT)ترانسفراز 

از  DNAهای ميلومايي معيوب )به عنوان شركای ادغام( سبب مي شود تا ژن های مورد نياز برای سنتز 

سلول های طبيعي تامين شوند. عالوه بر اين، خصوصيت رشد كنترل نشده سلول ميلومايي، خاصيت 

دهد سلول های طبيعي جانوری، نوكلئوتيدهای پورين و تيميديالت مي فناناپذيری به چنين هيبريدهايي

. كنندميسنتز  de novoهستند( را با استفاده از تتراهيدروفوالت در مسير DNA)كه هر دو پيش ساز 

گيرند و در نتيجه باعث داروهای ضد فوالت مانند آمينوپترين جلوی فعال شدن تتراهيدروفوالت را مي

شوند. سلول هايي كه مي de novoاز مسير  DNAن پورين ها و در نهايت مهار سنتز مهار ساخته شد

( استفاده كرده و با Salvage pathwayگيرند، از يك مسير اضطراری )تحت تاثير آمينوپترين قرار مي

م پورين را از هيپوگزانتين افزوده شده به محيط كشت  و با استفاده از آنزي HGPRTاستفاده از آنزيم 

TK كنندمي،  تيميديالت را از تايميدين موجود در محيط كشت انتخابي سنتز . 

رشد كنند. سلول های ميلومايي فاقد  HATبنابراين سلول ها مي توانند به طور طبيعي در محيط كشت 

HGPRT  ياTK  نمي توانند از مسير اضطراری استفاده كنند و در نتيجه در محيط كشت انتخابي
3HAT  خواهند مرد. اما اگر سلول هایHGPRT  منفي ياTK  منفي فيوژن داده شوند، سلول هایB 

 HATرا ساخته و در محيط  DNAكنند و سلول های هيبريد حاصل آنزيم های ضروری را تأمين مي

 رشد مي نمايند.

با آن آنتي ژن برای توليد آنتي بادی منوكلونال اختصاصي عليه آنتي ژن خاص، ابتدا بايد يك موش را 

را با رده سلولي فناناپذير  آنهارا از طحال حيوان جدا نمود تا  Bايميونيزه كرده و سپ  سلول های 

                                           
1Hybridoma 
2 Monoclonal Antibody 
3 Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidine 
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د كه قادر به توليد ايمونوگلبولين نيستند و شوميمناسب ادغام كرد. امروزه از رده های ميلومايي استفاده 

كنند. تحت اين شرايط، هيبريدها با برای ادغام سلول ها استفاده مي (PEG)از پلي اتيلن گليكول 

ند، سلول های ميلومايي ادغام نشده كه فاقد آنزيم های شوميانتخاب  HATاستفاده از محيط 

HGPRT  ياTK ميرند و سلول های هستند، ميB  مانند هفته زنده نمي 2تا  1ادغام نشده نيز بيش از

ند كه در هر حفره كشت شومينمايند. سلول های ادغام شده طوری كشت داده مي و تنها هيبريدها رشد

فقط يك سلول هيبريدوما قرار بگيرد. بعد از آن مايع رويي هر حفره ای كه در آن رشد سلولي مشاهده 

، برای تعيين آنتي بادی اختصاصي عليه آنتي ژني كه جهت ايمونيزاسيون به كار رفته است، مورد شودمي

( مورد استفاده متناسب با نوع آنتي ژن انتخاب مي screeningگيرد. روش غربالگری )زمايش قرار ميآ

( يا RIAشود.در مورد آنتي ژن های محلول، تكنيك های متداول راديوايمونواسي )

(مي باشند و در مورد آنتي ژن های سطحي سلول، از روش های مختلف تعيين آنتي ELISAااليــزا)

شود. ابتدا حفرات مثبت )حفراتي شده به سلول های زنده از جمله فلوسيتومتری استفاده مي بادی متصل

و سپ  سلول شوندميهيبريدوماهای توليد كننده آنتي بادی مورد نظر وجود دارند( مشخص  آنهاكه در 

لون و با يك مرحله غربالگری ديگر، ك (limiting dilution)كنندميها را با رقتهای مشخص كلون 

های توليد كننده آنتي بادی جدا مي شوند. اين هيبريدوماهای كلون شده، آنتي بادی های منوكلونال با 

 .كنندميويژگي مورد نظر را توليد 

در موش های هم ژن  1هيبريدوماها را مي توان در حجم های زياد به صورت تومورهای آسيتي 

(syngeneicرشد داد تا مقادير زيادی آنتي بادی ) كاربردهای رايج آنتي .(2)های منوكلونال توليد شوند

 منوكلونال عبارتند از:بادی های 

 شناسايي شاخص های فنوتايپي منحصر به انواع سلول های خاص •

 ( ماركرهای عفوني، سرطاني و خود ايمنيImmunodiagnosisتشخيص ايمني ) •

 درمان بيماری های عفوني، سرطاني و خود ايمني •

 .(80)بررسي فعاليت مولكول های ترشحي و سطحي سلول •

                                           
1 Ascetic Tumors 
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 مونوکلونال با تكنیک هیبریدوما آنتی بادیشكل شماتیک تولید  :11-1شكل 

 

 پلی کلونال آنتی بادی -1-19
 

، توليد باشدميهای پلي كلونال با ايميونيزه كردن يك حيوان مناسب كه معموالً پستاندار  آنتي بادی

هايي از كالس  آنتي بادی. آنتي ژن مورد نظر به همراه ادجوانت مناسب به حيوان تزريق شده، گرددمي

IgG  عليه آنتي ژن در بدن حيوان توسط لنفوسيتهایB  ها از  بادیآنتي اختصاصي توليد شده، و اين

را  mg/ml 10-1اختصاصي با غلظت حدود  IgG. بدين طريق، گردندميسرم حيوان تخليص 

اختصاصي عليه اپي  Bهای توليد شده با اين روش، از لنفوسيتهای  آنتي بادیبدست آورد.  توانمي

ز، اسب، ند. معموالً از بشوميناميده  (polyclonal)توپهای متفاوت مشتق شده و لذا پلي كلونال 

پلي كلونال استفاده  آنتي بادیخوكچه هندی، هامستر، موش، رت، گوسفند، خرگوش و مرغ برای توليد 

منوكلونال مورد استفاده قرار مي گيرد. از  آنتي بادی. با اين حال، موش بيشتر برای توليد گرددمي

مورد نياز باشد. بعضي از محققين  آنتي بادید كه مقادير زيادی از شوميپستانداران بزرگتر وقتي استفاده 
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توليد شده در كيسه زرده جمع شده و بدون نياز به روشهای  IgYآنتي بادیاز مرغ بهره مي گيرند كه 

پلي كلونال، ادجوانت های  آنتي بادیتهاجمي خونگيری از تخم مرغ قابل استحصال است. برای توليد 

رد نظر تزريق كرد كه از آن جمله تي ژن به حيوان مورا به همراه آن آنهاتوانميمتعددی وجود دارد كه 

مي فروند (CFA)2و كامل )IFA(1هيدروكسيد آلومينيوم، موراميل دی پپتيد و ادجوانت های ناقص

 IFA، ولي باشدميامولسيون آب در روغن حاوی ميكروب های كشته شده مايكوباكتريوم  CFA.باشند

امروزه از مواد جديدی نيز به عنوان ادجوانت در كار .(82، 81)باشدميدارای ميكروب كشته شده ن

)به عنوان مثال  TLR4عبارتند از: ليگاندهای  آنهاد كه مهمترين شوميآزمايي های باليني استفاده 

(، توكسين imiquimod) TLR7(، ليگاند CpG) TLR9(، ليگاند  A ،MPLAل ليپيد منوفسفري

آنتي . مسيرهای تزريق متفاوتي برای توليد IL-15(83)و  IL-2  ،IL-12ديفتری و سايتوكاين های 

پلي كلونال وجود دارد كه روش اينترادرمال مؤثرترين مسير برای آنتي ژن های محلول بدون  بادی

جوانت بوده و روش های ترجيحي برای آنتي ژنهای ذره ای و نيز آنتي ژن های همراه با ادجوانت، اد

 .(84)زير جلدی و درون صفاقي است

مزایای آنتی بادی های منوکلونال در مقایسه با آنتی بادی های پلی  -1-20

 کلونال
 

در دو، سه دهه اخير مجددا استفاده از آنتي بادی ها برای درمان بيماری ها مورد توجه قرار گرفته است 

توسط كهلر و به عبارتي درمان بيماری ها بااستفاده از آنتي بادی ها با معرفي آنتي بادی های منوكلونال 

آنتي بادی های منوكلونال در مقايسه با آنتي بادی های پلي كلونال .(79)و ملشتاين متحول گرديده است

را در اولويت قرار مي داد. مهمترين اين مزايا  آنهانتي بيوتيك ها مزايای فراواني داشتند كه استفاده از آو 

 ارت بودند از:عب

                                           
1Incomplete Freund’s Adjuvant 
2Complete Freund’s Adjuvant 



      

 

   43 

با مولكول  آنها1آنتي بادی های منوكلونال اختصاصيت بسيار بااليي داشته و ميزان واكنش متقاطع .1

 های بدن بسيار پائين مي باشد.

آنتي بادی های منوكلونال در مقايسه با آنتي بادی های پلي كلونال هتروژنيسيتي بسيار پائين در  .2

 داشتند. (lot to lot)مختلف توليدات 

آنتي بادی های منوكلونال غلظت بسيار كم و فعاليت بسيار باال در مقايسه با آنتي بادی های پلي  .3

 كلونال دارند 

آنتي بادی های منوكلونال با ابداع تكنيك های مهندسي ژنتيك نظير توليد آنتي بادی های  .4

 ي را از خود نشان مي دهند.نانساني شده و انساني توكسيسيتي بسيار پائي

بادی های منوكلونال خطر انتقال عوامل عفوني كه همراه با سرم و يا پالسما انتقال پيدا ميآنتي  .5

 .(85)كنند را ندارد

آنتي بادی های منوكلونال بر خالف آنتي بيوتيك ها كه هم بر روی عوامل عفوني و هم بر روی  .6

را از  آنهاگذارند، تنها بر روی آنتي ژن های هدف خود اثر گذاشته و رمال بدن تاثير ميفلور ن

بين مي برند. اين مساله بسيار حائز اهميت مي باشد چون مشاهداتي مبني بر ارتباط بين بيماری 

های مزمن نظير آسم و بدخيمي ها با مصرف طوالني مدت آنتي بيوتيك ها گزارش گرديده 

 .(86)است 

تمام شوندميآنتي بادی ها بر خالف آنتي بيوتيك ها كه سبب ايجاد سويه های مقاوم به درمان  .7

ميكروب ها با توجه به اختصاصيت شان برای آن ميكروب ها را از بين مي برند و مشكالتي 

ائوروس های مقاوم به متي سيلين و يا استافيلوكك ائوروس های مقاوم  نظير ايجاد استافيلوكك

 .(87)به ونكومايسين در درمان با آنتي بادی ها ديده نمي شوند

                                           
1 Cross Reactivity 
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يوتيك ها و نيز معرفي تارگت های آنتي بادی های منوكلونال سبب اثر بخشي بيشتر آنتي ب .8

 .(88)جديد برای واكسن سازی مي گردند

خشي بهتر آنتي بادی های منوكلونال در افراد ايمونوساپرسيو و يا افراد با نقص در سيستم اثر ب .9

)آنتي بادی ضد  palivizumabايمني نشان داده شده است به عنوان مثال اثر بخشي آنتي بادی 

(RSV (89)تدر نوزادان نارس بسيار مناسب و قابل قبول اس. 

 

 های مونوکلونال آنتی بادیمعایب استفاده از  -1-21
هم در استفاده از آنتي  با وجود مزايای بسيار زياد آنتي بادی های منوكلونال كه در باال گفته شد معايبي

 بادی های منوكلونال وجود دارد كه عبارتند از:

 هزينه بسيار باال با توجه به مشكالت توليد و نگهداری آنتي بادی های منوكلونال  .1

 شناسايي تعداد محدود اپي توپ در مقايسه با انتي بايد پلي كلونال .2

 های پلي كلونال در تشخيص اپي توپ ها آنتي بادیقدرت سيگنال كمتر در مقايسه با  .3

 مونوكلونال و پلي كلونال آنتي بادیمقايسه  -3-1جدول 
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 سنجش های اتصالی -1-22
 

مولكول پروتئيني متصل شونده به آن يكي از مهمترين روش های تجزيه ای است. از  -سنجش ليگاند

م شد، تاكنون سنجش های ليگاند كه اولين سنجش ليگاند با تكنيك راديوايمونواسي انجا ١٩٥٩زمان 

آنتي دچار تحول اساسي گرديده اند و با روش های موجود هورمون ها، تومورماركرها، عوامل آلرژن، 

اندازه گرفت. هدف اصلي تمام سنجش های اتصالي تعيين غلظت  توانميها و بسياری از مواد را  بادی

 د.شوميو يا تشخيص كيفي يك مولكول تحت عنوان آناليت است كه به آن ليگاند نيز گفته 

 

 

 سنجش های بیولوژیک  1-22-1

 

خ بيواسي يكي از شيوه های اندازه گيری است، در اين شيوه فعاليت ماده اندازه گيری شده با ميزان پاس

.سنجش های (90)توليد شده در يك سيستم بيولوژيك، تحت شرايط دقيقا كنترل شده بدست مي آيد

 ند.شوميانجام  invitroو  invivoبيواسي به صورت 

 

 1سنجش های ایمنی -1-22-2

 

ويژه آن است، اين تكنيك كاربرد وسيعي در  آنتي بادیاساس اين نوع سنجش ها واكنش آنتي ژن با 

( مايعات بيولوژيك داشته و حساسيت نتايج درحد نانوگرم و آنتي بادیتخمين ميزان آنتي ژن )يا 

يكديگر تشكيل كمپلك   اين دو با آنتي بادیپيكوگرم است. در صورت باال بودن غلظت آنتي ژن و 

                                           
1 - Immunoassay 
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د، اما چون غلظت بعضي از آنتي ژن ها در مايعات شوميداده و در نتيجه رسوب مشخصي ايجاد 

، لذا با استفاده از كنندميويژه خود رسوب مشخصي توليد ن آنتي بادیبيولوژيك بسيار پايين است و با 

. بر اساس نوع نشان گرددمي  تاييد ( حضور اين كمپلكlabelيك پديده ثانويه )استفاده از نشانه يا 

، 90)ندكه به قرار زير استشوميمورد استفاده در ايمونواسي، اين نوع سنجش ها به دو دسته تقسيم 

91) : 

 سنجش های ايمني ايزوتوپي -

 سنجش های ايمني غير ايزوتوپي -

 

 سنجش های ایمنی ایزوتوپی -1-22-2-1

 

د. اولين بار شومي( از مواد راديواكتيو به عنوان نشان استفاده RIAدر سنجش راديوايمونواسي )

( ١٢٥Iعليه انسولين به وسيله يد نشان دار شده ) آنتي بادیبا نشان دار كردن  ١٩٦٠در سال 2و يالو1برسون

. ابداع اين شيوه تحولي بزرگ در بيولوژی و (92)ميزان انسولين را در انسان اندازه گيری نمودند

ت بيولوژيك ماده اثری پزشكي ايجاد نمود. با اين فرض كه نشان دار كردن روی ساختمان و فعالي

برای انجام آزمايشات بيولوژيك استفاده كرد، به ترتيبي كه  توانمينداشته باشد از نشان راديواكتيو 

مقادير بسيار كم از ماده مورد نظر كه نشان دار شده است با استفاده از شمارش گرهای دقيق، تشعشعات 

 د. شوميراديواكتيو آن اندازه گيری 

 

 جش های ایمنی غیرایزوتوپیسن -1-22-2-2

 اشند :بيباشند و شامل موارد زير ميو نميگرهای مورد استفاده در اين نوع سنجش ها مواد راديواكتنشان

                                           
2- Berson  

3- Yalow 
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 آنزيم ها -١

 گلبول های قرمز -٢

 ذرات كلوئيدی فلزات )طال، نقره، م ، سلنيوم و...( -٣

 مولكول های كمولومينسان  و فسفرسان  -٤

 فلورسنترنگ های  -٥

 (Foron Blue- Resolin Blueرنگ ها ) -٦

 ليپوزوم ها -٧

 ذرات التك  -٨

 باكتريوفاژها -٩

 سيستم های بيولومينسان  -١٠

 كربن -١١

روند هر كدام معايب و مزايای خاص خود را نشان گرهای فوق كه در سنجش های ايمونواسي بكار مي

ايزوتوپي و غير ايزوتوپي دو سيستم سنجش رقابتي و دارند.در سنجش های ايمني اعم از سنجش های 

 غير رقابتي وجود دارد.

 

 رقابتي -1-22-3-2-1

راديوايمونواسي رقابتي كه در اين سيستم بين آنتي ژن نشاندار شده با ماده راديواكتيو و آنتي ژن غير 

 .باشدمييق رقابت وجود دارد، اين روش بسيار حساس و دق آنتي بادینشاندار برای اتصال به 
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 غير رقابتي -1-22-3-2-2

 2، اين سنجش از نوع ساندويچباشدمي(IRMA) 1يكي از انواع سنجش های ايمونوراديومتريك اسي

است و در مورد آنتي ژن هايي با حداقل دو جايگاه آنتي ژنيك مختلف كاربرد دارد. در اين سيستم دو 

به وسيله ماده  آنهاند كه يكي از شوميويژه به دو جايگاه مختلف در آنتي ژن متصل  آنتي بادی

 راديواكتيو نشان دار شده است.

با توجه به دقت، حساسيت و ويژگي باالی راديوايمونواسي اين روش كاربرد وسيعي در اندازه گيری  

ارد اما به دليل معايب زير در هورمون ها، داروها و متابوليت های استروئيدی مايعات بيولوژيك د

 .(93)دشوميتحقيقات و آزمايشات از نشان گرهايي غير از مواد راديواكتيو استفاده 

 گراني وسايل شمارش گر و مواد مورد نياز -١

 نيمه عمر كوتاه واكنش گر -٢

 )مجوزهای اختصاصي(نياز به وسايل مخصوص، آموزش پرسنل -٣

 تدابير خاص برای دفع زباله های راديواكتيو -٤

 مشكالت ايمني ضمن كار با مواد راديواكتيو -٥

 استفاده كرد. توانميبه خاطر ماهيت راديواكتيو، از آن به ميزان زياد ن -٦

 طراحی سنجش های ایمنی -1-23
 

 آنهابه منظور طراحي انواع سنجشهای ايمني مي بايست موارد خاصي را مد نظر قرارداد كه برخي از 

 مختصرا به شرح زير مي باشند:

                                           
1- Immuno Radio Metric Assay (IRMA) 
2- Sandwich 
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و يا آنتي ژن مورد استفاده  آنتي بادیفاز جامد: امروزه فازهای جامد متعددی به منظور پوشانيدن  -الف

از پليمرها با 1مد بودند تا انواع چيپ ها و يا تجهيزات نانوقرار مي گيرند. از لوله ها كه اولين فازهای جا

به صورت  توانندمياين نوع پليمرها ،توانايي اتصال باال به پروتئين بطور معمول بيشترين كاربرد را داشته

 ورق های نيترو سلولز و... باشند.،چاهك های كوچك٬ذرات التك ،لوله آزمايش

ها به صورت فعال و غير فعال استفاده بر سطوح پليمر: از انواع تثبيت  آنتي بادیتثبيت آنتي ژن يا  -ب

د. در تثبيت های فعال از موادی برای ايجاد پيوند های كوواالنسي بين پروتئين و سطوح پليمری شومي

د ) مثل گلوتارآلدييد ( و يا اينكه سطوح پليمری خود حاوی گوه های فعال مثل اپوكسي شومياستفاده 

نوع بافر و افزودني های ،غلظت مولي بافر،pHمي باشند. اما در تثبيت های غير فعال از  آزادن و آمي

 د.شوميموثر و ... برای تثبيت هر چه بيشتر و بهتر استفاده 

زمان و دمای تثبيت: از عوامل موثر در تثبيت پروتئين بر سطوح پليمری دما و زمان است كه با  –ج 

 د.شوميوع انجام پروتكل های متعدد و متن

شستشو: همانگونه كه قبال ذكر شد از جمله مهمترين مراحل سنجش های ايمني مرحله جداسازی  –د 

است كه احتياج به شستشوی موثر دارد. در اين مرحله استفاده از شوينده ها ) دترجنت ها( در غلظت 

آن را از واكنش های نا مطلوب ،د از اتصال غير ويژه پروتئين های اضافي جلوگيری كردهتوانميمناسب 

 عاری سازد.

بالك كننده ها: از بلوكه كننده های متعددی برای پوشاندن فضاهای اضافي بر سطوح پليمری  –ه 

به پروتئين های غير مرتبط با اجزاء سنجش مثل  توانميد كه از جمله آنان شومياستفاده 

 .(94)شير بدون چربي و .. اشاره كرد،كازيين،ژالتين

 

 

                                           
1 Nanodevice 
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 بر سطوح مختلف آنتی بادیپوشش دهی  -1-24
 

يكي از مهمترين و كاربردی ترين فازهای جامد بوده كه  آنهاپالستيك ها به علت سادگي روش كار با 

نيز دارای  آنهادر اكثر تحقيقات آزمايشگاهي و باليني مورد استفاده قرار مي گيرند. ولي با اين وجود 

 يكسری محدوديت هايي مي باشند كه به شرح ذيل است:

رابر بيشتر از فازهای جامد ذره مقدار واكنش دهنده ايمني استفاده شده در سطوح پالستيكي حدودا ده ب

نسبت به محلول يا فازهای جامد  آنتي بادی. ميزان واكنش آنتي ژن با باشدميای و غشاء نيتروسلولزی 

 .باشدميذره ای كمتر 

غشاء های نيتروسلولزی عموما برای اندازه گيری آناليتها در نمونه های بيولوژيكي قابل استفاده  

 :باشدميز تحقيقات ممكن است جايگزين پالستيك گردند كه به شرح ذيل اما دريكسری ا باشدمين

از اين غشاءها به منظور اثبات حضور يك واكنش دهنده ايمني نه اندازه گيری مقدار آن  توانمي -

. بنابراين زماني كه نمونه مورد باشدمياستفاده كرد. برای انجام آزمايش مقادير اندكي از نمونه كافي 

 ناچيز است اين روش نسبت به روشهای ديگر ارجحيت پيدا مي كند.آزمايش 

 آنتي ژن های محلول در دترجنت های يوني را نيز آزمايش كرد. توانميبه واسطه اين روش ها  -

ذرات معدني و التك  نيز برای آنتي ژن و ،دكستران(،پلي آكريل آميد،سلولز،ذرات فاز جامد )آگاروز 

ه های بيولوژيك قابل استفاده بوده و در بيشتر اوقات واكنش دهنده ايمني به صورت ندر نمو آنتي بادی

 .گردندميمتصل  آنهاكوواالن به 
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 استفاده از پالستیک به عنوان فاز جامد -1-25
 

 جذب غیر کوواالن پروتئین بر سطوح پالستیک -1-25-1

اتصاالت غير كوواالن تاثير كمتری دارند. بافرها بر روی جذب پروتئين به سطوح پالستيكي توسط 

برخي از روشهای اتصال كه بر اساس تماس هر چه بيشتر ناحيه های هيدروفوبيك پروتئين طراحي شده 

بر روی نتيجه نهايي آزمايش تاثير بهتری داشته و سه تا از مهمترين متغيرها برای جذب پروتئين به ،است

. با توجه به  تحقيقات انجام شده نمي بايستي از باشدمين زمان و غلظت آ،سطوح جامد شامل حرارت

( به علت تداخل شديد و رقابت با پروتئين برای اتصال Triton X100دترجنت های غير يوني ) مانند 

بر  آنتي بادیبه فاز جامد و هم چنين جلوگيری از تشكيل تداخالت هيدروفوبيك در طي پوشاندن 

رخي از موارد اگر كوت شونده تحت يكسری شرايط نسبي دناتوره قرار سطوح جامد استفاده كرد. در ب

. بطور باشدميافزايش پيدا كرده و نتيجه حاصل از آزمايش مطلوب تر  آنهاگيرند ميزان سنجش آنزيمي 

يا تحت تاثير اوره و حرارت قبل از مرحله كوتينگ قرار گيرد به  ٥/٢برابر  pHدر  آنتي بادیمثال اگر 

چنين  توانميش در هيدروفوبيسيته پروتئين ميزان كوتينگ افزايش مي يابد كه علت آن را علت افزاي

گشته كه موجب جذب  Fcنسبت به عوامل دناتوره كننده مقاومتر از ناحيه  Fabبيان كرد كه ناحيه 

حاصل ازهضم  Fab. بطور كلي تحقيقات نشان مي دهد كه مولكول گرددميبيشتر آن به سطوح جامد 

 نسبت به فاز محلول تمايل بيشتری تا فاز جامد دارد. آنتي بادیيمي آنز

عليرغم كاربرد گسترده اتصال غير كوواالن پروتئين به سطوح پالستيك طرز عمل آن بدرستي شناخته 

شده نيست. جذب پروتئين به سطوح پالستيكي تحت يكسری تداخالت هيدروفوبيك بوده و به بار 

ولي بر ،رد. اگرچه اتصال برای هر پروتئين به خصوصيات ويژه آن بستگي داردخالص پروتئين ارتباط ندا

و وزن  i pHطبق نتايج بدست آمده ميزان جذب پروتئين به سطوح پلي استيرن هيچگونه ارتباطي به

 مولكولي ندارد.
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 اتصال کوواالنپروتئین بر سطوح پالستیكی -1-25-2

فعال كردن سطوح ،آزاديك روش ساده برای اتصال بيشتر واكنش دهنده های ايمني دارای گروه آميني 

نسبتا پايين كه گلوتارآلدييد تمايل زيادی به  pHتوسط گلوتارآلدييد است. سطوح پلي استيرن در يك 

كند. هر ش پيدا ميافزاي ٥/٩يا  ٨به pH،آنتي بادیفعال گشته است و بعد از افزودن ،تشكيل پليمر ندارد

. اما در صورت استفاده گردندميدو معرف گلوتارآلدييد و اتيل كلرفرمات به تنهايي بدين منظور استفاده 

. مكانيزم عمل اتيل كلر فرمات بخوبي شناخته شده گرددمياين دو تركيب با هم نتيجه بهتری حاصل 

كمتر و افزايش تداخالت  نيست اما ممكن است باعث جذب واكنش دهنده ايمني با قطبيت

 هيدروفوبيك گردد.

.مشاهده كنندميند حداقل چهار هفته پايداری خود را حفظ شوميپليت هايي كه بدين صورت فعال  

پيش از مرحله كوتينگ نيز موجب افزايش اتصال و كاهش  آنتي بادیشده است كه اثر گلوتارآلدييد بر 

اين اثر ،و ميزان سنجش آنزيمي آن را افزايش مي دهداز سطوح پليمری گشته  آنتي بادیجدا سازی 

 بويژه در مورد پليت هايي است كه تحت تاثير اشعه توسط كارخانه سازنده قرار نگرفته باشند.

قراردادن پليت های  UVبه سطوح پليمری تحت تاثير اشعه  آنتي بادیيك روش ديگر اتصال كوواالن 

موجب القاء تشكيل گروه های فعال بوسيله  UV. گزارش شده است كه اشعه باشدميپلي استيرن 

كه بدين ترتيب موجب اتصال  گرددميمكانيسمي شبيه واكنش های اكسيداسيون در سطوح پلي استيرن 

 .(96، 95)دشوميبه گروه های فعال ايجاد شده  آنتي بادیكوواالن 

مشتقات رزين ،رزين های پلي استيرن با تغييرات شيميايي خاص نيز به صورت تجاری ارائه شده است

الكل آمين و ...باشند كه پروتئين ها به صورت ،های پلي استيرن ممكن است شامل گروه های هيدرازيد

 ند.شوميوق متصل كوواالن به رزين های ف

ايميد و گلوتارآلدييد نسبتا ساده است و برای تهيه تعداد زيادی از پليت های پوشيده شده روش كربودی

. در اين باشدمييا آنتي ژن به منظور استفاده در آزمايشگاه های تحقيقاتي و باليني مناسب  آنتي بادیبا 

به جذب غيركوواالن به سطوح نايلوني در واحد سطح نسبت  آنتي بادیروش ميزان جذب برابر 

 .باشدميحدوداسي برابر 
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 با آنتی ژن بر سطوح پال ستیكی توسط پل زدن بوسیله مولكول ها آنتی بادیاتصال   -1-25-3

 

به سطوح پالستيك  كنندمييا آنتي ژن توسط مولكول هايي كه نقش يك پل اتصالي را ايفا  آنتي بادی

پروتئيني است كه با ميل اتصالي زياد برای سطوح پالستيكي  BSAبه طور مثال ،ندشوميمتصل 

مزدوج گردد.كاربرد  آنتي بادید به واسطه روشهای شيميايي خاص ) روش كربودی ايميد( با توانمي

يا آنتي ژن مورد استفاده پر هزينه باشد.در  آنتي بادیاينگونه روش ها زماني است كه تهيه و تخليص 

پوشانند مي،الستيكي را با يك پروتئين بي اثر كه ميل تركيبي زيادی نيز با پليمر داردنتيجه ابتدا سطوح پ

 BSA( و بعد با استفاده از تركيبات دو عاملي مانند كربودی ايميد موجب اتصال كوواالن  BSA)مانند 

 آنتي بادیكه به واسطه اين عمل از اتالف آنتي ژن يا ،گردندمييا آنتي ژن مورد استفاده  آنتي بادیبه 

 .(95)دشوميجلوگيری 

 استفاده از غشاء نیتروسلولز و کاغذ به عنوان فاز جامد -1-26
 

يا آنتي ژن به عنوان وسايلي برای تشخيص در  آنتي بادیغشاء های نيتروسلولزی پوشيده شده با 

. اينگونه غشاء ها يك روش سنجش انتخابي برای گردندميآزمايشگاه های تحقيقاتي و باليني استفاده 

كه اين  باشدميزيرا تنها مقدار ناچيزی از نمونه برای انجام آزمايش الزم  باشدميتعدادی از آزمايشات 

برای غربالگری كلون ،خود يك مزيت است كه بطور مثال برای ارزيابي حجم های خروجي از ستون

يت های موجود در نمونه های بيولوژيك به صورت كيفي )به طور های هيبريدوما و برای ارزيابي آنال

مثال يك روش تشخيصي كيفي حاملگي استفاده از اينگونه غشاءها است( ونيمه كَمّي استفاده 

 .(95)گردندمي
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 استفاده از شیشه به عنوان فاز جامد -1-27
 

يا آنتي ژن ممكن است بر روی سطوح شيشه ای بوسيله گرما يا عوامل فيكساتيو مانند  آنتي بادی

 فرمالدييد يا توسط گلوتارآلدييد به ميله های شيشه ايي دارای گروه امينوالكيل زايليل تثبيت گردد.

افزايش  گونه شيشه ها موجبند.اينشوميشيشه های با خِلل و فُرج كنترل شده نيز بدين منظور استفاده 

اما يكي از معايب آن افزايش اتصاالت غير ويژه در ،گردندميسطح در مقايسه انواع بدون خلل و فرج 

 .باشدمياتتعدادی از آزمايش

 فازهای جامد ذره ای -1-28
 

آنتي نشاندار از  آنتي بادی فازهای جامد ذره ای برای اولين بار برای جداسازی كمپلك  انتي ژن/

نشاندار در سنجش ايمونومتريك استفاده شده است. انواع فازهای جامد ذره ای مورد استفاده در  آزادبادي

 :(97)آزمايشگاه های تحقيقاتي و باليني به شرح ذيل مي باشند

 سلولز و سفاکریل،آگارز -1-28-1

و ذرات سلولز فعال شده به واسطه  S1000سفاكريل ،آگارز،4Bاتصال واكنش دهنده ايمني به سفارز 

نيتروبنزيل اوكسي متيل  ١-٣پرايودات سديم و كلريد ،تركيبات شيميايي مانند برميد سيانوژن

 .گيردميانجام 1پيريدينيوم

نيز جزء فازهای جامدی است كه به علت داشتن خلل و فرج زياد برای  S1000عالوه بر اين سفاكريل 

كمپلك  های بزرگتر مناسب است. بطور كلي اينگونه فازهای جامد به طور روتين در آزمايشگاه های 

 گيرند.اده قرار ميباليني كاربرد ندارند ولي در يكسری از تحقيقات آزمايشگاهي مورد استف

 

                                           
11(3- Nitrobenzyloxymethyl) Pyridinium Chloride 
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 ذرات التكس )ذرات آلی( -1-28-2

 

اند. اين يا آنتي ژن پوشيده شده آنتي بادیباشند كه با ذرات التك  كروی و از جن  پلي استيرن مي

 ذرات كاربرد وسيعي در گسترش يكسری تست های تشخيصي ايمونولوژيكي دارند. 

به منظور تشخيص و تعيين حضور آنتي ژن اختصاصي  توانندميآنتي باديذرات التك  پوشيده شده با 

د به توانميدر يك نمونه بيولوژيك استفاده گردند. عالوه بر اين ذرات التك  پوشيده شده با آنتي ژن 

در نمونه های بيولوژيك مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال به  آنتي بادیمنظور تشخيص حضور 

د كه در اين روش آنتي ژني كه به كار شوميد از ذرات التك  استفاده منظور تشخيص فاكتور روماتويي

. گرددميكه به ذرات پلي استيرن التك  با پيوند يوني متصل  باشدميطبيعي انسان  IgGمي برند 

به صورت كوواالن به منظور تعيين و تشخيص حضور  آنتي بادی،CRPهمچنين در آزمايش التك  

CRP  د.شوميدر مايعات بدن به اين ذرات متصل 

آنتي تست های التك  ايمونواسي جزء تست های كِيفي بوده اما بوسيله رقيق كردن سريالي آنتي ژن و 

و آنتي ژن به صورت  آنتي بادید استفاده گردد. توانميموجود در نمونه به صورت نيمه كمّي نيز  بادی

 . (98)گردندميكوواالن به اين ذرات متصل 
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 ذرات معدنی -1-28-3

 

 آنهاد كه با استفاده از شومياز ذرات معدني هم به عنوان سطح جامد و هم به عنوان نشان استفاده 

د. در اين نوع شوميدهيم. اين نوع سنجش ايمني ذرات كلوييد نيز ناگرددميسنجش های ايمني طراحي 

يا آنتي ژن فيك  شده بر روی ذرات كلوييد معدني بعنوان نشان استفاده  آنتي بادیسنجش ها از 

رات طال با د. ذرات كلوئيد طال و نقره از جمله فلزات استفاده شده در اين روش مي باشند. ذشومي

 ، مزايای اين روش عبارتند از:گرددميقطرهای مختلف بدين منظور استفاده 

 كند.يا آنتي ژن به ذرات كلوئيد رنگ قرمز آن تغيير نمي آنتي بادیدر اثر اتصال  -

 كند.نانومتر كاهش يافته و رنگ آن تغيير مي ٥٤٠با تجمع ذرات، جذب در طول موج  -

 .(99)دشوميد طال به دو روش هموژن و هتروژن انجام ايمونواسي ذرات كلوئي -

 1تست های سریع -1-92
 

گسترش سيستم های اطالعاتي و كوتاه كردن روش ،لزوم سرعت در تشخيص، مطرح شدن اتوماسيون

 ها درآزمايشگاه های تشخيص طبي و لزوم كاهش هزينه ها موجب گسترش روشهای سريع شدند.

در محل  توانميتستها را ،با پيشرفتهايي كه در زمينه ساده تر كردن وسايل و روش ها ايجاد شده است

 .های اورژان  و حتي توسط فرد در منزل بكار برد

االيزا و... به دليل دقت و حساسيت روش ها برتر مي،تكنيك های ايمونواسي مثل راديو ايمونواسي

اما به دليل نياز به وسايل و صرف زمان و هزينه های زياد برای تشخيص آناليت ها در مراكز ،باشند

ايم كه تست شده باشند. لذا امروزه وارد مرحله ایكوچك و در مراكز با امكانات كم امكان پذير نمي

                                           
1- Rapid Tests 
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های سريع با دقت و حساسيت طراحي و جايگزين روش هايي شود كه نياز به امكانات و وسايل 

 .(95)پيچيده دارند

 تست های کَمّی و نیمه کَمّی -1-29-1

تستهای سريع حساسيتي شبيه يا حتي بيشتر از كيت های االيزا دارند و برای بسياری از آناليت ها 

تشخيص در حد يك نانوگرم در ميلي ليتر يا كمتر صورت گرفته است. در اين تست ها بطور چشمي ،

 حضور يا عدم حضور آناليت را تشخيص داد. توانمي

 

 مزایای تست های سریع -1-29-2

 

 باشند.نتايج به سرعت قابل ارزيابي مي -

 باشند.باشند نيز قابل استفاده ميبرای اشخاصي كه دارای تخصص نمي -

 حجمشان كوچك و با دوام هستند.،كم آنهاوزن  -

 باشند.هيچ وسيله و نيروی الكتريكي مورد نياز نمي -

 چند آناليت را اندازه گرفت. توانميدر يك تست -

 ايمني كامل وجود دارد و به راحتي قابل عرضه هستند. آنهادر استفاده از  -

 هيچ وسيله آزمايشگاهي نياز ندارند. -

 روش كار خاصي الزم نيست. -

ماند ) در مورد ايمونوكروماتوگرافي نتايج به طور دايم ن تغيير برای مدت طوالني باقي مينتايج بدو -

 مانند(.روی كاغذ باقي مي

 .باشدميحجم نمونه الزم كم  -
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 آب و... قابل استفاده هستند.٬بزاق،ادرار،سرم،انواع نمونه ها شامل خون كامل -

 .باشدميگهداری خاصي نياز نشرايط ن -

د تا در هر بار آزمايش از درست كار كردن سيستم شوميدر تست های سريع كنترلي قرار داده  -

 اطمينان حاصل شود.

