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 انم آفریننده

 قلم و آنچه می نویسند سوگند یاد کرد.هک هب 

 علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است . ))مقام معظم رهبری((

 

تاثیرگذاری پژوهش وفناوری  و و تولید فناوری به کارگیری یافته های پژوهشی است  پژوهش، فرآیند تولید علم است

اراده   ارتقای جایگاه پژوهش با افزایش اعتماد به نفس ،. درتمدن کنونی دنیا و درآینده ی آن بسیار روشن و بدیهی است

 پذیرش خطر تجربه ، در بوجود آمدن ساختارهای دانایی محور و تقویت این مهم نقش محوری دارد.  ی مستقل و

رح ط  نظر به اسناد باال دستی توسعه علمی کشور و نیز به جهت رفع نیازهای واقعی جامعه، با استعانت از خداوند متعال 

 پژوهشی

 * تولید کیت آزمایشگاهی تشخیص سریع شاربن در نقطه وقوع رخداد بیماری*  

و پس از تایید موضوع فوق   1398اجرای دستورالعمل انجام طرح های پژوهشی تکالیف قانون بودجه سال  یدر راستا 

 در کارگروه تخصصی آموزش و فن آوری و نوآوری استان خراسان رضوی  به انجام رسیده است .

مله  کمیته آموزش و بدین وسیله از کلیه دست اندرکاران اجرای طرح شامل مجری گرامی ، دستگاههای اجرایی از ج

پژوهش دامپزشکی استان ، دبیرخانه محترم کارگروه آموزش و پژوهش و فناوری و نوآوری  خراسان رضوی، دانشگاه  

محترم فردوسی مشهد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و استانداری محترم خراسان رضوی و نیز 

ی که به هر نحوی در مراحل مختلف بررسی ، تصویب ، نمونه برداری، همکاران عزیز اداره کل دامپزشکی خراسان رضو

آزمون ، پردازش ، تحلیل ، نتیجه گیری و در نهایت تدوین کتابچه حاصل تالش و پشتیبانی نموده اند ، تقدیر و تشکر 

 می گردد.

سان ریهای مشترک بین انامید است اجرای تحقیقات  کاربردی دستمایه مناسبی در راستای کنترل و پیشگیری از بیما

و دام ، بیماریهای واگیر دامی و تامین امنیت غذایی از راه کنترل فرآورده های خام دامی، به منظور اجرای بهتر خدمت 

 رسانی به مردم مهربان کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند .

 

                       دکتر احمد شریعتی

 خراسان رضویمدری کل دامپزشکی 
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 چکیده:

است یک بیماری با واگیری بسیار باال و تلفات سنگین حتی  آنتراسیس باسیلوسبیماری شاربن، که عامل اصلی آن باکتری 

درصدی در کلیه ی دام های اهلی و حیات وحش بوده و قابل انتقال به انسان می باشد، که در انسان معموال به شکل  100

ا ترشحات افت ها یسیاه زخم و یا شاربن احشایی بروز می کند و کشنده می باشد. انتقال بیماری می تواند در اثر تماس با ب

می توانند تا  B.anthracisایجاد گردد. اسپورهای  آنتراسیس باسیلوسحیوان آلوده و یا تماس مستقیم با اسپور باکتری 

سال ها در خاک به صورت عامل عفونت دهنده باقی بمانند. بیماری عالوه بر تلفات اقتصادی سنگین به دام، به دلیل واگیری 

ت انتقال به انسان، جزء عوامل مخاطره آمیز پدافند غیر عامل است که در تخاصم های بیولوژیک مورد و تلفات باال و قابلی

استفاده قرار می گیرد. از آنجا که جابجایی دام و حتی نمونه آلوده سبب انتقال آلودگی می گردد، لذا تشخیص سریع بیماری 

و انجام اقدامات واکنش سریع برای کنترل بیماری حائز اهمیت در محل وقوع، از جهت کنترل انتقال آلودگی به سایر نقاط 

روز تا تشخیص قطعی و کشت  6است. در شرایط جاری تشخیص بیماری با انتقال نمونه به آزمایشگاه و طی زمان حداقل 

ر مواجهه دمیکروب امکان پذیر است و استفاده از این روش به حساسیت و ویژگی باال جایگزین مناسبی برای تشخیص سریع 

 با بیماری در محل وقوع حادثه است.

  بیماری واگیر ،باسیلوس آنتراسیسشاربن، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه: -1

 بیمارى شاربن: 1 -1

یا سیاه زخم یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات است که توسط باکتری  1بیماری شاربن

ایجاد می شود. عامل بیماری شاربن می تواند در اثر تماس با بافت ها یا محصوالت جانبی   2آنتراسیس باسیلوس

اری کند و میزان مرگ و میر در ایجاد بیم آنتراسیس باسیلوسحیوان آلوده و یا تماس مستقیم با اسپور باکتری 

درصد هم گزارش شده است. نشخوار کنندگان به بیماری بسیار حساس می باشند  100صورت ایمن نبودن دام تا 

و اغلب در آن ها بیماری به شکل سپتی سمی و کشنده نمایان می شود. خوک و اسب نسبت به این بیماری 

شت خواران نسبت به آن ها بیشتر می باشد و به طور کلی حساسیت متوسط دارند همچنین میزان مقاومت گو

 (.1پرندگان به دلیل دمای باالی بدن خود نسبت به آن مقاوم می باشند )

بـا توجـه بـه مرزهـاى طوالنـى کشـور ایـران بـا همسـایه هاى شـمالى و غربـى و شـرقى و احتمـال ورود 

عـدم تولید و مصـرف واکسـن در تمـام کشـور به خصـوص نواحـى  غیرقانونـى دام هاى آلوده و مبتال به شـاربن

مذکور خطر گستردگی ابتـال دام ها و بـه دنبال آن انسـان به ایـن بیمـارى مى توانـد ضمـن ایجـاد خسـارت 

 (.2هاى اقتصـادى سـنگین منجر به بـروز مـوارد همه گیرى انسـانى نیـز گردد )