 در توليد زياد قيمت ساخت ارزان خواهد بود. -

 .(95)قابل اعتماد است -

 

 كاربرد تستهای سريع -1-29-3

 

 ،1ايمونوتايپينگ،انونيقپزشكي،باروری،داروها،دژنراتيوبيماری های ،شاخص های قلبي،هاتشخيص آلرژن -

عوامل ،تومور ماركرها،توكسيكولوژی،بيماری های منتقله از راه تماس جنسي، شاخص های استرس

و بيوتروريسم از جمله موارد كاربرد تست های سريع در زمينه ك بيماری های متابولي،هورمون ها،عفوني

 (.34-41باليني مي باشد )

بيماری های گياهان و غالت در راستای كاربرد ،2موارد مربوط به صنايع غذايي و سالمت مواد غذايي -

 .(102-100)اينگونه تست ها در كشاورزی مطرح است

 .(103)باشدميدامپزشكيمشابه موارد باليني در خصوص انسان  كاربرد در -

تشخيص آلودگي بيولوژيك و آلودگي محيط زيست ميكاربرد در مطالعات محيط زيست شامل  -

 .(105، 104)شود

                                           
1Immunotyping 

2 Food Saftey 
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و اغلب اساس عمومي اين  باشدمياز نمتعدد ني 1در سنجشهای سريع به وسايل مخصوص و معرف های

و ايمونوكروماتوگرافي غشايي  2ايمونوكروماتوگرافي غشايي نقطه ای،تستها بر اگلوتيناسيون ذرات

 .(107، 106)گيردميصورت 3طولي

 

 کلویید طال به عنوان نشانگر و تست های سریع-1-29-4

 

ان پذير و رشد ذرات طال امك 4بعد از بكار گيری ميكروسكوپ الكتروني مطالعه فرآيند هسته دار شدن

 .باشدميشد. قانون رشد ذرات به صورت تواني 

لذا برای مشاهده و اندازه ،باشدميميكروسكوپ نوری پايين تر  5اندازه ذرات طال از قدرت تفكيك

 د.شوميگيری اين ذرات از ميكروسكوپ الكتروني استفاده 

استفاده شده بستگي دارد. ماهيت محصوالت كلوييدی تشكيل شده به ميزان زيادی به شرايط و مواد 

و ماهيت منحني توزيع ذرات بستگي به سرعت نسبي دو مرحله مجزا هسته دار ،اندازه ذرات،شكل ذرات

 .(108)شدن و رشد دارد

 د.شومييك ذره مجزا در حالل تشكيل هسته دار شدن: 

. در اين مرحله مواد گيردميمرحله ای است كه بر روی ذره تشكيل شده در فاز قبلي صورت  رشد:

 .(109)ي يابداضافي بر روی ذره رسوب مي كند و اندازه ذرات افزايش م

بسياری از خواص كلوييدی  .مرحله هسته دار شدن در تشكيل كلوييد طال مرحله ای زود گذر است

 ارد.سوسپانسيون به اندازه ذرات بستگي د

                                           
1  Reagents 

2 Flow Through 

3Lateral Flow 

4  Nucleation 

5  Resolution 
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 آوردنطي سالهای اخير استفاده از كلوييد طال بسيار رايج گشته است. در سنتز كلوييد طال بدست 

. در اين روش ها باشدميكلوييدی با دانه های مجزا از هم و ذراتي با قطر كنترل شده و يك دست مهم 

4 HAuCl  احيا شده وبه شكل اتم طال در مي آيد و به طور كلي از يك احياء كننده به عنوان دهنده

. فرمول (110)دشومياستفاده ،الكترون به يون های طال كه دارای بار مثبت در محلول طال مي باشند

 ذيل واكنش را نشان مي دهد:

Gold tetracholoric acid + ReducerGold colloid 

HAuCl4 + e-                                            Au0 

 

از مزايای كلوئيد طال اين است كه در صورتي كه شرايط الزم برای جذب ماكرومولكول به ذره طال 

 .دهندمي(، اين ذرات پايداری الزم را نشان pHتعيين گردد )مثل غلظت و 

استفاده از كلوئيد طال با توجه به قابليت تكرار پذيری تهيه آن بر نشانگرهايي مثل گلبول قرمز و التك  

 ارجحيت دارد.

پايدار مي باشند و اين در حالي است كه ذرات طال در  ٨تا  ٥بين  pHذرات التك  در محدوده ای از 

باشند، به عالوه آگلوتيناسيون غير اختصاصي و پايدار مي ١٠تا  ٤بين  pHمحدوده ای وسيع از 

از مزايای نشانگر كلوئيد  د.شوميد در كلوئيد طال ديده نشوميخودبخودی كه در ذرات التك  مشاهده 

( اين است كه گلبول قرمز نشاندار شده به مقادير Tanned RBCطال بر گلبول قرمز تانن دار شده )

pH  و با توجه به اين محدوديت  باشدميحساس  ٢/٧و بيشتر از  ٣/٤كمتر ازpH  برای اتصال به ،

( و باشدمي ٧نوگلوبولين ها بيشتر از ايزوالكتريك اغلب ايمو pHايمونوگلوبولين ها كارايي ندارد )

د و با توجه به عملكرد ذرات طال در محدوده گسترده ای شوميدر اين ها زياد مشاهده  12پديده پروزون

 .(111)ها استفاده نمود آنتي بادیبرای اتصال به انواع ماكرومولكول ها از جمله  توانميآنهااز  pHاز 

های آگلوتيناسيون ذرات طال نيز به كار رفته است. آگلوتيناسيون ذرات برای تشخيص آناليت ها روش

ك  و...( تفاوت دارد چون در اينجا وجود آنتي ژن با تغيير رنگ طال با آگلوتيناسيون ساير ذرات )الت

                                           
1 Prozone 
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د، واكنش يك مرحله ای است و نتايج مثبت به راحتي از نتايج منفي بطور چشمي قابل شوميمشخص 

 .(112)باشدميتشخيص 

در طول موج  آنهاو جذب ماكزيمم  باشدمياند دارای رنگ قرمز پوشيده شده آنتي بادیذرات طال كه با 

تغيير كرده و  آنهاو در حضور آناليت مورد نظر، ذرات آگلوتينه شده و رنگ  باشدمينانومتر  ٥٢٠-٥٤٠

يابد، البته نتايج از طريق چشم نيز قابل مشاهده كاهش مي آنهامي آيد و جذب  به رنگ بنفش در

آناليت هايي از جن  پروتئين را مورد بررسي قرار  توانمي.بر اساس آگلوتيناسيون ذرات طال  باشدمي

 داد.

ريق باشند و از طها مثل استروئيدها و خيلي از داروها از لحاظ ايمونوشيمي منوواالنت ميهاپتن

ند اما با جفت كردن مولكول هاپتن ها به حامل هايي مثل آلبومين شوميآگلوتيناسيون مستقيم مشخص ن

د شبيه آنتي ژن بيوواالنت يا توانميمولتي واالنت به دست مي آيد كه -( كمپلك  هاپتنBSAسرم گاو )

 .(113)را آگلوتينه نمايد آنتي بادیذرات طال پوشيده شده با ،مولتي واالنت 

توسط هوري   ١٩٧٦در سال  1توسط مانانآنتي مانان  آنتي بادیآگلوتيناسيون ذرات طال پوشيده شده با 

عليه هورمون  نتي بادیآ.آگلوتيناسيون ذرات طال پوشيده شده با (114)برگر و راست انجام شد

 .(115)طراحي شد ١٩٨٠و همكاران در سال 2( توسط لورينگHCGگونادوتروپين جفت انسان )

منوكلونال عليه  آنتي بادیجستجوی خون در مدفوع با آگلوتيناسيون ذرات طال پوشيده شده با 

نانوگرم بر ميلي  ٥/٠هموگلوبين انسان در صورت وجود هموگلوبين انجام شد و حساسيت اين تست 

و عواملي از جمله  باشدميو بر تست گاياك )تست روتين برای جستجوی خون در مدفوع  باشدميليتر

رژيم غذايي در اين تست دخالت دارند( ارجحيت دارد چون در تست گاياك موادی مثل 

گذارند، در حالي كه با اين روش نتايج خوبي حاصل اسيداسكوربيك موجود در مدفوع اثر مي

 3و آنتي ژن روبال آنتي بادی. همچنين آزمايش آگلوتيناسيون با ذرات طال پوشيده شده با (112)دشومي

 (.١٠١انجام شد )

                                           
1 Mannam 
2Leuvering 
3 Rubella antigen 
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نانومتر  ٧٥و در ذرات طال با قطر بيش از  باشدمينانومتر  ٤٠عموما قطر مناسب برای ذرات طال 

 (.١٠٢اتوآگلوتيناسيون خودبخودی رخ مي دهد )

به جای استفاده از كونژوگه التك  كه در آن زمان معمول بود در تست های سريع به  ١٩٨٠از نيمه 

خيص اغلب آناليت ها براساس تش ١٩٨٠جهت پايداری از كونژوگه طال بيشتر استفاده شد و از اواخر 

ايمونوكروماتوگرافي طراحي شده است. تست ايمونوكروماتوگرافي، قابل اعتماد است و در زمان 

 .گرددميكوتاهي و به راحتي و بدون خطا و اشتباه توسط پرسنل غيرفني تفسير 

 چگونگی تشكیل کلویید طال و ماهیت آن-1-30
 

. در اين روش از يك احيا كننده به باشدميبه اتم های طال  4HAuClسنتز كلوييد طال بر اساس احياء 

د كه منجر به تشكيل اتم طال شوميعنوان دهنده الكترون به يونهای با بار مثبت طال در محلول استفاده 

د. قبل از اضافه كردن احياء شوميد. در بيشتر موارد از سيترات سديم به عنوان احياء كننده استفاده شومي

رشد يون های طال به اتم های طال را با  12-1در محلول صد در صد يون طال وجود دارد. شكل ،كننده

دهد. بالفاصله بعد از اضافه كردن احياء كننده افزايش سريعي در اتم اضافه كردن احياء كننده نشان مي

دهد. آنگاه در رخ مي 1سپ  تجمع،های طال در محلول به وجود مي آيد تا به سطح فوق اشباع برسد

هسته بيست وجهي مركزی ) ايكوزاهيدرال( از يازده اتم در محل ،مرحله ای كه هسته دار شدن نام دارد

سريع رخ مي دهد و به محض اين مرحله فوق العاده ،دشوميهای هسته دار شدن تشكيل 

ته دار متصل اتمهای طالی باقيمانده در محلول تحت گراديانت كاهش انرژی به سايت های هس،تشكيل

ند. تعداد هسته تشكيل شده در ابتدا تعيين شوميند و بدين ترتيب همه اتم ها از محلول برداشت شومي

كه چه تعداد ذره در محلول رشد نمايد و تعداد هسته به ميزان احياء كننده اضافه شده  باشدميكننده 

يجاد مي نمايد و بدين ترتيب تعداد بستگي دارد. مقدار زياد احياء كننده سايت های هسته ای زياد ا

 (.١٠٣د. لذا اندازه ذرات به ميزان احياء كننده اضافه شده بستگي دارد )شوميزيادی ذره ايجاد 

                                           
1 Aggregation 
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 ماهیت ذره طال-1-30-1

 

كلوييد طال شامل سوسپانسيوني از ذرات طال است كه توسط اليه ای با بار منفي ناشي از يون های منفي 

نام دارد كه وسيله ای برای دفع ذرات طال از يك ديگر مي  1اين اليه پتانسيل زتا،اندشدهمحلول پوشيده 

 باشند تا بتوانند برای مدت طوالني در سوسپانسيون محلول باقي بمانند.

مساله ممانعت ،ند. اما در ذرات باالشوميذرات طال دارای اندازه يك نانومتر رنگ نداشته و ديده ن

نانو متر آن به سطح  ٤نانومتر طول دارد و فقط  ٨كه  Gبرای مثال ايمونوگلوبولين  فضايي مطرح است و

كنيم كه نسبت سطح مالحظه مي باشدمينانومتر  ١٠٠ آنهاد و در ذراتي كه اندازه شوميذره طال متصل 

 به حجم كاهش يافته و بنابراين عدم پوشش كامل اين ذرات توسط پروتئين ها موجب تجمع دانه های

 (.١٠٣د )شوميرا موجب  آنهاطال شده و ناپايداری 

 کلویید طال و مكانیسم جذب پروتئین به طال -آنتی بادیاتصال کونژوگه -1-30-2

 

و به طور پاسيو يا غير فعال پروتئين  باشدمياتصال پروتئين به ذرات طال شبيه اتصال به ذرات التك  

داروها و مولكولهای كوچك ،نمي دهد. هورمون هاد و جذب كوواالنتي رخ شوميسطح ذرات جذب 

ابتدا به يك پروتئين حامل ديگر مثل سرم آلبومين گاوی ،باشدميآنهاكيلو دالتون وزن  ١٠كه كمتر از 

. پروتئين حامل بايد گيردميند و بعد اتصال غير فعالي بين ذرات طال و پروتئين انجام شوميمتصل 

مولكول اتصالي كوچك اثر نگذارد. در بعضي موارد ممانعت فضايي از  مولكولي خنثي باشد و بر فعاليت

 آشكار شدن مولكول كوچك جلوگيری مي كند.

از طريق  3(Fab)ناحيه متغير ،دشوميبه طور محكم به ذره طال متصل  2(FC)از ناحيه ثابت  آنتي بادی

سازد تا به آناليت متصل ميذره طال را قادر ،اليه يوني دو گانه كه ذره طال را احاطه نموده است

كند و منجربه نتايج نشان دار رقابت مي آنتي بادینبايد وجود داشته باشد چون با  آزادآنتي باديشود.

                                           
1Zeta 
2Fragment Crystalization 
3 Fragment Antigen Binding 
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د و نيز در دراز مدت پايداری كونژوگه شوميمنفي كاذب در آزمايش هايي كه از اين كونژوگه استفاده 

 طال را تحت تاثير قرار مي دهد.

(. ذرات ١٠٢-١٠٤ايزوالكتريك رخ مي دهد ) pHاتصال اپتيمم پروتئين به ذرات طال در نزديكي نقطه 

طال بار منفي دارند چون اليه ای از يون های منفي احياء كننده ای كه نمك طال را به كلوييد طال تبديل 

جذب خواهد كرد. نواحي  قرار دارد و اين بار منفي پروتئين های باردار مثبت را آنهادر سطح  كنندمي

 ٤/10ليزين ) ipHكمتر از pHنين است شارژ مثبت قوی دارد و در در پروتئين غني از ليزين يا آرژ كه

ipH ( و آرژنين )٥/١٢ipH ند. هنگامي كه پروتئين به قدر شومي( به طور قوی به سطح طال متصل

فوبيك پروتئين با نواحي هيدروفوبيك كافي به ذره طال نزديك شد ) تقريبا يك نانومتر( نواحي هيدرو

مثل 1سطح طال در تماس مي باشند. هر پروتئين غني از اسيدهای آمينه غير قطبي

ند.اتصاالت شوميايزولوسين يا فنيل آالنين به طور قوی به سطح طال باند ،لوسين،تريپتوفان

نه سولفوردار )مثل سيستئين و پروتئين هايي كه حاوی تعداد زياد اسيدآمي،اتصاالت قوی مي باشند،2داتيو

ند و اين به علت جذب بين اتم های طال و شوميمتيونين ( باشند به طور قوی به سطح ذره طال متصل 

 (.٩٤) باشدمياتم های سولفور 

 

 پروتئین و شرایط پایداری -مكانیسم جذب کونژوگه طال -1-30-3

 

 گفت مكانيسم های جذب پروتئين به طال عبارتند از: توانميبطور كلي 

 نينار مثبت پروتئين مثل ليزين و آرژواكنش بين ذرات طال با بار منفي با اسيدهای آمينه با ب -

 جذب هيدروفوبيك پروتئين به سطح ذرات از طريق اسيدهای آمينه مشخص مثل تريپتوفان -

 (٤-٢ار پروتئين و ذرات طال) شكلاتصاالت داتيو بين اسيدهای آمينه سولفورد -

                                           
1Apolar 
2Dative 
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پروتئين را بايد بلوكه كرد تا از واكنش غير اختصاصي سايت ها در سطح ذرات  -كونژوگه طال پایداری: 

و كازئين ،ژالتين،آلبومين سرم گاوی،طال جلوگيری بعمل آيد و از طرفي به پايداری آن نيز كمك شود

جهت ذخيره سازی نهايي، بافر با غلظت نمكي باال و  ند.شوميبرای پايداری و بلوكه كردن استفاده 

 د.شوميآنتي بادييا هيدروليز  آسيبچون سبب ،دارای سورفكتانت بايد بكار رود

و بهترين نگهدارنده  گرددميشدن كونژوگه 1نگهدارنده حاوی سولفور يا جيوه سبب كالپ نگهدارنده: 

دن كونژوگه در فاز جامد به طور صحيح .خشك كرباشدمي٪ ١/٠برای كونژوگه طال سديم آزيد 

 (.٩٤٫١٠٣كونژوگه را برای سالها پايدار نگاه مي دارد )

 

 مكانیسم اتصال پروتئین به ذرات کلوییدی طال -12-1 شكل

 ایمونوکروماتوگرافیتست های  -1-31
 

يد ئنشاندار شده با كلو آنتي بادیو امروزه اغلب  باشدميآنتي باديايمونوكروماتوگرافي تستي بر اساس 

. طبق خاصيت مويينگي در غشاء حركت نموده و متعاقب اين حركت جدا سازی رودميطال بكار 

اساس تست های ايمنوكروماتوگرافي بر تشكيل دو خط و نيز .گيردميصورت  آنهاتركيبات و شناسايي 

گاها يك خط )تست مستقيم و يا غير مستقيم( بعنوان تشخيص استوار گرديده است.خط كنترل كه 

                                           
1Collapse 
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كونژوگه)عموما با نانوذره طال( واكنش مي آنتي بادیكوت شده است كه صرفا با  آنتي بادیمعموال يك 

آنتي ( است. در اين خط يك Tبعدی خط تشخيص تست)خط  .خطگرددميدهد و سبب تشكيل خط 

نتي ژن كوت شده است كه با آناليت موجود در مايعات بدن)عموما سرم و آو گاها يك  بادی

ميكونژوگه با نانوذره طال( سبب ظهور خط  آنتي بادیادرار(واكنش داده و سپ  آشكار ساز)عموما 

 (. 13-1گردد)شكل 

 (1LFIAایمنوکروماتوگرافی) اساس تست های -31-1شكل 

سيستم ،، زمان الزم برای واكنش3اختصاصي بودن،2در ايمونوكروماتوگرافي الزم است حساسيت روش 

خط  ،آنزيم و... ( مشخص شده باشد. خط تست،فلزات كلوييدی،ردياب بكار برده شده ) مثل التك 

انتخاب پدهای جاذب انتخاب غشاء ) تركيب  ،وسايل ساخت ،مواد آشكارگر ،ها آنتي بادی، كنترل

زمينه و دترجنت های بكار برده شده برای غشاء( در طراحي ،ضخامت غشاء،خروجي،پليمری

 .باشدميايمونوكروماتوگرافي هر آناليت بسيار مهم 

                                           
1Latral Flow Immunochromatography Assay 
2 Sensitivity 
3 Specificity 
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اند بر اساس بسياری از تستهای تشخيصي كه بطور تجارتي ساخته شده، طي سالهای اخير

اند.اولين آناليتي كه طراحي تست ايمونوكروماتوگرافي برای آن انجام افي طراحي شدهايمونوكروماتوگر

بود كه از اين هورمون برای تشخيص حاملگي استفاده  1گرفت هورمون گونادوتروپين جفت انساني

سلنيوم يا ٬د و از كونژوگه التك شوميند. برای تست حاملگي از نمونه ادار يا پالسما استفاده نمايمي

 د.شوميطال به عنوان ردياب استفاده 

 

 ایمونوکروماتوگرافی ویژگی های -1-31-1

 

 2قبل از ساخت استريپ بايد به پارامترهای كليدی تست توجه داشت مثل: محدوده تشخيص

ماتريك  ،نحوه تفسير نتايج،شكلخط تست،الگو وسيستم تشخيص،، سرعت آزمايش3ويژگي،)حساسيت(

 .(95)بسته بندی و قيمت گذاری )در صورت لزوم(،ب )در صورت لزوم(طرح قال،نمونه

 

 آنتی بادی-1-31-1-1

 

روند بايد به اندازه كافي حساسيت و هايي كه در تست های ايمونوكروماتوگرافي بكار ميآنتي بادی

به عنوان  توانندميها  آنتي بادی،خلوص و پايداری داشته باشند. بر حسب طراحي آزمايش،ويژگي

در خط تست بكار روند يا به عنوان كونژوگه روی آشكار كننده قرار بگيرند و يا هر  4تَـله آنتي بادیيك

بايد فعال بماند و پ  از خشك شدن كامل ،دشوميجذب يك محيط جامد  آنتي بادیدو. هنگامي كه 

های مورد  آنتي بادیفعال گردد. ،مجددا هيدراته شود،نيز ساختار خود را حفظ كند و وقتي كه با نمونه

 پلي كلونال يا مونوكلونال باشند. توانندمياستفاده 

                                           
1 Human Chorionic Gonadotrophin 
2Detection Limit 
3 Specificity 
4 Capture Antibody 
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 معرف های آشكار کننده-1-31-1-2

 

از معرف های آشكار ساز مختلفي استفاده كرد. رايج ترين موادی كه  توانميبرای رويت يك سيگنال 

درعين حال  روند، دانه های التك  و ذرات كلوئيد طال هستند.در تست های تجاری موجود بكار مي

از آنزيم، كونژوگه ها، ساير كلوئيدهای فلزی، رنگ ها، ذرات فلورسنت وذرات مغناطيسي  توانمي

 آنهايكسويه است و شكل  آنهااستفاده كرد. يكي از خصوصيات مهم ذرات اين است كه تفرق نور در 

منافذ غشاء عبور كنند.  همواره كروی است. در هنگام انجام آزمايش، ذرات بايد از ساختمان پيچ در پيچ

. استفاده از ذرات با اندازه و شكل مختلف ممكن كنندميذرات كوچكتر سريعتر از ذرات بزرگتر حركت 

 است ايجاد حساسيت و ويژگي متفاوتي نمايند، حتي اگر ساير اجزاء يكسان باشند.

 

 خصوصیات غشاء-1-31-1-3

 

است. خصوصيات فيزيكي و  1حركت جانبيغشاء يكي از مهمترين اجزاء استريپ تست های با 

تحت تاثير قرار مي دهد. خصوصيات حركت موئينه  آن راشيميايي غشاء، خصوصيات حركت موئينه 

 گذارد.نيز به نوبه خود بر رسوب مواد، حساسيت آزمايش، ويژگي آزمايش و ثبات خط تست تاثير مي

 

 تركيب پليمر و اتصال پروتئين -1-31-1-3-1

های با حركت جانبي، غشاء بايد بطور غير قابل برگشت، در خط های تست و كنترل به تستبرای نوار 

معرف های گيرنده، متصل شود. پليمری كه غشاء از آن ساخته شده است، خصوصيات اتصالي آن را 

 ( آمده است.4-1در جدول ) آنهاتعيين مي كند. انواع پليمر و خصوصيات اتصالي 

  

                                           
1 Lateral Flow Test Strip(LFTS) 
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آنهاپليمرهای مختلف و انواع اتصاالت  -4-1 جدول  

 

 

 

 

 

 

است، بستگي دارد.  1كه برای غير متحرك سازیميزان اتصال پروتئين به غشاء به مساحتي از پليمر 

)ميزان هوا در ساختمان سه بعدی(، ضخامت و به ميزان  3، پوروسيتي 2مساحت غشاء بوسيله اندازه منفذ

 د.شوميكمتر خصوصيات ساختماني انحصاری پليمر تعيين 

به صورت  مساحت غشاء به صورت غير خطي با اندازه منفذها كاهش و به صورت خطي با ضخامت و

 غير خطي با پوروسيتي افزايش مي يابد. 

غشاء نيتروسلولز بوسيله واكنش الكتروستاتيك، دو قطبي قوی، استر نيترات با دو قطبي قوی باند پپتيدی 

د.غشاهای نيتروسلولزی بطور كامل خنثي بوده، فاقد پروتون اسيدی ميشوميپروتئين به آن متصل 

 باشند.

 ت نمونه در تست های ایمنوکروماتوگرافیعوامل موثر درحرک-1-32
 

 سرعت جریان موئینه-1-32-1

در استريپ غشاء ، هنگامي كه يك طرف آن  1سرعت جريان موئينه، سرعتي است كه جلوی نمونه   

. اندازه گيری اين مقدار بسيار دشوار است چرا كه سرعت بطور رودميبه پيش ،گيردميدرون مايع قرار 

                                           
1 Immobilization  
2 Pore Size 
3 Porosity 

 مكانيسم اتصال اوليه مر غشاءپلي

 الكتروستاتيك نيتروسلولز

 هيدروفوبيك فلورايد پلي وينيليدين

 الكتروستاتيك )يوني( نايلون )تغيير بار يافته(

 هيدروفوبيك پلي اتر سولفون
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و آن زماني است كه مايع  باشدميتر اندازه گيری زمان جريان موئينه  آسانتواني كاهش مي يابد. پارامتر 

الزم دارد تا استريپ را كامل طي كند. اين مقدار را ثانيه برسانتي متر مي نامند و بطور معكوس وابسته به 

لل و فرج دار بستگي سرعت جريان است. سرعت جريان يك غشاء به خصوصيات تجمع ساختمان خ

 دارد.

 HF180،HF240 ،HF135را  آنهاشش نوع غشاء مختلف توليد مي كند كه  2پورشركت ميلي

،HF120،HF90 وHF75  نامگذاری كرده است و اعداد مربوطه بيانگر مدت زماني بر حسب ثانيه

و  كمترين HF240است كه جريان موئينه، چهار سانتي متر را طي مي كند. در اين صورت 

HF75(95)بيشترين سرعت جريان موئينه را داراست . 

 پد نمونه-1-32-2

انتشار يكنواخت و كنترل شده نمونه به سوی پد  آنهاكه مهمترين  رودميپد نمونه به چند منظور بكار 

كند. پد نمونه وقتي با . در عين حال سرعت ورود مايع به پد كونژوگه را كنترل ميباشدميكونژوگه 

مثل پروتئين ها، دترجنت ها، افزايش دهنده های ويسكوزيته و نمك های بافر  ساير اجزاء استريپ

 د :توانميآغشته شوند 

 موجب افزايش ويسكوزيته نمونه شود )جريان را تنظيم مي كند(. -

 افزايش دهد. 4را در حل كردن معرف آشكارساز 3توانايي نمونه -

 مواد پايين دست شود.مانع اتصال غير اختصاصي كونژوگه و آناليت به  -

 كند كه، مستعد تشكيل كمپلك  ايمني در خط تست شود.شيميايي نمونه را طوری اصالح مي ماهيت -

روند: الياف بافته شده و فيلترهای سلولز. دو نوع ماده وجود دارند كه معموال به عنوان پد نمونه بكار مي

 آنها. كنندميالياف بافته شده معموال حجم نمونه را به خوبي و يكنواخت روی پد كونژوگه توزيع 

تي مرطوب هستند. الياف كار كرد حتي وق آنهابا دست با  توانميقدرت كشش خوبي دارند و به راحتي 

                                                                                                                               
1 Sample Front 
2Milipore 
3 Sample 
4 Detector Reagent 
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. از طرف ديگر، دارندميميكروليتربرسانتي متر مربع( نگاه ٢-١حجم كوچكي از نمونه را )تقريبا 

، محتوای پروتئيني، گيردميبه گونه ای تيمار كرد كه وقتي ماده حل شونده روی آن قرار  آن راتوانمين

pH.قدرت يوني يا ويسكوزيته نمونه را اصالح كند ، 

ميكرومتر(،  ٢٥٠رهای سلولزی تقريبا خواصي عك  الياف بافته شده دارند، ضخيم هستند )بيشتر از فيلت

 ٢٥)بيشتر از  دارندميضعيف و نسبتا ارزان مي باشند. فيلترهای سلولزی حجم بيشتری از نمونه را نگاه 

فيلترهای  ميكروليتربرسانتي متر مربع(، به سختي قابل حمل هستند به خصوص اگر خي  باشند.

به خصوص اگر آزمايش مورد نظر برای ادرار  باشدميسلولزی شايعترين ماده مورد مصرف در پد نمونه 

 آنهاتوانميارجح تر هستند چرا كه  آنهابزرگ  1طراحي شده باشد. فيلترهای سلولزی بخاطر حجم بستر

و قدرت يوني  pH را مملو از عوامل بلوكه كننده، معرف های آشكار سازو تغيير دهنده های

 .(106)نمود

 کونژوگهپد -1-32-3

مهمترين كاری كه پد كونژوگه انجام مي دهد انتقال يكنواخت معرف آشكارساز و نمونه بر روی غشاء 

. وقتي كه جريان نمونه به پد كونژوگه مي رسد، معرف شناساگر حل شده و مواد موجود روی باشدمي

 زير است: روند. پد كونژوگه ايده آل دارای خصوصياتاين پد به همراه نمونه به غشاء مي

 اتصال غير اختصاصي پايين -

 خصوصيات حركتي يكنواخت و ثابت -

 حجم بستر ثابت -

د فيلترهای بافته نشده هستند كه از فشرده شوميمواد مُتخلخلي كه معموال برای پد كونژوگه استفاده 

ا پلي اتيلن( كردن فيبرهای در هم تنيده شده سلولز، شيشه يا پالستيك )مثل پلي استر، پلي پروپيلن ي

 ند.شوميبر اساس اندازه فيبر، وزن پايه و استخراج پذيريشان تقسيم بندی  آنهاند. شوميساخته 

                                           
1Bed Volume 
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روند فيلترهای اكثرا، قيمت اينها كمتر از غشاهاست. موادی كه معموال برای ساخت پد كونژوگه بكار مي

 .(106)فيبر شيشه و فيلترهای سلولز مي باشند

 پد جاذب-1-32-4

. وظيفه اوليه پد جاذب افزايش ورود حجم نمونه به استريپ گيردميدر انتهای استريپ قرار  1پد جاذب

د در شستن ذرات آشكارساز غير متصل از خط های تست و كنترل و توانمي. اين افزايش حجم باشدمي

زمينه بكار رود و به اين ترتيب زمينه را كاهش داده، حساسيت را افزايش دهد. پدهای جاذب بيشتر از 

اند. مواد بايد بر اساس ضخامت، فشردگي و يكنواختي حجم بستر انتخاب دهفيلترهای سلولز ساخته ش

با تغيير ابعاد پد  توانميشوند. بعد از انتخاب ماده جاذب، بهينه كردن برداشت حجم كل استريپ را 

 ( تنظيم نمود.آنهاجاذب )معموال طول 

 روش های آزمایشگاهی معمول برای تشخیص تروپونین -1-33

 روش  االيزا 

  روش های كمي لومينسان 

 روش ايمنوكرماتوگرافي 

 قلبی در سرم Iبررسی روشهای تشخیص تروپونین  -1-33-1

 

تكامل تست استريپ های ايمونوكروماتوگرافي سريع كه به ايمونواسي حركت جانبي نيز شناخته  

دنبال كرد. اگرچه مفهوم تست  ١٩٥٠را تا دهه  آنهاتوانميند، نتيجه تقارب رشته هايي است كه شومي

 .گرددميهای تشخيص سريع بر پايه مايعات بدن به پيش از اين تاريخ باز 

باستان  های ين هزار سال پيش وجود دارد. چينيشواهد مكتوب تشخيص بر پايه بزاق و ادرار از چند

عمل شايع، استفاده از بزاق در جزء اولين استفاده كنندگان بزاق و ادرار در تشخيص بودند. يك 

تشخيص سريع مجرم بوده است. در تست برنج، عدم توانايي در توليد كافي بزاق برای فرو بردن، در 

                                           
1Absorption Pads 
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حاليكه مشتي برنج در دست بود، مدركي كافي برای مجرميت بود. به اين ترتيب، يك نتيجه سريع 

اولين گزارش های مكتوب در مورد بدست مي آمد كه اغلب با تشخيص نادرست همراه بود. يكي از 

 تست تشخيصي بر پايه ادرار برای تشخيص حاملگي در نوشته های مصريان پيدا شده است.

ده مياني ادامه يافت. ستوجه به ادرار به عنوان يك محيط تشخيص سريع برای بسياری از بيماری ها تا  

حالت های مختلف را  توانندميرار، ماجرا تا آنجا پيش رفت كه عده ای ادعا كردند از روی رنگ اد

تشخيص و تمايز دهند و تنها در اواسط قرن بيستم بود كه تست های تشخيص سريع قابليت تشخيص 

 .(116)صحيح پيدا كردند

شد كه اولين بار در سال اساس تكنيك ايمونواسي حركت جانبي از تست  آگلوتيناسيون التك  گرفته 

 2در همان ايام تست های ايمونواسي بر اساس پليت.(117)توليد شده بود 1توسط پالتزو سينگر ١٩٥٦

اختراع شد.  ١٩٥٠در دهه  3وين بودند. اولين بار راديوايمونواسي توسط برسون و يالوهم در حال تك

 ارائه شد. ١٩٦٠آنزيم ايمونواسي هم در سال 

پيشرفت هايي نظير جابجايي آنزيم با راديوايزوتوپ، كوتاه تر شدن زمان واكنش، ويژگي بيشتر و نيمه  

اصالح  ١٩٨٠يه تكنولوژی حركت جانبي در اوايل دهه عمر طوالني تر نيز با آن همراه شدند. اصول اول

مواردی را در  4ديكينسون -شدند و تا سال های آخر آن دهه تكامل يافت و شركت هايي نظير بكتون

 زمينه اين تكنولوژی برای خود ثبت كردند.

 اولين محصول در زمينه تست های سريع فاز جامد تست حاملگي بود كه ادامه عالقه تاريخي بر 

گام  ١٩٧٠استفاده از نمونه ادرار جهت اهداف تشخيصي است. كاربرد اين تست به خصوص در سال 

 hCGدرك عميق از بيولوژی  آوردنو بدست  آنتي بادیبزرگي بود كه نتيجه بهبود در تكنولوژی توليد 

لوژی و همكارانش بود. اگرچه برای تكامل بيشتر تست های حركت جانبي، تكنو 5توسط وايتوكايتي 

ها، وسايل پخش مايعات و در  آنتي بادیهای ديگر هم الزم بودند مثل توليد غشاهای نيتروسلولز، توليد 

                                           
1  Plotz And Singer  
2  Plate Based Immunoassay  
3  Berson And Yallow 
4  Becton-Dickinson  
5  Vaitukaitis  
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نيز الزم بود. تمام اين عناصر الزم بودند تا  1عين حال يك بانك اطالعاتي از متودولوژی های ساخت

ا در يك تست ساده و يك تركيبي از مواد شيميايي و بيولوژيكي، كاغذها، پليمرها، افراد و روش ه

 مرحله ای جمع شوند كه ارزش تشخيصي داشته باشد.

تكامل بسياری داشته اند. در نتيجه كارهای اوليه در  ١٩٩٠بسياری از اين تكنولوژی ها در دهه اول  

به بازار عرضه شدند. از آن  ١٩٨٠تمامي اين حيطه ها، اولين محصول حركت جانبي در اواخر سال 

 ٢٠٠بيشتر از  ٢٠٠٦اند. از سال وژی حركت جانبي، كاربرد آن و صنعت هر سه متحول شدهزمان، تكنول

بيليون دالر دارند. كاربرد  ١/٢كه ارزشي بالغ بر كنندميكمپاني در سراسر جهان از اين تست ها توليد 

يص اين تكنولوژی از تشخيص باليني تا حيطه هايي نظير دامپزشكي، كشاورزی، صنايع غذايي، تشخ

 مولكولي، داروئي و جنگ بيولوژيك گسترده شده است.