                                                           
Charbon 1 

Bacillus anthracis 2 
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 اتیولوژى: 1-2

ى باسـیل میله اى شـکل، هـوازى، گرم مثبت و اسـپوردار و غیـر متحرک از جنس باسیلوس ها به عامـل بیمـار

اسـت. اکثر گونه های باسیلوس باکتری های میله ای، بزرگ و گرم مثبت می باشند که  آنتراسـیس باسـیلوسنام 

توانایی تولید اسپور را دارند. در گسترش های بافتی و کشت، باکتری ها به صورت منفرد، دوتایی و یا زنجیر بلند 

وسیع در محیط پراکنده می دیده می شوند. به دلیل وجود آندوسپور در گونه های باسیلوس این گونه ها به طور 

باسیلوس سال زنده بمانند. پرگنه های  50در خاک می توانند تا  باسیلوس آنتراسیسباشند. آندوسپور های 

ساعت رشد به صورت پهن، خشک و مایل به خاکستری اند، همچنین  48تا  24در محیط کشت بعد از  آنتراسیس

 (.3ایجاد می نمایند ) پرگنه ها در محیط کشت ظاهری شبیه به خرده شیشه

 

 1تصویر 

 بر روی محیط بالد آگار باسیلوس آنتراسیسپرگنه های 
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 2تصویر 

 باسیلوس آنتراسیسرنگ آمیزی گرم 

 

 فاکتورهای حدت زا: 1-3

 PXO2اسـت. پالسـمید   PXO2و  PXO1به علت وجود دو پالسـمید به نام هـاى  آنتراسـیس باسـیلوسحدت 

حامـل ژن هـاى موردنیـاز جهت سـنتز کپسـول ضد فاگوسـیتوزى پلى دى گلوتامیک اسـید اسـت کـه گریـز 

جهت سـنتز سـه نـوع پروتئین هـاى  PXO1آن را از سیسـتم ایمنـى میزبـان تسـهیل مى نمایـد. پالسـمید  

عامـل  ΙΙΙو فاکتـور  PAحافظت کننده  پادگـن م ΙΙفاکتـور  3عامـل ادم  Ιتوکسـین شـاربن بنام هاى فاکتـور 

کشـندگى موردنیـاز اسـت. ایـن پروتئین هـا به صـورت دوتایـى بـراى تولیـد دو توکسـین شـاربن به نام هـاى 

بـه تنهایـى   ΙΙΙو Ιعمـل می کنند. اگرچه فاکتـور   PAو) LF 4)و توکسـین کشـندگى  PA(  و) EFتوکسـین ادم

                                                           
Edema factor 3 

Lethal factor 4 
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کـى را نشـان نمی دهنـد، فعالیت هـاى آن ها فقـط زمانى به طور کامل بیان می گردد که فعالیت هـاى بیولوژی

 (.4باشـند )  ΙΙهمراه با فاکتور  

غالباً تشخیص بیماری و تفریق عفونت فاز حاد و مزمن از طریق تست های سرولوژیک انجام می پذیرد که از علم 

یا )آزمایش سریع( جهت 5هش ها استفاده می شود. رپید تست بیوتکنولوژی و تکنیک های وابسته به آن در پژو

تشخیص فوری و غربال گری اولیه استفاده می شود. رپید تست ها جهت استفاده در امکانات آزمایشگاهی با منابع 

 (.5محدود مورد بهره برداری قرار گرفته و روند تشخیص اولیه را به سرعت کوتاه می کند )

  (Lateral Flow Assay)سنجش جریان جانبی  1-4

روش های تشخیص آزمایشگاهی سریع با حساسیت باال و ویژگی قابل قبول با استفاده آنتی بادی موجود در خون 

حیوان مبتال بر روی استریپ آماده شده حاوی کونژوگه مناسب موجب تغییر رنگ استریپ در صورت مثبت بودن 

 (.5آلودگی می شود )

ترین روش تشخیص در آنالیز بالینی، ایمنی مواد غذایی و محیط است. در مقایسه معروف 6آزمایش در نقطه مراقبت

مبتنی بر روش  POC7کند. تست های تری آماده مینتایج سریع را در زمان کوتاه POCهای متمرکز، با آزمایشگاه

بر روی  LFAکیفی هستند.  های بسیار فراگیر برای آنالیز کمی واست که از جمله استراتژی  8LFAجریان جانبی  

ونه، ها شامل پد نمشوند. این قسمتی پالستیکی مونتاژ میهای مختلف آن با ورقهشود، قسمت یک نوار انجام می

باشد. غشای نیترو سلولوز به خطوط آزمایش و کنترل تقسیم پد کونژوگه، غشای نیترو سلولوزی و پد جاذب می 

                                                           
Rapid Test 5 

Care Testing )-of-POCT: Point 6 

Point of care 7 

: Lateral Flow Assay 8 
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از مزایای منحصر  LFAشوند. ی مایع فعال میاط مختلف نوار با جریان نمونه های کوت شده در نق شود. معرفمی

های تشخیصی مختلفی فرمت  LFAکند. نوارهای مبتنی های تشخیصی و کروماتوگرافی استفاده می فرد پروب به

ای و سریع، بر طرف شده است. آنالیز یک مرحله LFAتوسط  9دارند. نقص تشخیصی تکنیک بالینی معمولی، االیزا

قیمت پایین، دقت، فرمت کاربرپسند، دخالت کمتر یا بدون دخالت به روش جداسازی با کروماتوگرافی، ویژگی 

فرد حمل بودن از مزایای منحصر به  باال، حساسیت بهتر، پایداری بلند مدت در شرایط محیطی مختلف و قابل

شود استفاده می LFAسازی و بهبود توانایی کمی بهینه های ریاضی مختلف برای باشد. از مدلمی  LFAنوارهای 

(6.) 

های  ها، سیستمهای زیستی تشخیصی، کنژوگه ها، مولکولبر روش سنجش جریان جانبی از انواع مختلف فرمت 

ست های مختلف این تکند. چندین مقاله مروری منتشر شده که جنبههای کاربردی استفاده میشناسایی و برنامه 

کند. یکی از مقاالت مروری جدید بر اصول ایمونوکروماتوگرافی، مزایا و کاربرد های خاص روش سنجش بیان میرا 

ی هاکند. جزئیات روش های سمی در محصوالت کشاورزی و غذایی تأکید میجریان ایمنی در تشخیص آلودگی 

نقش مهمی  LFAهای مورداستفاده در  اند. کنژوگهشدههای ایمنوکروماتوگرافیک بررسی مختلف توسعه سیستم 

ای از شوند. رودولف و الکساندرا خالصهاستفاده می LFAدر تعیین حساسیت آنالیز دارند. غشاهای متنوعی در 

LFA  اند. نوارهای مبتنی بر ها در غذا ارائه دادهمبتنی بر نوارهای تست را برای تشخیص مایکوتوکسینLFA  می

توسعه باشند  ویژه در کشورهای درحالهای بالینی بهقیمت در کلینیکجایگزین و ارزان توانند یک روش تشخیصی

(7.) 

                                                           
ELISA 9 
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های یک مقاله مروری دیگر به کاربرد های سنجش جریان جانبی برای تشخیص عوامل عفونی بیولوژیک و آلودگی 

ها کش و های دامپزشکی و آفتها، دار ها، توکسین ها، ویروسشیمیایی اشاره کرده است. برای تشخیص باکتری 

یرند گهای مختلفی قرار میها و فرمت می توان از این روش ها استفاده کرد. بیوسنسورهای کاغذی در پیکربندی 

کنند. ها و اسیدهای نوکلئیک در روش های تشخیصی استفاده میها، سلولو از نانو مواد برای تشخیص پروتئین

LFA  (. 7بیوسنسور های کاغذی است ) دهنده نوع خاصی ازنشان 

 

 3تصویر 

 Lateral Flow Assayنمایی از اجزا  

شامل چهار جز اصلی دارد که  LFAشده است. نوار های مورد استفاده در استفاده  LFAهای مختلفی در  فرمت

 (.8شده است )ها در زیر گفته شرح مختصری از آن

 LFAاجزای نوار  1-5

گیرد. شده و برای شروع آزمایش، نمونه بر روی این پد قرار میاز فیبر های سلولز و یا شیشه ساخته  پد نمونه:

وظیفه آن انتقال نمونه به سایر اجزای نوار تست جریان جانبی است. پد نمونه باید بتواند نمونه را درخطی صاف، 
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تیمار  روند. این پیشار نمونه، به کار میتیممنظور پیش پیوسته و همگن منتقل کند. پدهای نمونه گاهی به

 و غیره می باشد. pHتواند شامل جداسازی اجزای نمونه، از بین بردن تداخالت، تنظیم می

شوند. پدهای کونژوگه باید سریعاً دار کوت میشناختی نشان های زیستجایی است که مولکول پدهای کونژوگه:

 دار باید درحرکتی که با نمونه در تماس است، آزاد کنند. کونژوگه نشاندار را در مایع در حال کونژوگه نشان

کردن یا آزاد شدن ترکیب کونژوگه تمام طول نوار جریان جانبی پایدار بماند. هرگونه تغییر در توزیع، خشک

حساسیت  تواند بردار می سازی کونژوگه نشانشدت تغییر دهد. ضعف در آمادهتواند نتایج آزمایش را به می

 LFAاسترها و برخی مواد دیگر برای ساخت پد کونژوگه سنجش اثر بگذارد. از فیبر های شیشه، سلولز، پلی 

 دار و حساسیت سنجش تأثیر دارد.شود. ماهیت مواد پد کونژوگه در ترشح کونژوگه نشان استفاده می

های  ی نیترو سلولزی درجهبسیار ضروری است. غشاها LFAبرای تشخیص حساسیت  غشای نیتروسلولزی:

ها پرینت شده است؛ بنابراین یک غشای ایده آل باید های کنترل و تست روی یک سمت آنمختلفی دارند. خط

ت های تسخوبی عمل کند. جذب غیر اختصاصی خط بادی و غیره( به ها )آنتیپایدار باشد و برای اتصال پروب 

نجش مؤثر باشد؛ بنابراین یک غشای خوب در نواحی خطوط تست و شدت روی نتیجه ستواند به و کنترل می 

تواند بر حساسیت سنجش کنترل، جذب غیر اختصاصی کمتری دارد. سرعت جذب غشای نیترو سلولزی می

خش ها هستند. پمؤثر باشد. این غشا ها دارای کاربرد آسان، ارزان و دارای تمایل باال به پروتئین و زیست مولکول

 های زیستی، خشک و مسدود کردن در بهبود حساسیت روش نقش دارد.ف مناسب معر

نقش سینک را در پایان نوار دارند. همچنین به حفظ سرعت جریان مایع در طول غشا و جلوگیری  پدهای جاذب:

داشتن مایع نقش مهمی در نتایج سنجش  کنند. ظرفیت جذب برای نگهاز برگشت جریان از نمونه کمک می
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را پذیرند زیاند. موارد کارت زمینه بسیار انعطاف شده امی اجزا ثابت هستند یا روی کارت زمینه نصب دارد. تم

زمینه  هایباشد؛ بنابراین این کارت فقط ایجاد پلتفرمی برای ارزیابی مناسب تمام مواد می LFAها برای نقش آن

بادی سازی آنتی آماده -1اند از: عبارت LFAدر کنند. مراحل اصلی محافظ هستند و کاربرد نوارها را آسان می

سوار کردن تمام اجزا روی کارت  -4دار کردن مولکول زیست شناختی نشان  -3کنژوگه   -2علیه مولکول هدف 

گذاشتن نمونه و به دست آوردن نتایج یک فرمت  -5ها روی پد های مربوط به خود زمینه، پس از کوت معرف 

بادی یا آپتامر متصل می شود، روی های فلورسانس( که به آنتی ها یا نانو ذرات یا رنگیم معمولی، کنژوگه )آنز