                                           
1  Manufacturing Methodologies  
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 فرضیاتوسواالتتحقیق، اهداف-1-34

 اهداف اصلی: -1-34-1

 يدتوپ تروپونين با استفاده از پپت يرای دو اپب مونوكلونال با تمايل باال هایليد آنتي باديتو -

 .تام بعنوان شاخص انتخاب ينو تروپون  يمونودومينانتا

 ايمونوكروماتوگرافي برای اندازه گيری اين ماركر در سرم انسان.طراحي روش  -

 .مقايسهوارزيابيروشطراحيشدهباروشهايديگرازنظرحساسيتودقت -

 اهداف اختصاصی: -1-34-2

 .تستياستفادهازآندرطراحيتباالبرايفيكلطالباكينانوپارت–آنتي بادیدكونژوگهيتول -

آنتي ونيتست در كونژوگاس گناليس( شدت enhancer)تكنندهيتقوياحتماليروشهايبررس -

 طال. كلينانوپارت –بادی

 كونژوگه نيطال و انتخاب بهتر كلينانوپارت –آنتي بادیيكونژوگه ها یداريپا يبررس -

 اهداف کاربردی: -1-34-3

 .نيتروپون یبر رو يعلم قاتيو تحق صيتشخ یبرا هيدمواداوليتول -

 نيتروپونعيسر يصيتتشخيكديلوت - 

 سواالت اصلی تحقیق -1-34-4

 هنمود؟يتوپمختلفتهيدواپيژهبرايويهاآنتي باديتوانميننتيمونودوميا دياستفاده از پپت آيا با-

 یبرا زايبا روش اال سهيسنجش مناسب و قابل مقا توانميفوق  آنتي بادیبا استفاده از  ايآ-

 كرد. يطراح Iنيغلظت تروپون نييتع
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 فرضیات -1-34-5

 قيشده بر اثر تزر دي)پاراتوپ( تول یها آنتي بادیانتخاب  یبرا ننتيمونودوميا دغالبيپپت 

 مناسب است .ژن تام  يآنت

  ظر نمورد  ننتيمونودوميغالبايدهايبا پپت زانتخاببدست آمده ا  یهاآنتي باديبا استفاده از

ستاندارد ايروشهاو دقت مشابه با  تيبا حساس يمنوكروماتوگرافيا تيك يامكان طراح

 .وجوددارد



      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

هاــواد و روشـم



      

 

   77 

 مواد مصرفی و کیت های مورد نیاز -2-1

 

 شماره كاتولوگ شركت سازنده نوع ماده مصرفي

 - انستيتو پاستور ايران BALB/cموش 

 Sigma, USA E 5881 ادجوانتت كامل فروند

 Sigma, USA F 5506 ادجوانتت ناقص فروند

 - RPMI-1640 GIBCO, USAپودر محيط كشت

 - GIBCO, USA (Fetal bovine serum)سرم جنين گاو 

PEG1500 Sigma, USA P3515 

 Gibco, Invitrogen, USA 11360039 سديم پيروات

 HAT Sigma, USA H0262محيط 

 - Sigma, USA استرپتومايسين –پني سيلين 

 - Sigma, USA بي كربنات سديم

HEPES Merck, Germany - 

Trypan blue Sigma,USA T6146 

DMSO Merck,Germany 317275 

 - Merck, Germany اسيدسولفوريك

 - Merck, Germany اسيدكلريدريك

 - Merck, Germany كلروفرم

 - Merck, Germany ايزوپروپانول

 Merck, Germany اتانول

 

- 

 - 0.2um  Millipore, USAفيلتر استريل 

 - Falcon,  USA خانه با كف صاف 24پليت كشت 

 - Nunk, Denmark خانه با كف صاف 96پليت كشت 
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 - Nunk, Denmark خانه با كف صاف 6پليت كشت 

 - Nunk, Denmark خانه با كف صاف 12پليت كشت 

 - 2cm 25 Nunk, Denmarkفالسك كشت سلولي 

 - 2cm 75 Nunk, Denmarkفالسك كشت سلولي 

Pristane Sigma, USA P2870 

 Sigma, USA M8770 موشي IgGبزی ضد  آنتي بادی

 ,Roche Diagnostics موشي IsoStripكيت  

Germany 

11493027001 

Skim Milk Merck, Germany - 

BSA Sigma, USA A9418 

Tween 20 Sigma, USA - 

 - Sigma, USA اكريالميد و بي  اكريالميد

 - Sigma, USA آمونيوم پر سولفات

TEMED Sigma, USA - 

SDS Sigma, USA - 

Protein size marker Invitrogen, USA - 

 - Sigma, USA رنگ كوماسي بلو

 - S Sigma, USAرنگ پانسو 

Rabbit -anti- Human HRP 

conjugated 
 - شركت رازی بيوتك

PVDF Merck, Germany - 

DAB Sigma, USA - 

 - LE Roche, Germanyژل آگاروز 

 - Merck, Germany اسيد بوريك

 - Merck, Germany اتيديوم برومايد

E-coli strain BL21 (DE3) Novagen, Germany - 

Agar Agar Biolife, Italy - 

Yeast Extract Merck, Germany - 

Trypton Biolife, Italy - 

http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=P2870&Brand=SIGMA
http://www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=P2870&Brand=SIGMA
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Ampicillin بهدارو، ايران - 

Kanamycine بهدارو، ايران - 

 - انستيتو پاستور ايران (+)pE32aوكتور بياني 

 - Merck, Germany گليسرول

IPTG Fermentas, Russia R0392 

 Ni-NTA  Qiagen, USA 30210ژل كروماتوگرافي 

 Merck, Germany 104716 ايميدازول

  Amicon Millipore, Germanyفيلترهای تغليظ 

TMB پيشتاز طب، ايران - 

) Tris base3NO11H4(C Boheringer Mannheim, 

Germany 

- 

 - Merck, Germany (NaCL)كلريد سديم 

 - 4PO2(NaH Merck, Germany(فسفات دی سديك 

 - 4PO2(KH Merck, Germany(فسفات منوپتاسيك 

 - Merck, Germany (KCL)كلريد پتاسيم 

 - Merck, Germany (NaOH)سود 

 - Boeco, Germany الم شمارش سلولي نئوبار

 Acrodisc, Gelman ميكرومتری 0.22فيلتر 

Sciences, USA 

- 

 - Nunk, Denmark ميلي ليتر  15 فالكونلوله 

 - Nunk, Denmark ميلي ليتر  50 فالكونلوله 

 - NaN Merck, Germany)3(سديم آزايد 

 - Normax, France پيپت پاستور

 - Nunc, Denmark لوله های كرايو دو ميلي ليتری 

 - Sigma, USA بروموفنل بلو

 - Merck, Germany اوره
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 دستگاههای مورد نیاز -2-2
 شركت سازنده نام

 Melag, Germany اتوكالو

 Melag, Germany فور

pH متر Corning, Germany 

 Zeiss, Germany ميكروسكوپ نوری

 Axivert 25, Zeiss, Germany ميكروسكوپ نوری معكوس

 CO2 Memmert, Germanyانكوباتور 

 Gallenkamp, UK انكوباتور ساده

 Arthus H. Thomas Co., USA شيكر

 ,Ceag schrip, Reinraumtechnik هود كشت سلول

Germany 

 Damon/IEC, USA سانتريفيوژ يخچال دار

 MVE, XC 47/11-10, USA تانك ازت

 Heidolph, MR3001K, Germany (Stirrer)همزن مغناطيسي 

 Memmert, Germany بن ماری

 C 70- New Brunswick Scientific, UK°فريزر 

 C 20- Bosch, Germany°فريزر 

 Hettich Eppendorf-Germanyميكروسانتريفيوژ 

 پايا پژوهش , ايران SEU-7305مدل  تانك الكتروفورز

 ايران، پايا پژوهش  (Power supply)منبع تغذيه 

 Eppendorf-Germany كاناله 8سمپلر 

 Socorex, Germany سمپلرهای متغير در اندازه های متفاوت

 200μl Gilson, France-20سمپلر متغير 
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 μl Eppendorf-Germany 2.5-0.1و  10μl -0.5سمپلر متغير 

 OHAUS, USA ترازوی ديجيتالي

 Corning, Germany (Heater)هيتر 

 Pharmacia, Sweden اسپكتروفوتومتر

 Pharmacia, Sweden كووت كوارتزی

 BioRad, USA و ايمونوبالتينگ SDS-PSGEست كامل 

 ,ELISA reader Organon Teknika Reader 210دستگاه 

Austria 

 Shaker Incubator Excella E24, New Brunswickدستگاه 

Scientific, UK 
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 قلبی از قلب موش و انسان Iتخلیص پروتئین تروپونین  -2-3
 

 (Rat,Albino n maryجداسازی بافت قلب از موش) -2-3-1

در شرايط استريل و با رعايت اصول كار با  و  albino n maryدر ابتدا با برداشنن سه موش رت 

و در داخل يخ قرار داده و  گرم( 2/1)هركدام حدود را جدا كرده آنهاقلب  حيوان موشها را كشته و

 .مراحل زير طي شد cTnIجهت انجام فرايند استخراج پروتئين 

 

 (human heart)انسانجداسازی بافت قلب از -2-3-2

با هماهنگي های انجام شده با پزشكي قانوني يك قلب انسان تهيه گرديد.سپ  مطابق با مراحل زير 

 نمودن و نيز تخليص تروپونين انجام گرديد. رهمانند بافت قلب موشي مراحل هموژنايز

 

 لبیهموژنایز کردن بافت ق -2-3-3

نموده و در اين مرحله  آمادهرا برای هموژنايز نمودن آن در اين مرحله ابتدا با خرد كردن بافت قلب 

)ده برابر ويا هر مقداری قرار داده extraction bufferدر محلول  آن راپ  از خرد نمودن بافت قلب 

و سپ  با دستگاه هموژنايزر بمدت حدود نيم ساعت كامال هموژن نموده تا يك  كه بتوان صاف نمود(

 هموژني از بافت قلبي ايجاد شود.

 (extraction bufferمحلول بافر استخراج ) -2-3-4

Tris HCl75 mM 

Urea 9 M 

CaCl2 1 mM 

2-ME (2- mecaptoethanol) 60 mM 
PMSF   2mM/l 

pH: 8.0 
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بمدت  g 10000با دور  وژطوركامل هموژن گرديد محلول حاصل را در سانتريفبافت قلبيب پ  از اينكه

 دقيقه سانتريفوژ كرده و سپ  محلول رويي رااز لوله خارج نموده و رسوب دور ريخته شد. 20

 صاف نمودن هموژنات: -2-3-5

كرده با استفاده از پشم شيشه و قيف محلول وسوپرناتنت)محلول رويي( حاصل از سانتريفوژ صاف 

 شد.محلول صاف شده سپ  برای انچام فرايند دياليز استفاده گرديد.

 

 دیالیز:-2-3-6

 ساعت دياليز گرديد. 5در اين مرحله محلول صاف شده در دمای اتاق بمدت 

 دياليز در محلول زير انجام گرديد:

TEA HCl 25 mM 

Urea 8 M 

EDTA 2mM 

DTT 1mM 

pH 7.5 

 سانتریفوژ: -2-3-7

سانتريفوژ گرديد.حاصل سانتريفوژ  g 6000دقيقه در دور  30ه محلول دياليز شده بمدت در اين مرحل

( و رسوب بود.در اين مرحله محلول رويي برای انجام supernatantايجاد دو فاز شامل محلول رويي )

 .شدآماده 1رسوب نمكي

 

 (Salting outترسیب نمكی )-2-3-8

)بصورت وزني حجمي يعني حجم ساخته شد %30يك محلول  آمونيوما استفاده از نمك سولفات ب

رام آرام آكنيم وسپ  وزن مي آمونيومدرصد ان سولفات  30محلول استخراج را اندازه گرفته به اندازه 

                                           
1Salting Out 
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ا ب. سپ  اين محلول در سانتريفوژ (اينكار انجام شودروی استيرر داخل ظرف يخ )كنيماضافه مي آن را

دقيقه سانتريفوژ گرديد.مجددا دو فاز تشكيل گرديد.محلول رويي مجددا برای  10بمدت   6000gدور 

گرديد.سپ  مجددا سانتريفوژ بمدت  آمادهبا اضافه نمودن نمك  آمونيوماز سولفات  %60ايجاد محلول 

كيل فاز شامل فاز رويي و فاز رسوبي تش دوانجام گرديد. در اين مرحله نيز  g 6000دقيقه با دور  10

درصد(و نيز  60و  30دو رسوب ) آمونيومسولفات  %30گرديد.با احتساب فاز رسوبي ايجاد شده در 

بطور كامل حل نموده و دوباره  بافر استخراج داريم.اين سه فاز را مجددا در  % 60يك محلول رويي 

عويض يون ساعت دياليز نموديم. بعد از اين مدت محلولهای حاصله برای كروماتوگرافي ت 2بمدت 

 شدند. آماده

 

 ( DEAEکروماتوگرافی تعویض یون) -2-3-9

و نيز محلول  %60و  %30رسوب  آوردنو بدست  آمونيومبعد از نمك زدايي با استفاده از سولفات 

  DEAEرا بطور جداگانه با استفاده ازستون كروماتوگرافي  آنهامحلول  3رويي و سپ  دياليز اين 

وری نموديم.از هر يك از آسي سي در داخل ميكروتيوپ جمع  1جداسازی كرده و بصورت فركشنهای 

 فركشن جدا سازی شد. 10محلول ذكر شده در باال حدود 3

 

 (SDS PAGEبا الكتروفورز )شناسايي پروتئين  -2-3-10

و شدت خلوص آن  پ  از تخليص پروتئين تروپونين قلبي با استفاده از الكتروفورز ميزان تخليص

 بررسي گرديد.
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 به منظور انتخاب پپتید های ایمنودومیننت های کامپیوتریبررسی -2-4

 پپتیدهای  ایمنودومیننت  -2-4-1

پپتيدهای ايمنودوميننت در واقع پپتيدها و توالي های پپتيدی در ساختار يك پروتئني هستند كه به دليل 

سبب تحريك سيستم ايمني گردند. با توجه به اينكه در ساختار هر پروتئين  توانندميتفاوت ساختاری  

نتي ژنيسيتي بيشتر هستند و درواقع توانايي بيشتری برای آمينواسيدی دارای آبرخي از ترادف های 

تحريك سيستم ايمني دارند به همين خاطر برای رسيدن به اين پپتيد ها و درواقع اپي توپ ها نياز به 

ا استفاده از نرم افزارها و سايت های بررسي ساختار پروتئين بود.اين پپتيدهای ايمنودوميننت بررسي ب

پلي كلونال توليد شده در خرگوش و  آنتي بادیبرای بررسي و به منظور انجام مطالعات انتخابي جهت 

 مونوكلونال مورد استفاده قرار ميگيرند. آنتي بادینيز 

روزه برای انجام كارهای تجربي و به منظور افزايش سرعت  و نيز كاهش از طرفي با توجه به اينكه ام

به  گرددميريسك خطا در مطالعات از مطالعات بيوانفورماتيكي جهت پيشگويي نتايج احتمالي استفاده 

همين خاطر در اين مطالعه نيز با توجه به اينكه نياز به سنتز پپتيد برای استفاده از آن به عنوان 

قلبي ونيز  Iيننت وجود دارد لذا با نرم افزارهای مختلف پيشگويي درباره ساختار تروپونين ايمونودوم

های ساختاری اين پروتئين اعم از انتي ژنيسيتي ،هيدروفوبيسيتي و.....پرداخته بررسي ميزان ويژگي

مود.به گرديد. اين پيشگويي كمك زيادی در جهت رسيدن و انتخاب پپتيدهای ايمونودوميننت خواهد ن

 همين دليل از نرم افزارهای انالين و غير انالين برای اين پيشگويي و انتخاب پپتيدها استفاده شد.

قلبي انسان  Iتوالي تروپونين Uniprotاز بانك اطالعاتي قلبي  Iبرای بررسي ساختار پروتئين تروپونين 

قابل دسترسي  http://www.uniprot.orgاستخراج شدند. اين بانك اطالعاتي در آدرس اينترنتي 

 است.

 ی قالبانتخاب اپی توپ ها -2-4-2

مطالعات كتابخانه ای برای پيدا كردن اپي توپ های غالب ايمني و در عين حال خطي برای آنتي ژن 

ها برای پيش بيني اپي توپ های غالب ايمني پروتئين های انتخاب شده صورت گرفت. بررسي

 نالينآبي با استفاده ازسايت های قل Iتروپونين 

http://www.uniprot.org/
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IEDB analysis (tools.immuneepitope.org/tools/bcell/iedb_input) 

IMED (http://imed.med.ucm.es/Tools/antigenic.html) 

قلبي و انتخاب پپتيدهای غالب ايمني استفاده گرديد.برای رسيدن  Iبرای بررسي ساختار پروتئينتروپونين 

هيدروفوبيسيتي،آنتي ين پروتئين از جمله ساختار خطي، به اين هدف از ويژگيهای مختلف ساختاری ا

استفاده از نرم افزارهای انالين موجود در اين سايت  اژنيسيتي،انعطاف پذيری،ساختار بتا)ساختار دوم( ب

 به شرح ذيل استفاده گرديد:

Chou & Fasman Beta-Turn Prediction 

Emini Surface Accessibility Prediction 

Karplus & Schulz Flexibility Prediction 

Kolaskar & Tongaonkar Antigenicity 

Parker Hydrophilicity Prediction 

Bepipred Linear Epitope Prediction 

 

 جستجو برای توالی های مشابه -2-4-3

 

برای يافتن تمامي  NCBI و Uniprot در پايگاه پروتئيني در سايت( Blastتطابقي ) از جستجوی

 NCBI و Uniprot از نرم افزار آنالين موجود درتطابق  توالي های مشابه استفاده شد. برای انجام

 .استفاده شد (www.ncbi.nlm.nih.org /BLAST) ي در آدرس الكترونيكيقابل دسترس

 سنتز پپتیدهای انتخاب شده

ــه مقــاالت مطالعــه شــده،    ــا توجــه ب پپتيــد مــورد  4بعــد از انجــام مطالعــات بيوانفورماتيــك و نيــز ب

سـرم   بـا اتصـال بـه    chinaPeptideانتخاب قرار گرفتند.سپ  اين پپتيـدها بـا سـفارش بـه شـركت      

ــد  ( BSAومين گــاوی)آلبــ ــده و مــورد اســتفاده در تولي ــادیســنتز گردي ــي ب ــز  آنت ــال و ني پلــي كلون

 قلبي قرار گرفتند. Iمونوكلونال توليد شده با انتي ژن نوتركيب تروپونين  آنتي بادیبررسي 
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 قلبی Iبیان پروتئین نوترکیب تروپونین  -2-5

 سنتز ژن -2-5-1

ها و سفارش داده شد. ويژگي Shinegeneژن طراحي شده جهت سنتز شدن به شركت توالي 

در نظر گرفته شده بود.  pEt32aهای الزم برای قرار گرفتن ژن مورد نظر در داخل وكتور بياني پيشبيني

و  BamH1های برش با استفاده از جايگاه  pEt32a بنابراين ژن مورد نظر برای سنتز در داخل وكتور

EcoRI  .سفارش شد 

 تهیه باکتری مستعد شده برای واکنش شیمیایی -2-5-2

 

به  C o37ساعت در  12به مدت  LBليتر محيط ميلي 10در  BL21يك تك كلون از باكتری  -1

 همراه شيك كردن كشت داده شد.

 4الي  3اضافه شده و به مدت  LBمحيط مايع  ml 50از كشت شبانه فوق به  ml 5/0مقدار  -2

o برسد( در شيكر انكوباتور 5/0نانومتر به OD 600ساعت )تا زماني كه شدت جذب در 

C37 .كشت داده شد 

به  rpm3500و دور  C o4ليتری منتقل شد و در دمایميلي 50كشت باكتری به يك فالكون  -3

 دقيقه سانتريفيوژ شد. 15مدت 

دقيقه روی  10حل شده و  CaCl2(50 mM)ل سرد ليتر محلوميلي 50رسوب حاصل در  -4

 يخ قرار داده شد.

 سانتريفيوژ مانند مرحله قبل انجام شد. -5

دقيقه روی يخ  10حل شده و  2CaCl(mM 50)ليتر محلول سرد ميلي 25رسوب حاصل در  -6

 قرار داده شد.

 سانتريفيوژ مانند مرحله قبل انجام شد. -7
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اضافه شده و سانتريفيوژ انجام  CaCl2(50 mM)ليتر محلول سرد ميلي 12به رسوب حاصل  -8

 شد. 

های حل شده و در حجم CaCl2(50 mM)ليتر محلول سرد ميلي 600رسوب حاصل در  -9

 در همان روز استفاده شد. آنهاميكرو ليتری تقسيم شده و از يكي از  100

ودگي ميكروبي باكتری ذخيره شدند. برای اطمينان از عدم آل -70به مابقي گليسرول اضافه و در فريزر 

lپذيرای )مستعد( تهيه شده  μ 50 بيوتيك و دارای آنتي های جامد بدون آنتياز آن را روی پليت

به طور  ٣٧°Cسيلين، كانامايسين و تتراسايكلين كشت داده و يك شب در انكوباتور های آمپيبيوتيك

بيوتيك رشد كند چون ژن مقاومت به تنها بايد روی پليت بدون آنتي BL21 ساكن قرار داديم. باكـتری

های های فوق، بايد ميكروتيوبها را ندارد. با مشاهده هرگونه آلودگي در پليتهيچ يك از آنتي بيوتيك

 های پذيرا دور ريخته و معدوم شوند.حاوی سلول

 BL21 (DE3)فورماسیون باکتری ترانس -2-5-3

 

 امالً ذوب گردد.ابتدا باكتری مستعد روی يخ قرار داده شد تا ك -1

2- ul5 ی آرام مخلوط شد.نهاااز محلول حاوی پالسميد به باكتری اضافه شد و با تك 

 دقيقه روی يخ قرار داده شدند. 30ها به مدت باكتری -3

 ثانيه شوك حرارتي داده شد و بالفاصله به يخ منتقل شدند. 45ها به مدت به باكتری -4

اضافه شده و به مدت يك ساعت در  آنهابه  LBليتر محيط مايع ميلي 900پ  از دو دقيقه  -5

Co37 .به همراه شيك كردن كشت داده شد 

بيوتيك جامد حاوی آنتي LBها را روی محيط ميكروليتر از محيط حاوی باكتری 200سپ   -6

های ند. پ  از گذشت اين زمان باكتریشوميساعت كشت داده  14)آمپي سيلين( به مدت 

 ژن( روی محيط تشكيل كلوني خواهند داد.  دريافت كننده پالسميد )حاوی
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 القای بیان پروتئین -2-5-4

 

 برای بررسي بيان پروتئين از روش زير استفاده گرديد. 

سيلين به حاوی آمپي LBاز محيط  ml 5های حاوی پالسميد نوتركيب در يك كلني از كلني -1

كشت داده شد. در  rpm 240درجه همراه با شيك در دور  37ساعت در دمای  12مدت 

 شرايط مشابه باكتری بدون وكتور نيز كشت شد.

 mlبرداشته شده و به محيط كشت جديد كه حجم نهايي آن  ml 2شبانه  یهااز هر يك كشت -2

 بود منتقل گرديد.  10

 درجه انكوبه شدند.  37در دمای 6/0حدود  ODهر دو كشت تا رسيدن به  -3

به عنوان كنترل قبل از القاء برداشته شد. نمونه  ml 1كيب از كشت باكتری حاوی پالسميد نوتر -4

  دقيقه5به مدت rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1ميكروتيوپگرفته شده به يك 

-SDSبيشتر توسط  آناليزسانتريفيوژ گرديد. محيط رويي دور ريخته شد و رسوب برای 

PAGE  نگهداری شد.  -20در دمای 

 افزوده شد.  mM 1با غلظت نهايي  IPTGسميد نوتركيب به كشت باكتری حاوی پال -5

 درجه انكوبه شدند.  37ساعت در دمای  4هر دو كشت به مدت  -6

برداشته شده و  ml 1از هر يك  IPTGهای بدون پالسميد و نيز كشت القاء شده با از كشت -7

وژ سانتريفي دقيقه 5به مدت  rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1ميكروتيوپبه يك 

در دمای  SDS-PAGEبيشتر توسط  آناليزگرديد. محيط رويي دور ريخته شد و رسوب برای 

نگهداری شد. از اين دو نمونه به عنوان كنترل بدون پالسميد و نيز كنترل بعد از القاء  -20

 استفاده گرديد. 
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 SDS-PAGEبیان با  آنالیزسازی نمونه برای آماده-2-5-5

 

 سازی شدند. آمادهSDS-PAGEبا  آناليزهای باكتريايي طبق روش زير برای نمونه

 افزوده شد.  x5از بافر نمونه  µl 50های حاوی رسوب ميكروتيوپبه هر يك از  -1

 در آب جوشانده شدند.   دقيقه20ها به مدت ميكروتيوپ -2

 سانتريفيوژ شدند.   rpm 5000در دور   دقيقه1ها به مدت ميكروتيوپ -3

 غلظت پروتئين در هر يك از مايعات رويي با برادفورد سنجيده شد.  -4

 

 تائید بیان با وسترن بالتینگ-2-5-6

 

آميزی صورت انجام شد ولي اين بار رنگ SDS-PAGEبرای انجام وسترن بالت ابتدا طبق پروتكل 

 نگرفت تا در ادامه مراحل وسترن بالت انجام گردد.

 تفكيك شدند. SDS-PAGEها بر روی ژل پروتئين -1

ساعت به كاغذ  5/1آمپر به مدت  5/0های تفكيك شده بر روی ژل در شدت جريان پروتئين -2

 نيتروسلولز منتقل شد.

 ساعت قرار داده شد. 16كاغذ نيتروسلولز در محلول بالكر به مدت  -3

 انجام شد. TBSTيك بار شست و شو با  -4

ساعت همراه با تكان قرار  5/1به مدت  EIAر در باف antiHis-tagبادی كاغذ در محلول آنتي -5

 داده شد.

 انجام شد. PBSو يك بار با  TBSTدو بار شست و شو با  -6
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 كاغذ در محلول سوبسترا قرار داده شد تا زماني كه باندها ظاهر شدند. -7

 واكنش با اضافه كردن آب مقطر متوقف شد.  -8

 اپتیمم سازی بیان پروتئین -2-6

 

 IPTGسازی غلظت بهینه -2-6-1

 µg/ml 100سيلين كه حاوی آمپي ml 5در محيط كشت  µl10از استوك تهيه شده مقدار  -1

 درجه انكوبه گرديد.   37ساعت در دمای  10بود انتقال داده شد و به مدت 

ساعت  2انتقال داده شد و سپ  به مدت  ml 25با حجم  LBبه محيط  ml2از كشت فوق  -2

 در دمای اتاق انكوبه شدند. 

به عنوان كنترل قبل از القاء برداشته شد. نمونه  ml 1از كشت باكتری حاوی پالسميد نوتركيب  -3

  دقيقه5به مدت   rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1ميكروتيوپگرفته شده به يك 

-SDSبيشتر توسط  آناليزدور ريخته شد و رسوب برای سانتريفيوژ گرديد. محيط رويي 

PAGE  نگهداری شد.  -20در دمای 

 تقسيم شد.  ml 50های فالكون قسمت مساوی در لوله 5به  ml 25كشت  -4

 القاء شدند.  IPTG( از mM 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0هر فالكون با غلظت خاص ) -5

 انكوبه شدند. درجه  28ساعت در دمای  10های فوق به مدت فالكون -6

ميكروتيوپهای گرفته شده به به عنوان نمونه برداشته شد. نمونه ml 1ها از هر يك از فالكون -7

سانتريفيوژ گرديد. محيط   دقيقه5به مدت   rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1های 

 -20در دمای  SDS-PAGEبيشتر توسط  آناليزرويي دور ريخته شد و رسوب برای 

 شد.نگهداری 
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 سازی مدت زمان القاءبهینه -2-6-2

 µg/ml 100سيلين كه حاوی آمپي ml 5در محيط كشت  µl10از استوك تهيه شده مقدار  -1

 درجه انكوبه گرديد.   37ساعت در دمای  10بود انتقال داده شد و به مدت 

ساعت  2انتقال داده شد و سپ  به مدت  ml 10با حجم  LBبه محيط  ml2از كشت فوق  -2

 در دمای اتاق انكوبه شدند. 

به عنوان كنترل قبل از القاء برداشته شد. نمونه  ml 1از كشت باكتری حاوی پالسميد نوتركيب  -3

  دقيقه5به مدت   rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1ميكروتيوپگرفته شده به يك 

-SDSبيشتر توسط  آناليزدور ريخته شد و رسوب برای سانتريفيوژ گرديد. محيط رويي 

PAGE  نگهداری شد.  -20در دمای 

 القاء گرديد. IPTGبا غلظت نهايي بهينه  ml 10فالكون حاوی كشت  -4

از محيط كشت برداشته شد و به عنوان  ml 1ساعت  12و  10، 8، 6، 4، 2در فواصل زماني  -5

 ml 5/1ميكروتيوپهای گرفته شده به يك نمونه القاء شده مورد بررسي قرار گرفت. نمونه

سانتريفيوژ گرديد. محيط رويي دور ريخته دقيقه5به مدت rpm 5000منتقل شده و در دور 

 شدند.  نگهداری -20در دمای  SDS-PAGEبيشتر توسط  آناليزشد و رسوب برای 

 سازی دمای القاءبهینه -2-6-3

 µg/ml 100سيلين كه حاوی آمپي ml 5در محيط كشت  µl10از استوك تهيه شده مقدار  -1

 درجه انكوبه گرديد.   37ساعت در دمای  10بود انتقال داده شد و به مدت 

ساعت  2انتقال داده شد و سپ  به مدت  ml 25با حجم  LBبه محيط  ml2از كشت فوق  -2

 در دمای اتاق انكوبه شدند. 

به عنوان كنترل قبل از القاء برداشته شد. نمونه  ml 1از كشت باكتری حاوی پالسميد نوتركيب  -3

به مدت  rpm 5000منتقل شده و در دور  ml 5/1ميكروتيوپگرفته شده به يك 
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-SDSبيشتر توسط  آناليزريخته شد و رسوب برای  سانتريفيوژ گرديد. محيط رويي دوردقيقه5

PAGE  نگهداری شد.  -20در دمای 

 تقسيم شد.  ml 50های فالكون قسمت مساوی در لوله 4به  ml 25كشت  -4

 القاء شدند.  IPTGدرجه با غلظت بهينه از  37و  30، 25، 18فالكونها با دمای  -5

ت برداشته شد و به عنوان نمونه القاء از محيط كش 1ساعت از هر فالكون   8در بازه زماني  -6

منتقل شده و  ml 5/1ميكروتيوپهای گرفته شده به يك شده مورد بررسي قرار گرفت. نمونه

سانتريفيوژ گرديد. محيط رويي دور ريخته شد و رسوب  دقيقه 5به مدت  rpm 5000در دور 

 نگهداری شدند.  -20در دمای  SDS-PAGEبيشتر توسط  آناليزبرای 

 

 تعیین حاللیت پروتئین -2-7
 

 ساعت كشت داده شد.  10به مدت  LBاز محيط  ml5يك كلني از باكتری به در  -1

2- ml3  از كشت شبانه به يك محيطml50  جديد ازLB  .انتقال داده شد 

 4/0به  OD600درجه انكوبه گرديد تا  37ساعت در دمای  2كشت جديد به مدت حدود  -3

 برسد. 

 mlميكروتيوپميليليتر از محيط كشت به عنوان كنترل منفي بدون القاء برداشته شد و به يك  1 -4

سانتريفيوژ گرديد و در  دقيقه 3به مدت  g 5000در دور  ميكروتيوپانتقال داده شد. اين  5/1

 نگهداری شد. SDS-PAGEدرجه تا زمان  -20دمای 

به محيط كشت افزوده شد.  mM 1با غلظت نهايي  IPTGسنتز پروتئين نوتركيب با افزودن  -5

 درجه القاء گرديد.  28ساعت در دمای  8سنتز پروتئين به مدت 
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 ml 5/1ميكروتيوپليتر از محيط كشت به عنوان كنترل بعد از القاء برداشته شد و به يك ميلي 1 -6

گرديد و در سانتريفيوژ   دقيقه3به مدت  g 5000در دور  ميكروتيوپانتقال داده شد. اين 

 نگهداری شد.   (SDS-PAGE)انجام الكترو فرز درجه تا زمان -20دمای 

رسوب داده شدند. رسوب حاصل به مدت  دقيقه 5به مدت  g 5000ها در دور مابقي باكتری -7

 درجه انكوبه گرديد.  -20ساعت در دمای  20

  ساعت در دمای اتاق از حالت فريز خارج شد. 5/0رسوب فريز شده به مدت  -8

روی يخ انكوبه دقيقه   30بمدتبه رسوب افزوده شده و  mg/ml1آنزيم ليزوزيم به مقدار  -9

 گرديد. 

 ای انجام شد. ثانيه 10های ثانيه با وقفه 10سونيكاسيون شش بار و هر بار به مدت  -10

 سانتريفيوژ گرديد.   دقيقه30به مدت  g 000/10محلول حاصل در دور  -11

 آوری گرديد )فاز محلول(. فاز رويي به دقت جمع -12

 رسوب در حجم مساوی با فاز رويي حل گرديد )فاز غيرمحلول(.  -13

 شدند.  آناليزSDS-PAGEنمونه بدون القاء، نمونه بعد از القاء، فاز محلول و فازغيرمحلول با  -14

 

 سازی لیزات سلولی تحت شرایط طبیعیه آماد -2-8

 

به مدت  rpm 5000نتريفيوژ در دوره با سا ml 50های باكتريايي از محيط كشت سلول -1

 آوری شدند. جمع  دقيقه5

 از بافر اتصال برای شرايط طبيعي مجدداً حل گرديد.  ml 8رسوب فوق در  -2
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ساعت در روی يخ انكوبه  5/0ط فوق به مدت وافزوده شد و مخل mg 8از آنزيم ليزوزيم  -3

 گرديد. 

 ثانيه توقف استفاده گرديد.  10ثانيه و  10های سونيكاسيون روی يخ انجام شد. از سيكل -4

 سانتريفيوژ شد. دقيقه 15به مدت  g 3000سپ  مخلوط فوق در دور  -5

 -20آوری شد و مابقي در دمای جمع SDS-PAGEميكروليتر از محلول فوق به منظور  5 -6

 درجه نگهداری شد. 

 

 سازی ستون نیكل برای شرایط طبیعیآماده -2-9
 به آرامي تكان داده شود تا محتويات آن حل شوند.  Ni-NTAظرف حاوی آگارز  -1

مايع انتقال  ml 10از محتويات ظرف به يك ستون با ظرفيت جادهي برای  ml 5/1حدود  -2

 داده شود. 

 اجازه داده شد تا محتويات ستون ته نشين شوند. -3

 مايع رويي آسپيره نموده و خارج گرديد.  -4

 موده و مجدداً ستون هم زده شد. آب مقطر به ستون اضافه ن ml 6حدود  -5

 اجازه داده شد تا محتويات ستون ته نشين شوند. -6

 مايع رويي را آسپيره نموده و خارج گرديد.  -7

بافر اتصال در شرايط دناتوره كننده به ستون اضافه نموده و مجدداً ستون را هم  ml 6حدود  -8

 زده شد. 

 اجازه داده شد تا محتويات ستون ته نشين شوند. -9

 ع رويي را آسپيره نموده و خارج گرديد. ماي -10

 مجددا تكرار گرديد.   8-10مراحل  -11
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 تخلیص پروتئین در شرایط طبیعی -2-9-1

 

 شده انتقال داده شد.  آمادهاز سوپرناتانت به ستون  ml 8حدود  -1

ها به پروتئين دقيقه 30 -60اجازه داده شد تا ستون با حركات آرام بر روی شيكر به مدت  -2

 اتصال يابد. 

 ستون ساكن قرار داده شد و اجازه داده شد تا ستون ته نشين شود.  -3

-SDSآناليزدرجه نگهداری شد تا بعداً از آن برای  4مايع رويي آسپيره گرديد و در دمای  -4

PAGE  .استفاده شود 

 از مايع اتصال در شريط طبيعي افزوده شد و ستون هم زده شد.  ml 8به درون ستون  -5

در  الكتروفرز آناليزو برای شدستون ته نشين شود. مايع رويي آسپيره  محتويات  ه دهيد تااجاز -6

 درجه نگهداريد.  4دمای 

 .بار تكرار شد 3،  5-6مراحل  -7

 اضافه گرديد.  ml12-8سازی پروتئين از بافر خارج -8

 آوری شد. جمع ml1های خروجي با حجم فركشن -9

های اصلي را با يكديگر مخلوط گيری و پيكندازهنانومتر را ا nm 280جذب در طول موج  -10

 گرديد. 

 به آن گليسرول اضافه گرديد.  -20پروتئين ها جهت نگهداری در دمای  -11
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 ایمونیزاسیون -2-10

 

يكي از اجزای الزم برای ايمونيزاسيون ادجوانت است، وجود آن باعث تحويل تدريجي ايمونوژن به    

و روغن معدني سبك پارافين   A حاوی ماده امولسيون كننده آرالسل . ادجوانتشودميسيستم لنفاوی 

و باعث انتشار  باشدميحاوی گروههای هيدروفوبيك و ليپوفيليك به تعداد زياد  A . آرالسلباشدمي

. ادجوانت شودميراحت و خوب فاز روغني و فاز آبي )ايمنوژن ( شده و منجر به ايمونيزاسيون پايدار 

تركيبات فوق دارای باكتری كشته شده مايكوباكتريوم بوده در حاليكه نوع ناقص فاقد  كامل عالوه بر

 باكتری است.

 

 اثرات ادجوانتها : -1-10-1

 اثرات سمي ايمنوژن را كاهش مي دهد. -1  

ادجوانت تعداد لنفوسيتها را در محل تزريق افزايش داده، تماس بين آنتي ژن و سلولهای واكنش   - 2

 اثر مي گذارد. آنتي بادیايش يافته بدين ترتيب بر توليد دهنده افز

از اثرات ناخواسته تولران  يا عدم پاسخ جلوگيری مي نمايد )با تزريق زياد آنتي ژن تولران  و با   -3

 تزريق كم آن عدم پاسخ به وجود مي آيد( .

داده شده و پاسخ  در حضور ادجوانت ايمنوژن به آرامي و در طول زمان تحويل سيستم ايمني- 4 

 . شودميبهتری ايجاد 

د كه احتماالً به علت تحريك پاسخ سلولي شوميدر اولين تزريق از ادجوانت كامل فروند استفاده 

و نسبت آن با آنتي ژن يك به يك است. تزريق های بوستر بعدی با ادجوانت ناقص  باشدميمحيطي 

ه و مي تواند داخل صفاقي، عضالني و پوستي فروند صورت مي گيرد. مسير های تزريق مختلف بود

 باشد. انتخاب مقدار آنتي ژن تزريقي به ميزان خلوص و ايمنوژنيسيته آن بستگي دارد. 
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 تهیه آنتی بادیهای پلی کولونال خرگوشی -2-11
 

 ی تخلیص شده از بافت قلبقلب Iینتروپونپلی کلونال با استفاده از  آنتی بادیتهیه  -2-11-1

 ایمونیزاسیون خرگوش -2-11-1-1

ماهه سفيد نيوزيلندی استفاده شد. در تزريق اول  4-6برای تهيه اين آنتي باديها از خرگوشهای ماده 

آنتي ژنها از ادجوانت كامل فروند و در تزريقهای بعدی از ادجوانت ناقص فروند استفاده شده است. 

بار تزريق آنتي ژن مورد نظر  5يك از خرگوشها فواصل بين تزريق های متعدد دو هفته بوده است.به هر 

ها خونگيری های متعدد از گردد. پ  از تزريق آنتي بادیصورت گرفته تا موجب ايجاد پاسخ قوی 

از طريق  آنهاخرگوشها برای جمع آوری سرم صورت گرفته و ميزان تيتر آنتي بادی اختصاصي در 

از آنتي ژنهای  µg/ml 10-0.5تيب كه ابتدا مقادير آزمون االيزای غير مستقيم سنجيده شد. بدين تر

مورد نظر بصورت شبانه كوت شده و پ  از بالكينگ رقتهای مختلف از سرمهای خرگوش به عنوان 

با رقت   Sheep-anti-Rabbit-HRPاليه شناسايي كننده افزوده شده است. در پايان از كنژوگه 

 آنتي بادیتيتراسيون سرمهای مورد نظر برای تخليص استفاده شده است. پ  از انجام آزمون  1:1000

 ( مورد استفاده قرار گرفتند. Streptococcal Protein G -SPG) Gبا ستون كروماتوگرافي پروتئين

 

 تخليص شده از بافت قلب موش Iخرگوش ها با استفاده از تروپونين  ايمونيزاسيون -1-2جدول 

ومبوستر س بوستر چهارم اول بوستر بوستر دوم  اولتزریق    تزریق ها 

100 100 100 100 200µg غلظت ایمونوژن 

تننوع ادجوا كامل ناقص ناقص ناقص ناقص  

 

 



      

 

   99 

 یبنوترک یقلب Iینتروپونپلی کلونال با استفاده از  آنتی بادیتهیه -2-11-2

 

 ایمونیزاسیون خرگوش -2-11-2-1

ماهه سفيد نيوزيلندی استفاده شد. در تزريق اول  4-6برای تهيه اين آنتي باديها از خرگوشهای ماده 

آنتي ژنها از ادجوانت كامل فروند و در تزريقهای بعدی از ادجوانت ناقص فروند استفاده شده است. 

آنتي ژن مورد نظر  بار تزريق 5فواصل بين تزريق های متعدد دو هفته بوده است.به هر يك از خرگوشها 

 گردد. آنتي بادیصورت گرفته تا موجب ايجاد پاسخ قوی 

پ  از تزريقها خونگيری های متعدد از خرگوشها برای جمع آوری سرم صورت گرفته و ميزان تيتر 

از طريق آزمون االيزای غير مستقيم سنجيده شد. بدين ترتيب كه ابتدا  آنهاآنتي بادی اختصاصي در 

از آنتي ژنهای مورد نظر بصورت شبانه كوت شده و پ  از بالكينگ رقتهای   µg/ml10-6 مقادير 

مختلف از سرمهای خرگوش به عنوان اليه شناسايي كننده افزوده شده است. در پايان از كنژوگه 

Sheep-anti-Rabbit-HRP   استفاده شده است. پ  از انجام آزمون تيتراسيون  1000:1با رقت

 G (Streptococcalبا ستون كروماتوگرافي پروتئين آنتي بادیرای تخليص سرمهای مورد نظر ب

Protein G -SPG  .مورد استفاده قرار گرفتند ) 

 

 اخرگوشه، نوع ادجوانت در تزريق های اول، بوستر و نهائي در پروتئين نوتركيبغلظت   -2-2جدول 

ومبوستر س بوستر چهارم اولتزریق  بوستر اول بوستر دوم  ها تزریق   

40 40 40 40 100µg غلظت ایمونوژن 

تننوع ادجوا كامل ناقص ناقص ناقص ناقص  
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 پلی کلونال با استفاده ازپپتیدهای انتخاب شده آنتی بادیتهیه  -2-11-3

 ایمونیزاسیون خرگوش -2-11-3-1

تزريق اول  ماهه سفيد نيوزيلندی استفاده شد. در 4-6برای تهيه اين آنتي باديها از خرگوشهای ماده 

آنتي ژنها از ادجوانت كامل فروند و در تزريقهای بعدی از ادجوانت ناقص فروند استفاده شده است. 

های  بار تزريق آنتي ژن 5فواصل بين تزريق های متعدد دو هفته بوده است.به هر يك از خرگوشها 

 گردد. آنتي بادیمورد نظر صورت گرفته تا موجب ايجاد پاسخ قوی  پپتيدی

پ  از تزريقها خونگيری های متعدد از خرگوشها برای جمع آوری سرم صورت گرفته و ميزان تيتر  

از طريق آزمون االيزای غير مستقيم سنجيده شد. بدين ترتيب كه ابتدا  آنهاآنتي بادی اختصاصي در 

تهای از آنتي ژنهای مورد نظر بصورت شبانه كوت شده و پ  از بالكينگ رق µg/ml 10-6 مقادير 

مختلف از سرمهای خرگوش به عنوان اليه شناسايي كننده افزوده شده است. در پايان از كنژوگه 

Sheep-anti-Rabbit-HRP   استفاده شده است. پ  از انجام آزمون تيتراسيون  1000/1با رقت

 Streptococcalبا ستون كروماتوگرافي پروتئين جي ) آنتي بادیسرمهای مورد نظر برای تخليص 

Protein G -SPG  .مورد استفاده قرار گرفتند ) 

 

 اخرگوشهنوع ادجوانت در تزريق های اول، بوستر و نهائي در  پپتيدها،غلظت   -3-2جدول 

مبوستر چهار ومبوستر س  اولتزریق  بوستر اول بوستر دوم   تزریق ها 

25 25 25 25 50µg 
 غلظت ایمونوژن●

تننوع ادجوا كامل ناقص ناقص ناقص ناقص  
 پپتيدسنتزشدههستند 4 ايمنوژنمورداستفادهدراينتزريقهاهمان●
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 قلبی نوترکیب Iمونوکلونال بر علیه تروپونین  آنتی بادیتولید  -2-12

 طرز تهیه ایمونوژن -2-12-1

ميكروگرم  50( حاوی PBSميكروليتر ازمخلوط بافر فسفات سالين ) 200به ازای هر موش مقدار 

 .تهيه گرديدقلبي  Iنوتركيب تروپونين  پروتئين

ميكروليتر ازمخلوط تهيه گرديد. اين محلول با  500مقدار BALB/cموش  2مجموعا برای تزريق به 

ميكروليتر( در داخل سرنگ امولسيوفر بطور كامل مخلوط  500هم حجم خود با ادجوانت كامل فروند )

 .(1-2لسيون شيری رنگ بوجود آيد )شكلشدند تا امو

 

 تزریق ایمونوژن -2-12-2

در تزريق اول امولسيون مخلوط پروتئين نوتركيب در ادجوانت كامل و در تزريقات بعدی امولسيون 

 مخلوط پروتئين نوتركيب در ادجوانت ناقص بطور داخل صفاقي تزريق گرديد. 

داخل  روز قبل از كشتن حيوان بصورت 3-5ميكروگرم از پروتئين نوتركيب، 20آخرين تزريق با

 وريدی بدون ادجوانت صورت گرفت.

 

 نحوه تهيه سرنگ امولسيوفر و استفاده ازآن جهت تهيه امولسيون ادجوانت با ايمونوژن -1-2 شكل

ميكروگرم ايمونوژن( و ادجوانت  50ميكروليتر از مخلوط پروتئين نوتركيب )حاوی   500به هر موش

كامل فروند از طريق داخل صفاقي تزريق شد. تزريق های يادآور )بوستر(بعدی با استفاده از ادجوانت 
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هر دو  ميكروگرم ايمونوژن( 25ناقص فروند و با نصف مقدار از مخلوط پروتئين نوتركيب )حاوی 

روز قبل از  4بار تزريق( از طريق داخل صفاقي انجام گرفت. آخرين تزريق  4هفته يكبار )مجموعاً 

استريل و از طريق  PBSميكروگرم از ايمونوژن خالص عاری از ادجوانت در 20ادغام سلولي با مقدار 

 ( .2-2تزريق وريدی از محل سياهرگ دمي انجام گرفت )جدول 

 

 ها، نوع ادجوانت در تزريق های اول، بوستر و نهائي در موشنوتركيب Iتروپونين لظت غ لجدو -4-2جدول 

 تزریق ها اول بوستر اول بوستر دوم بوستر سوم آخرین تزریق

20  
 ميكروگرم

25   
 ميكروگرم

25 
 ميكروگرم

25 
 ميكروگرم

50 
 ميكروگرم

 غلظت ایمونوژن

PBS تننوع ادجوا كامل ناقص ناقص ناقص استريل 

 

 تهیه بافرها در االیزا -2-13

 1بافر پوشش دهی -2-31-1

 

است. برای تهيه آن ابتدا با pH ٢/٧ميلي موالر،  10بافر االيزا يا بافر كوت  همان بافر فسفات سالين 

و  Na2HPO4ميلي موالر  100توجه به وزن مولكولي و تعداد مولكول آب بكار رفته، استوك 

NaH2PO4  ميلي ليتری تهيه گرديد. در مرحله بعد نسبت های  500به طور جداگانه در دو بالن ژوژه

برابر رقيق  10( با هم ادغام و توسط آب مقطر 60به  40مشخصي از هر دو استوك )به ترتيب حدود 

فزوده و گرم تيمروسال به عنوان نگه دارنده ا ١/٠و  Naclگرم  8گرديد. به ازای هر ليتر بافر تهيه شده 

 محلول فوق توسط استوك های رقيق شده تنظيم شد. pHدر نهايت 

                                           
1 Coating Buffer 
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 1محلول بالکه کننده -2-13-2

 

به عنوان محلول بالك pH 2/7ميلي موالر، 10در بافر فسفات سالين  BSAگرم درصد 5/0محلول 

 آن افزوده شد.سديم آزايد به  ٪ 1/0كننده استفاده شد. به منظور جلوگيری از آلودگي و ماندگاری بافر، 

 

 2بافر سنجش -2-13-3

است.  (BSAسرم آلبومين گاوی) گرم درصد 1/0حاوی pH 2/7ميلي موالر، 10بافر فسفات سالين 

استفاده شد. از  EIAبرای تهيه تمام رقت های سرمي و رقت های مختلف كونژوگه آنزيمي از بافر 

آنجاكه سديم آزايد مهار كننده آنزيم پراكسيداز است، بنابراين بايد توجه شود درهنگام رقيق كردن 

 كونژوگه آنزيمي پراكسيداز بافر سنجش فاقد سديم آزايد باشد.

 TMBسوبسترای  -2-13-4

. شوندميباهم مخلوط  كه در موقع استفاده شودميسوبسترا از تركيب دو محلول به نسبت مساوی ايجاد 

سي سي  100گرم سيترات سديم در  9/2موالر سيترات سديم ) 1/0برای تهيه محلول اول ابتدا محلول 

( به آن افزوده 2O2Hپراكسيداز هيدروژن ) % 33ميكروليتر از محلول  300آب مقطر( تهيه و سپ  

 1/0ه محلول دوم ابتدا محلول شد. اين محلول در ظرف تيره و در يخچال نگه داری گرديد. برای تهي

 20سي سي آب مقطر حل شد( تهيه و سپ   100گرم اسيد سيتريك در  9/1موالر اسيد سيتريك )

( به آن DMSOميلي ليتر دی متيل سولفوكسيد ) 3( حل شده در TMBميلي گرم تترامتيل بنزيدين )

 اضافه شد.

                                           
1 Blocking Buffer 
2 Assay Buffer 
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 1معرف متوقف کننده -2-13-5

ميلي ليتر اسيد  12به عنوان معرف متوقف كننده استفاده شد. برای تهيه آن نرمال  2از اسيد كلريدريك 

 .ميلي ليتر رسانيده شد ٦٠نرمال با آب مقطر به حجم  12كلريدريك 

 تیتراسیون سرم موش در آزمون االیزای غیر مستقیم -2-14

 

و نشان دهنده ميزان  شودميگفته  آنتي بادیرا ايجاد نمايد تيتر  2اتصال ٪50به رقتي از سوپرناتانت كه 

 Iجهت بررسي ميزان آنتي بادی اختصاصي بر عليه تروپونين است.  آنتي بادیغلظت و ميل تركيبي 

قلبي در سرم موش ايمونيزه شده، پ  از خونگيری ها، خون موش سانتريفوژ مي شد تا سرم آن جدا 

نگهداری گرديد. آزموني كه در آن سرم موش بررسي گرديد،  -20گردد. سرمها تا روز آزمون در دمای 

اليزا در حجم قلبي انجام گرفت. تمام مراحل اين ا Iيك االيزای غير مستقيم بود كه بر روی تروپونين 

 ميكروليتر انجام يافت. 100

در  )نوتركيب،پپتيد ها،تخليص شده(قلبي Iاز تروپونين  µg/ml5برای كوت كردن آنتي ژن،  .1

 تايي االيزا ريخته شد. 96تهيه شده و در هر حفره پليت  PBSبافر 

 انكوبه گرديد. C4ºپليت بصورت شبانه در دمای  .2

دقيقه با بافر شستشو، شسته  3بار و به مدت  3ژن ، حفرات پ  از خالي كردن محلول آنتي  .3

 شدند.

 به تمام حفرات اضافه گرديد. 5%(Skim milk) بافر بالكينگ .4

 انكوبه گرديد. C37ºساعت در دمای  1پليت به مدت  .5

 مرحله شستشو تكرار شد. .6

 به حفرات اضافه گرديد.  (1:5000 – 1:3200)رقتهای مختلف سرم موش .7

                                           
1 Stop Buffer 
2PercentBinding 



      

 

   105 

 انكوبه شد. C37ºساعت در دمای  5/1پليت به مدت  .8

 مرحله شستشو تكرار گرديد. .9

موشي با رقت مناسب در بافر بالكينگ به  آنتي بادیضد  آنتي بادیمتصل به  HRPكونژوگه  .10

 تمام حفرات اضافه شد.

 انكوبه شد. C37ºساعت در دمای  5/1پليت به مدت  .11

 مرحله شستشو تكرار گرديد. .12

دقيقه در دمای  10-15به حفرات اضافه شده و پليت حدود  TMBروموژن ك-محلول سوبسترا .13

 اتاق و تاريكي انكوبه گرديد.

در  (OD)واكنش در تمام حفرات با افزودن محلول متوقف كننده خاتمه يافته و جذب نوری  .14

 نانومتر قرائت گرديد. 450طول موج 

 

 تولید سلولهای هیبریدوما  -2-15

 

موشي  (MAb)های منوكلونال  آنتي بادیسلولهای هيبريدومای توليد كننده  آوردنبرای بدست 

با سلولهای  آنتي بادیقلبي ، بايد سلولهای طحالي موش دارای باالترين تيتر  Iاختصاصي عليه تروپونين 

توضيح داده  در ادامهفيوژن داده شوند. كليه مراحل كارهای مقدماتي و اصلي  SP2/0ميلومای موشي 

 د: شومي
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 کشت سلول -2-15-1

 RPMI-1640تهیه محیط کشت -2-15-1-1

 

ميلي ليتری ريخته  ٥٠٠توزين و در يك ظرف تميز در پيچ دار  RPMIگرم پودر محيط كشت ٤/١٠ -

 شد.

 گرم سديم بي كربنات به محتوای فوق افزوده شد. ٢ -

 افزوده شد.گرم پودر گلوتامين به ظرف فوق  ٦/٠گرم سديم پيروات و  ١١/٠ -

آب دوبار تقطير و ديونيزه ) به منظور جلوگيری از دخالت يون ها و فاكتورهای ديگر در كشت  -

ميلي ليتر رسانيده شد. پ  از مخلوط كردن تركيب فوق  ٩٠٠سلول( به ظرف فوق افزوده و حجم آن به 

 .با استفاده از كاغذ صافي معمولي فيلتر شد 

- pH تنظيم شد. ٢/٧ – ٤/٧تفاده از اسيد كلريدريك بين محيط تهيه شده فوق با اس 

سانتي گراد  2-8ميلي ليتری اليكوت و در  ٢٥٠و  ١٠٠محيط كشت تهيه شده در ظرف های  -

 نگهداری شد.

 تهیه محیط کشت نهایی -2-15-1-2

( و آنتي بيوتيك  ٪ 10- 5)1(FCS)به هر يك از ظروف حاوی محيط كشت اوليه سرم جنين گوساله 

 )به ميزان الزم ( و در صورت نياز آنتي مايكو پالسما  x١٠٠ استرپتومايسين ) از محلول   –سيلين پني 

  10و يا  ٪5. به اين ترتيب محيط كشت كامل شودميطبق دستور شركت سازنده افزوده  (پالسموسين

٪FCS .به دست مي آيد 

FCS  ياFBS2  حاوی فاكتورها و عوامل رشد سلول بوده و در تهيه محيط كشت مورد استفاده قرار مي

. شودميگيرد. بسته به نوع محيط كشت استفاده شده، درصدهای مختلفي از آن با محيط كشت مخلوط 

                                           
1Fetal Calf Serum 
2 Fetal Bovine Serum 
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 FCS. معموال از كنندميسرم به خوبي رشد  ٪10تا  5اكثريت سلول ها در محيط های حاوی 

درجه سانتيگراد( كه عوامل سمي  ٥٦) نيم ساعت قرار دادن در حمام  گرددمياستفاده  دكمپلمان شده

 غير فعال شوند.

 تهیه آنتی بیوتیک -2-15-2

در  Vميلي گرم پودر پني سيلين  122ميلي گرم پودر استرپتومايسين و  200برای تهيه آنتي بيوتيك، 

ميلي ليتر آب مقطر حل شد و پ  از فيلتر كردن، در ميكروتيوپ های يك ميلي ليتری استريل  20

بوده و  X100درجه سانتي گراد نگهداری شدند. آنتي بيوتيك تهيه شده فوق  -20اليكوت و در فريزر 

 گيرد.ميلي ليتر محيط كشت افزوده و مورد استفاده قرار مي 100يك ويال از آن به 

 

 1تهيه محيط انجماد -2-15-3

ميلي ليتری كه درون يك بشر  10ميلي ليتر از اين محيط ابتدا به يك فالكون استريل  10برای تهيه 

ميلي ليتر محلول  1و  FCSميلي ليتر  ٢، RPMI 2ميلي ليتر محيط  7حاوی يخ قرار گرفته است، 

DMSO3  از  توانميل های هيبريدوما . برای رشد سلوگرديداستريل افزوده شده و سپ  مخلوط

نيز استفاده كرد. اين محيط قبل از شروع انجماد سلولي  DMSO٪10و  FCS٪90محيط حاوی 

 درجه سانتي گراد نگهداری شود. -20د در دمای توانميساخته شده و برای ذخيره 

 

 SP2/0کشت سلول های منجمد شده میلومای موشی  -2-15-3-1

بدون سرم به بيرون از يخچال  RPMIو  FBSدرصد  10حاوی  RPMIابتدا محيط كشت  .1

 منتقل شدند تا به دمای محيط برسند.

                                           
1 Freezing  Media 
2Roswell Park Memorial Institute Medium 
3 Dimethyl Sulfoxide 
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ذوب  C 37ºكرايوتيوب حاوی سلول مورد نظر از تانك ازت خارج و در داخل حمام آب گرم  .2

 شد.

ميلي ليتری حاوی  15پ  از ذوب شدن محتويات كرايوتيوب، سلول ها بالفاصله به فالكون  .3

ليتر محيط كشتسرم دار منتقل و بخشي از سلولها برای شمارش و تعيين در صد ميلي  4-3

 سانتريفوژ شدند. g 350دقيقه در  7سلوهای زنده برداشته شد. سلولها به مدت 

، سلول ها بسته به تعداد،  FBS %20حاوی  RPMIمايع رويي خالي شده و پ  از افزودن  .4

 كشت داده شدند. 2cm 25تايي و يا فالسك   24در پليت های 

 1طور مداوم بررسي شده و پ  از رسيدن سلولها به تراكم ها در روزهای بعد بهوضعيت سلول .5

مجدداً فريز  زاداهای مها به فالسك های بزرگتر منتقل شدند. سلول، سلول %70حدود 

 گرديدند.

 

 تهیه سوپ کشت سلول های ماکروفاژ -2-15-4

 

ساعت قبل از انجام فيوژن، ماكروفاژهای صفاقي يك  24-48، 2برای تهيه سلول های مغذی .1

 موش ايمونيزه نشده كشت داده شد.

پ  از نخاعي كردن موش و ضدعفوني كردن ناحيه شكمي، پوست شكم در شرايط استريل  .2

ميلي ليتر محيط كشت بدون سرم گرم به حفره صفاقي حيوان تزريق  5توسط قيچي باز شد و 

 شد. 

 ميلي ليتری ريخته شد. 15وسط پيپت پاستور جمع آوری و در لوله فالكون مايع تزريق شده ت .3

                                           
1Confluency 
2Feeder Cells 
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دقيقه ،  10بدون سرم شستشو شدند )سانتريفوژ به مدت  RPMIسلول های صفاقي دو بار با  .4

 (.g 380درجه سانتيگراد،  22

 RPMIميلي ليتر  15پ  از سانتريفوژ نهايي، مايع رويي خارج و سلول های ته لوله در  .5

 به حالت سوسپانسيون درآمدند. FBS20%حاوی 

 2COساعت كشت در انكوباتور  24-48ميلي ليتری منتقل و پ  از  50سلول ها به فالسك  .6

 دار، محيط رويي سلول ها جمع آوری به داخل لوله منتقل گرديد. 

، محيط رويي g 350درجه سانتيگراد و دور  22دقيقه در دمای  10پ  از سانتريفوژ به مدت .7

 ری گرديد.جمع آو

 جداسازی سلول های طحال از موش های ایمونیزه شده -2-15-4-1

 

اختصاصي به روش االيزا و نخاعي  آنتي بادیپ  از انتخاب موش مناسب از طريق تعيين تيتر  .1

 كردن حيوان، طحال در شرايط استريل و زير هود المينار خارج شد.

پ  از ضدعفوني كردن پوست با موش از پهلوی راست بر روی تخته تشريح فيك  شد و  .2

الكل و باز كردن پوست پهلوی چپ توسط قيچي جراحي، طحال به دقت و در شرايط استريل 

 خارج شد.

طحال در پليت حاوی محيط كشت قرار داده شده و سلول های طحالي از طريق پرفيوژن طحال  .3

بار  2 با سرنگ حاوی محيط كشت خارج شدند. سلول های بدست آمده، با محيط كشت

 شستشو و شمارش شدند.
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 Sp2/0تعیین درصد زنده ماندن سلول های  -2-15-5

 

موالر نمك كلريد سديم( تهيه شد و  15/0گرم درصد ميلي ليتر محلول  4/0ابتدا رنگ تريپان بلو )    

ميكروليتر رنگ تريپان بلو در يك  25ميكروليتر از سوسپانسيون كامال مخلوط شده سلولي با  25

مخلوط شده سپ  يك قطره از آن بر روی الم نئوبار شمارش شد. از ديواره سلولهای مرده   ميكروتيوپ

كند. پ  سلولهای مرده رنگي وسلولهای زنده فاقد رنگ هستند. بعد از رنگ به داخل سلول نفوذ مي

نجام گردد شمارش سلولهای زنده و مرده درصد سلولهای زنده محاسبه شد. عمل شمارش بايد سريعاً ا

زيرا در غير اين صورت سلولهای زنده نيز رنگ پذير شده و باعث اشتباه در شمارش خواهد شد. با 

همچنين شمارش تعداد سلول درصد زنده بودن سلولها را محاسبه نمود . توانميتوجه به معادله زير 

 به طريق زير است: SP2/0های 

 درصد زنده بودن=)تعداد كل سلول /تعداد سلول زنده( ×  100

N= nR×104V 

N=تعداد كل سلول ها 

V=حجم كل محيط حاوی سلول ها بر حسب ميلي ليتر 

n=تعداد سلولهای شمارش شده در 16 خانه ای هموسايتومتر 

R=ضريب رقت 
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 پروتكل فیوژن -2-15-6

 

و سلول های به دست آمده از طحال موش های ايمونيزه شده به طور  SP2/0سلول های  .1

دقيقه در دمای  5بدون سرم شستشو شدند )سانتريفوژ به مدت  RPMIبار با محيط  2جداگانه 

 (. g  370درجه سانتيگراد و 22

 شمارش شد. سيتومتروهم توسط الم آنهاتعداد دقيق سلول ها و درصد زنده ماندن  .2

با سلول های  3:1به نسبت   SP2/0ميلي ليتری استريل، سلول های  50كون در يك لوله فال .3

 gدرجه سانتيگراد با  22دقيقه در دمای  5طحالي مخلوط شده و سوسپانسيون سلولي به مدت 

 سانتريفوژ شد. 300

گرم بدون سرم شستشو  RPMIبار با محيط  2پ  از خارج كردن مايع رويي، رسوب سلولي  .4

 شد.

 كردن مايع رويي، قطرات آخر با پيپت پاستور به دقت برداشته شد.پ  از خالي  .5

درجه  37( گرم )PEG) 1500ميكروليتر پلي اتيلن گليكول  1000به رسوب سلولي،  .6

سانتيگراد( به آرامي و در مدت زمان يك دقيقه در حاليكه فالكون حاوی سلول ها تكان داده 

 مي شد، اضافه گرديد.

 37در يك سرنگ انسولين استريل كشيده شده و در انكوباتور  PEGژن، نكته: قبل از انجام فيو

 درجه سانتيگراد قرار داده شد. 

گرم بدون سرم به  RPMIميلي ليتر محيط  20حدود  PEGبالفاصله پ  از اضافه كردن  .7

، دقيقه اول بدون دقيقه 6سوسپانسيون سلولي به تدريج و آهسته اضافه شد)طي زمان حدود 

 (.حركت
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دقيقه در  5گرم بدون سرم شستشو شدند )سانتريفوژ به مدت  RPMIبار با محيط  2سلول ها  .8

 (. g 300درجه سانتيگراد،  22دمای 

(روی سلولهای FBS%20حاوی  RPMIبر روی رسوب سلولي محيط كشت پايه فيوژن )  .9

 .شداضافه فيدر 

ر حفره، درون حفره های هزار سلول به ازاء ه 100-150سلول های حاصل از فيوژن به ميزان  .10

 حفره تقسيم شدند. 96های پليت 

حفره به عنوان كنترل در نظر گرفته شد. در ستون اول، سلول  96سه ستون اول از پليت كشت  .11

به همراه   SP2/0، در ستون دوم، سلول های  HATبدون محيط انتخابي   SP2/0های 

كشت  HATبدون محيط انتخابي در ستون سوم، سلول های هيبريدوماو  HATمحيط انتخابي 

 داده شدند.

 قرار داده شدند. 2COپليت های كشت سلول در انكوباتور  .12

 حفره اضافه شد. 96به چاهك های پليت  HAT (2x)ميكروليتر از  100ساعت،  24پ  از  .13

ميكروليتر  50ميكروليتر از مايع رويي چاهك ها خارج و  50روز پ  از انجام فيوژن،  3-2 .14

 يوژن اضافه گرديد.محيط پايه ف

پليت های فيوژن، بعد از اين مرحله، هر روز در زير ميكروسكوپ اينورت از نظر رشد  .15

 هيبريدوما ها و عدم آلودگي بررسي شدند.

 

 غربالگری سلول های هیبریدوما -2-15-7

اند از هايي كه به اندازه كافي رشد كردهروز از فيوژن، محلول رويي هيبريدوما 10-14بعد ازگذشت 

مستقيم  اختصاصي بر عليه آنتي ژن مورد نظر با استفاده از آزمون االيزای غير آنتي بادیلحاظ وجود 

 مورد بررسي قرار گرفتند.
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 2با روش رقت سازی کاهشی 1کلون کردن -2-15-8

بادی ممكن است حاوی انواعي از هيبريدوما، اعم از از آنجائيكه حفرات مثبت از نظر توليد آنتي

ها ريدومای مولد، غير مولد يا بيش از يك هيبريدوما مولد باشند، بنابراين بايستي به طريقي اين سلولهيب

حفره تقسيم نمود كه در هر حفره حداقل يك سلول قرار گيرد. جهت اطمينان  96را در حفرات پليت 

ل رقت سازی ها، عمبادی در سلولها از يك طرف و پايداری توليد آنتياز تك كلون بودن سلول

بطور دقيق با  آنهاها را از نظر وجود يك سلول در مرتبه تكرار و نيز چاهك 4كاهشي را بايستي 

 ميكروسكوپ بررسي كرد.

ها بايستي توسط محيط مغذی كه حاوی انواع فاكتورهای رشد در عمل رقت سازی كاهشي ، تك كلون

 RPMIاژهای صفاقي موش كه در محيط است حمايت شوند. برای اين منظور از سوپرناتانت ماكروف

 . شودمياند استفاده كشت داده شده FBS 20حاوی %

 

 روش اول: -2-15-8-1

 37ساعت در انكوباتور  48خانه ای حاوی اليه مغذی تهيه شد و به مدت  96يك پليت  .1

 .قرار داده شد2CO٪5درجه سانتي گراد حاوی 

 100حفره توسط سمپلر  96پليت  هایهای هيبريدومای موجود در داخل حفرهسلول .2

 ميكروليتر بخوبي مخلوط و سپ  شمارش شدند.

حاوی اليه مغذی كه روز قبل ريخته شده ميكروليتر از محيط  100مقدار 2-2شكل مطابق  .3

 (A1است وجود دارد)باستثنای 

 2-2.سپ  مطابق شكلشد ريخته A1سلول/ ميلي ليتر( در حفره  2×410سلول) 4000تعداد  .4

.در اين انتقال بايستي در هر چاهك داده شدانتقال  H1به  A1ميكروليتر از  100با يك سمپلر 

 سلولها خوب مخلوط گردد.

                                           
1Cloning 
2 Limiting Dilution 
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ميكروليتر  100مقدار  12به سمت چاهك  1كاناله از سمت چاهك شماره  8سپ  با سمپلر  .5

 .داده شدندنمودن،انتقال  1همزمان با مخلوط

در هر بار انتقال سلول ها  12به  1و نيز سپ  از  H1ه ب A1در انتقال سلول ها از چاهك  .6

 ند.دشرقت داده  1:2

 .ديگردميكروليتر به تمام چاهك ها محيط كامل اضافه  100پ  از رقت سازی مقدار  .7

 د.شدرجه قرار داده  37خانه در داخل انكوباتور  96سپ  پليت  .8

از  آنهانصاب رسيد، مايع رويي  روز بعد، كه رشد هيبريدوماها به حد 10حدود يك هفته تا  .9

بررسي شدند. حفراتي كه تك  غير مستقيم بادی منوكلونال در آزمون االيزاینظر توليد آنتي

بااليي را در آزمون االيزا نشان دادند، برای  (OD)كلون بود و با تعداد سلول كم، جذب نوری 

 كلونينگ مجدد انتخاب شدند.

وق دقيقاً تكرار شد. هرچند ممكن است در غربالگری دوم برای انجام كلونينگ مجدد مراحل ف .10

بادی مثبت باشند اما برای های سلولي باشند كه از نظر توليد آنتيتمام حفرات حاوی كلون

 .گرديدبار تكرار  4اطمينان بيشتر عمل كلونينگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1Pipetting 
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 تک کلون سازی با روش رقت سازی محدود -2-2شكل 

 

تايي منتقل،  24در كلونينگ نهايي، بهترين كلون انتخاب گرديد. اين كلون به حفرات پليت  .11

ذخيره تهيه شد. بخشي از سلولها نيز  آنهاتكثير و وارد فالسك شد. هيبريدوماها تكثير شده و از 

به حفره صفاقي موش جهت توليد آسيت تزريق گرديد. همه كلون ها با روش االيزای غير 

 ربالگری شدند.مستقيم غ
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 روش دوم: -2-15-8-2

 :باشدميمراحل انجام تك كلون سازی به قرار ذيل 

درجه سانتي  37در انكوباتور  يك شبخانه ای حاوی اليه مغذی تهيه شد و به مدت  96يك پليت  -

 قرار داده شد. 2CO٪5گراد حاوی 

رنگ تريپان بلو افزوده شد و ميكروليتراز محلول  25ميكروليتراز سوسپانسيون سلولي به   25 -

 بالفاصله سلول ها شمارش گرديد.

 RPMIميكروليتر محيط كامل) 270ميكروليتر از سوسپانسيون سلولي را به  30پ  از شمارش  -

 .(1شماره  ميكروتيوپ) گرديد(افزوده و به طور كامل مخلوط  ٪١٠ FCSحاوی 

ميكروليتر 270را به  1شماره  ميكروتيوپ ميكروليتر از سوسپانسيون سلولي موجود در 30مجددا  -

در مجموع  4و  3. بنابراين با انجام مراحل گرديدمخلوط  آن رامحيط كامل افزوده و به طور كامل 

 .(2شماره  ميكروتيوپبار رقيق شد ) 100سوسپانسيون سلولي اوليه 

اگر مجموع تعداد مثال تعداد سلول به اين ترتيب محاسبه شد.  2پ  ازشمارش سلول ها در مرحله  

 سلول باشد: 160الم نئوبار  WBCبه خانه مربوط ٤سلول های شمارش شده در 

N= n×R×104 /ml 

n=160:4=40 

R= 2 )فاكتور رقت( 

N= 40×2×104 cell/ml=8×105 cell/ml 

سلول در هر  8000، 2شماره  ميكروتيوپبار رقيق كردن تعداد سلول ها در  100در نهايت بعد از 

 ليتر از محيط كشت خواهد بود. ميلي

ميكروليتر محيط كامل افزوده  350، 2شماره  ميكروتيوپميكروليتر از سوسپانسيون سلولي  50به  -

رقيق شده و هر ميلي ليتر محيط كشت حاوی  8به  1شد. در اين حالت سوسپانسيون سلولي به نسبت 
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 ميكروتيوپيك سلول خواهد بود )سلول و يا به عبارت ديگر هر يك ميكروليتر آن حاوی  1000

 (3شماره

 FCS٪20عدد سلول بود را با محيط كامل  100كه حاوی  3شماره  ميكروتيوپميكروليتر از 100 -

ميكروليتر از سوسپانسيون 100. در اين حالت هر ه شدميلي ليتر رساند10در لوله فالكون به حجم 

 عدد سلول خواهد بود. 1سلولي اين لوله حاوی 

خانه ای كه حاوی اليه مغذی بود  96يكروليتر از سوسپانسيون سلولي فالكون باال به هر چاهك م100 -

 منتقل شد.2CO٪5درجه سانتي گراد حاوی  37افزوده شد و پليت به انكوباتور 

روز چاهك های دارای تنها يك كلون عالمت گذاری شدند و زماني كه جمعيت  10تا  7بعد از  -

اختصاصي  آنتي بادیبرای بررسي وجود  آنهاكف پليت را پر نمود مايع رويي  ٪75بيش از  آنهاسلولي 

های  مورد بررسي قرار گرفت. تك كلون آنتي بادیبه روش مشابه تعيين تيتر  Iتروپونين عليه 

درجه و هم  -70تكثير شده و سلول های پايدار به عنوان ذخيره در دسترس فريز شده، هم در ،مترشحه

 تانك ازت ذخيره شدند. در

 

 تولید آسیت برای تهیه مقادیر انبوه آنتی بادی های منوکلونال موشی  -2-15-9

 

كه منجر به  BALB/cبدليل توانايي رشد زياد سلولهای هيبريدوما در حفره صفاقي موش های 

 گرديد. د، از كلونهای نهايي شده آسيت تهيهشوميدر مايع صفاقي )آسيت(  آنتي بادیترشح زياد 

 تزريق شد. BALB/cبا سرنگ انسولين به داخل صفاق موش 1ميلي ليتر پريستان 5/0 .1

 2ميليون سلول هيبريدوما كه در فاز رشد لگاريتمي بودند،  5يك هفته پ  از تزريق پريستان،  .2

 از آن خارج شود.   FBSشستشو شدند تا تمام  PBSبار با بافر 

                                           
1Pristane 
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به حالت سوسپانسيون درآمد و به صورت  PBSر بافر ميلي ليت 5/0سلول های هيبريدوما در  .3

 داخل صفاقي به موش تزريق گرديد.

روز كه شكم موش به اندازه كافي بزرگ شد، موش نخاعي گرديده و  10در عرض يك هفته تا  .4

پ  از باز كردن پوست شكم، مايع صفاقي با استفاده از پيپت پاستور تخليه و به يك فالكون 

 قل شد.ميلي ليتری منت 15

سانتريفوژ گرديد. در صورت وجود اليه روغني  g 3000دقيقه با دور  5مايع صفاقي به مدت  .5

در باالی مايع صفاقي، اين اليه جدا شده و سانتريفوژ مجدداً انجام شد. سپ  مايع جدا و در 

 درجه سانتيگراد نگهداری گرديد.  -20

 نال موشیهای منوکلو آنتی بادیتخلیص و تعیین خصوصیات  -2-16
 

 Isostripبا استفاده از کیت آنتی بادیتعیین کالس )ایزوتیپ( منوکلونال  -2-16-1

قلبي به لوله مخصوص  Iميكروليتر از سوپ هيبريدومای اختصاصي تروپونين  100-50 .1

 موجود در داخل كيت اضافه كرده و تا حل شدن پودر آبي رنگ موجود در لوله منتظر مانديم.

-5. پ  از مدت ه شدحاوی سوپ هيبريدوماها قرار داد كيت را درون لولهاستريپ موجود در  .2

كالس زنجيره های سبك و سنگين  بر روی استريپ ظاهر دقيقه باندهای آبي رنگ مقابل 1

 گرديد.

باند های رنگي هم نشان دهنده ايزوتيپ زنجيره سبك )كاپا و يا المبدا( و هم ايزوتيپ زنجيره  .3

موشي( مي باشند. بر اساس باندهای رنگي، نتايج تفسير  IgGهای ويا زيركالس IgMسنگين )

 گرديد.
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 بادیتخلیص آنتی -2-16-2

 1DEAEپلی کلونال خرگوشی با استفاده از ستون  آنتی بادیتخلیص  -2-16-2-1

 اتيل سلولزآمينواتيلكننده آنيون دیسازی رزين مبادلهآماده -2-16-2-1-1

ليتر آب مقطر به آن ميلي 100ليتری ريخته و حدود ميلي 250سلولز را در يك بشر  DEAEگرم از  1

نشين تر ته، تا اينكه ذرات درشته شدقراردادحركت.آن را به آرامي هم زده و سپ  مدتي بيه شدافزود

خارج شده، ولي ذرات ريز به صورت معلق باقي ماندند.اين ذرات را با دكانته كردن همراه با آب مقطر 

.اين كار آن قدر تكرار شد تا اينكه محلول رويي صاف و شفاف ماند و سپ  حدود  سه برابر  گرديد

نرمال افزوده و برای نيم ساعت آن را به آرامي به هم زديم و به دنبال آن، آن  HCl 5/0حجم ژل به آن 

محلول زير صافي  pHرا بر روی كاغذ صافي معمولي ريخته و آن قدر با آب مقطر شستشو داديم تا 

 كامالً خنثي شد.

ی بعد، ژل را از روی كاغذ صافي به بشر انتقال داده و حدود سه برابر حجم ژل به آن محلول در مرحله

NaOH 5/0  نرمال افزوده و مثل مراحلHCl  5/17عمل شد.ژل روی صافي را در بافر فسفات 

حركت ماليم به مدت نيم ساعت، آن را بيور نموده و پ  از هم زدن غوطه 3/6pHموالر  و ميلي

 pHتا جايي كه  گرديدنشين شود.سپ  بافر رويي را تعويض كرده و اين عمل تكرار تا ژل ته خقرارداد

 استفاده است. آمادهشود.در اين حالت ژل  3/6محلول رويي برابر 

 

 مراحل تخليص - 2-16-2-1-2

 ها از سرمپروتئين جداسازی -2-16-2-1-2-1

 

گرم  %33ليتر سرم استفاده شد.به ازای هر ميلي %33 آمونيومبرای اين منظور از نمك سولفات         

آرام به سرم مورد .سپ  آن را آرامه شدبه صورت پودر بسيار نرم در آوردوزن كرده و  آمونيومسولفات 

                                           
1 Diethylaminoethyl 
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به منظور كامل شدن  .بعد از آن،ه شدي در حال به هم خوردن بود، افزودنظر كه بر روی همزن مغناطيس

 .ها، هم زدن ماليم نمونه را به مدت نيم ساعت ادامه يافتگذاريپروتئينعمل رسوب

دور در  3000گراد و سرعت درجه سانتي25برای جدا كردن رسوب از محلول رويي آن را در دمای 

؛ محلول رويي را بيرون ريخته و رسوب را در حداقل مقدار گرديددقيقه سانتريفوژ  30دقيقه به مدت 

دالتون كيلو 12ی منافذ ی دياليز با اندازه؛ سپ  اين محلول را به كيسهگرديدبافر فسفات مذكور حل 

 .گرديدساعت با سه بار تعويض دياليز  24انتقال داده و در برابر همين بافر  فسفات به مدت 

 ی يوني:كنندهها با استفاده از رزين مبادلهها از ساير پروتئينماگلوبولينجداسازی گا -2-16-2-1-2-2

 

گيری شدو با توجه به اينكه به ازای هر ابتدا ميزان پروتئين محلول دياليز شده به روش براد فورد اندازه

ليتری ميلي 15ليتر ژل الزم بود، ميزان مورد نياز ژل را در يك فالكون ميلي 2گرم پروتئين  ميلي 75

در آن انجام شد. بدين ترتيب كه پروتئين دياليز شده را  Batchقرار داده و  كروماتوگرافي  به صورت 

. پ  از ه شدحركت گذاشته و نيم ساعتبيبر روی ژل قرار داده و چندين مرتبه فالكون را تكان داد

 .گرديد نشين شدن ژل فاز بااليي را كه حاوی گاماگلوبولين ها بود را جداته

-SDSی تخليص شده بر روی ژل پ  از تعيين غلظت پروتئين به روش برادفورد، نمونه

PAGEشد. آناليز 

 

 Gقلبی با ستون افینیتی  Iهای منوکلونال ضد تروپونین آنتی بادیتخلیص -2-16-2-2

 

به 1Gپروتئين قلبي از خاصيت اتصالي  Iهای نهايي شده ضد تروپونين  آنتي بادیبرای تخليص 

بصورت متصل به رزين سفاروز در ستون  SPGموشي استفاده شد.  IgGآنتي بادیFcبخش 

 .شده، وجود دارد آمادهافينيتي از پيش 

                                           
1Streptococcal Protein G(SPG) 
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قلبي به  Iضد تروپونين  آنتي بادیابتدا مايع آسيت بدست آمده از هيبريدومای توليد كننده  .1

مخلوط گرديد.  3به 1به نسبت   PBSسانتريفوژ شده و با  g 3000دقيقه و در  10مدت 

 ميكرون فيلتر شد تا تمام ذرات نامحلول آن گرفته شود. 45/0سپ  با فيلتر 

برابر  5/1به اندازه   PBSميلي ليتر سفاروز، بافر  5با حجم  SPGطي اين مدت، از ستون  .2

void volume  ميلي ليتر در ساعت عبور داده شد تا ستون شسته شود. 25ستون با سرعت 

های  آنتي بادیميلي ليتر در ساعت از ستون عبور داده شد تا تمام  15مونه آسيت با سرعت ن .3

متصل گردند. مايع خروجي به عنوان محلول متصل نشده، جمع آوری  SPGموجود در آن به 

 گرديد.