تواند با جریان یافتن هر محلول بافری از بین شود. این کار یک جذب موقتی است که میپد کونژوگه فیکس می

روب بادی ثانویه یا پود. آنتیشهای تست فیکس میبادی اولیه یا آپتامر علیه آنالیت هدف روی خط برود. آنتی

ای که حاوی آنالیت است روی شود. نمونه دار در نواحی کنترل فیکس میبادی/ آپتامر کونژوگه نشان علیه آنتی

ادی بکند. روی پد کونژوگه، آنالیت به آنتیهای نوار مهاجرت میگیرد و سپس به سایر بخش  پد نمونه قرار می

ود. کمپلکس شبادی کونژوگه/ آنالیت ساخته میتامر کونژوگه متصل و کمپلکس آنتیدار فیکس شده یا آپنشان

دار ی نشانبادکند. روی خط تست کمپلکس آنتی به غشای نیترو سلولزی رسیده و به شکل مویرگی حرکت می

های بادی آنتی نبادی اولیه است. آنالیت بیشود که آنالیت آنتیبادی دیگر متصل میکونژوگه آنالیت به یک آنتی

شود. بادی اولیه تشکیل میدار کونژوگه/ آنالیت/ آنتیبادی نشان دار و اولیه ساندویچ و کمپلکس آنتی نشان

یا مایعات  شوند. بافربادی ثانویه به نواحی کنترل متصل میدار اضافی توسط آنتیهای کونژوگه نشانبادی آنتی

 صورت چشمیدر خطوط تست به مقدار آنالیت هدف بستگی دارد و به  روند. شدت رنگاضافی به پد جاذب می
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طرح شماتیکی از فرمت عمومی  3دهد که نوار سالم است. شکل شود. رنگ نوار کنترل نشان میبررسی می

 (.10و9های ساندویچ خطوط کنترل وجود ندارند )دهد. در برخی از روشرا نشان می LFAساندویچ 

 

 

 

 4تصویر 

 شماتیک از کیت ایمونوکروماتوگرافی و اجزای تشکیل دهنده ی آنطرح 

 های زیستی شناختیمولکول 6-1

 هابادیآنتی

شوند های زیست شناختی روی خطوط تست و کنترل نوار جریان جانبی استفاده میعنوان مولکولها به بادیآنتی

وند. این روش معروف به روش شو از طریق واکنش های ایمنو شیمیایی به آنالیت هدف متصل می
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علیه  توانندهای متداول هستند اما می ها در دسترس آالینده بادیایمونوکروماتوگرافی جریان جانبی است. آنتی

های بادی شوند و آنتی ها یا حیوانات دیگر با مولکول هدف ایمن میهای هدف خاص سنتز شوند. موش آنالیت

ها در موارد تشخیصی آنالیزهای بالینی بادی شوند. در پنج دهه گذشته آنتی ترشحی برای استفاده خالص می

اولیه  بادیشود آنتی طور اختصاصی به یک آنالیت هدف خاص متصل میای که بهبادی شوند. آنتیاستفاده می

ت ادی ثانویه اسبشود آنتی بادی دیگر متصل میبادی یا آنتی ای که به هدف حاوی آنتی بادیاست اما آنتی 

(11.) 

ید برای شده به بدن حیوانات که شابادی علیه آنالیت های سمی به دلیل سمیت آنالیت تزریقفرآیند سنتز آنتی 

ها در موش یا رت تولید و سپس برای بادیطورکلی آنتی برانگیز است. بهتحمل نباشد، چالش  حیوان قابل

 های مختلف سؤاالتشوند. تولید و استفاده از ماتریکس استفاده میهای انسانی تشخیص آنالیت ها از نمونه 

 ها بسیار حساس به فشار و دما است.کند. فرآیند تولید آنمهمی در مورد صحت آنالیز مطرح می

ها و پاسخ منطقی وابسته به غلظت است. غلظت ژن به دلیل پاسخ ایمنی بین آن بادی نسبت به آنتیتمایل آنتی 

های زیستی شناختی مؤثر است. محدودیت تشخیص  عنوان مولکولها بهبادیهدف در کاهش کاربرد آنتی آنالیت 

های تئوریک کنونی و تغییر پارامتر های فیزیکی آنالیز )مقدار محدوده نانو موالر تا پیکو موالر با استفاده از روش

ابی دست یگه( برای انواع آنالیت هدف قابل معرف در نواحی مختلف نوار، تقویت سیگنال از طریق اصالح کنژو

 است.

 هاکنژوگه 
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شوند بسیار زیاد است که شامل نانو ذرات طال، نانو ذرات استفاده می LFAعنوان کنژوگه در فهرست موادی که به

ها، های نساجی، آنزیم التکس رنگی، نانو ذرات مغناطیسی، نانو ذرات کربن، نانو ذرات سلنیم، نانو ذرات نقره، رنگ

 های بسیار کم قابل شوند باید در غلظتعنوان کنژوگه استفاده می باشند. موادی که بهها و غیره می لیپوزوم 

های زیست شناختی حفظ کنند. همچنین های خود را در کونژوگاسیون با مولکول تشخیص باشند و ویژگی 

های زیستی شناختی را تغییر ندهند. سهولت در های پروب رود که این کونژوگاسیون ویژگی انتظار می 

های مطلوب یک کنژوگه خوب است. نی از ویژگی ها و پایداری در مدت طوالکونژوگاسیون با زیست مولکول

ها تشخیص است. پس از تکمیل سنجش، برخی از کنژوگه موالر از نظر اپتیکال قابل 9 -10غلظت کنژوگه در 

ای کنند )مثالً رنگ قرمز محلول کلوئیدی طال(؛ اما سایرین نیاز به انجام مراحل اضافهسیگنال مستقیم تولید می

 LFAکنند در هایی که سیگنال مستقیم تولید میال دارند )مثالً سوبسترا(؛ بنابراین کنژوگه برای تولید سیگن

هایی که در باال تری دارند. در زیر مختصراً برخی از کنژوگه  ارجح هستند زیرا زمان کمتر و دستور العمل کوتاه