شسته شده و تمام محلول خروجي بصورت اليكوتهايي   PBSدر مرحله بعد، ستون با بافر  .4

 نانومتر خوانده شد. 280در طول موج  آنهاODجمع آوری و 

از ستون  pH 2.5موالر با  Glycin-HCl  1/0بافر خروجي به صفر رسيد، بافر ODوقتي  .5

 شوند. 1های متصل به ستون شسته آنتي بادیعبور داده شد تا 

شده و  ODنانومتر تعيين  280اليكوتهای جمع آوری شده از بافر خروجي در طول موج  .6

 .مناسب در يك لوله جمع آوری گرديدODارای اليكوتهای د

دياليز شده و مجدداً   PBSدر مقابل بافر  C◦4محلول جمع آوری شده بصورت شبانه در دمای  .7

 .و غلظت گرديد ODتعيين 

 روش برادفورد -2-17

 

، يك شودميدر بسياری از آزمايشگاه ها استفاده  پروتئينروش برادفورد كه برای تعيين غلظت 

. اين روش نسبت باشدميدر حد ميكروگرم  پروتئيندقيق برای تعيين غلظت نسبتا روش سريع و 

                                           
1Elute 
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يني نمونه ها تداخل ميئبه روش لوری ساده تر، سريعتر و حساس تر بوده و كمتر با اجزاء غيرپروت

 .كند

ين و تشكيل كمپلك  رنگي اساس روش برادفورد ئبه پروت G250 اتصال رنگ آبي كوماسي بلو

بوسيله تعيين ميزان رنگ در شكل آنيوني آن تخمين زد، بنابراين  توانميرا  پروتئيناست. ميزان 

نانومتر قابل اندازه گيری است. رنگ كوماسي بلو به باقي مانده آرژنين  595جذب نوری محلول در 

ين های ئاختصاصيت باعث ايجاد تنوع در اندازه گيری پروت. اين شودميين ها متصل ئو ليزين پروت

و مهم ترين عيب اين روش است. اما اين عيب بوسيله عدم واكنش با تركيبات  شودميمختلف 

سنجش ماكرو  شودمي. روش اندازه گيری كه در اينجا توضيح داده شودمييني ديگر متعادل ئپروت

. در صورت باال بودن باشدميپروتئينميكروگرم  100 تا 10كه برای اندازه گيری بين  باشدمي

رب شده و رقيق نموده و سپ  غلظت اوليه در ضريب رقت ض آن رامورد نظر ابتدا  پروتئينغلظت 

 .غلظت نهايي محاسبه گردد

 

 تهیه معرف برادفورد -2-17-1

كرده و سپ   مخلوط ٪95ميلي ليتر اتانول  50را در  G250ميلي گرم پودر رنگ كماسي بلو  100

به آن افزوده شد. حجم محلول را توسط آب مقطر به يك ليتر  ٪ 85ميلي ليتر اسيد فسفريك  100

فيلتر گرديد. اين معرف در دمای آزمايشگاه و  1رسانده و محلول حاصل  توسط كاغذ واتمن شماره 

 آن راف، بايد در بطری تيره رنگ نگه داری شده و تا چند هفته پايدار است. در صورت رسوب معر

 دوباره فيلتر نمود.

 یینئتهیه استانداردهای پروت -2-17-2

ميلي گرم در ميلي ليتر در آب مقطر حل و به عنوان 1( با غلظت BSAدر ابتدا آلبومين سرم گاوی )

محلول استوك در نظر گرفته شد. سپ  از اين استوك غلظت های مختلف استاندارد تهيه و با افزودن 

درجه سانتي گراد نگهداری شد. روش تهيه  -4گرم درصد( در  01/0سديم آزيد يا تيومرسال )

نشان داده شده است. به دليل  2-5در جدول  BSAهای مختلف  ي با غلظتپروتئيناستانداردهای 
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قابل استفاده  پروتئيناتصال رنگ به كووت كوارتز )سيليكا(، اين كووت ها  برای سنجش غلظت 

. ظروف پالستيكي و شيشه ای مورد استفاده نيز بايد تميز بوده و در ابتدا با متانول و سپ  آب باشدمين

 (.١٣٧-١٣٨مقطر شستشو داده شود )

 

 روش تهيه استانداردهای پروتئيني با غلظت های مختلف -5-2جدول

 شماره لوله ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

٥٠٠ ٢٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ٥ ٠ (lμحجم استاندارد ) 

٠ ٢٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠ ٤٧٥ ٤٩٥ ٥٠٠ (lμحجم آب مقطر ) 

١٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠ ٠ (μg/mlغلظت نهايي ) 

 

 

 روش کار -2-17-3

 

ميكروليتر از  50ميكروليتر محلول استانداردهای مختلف تهيه شده و  50ابتدا در چند لوله شيشه ای 

ميلي ليتر از  5/2به عنوان لوله تست( ريخته و  آنتي بادیي مجهول )محلول حاوی پروتئينمحلول 

 595طول موج دقيقه جذب نوری لوله ها در  3تا  2معرف برادفورد به تمام لوله ها افزوده و پ  از 

نانومتر اندازه گيری شد. در ضمن، قبل از خواندن جذب لوله ها، ابتدا دستگاه اسپكتروفتومتر با لوله 

ميلي ليتر معرف برادفورد بود صفر گرديد. با رسم منحني جذب نوری در  5/2بالنك كه حاوی فقط 

 مقابل استانداردها غلظت نمونه های مجهول محاسبه گرديد .
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 (SDS-PAGEكتروفورز روی ژل پلی آکریل آمید )ال -2-18
 

. اين باشدمييك روش متداول در مطالعه پروتئين SDSالكتروفورز روی ژل پلي آكريل آميد حاوی 

ها و روش برای بررسي مراحل خالص سازی، محاسبه مقدار نسبي و تعيين وزن مولكولي پروتئين

ژنيسيته يا تعيين بالتينگ بعد از آن، امكان بررسي آنتي. در ضمن با انجام روش رودميپپتيدها به كار 

 د. شوميها و پپتيدها فراهم توالي پروتئين

عمدتا ناشي از وجود سديم دو دسيل سولفات و  SDS-PAGEقابليت تفكيك كنندگي بسيار باالی 

ها بار طبيعي با اتصال به پروتئين SDSهای مختلف است. ويژگي ژل پلي آكريل آميد در غربال پروتئين

ها در آورد. جداسازی پروتئينپوشاند و بار منفي با تراكم تقريبا مشابهي در مولكول بوجود ميمي آن را

های كوچكتر با اين شرايط وابسته به اندازه مولكولي است و با توجه به اندازه منافذ ژل، حركت پروتئين

يشتری همراه است. فاصله طي شده توسط های بزرگتر با مزاحمت بمزاحمت كمتر و حركت پروتئين

متناسب است و اين موضوع اساس تعيين وزن مولكولي را در روش  آنهاها با وزن مولكولي پروتئين

SDS-PAGE  د.دهميتشكيل 

 مواد و وسايل مورد نياز :

 ليتر(ميلي 100)برای  %30محلول آكريل آميد  -1

 گرم 2/29       آكريل آميد                               

 گرم 8/0بي  آكريل آميد                                

در آب ديونيزه حل شده، پ  از رسيدن به حجم با كاغذ صافي واتمن شماره يك صاف شده و در 

 د.شوميظرف تيره نگهداری 

2- SDS 10%  ليتر(ميلي 100)برای 

SDS                                           10 گرم 
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 د.شوميآب ديونيزه حل شده و در دمای محيط نگهداری  ml100در 

 ليتر(ميلي 10)برای  10%( APSپرسولفات ) آمونيوم -3

APS                                             1 گرم 

 د.شومينگهداری  -C20˚ليتر آب ديونيزه حل شده و در ميلي 10در 

 ليتر(ميلي 100)برای   M5/1 ،8/8 pH: تري بافر ژل پايين )جداكننده( -4

Tris-base      18 گرم 

به حجم رسانده و در دمای  pHليتر آب ديونيزه حل شده و پ  از تنظيم ميلي 80گرم تري  در  18

 د.شومياتاق نگهداری 

است، بنابراين در هنگام تهيه ژل يك حجم از آن با سه حجم از بقيه اجزای سازنده ژل  x4* اين بافر 

 د.شوميمخلوط 

 ليتر(ميلي 100)برای   M5/0 ،8/6 pH بافر ژل باال )متراكم كننده(: تري   -5

Tris-base  6 گرم 

نده و در دمای به حجم رسا pHليتر آب ديونيزه حل شده و پ  از تنظيم ميلي 80گرم تري  در  6

 د.شومياتاق نگهداری 

است. بنابراين در هنگام تهيه ژل يك حجم از آن با سه حجم از بقيه اجزای سازنده  x4* اين بافر نيز 

 د.شوميژل مخلوط 

 

 ليتر(ميلي 10)برای  x4بافر نمونه  -6

Tris-HCl1،8/6موالرpH    2 ليترميلي 

 ليترميلي 4 گليسرول                            
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SDS                                                8/0 گرم 

 گرمميلي 8برموفنل بلو                                         

 ليترميلي 4/0موالر                      7/14مركاپتواتانل -بتا

EDTA 5/0                                ليترميلي 1موالر 

 ليترميلي 6/2ديونيزه                                          آب

 ليتر( 1)برای  x1بافر تانك الكتروفورز  -7

Tris-base          03/3 گرم 

Glycine 4/14 گرم 

SDS     1 گرم 

 *pH  و نيازی به تنظيم ندارد. باشدمي 3/8بافر حدود 

8- TEMED 

 Fermentas (  Ladderشاخص وزن مولكولي ) -9

 روش کار : -2-18-1

اضافه شد و با  x4به نمونه بافتي هوموژن شده، ليزات سلولي ويا پروتئين مربوطه، بافر نمونه -1

 دقيقه جوشانده شد. 10ورتك  و پيپتينگ به خوبي مخلوط گرديد. سپ  به مدت 

هم در جايگاه  تميز شد و پ  از خشك شدن در كنار %70های مخصوص تهيه ژل با الكل شيشه -2

 و به كمك گيره ثابت شد. Bioradدر دستگاه  آنها مخصوص

-9دارای دو قسمت جداكننده و متراكم كننده است. ژل جداكننده طبق جدول  SDS-PAGEژل  -3

 تهيه شد. 2-10و 2
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 .(%10اجزاء تشكيل دهنده ژل جداكننده )

 (ml)مقدار  نوع ماده اضافه شده

 09/2 آب ديونيزه

 67/1 %30آميد آكريل 

 25/1 بافر ژل جداكننده

SDS (10%) 1/0 

APS (10%) 05/0 

TEMED 01/0 

 5 حجم نهايي

 

 

 .(%5اجزاء تشكيل دهنده ژل متراكم كننده )

 (ml)مقدار  نوع ماده اضافه شده

 7/2 آب ديونيزه

 8/0 %30آكريل آميد 

 67/1 بافر ژل متراكم كننده

SDS (10%) 03/0 

APS (10%) 025/0 

TEMED 001/0 

 5 حجم نهايي

 

، گرددميكه باعث شروع واكنش راديكالي و بسته شدن ژل  TEMEDبالفاصله پ  از افزودن  -4

ها ريخته شد. سپ  روی آن با شيشه 4/3مواد فوق مخلوط شد و به آرامي در فاصله دو شيشه تا ارتفاع 

 ايزوپروپانل پر شد.
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پ  از بسته شدن ژل جداكننده، ايزوپروپانل روی ژل را خالي كرده و فضای بين دو شيشه با كاغذ  -5

د، در فاصله بين دو شيشه ريخته شوميتهيه  2-10خشك شد. سپ  ژل متراكم كننده كه طبق جدول 

 شد و بالفاصله شانه گذاری انجام شد.

اضافه شد. سپ   x1ورز قرار گرفت و بافر تانك ای در تانك الكتروفپ  از بستن ژل، قالب شيشه -6

 شانه به آرامي از فضای بين دو شيشه جدا گرديد.

ها در چاهك µl5و از شاخص وزن مولكولي به مقدار  µl20های مورد نظر به مقدار از نمونه -7

 برقرار شد. V100ريخته و جريان الكتريكي با ولتاژ 

 .شدها جدا ها خارج و ژل از قالبيان را قطع كرده، قالبپ  از رسيدن رنگ به انتهای ژل، جر -8

 ها استفاده گرديد.برای جدا كردن پروتئين %10* در اينجا از ژل 

 د.شومي* ژل پ  از جدا شدن از قالب برای رنگ آميزی با كوماسي بلو و يا بالتينگ استفاده 

 R-1250ر نگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید با کوماسی بلو -2-18-2

 .رودميها در الكتروفورز به كار ترين رنگي است كه برای رنگ آميزی پروتئينكوماسي بلو پر استفاده

 

 مواد و وسايل مورد نياز :

 ليتر( 1محلول رنگ كننده كوماسي بلو )برای  -1

 گرم R-250                       1كوماسي بلو 

 ليترميلي 450متانول                                       

 ليترميلي 100اسيد استيك گالسيال                     

 .رسدميبا آب ديونيزه به حجم 

                                           
1 Comassie Blue 
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 ليتر( 1)برای  1محلول رنگ زدا -2

 ليترميلي 400متانول                                        

 ليترميلي 70اسيد استيك گالسيال                        

 .رسدميبه حجم با آب ديونيزه 

 شيكر -3

 روش کار :

 گرديد. ژل برای مدت يك ساعت در محلول كوماسي بلو غوطه ور شد و به آرامي شيك  -1

سپ  رنگ تخليه شد و ژل برای تمام مدت شب در محلول رنگ زدا قرار گرفت تا باندها بطور  -2

د. در اين حال نيز ظرف شوميتجديد  بركامل ظاهر شوند. در اين فاصله چندين بار محلول رنگ 

 د.شوميمحتوی ژل شيك 

د، به اين ترتيب پ  از رنگ زدايي شومي* اسيد استيك باعث ثبات باندهای رنگ گرفته بر روی ژل 

 ند.شوميرنگ نژل باندهای پروتئيني بي

 2وسترن بالتینگ -2-19

 

 باشدميژنيك پروتئين وسترن بالتينگ روشي قدرتمند جهت تاييد حضور و صحت خصوصيات آنتي

 د.نمايميبادی عمل ژن و آنتيكه بر اساس اتصال آنتي

عالوه بر اين، يك روش بسيار سودمند برای تعيين هويت و همچنين تعيين مقدار يك پروتئين خاص 

ها، بوسيله الكتروفورز . در اين روش نمونه حل شده توسط دترجنتباشدميدر يك مخلوط پروتئيني 

تفكيك شده، سپ  به يك غشاء كه معموال از جن  نيتروسلولز  SDSآكريل آميد حاوی  روی ژل پلي

                                           
1 Destaining 
2 Western Blotting 
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حساسيت بيشتری دارد. در  PVDF. غشاء نيتروسلولز نسبت به گرددمي، منتقل باشدمي 1PVDFيا 

آنتي . گيردميهای اختصاصي برای پروتئين هدف قرار بادیروش وسترن بالت، غشاء در معرض آنتي

يا حامل آنزيمي   I125د با يك راديوايزوتوپ مثل توانميای كه بادی ثانويهل يافته توسط آنتياتصا بادی

مانند آلكالن فسفاتاز يا پراكسيداز نشاندار شده باشد از طريق راديوگرافي يا توليد آنزيماتيك يك 

از افزودن لومينسان  بعد از سوبسترای كمي توانميد. همچنين شوميمحصول رنگي تشخيص داده 

بادی ثانويه كونژوگه شده با بادی ثانويه استفاده كرد. بدين منظور بعد از انكوبه كردن غشاء با آنتيآنتي

 د.شوميد كه در حضور پراكسيداز  تبديل به يك ماده نورزا شوميپراكسيداز، از سوبسترايي استفاده 

 مواد و وسايل مورد نياز : 

 ها و ملزومات برای تهيه ژل پلي آكريل آميد محلول -1

 ليتر(ميلي 600بافر انتقال يا بافر تانك وسترن )برای  -2

Tris-base                                 5/1 گرم 

Glycine                                   2/7 گرم 

 ليترميلي 100متانول                                       

 ندارد. pH* اين محلول معموال نيازی به تنظيم 

 ليتر(ميلي 100)برای   x10TBS ،4/7 pHبافر  -3

Tris-HCl                                 12 گرم 

NaCl                                      75/8 گرم 

 د.شوميبه حجم رسانده  pHدر آب ديونيزه حل شده و پ  از تنظيم 

 ليتر(ميلي 500شستشو )برای بافر  -4

                                           
1 Polyvinylidene Difluoride 
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 ليترميلي x10TBS (4/7pH                     )50بافر

Tween20 (V/V 1/0%                 )500 ميكروليتر 

 د.شوميدر آب ديونيزه حل شده به حجم رسانده 

 *pH  گردد.باشد و چنانچه تنظيم نبود قبل از رساندن به حجم بايد تنظيم  4/7اين محلول نيز بايد 

 ليتر(ميلي 100بافر بالك كننده )برای  -5

 ليترميلي x10TBS (4/7 pH                  )10بافر 

Tween20     100 ميكروليتر 

Skim milk                                     3 گرم 

 د.شوميدر آب ديونيزه حل شده به حجم رسانده 

 *pH  باشد و چنانچه تنظيم نبود قبل از رساندن به حجم بايد تنظيم گردد. 4/7اين محلول نيز بايد 

 اوليه  آنتي بادی -6

بافر شستشو حل  ml10بادی منوكلونال توليد شده و تخليص شده، در از آنتي µl100برای اين منظور 

 شد.

7- Goat anti-mouse IgG HRP (1000/1) 

 بافر شستشو حل شد. ml10بادی در از آنتي µl10برای اين منظور 

 ليتر(ميلي 15)برای  1DABمحلول  -8

 ليترميلي 15آب ديونيزه                                  

DAB       5/7 گرمميلي 

                                           
1 Diamino Benzidin 
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 ميلي گرم15ايميدازول                                  

2O2H                                     30يترميكرول 

* اين محلول سوبسترای آنزيم پراكسيداز است كه در مرحله پاياني وسترن بالت به غشاء افزوده 

 .گرددمي

 د لذا بايد از تماس پن  فلزی با آن اجتناب نمود.شوميDAB* يونهای فلزی باعث فعال شدن 

 غشاء نيتروسلولز -9

 ( Ladderشاخص وزن مولكولي ) -10

 ص بالتتانك الكتروفورز مخصو -11

 ها، كاغذ صافي و غشاهای تراواقالب -12

 منبع تغديه الكتريكي -13

 شيكر -14

 روش کار : -2-20-1

 وسترن بالت شامل چند مرحله است :

 الف( الكتروفورز و انتقال :

 مطابق روش ذكر شده در مرحله تهيه شد. SDS-PAGEژل  -1

اندكي پيش از پايان گرفتن الكتروفورز غشاهای تراوای مخصوص بالت در ظرف حاوی بافر انتقال  -2

دقيقه در ظرف حاوی  10قرار گرفتند و كاغذ نيتروسلولز به اندازه متناسب با ژل بريده شد و به مدت 

ه مدت سي ثانيه ، در ابتدا بايد اين غشا ب PVDF صورت استفاده از غشای  در (آب مقطر قرار گرفت. 

 در متانول و ده دقيقه در بافر انتقال وسترن قرار گيرد(.
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پ  از پايان الكتروفورز، ژل از قالب خارج شد و ساندويچ ترانسفر )به ترتيب از قطب منفي به  -3

مثبت شامل: پد اسفنجي، كاغذ صافي فشرده، ژل، كاغذ نيتروسلولز، كاغذ صافي فشرده و پد اسفنجي( 

 ها توسط غلطك خارج گرديد.در هنگام تهيه ساندويچ ترانسفر، حباب هوای بين اليهتهيه شد. 

ساندويچ فوق در قالب بالت قرار گرفت و به تانك الكتروفورز مخصوص بالت منتقل شد، آنگاه  -4

 قالب يخ مخصوص در تانك قرار داده شد.

 ساعت اعمال گرديد. 1به مدت  V100تانك با بافر انتقال پر شد و جريان الكتريكي با ولتاژ  -5

 ب( بالكينگ غشاء :

ساعت و در دمای  2ساعت، كاغذ نيتروسلولز با پن  خارج شد و به مدت  1پ  از گذشت  -6

˚C37 انكوباتور -در بافر بالك كننده قرار گرفت. ظرف محتوی كاغذ و بافر بالك كننده بر روی شيكر

 قرار داده شد.

 ج( بالتينگ :

اوليه رقيق شده  آنتي بادیننده تخليه گرديد و بخشي از غشاء بريده شد و در مجاورت بافر بالك ك -7

 انكوبه گرديد. C4˚( قرار گرفت و برای تمام مدت شب در دمای 100/1با بافر شستشو )به نسبت 

 دقيقه و با بافر شستشو شسته شد. 5بار، هر بار به مدت  3بادی اوليه تخليه شد و غشاء سپ  آنتي -8

اوليه رقيق شده با بافر شستشو قرار گرفته بود، با  آنتي بادیغشاء نيتروسلولزكه در مجاورت  -9

( به مدت 1000/1رقيق شده با بافر شستشو )به نسبت  Goat anti-mouse HRPبادی ثانويه نتيآ

 .مجاور گرديد C37˚ساعت در دمای  5/1

 شو شسته شد.دقيقه با بافر شست 5بار، هر بار به مدت  3غشاء  -10

 تازه تهيه شده تا ظهور باندها غوطه ور شد. DABغشاء نيتروسلولز در سوبسترای  -11

 پ  از ظهور باندها واكنش آنزيمي با آب مقطر متوقف گرديد، آنگاه غشاء خشك و اسكن شد.  -12
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 آنتی بادی( Affinityتعیین افینیتی ) -2-20
 

به يك آنتي ژن عبارت از مجموع نيروهای جاذبه و دافعه  بادیآنتي از ديد ترموديناميك افينيتي يك  

و  آنتي بادینشان داده مي شود. واكنش  aKبين پاراتوپ واپي توپ مربوط به آن مي باشد و به صورت 

 آنتي ژن يك واكنش برگشت پذير بوده و در شرايط تعادل به شكل زير قابل توضيح است: 

Ag+Ab              Ag-Ab 

]][[

][

2

1

AbAg

AgAb

K

K 
Ka=

 

 [Ag] : آزادغلظت آنتي ژن 

 [Ab]:آزادآنتي باديغلظت 

 [Ag:Ab]: آنتي بادیغلظت كمپلك  آنتي ژن و 

 aKثابت اتصال ويا افينيتي: 

آنتي ژنها را  %50د توانميدر آن  آنتي بادینشان دهنده حجمي است كه يك مول از  aKدر حقيقت      

بيشتر باشد افينيتي آن نيز بيشتر بوده، در  آنتي بادیيك  aKبه خود متصل كند. واضح است كه هرچه 

و تمايل كمتری برای جدا شدن  كندميپيوند محكمتری با شاخص آنتي ژنيك برقرار  آنتي بادینتيجه 

تر باشد يا به عبارت ديگر هر چه كم آنتي بادیيك  aKوجود دارد. و هر چه  آنتي بادیآنتي ژن و 

به آنتي ژن كمتر باشد، در اين حالت تعداد آنتي ژن تمايل بيشتری به جدا شدن از  آنتي بادیافينيتي 

 .(118)استفاده گرديد Beathyاز روش  آنتي بادیبرای محاسبه افينيتي دارد.آنتي بادي

در پليتهای االيزا كوت شد به طوری كه  نوتركيب Iتروپونين در اين روش غلظتهای مختلف از آنتي ژن 

( باشد. ابتدا غلظتهای متفاوت از آنتي بادی تخليص شده nنسبت دو غلظت متناوب يك عدد صحيح )

تعيين  آنهاافزوده شد و با افزودن سوبسترا جذب نوری  HRPو سپ  آنتي بادی ضد موشي متصل به 

در مقابل  y)شد.جذب نوری چاهكها برحسب درصد محاسبه شد، سپ  منحني درصد اتصال )محور 
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 % 50ی هر غلظت از آنتي ژن رسم گرديد. از روی منحني، ( براXمونوكلونال )محور  آنتي بادیغلظت 

از فرمول زير) فرمول محاسبه افينيتي(  آنتي بادیاتصال برای هر غلظت آنتي ژن محاسبه ، سپ  افينيتي 

 محاسبه گرديد. 

 

)][][(2

]1[

12 tt AbAbn

n




Ka = 

 

 است . M)-1(ليتر برمول فينيتي بر موالر يا اواحد  

  Ab]1=[برحسب نانوموالر  بادیآنتي غلظت رقت اول 

 Ab]2=[برحسب نانوموالر آنتي بادیغلظت رقت دوم 

1/Ag2Ag=n   .نسبت دو غلظت متوالي آنتي ژن كه بايد عددی صحيح باشد 
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های مو نوكلونال آنتي بادیمحاسبه افينيتي  -2-20-1  

تهيه شد. كاهش  FCSبا حداقل غلظت  RPMIابتدا سوپرناتانت كلونها از طريق كشت در محيط -1

 آنتي بادیدر مرحله تخليص تداخل كمتری نمايد و  آنتي بادیبه اين دليل است كه  FCSغلظت 

 خالص تری حاصل شود.

مربوط آنتي باديانجام شد ودر نهايت  P1D2E3 سپ  مراحل تخليص بر روی سوپرناتانت كلون -2

 تخليص گرديد.  آنبه 

،  025/0،  05/0،   1/0) غلظت های Iتروپونين ب غلظت های مختلف  از آنتي ژن نوتركي -3

تائي در رديفهای ( تهيه شد و جداگانه به صورت دوPBSميكرو گرم در يك ميلي ليتر  0125/0

 اليزا كوت گرديد. ا چاهكهايا

  C◦37دقيقه ساعت در 45به مدت  PBSگرم در صد ميلي ليتر Skim milk 5بالك چاهكها با  -5

 انجام شد. 

  EIAدر بافر P1D2E3تخليص شده كلون  آنتي بادی 1000/1،  500/1، 100/1،  20/1رقتهای  -6

 تهيه گرديد و به صورت دوتايي به چاهكهای االيزا افزوده شد.  

 آنتي بادیايمونوگلوبولين ضد موشي متصل به آنزيم پراكسيداز) µl100بعد از سه بار شستشو  – 7

 انكوبه گرديد. C◦37ساعت در دمای 1د و به مدت ريخته ش  1000/1ثانويه( با رقت 

 μl 50دقيقه با  10از سوبسترا به چاهك ها  افزوده شد و به مدت  μl 100بار شستشو  5پ  از  – 8

در  nm 450نرمال واكنش متوقف گرديد.جذب نوری چاهك ها درطول  موج  2از اسيد كلريدريك 

 دستگاه االيزا ريدر قرائت گرديد. 

ها نيز بر اساس در   ODجذب نوری در نظر گرفته شد. بقيه %100حاصله به عنوان  ODين  باالتر -9

 محا سبه شدند.  %100يعني  ODصد از باالترين
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 مونوکلونال آنتی بادیمیزان تداخالت ماتریكس سرمی با  تعیین -2-21

 

های مونوكلونال و نيز كيت های تشخيص بسيار مورد توجه قرار  آنتي بادیيكي از مسائلي كه در تهيه 

د توانميموضوع ميزان تداخالت سرمي است.به اين معنا كه ويژگي های سرم بيمار تا چه حدی  گيردمي

 گيردميروی نتايج تست تاثير بگذارد.عمده ترين فاكتورهايي كه در اين گونه موارد مورد توجه قرار 

.برای همين موضوع از هموگلوبين برای بررسي باشدميو نيز ايكتريك بودن سرم هموليز بودن سرم 

لبومين در سرم هم ميزان تداخل آن نيز آميزان تداخل در تست استفاده شد. همچنين به دليل ميزان باالی 

و  در اين االيزا بررسي گرديد.همچنين با توجه به اينكه در ساختار پروتئين نوتركيب نيز تيوردوكسين

hisTag  های مونوكلونال در اين  آنتي بادیبه كار رفته بود اين دو نيز برای بررسي ميزان اختصاصيت

 .االيزا مورد بررسي قرار گرفت

 ها به ترتيب زير االيزای غير مستقيم انجام شد: آنتي بادیبرای بررسي واكنش متقاطع  

برای پوشش دهي پليت ها استفاده پروتئين نوتركيب برای اين منظور ابتدا بهترين غلظت آنتي ژن يعني 

 شد بدين ترتيب كه 

ازغلظت ها به صورت زيردر بافر االيزا تهيه شد و در يك پليت االيزا كوت شد  μl 100ابتدا حجم  -1

 كوت گرديد. C◦37(در دمای Over nightوبه صورت شبانه )

 قلبيIتروپونين  پروتئين نوتركيب: μg/ml6غلظت 

 هموگلوبين و ميوگلوبين:μg/ml1غلظت 

 hisTagتيوردوكسين و پپتيدهای :  μg/ml10غلظت

 BSA :  پروتئين μg/ml 3غلظت

 انجام شد.  C◦37دقيقه در  45درصد به مدت  skim milk  5بالك نمودن چاهكها با  -2 
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به صورت  SP2/0و همچنين سوپرناتانت سلولهای  نهايي كلون 5ميكروليتر سوپرناتانت  100ا ابتد -3

 انكوبه شد.   C◦37ساعتدر دمای  1دوتائي هر كدام جداگانه به دو استريپ اضافه و به مدت 

ايمونوگلوبولين ضد موشي متصل به آنزيم  µl100بعد از سه بار شستشو با استفاده از آب مقطر، -4

انكوبه  C◦37ساعت در دمای 1ريخته شد و به مدت  1000/1ثانويه( با رقت  آنتي بادیپراكسيداز )

ضد موشي متصل به پراكسيداز در  IgGگرديد. الزم به توجه است كه تمام رقتها مربوط به سرم ايمن و 

 بافر سنجش تهيه گرديد. 

از  μl 100بعد از پايان زمان موردنظر پليت بطور كامل سه بار با آب مقطر شستشو داده شد. سپ   -5

دقيقه در محل تاريك انكوبه گرديد، و در  10به مدت سوبسترا تهيه شده به چاهك ها افزوده شد و 

نرمال واكنش متوقف گرديد و جذب نوری چاهك ها درطول  2از اسيد كلريدريك  μl 50نهايت با 

 در دستگاه پليت ريدر قرائت گرديد. nm 450موج 

 

 تهیه کلوئید طال-2-22

 

اسيد كلرواوريك )وزن/حجم( و محلول  ٪ 01/0(. محلول ١٤١كلوئيد طال با روش فرن  توليد شد )

ميلي ليتر از محلول اسيد كلرواوريك حرارت داده شد  400)وزن/حجم( تهيه شد.  ٪1سيترات سديم 

قطره قطره به محلول در حال بهم خوردن اضافه  ٪1ميلي ليتر سيترات سديم  12تا به جوش برسد و 

 شد . رنگ محلول از زرد به قرمز ارغواني  تبديل شد.

ميلي ليتر  ١٠٠در ازای هر  ٪١ميلي ليتر از سيترات سديم  ٤و  ٢آزمايش فوق با استفاده از ،عالوه بر اين

 كه به ترتيب بنفش و نارنجي رنگ شدند.،اسيد كلراوريك نيز انجام شد

نانومتر مورد بررسي  700تا  380در عين حال دانسيته اپتيكال محلول كلوئيد طال در طول موج های 

 فت. قرار گر
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 آنتی بادی -تعیین غلظت اپتیمم طال -2-22-1

 

 5و  4، 3، 2، 1، 0(. غلظت های ١٤٢طال بوسيله روش اسالت بدست آمد )-آنتي بادیغلظت اپتيمم 

لوله ريخته شد  6ميكروليتر از هريك درون  40تهيه و Iتروپونين مونوكلونال عليه  آنتي بادیميكروگرم 

كلوئيد طالی ساخته شده در مرحله قبل درون هر لوله ريخته شد و به مدت ميكروليتر از  500و سپ  

به همه لوله  ٪10ميكروليتر محلول كلرورسديم  200دقيقه در حرارت اتاق انكوبه شد. در اين مرحله  5

است كه  آنتي بادیها اضافه شد. لوله ای كه در آن تغيير رنگ آبي صورت نگرفت دارای كمترين مقدار 

 پايدار كند . طال را 

 

 با کلوئید طال آنتی بادینشان دار کردن  -2-22-2

 

كلوئيد طالی  pHروش زير به كار رفت.  Iتروپونين عليه  آنتي بادیبرای كونژوگه نمودن ذرات طال به 

مونوكلونال  آنتي بادیميكروگرم در ميلي ليتر از  2/3تنظيم شد و  5/8موالر روی  1ساخته شده با سود 

در حاليكه محلول روی هم زن مغناطيسي قرار داشت به آن اضافه شد. اين مخلوط طي قلبي  I تروپونين

ميلي ليتر از كلوييد طال  ٢٠درجه سانتي گراد و روی هم زن قرار داده شد. سپ  در ازای هر  4شب در 

د و سپ  به آن اضافه شد تا جايگاه های خالي نانوذرات طال را بپوشان BSA 10٪ميكروليتر از   ٥٠٠

درجه سانتي گراد سانتريفوژ  4دور و در  15000دقيقه در  45دقيقه مخلوط و به مدت  30مدت 

  2/7pHميلي موالر، 10گرديد. سپ  چهارپنجممايع روئي خارج و بعد تا همان حجم بافر فسفات )

 4دقيقه در دمای  45سپ  مجددا به مدت  .( به آن اضافه و به آرامي تكان داده شدBSA٪1حاوی 

سانتريفوژ شد. سپ  چهارپنجم مايع روئي خارج و به همان ميزان از  g15000درجه سانتي گراد و 

ميلي ليتر از  20دقيقه در همان شرايط سانتريفوژ شد. رسوب در  30بافر فوق اضافه و مجددا به مدت 

ن مرحله دانسيته اپتيكال آن با محلول بافر رقيق كننده سديم آزيد حل شد. در اي ٪1/0بافر فوق، حاوی 

كه نانوذرات طال روی آن پوشانيده  Iتروپونين عليه  آنتي بادیتنظيم شد. اين  4نانومتر روی  520و در 
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درجه سانتي گراد ذخيره گرديد.در عين حال نمونه ديگری از كلوئيد طال ساخته شد كه  4شده بود در

pH  شد و مراحل فوق تكرار گرديد. تنظيم  ٥/٨آن روی 

 مونتاژ استریپ ایمونوکروماتوگرافی -2-23

 

استفاده شد. كه پ  از اتصال غشائ در مركز يك غشائ پلي  S&Sدر اين فورمت از غشاء نيتروسلولز 

استيرن و قرار دادن پد جاذب بر روی غشائ نيترو سلولز و چسباندن پد كونژوگه در پايين اين غشاء و 

باالخره قرارگيری پد نمونه در پايين پد كونژوگه و برش اين مجموعه به شكل استريپ بر روی غشاء 

ميلي گرم/ ميلي ليتربه عنوان خط  ٢و  ١بزی  با غلظت های    -ضد موش یآنتي بادنيتروسلولز از 

، 160، 80، 40، 20پلي كلونال و نيز مونوكلونال با غلظت های  آنتي بادیكنترل قرارداده شدند و از 

ميكرو گرم/ ميلي ليتر بر روی خط تست قرار داده شدند و مورد بررسي قرار گرفتند همچنين از  320

بر روی  ٨/٨و  ٥/٨ pHليتراز هر دو وميكر ٢٠و  ١٥،  ١٠به ميزان  مونوكلونال آنتي بادی-الكونژوگه ط

 پد كونژوگه قرار گرفتند و مورد آزمايش قرار گرفتند.

،  ٥/٠،  ٣٧٥/٠،  ٢٥/٠،  ٢٠/٠، ١/٠از جمله   BSAپد نمونه )سلولز( با تركيبها و غلظت های مختلف  

درصد  ٨تا  ١  PEGدرصد   ٥/٠ PVPدرصد،  ٥/٠كازيين،درصد٥/٠درصد و ژالتين  ٢، و  ١

و با   ٥٠و  ٣٠،  ٢٠،  ١٠با موالريته های PBدرصددر بافر  ٦٥/٠و   ٠/ ٥،  ٢٥/٠،  ٢/٠  Tween 20و

pH   به اين ترتيب كه  هتيمار شد ٤/٧و  ٢/٧هایBSA  يا ژالتين يا كازيين ياPVP   به

 ده شبه تنهايي شسته  PBحل شده و سپ  با محلول  PBو سديم آزيد در بافر    , Tween 20همراه

 و در دمای آزمايشگاه خشك شدند. گرفته قرار PEGو در محلول با غلظت مناسب 

بر روی پد جاذب )سلولز( هيچ گونه تيماری صورت نگرفت. پد كونژوگه )غشاء فيبرشيشه(  با غلظت 

وسپ  در درجه  هوالر غوطه ور شدميلي م ١٠  PBSدرصدگلوكز و سوكروز در   ٥، و ٣،  ١های 

ميلي ليتر از كونژوگه روی آن قرار داده شد و مورد بررسي  ١٠تا  ١و بين ه حرارت اتاق خشك گرديد

 PB در بافر BSA ٠٠٥/٠، ١/٠( در غلظتهای HF-180و  HF-75قرار گرفت . غشای نيتروسلولز )
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شسته شده و در درجه   PBمحلول  قرار گرفت و  سپ  با ٤/٧و   ٢/٧های  pHميلي موالرودر  ٢٠

حرارت اتاق خشك گرديد. اين چهار قسمت روی يك غشاء پلي استيرن كه سطح آن چسبناك بود قرار 

كه واكنش در آنجا صورت مي گيرد  1گرفتند. به اين نحو كه غشاء نيتروسلولز به عنوان محدوده تست

ايبرگالس( در پايين غشاء نيتروسلولز قرار در مركز اين غشاء پلي استيرن قرار گرفت. پد كونژوگه )ف

 گرفت و پد نمونه )سلولز( هم در پايين پد كونژوگه قرار گرفت. 