 دهیم.نام بردیم را توضیح می

اثر است و ذرات کروی بسیار هستند. طالی کلوئیدی بی  LFAهای ه ترین کنژوگنانو ذرات کلوئیدی طال رایج

 شوند.راحتی عملکردی میدهد. این ذرات تمایل باالیی به زیست مولکول ها دارند و به کاملی تشکیل می

 فزودنیتوان با استفاده از مواد ااندازه و شکل آن بستگی دارد. سایز ذرات را می خصوصیات نوری نانو ذرات طال به

سازی سازگار با محیط، داشتن اند از: آمادهها عبارتفرد آن های منحصر بهشیمیایی مناسب تغییر داد. ویژگی 

العاده زیاد و سیگنالینگ نوری خوب. ها و زیست مولکول ها، پایداری زیاد، انتقال بار فوق تمایل به پروتئین 

دهد. حساسیت عملکرد ناشی از ضریب را افزایش می LFA های نوری نانو ذرات طال حساسیت آنالیزویژگی 
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های هدف است. سیگنال نوری نانو ذرات طال را در رنگ سنجی جذب مولی و تجمع نانو ذرات طال روی مولکول

LFA (.12ها تقویت کرد )توان با رسوب نقره، نانو ذرات طال و آنزیممی 

ها در  توان با بررسی چشمی رنگای تولیدکننده رنگ، میهدر صورت وجود نانو ذرات طال یا سایر کنژوگه 

ترین مزیت بررسی چشمی پاسخ سریع کیفی خطوط تست و کنترل، آنالیز کیفی یا نیمه کمی انجام داد. مهم 

های سریع در مورد وجود آنالیت در آنالیز بالینی اهمیت بسیار زیادی  است. این پاسخ« خیر»یا « بله»با کلمات 

های مرکزی های آزمایشگاه توان منتظر نتایج تست کند تا در شرایطی که نمیها کمک میین آزمایشدارد. ا

مربوط به آنالیزهای بالینی است و شامل  LFAشد، سریعاً تصمیمی گرفته شود. بخش اعظمی از کاربرد های 

 (.12های بیولوژیک است ) ها و سایر نمونهها، بافت های متنوع پالسما، سرم، ادرار، سلولتشخیص آنالیت 

ها و دارای  مدت یا انتقال نمونه ارزان، دارای صحت عملیاتی، بدون نیاز به ذخیره طوالنی POCتست های 

هستند. به دلیل افزایش تقاضای حساسیت و کاربرد های میدانی، تقاضای مداومی در سهولت دسترسی به نتایج 

 POCمزایای زیادی نسبت به سایر کاربرد های  LFAهای آنالیزی کنونی وجود دارد. تکنولوژی تمام تکنولوژی 

تواند به بهبود می های تشخیص تری دارد. بهبود مواد و روش  تر بود و کاربرد های وسیعدارد که بسیار ارزان

کار رفته بود مخصوص به  LFAکنونی کمک کند. در ابتدا موادی که در  LFAهای حساسیت و تکرار پذیری روش

تواند در دستیابی حساسیت مناسب و توانند چند منظوره باشند، میاین روش نبود. جستجوی موادی که می

استفاده در پد نمونه، پد کونژوگه و غشا ها. مواد جدید که تکرار پذیری باال مفید باشند، یعنی همان مواد مورد

ها را افزایش داده و به کنترل جریان نمونه توانند تمایل زیست مولکول خوبی یکنواخت اند و می ها به منافذ آن

 (.13کمک کنند )



20 
 

تیمار سازی یا پیش اده گونه آمهای بیولوژیک بدون هیچ یکی از اهداف اصلی آنالیز بالینی استفاده از نمونه 

سازی هر استفاده شوند. قبل از تجاری LFAتوانند در های مایع مانند خون مستقیم می است. بسیاری از نمونه

ن شده بدوشوند. هر پروتوتایپ آزمایشگاهی تستدقت بررسی میهای مختلف محصول به، جنبه POCدستگاه 

 تواند تجاری شود.گاه و نتایج اش نمیسازی جزئیات مراحل سنجش، مواد دستبهینه 
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 روش کار -2

 های باکتریایی و شرایط کشتسویه 2-1

، در این مطالعه استفاده شد که با الکتروترانسفورم   pXO1-pXO2 (34F2استرن ) باسیلوس آنتراسیسی از سویه

منفی را از -منفی و کپسول-LFمثبت پایدار، مقاوم به کانامایسین، -PAکه فنوتیپ  10هاییشده بود و تراریخت

انتخاب شد و  Sterne(pPA102) CR4دادند انتخاب شدند. سپس یک واریانت آسپوروژنیک خود نشان می

گرادی و در گلیسرول ی سانتیدرجه -70توسط ورشمن و سوئرز ارائه گردید. استوک در حال استفاده در دمای 

 حجمی/حجمی( ذخیره شد.درصد ) 50

 ,Difco, Detroitگرم تریپتون ) 33گرادی و روی محیط جامد حاوی ی سانتیدرجه 37باکتری در دمای 

Mich ،)20 گرم عصاره( ی مخمرDifco ،)2  گرمL- ،گرم  8هیستیدینNa2HPO4 ،4/7  گرمNaCl ،4  گرم

KH2PO4 ،15 ( گرم آگارDifco در لیتر کشت داده شد )pHا ( آن بNaOH  های تنظیم شده بود(. کشت 4/7تا

 KFO673لیتر ضد کف  میلی 2های تخمیری حاوی  مایع در همان محیط و بدون آگار باکتو رشد کردند. کشت

کردن به محیط کامل افزوده شده بود. در صورت لزوم در طول تخمیر، حداقل حجم یک بودند که قبل از استریل

آب مقطر دوبار تقطیر افزوده شد. مواد شیمیایی به جز موارد ذکر شده، از  در KFO673استریل از  1:4رقت 

 شرکت سیگما تهیه شدند.

 

                                                           
Transformants - 10 
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 تعیین فعالیت پروتئاز 2-2

تعیین گردید resorun دارشده با کشت با کازئین برچسب های محیط فعالیت پروتئاز در سوپرناتانت 

(Boehringer Mannheim Biochemicals, Indianapolis, Ind کشت .) های بافر داری ها در فالسک

 12یا فاز مانایی اولیه 11گرادی و تا فاز لگاریتمی تأخیر ی سانتیدرجه 37در دمای  150رشد کردند که با دور 

 کشت با فیلتر های سلولز استات حاوی پروتئین کمها با فیلتراسیون استریل از محیط شدند. سلولتکان داده می

(. بالفاصله از سوپرناتانت استریل در Millipore Corpمتری برداشته شدند )میلی 22/0فذ ی مناو اندازه

مورد  آزمایشات سنجش استفاده شد که طوری انجام شدند که توسط تویینگ شرح داده شده بودند، به جز این

 پروتئاز با طیفکشت وجود داشت. فعالیت که هیچ کلسیمی اضافه نشد به غیر از همان مقداری که در محیط

 گیری شد.نانو متری اندازه 574موج سنجی و در طول 

  SDS-PAGEبا روش  PAسنجش  2-3

 45/0سانتریفویژ شد. بعد، سوپرناتانت شفاف با فیلتر سرنگی و منافذ  g 10000آوری کرده و با دور کشت را جمع

 (pH 3/7موالر )میلی HEPES  2013اصلی و بافر  ها دو بار با کیسه دیالیز و با حجممتری فیلتر شد. نمونه میلی

NaCl  2موالر و  میلیEDTA  ها برای  ها فریز گردیدند. نمونهبرابر تغلیظ و نمونه 10زدایی شدند و تقریباً نمک

-SDSآمید )اکریل)پادگن محافظت کننده( با روش الکتروفورز ژل سدیم دودسیل سولفات پلی PAتعیین حضور 

                                                           
Late log phase - 11 

Early stationary phase - 12 

piperazineethanesulfonic acid-1-hydroxyethyl)-(2-4 13 
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PAGEموالر میلی2متری فیلتر و بعد از افزودن  میلی  22/0ی منافذ یلتر های دارای اندازه( با فEDTA  و

گرادی ذخیره شدند. نمونه ها با لودینگ بافر ی سانتی درجه  -70( در دمای 3/7 pH) HEPESموالر میلی20

SDS موالر میلی 450حاویTris-HCl، SDS  4 د )حجمی/حجمی(، درص 12درصد )وزنی/حجمی(، گلیسرول

ی درجه 95درصد )وزنی/حجمی( که در دمای  0025/0درصد )وزنی/حجمی( و فنل قرمز  0025/0برموفنل آبی 

های محلول با های مناسب نمونه  رقیق شدند. از رقت 1:1دقیقه حرارت دیدند، با رقت  5گراد و به مدت سانتی 

درصد  10ها با استیک اسید درصد رانده شد. ژل SDS-PAGE 10لیتر روی ژل ماکرو 15تا  10حجم نهایی 

(  درصد )حجمی/حجمی( تثبیت شدند و با نیترات نقره در استیک اسید MeOH) 50متانول  ±)حجمی/حجمی( 

( و PDI, Huntington, N.Y) 420oeها با یک اسکنر مدل آمیزی شدند. ژلدرصد )حجمی/حجمی( رنگ 10

ژل به صورت تصادفی انتخاب شده و با دقت اسکن  شدند. قطعات فاقد پروتئین( اسکن PDI) QS30افزار با نرم

 زمینه کاسته شود.شدند تا از هر گونه جذب پس

های سلولی و در آزمایشگاه بررسی شد. به طور خالصه، غلظت خالص با یک تست سمیت  PAفعالیت زیستی 

 25ساعت انکوباسیون،  4لیتر افزوده شد. بعد از میلی 1/0با حجم  Veroهای سلول های  الیهبه تک  PAمختلف 

ساعت زیر  2ها بعد از لیتر به هر چاهک افزوده شد. این سلولگرم/میلیمیلی 5ی به اندازه MTTلیتر میلی

ی خالص حاصل از سویه PAهای به دست آمده برای میکروسکوپ اینورت مشاهده شدند. نتایج کار با نتیجه 

 سترن با استفاده از روشی که قبالً منتشر شده بود مقایسه گردید.ا
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درصد تفکیک شدند.  10های و تحت شرایط احیا و روی ژل SDS-PAGEهای پروتئینی آنالیز ایمونوبالت با نمونه 

 2/0افذ نشده به منظور انجام ایمونوبالت، با الکتروفورز به غشا های نیتروسلولزی دارای مهای تفکیک پروتئین 

گرادی با مخلوط ی سانتیدرجه 4روز در دمای متری منتقل شدند. غشاهای نیتروسلولزی به مدت یک شبانهمیلی

درصد )حجمی/حجمی( انکوبه شدند و  05/0،  20حاوی تویین  PBS-Mشده با بادی مونوکلونال رقیقآنتی 

 15/0کلرید سدیم ±موالر میلی 10ات درصد )وزنی/حجمی( در سدیم فسف 5سپس، با شیر خشک فاقد چربی 

درصد  05/0حاوی  PBS-Mدر  1:2000با رقت  PAبادی مونوکلونال ( بالک شدند. مخلوط آنتی PBS-Mموالر )

-ضد Gبا ایمونوگلوبولین  1:200غشا ها شسته شدند، با رقت  )حجمی/حجمی( بودند. بعد از این 20تویین 

 ,Kirkegaard and Perry, Gaithersburgدار شده بود )کنژوگه  14یکوهخرگوشی بز که با پراکسیداز ترب

Md گر ساعت در دمای اتاق انکوبه شدند. سپس غشاها شسته شده و باند های فعال با تشدید واکنش 1( به مدت

نفتول و هیدروژن -1-کلرو-4( یا با افزودن Pierce, Rockford( و طبق دستور سازنده )ECLلومینسانس )کمی