آنتي ميلي متر برش خورد تا استريپ بدست آيد.سپ  از  5ميلي متر و  60غشاء پلي استيرن به ابعاد 

خط تست محسوب ضد موش روی غشاء نيتروسلولز قرار گرفتند كه به عنوان خط كنترل و  بادی

 هم روی پد كونژوگه قرار گرفت و در دمای اتاق خشك شد.                                   آنتي بادی -.  كونژوگه طالشوندمي

 جمع آوری نمونه -2-24

 

نمونه ها از بيماراني كه با دردقفسه سينه به بخش اورژان  بيمارستان مراجعه كرده بودند و درخواست 

مثبت شده بود جمع  آنهاشده بود و بعد از انجام تست تروپونين  Iنمونه سرم جهت بررسي تروپونين 

دار مق تعيين rocheساخت كمپاني  2411eوری گرديد.ابتدا اين نمونه ها بادستگاه الكسي آ

 ی مطالعات تهيه گرديد.نمونه برا 50گرديد.سپ  حدود 

 

 3زیابی حد تشخیصرا -2-25

 

در خط تست و مقادير مختلف  مونوكلونال و پلي كلونال آنتي بادیبا استفاده از غلظت های مختلف 

 نانوگرم درميلي ليتر تنظيم شد. 1در پد كونژوگه، حد تشخيص استريپ روی  آنتي بادی -كونژوگه طال

 

                                           
1Zone Test 
2Elecsys e411 
3 Detection Limit 



      

 

   142 

 کنترل کیفی -2-26
نانوگرم برميلي  1نمونه سرم با مقدار  50برای تعيين اختصاصيت و حساسيت تست طراحي شده، از 

 50به روش الكتروكمي لومينسان  تعيين مقدار شده بود و نيز   e411ليتركه توسط دستگاه الكسي  

های منفي بود استفاده گرديد. در مرحله بعدی با استفاده از فرمول آنهانمونه سالم كه ميزان تروپونين در 

ارائه شده در قسمت زيرين حساسيت و اختصاصيت تست مورد نظر مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين 

 از اين نمونه ها برای بررسي صحت و دقت اين تست نيز استفاده گرديد.

 اختصاصیت: -2-26-1

 

برای تعيين اختصاصيت كه در واقع توانايي يك تست در تشخيص درست افرادی است كه فاقد بيماری 

 هستند و بعبارتي تشخيص درست منفي های واقعي است از فرمول زير استفاده گرديد. 

 

 

 صحت -2-26-2

با  صحت در واقع توانايي يك تست در گزارش صحيح نتايج است و قابليت يك تست را در همخواني

 مقدار واقعي يك تست است.
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 حساسیت -2-26-3

در اين تست با توجه (.١٤٤حساسيت عبارت است از حداقل آنتي ژن قابل تشخيص در روش سنجش )

نانوگرمبر ميلي ليتر است به همين خاطر 5/0مورد نياز بر اساس استاندارد های جهاني  Cutoffبه اينكه 

بهروشالكتروكميلومينسان  مقدارشان تعيين شده بود e411كسي از نمونه هايي كه با دستگاه دستگاهال

 استفاده گرديد.

 

 دقت -2-26-4

. در بررسي دقت موارد باشدميدقت به مفهوم توافق بين نتايج متوالي يك آزمايش تحت شرايط خاص 

 .شودميزير مورد ارزيابي واقع 

توافق بين نتايج  آوردنمفهوم بدست : قابليت تكرار يا دقت درون سنجش كه به  1الف( درون سنجش

 .باشدميمتوالي يك آزمايش تحت شرايط خاص 

توافق بين نتايج  آوردن: قابليت بازيافت يا دقت بين سنجش كه عبارت است از بدست 2ب( بين سنجش

 (.    ١٤٥متوالي يك آزمايش اگر شرايط زماني و شخص آزمايش كننده تغيير كند )

 

 

 دقت آزمایش روش انجام -2-26-4-1

مقادير مختلف از تروپونين حاوی  سرميروز متوالي، آزمايش ها بر روی نمونه های  5در اين آزمايش 

I  بار تكرار شد. 5در واقع هر نمونه استريپ درون هر نمونه قرار گرفت. 5انجام شد. در روز ششم 

 فاده شد.الزم به ذكر است كه در هر روز از سری استريپ های جديد ساخته شده است

                                           
1Intra Assay 
2Inter Assay 
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های مونوکلونال با اپی توپ های انتخاب  آنتی بادیبررسی واکنش  -2-27

 شده با استفاده از االیزای غیر مستقیم
های مونوكلونال  آنتي بادیسي ميزان شباهت پپتيدهای انتخاب شده با روش بيوانفورماتيك با ربرای بر

انتخاب شده از االيزای غير مستقيم استفاده گرديد.در اين روش هر يك از پپتيدهای سنتز شده در 

ريخته شد.ميزان  آنهاهای مونوكلونال روی  آنتي بادیچاهك های االيزا كوت گرديد.سپ  از سوپ 

قلبي  Iپروتئين نوتركيب تروپونين  رابطه مستقيم دارد.در اين االيزا آنهاODها با  آنتي بادیافينيتي اين 

 نيز برای مقايسه با اين پپتيدها كوت گرديد.

 PBSدر بافر   µg/ml3قلبي Iاز تروپونين و µg/ml5 1،2،3،4پپتيدهای برای كوت كردن  .1

 تايي االيزا ريخته شد. 96تهيه شده و در هر حفره پليت 

 انكوبه گرديد. C4ºپليت بصورت شبانه در دمای  .2

دقيقه با بافر شستشو، شسته  3بار و به مدت  3از خالي كردن محلول آنتي ژن ، حفرات پ   .3

 شدند.

 به تمام حفرات اضافه گرديد. Skim milk 5%بافر بالكينگ .4

 انكوبه گرديد. C37ºساعت در دمای  1پليت به مدت  .5

 مرحله شستشو تكرار شد. .6

 ( به حفرات اضافه گرديد. 1:500رقت سرم موش ) .7

 انكوبه شد. C37ºساعت در دمای  5/1پليت به مدت  .8

 مرحله شستشو تكرار گرديد. .9

موشي با رقت مناسب در بافر بالكينگ به  آنتي بادیضد  آنتي بادیمتصل به  HRPكونژوگه  .10

 تمام حفرات اضافه شد.

 انكوبه شد. C37ºساعت در دمای  5/1پليت به مدت  .11
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 مرحله شستشو تكرار گرديد. .12

دقيقه در  10-15فرات اضافه شده و پليت حدود به ح TMBكروموژن -محلول سوبسترا .13

 دمای اتاق و تاريكي انكوبه گرديد.

در  (OD)واكنش در تمام حفرات با افزودن محلول متوقف كننده خاتمه يافته و جذب نوری  .14

 نانومتر قرائت گرديد. 450طول موج 
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 و انسان: قلبی از بافت قلب موشی Iتخلیص پروتئین تروپونین  -3-1
 آمونيوم سولفاتبا استفاده از روش  آنهاهوموژنايز نمودن  انسان وبعد از جداسازی بافت قلبي موش و

جداسازی گرديد.سپ  با استفاده از روش كروماتوگرافي تعويض يوني  آنهاپروتئين بافتي پروتئين های 

قلبي استخراج گرديد.برای بررسي ميزان غلظت پروتئين های استخراج شده از بافت  Iپروتئين تروپونين 

 وری و سپ  با استفاده از نانودراپ تعيين مقدار گرديد.آفركشن های مختلف جمع 

 

 وری شده از کروماتوگرافیآجمع  فرکشنهایODاندازه گیری -3-1-1

درصد با استفاده  30و 60وری شده از كروماتوگرافي محلول رويي ،آشنهای جمع ركبرای هر يك از ف

مربوطه ثبت گرديدكه اطالعات پروتئين نانومتر ميزان جذب  280از اسپكتروفتومتر و در طول موج 

 مربوط به اين جذب در شكل زير امده است.

 

 

 

 یبا استفاده از کروماتوگراف موشی جدا شده ینهاینمودار جذب مربوط به پروتئ: 1-3شكل

 سولفات است. مدرصد امونيو ٦٠و  ٣٠نمودار مربوط به دو مرحله تخليص براساس . یضیونتعو
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 : SDS PAGEبررسی میزان خلوص تائید پروتئین با استفاده از  -3-1-2

و سپ  كروماتوگرافي تعويض يون برای  آمونيوم سولفاتنتايج حاصل از تخليص پروتئين با روش 

مورد بررسي قرار  SDS PAGEبررسي ميزان خلوص و مشاهده باند تخليصي با استفاده از 

از قلب موش  Iدر اين شكل روند تخليص تروپونين قابل مشاهده هستند. 2-3 گرفت.نتايج در شكل

صات اين تخليص ذكرگرديده مشخ 2-3و  1-3نشان داده شده است.همچنين در جدول 

ميزان خلوص فركشن های مختلف خيلي باال نيست. در واقع با  گرددميهمانطوريكه مشاهده است.

توجه به تكنيك های بكار گرفته شده خلوص بااليي ديده نشد.با اين وجود به دليل اينكه اين پروتئين 

 به خلوص باالی آن نيست.حيوان مورد استفاده قرار ميگيرند نيازی  ايمونيزاسيونبرای 

:الكتروفورز  پروتئین های تخلیص شده از بافت قلب موش و انسان2-3شكل  
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 (Ratقلبي از قلب موش) Iتخليص پروتئين تروپونين : 1-3جدول 

 Volume(ml) 
Total 

protein(mg) 

Total 

activity(ng/ml) 

Specific 

immunogical 

activity(ng/mg) 

Fold 

purification 

% 

yield 

Homogenate 

 
20 10 160 16 1 100 

Ammonium 

sulfate 
8 4 210 52.5 1.31 40 

Ion exchange 

chromatography 
5 1 500 500 3.12 10 

Millipore ultra-

centrifuge 
5 0.75 2000 2666 12.5 7.5 

 

 

 

 

 

 قلبي از قلب انسان I: تخليص پروتئين تروپونين 2-3جدول 

 

Volume(ml) 
Total 

protein(mg) 

Immunological 

activity(ng/ml) 

Specific 

immunogical 

activity(ng/mg) 

Fold 

purification 

% 

yield 

Homogenate 40 

 
100 800 80 1 100 

Ammonium 

sulfate 
23 76 1090 14.3 1.78 76 

Ion exchange 

chromatography 
15 30 1960 65 2.72 30 

Millipore ultra-

centrifuge 
4 13 10560 812 15.12 13 
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 Iانسان و تروپونین پونین تخلیص شده از بافت قلب موش، بررسی میزان پایداری ترو -3-3شكل 

 نوترکیب

ه به دو نمونه تخليص در اين نمودار تغييرات غلظتي مربوط به تروپونين نوتركيب نشان ميدهد كه ناپايداری كمتری نسبت

وتركيب در بافت قلب موش و انسان دارد.در اين مطالعه تغييرات غلظتي مربوط به تروپونين تخليص شده و نشده از 

روز بررسي گرديده است. 100مدت زمان  

تخلیص شده  Iنیزاسیون خرگوش با استفاده از پروتئین تروپونین وایم -3-2

 از بافت قلب موش

 شده ایمنخرگوش تعیین تیتر آنتی بادی درسرم  -3-2-1

تخليص شده از بافت قلب  Iخرگوشها با استفاده از پروتئين تروپونين  ايمونيزاسيونحاصل از نتايج 

آنتي به منظور تهيه  توانمينآنهاو از  ندشده انمورد نظر بطور كامل ايمن خرگوشهای نشان داد موش 

ميكروليتر محلول پروتئيننوتركيب  100 .برای انجام االيزا جهت تيتراسيون،كلونال استفاده نمودپلي بادي

ميكرو گرم در ميلي ليتر برای پوشش دهي چاهك ها در روش االيزا كافي  6 باغلظت قلبي Iتروپونين 
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بعلت خلوص كم انتي ژن تخليص  گرددميهمشاهد 3-3.درواقع همانگونه كه در جدولومناسب است

 ست.شده از بافت قلب موش ايمني زايي خوبي صورت نگرفته ا

 

 با استفاده از روش االيزای غير مستقيم قلبي موش Iتروپونين ايمن شده  با  خرگوش هایسرم تيتراسيون  -3-3جدول 

1:4000 1:2000 1:1000 1:500 NRS شماره خرگوش 

0.3 0.46 0.72 1.01 0.22 1 

0.3 0.32 0.54 0.87 0.22 2 

NRS: normal rabbit serum 

 ایمونودومینانت:انتخاب اپی توپهای -3-3
برای بررسي و انتخاب اپي توپ غالب ايمني جهت انتخاب كلون مناسب كه بيشترين افينيتي را با 

داشته باشد از نرم افزارهای موجود برای بررسي پروتئين استفاده شد.در ابتدا با  Iپروتئين تروپونين 

و  uniprotقلبي برگرفته از سايت  Iتروپونين  1استفاده از ترادف امينو اسيدی ساختار طبيعي

pubmed  ترادف امينو اسيدی آن مشخص گرديد. همانطور كه در شكل مشخص شده است در ساختار

ساختار دوم از نوع هليك  مشاهده  4تعداد  باشدميامينو اسيد  210اين پروتئين كه شامل 

ترادف های هليك  به صورت اقتباس شده است اين  uniprot.طبق اين ساختار كه از سايت گرددمي

 ذيل هستند:

 قلبي Iساختار دوم تروپونين  -4-3جدول شماره 

 قلبي از نظر تعداد هليك  Iساختار دوم تروپونين 

 ساختار دوم شماره ترادف

43-79 Helix 1 

85-87 Helix 2 
90-136 Helix 3 
163-188 Helix 4 

 

                                           
1 Native Structure 
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 و نيز انتخاب بهترين اپي Iمدن اين اطالعات برای بررسي ساختار اپي توپي تروپونين آبعد از بدست 

نتي آرسي رن اپي توپ ها، از نرم افزارهای بتوپها برای سنتز و سپ  انتخاب كلون ها بر اساس اي

ز استفاده گرديد.با بهره گيری از اين سايت بهترين ساختار های انتي ژنيك ا IEDBژنيسيته از جمله 

ي ژنيسيتي، هيدروفوبيسيته،انعطاف پذيری،سطحي بودن،داشتن ساختار بتا بررسي و در نهايت تنظر ان

.با بررسي اين شوندميبهترين اپي توپ ها نسبت به ساير توالي پروتئين تعيين و با عدد مشخص 

ژني در  د بررسي ميزان دسترس پذير بودن ساختار انتيشوميپروتئين همانطور كه در شكل مشاهده 

د بيشترين ساختارهای انتي ژنيك در دسترس قبل از ترادف دهمينشان Emini بررسي با نرم افزار

نيز ميزان انعطاف پذيری ساختار های انتي  1الگوريتم كارپلوس .با استفاده ازباشدميترمينال  Nابتدايي 

 Nبيشترين انعطاف پذيری در ناحيه گرددميژنيك بررسي گرديد.همانطور كه در شكل نيز مشاهده 

.برای بررسي ميزان باشدمي 170-210؛134-148-114؛ 55-85و نيز  1-49ترمينال از اسيدامينه 

استفاده شد كه همانگونه كه در شكل و نيز جدول مشخص  2الگوريتم كالسكارانتي ژنيسيتي پروتئين از 

التر نسبت به ساير نقاط پيش بيني شده ناحيه انتي ژنيك با قدرت انتي ژنيك با 6گرديده است 

است.همچنين با توجه به اينكه تروپونين در حالت مايي در سرم ساختار خاص خود را داراست ميزان 

هيدروفوبيسيتي آن نيز برای انتخاب بهترين انتي ژنها بررسي شود. برای اين منظور از الگوريتم 

ناحيه مشخص شده با  7ونه  كه در شكل مشخص است استفاده شد. برمبنای اين الگوريتم همانگ3پاركر

 رنگ زرد نسبت به ساير نقاط نمره بهتری را از نظر هيدروفوبيسيتي دارا هستند.

ها و نيز بررسي ساير منابع از جمله كيت های تجاری موجود و آناليزبا بهره گيری از همه اين نتايج و 

كه برای  Abbott؛ Siemens؛  Beckman؛ Allere؛ Rocheمعتبر در بازار از جمله شركت های 

توانستيم چهار پپتيد را به عنوان  )جدول شماره(اين ماركر تست تشخيصي طراحي و توليد نموده اند

سي وانتخاب كلون های هيبريدوما انتخاب و رربرای بمطابق با جدول شماره پپتيد های غالب ايمني 

 سپ  سفارش سنتز دهيم.

 

                                           
1 Karplus 
2 Kolaskar 
3Parker 
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.مناطق هليك  با رنگ آبي نشان uniprotقلبي برگرفته از سايت  Iساختار دوم تروپونين  -4-3 شكل

 داده شده است.

 

 Ecoliپ  از بيان در  Iمينه،وزن ملكولي و ساختار سه بعدی تروپوينن قلبي آتعداد اسيد  -5-3 شكل

  

 

 BLASTدر فرمت  (P19429-1)قلبي Iمينو اسيدی پروتئين طبيعي تروپونين آ ترادف -5-3جدول 

 آمينو اسيد مي باشد 210قلبي دارای  Iپروتئين تروپونين 
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.مناطق هليك  با رنگ قرمز نشان داده شده قلبي Iاز تروپونين  Pfamساختار  -6-3 شكل

 آمينو اسيد مي باشد 210قلبي دارای  Iپروتئين تروپونين است.

 

 

 

 

 

 

 هستند بصورت رنگ آبي .هليك  هاقلبي Iساختار سه بعدی تروپونين   -7-3شكل
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 Emini.قلبي با استفاده از نرم افزار Iتروپونين  آناليزنمودار  -8-3شكل

مناطق زرد رنگ باالی خط آستانه نشان دهنده مناطقي است كه در اين توالي نسبت به ساير مناطق ميزان 

 دسترسي آنتي ژنيك بهتر است.
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 Emini غالب ايمني پيشگويي شده توسط نرم افزار پپتيد های -6-3جدول شماره 

امينو اسيد است  13تا  6ژنيك تعيين توالي و پيشگويي شده اند.طول اين توالي بين ناحيه انتي  6توسط اين آناليز تعداد 

 .ترمينال قرار دارند Nكه بيشتر در ناحيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . karplusقلبي با استفاده از نرم افزار Iتروپونين  آناليزنمودار  -9-3شكل

در اين نمودار مناطق زرد رنگ باالی خط آستانه نشانگر مناطق پپتيدی است كه نسبت به ساير توالي 

 انعطاف پذيری بيشتری دارند



      

 

   157 

 

 

 

 

 

 

 

.در اين نمودار  chou& fasmanقلبي با استفاده از نرم افزار Iتروپونين  آناليزنمودار  -10-3شكل

مناطق باالی سطح آستانه كه با زرد نشان داده شده اند به عنوان مناطق با ساختار بتا پيشگويي شده 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 . kolaskarقلبي با استفاده از نرم افزار Iتروپونين  آناليزنمودار  -11-3شكل

طبق اين اناليز با مناطق زرد رنگ پيشگويي كرده است. اين نمودار ميزان آنتي ژنيسيته و مناطق آن را در ساختار تروپونين

 قرار دارند. 50-130بيشترين ميزان آنتي ژنيسيتي در ناحيه اسيد امينه 
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.اين نمودار با مناطق زرد  parkerقلبي با استفاده از نرم افزار Iنمودار آناليز تروپونين   -12-3شكل

 .است Iرنگ در باالی خط آستانه نشانگر مناطق هيدروفوبيسيتي ساختار تروپونين 

 

 kolaskarپپتيد های غالب ايمني پيشگويي شده توسط نرم افزار -7-3جدول شماره 

 .ناحيه پپتيدی دارای بيشترين ميزان انتي ژنيسيتي هستند 6طبق يافته های جدول كوالسكار 
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 ها در كيت های تجاری آنتي بادیترادف امينو اسيدی اپي توپ های شناخته شده توسط  :8-3جدول شماره 
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 ترادف امينو اسيدی پپتيدهای انتخاب شده به عنوان پپتيد غالب ايمني -9-3جدول شماره 

 شماره پپتيد شماره رديف تعداد اسيد امينه سكان  اسيد امينه

KISASRKLQLKTLLL 15 40-54 Peptide 1 

TEPHAKKKS 9 31-39 Peptide 2 
GLGFA 5 87-91 Peptide 3 

RAYATEPHAK 10 27-36 Peptide 4 
 

كونژوکه شده با سرم خرگوش با استفاده از پپتیدهای ایمونیزاسیون -3-4

 آلبومین گاوی

 ایمن شدهخرگوش تعیین تیتر آنتی بادی درسرم  -3-4-1

 

پپتيد( تخليص شده از بافت  4خرگوشها با استفاده از پپتيدهای سنتز شده ) ايمونيزاسيونحاصل از نتايج 

به منظور تهيه  توانمينآنهاو از  ندشده انمورد نظر بطور كامل ايمن خرگوشهای نشان داد قلب موش 

 4پپتيد ها) يتر محلول ميكرول 100 .برای انجام االيزا جهت تيتراسيون،كلونال استفاده نمودپلي آنتي بادي

ميكرو گرم در ميلي ليتر برای پوشش دهي چاهك ها در روش االيزا كافي  6 باغلظت پپتيد  سنتز شده(

پپتيدهای انتخاب شده و سنتز شده گرددميمشاهد  8-3جدول.درواقع همانگونه كه در ومناسب است

 ايمني زايي خوبي در خرگوش ها ايجاد نكرده اند.

 تيتراسيون سرم خرگوشهای ايمن شده با استفاده از پپتيدهای انتخاب شده: 10-3جدول

1:4000 1:2000 1:1000 1:500 NRS* شماره خرگوش 

 1پپتيد شماره  0.2 1.0 0.52 0.44 0.3

 2پپتيد شماره  0.2 0.82 0.54 0.32 0.3

 3پپتيد شماره  0.2 0.97 0.59 0.4 0.3

 4شماره پپتيد  0.2 0.76 0.46 0.33 0.25

NRS*:normal rabbit serum 
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 قلبی: Iکلونینگ پروتئین تروپونین -3-5

 نتیجه واکنش هضم آنزیمی به منظور تایید کلونینگ -3-5-1

به منظور تاييد قطعي كلونينگ ژن و بررسي صحت فريم در وكتور بياني،  از يكي از كلون های مثبت 

برای EcoRIو  BamHIی آنزيم هالي با استفاده از تخليص پالسميد انجام شد و روی آن با شرايط قب

جفت بازی روی ژل  590مشاهده قطعه حدود  فورماسيون از هضم دو گانه استفاده گرديد.تائيد تران 

. از اين كلني استوك تهيه باشدميpET32aدر وكتور  Iنشانگر ساب كلون شدن صحيح ژن تروپونين 

عيين حضور پالسميد استفاده گرديد. تخليص پالسميد از اين شد. سپ  از باقيمانده محيط كشت برای ت

باز  500-750ای مربوط به ژن در ناحيه بين باندهای ها و انجام هضم دو گانه نشان داد كه قطعهباكتری

 از آن خارج شد. 

 

 فورماسيون با هضم دوگانه.تائيد تران  -13-3شكل 

سنتز شده به  DNA، قطعه  BamHI/EcoRI: وكتور هضم شده با 2، الين  DNA: ماركر 1الين 

 در اثر هضم از وكتور خارج شده است. bp640طول تقريبي 
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 بیان پروتئین -3-6
های بدون پالسميد و بدون القاء به عنوان كنترل ، از باكتری SDS-PAGEبرای بررسي بيان با روش 

به عنوان كنترل  IPTGمنفي استفاده گرديد. هم چنين باكتری انتخاب شده نيز در حضور القاء كننده 

بعد از القاء مورد استفاده قرار گرفت. باتوجه به وزن ملكولي تخمين زده شده از پروتئين نوتركيب 

كيلودالتوني  23كيلودالتون داشته باشيم.زيرا وزن ملكولي  34-37ود كه وزن ملكولي حد رودميانتظار 

مجموعا  كيلودالتون( 12)حدود و تيوردوكسين Tag Hisو ساختار مربوط به Iخود تروپونين قلبي 

 مويد اين نتيجه بود. SDS-PAGEبا  آناليزكيلودالتون را خواهيم داشت.  34-37حدود 

 

 .٪12روی ژل  SDS-PAGEبررسي بيان پروتئين با  -14-3شكل 

: باكتری حاوی پالسميد نوتركيب 3الين  ،: باكتری بدون پالسميد2: ماركر وزن مولكولي ، الين 1الين 

وزن ملكولي القاء شده است. IPTG: باكتری نوتركيب حاوی پالسميد كه با 4كه القاء نشده است،الين 

 است. 34-37حدود  Histagداشتن تيوردوكسين و پروتئين تخليص شده با توجه به 
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 تائید بیان پروتئین با وسترن بالتینگ -3-6-1

 

 SDS-PAGEها روی ژل برای تائيد بيان پروتئين از روش وسترن بالتينگ استفاده شد. ابتدا پروتئين

های بادیاز هم جدا شده و به غشای نيتروسلولزی انتقال يافتند. انكوباسيون غشای نيتروسلولزی با آنتي

ني وكيلودالت 37حدود موجب ظهور باند در ناحيه TMBموشي و افزودن  anti-His tagكلونال پلي

 ای بيان با روش های انجام شده برای وزن مولكولي و نيز  بررسي صورت گرفته برشد كه با پيشگويي

SDS-PAGE داشت. تمطابق 

 

: باند 2: ماركر وزن مولكولي، الين 1تائيد بيان پروتئين با واكنش وسترن بالتينگ. الين  -15-3شكل 

-Hisبادی ضد كه بعد از انكوباسيون با آنتي His-tagدارای Iنوتركيب تروپونين  مربوط به پروتئين

tag كلونال موشي و افزودن پليTMB وزن ملكولي پروتئين تخليص شده با توجه به .ظاهر شده است

 است. 34-37حدود  Histagداشتن تيوردوكسين و 
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 انتخاب کلنی با ظرفیت بیان باال -3-7

 

فورماسيون كلني مختلف از درون پليت تران  6برای اين كه يك كلني با ظرفيت بياني باال بدست آيد، 

ساعت در  8به مدت  mM1با غلظت نهايي  IPTGها در حضور انتخاب گرديد. تمامي اين كلني

كلني دارای ظرفيت بياني  4داد كه نشان مي SDS-PAGEدرجه القاء شدند. نتايج حاصل از  25دمای 

 های بعدی استفاده گرديد. آناليزبرای  آنهاها انتخاب شده و از بااليي هستند. از اين رو اين كلني

 

 

 (%12)ژل با ظرفيت بياني باال انتخاب كلني -16-3 شكل

: ماركر وزن مولكولي 1القاء نشده است، الين IPTG: باكتری حاوی پالسميد نوتركيب كه با 1الين 

فرماسيون انتخاب شده و با های مختلف كه از سطح پليت تران : كلني7، 6، 4،5، 3، 2پروتئين، الين 

IPTG ه با توجه به داشتن تيوردوكسين و وزن ملكولي پروتئين تخليص شد اند.القاء شدهHistag 

 است. 34-37حدود 

  



      

 

   165 

 

 اپتیمم سازی بیان پروتئین -3-8

 IPTGسازی غلظت بهینه -3-8-1

 

باكتری مورد نظر القاء گرديد. بعد از  IPTGهای مختلف از ، با غلظت IPTGسازی غلظت برای بهينه

از  mM1و   5/0، 25/0، 1/0نهايي  ، باكتری با غلظت6/0محيط به  600ODكشت باكتری و رسيدن 

IPTG  ساعت نشان داد كه تغيير  12بعد از  آناليزدرجه القاء گرديد. نتايج حاصل از  25در دمای

اما در تاثير چندای بر روی بيان پروتئين حاصل ندارد. 5/0، 25/0، 1/0در سه غلظت IPTGغلظت 

 IPTGاز  mM1از اين رو در القای باكتری از غلظت  بيان به خوبي افزايش نشان داد. mM  1غلظت 

 به عنوان القاء كننده استفاده گرديد. 

 

 

 نوتركيب. Iتروپونين برای بيان  IPTGسازی غلظت بهينه -17-3شكل 

: القاء با 4، الين 5/0: القاء به غلظت 3، الين mM 1غلظت : 2: ماركر وزن مولكولي، الين 1الين 

وزن ملكولي پروتئين تخليص شده با توجه به داشتن  .1/0: القاء با غلظت 5، الين 25/0غلظت 

 است. 34-37حدود  Histagتيوردوكسين و 
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 انتخاب مدت زمان انكوباسیون -3-8-2

 

د. برای شوميساعت به خوبي بيان  15داد كه پروتئين در نتايج حاصل از بررسي بيان پروتئين نشان مي

 4ی معين با فواصل آنهادرجه در مدت زم 25سازی مدت زمان انكوباسيون، بعد از القاء در دمای بهينه

 آناليزها برای ساعت( از محيط كشت باكتری نمونه گرفته شد. اين نمونه 16و  12، 8، ، 4ساعت )

داد كه مي بررسي نشان  مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين SDS-PAGEمقدار بيان در روی ژل 

 د. شوميساعت به خوبي بيان  15پروتئين در زمان 

 

 

 

 سازی مدت زمان القاء برای بيان پروتئين: بهينه18-3شكل 

 12: القاء در 4ساعت، الين  8: القاء در 3ساعت، الين  4: القاء در 2: ماركر وزن مولكولي، الين 1الين 

. وزن ملكولي پروتئين تخليص شده با توجه به داشتن تيوردوكسين ساعت 16: القاء در 5ساعت، الين 

 است. 34-37حدود  Histagو 
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 بررسی تاثیر بیان پروتئین بر رشد باکتری -3-9
 

ها هستند. برای بررسي ها دارای اثرات سمي بر رشد يا فرايندهای متابوليك باكتریبرخي از پروتئين

نانومتر در باكتری القاء شده در  600مقدار جذب در طول موج  اثرات سمي بيان پروتئين بر باكتری،

گيری شد. نتايج اين بررسي نشان درجه و نيز باكتری القاء نشده فاقد پالسميد نوتركيب اندازه 25دمای 

داد كه هيچ گونه تفاوتي در رشد اين دو باكتری وجود ندارد. اين مطلب احتماالً مويد عدم اثرات مضر 

 باكتری است.  پروتئين روی

 

 تعیین حاللیت-3-10
 

د، از شومين مورد نظر به چه ميزان بين فازهای محلول و جامد باكتری توزيع ئيبرای تعيين اين كه پروت

 25های حاوی پالسميد نوتركيب در دمای تست تعيين حالليت استفاده گرديد. بدين منظور باكتری

موالر القاء شدند. بعد از اين مدت ميلي 1 يباغلظت نهاي IPTGساعت توسط  16درجه به مدت 

آوری شده و بعد از سونيكاسيون فاز جامد و مايع هر دو روی ها با استفاده از سانتريفيوژ جمعباكتری

تفكيك شدند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه اين پروتئين بيشتر در قسمت  SDS-PAGEژل 

توانسته بود پروتئين را به شكل محلول بيان تيوردوكسين tag قرار دارد. در واقع قرارگيری محلول

محلول قرار داشت. اما در مقايسه با مقدار تام پروتئين اين نانمايد. البته مقدار كمي از پروتئين در فاز 

 ميزان بسيار كمتر بود. 
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 تخلیص پروتئین -3-11
 

بود به همين خاطر تخليص فقط در فاز با توجه به اينكه اكثريت پروتئين در فاز محلول بيان شده 

. برای تخليص پروتئين محلول صورت پذيرفت و از پروتئين موجود در فاز غير محلول صرف نظر شد.

نشان داده شده است. همان گونه  3-55از ستون نيكل استفاده شد. نتايج حاصل از تخليص در شكل 

ني كه در فاز محلول وجود داشت بسيار كمتر نيز نشان داده شده است، مقدار پروتئي 52-3كه در شكل 

نيز پيداست، با استفاده از  18-3از پروتئيني بود كه در فاز جامد حضور داشت. همان گونه كه در شكل 

مطلوب  ايمونيزاسيونتزريق جهت درصد رسيد كه برای  90ستون نيكل خلوص پروتئين به بيش از 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از ستون نيكل : تخليص پروتئين با19-3شكل 

: پروتئين تخليص 3، الين محلول: پروتئين تخليص شده از فاز 2: ماركر وزن مولكولي، الين 1الين 

فاز محلول باند قوی تری نسبت به فاز نامحلول دارد كه بخاطر داشتن . الين محلول.نا شده از فاز

 ت.تيوردوكسين است.بيشترين مقدار پروتئين در اين فاز قرار داش
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 Iبا تروپونین  ایمن شدهخرگوش تعیین تیتر آنتی بادی درسرم  -3-12

 نوترکیب
 

مورد نظر بطور كامل ايمن شده است و از خرگوشهای نشان داد خرگوشها  ايمونيزاسيونحاصل از نتايج 

 100 .برای انجام االيزا جهت تيتراسيون،كلونال استفاده نمودپلي آنتي باديبه منظور تهيه  توانميآنها

ميكرو گرم در ميلي ليتر برای پوشش  6 باغلظت قلبي Iتروپونين ميكروليتر محلول پروتئيننوتركيب 

 .دهي چاهك ها در روش االيزا كافي ومناسب است

 

 

 

با استفاده از روش االيزای  قلبي Iنوتركيب تروپونين ژن ايمن شده  با آنتي  خرگوش هایسرم تيتراسيون  -11-3جدول 

 غير مستقيم

1:16000 1:8000 1:4000 1:2000 1:1000 1:500 NRS شماره خرگوش 

1.10 1.34 1.65 2.10 2.7 2.86 0.3 1 

0.93 1.43 1.70 2.25 2.75 2.99 0.3 2 

(NRS:normal rabbit serum) 

 



      

 

   170 

 

 قلبي Iنتي ژن نوتركيب تروپونين آايمن شده با استفاده از  خرگوشهایتيتراسيون  -20-3شكل 

هردوخرگوش با اختالف زيادی نسبت به سرم قبل از از تزريق .:موشهای ايمن شده(قرمز/آبي:قبل از تزريق؛ طوسي )

 بودند. 1:32000تا  1:500رقت های ايمن شده بودند.

 

االیزای رقابتی غیر مستقیم برای تعیین میزان مهارتروپونین توسط  -3-13

 های انتخاب شدهاپی توپ 
 آنتي بادی–نتي ژن آحساسيت تست ايمنواسي االيزا و توانايي اپي توپ های پپتيدی برای مهار واكنش 

برای  IC50انجام گرديد.برای بررسي اين حساسيت از روش محاسباتي  IC50محاسبه مطابق با روشي 

(.نمودار مهاری اپي توپ های 10-3بررسي ميزان مهار اپي توپ های مختلف استفاده گرديد)جدول

برای  IC50مده است.همانگونه كه در جدول مشخص شده است ميزان آ22-3چهارگانه در شكل 

بود.اين µg/ml 0.037 (  حدود LODوميزان حد تشخيص ) µg/ml 0.490تروپونين نوتركيب 

اپيتوپ های پپتيدی  د ميزان مهاردهميمقدار برای ساير پپتيد ها نيز در جدول امده است.نتايج نشان 

 ازساير پپتيدها كمتر بوده است. 4و2برای پپتيد شماره 
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 بررسي ميزان مهار اپي توپ های پپتيدی انتخاب شده با پروتئين تروپونين نوتركيب -12-3جدول 

Competitor sequence LOD(µg/ml) IC50(µg/ml) 
Minimum 

OD 

Maximum 

OD 

hcTnI 1-210 0.037 0.490 0.094 0.964 

Peptide 1 40-54 0.050 0.306 0.317 1.007 

Peptide 2 31-39 0.066 0.141 0.310 1.087 

Peptide 3 87-91 0.078 0.960 0.231 0.988 

Peptide 4 27-36 0.047 0.155 0.282 1.014 

LOD حداقل ميزان تشخيص تست؛:IC50 نصف ماكزيمم غلظت مهاری مهاركننده: 

 

 

 

 Iنمودار مهاری االيزای رقابتي برای اپي توپ های پپتيدی انتخاب شده برای تروپونين  -21-3شكل 

بيانگرجذب چاهك های حاوی ماده  Bدر وذقع بيانگر نسبت مهار توسط پپتيدهاست كه  B/B0.قلبي

 بيانگر ميزان جذب چاهك های بدون ماده رقابتي است. B0رقابتي و 
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با استفاده از پروتئین  م موش  ایمن شدهتعیین تیتر آنتی بادی درسر -3-14

 قلبی Iنوترکیب تروپونین 
 

مورد نظر بطور كامل ايمن شده است و از های  نشان داد موشموشها  ايمونيزاسيونحاصل از نتايج 

 100 .برای انجام االيزا جهت تيتراسيون،مونوكلونال استفاده نمود آنتي بادیبه منظور تهيه  توانميآنها

ميكرو گرم در ميلي ليتر برای پوشش  6 باغلظت قلبي Iتروپونين ميكروليتر محلول پروتئيننوتركيب 

 .دهي چاهك ها در روش االيزا كافي ومناسب است

 

 

 

با استفاده از روش االيزای غير  قلبي Iنوتركيب تروپونين ژن سرم موش ايمن شده  با آنتي  تيتراسيون -13-3جدول 

 مستقيم

1:16000 1:8000 1:4000 1:2000 1:1000 1:500 NMS شماره موش 

1.00 1.34 1.61 2.00 2.52 2.76 0.3 1 

0.91 1.45 1.70 2.21 2.65 2.94 0.3 2 

0.87 1.39 1.56 2.10 2.51 2.70 0.3 3 

0.71 1.21 1.45 2.19 2.56 2.81 0.3 4 

NMS:normal mouse serum 
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آبي:قبل (قلبي Iتيتراسيون موش های ايمن شده با استفاده از انتي ژن نوتركيب تروپونين  -22-3شكل 

 از تزريق؛ ساير رنگها:موشهای ايمن شده(

 

فیوژن سلولهای طحالی موش ایمونیزه شده و سلولهای میلومای  -3-15

 موشی
ارای باالترين تيتر ، سلولهای طحالي موش دقلبي Iتروپونين های اختصاصي عليه  MAbبرای توليد 

فيوژن داده شدند. سپ  سلولها در  SP2/0شده و با سلولهای ميلومای موشي  انتخابسرمي  آنتي بادی

گزينش  وماسلول های هيبريد HATتايي تقسيم شده و با افزودن محيط انتخابي  96حفرات پليتهای 

شدند. در مرحله بعد، سلولهای هيبريد بدست آمده از نظر واكنشدهي با پروتئين هدف مورد غربالگری 

 قرار گرفتند. 
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 تهیه الیه مغذی -3-15-1

روز قبل از فيوژن يك سر موش بعد از حدود يك شب ناشتايي توسط دی اكسيد كربن كشته شدو 

ماركروفازهای  RPMIيد.در زير هود با تزريق محيط سپ  با پاساژ توسط سه ظرف الكل استريل گرد

 تايي تقسيم گرديد.روز فيوژن نيز از نظر آلودگي اين پليت ها بررسي 96ان جدا و سپ  در پليت های 

 (23-3و اطمينان از نظر نداشتن هيچگونه آلودگي حاصل گرديد)شكل

 

 سلولهای مغذی تهیه شده برای فیوژن -23-3شكل 
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 قلبی Iتروپونین ضد  آنتی بادیغربالگری سلول های هیبریدوم تولید کننده  -3-15-2

در پليت های كشت سلول،  HATروز پ  از انجام فيوژن و اضافه كردن محيط انتخابي  5-7حدود 

مراحل ابتدايي رشد يك هيبريدوم در يكي  16-3شروع به تكثير كردند. در شكل  اكلون های هيبريدوم

و رشد كلون هيبريدوم پ   (Bروز ) 4، رشد همان كلون پ  از (Aتايي ) 96ت از حفرات پليت كش

 نشان داده شده است. ( Cاز يك هفته )

درصد  از چاهكها را پر كرده بودند.  40تا  30حدود سه هفته پ  از انجام فيوژن سلول های هيبريدوم 

و چاهك های مناسب انتخاب  در اين مرحله تمام چاهك ها با استفاده از ميكروسكوپ معكوس بررسي

بادی اختصاصي در محيط كشت چاهك های مذكور به روش االيزای غير مستقيم مورد شدند. تيتر آنتي

بررسي قرار گرفت. چاهك های دارای تعداد ناكافي از سلول های هيبريدوم تغذيه شده و در روزهای 

بررسي شدند. در مجموع از چهار فيوژن  آنتي بادیبعد پ  از تكثير كافي به روش مشابه از نظر توليد 

 Iتروپونين اختصاصي ضد  آنتي بادیچاهك مولد  680چاهك ابتداييكه بررسي شدند،  1920و تعداد 

كلون نهايي به  5عدد چهار بار كلون شدند كه در نهايت  32هيبريدوما تعداد  680بودند. از اين قلبي

 دست آمد.

 

 قلبی Iتروپونین منوکلونال ضد  آنتی بادیلد انتخاب کلون های نهایی مو -3-15-3

چاهك دارای جذب نوری  32پ  از غربالگری اوليه، از بين چاهك های مثبت در حال رشد، تعداد 

كلون نهايي آورده  5جذب نوری كلون های مادر  4-3باالتر انتخاب و چهار بار كلون شدند در جدول 

نتايج ، 14-3زای غير مستقيم صورت گرفت. در جدول شده است. غربالگری ساب كلونها با همان االي

 االيزايغربالگری پ  از فيوژن نشان داده شده است.
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 : هيبريدوماهای در حال رشد در روزهای مختلف پ  از فيوژن24-3شكل 



      

 

   

 نتايج االيزای غيرمستقيم بعد از فيوژن در چاهك های با كلون مثبت :14-3جدول 

 چاهگ های كلونهای مختلف هستند. OD. اعداد مربوط به :كلون زرد كلون انتخاب شده برای رقت سازی محدود است1پليت شماره 

 :2پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.91 2.38 2.647 2.568 2.748 2.696 2.648 2.631 2.472 2.595 2.728 2.994 

B 2.526 2.561 2.471 2.591 2.724 2.618 2.508 2.562 2.905 2.873 2.535 2.861 

C 2.903 2.664 2.345 2.539 2.63 2.594 2.543 2.264 2.752 2.686 2.752 2.846 

D 2.651 2.763 2.618 2.565 2.242 2.644 2.636 2.551 2.486 2.572 2.541 2.544 

E 2.659 2.928 2.37 2.627 2.76 2.928 2.745 2.759 2.433 2.823 2.851 2.686 

F 2.665 2.664 2.664 2.624 2.457 2.602 2.647 2.673 2.578 2.63 2.748 2.622 

G 2.875 2.897 2.398 2.626 2.447 2.816 2.596 2.642 2.604 2.627 2.628 2.084 

H 3.004 2.86 2.784 2.784 2.678 2.648 2.801 2.868 2.513 2.552 3.003 2.821 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.688 3.084 3.099 2.993 3.164 3.134 2.977 2.964 2.806 2.959 3.059 3.108 

B 3.043 2.777 3.047 3.074 3.059 3.254 3.157 3.061 3.059 3.204 3.047 3.248 

C 3.195 3.126 3.1 3.226 3.166 3.111 3.173 3.165 3.086 2.997 3.205 2.806 

D 3.128 3.009 2.969 2.999 2.921 3.018 3.098 2.908 3.126 3.138 3.01 3.137 

E 3.276 3.023 3.297 3.041 2.972 2.643 2.796 2.92 3.106 2.994 3.08 3.171 

F 3.2 3.112 3.054 2.778 2.845 3.076 2.919 2.633 2.703 2.865 2.763 2.791 

G 3.252 3.1 3.248 3.16 2.886 2.969 3.029 3.007 3.067 3.008 2.85 2.946 

H 3.183 3.015 2.917 3.101 2.904 3.16 2.821 2.885 2.793 2.864 2.782 2.947 



      

 

   

 :3پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.858 2.613 2.75 2.224 2.789 2.662 2.608 2.446 2.691 2.417 2.539 2.756 

B 2.908 2.72 2.734 2.676 2.376 2.75 2.704 2.594 2.662 2.61 2.795 2.833 

C 2.87 2.824 2.706 2.665 2.76 2.501 2.625 2.609 2.783 2.654 2.714 2.863 

D 2.473 2.766 2.66 2.575 2.182 2.39 2.473 2.487 2.562 2.569 2.814 2.531 

E 2.809 2.675 2.425 2.465 2.56 2.519 2.655 2.396 2.46 2.345 2.562 2.746 

F 2.726 2.737 2.64 2.262 2.335 2.58 2.62 2.553 2.491 2.405 2.571 2.303 

G 2.755 2.876 2.751 2.568 2.618 2.603 2.665 2.578 2.605 2.571 2.739 2.549 

H 2.751 2.756 2.944 2.983 2.629 2.554 2.784 2.98 2.659 2.704 2.663 2.801 

 :4پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.203 2.678 2.675 2.588 2.643 2.631 2.747 2.511 2.659 2.664 2.686 2.903 

B 2.542 2.305 2.483 2.349 2.491 2.6 2.293 2.283 2.488 2.576 2.515 2.764 

C 2.524 2.549 2.389 2.506 2.362 2.567 2.653 2.644 2.607 2.697 2.568 2.706 

D 2.691 2.645 2.45 2.659 2.412 2.18 2.402 2.254 1.973 2.089 2.068 2.597 

E 2.705 2.648 2.476 2.722 2.839 2.757 2.704 2.315 2.16 2.536 2.334 2.41 

F 2.597 2.473 2.667 2.507 2.648 2.588 2.5 2.426 2.503 2.445 2.489 2.652 

G 2.922 2.73 2.694 2.513 2.567 2.567 2.605 2.261 2.781 2.497 2.689 2.754 

H 2.805 2.583 2.726 2.765 2.689 2.607 2.715 2.536 2.63 2.334 2.508 2.341 

 



      

 

   

 :5پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 2.723 2.374 2.533 2.458 1.158 1.475 1.239 1.497 1.123 1.037 1.122 1.426 

B 1.91 2.415 2.201 2.426 1.938 1.035 1.325 1.227 1.178 1.339 1.411 1.017 

C 2.584 2.38 2.344 2.425 1.512 1.322 1.533 1.131 1.297 1.541 1.389 1.48 

D 2.507 2.456 2.444 2.184 1.206 1.209 1.162 2.104 1.22 0.957 1.118 1.374 

E 2.777 2.706 2.624 1.546 1.398 1.087 1.415 1.163 1.169 2.37 0.987 1.326 

F 2.49 2.745 2.496 1.525 1.23 1.439 1.214 1.206 1.14 1.299 1.243 1.208 

G 2.305 2.875 2.466 1.693 1.508 1.236 2.448 0.981 1.286 1.242 1.412 2.147 

H 2.447 2.706 2.508 2.276 1.513 1.248 1.275 1.405 1.372 1.08 1.268 1.111 

 

 :6پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.008 1.257 1.397 1.728 1.08 1.156 1.647 1.15 1.325 1.117 1.172 1.917 

B 1.245 1.506 1.032 0.999 1.067 1.231 1.266 1.282 1.253 1.089 1.122 0.799 

C 1.433 1.288 1.097 1.241 1.379 1.205 1.246 1.133 1.031 1.177 0.98 1.162 

D 1.218 1.24 1.159 1.105 1.121 2.05 0.942 0.949 0.868 1.29 1.06 1.496 

E 2.183 1.33 1.243 1.826 1.863 1.166 1.749 1.834 2.431 0.806 1.098 1.258 

F 1.3 1.185 1.143 1.262 1.14 1.256 1.017 1.162 1.13 0.997 1.81 1.045 

G 1.41 1.39 1.408 1.274 1.51 1.232 1.139 1.246 1.183 2.149 1.026 1.001 

H 1.674 1.579 1.282 1.284 1.293 1.345 1.3 1.02 1.232 1.006 1.298 1.34 



      

 

   

 :7پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0.868 0.947 1.039 1.21 1.362 0.935 1.057 1.788 1.155 1.382 0.996 1.289 

B 1.098 0.95 1.19 1.042 1.173 1.116 1.167 1.113 1.048 1.144 1.106 0.857 

C 1.207 1.063 2.31 0.87 1.132 0.976 1.018 1.167 1.101 1.431 1.089 1.116 

D 1.127 1.116 1.143 0.991 0.818 0.903 1.127 1.151 0.999 0.986 1.143 1.417 

E 0.875 1.14 1.016 1.266 1.084 0.905 1.086 1.111 1.162 1.18 1.114 1.11 

F 1.216 1.015 1.064 0.979 1.217 1.044 1.053 1.117 0.916 1.21 0.819 1.118 

G 1.133 0.943 1.09 1.093 1.059 1.105 0.757 0.879 1.2 0.823 0.964 0.866 

H 1.372 0.999 1.164 0.996 0.971 1.099 0.828 0.677 1.149 1.151 1.034 0.944 

 

 SP2/0: چاهك های زرد كنترل منفي با سوپ 8پليت شماره 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1.151 1.123 0.9 1.187 1.292 2.412 1.12 0.987 1.324 0.9 1.301 1.256 

B 1.077 1.132 1.042 1.281 1.311 1.256 1.171 1.036 1.24 1.214 0.956 1.18 

C 1.199 1.462 1.077 1.191 1.815 2.357 1.398 1.176 1.054 1.282 0.957 1.267 

D 1.159 1.115 1.182 0.994 1.233 1.157 1.049 1.074 1.324 0.86 1.061 1.171 

E 1.341 0.715 1.093 1.264 1.277 1.377 1.119 1.179 1.179 1.063 1.101 1.88 

F 1.325 2.058 0.672 1.764 1.062 1.267 1.159 1.191 1.631 1.102 1.232 1.043 

G 1.045 0.681 1.194 1.136 2.005 1.122 1.115 1.082 1.415 1.771 1.133 0.312 

H 1.161 2.042 1.222 1.85 1.344 1.42 1.206 1.201 1.315 1.074 1.286 0.294 
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 قلبی Iروپونین های منوکلونال ضد ت آنتی بادیتعیین ایزوتایپ  -3-16
جهت مشخص كردن نوع كالس )ايزوتيپ( زنجيره های سبك و سنگين ابتدا از سوپ رويي كلون های 

موشي استفاده گرديد. پ  از اضافه كردن  آنتي بادیمخصوص  IsoStripو كيت  قلبيIتروپونيناختصاصي 

تعيين ايزوتايپ، نوار سوپ رويي اين كلون ها و حل شدن دانه های آبي رنگ درون لوله های مخصوص 

دقيقه بصورت باند آبي رنگ بر روی  5-10مربوطه به درون لوله انتقال داده شد و نتيجه آزمون پ  از حدود 

با فلش نشان داده شده است. فلش ها نشانگر باندهايي  25-3نوار ظاهر گرديد كه نمونه ای از آن در شكل 

 .شوندميهستند كه به عنوان نتيجه مثبت تلقي 

 IsoStripهای منوکلونال موشی با روش  آنتی بادی: تعیین ایزوتیپ 25-3شكل

كلون انجام شد و انجام اين آزمون بر روی بقيه كلون ها بدليل عدم  1آزمون ايزو استريپ بر روی سوپ رويي 

آنتي مونوكلونال دسترسي به كيت مربوطه ميسر نگرديد. نتايج تعيين ايزوتايپ با كيت ايزواستريپ نشان داد كه 

 .باشدميIgG2aبوده ولي دارای كالس های مختلف  (κ)دارای زنجيره سبك از نوع كاپاP1D2E3 كلون بادی

 

 (Limiting Dilutionنتایج رقیق سازی اولیه ) -3-17

 1)رنگ زرد در پليت شماره 21با انجام مرحله اول رقيق سازی با توجه به ميزان جذب كلون ها ، كلون شماره 

 20بعد از رقت سازی تعداد انتخاب و مرحله رقيق سازی حد ثانويه روی آن انجام گرفت. (12-3؛جدول 

باال انتخاب گرديدند.ضمنا اتصال غير اختصاصي برای تمام اين تست ها با  ODو با  آنتي بادیترشح كلون با 

 سنجش گرديد. BSAاستفاده از 
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 21كلون شماره  نتايج رقيق سازی حد اوليه :15-3جدول

 

OD 

 

شماره 

 كلون

 

OD 

 

شماره كلون
 

 

OD 

 

شماره كلون
 

OD شماره كلون
 

8/2 16 0/3 11 8/2 6 3/3 1 

6/2 17 9/2 12 0/3 7 8/2 2 

0/3 18 1/3 13 1/3 8 1/3 3 

1/3 19 0/3 14 3/3 9 9/2 4 

0/3 20 7/2 15 9/2 10 1/3 5 

=0.19ODBSA  

 

 21( کلون Limiting Dilutionثانویه )نتایج رقیق سازی حد  -3-18

 

كلون درست شد و همچنين كلوني كه دارای بيشترين مادر مجموع  آنهاكلون های با ترشح باال انتخاب و از 

ميلي ليتری كشت انبوه داده شد.  75ميلي ليتری و  25تايي و متعاقبا در فالسك های  25جذب بود در پليتهای 

 نشان داده شده است.          14-3در جدول نتايج رقيق سازی حد ثانويه 

 

 

 

 (21نتايج رقيق سازی حد ثانويه )كلون  -16-3جدول
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O
D

 

 شماره كلون

O
D

 
 شماره كلون

O
D

 

 شماره كلون

0/3  11 12/3  6 62/3  1 

91/2  12 3/3  7 22/3  2 

01/3  13 22/3  8 29/3  3 

99/2  14 31/3  9 03/3  4 

12/3  15 3/3  10 3/3  5 

0.21   =ODBSA 

 آنتی بادیانتخاب کلون های مترشحه مونوکلونال  -3-19

كلون انتخاب و برای  5تعداد  15-3بعد از دومين رقت سازی محدود كننده و بر اساس نتايج جدوول شماره 

 تزريق به موش جهت توليد آسيت به موش تزريق گرديد.

 

 آنتی بادینامگذاری کلونهای تولید کننده مونوکلونال  -3-19-1

 مونوكلونال با نامهای ذيل نامگذاری شدند. آنتي بادیكلون های انتخاب شده توليد كننده 

 نامگذاری كلونهای نهايي -17-3جدول 

 5كلون شماره  4كلون شماره  3كلون شماره  2كلون شماره  1كلون شماره 

P1D2E3 P1H1D7 P1B5D7 P2E4D3 P3A2F4 
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 کلون نهایی 5مونوکلونال  آنتی بادیتولید آسیت در موش با استفاده از -3-20
سر موش با اين كلون ها بصورت تزريق  5كلون نهايي تعداد  5مونوكلونال با استفاده از  آنتي بادیبرای توليد 

 22-3موش نيز آسيت خوب و مناسب باحجم باال توليد كردند.شكل 5داخل صفاقي آسيتي شدند ونهايتا هر 

 د.دهميموش قبل از توليد آسيت نشان  موش دارای آسيت را در نقايسه با

 

 : موش آسيتي شده در مقايسه با موش نرمال26-3شكل 

با قلبی  Iتروپونین ضد  IgGهای  منوکلونال  آنتی بادیتخلیص جذبی  -3-15

 Gاستفاده از پروتئین 

 

 آنتي بادی، بايستي از  قلبيIضدتروپونينهای نهايي شده  آنتي بادیبرای بررسي بيشتر و تعيين هويت دقيق تر 

كلون نهايي شامل كلون  5ها بصورت تخليص شده و با غلظت مشخص استفاده گردد. بدين منظور، 

بصورت درون صفاقي به موشهای (  P1D2E3؛P1H1D7 ؛ P3A2F4؛P1B5D7 ؛  P2E4D3)های

BALB/c  مايع آسيت بدست آمد. آسيت مربوط به آنتي باديهای  آنهاتزريق شده و ازIgG  پ  از سانتريفوژ

هايي كه به ستون ها متصل شده بودند، با  آنتي بادیعبور داده شد.  Gدور باال و فيلتر كردن، از ستون 

از  Glycin-HClنيز هنوز متصل باقي مي ماندند ولي با استفاده از بافر اسيدی  PBSشستشوی ستون با بافر 
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ميلي ليتری در لوله های مجزا جمع  1كوتهای مي شدند. محلول خروجي از ستون بصورت الي1شستهستون 

 باال با هم مخلوط شده وسپ  ODی با نانومتر تعيين گرديد.فراكشن ها 280در طول موج  آنهاODآوری و 

بصورت شبانه در دمای يخچال دياليز گرديدند. پ  از دياليز،  PBSبه كيسه دياليز منتقل شده و در مقابل بافر 

كه  IgGكلون  5نگهداری شدند. بدين ترتيب از  -C◦20يين غلظت شده و در دمای ها مجدداً تع آنتي بادی

خالص، در غلظت مناسب برای آزمون های  IgGتوليد مي كردند  قلبي Iتروپونين های موشي ضد  آنتي بادی

 ارائه شده است.16-3كلون انتخابي در جدول 5تصفيه شده از آسيت  IgGبعدی بدست آمد. ميزان 

 

 سيتي شدهآاز اسيت موش های  آنتي بادی: نتايج تخليص  18-3جدول 

 آنتي بادیغلظت 

 Gبعد از ستون 

(mgr) 

غلظت پروتئين بعد 

از سولفات 

 (mg)آمونيوم

 حجم آسيت

(ml) 

 رديف نام كلون

3.75 14.5 10 ml P1D2E3 1 
2.08 5.59 5 ml P2E4D3 2 
1.86 8.49 4 ml P1H1D7 3 
2.58 9.86 5 ml P3A2F4 4 
2.28 8.79 5 ml P1B5D7 5 

 

 

 خالص پس از عبور از ستون افینیتی کروماتوگرافی پروتئین ها آنتی بادیمربوط به تهیه  ایجنت-3-15-1

شبانه روز قرار گرفتن در  ٢اشباع پ  از دياليز و  آمونيومنمونه حاصل از مرحله رسوب دهي با سولفات 

در ستون ريخته شد و در نهايت جذب اپتيكال فراكشن های مختلف اندازه  Gسوسپانسيون ژل حاوی پروتئين 

 (28-3گيری شد )شكل 

 

                                           
1Elute 
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.در كلون نهايي 5مربوط به  جذب نوری فراكشن های حاصل از ستون كروماتوگرافي ميل تركيبي -27-3شكل 

 شودبيشترين ميزان تخليص آنتي بادی ديده مي 4-6فركشن های 

 

در االیزای قلبی Iتروپونینهای تخلیص شده ضد  بادیآنتی واکنشدهی  -3-21

 غیر مستقیم

 

پ  از فرايند تخليص، از قلبي  Iضد تروپونين موشي های  آنتي بادیمونوكلونال دهي برای بررسي واكنش

بر روی µg/ml2ها بصورت رقتهای متوالي از غلظت  آنتي بادیتست االيزای غير مستقيم استفاده شد. تمام 

 تيتراسيون شدند.  قلبي Iنوتركيب تروپونين پروتئين از  µg/ml6غلظت ثابت 

 ؛ P3A2F4؛P1B5D7 ؛  P2E4D3)منوكلونال  آنتي بادی5بصورت نمونه تيتراسيون  28-3در شكل 

P1H1D7؛P1D2E3 )  ها حتي در  آنتي بادیواكنش  ،شودمينشان داده شده است. همانگونه كه مشاهده

ها بصورت روند كاهشي  OD، آنتي بادیاال بدست داده و با كم شدن غلظت های ب ODنيز های پائين  غلظت

های بدست آمده در مقايسه با كنترل منفي، سيگنال باالئي داده و نشان از واكنش  ODخطي كمتر شدند كه 

 ها با آنتي ژن مربوطه داشتند. آنتي بادیاختصاصي 
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 های مونوكلونال توليد شده در آسيت موش آنتي بادیتيتراسيون  -28-3شكل 

ها بصورت روند كاهشي  ODهای باال بدست داده و با كم شدن غلظت آنتي بادی،  ODنيز های پائين  واكنش آنتي بادی ها حتي در غلظت

ي آنتي بادی ها با آنتي های بدست آمده در مقايسه با كنترل منفي، سيگنال باالئي داده و نشان از واكنش اختصاص ODخطي كمتر شدند كه 

 ژن مربوطه داشتند.

 

كامال موفقيت آميز بوده و تمامي Gپروتئين  نتايج اين آزمون نشان داد كه عمل تخليص آنتي بادی ها با ستون 

داشته اند. اين نشان مي دهد در تمام  قلبي نوتركيب Iتروپونين ا واكنشدهي مناسبي با ه آنتي بادیمونوكلونال 

، تشكيل مايع آسيت و تخليص، BALB/cطول مراحل كشت هيبريدوماها، تزريق اين سلول ها به موش های 

 ها اتفاق نيفتاده است.آنتي باديمونوكلونال از كار افتادن كلون ها و يا تخريب ساختاری 
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 منحنی استاندارد برادفوردرسم  -3-22
 

 جذب های مختلفي دارند. BSAغلظتهای مختلف استاندارد  -19-3جدول 

 شماره لوله 1 2 3 4 5 6

969/1  437/1  065/1  799/0  63/0  596/0  OD 595 nm 

1000 500 052  251  5/62  25/31 غلظت  

 (g/mlµ)استاندارد

 

 

 

 با معرف برادفورد. BSAمنحني استاندارد حاصل از غلظتهای مختلف پروتئين  -29-3شكل
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 های مونوکلونال تخلیص شده باوسترن بالتینگ آنتی بادیتائید  -3-23

 

 B (P2E4D3)( و كلون P1D2E3) Aتخليص شده كلون  آنتي بادیوسترن بالتينگ  -30-3شكل 

A پروتئين 5:بافت قلب رت؛الين 4:بافت قلب انسان؛الين 3: بافت كبد موش)كنترل منفي(؛الين 2:بافت قلب موش ؛الين 1:الين:

 قلبي Iنوتركيب تروپونين 

B:  پروتئين نوتركيب تروپونين 2؛الين : ماركر پروتئيني1الين :I موش)كنترل  عضله: بافت 4: بافت قلب موش ؛الين 3الين ؛قلبي

 : بافت قلب انسان5منفي(؛الين 

 

 Iانتي ژن نوتركيب تروپونين  SDS PAGEهای مونوكلونال توليد شده از  آنتي بادیبرای تعيين اختصاصيت 

قلبي و نيز هموژنات بافت قلبي انسان و موش استفاده گرديد.همچنين از بافت هموژنات بافت كبدی بعنوان 

 استفاده گرديد.و بافت عضله موش به عنوان بررسي واكنش متقاطع كنترل منفي 

آنتي د كه اختصاصيت بااليي در اتصال دهمينشان  Gتخليص شده با ستون  آنتي بادینتايج وسترن بالتينگ دو 

های تخليص شده و نيز انتي ژنهای نوتركيب و هموژنات قلب انسان و موش وجود دارد.اين اتصال در  بادی

 كيلودالتون قابل مشاهده است. 35-38حدودا ناحيه 

 



      

 

 190 

 آنتی بادی1تعیین افینیتی -3-24
 

نانو موالر   333ويا  g/mlµ 300تخليص شده، با روش برادفورد محاسبه شد كه برابر با  آنتي بادیغلظت 

 ( :20-3بدست آمد )جدول  آنتي بادیبود و بر اساس آن غلظت مربوط به رقت های مختلف 

 آنتي بادیغلظت های مختلف   -20-3جدول 

1000/1  500/1  100/1  20/1 تخليص شده آنتي بادیرقت های    

333/0  666/0  33/3  65/16  (nMغلظت مربوط به رقتهای مختلف ) 

 

 

 آنتي بادینوتركيب كوت شده ، در حضور غلظتهای مختلف  قلبي Iتروپونين جذب مربوط به غلظتهای مختلف  -21-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1Affinity 

آنتي غلظت  (µg/mlشده از آنتي ژن  نوتركيب  )غلظت های كوت 

تخليص  بادی

 شده از كلون 

P1D2E3 

 (nM) 

1.25 2.5 5 10 

OD 

0/1  65/1  85/1  0/3  65/16  

3/0  55/0  0/1  2/1  33/3  

12/0  3/0  5/0  85/0  666/0  

1/0  2/0  25/0  47/0  333/0  
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 65/16آنتي ژن كوت شده و غلظت   µg/ml 10بيشترين جذب بدست آمده يعني جذب حاصل از غلظت

( در نظر گرفته شد و درصدهای بقيه  %100تخليص شده به عنوان درصد اتصال ماكزيمم ) آنتي بادینانوموالر 

 نسبت به آن محاسبه گرديد.

 

 آنتي بادیدرصدهای اتصال مربوط به غلظتهای مختلف آنتي ژن و  -22-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم شد و در نهايت افينيتي مربوط به  31-3بر اساس داده های بدست آمده از جدول فوق شكل 

 بدست آمد.M 710×4-1محاسبه گرديد كه ميزان آن  eathyBبا استفاده از فرمول P1D2E3كلون

 يبكژن  نوترغلظت های كوت شده از آنتي 

 I(µg/ml)تروپونين 

آنتي غلظت 

تخليص  بادی

 شده از كلون 

P1D2E3(

nM) 

 

1.25 2.5 5 10 

 درصد اتصال

53.1 62.5 90.6 100 40 

43.7 37.5 62.5 75 8 

15.6 21.8 31.2 53.1 4 

6.25 12.5 18.7 29.7 2 
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-3. اين شكل بر اساس نتايج جدول در غلظت های مختلف آنتي بادی-درصد اتصال آنتي ژن -31-3شكل 

 رسم گرديده است. 22

 با بررسی واکنش متقاطع آنتی بادیتعیین ویژگی  -3-25
 

 های تخليص شده آنتي بادیتعيين ميزان اختصاصيت  -23-3جدول 

BSA Hb Myo cTnI 

 انتي ژن كوت شده

 

 )سوپ سلول(كلوننام       

3/0 3/0 28/0 2/3 P3A2F4 

23/0 35/0 41/0 3/3 P1B5D7 

23/0 28/0 27/0 3 P1H1D7 

15/0 31/0 21/0 9/2 P1D2E3 

32/0 17/0 24/0 3/3 P2E4D3 

31/0 24/0 3/0 4/0 SP2/0 
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مونوكلونال توليد شده اختصاصي بوده و با پروتئين های ديگر هيچگونه  آنتي بادی23-3با توجه به جدول 

به عنوان كنترل منفي در نظر  SP2/0واكنش متقاطعي نداشت. همچنين سوپرناتانت گرفته شده از سلولهای 

 BSAجذب مربوط به آن نيز در حد جذب زمينه )جذب مربوط به  گرددميگرفته شد و همانطور كه مشاهده 

 كوت شده( بود.

 خصوصیات کلویید طالی ساخته شده -3-26
 

و در اتم های طال تجمع و هسته  شودمياسيد كلراوريك توسط سيترات سديم احيا شده و به اتم طال تبديل 

 .گرددميدار شدن رخ مي دهد كه منجر به تشكيل نانو ذرات طال 

ميلي ليتر از محلول سيترات سديم دارای بهترين نتيجه بودو  ٢در اين مطالعه محلول كلوئيد طال ساخته شده با  

لكتروني اندازه گيری شد كه اندازه ذرات كلوئيد طال كه به رنگ قرمز ارغواني بود توسط ميكروسكوپ ا

 .نانومتر ارزيابي گرديد ٢٠ميانگين قطر اين نانو ذرات 

نانومتر نشان داد كه تنها يك  ٧٠٠تا  ٣٨٠محلول كلوئيد طال در طول موج های بين  (ODجذب نوری)بررسي 

 .نانومتر وجود دارد ٥٢١طول موج ماكزيمم و آن هم در 

 

 دیآنتی باتعیین غلظت اپتیمم  -3-26-1

 

كه كلوئيد  آنتي بادیحداقل غلظتي از ،بوسيله روش اسالت بدست امد. در اين مطالعه آنتي بادیغلظت اپتيمم 

نتيجه بهتری داشت   pH 5/8  ميكروگرم در ليتر تعيين شد و كونژوگه دارای 7/2طال را پايدار كند معادل 

 (.20-3)شكل 

 

 



      

 

 194 

 

 

 سیترات سدیمتشكیل نانوذرات طال با محلول : 32-3شكل 

 

 ساخت استریپ تشخیصی تست ایمنوکروماتوگرافی -3-27
 

استفاده شد. كه پ  از اتصال پدهای نمونه و كونژوگه و جاذب و  S&Sاز غشاء نيتروسلولز  روشدر اين 

غشاء نيتروسلولز  و برش اين مجموعه به شكل استريپ بر روی غشاء نيتروسلولز  تركيب و غلظت زير مناسب 

ميليگرم/ميلي ليتر به عنوان خط  ١بزی با غلظت  -ضد موش آنتي بادیترين شناخته شد. يك ميكرو ليتر از 

ميليگرم/ ميلي ليتر قرار داده شد.  ١با غلظت های مونوكلونال  آنتي بادیرارداده شد و يك ميكرو ليتر از كنترل ق

ياداوری (.٦-٤بر روی پد كونژوگه قرار گرفت ) شكل  آنتي بادی-ميكرو ليتر از كونژوگه طال 20همچنين 

( آنتي بادی 5های مونوكلونال) یآنتي بادروی غشای سلولزی از مجموع  آنتي بادیبرای كوت نمودن  شودمي

 . شودمياستفاده شد.اين روند در تست های تجاری نيز ديده 
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 سازی اجزای تست ایمنوکروماتوگرافی آماده-3-27-1

 1پد نمونه-3-22-1-1

 -)وزني BSA 5٪ميلي موالر( حاوی pH20,  2/7دقيقه در بافر فسفات ) 30پد نمونه )سلولز( به مدت 

حجمي( غوطه ور شده بعد از شستشو با بافر  -سديم آزيد )وزني ٪05/0و  Tween 20 ٪5/0حجمي( ، 

( غوطه ور PBدر  ٪6/7دقيقه در محلول پلي اتيلن گليكول ) 5ميلي موالر( به مدت 20و  2/7pHفسفات )

 شده در دمای اتاق خشك شد.

 

 2پد جاذب-3-27-1-2

 

رفت. پد كونژوگه )غشاء فيبرشيشه( به محلول گلوكز بر روی پد جاذب )سلولز( هيچ گونه تيماری صورت نگ

ميلي موالر( آغشته شد و در درجه حرارت اتاق خشك گرديد. غشاء نيتروسلولز 10و  2/7pH) PBSدر  5٪

(HF-75 به مدت )دقيقه درون محلول  10BSA 05/0٪  درPB (2/7pH  قرار گرفته 20و )ميلي موالر

الر( شسته شده و در درجه حرارت اتاق خشك گرديد. اين چهار ميلي مو20و  2/7pH) PBسپ  با محلول 

قسمت روی يك غشاء پلي استيرن كه سطح آن چسبناك بود قرار گرفتند. به اين نحو كه غشاء نيتروسلولز به 

كه واكنش در آنجا صورت مي گيرد در مركز اين غشاء پلي استيرن قرار گرفت. پد  3عنوان محدوده تست

كونژوگه )فايبرگالس( در پايين غشاء نيتروسلولز قرار گرفت و پد نمونه )سلولز( هم در پايين پد كونژوگه قرار 

 (.٤٧گرفت )شكل 

 

 

 

                                           
1 Sample Pad 
2 Absorbent Pad 
2 Zone Test  
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 1غشاء نیتروسلولز -3-27-1-3

آنتي ميلي متر برش خورد تا استريپ بدست آيد. يك ميكروليتر از  4ميلي متر و  60غشاء پلي استيرن به ابعاد 

 PBSنانوگرم درميلي ليتر( در  100) Iمونوكلونال تروپونين  آنتي بادیيك ميكروليتر  و ضد موش بادی

(2/7pH روی غشاء نيتروسلولز قرار گرفتند كه به عنوان خط كنترل و خط تست محسوب  10و )ميلي موالر

هم روی پد كونژوگه قرار گرفت و در دمای اتاق خشك  آنتي بادی -ميكروليتر از كونژوگه طال 20. شوندمي

 شد.

 نانوگرم بر میلی لیتر 5/0باالتر از  2تعیین حد تشخیص -3-28
 نانوگرم بر ميلي ليتر 5/0ه بر اساس استاندارد های جهاني و بين المللي مقدار بيش از با توجه به اينك

به همين خاطر تالش  گرددميقلبي به عنوان ماركر تشخيصي برای انفاركتوس ميوكارد محسوب  Iتروپونين 

ج اپتيمايز كردن شد تا طراحي تست به گونه ای باشد تا بتوانيم به اين حد تشخيصي برسيم.خوشبختانه نتاي

 .33-3های تخليص شده قابل شناسايي است.شكل  آنتي بادینشان داد كه اين مقدار توسط 

 نانو گرم درميلي ليتر cutoff value1تصوير تست استريپ تهيه شده با  -33-3 شكل

 

                                           
1 Nitrocellulose Membrane 
2 Cutoff 
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 کنترل کیفی نتایج -3-29

 

بصورت كمي  e411روش الكتروكمي لومينسان  دستگاه الكسي  نمونه كه در آزمايش با  50در مقايسه 

نانوگرم بر ميلي ليتر انتخاب  5/0مقادير سرمي  cutoff.به جهت بررسي  و تعيين بودند تعيين مقدار شده بودند

 در زير آمده است: 2×2بصورت جدول معروف نتايج شده بودند.

 

 : 2× 2بررسي حساسيت و اختصاصيت  -24 -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین حساسیت -3-29-1

با استفاده از فرمول تعيين حساسيت ميزان حساسيت تست با استفاده از نتايج جدول باال تعيين گرديد.اين 

 .باشدميدرصد  100حساسيت حدود 

 

 

نتاي
 ج

ت طراحي شده
تس

 

  نتايج تست الكسي 

 

 جمع كل

 منفي مثبت

 2(FP) 50 (TP)48 مثبت

 50(TN) 50 (FN)0 منفي

 100 52 48 جمع كل
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 تعیین اختصاصیت -3-29-2

 

با استفاده از فرمول تعيين اختصاصيت ميزان اختصاصيت تست با استفاده از نتايج جدول باال تعيين گرديد.اين 

 .باشدميدرصد   1/96مقدار حدود 

 

 

 تعیین صحت: -3-29-3

 

برای تعيين صحت تست طراحي شده با استفاده از فرمول زير ونتايج حاصل از جدول باال محاسبه گرديد.اين 

 درصدمحاسبه گرديد. 98دوداميزان ح

 

 

 

 دقتتعیین  -3-29-4

 

 قلبي Iتروپونين نانوگرم در ميلي ليتر  5/2؛ 1؛   5/0؛ 0حاوی  سرمروز متوالي بر روی نمونه ها ی  ٥در 

 امده است.23-3ازمايش انجام شد كه نتايج در جدول 
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 نتايج درون سنجش و بين سنجش -25-3جدول

 Iتروپونينغلظت 

 

 انوگرم/ميليليترن

 تكرارتعداد

 هایدر روز 
 

 1روز

 

 2روز

 

 3روز

 

 4روز

 

 5روز

 

 6روز

روز
5-

1
 

روز
6

 

 نتايج 

0 1 5 - - - - - (-)5 

5/0 1 5 + + + + + (+)5 

1 1 5 + + + + + (+)5 

5/2 1 5 + + + + + (+)5 

5 1 5 + + + + + (+)5 

 

 

 

 بررسی واکنش متقاطع -3-30

ستفاده گرديد.از اين طريق با وسترن بالتينگ با ابرای بررسي واكنش متقاطع از بافت قلب موش و قلب انسان 

استفاده گرديد.از طرفي های مونوكلونال توليد شده  آنتي بادیاستفاده از هموژنات بافتي قلب انسان و موش و 

مونوكلونال  آنتي بادیطريق هم اختصاصيت  از بافت كبدی موش بعنوان كنترل منفي هم استفاده گرديد.به اين

مونوكلونال بر عليه  آنتي بادیمورد ارزيابي قرار گرفت و هم اينكه با توجه به اينكه بيشترين واكنش متقاطع 

نبود به همين خاطر از بافت  Tباشد و با توجه به اينكه امكان تهيه تروپونين  Tد با تروپونين توانميIتروپونين 

 بود استفاده گرديد. Tه حاوی تروپونين ماهيچه ای ك
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های مونوکلونال با اپی توپ های انتخاب شده  آنتی بادیبررسی واکنش -3-31

 غیر مستقیمبا استفاده از االیزای 
 

نتايج االيزای غير مستقيم با استفاده از پپتيدهای انتخاب شده با نرم افزارهای بيوانفورماتيك برای شناسايي ميزان 

آورده شده  22-3های مونوكلونال انتخاب شده در جدول  آنتي بادیشباهت اين اپي توپ ها با منطقه پاراتوپ 

د افينيتي بااليي ميان اين پپتيدها و انتي بايد های مونوكلونال انتخاب شده شومياست.همانگونه كه مشاهده 

نقدر باال آODوده است. هر چند اين اختالف تا حدودی افينيتي بيشتر ب 4و  2وجود ندارد.فقط در مورد پپتيد 

 مونوكلونال انتخاب شده دارای افينيتي باال نسبت به اين پپتيد هاست. آنتي بادینيست كه بتوان گفت 

 

 

 االيزای رقابتي برای بررسي اپي توپ های غالب ايمني -26-3جدول 

 P1D2E3 P3A2F4 P1B5D7 P1H1D7 P2E4D3 

ت 
ی كو
پپتيد ها

شده
 0.23 0.2 0.23 0.29 0.22 1پپتد 

 0.93 0.85 0.94 0.79 0.8 2پپتيد 

 0.34 0.25 0.32 0.22 0.25 3پپتيد

 0.97 0.98 1 0.86 0.95 4پپتيد 

 I 3.2 2.98 3.1 3.2 3.0تروپونين 

 با كنترل مربوطه نتايج اورده شده است. ODدراين جدول اختالف ميانگين 



      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری
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 از بافت قلب موش وانسان Iتروپونین تخلیص پروتئین  -4-1
 

با استفاده از پروتكل های موجود برای تخليص موش،  ايمونيزاسيونقلبي جهت  Iبا توجه به نياز تروپونين 

قلبي از بافت جداسازی و  Iموش و انسان تالش گرديد تا تروپونين  قلبي با استفاده از بافت قلب Iتروپونين 

خريد اين پروتئين مقرون  ،قلبي Iتخليص گردد.به دليل هزينه های بسيار باالی تهيه و خريد پروتئين تروپونين 

به دليل ميزان مصرف باالی اين  موش نبود.لذا برای كاهش هزينه ها و ايمونيزاسيونبه صرفه برای كارهای 

پروتئين تصميم بر جداسازی و تخليص اين پروتئين از بافت قلبي موش و انسان گرديد.همانگونه كه نتايج 

د ميزان پروتئين تخليص شده دهميحاصل از الكتروفورز تخليص پروتئين از بافت قلبي موش و انسان نشان 

هرچند كه نتايج انجام واكنش های انجام شده با باال هم نبود.زيادنيست.از طرفي اين تخليص دارای خلوص 

كيت های تشخيص سريع نشان دادند كه تروپونين بافتي تخليش شده است اما با توجه به نياز مقادير باال برای 

 تزريق اين مقدار تخليص كفايت نميكرد.