 کسید تشخیص داده شدند.پرا

 rM 83000شده با تخلیص PAآنالیز  2-4

 طورکه در باال شرح دادیم انجام شد به جز اینهمان  SDS-PAGEبا چند روش مختلف بررسی شد.  PAخلوص 

 15تا  4آمید اکریل 15های فاستطبیعی طبق دستور سازنده و با ژل PAGEها لیپوفیلیزه نشدند. مورد که نمونه

 (.Pharmacia Biotech, Piscataway, N.Jدرصد انجام شد )

                                                           
HRP 14 

Phast gels - 15 
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های بررسی شد. به طور خالصه، غلظت  16سلولی و در آزمایشگاهخالص با یک تست سمیت  PAفعالیت زیستی 

 1/0جم با ح J774A.1های ماکروفاژ الیه لیتر ترکیب شد و به تکدر میلی LFنانو گرم از  40با  PAمختلف 

-5و2-ایل]-2-تیازولمتیلدی-5و4-[-3لیتر از میلی 25ساعت انکوباسیون،  4لیتر افزوده شد. بعد از میلی

لیتر به هر چاهک گرم/میلیمیلی 5ی ( به اندازهBoehringer Mannheim 17)تترازولیوم برومید فنیلدی

های گیری شدند. نتایج کار با نتیجه اندازه A570-A690ساعت لیز شده و جذب  2ها بعد از افزوده شد. این سلول

با استفاده از روشی که قبالً منتشر شده بود مقایسه  Sterneی خالص حاصل از سویه PAبه دست آمده برای 

 خطی تعیین گردید.-ها با آنالیز رگرسیوندرصد از سلول 50خالص برای کشتن  PAگردید. مقدار 

 وسترن بالت 2-5

تلفیقی از الکتروفورز، انتقال پروتئین های جابجا شده در ژل به یک فاز جامد و در نهایت این روش یک روش 

برقراری اتصال بین آنتی ژن و آنتی بادی به منظور تعیین حضور و یا عدم حضور پروتئین در نمونه مورد بررسی، 

 به کار برده می شود.

شده و دور انداخته می شود و بخش  ژل جدا Stackingقسمت  SDS-PAGEدر این روش پس از انجام 

resolving .جهت ادامه کار مورد استفاده قرار می گیرد 

در بافر انتقال قرار داده می شود. متانل این بافر باعث فیکس شدن پروتئین های روی سطح  resolvingقسمت 

با  PVDFفی و یک غشاء ژل و نیز افزایش بار مثبت غشا می گردد. پس از اندازه گیری ابعاد ژل، شش کاغذ صا

                                                           
In vitro cytotoxicity test - 16 

MTT 17 
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دقیقه در بافر انتقال قرار داده می شوند. غشاء  11همان اندازه ها بریده می شود. کاغذ های صافی و ژل به مدت 

PVDF  ثانیه در متانل و سپس در بافر انتقال قرار داده می شوند. باید دقت شود که درحین مراحل  41به مدت

وسط دست لمس نگردد. غشاء، ژل و کاغذ های صافی به صورت یک خشک نشود و مستقیما ت PVDFکار غشاء 

ساندویچ بسته به طوریکه ژل به طرف قطب منفی و غشاء به طرف قطب مثبت باشد قرار می گیرد. پس از قرار 

دادن هر قسمت از ساندویچ باید حباب های ایجادشده احتمالی را با ابزاری مانند پیپت پاستور خارج کرد تا این 

ها مانع انتقال پروتئین به غشاء نشوند. همچنین تمام مراحل کار باید در یک ظرف حاوی بافر انتقال صورت  حباب

بگیرد تا همه چیز مرطوب بماند. پس از بستن، ساندویچ در تانک انتقال قرار می گیرد و به اتاق سرد منتقل می 

م می شود. ساندویچ خارج شده و غشاء به مدت ولت انجا 24ساعت با ولتاژ  24شود. انتقال در طول زمان حدود 

( همراه با چرخش انکوبه می شود. این کار کمک می کند تا مناطق BSA 3%دو ساعت در بافر مسدودکننده )

غیراختصاصی که ممکن است به آنتی بادی متصل شوند مسدود گردند. پس از آن بافر مسدودکننده دور ریخته 

 می شود.

 TBSمیکرولیتر بافر    500و  BSA 3%میکرولیتر   500میکرولیتر به همراه  1آنتی بادی علیه پروتئین به مقدار 

بر روی غشائ نیترو سلولوزی ریخته شد و به مدت یک ساعت انکوبه گردید. آنتی بادی  دوم نیز به همان صورت 

روی غشا ریخته شد. پس از طی مدت زمان شسته شد( بر TBSTو   TBSبه پس از شستوشو )غشا دو مرتبه با 

 رنگ آمیزی شد. DABشسته شد( غشا با رنگ TBSTو   TBSانکوباسیون و شستوشو )غشا دو مرتبه با 
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 دات بالت 2-6

میکرولیتر از پروتئین مورد نظر  1این روش برای تشخیص پروتئین ها استفاده می شود. در این روش ابتدا میزان 

روسلولوز به ابعاد یک در یک قرار داده شد و پس از خشک شدن آن غشا توسط بافر را در مرکز کاغذ نیت

( همراه با چرخش انکوبه می شود. این کار کمک می کند تا مناطق غیراختصاصی که BSA 3%مسدودکننده )

به همراه میکرولیتر  1ممکن است به آنتی بادی متصل شوند مسدود گردند. پس آنتی بادی علیه پروتئین به مقدار 

بر روی غشائ نیتروسلولوزی ریخته شد و به مدت یک  TBSمیکرولیتر بافر   500و  BSA 3%میکرولیتر   500

شسته TBSTو   TBSساعت انکوبه گردید. آنتی بادی  دوم نیز به همان صورت به پس از شستوشو )غشا دو مرتبه با 

شسته TBSTو   TBSو شستوشو )غشا دو مرتبه با  شد( بر روی غشا ریخته شد. پس از طی مدت زمان انکوباسیون

 رنگ آمیزی شد. DABشد( غشا با رنگ 

 بررسی فعالیت توکسین در بازه های زمانی مختلف

از سوپرناتانت  µl 100استفاده گردید. در این بررسی   VEROبه منظور بررسی فعالیت توکسین از سلول های 

 VEROلف در دو محیط کشت به سلول های کشت داده شده کشت باکتری در بازه های زمانی و دمایی مخت

درجه سانتی گراد قرار گرفت. از اسید هیدروکلرید به  37اضافه گردید و به مدت یک شب تا صبح درون انکوباتور 

 عنوان کنترل استفاده شد.