ان نشان داده است كه اين پايداری نتايج بررسي پايداری پروتئين های تخليص شده از بافت قلبي موش و انس

انساني موجود در سرم انساني نيز پائين   Iيابد.از طرفي پايداری تروپونين قلبي در طول زمان بشدت كاهش مي

است. اين مسئله مشكالت زيادی را در سنجش های تروپونين مربوط به بررسي سرم افراد مشكوك به 

ژان  ايجاد نموده است.نتايج مربوط به بررسي پايداری تروپونين آنفاركتوس ميوكارد در بخش های مختلف اور

رسد اين ناپايداری بيشتر موشي و انساني تخليص شده از بافت قلبي نيز مويد اين ناپايداری بود كه بنظر مي

 قلبي و نيز وجود پروتئازهای موجود در بافت هموژن شده باشد.همين امر نيز با Iمربوط به ساختار تروپونين 

توجه به كاهش ميزان تروپونين بعد از فريز نمودن و دفريز نمودن سبب تاخير در ايمن سازی موش و خرگوش 

 گرديد.

خرگوش استفاده گرديد.با توجه به وجود  ايمونيزاسيوندر عين حال از اين پروتئين های خالص شده برای 

ي مناسب در خرگوش استفاده گرديد.با ناخالصي موجود در جداسازی ميزان پروتئين بيشتری جهت ايجاد ايمن

برعليه  آنتي بادیبار تزريق همچنان تيتر سرمي  4اين وجود نتايج تيتراسيون سرم خرگوشها نشان داد كه بعد از 

د كه خرگوشهای مورد مطالعه به اندازه كافي و مناسب دهميقلبي پائين است.همين مسئله نشان  Iتروپونين 

ه ايمن نشده اند.لذا با بررسي های متعدد و مقاالت مختلف مشخص شد كه برعليه تروپونين تخليص شد
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.حتي در چندين مقاله (119، 59)باشدمير پروتئوليز ييار ناپايدار است و بشدت تحت تاثپروتئين تروپونين بس

قلبي نيز به اين مسئله اشاره گرديده است.اين مسئله نيز در  Iبر عليه تروپونين  آنتي بادیمربوط به ثبت كلون 

ن نيز توسط ما تائيد استخليص شده از بافت قلبي موش و انخرگوشها با استفاده با پروتئين  ايمونيزاسيون

مطلوب در خرگوشها با استفاده از پروتئين تخليص شده وجود  سيونايمونيزاگرديد.با توجه به اينكه امكان 

 .(120، 119)نداشت

را ادامه  ايمونيزاسيوندر باكتری بيان كار پروتئين نوتركيب تروپونين ه از لذا تصميم گرفته شد كه با استفاد

بر ان شديم تا از اين پپتيدها نيز بعنوان  BSAپپتيد ايمنودوميننت متصل به  4دهيم.همچنين با توجه به انتخاب 

 ن نمودن خرگوش ها استفاده كنيم.يمانتي ژن جهت ا

خرگوشها با استفاده از پپتيدهای سنتز شده نيز همانگونه كه در نتايج اورده شده است نشان داد كه  ايمونيزاسيون

مطلوب نبوده است. در واقع اين پپتيدها نتوانسته اند سيستم ايمني خرگوشهای مورد نظر را  ايمونيزاسيونميزان 

قلبي استفاده از انتي  Iمن شده با تروپونين بخوبي تحريك نمايند.فلذا تنها راه ممكن برای رسيدن به حيوانات اي

ژن نوتركيب بيان شده در باكتری بود.اين موضوع از چند جهت اهميت داشت. اول اينكه بيان اين پروتئين در 

باكتری هزينه بااليي ندارد و مقدار بسيار زيادی از اين پروتئين قابل حصول بود. از طرفي مطالعات نشان داند 

(.همچنين پايداری >%95نوتركيب خالص شده از درجه خلوص بسيار بااليي برخوردار است)كه اين پروتئين 

تخليص پروتئين نوتركيب با توجه به نيز حفظ شده بود.  - 20در اين پروتئين همچنان بعد از چندين ماه 

ميزان پروتئين قلبي با ستون تجاری نيكل انجام گرديد. Iدر ساختار پروتئين نوتركيب تروپونين  Histagوجود 

موش و خرگوش  ايمونيزاسيونو نيز خلوص پروتئين تخليص شده از ميزان بسيار باال و قابل قبول برای 

 برخوردار بود.

 پپتید های ایمونودومیننت انتخاب -4-2

كيلودالتون وزن  23.اين پروتئين باشدمياسيد امينه  210قلبي يك پروتئين تك زنجيره ای با  I.تروپونين 

 .(122، 121)ددهميهليك  وجود دارد كه اين ساختار دوم اين پروتئين را تشكيل  5.در ساختار ان دارد
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جهت استفاده از آن  ايمونيزاسيوند تا برای استفاده از اين پروتئين برای شوميوجود چنين ساختار دومي سبب 

پلي كلونال و نيز مونوكلونال با استفاده از نرم افزارهای انالين و نيز بررسي های مقاالت  آنتي بادیدر توليد 

گذشته و نيز كيت های تجاری موجود بتوانيم با سرعت بيشتر و نيز با شناخت بيشتری بتوانيم در توليد اين 

 كيت گام برداريم.

 Nد كه ناحيه دهميافزارهای انالين نشان قلبي با استفاده از نرم  Iبررسي ساختار پروتئيني تروپونين 

در ساختار دوم اين پروتئين نقش اني ژنيك بيشتری دارد.در اين نرم افزارها ميزان  (110-30)ترمينال

د ساختار انتي ژنيك توانميهيدروفوبيسيتي، انتي ژنيسيتي، خطي بودن ،ساختار بتا مشخص گرديد اين ناحيه 

يست كه با بررسي كيت های تجاری موجود در بازار كه از حساسيت های باال بيشتری داشته باشد.اين در حال

د كه نواحي مختلفي از اين پروتئين شوميجهت تشخيص اين ماركر در سرم برخورداد هستندد مشخص 

 .(120، 116)مونوكلونال به كار روند آنتي بادیبه عنوان اپي توپ تشخيصي برای توليد  توانندمي

 BepiPred Linear Epitopeقلبي با استفاده از نرم افزارهای انالين ) Iبررسي ساختار تروپونين 

Prediction server اير نقاط است.با استفاده از بيشتر از س42-1(نشان داد كه ميزان انتي ژنيسيتي در ناحيه

ترمينال  Nبرای بررسي ساختار بتا مشخص شد كه بيشترين خاصيت در ناحيه  chou-fasmanآناليز

 .باشدمي 1-42داراست.بيشترين ميزان هيدروفوبيسيتي نيز در ناحيه امينو اسيدی 

 بخش عملكردی تشكيل شده است.اين بخش ها شامل بخش های زير هستند: 6قلبي از  Iساختار تروپونين 

 د.شوميرا شامل  1-30ترمينال اختصاصي قلب است كه از امينو اسيد  Nبخش  -1

 د.دهميواكنش  Cاز تروپونين  Cاست كه با دومن  42-79ترمينال از اسيد امينه  Nبخش  -2

 د.شوميرا شامل  80-136ه از اسيد امين Tمنطقه اتصال تروپونين -3

واكنش  Cاست كه با اكتين  و ميوزين و نيز تروپونين  128-147ناحيه پپتيد مهاريكه از اسيد امينه -4

 د.دهمي
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 Cدومن تروپونين  Nد.كه به ناحيه شوميرا شامل  148-163منطقه سوئيچ ويا تحريك از اسيد امينه  -5

 .گرددميمتصل 

د.اين شومياست وبه اكتين و ميوزين متصل 164-210كهاز اسيد امينه ترمينال تروپونين Cمنطقه  -6

 را داراست. 1منطقه در واقع بيشترين حفاظت امينواسيدی

ی پروتئوليتيك به شدت حساس آنزيم هاقلبي معرض  Iبايستي اين مسئله نيز عنوان شود كه ساختار تروپونين 

.همين موضوع سبب شده است كه دو نكته اهميت بيشتری پيدا كند.يك مسئله اينكه استفاده از (123)باشدمي

موش و خرگوش و ديگری سنجش اين پروتئين در خون و يا سرم .در مورد  ايمونيزاسيوناين پروتئين برای 

به خاطر اينكه اين پروتئين بسيار حساس به پروتئوليز  آنتي بادیموش ويا خرگوش برای توليد  ايمونيزاسيون

ي د كه خاصيت انتشومي.همين امر سبب شودميبه شدت با تاخير و به سختي انجام  ايمونيزاسيونانزيمي است 

.همين مسئله يكي از چالشهای (124)ژنيكي اين پروتئين به سبب تخريب زياد اين پروتئين به كندی انجام شود

تشخيصي برای اين ماركر مهم است.همانگونه كه در بسياری از  هایرمونوكلونال برای كا آنتي بادیتوليد 

كه انتي بايد مونوكلونال برای اين ماركر توليد نموده اند اين مسئله بسيارچالش  ثبت كلون هاييمقاالت و بويژه 

ترمينال و نواحي جانبي محل اتصال  Nبرانگيز بوده است.اپي توپ های انتخاب شده مربوط به نواحي 

بودند.اين مناطق كه عمدتا مربوط به محل های فسفريالسيون هستند نقش كليدی در عملكرد  Cتروپونين 

هستند دور از دسترس سيستم ايمني  C.اين بخش ها بدليل انكه در ارتباط با تروپونين (120)دارد Iتروپونين 

ند.از شومينيز تائيد  chou-fasmanآناليزهستند فلذا خاصيت انتي زنيك بيشتری  نيز دارند.اين نتايج توسط 

هستند در زمانيكه به عنوان انتي ژن برای تحريك  ورسيستم ايمني دانجائيكه اين مناطق از دسترس 

انتخاب ذكر شده داليلبه كار ميروند سبب تحريك بيشتر سيستم ايمني خواهند گرديد.با توجه به  ايمونيزاسيون

 .با وجود همه اين مسائل مطالعات ساختاری بدون انجام مطالعات عملي ورسدمياپي توپ های ما منطقي بنظر 

 آزمايشگاهي و تائيد نتايج فقط نيمي از راه خواهد بود.

                                           
1Conservancy 
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برای همين مسئله ما مطالعات بيو انفورماتيكي را به همراه مطالعات آزمايشگاهي انجام داديم.برای اين كار پپتيد 

ين موش ها و خرگوش ها با پروتئين تروپون ايمونيزاسيونهای انتخاب شده را ابتدائا سنتز نموده و سپ  بعد از 

I  قلبي نوتركيب با استفاده از طراحي يك االيزای رقابتي ميزان اختصاصي بودن و در نتيجه انتي  ژنيك بودن

برای توليد  آنتي بادی–انتي ژن 1تعاملاين پپتيد ها را بررسي نموديم.اين نتايج كمك زيادی برای بررسي و فهم 

مونوكلونال در اختيار ما قرار داد.زيرا درك اين مطلب كه نتايج مطالعات بيو انفورماتيكي چقدر در  آنتي بادی

مونوكلونال اهميت دارد بسيار كمك كننده بود.اين مسئله سبب شد كه بتوانيم  آنتي بادیپيشگويي و خلق يك 

يم و ميزان تائير اين اپي توپ ها را مونوكلونال بررسي نمائ آنتي بادیميزان واكنش دهي اين پپتيد ها را با 

 بعنوان ايمنودوميننت درك كنيم.

 قلبی Iبیان پروتئین نوترکیب تروپونین  -4-3
 

كلون گرديد.پارامترهای مختلفي برای اپتيمايز  pET32aقلبي در وكتور بياني  Iدر اين مطالعه ژن تروپونين 

شرايط برای بيان اين پروتئين بدست ايد.نتايج نشان داد نمودن ميزان بيان در اين باكتری بررسي شد تا بهترين 

ساعت بدست  15درجه برای مدت  18در شرايط دمايي  IPTGاز  mM 1كه بهترين بيان در حضور 

شباهت بسيار باالی تروپونين  ميايد.اين نتايج نشان داد كه اكثريت پروتئين بيان شده در فاز محلول قرار دارد.

Iدرصد بود سبب شد كه ايمنيزاسيون به كندی پيش رود.برای  93ديگر كه حدودا باالی انساني و موشي به يك

رفع اين مسئله حضور تيوردوكسين در قطعه نوتركيب سبب گرديد تا ايمنيزاسيون خرگوش و موش به خوبي 

 پيش رود.

 

 رقابتیاالیزای  -4-4

پلي كلونال در خوگوش و تخليص آن برای بررسي اپي توپ  آنتي بادیخرگوش و توليد  ايمونيزاسيونبعد از 

پلي كلونال توليد شده توسط  آنتي بادیميزان تمايل  ،انالين با طراحي االيزای رقابتي آناليزهای انتخاب شده با 

                                           
1 Interaction 
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قلبي نوتركيب را با ساير پپتيدها بررسي نموديم. همانطور كه در نتايج در فصل پيش ذكر شد بين  Iتروپونين 

باالتری را از خود نشان دادن و سبب مهار بيشتری در اين االيزا تمايل  4و  2هار پپتيد انتخاب شده پپتيد چ

شدند.در واقع برای بيان ميزان حساسيت اين پپتيدها تحت شرايط اپتيمم شده االيزای مهاری رقابتي از اندك  

IC50  استفاده گرديد.ميزانIC50  پپتيدها كمتر بود. اين بدان معناست كه اين  از ساير 4و  2برای پپتيد های

به نصف مقدار ماكزيمم برسند،در واقع همان  توانندميپپتيد ها در غلظت های كمتری نسبت به ساير پپتيدها 

يا كمترين مقدار برای شناسايي يك انتي ژن توسط يك تست برای اين  LOD.همچنين مقدار  IC50معنای 

كمتر باشد در واقع حساسيت يك تست نيز بيشتر  LODدهابود.هرچقدر ميزان دو پپتيد كمتر از ساير پپتي

ن ميزان برای اين دوپپتيد نزديك به يقادر به شناسايي خواهد بود.ا از انتي ژن راخواهد بود زيرا مقادير كمتری 

د احتماال به انتومي 4و  2(.افزايش حساسيت در مورد پپتيد های 0.037قلبي بود) Iپروتئين نوتركيب تروپونين 

قلبي.  Iترمينال تروپونين  Nباشد ونيز قرار داشتن در ناحيه  Cدليل ارتباط ساختاری اين پپتيدها با تروپونين 

اين امر سبب شده است كه كمتر در دسترس سيستم ايمني قرار بگيرند به همين خاطر خاصيت انتي ژني 

 بيشتری هم داشته باشند.

با توجه به مطالعات انفورماتيكي انجام شده و نيز مطالعاتي كه براساس منابع سازنده كيت های تجاری در 

از  توانندميقلبي  Iگفت هرچند كه مناطق مختلف در ساختار پروتئين تروپونين  توانميدسترس قرار دارد 

ها از ان به عنوان اپي توپ ايمنو لحاظ انتي ژنيك متفاوت باشند اما بيشترين اپي توپ هايي كه اين شركت

ترمينال  Nدوميننت استفاده كرده اند و از ان برای توليد انتي بايد مونوكلونال بهر گرفته اند همان مناطق 

ترمينال كه اختصاصيت بيشتری دارد و غالبا شركتها از اين ناحيه برای ساخت  Nاست.بخصوص دو ناحيه اول 

 .(120)ندشوميرا شامل  90واحي تا حدود امينو اسيد بهره برده اند.اين ن آنتي بادی

 مونوکلونال آنتی بادیهیبریدوما و تولید  -4-5

طحال موشي كه بيشترين ايمونيزاسيون قلبي،  Iموشها با انتي ژن نوتركيب تروپونين  ايمونيزاسيونپ  از تائيد 

پليت پخش شدند و با اضافه كردن  8را داشت برای فيوژن استفاده شد و سلولهای هيبريدومای حاصل شده در 

يرايي را بدست آورده بودند كه اين كلون ها اكثر پليت ها كلون ها قابليت نامدر ، تقريبا  HATمحيط انتخابي 
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به عنوان كنترل منفي از نظر ترشح  BSAبا پروتئين نوتركيب و همچنين رديف پپتيدی مورد نظر وعالوه بر آن 

باال بودند.برای اطمينان از نتايج  آنتي بادیآنتي بادی بررسي شدند.تعداد بسيار زيادی از اين كلونها دارای ترشح 

شد. به همين و تائيد جددا پ  از زرد شدن چاهك ها االيزا تكرار شد و نتايج مجددا تكرار حاصل شده م

اب گرديد.ساير كلونها هر چند خاطر فقط يك كلون انتخاب گرديد و برای انجام رقت سازی محدود انتخ

 ك با هم مخلوط شدند و بصورت مادر كلون فريز شدند.چاه

تايي و نيز  24كلون انتخاب و در نهايت در پليت های  5بار رقت سازی كلون ها تعداد  3درنهايت پ  از 

آنتي  5برای غربالگری و نيز تزريق برای گرفتن اسيت استفاده شوند. آنهاكشت داده شدند تا از  T25فالسك 

،هموگلوبين و  Tقاطع با تروپونين مونوكلونال توليد شده از نظر اختصاصيت بررسي و از نظر واكنش مت بادی

آلبومين انساني مورد بررسي قرار گرفتند و خوشبختانه واكنش متقاطع با اين سه پروتئين كه بيشترين احتمال 

 واكنش متقاطع را بنظر مي رسيد داشته باشند نداشتند.

 تروپونین ، ارزش تشخیصی و روشهای تشخیصی آن -4-6
 

قلبي بعنوان ماركر طاليي امروزه در تشخيص زودهنگام انفاركتوس ميوكارديال مطرح  Iتروپونين 

قلبي وجود دارد. از جمله اين روشها االيزا ،كمي  Iتروپونين روشهای متعددی برای تشخيص .(14)است

لومينسان  ،الكتروكمي لومينسان  و تست های تشخيصي سريع است. حساسيت هريك از اين تست ها 

برابری نسبت  به االيزا دارند و بعنوان  1000متفاوت است در واقع تست های كمي لومينسان  حساسيت 

ماركر به حساب مي ايند.اكثر كيت هايي كه بر اساس الكتروكمي لومينسان  برای تشخيص اين  مرجعروش 

نانوگرم بر ميلي ليتراست دارند كه بسيار خوب است.اين مقدار در  1/0طراحي شده اند حساسيتي در حدود 

قلبي را  Iدر واقع تحول در توليد تست تروپونين .(116)مقايسه با االيزا بسيار حساسيت باالتری را داراست

 <5/1كه حد تشخيصي تست های تشخيصي تروپوني  1995به سه دوره تقسيم نمود.دوره اول تا سال  توانمي

ساعت پ  از شروع درد قفسه سينه  8نانوگرم/ ميلي ليتر بود.اين تست ها حساسيت خوبي نداشتند و تا قبل از 

نانوگرم/ميلي ليتر بودند. اين تست  1/0كه حد تشخيصي حدود  2003ي نبودند.دوره دوم تا سال قابل شناشاي
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ساعت بعد از شروع درد قفسه سينه قادر به تشخيص  4بسيار حساستر از كيت های قبلي بودند و تا ها 

امدند و توانايي به بازار  2007انفاركتوس ميوكارديال بودند.دوره سوم مربوط به كيت هايي بودند كه سال 

ساعت بعد  2بود.اين كيت ها بسيار حساس هستند و حتي نانوگرم بر ميلي ليتر  004/0حتي تا آنهاتشخيصي 

 .(116)از شروع درد قفسه سينه قادر به تشخيص خواهند بود

قلبي در سرم  Iاين روش هرچند كه دارای حساسيت بسيار بااليي برای تشخيص مقادير بسيار ناچيز تروپونين 

است ولي ايراد بزرگ آن نياز به دستگاه خوانشگر اين تست ها است كه بسيار گران قيمت است.اين دستگاه 

به صرفه نيست. در واقع نيز اظ اقتصادی بدليل گران بودن آن امكان استقرار در هر آزمايشگاهي را ندارد و از لح

تعيين  اين مسئله خود به عنوان يك نقطه ضعف در تشخيص است زيرا يكي از فاكتورهايي كه امروزه برای

قيمت مناسب تست  گرددميلحاظ تست و يا كيت تشخيصيعالوه بر حساسيت باال و سرعت جوابدهي باال و...

 آن راان قيمت و اپراتوری افراد با تخصص باال امكان بهره گيری از است كه با توجه به نياز به دستگاه گر

 محدود مي سازد.

مسئله ديگری كه امروزه بسيار در تشخيص اهميت پيدا كرده است مسئله تست های تخصصي در محدوده 

ند.اهميت اين تست ها زماني مشخص شوميشناخته  1POCTخارج از ازمايشگاه است كه تحت عنوان 

كه هزينه های سنگين تشخيصي بدليل نياز به وسيله های آزمايشگاهي و نيز صرف زمان و نيروی  گرددمي

 .(126، 125)در نظر گرفته شوند…متخصص و

بدليل اينكه در خارج از آزمايشگاه نيز امكان انجام را دارند مزيت  POCTاز طرفي بايد گفت كه تست های 

م ميسازد.اين مسئله اين امكان را زيرا امكان غربالگری فرد را توسط خودش فراه كنندميبسيار بزرگي را فراهم 

كه فرد بتواند در صورتي كه احساس درد مثال در قفسه سينه را داشت با انجام تست سريع  كندميفراهم 

 تروپونين بتواند از وضعيت خود اگاهي پيدا نموده و احيانا برای اقدامات بيشتر به بيمارستان مراجعه نمايد.

                                           
1Point-of-care testing 
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اين است كه نياز به افراد متخصص ندارند.اين مسئله هم بسيار اساسي ويژگي بعدی تستهای سريع تشخيصي 

نياز به افراد متخصص و كار ازموده  كه صورتياست زيرا تستهايي كه از حساسيت الزم برخوردار هستند در 

 .(126)برای انجامشان وجود داشته باشد خود عامل محدود كننده است

در سال های اخير، اشتياق روزافزوني برای ارائه تكنيك های ارزان و سريع برای تشخيص آناليت ها بوجود 

ابزار تشخيصي معروفي است كه در آن نياز به كاركنان آموزش ديده و  1ايمونواسي حركت جانبي آمده است.

 -تجهيزات گران قيمت وجود ندارد. اين تكنيك بر پايه ايمونوكروماتوگرافي استوار است كه در آن آنتي ژن

به نحوی به كار رفته كه تشخيص سريع آناليت را ميسر مي سازد. در اين مطالعه، تست استريپ  آنتي بادی

 آنتي بادیقلبي در سرم و با استفاده از  Iايمونوكروماتوگرافي با حركت جانبي برای تشخيص تروپونين 

اكنش ايمونوشيمي مونوكلونال و كلوئيد طال به عنوان نشان، ساخته شد. اين تست يك مرحله ای بر اساس و

كوت شده بر روی  آنتي بادیكونژوگه با طال و نيز  آنتي بادیقلبي موجود در نمونه سرم و  Iبين تروپونين 

 غشاء استوار است.

در اين تحقيق از تری سديم سيترات به عنوان احياء كننده در تهيه كلوئيد طال استفاده شد و ذرات كلوئيدی طال 

 ١٥نانومتر تشخيص داده شد. ذرات كوچكتر از  ٢٠ته شد كه مناسب ترين اندازه با اندازه های متفاوت ساخ

نانومتر پ  از  ٦٠-٧٠نانومتر بيش از اندازه كوچك هستند كه بتوانند رنگ قوی توليد كنند و ذرات بزرگتر از

 (110).شوندمي2درجه سانتي گراد دچار تجمع خودبخودی ٤چند روز ماندن در 

و از جمله نقاط قوت آن  شودميبدون نياز به عوامل شيميايي انجام  آنتي بادیكونژوگاسيون كلوئيد طال و 

به كونژوگه های آنزيمي و عدم نياز به سوبسترا را نام برد. ديگر اينكه، به دليل رنگي  پايداری آن نسبت توانمي

. كونژوگاسيون باشدميبودن اين ماركرها به راحتي و بدون نياز به دستگاه های قرائت گر نتايج قابل بررسي 

های هيدروفوبيك صورت و ميانكنش  3ايمونوگلوبولين به طور مستقيم و به واسطه نيروهای الندن واندروال 

 .(110)شودميجذب سطح ذرات  آنتي بادیمي گيرد و 

                                           
2 Lateral Flow Immunoassay 
2 Self- Aggregate 
3 London- Van der Waals 
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ين دامنه الكترواستاتيك و جاذبه الندن واندروال  بين ذرات تشكيل كلوئيد طال در محلول به واسطه توازن ب

. بنابراين با اضافه كردن يك ماده يوني مثل كلرورسديم نيروی جاذبه بزرگتر شده و منجر به تجمع شودمي

. از شودمينانومتر(  ٥٨٠نانومتر( به آبي )حداكثر جذب در  ٥٢٠همراه با تغيير رنگ از قرمز )حداكثر جذب در 

با پوشاندن سطح كلوئيدها با مولكول های پروتئين همانند ايمونوگلوبولين جلوگيری كرد.  توانمياين ناپايداری 

لوله ای كه تغيير رنگ به آبي در آن مشاهده نشود دارای غلظتي  آنتي بادی -در تست تعيين غلظت اپتيمم طال

 است كه طال را پايدار مي كند. آنتي بادیاز 

آشكارساز  آنتي بادی)ردياب( بستگي به ويژگي های شيميايي سطح ذرات طال و افينيتي 1تريسرخصوصيات 

پوشيده نشده موجب واكنش بين ذرات و ماتريك  جامد و  آنتي بادیبا  آنهادارد. وجود ذرات طال كه سطوح 

مواد، محيط های با يك ماده خنثي پوشاند. اين  توانمي. اين سطوح را شوندميبين خود ذرات كلوئيدی 

شيميايي متنوعي همانند توزيع بار در سطح را ايجاد مي كند كه ممكن است واكنش های غير اختصاصي 

، در حاليكه ژالتين يون كنندميكلوئيدهای طال را موجب شوند. آلبومين گاوی  محيط بدون بار خالص ايجاد 

واكنش اتصال  توانمي٬ثل اسيديته و قدرت يونيهای مثبت ايجاد مي كند. با بهينه كردن محيط های شيميايي م

را افزايش داد. اين فاكتورهای شيميايي باعث توازن بار مولكول های پروتئيني شده و  آنتي بادیبين آنتي ژن و 

 .دهندمياز اين طريق ميزان واكنش بين واكنش كننده ها را افزايش 

سرعت انتقال تركيبات در حال  توانندمينين در سنجش های كروماتوگرافيك، فاكتورهای تنظيمي، هم چ

حركت را از سوراخ های غشاء و سطحي كه معموال با يك پروتئين خنثي مثل آلبومين سرم گاوی يا كازئين 

 پوشانده شده، تسريع كنند تا اتصاالت غير اختصاصي ناخواسته را به حداقل برساند.

آنتي تزريق شده و سپ  با روش افينيتي كروماتوگرافي مونوكلونال بصورت آسيت به موش  آنتي بادیكلون  5

آن تخليص گرديد.از طرفي بادی پلي كلونال خرگوشي نيز با روش كروماتوگرافي تعويض يون تخليص  بادی

های ذكر شده بررسي گرديد.در ابتدا  آنتي بادیشد.برای طراحي تست روشهای مختلفي با استفاده از 

ها آنتي بادياستفاده و يكي از اين متصل به غشا نيتروسلولز  2زيرينآنتي باديرت ها بصو آنتي بادیمونوكلونال 

                                           
1 Tracer 
2Capture Ab 
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 آنتي بادیپلي كلونال بصورت  آنتي بادیاستفاده شدند.از طرفي در بهترين حالت 1شناسايي آنتي بادیبرای 

مونوكلونال برای شناسايي استفاده گرديد.نتايج اين روش برای كار ازمايي  آنتي بادیزيريناستفاده و از يك 

 باليني استفاده گرديد.

نانوگرم درميلي ليتر تنظيم شد.انچه كه در كيت های تجاری هم  5/0ميزان حد تشخيص در اين تست روی 

نوكروماتوگرافي بجای يك معموال اينگونه است كه برای افزايش حساسيت تست ايم گيردميمورد استفاده قرار 

مونوكلونال و يا يك پلي كلونال در يك بخش تست مثال عمدتا در  آنتي بادیمونوكلونال از چند  آنتي بادی

( rapidد.اين بدان خاطر است كه بدليل نبود انكوباسيون در تست های سريع)شومياستفاده زيرين  آنتي بادی

تا امكان سريع اتصال با حساسيت باال برقرا رگردد.در غير اينصورت  بسيار باال باشد آنتي بادیبايستي افينيتي 

 ممكن است نتيجه منفي كاذب را نشان دهند.

وقتي كه استريپ درون نمونه سرم قرار مي گيرد، جريان مايع در ابتدا به پد كونژوگه  مي رسد. مخلوط سپ  

 5/0قلبي در نمونه سرمي بيش از  Iنين به خط تست بر روی غشاء نيتروسلولز مي رسد كه اگر غلظت تروپو

.سپ  نشان دار صورت مي گيرد آنتي بادیو ( I)تروپونين نانوگرم در ميلي ليتر باشد، واكنش بين آنتي ژن

( مي چسبد و خط قرمز تست تشكيل Iكونژوگه شده با طال نيز به انتي ژن)تروپونين  آنتي بادیهمزمان 

 نشان دهنده مثبت بودن  تست خواهد بود..تشكيل خط قرمز در ناحيه تست شودمي

 5/0قلبي موجود در نمونه سرمي كمتر از  Iاگر فقط باند كنترل مشاهده شود اين نشانه آن است كه تروپونين 

 . اگر خط كنترل مشاهده نشود، آزمايش اعتبار نداشته و بايد تكرار گردد. باشدمينانوگرم در ميلي ليتر 

وئينه يكنواخت، پلي وينيل پروليدون و پلي اتيلن گليكول جهت تيمار پد نمونه جريان م آوردنجهت به دست 

مورد آزمايش قرار گرفتند كه از بين اين دو پلي اتيلن گليكول انتخاب شد. بعالوه، استفاده از پلي اتيلن گليكول 

لز به عنوان در تيمار غشاء نيتروسلو BSAشدت رنگ را در خط تست افزايش داد. بالعك ، افزايش غلظت 

 يك عامل بلوكه كننده جهت ممانعت از واكنش های غير اختصاصي موجب كاهش رنگ در خط تست شد. 

                                           
1 Detection Ab 
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هنگامي كه يك پروتئين آب خود را از دست بدهد، مولكول های آب كه در ساختار پروتئين شركت دارند جدا 

با استفاده از مولكول  توانميحدودی  . اين مشكل را تاگردندميو باعث ناپايداری ساختمان پروتئين  شوندمي

های قند همانند تره هالوز، ساكارز و گلوكز مرتفع نمود. وقتي مولكول های آب به وسيله پيوند هيدروژني به 

كه ، اين جايگاه ها به وسيله قند جايگزين شده تا مولكول ساختمان فعال  شوندميساختمان پروتئين متصل 

قيق هر سه قند فوق در غلظت های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند كه تفاوتي خود را حفظ كند. در اين تح

 لذا از ساكارز استفاده گرديد. ٬مشاهده نگرديد

شركت ميلي پور تست استريپ  جهت تشخيص تروپونين  HF-75در اين مطالعه با استفاده از غشاء نيتروسلولز 

بوده و اين  HF-180عت جريان بيشتر از دو برابر غشاء قلبي در سرم طراحي گرديد. چرا كه در اين غشاء سر

خود زمان انجام تست را كاهش مي داد و در عين حال موجب كاهش غلظت موثر آناليت در نمونه شد كه 

 متاقبا كاهش نويز را بدنبال داشت.

( در غشای بادی آنتي 5های مونوكلونال) آنتي بادینتيجه گرفت كه استفاده از  بيش از يك  توانميدر نهايت 

.در عين حال برای گرددميسبب افزايش حساسيت تست تشخيصي  آنتي بادینيترو سلولز به جای يك 

 گرديد.مونوكلونال در كونژوگاسيون با نانوذره طال استفاده  آنتي بادیتشخيص اختصاصي تر فقط از يك 

 پیشنهادات:
 

قلبي انسان و نيز موشي تهيه گرديد بايستي مسئله با توجه به اينكه منابع تروپونين قلبي كه از بافت 

حضورپروتئازها كه سبب كاهش ميزان تروپونين قلبي گرديد مورد توجه قرار گيرد.اين مسئله سبب تاخير و 

سردرگمي در ايمنيزاسيون خرگوش و موش گرديد.حضور انتي پروتئازها ميتواند در افزايش پايداری تروپونين 

 ك شاياني نمايد.تخليص شده از بافت كم

 90شود بايستي به دليل شباهت ساختاری بيش از درصورتيكه از پروتئين نوتركيب برای ايمنيزاسيون استفاده مي

استفاده شود تا سبب افزايش آنتي  BSAو يا  KLHقلبي انسان و موش از يك كرير مثل  Iدرصدی تروپونين 

 ژنيسيته گردد.
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 به همين خاطرنتوانستند سبب ايجاد ايمني زايي قوی در موش ها شود.پپتيدهای ايمنودومينانت به تنهايي 

قلبي كامل است كه نهايتا پ  از  Iپيشنهاد مي شود كه برای توليد هيبريدوما بهترين گزينه همان تروپونين 

 انتخاب كلونها با افينيتي باال را با پپتيد های ايمنودوميننت مقايسه نمود.

به دليل اينكه پروتئين تروپونين يك ملكول بشدت ناپايدار است بهتر است به برای طراحي تست تروپونين 

جای استفاده از دو انتي بادی مونوكلونال از يك انتي بادی پلي كلونال و يك مونوكلونال استفاده شود.اين مسئله 

تست تا سبب افزايش حساسيت تست خواهد شد.از طرفي سبب خواهد شد كه عامل ناپايداری تروپونين در 

 حدودی مرتفع گردد.
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Abstract 

Introduction: Unlike the past medical practices, clinical decisions are not made exclusively 

based on clinical signs. This is in part due to the complicated disease conditions and their way 

harder differential diagnosis. In this regard, using highly sensitive and specific clinical tests 

could play an important role in correct detection of diseases. Since the early detection in the 

course of a disease is an important factor, developing new rapid detection tests garnered a lot of 

attention. Nowadays, cardiac disease and particularly myocardial infarction is one of the main 

mortality causes. It is the second cause of deaths which accentuates its importance. There are 

various methods of troponin I detection methods with their specific limitations. The immuno-

chromatography method is one of these methods that is a fast, accurate and sensitive which does 

not need complicated devices and technicians. Rapid troponin I detection kits for early infarction 

detection are among the high priority kits to be developed which in turn could prevent extensive 

necrosis and death. 

 

Material and methods: Balb/C mice were used for monoclonal antibody production. The 

recombinant protein which was expressed within the E. coli host and purified with Nickel 

affinity chromatography column was used for immunization. Following the immunization, the 

spleen cells of the mice were fused to the Sp2/0 cells by poly ethylene glycol method. Then, the 

primary screening and two limiting dilutions were performed to achieve a high affinity clone. 

Thereafter, the produced antibodies were confirmed by western blotting and characterized by 

isotyping. Obtained polyclonal and monoclonal antibodies were harvested to design immuno-

chromatography test with gold nanoparticles. The serum samples of patients suffering from 

myocardial infarction with determined amounts of troponin I were used to examine the designed 

test quality and 1 ng/ml was set to be the cutoff for the positive results. 

 

Results: The mice which were successfully immunized were selected for the cell fusion. There 

were 800 clones which their supernatants showed positive results in the ELISA with the 

recombinant protein. Amongst, one clone with stable and high titer antibody secretion was 

selected and proved to be a single clone by limiting dilution. Ultimately, 5 clones with highest 

affinity against troponin I were chose and then injected into mice and antibodies were purified 

(with protein G column) from mice ascites. The antibodies were determined to be of IgG2a 

isotype with kappa chain as their light chain. Using raised polyclonal and monoclonal antibodies 

an immuno-chromatography test was successfully designed with gold nanoparticles and the 

cutoff of 1 ng/ml. using 50 clinical samples the designed test was assessed for its sensitivity 

(100%), specificity (96.1), accuracy (98%) and precision (100%). 

Discussion: The obtained results indicates that the produced antibodies are capable of serum 

troponin I detection and could be used for diagnosis of myocardial infarction. 

 

Keywords: cardiac troponin I, monoclonal antibody, gold nanoparicles, immune 

chromatography test 
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