 

 



28 
 

 تولید و تخلیص آنتی بادی 2-7

  PAتزریق 

 به همراه صد میکرو لیتر ادجوانت به خرگوش تزریق شد.  PAهفته  5به مدت 

 خون گیری خرگوش

دقیقه سانترفیوژ شد. سپس  20به مدت  3000سی سی خون از قلب خرگوش گرفته شد و با دور  30به میزان 

سی سی 2درجه سانترفیوژ شد. به سرم بدست آمده به میزان  4در دمای  5000دقیقه سرم با دور  30به مدت 

قرار داده شد. نمونه ی فوق را به مدت  -20ساعت در دمای  24درصد اضافه شد و به مدت  76نیوم سولفات آمو

سی سی مجددا  2سانترفیوژ گشت. به رسوب بدست آمده به میزان 5000درجه با دور  4دقیقه در دمای  15

 30درجه به مدت  4در دمای  قرار داده شد. سانترفیوژ 24به مدت  -20آمونیوم سولفات اضافه شد و در دمای 

 حل و دیالیز گردید. PBS 1Xسی سی  4انجام و رسوب حاصل در  5000دقیقه با دور 

 طالی کلوئیدی-آماده سازی کنژوگه آنتی بادی

آنتی بادی با نانو ذره طال خریداری شده به روش زیر کنژوگه شد. قبل از کنژوگاسیون مقدار غلظت بهینه آنتی 

که  g/mlµ 29/345میکرولیتر از آنتی بادی با غلظت  10به صورت فوق تعیین شد. به میزان  بادی به نانوذرات

( بود 5/7)  pHمیکرولیتر محلول نانو ذره کلوئیدطال که دارای  10توسط تست برادفورد محاسبه شده بود را با 

  Naclمیکرولیتر به آن  5 دقیقه انکوبه در دمای آزمایشگاه به میزان 10مخلوط نموده و پس از طی مدت زمان 

نانومتر اندازه گیری گردید.  580و  520دقیقه میزان جذب آن در طول موج های  5ده درصد اضافه شد و بعد از 
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غلظت بهینه برای این تست پایین ترین غلظتی که تغییر رنگ نداده است تعیین شد. جهت کنژوگاسیون میزان 

میکرولیتر  50مخلوط شد و سپس به میزان  20000اتیلن گلیکول ر پلیمیکرولیت 40سی سی از کلوئید را با  3/1

دقیقه در دمای آزمایشگاه انکوبه شد پس از طی مدت زمان طی  10از آنتی بادی به آن اضافه گردید و به مدت 

جه در 37دقیقه در دمای  30به آن اضافه شد و به مدت  20000 18اتیلن گلیکولمیکرولیتر پلی 14شده به میزان 

سانتریفیوژ گشت پس از آن مایع رویی آن خارج و از  13000انکوبه شد  پس از آن به مدت یک ساعت با دور 

 رسوب حاصل جهت مراحل بعدی استفاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Polyethylene glycol 18 
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  نتایج -3

 کشت و رشدتأثیرات محیط 3-1

و فعالیت  PAکشت روی رشد سلول باکتری، تولید ارزیابی اثرات محیط PAی روش تولید اولین مرحله در توسعه

کشت حاوی مقادیر زیاد و در یک محیط Sterneی ی باال قبالً از سویهتودهپروتئاز بود. نرخ رشد خوب و زیست

هی و تحت شرایط هواد Sterneی کشت با سویهی مخمر به دست آمده بود. وقتی همین محیطتریپتون و عصاره

شدند( مورد بررسی قرار گرفت، باالترین چگالی هایی که تکان داده می )فالسک کم یا باال در آزمایش با فالسک

-های هوازی فازدر کشت PAتحت شرایط هوازی به دست آمدند. سطوح تولید  PAهای سلولی و سطوح تولید 

درصد از  25(، در محیط حاوی 1، خط 5ل های کامل )شککشتاولیه در محیط-ثابت-تأخیری تا فاز-لگاریتمی

درصد از تریپتون کل  25کشت حاوی ( و در محیط2کشت کامل )خط شده در محیطی مخمر یافتکل عصاره

سالم در  rMPA 83000 ترین مقدار ( مقایسه شدند. بیش3، خط 5کشت کامل )شکل موجود در محیط

ی مخمر کم و در خط کشت با عصارهترین مقدار با محیطکه کم( مشاهده شدند درحالی1کشت کامل )خط محیط

( 3یافته )خط کاهش-کشت دارای تریپتونسالم در محیط rMPA 83000 ایجاد شد و در صورت وجود، کمی  2

( قابل مقایسه بود، و 1کشت با رشد در کشت کامل )خط حال، رشد سلول در هر سه محیطیافت شد. با این 

( به 3( و تریپتون کم )خط 2ی مخمر کم )خط های حاوی عصارهکه کشترسند، درحالیمی 7به  ODواحدهای 

کشت روی رشد ارزیابی اثرات محیط PAی روش تولید رسیدند. اولین مرحله در توسعه 10و  OD 8ترتیب به 
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کشت حاوی در یک محیط Sterneی ی باال از سویهتوده بود. نرخ رشد خوب و زیست PAسلول باکتری، تولید 

 ی مخمر به دست آمد.مقادیر زیاد تریپتون و عصاره

 

 5تصویر 

ی مخمر های کشت کامل، محیط با عصارهحاصل از محیط  Sterneهای کشت سوپرناتانت  SDS-PAGEآنالیز 

 کشت با تریپتون کمکم و محیط

ی مخمر کامل با عصاره، محیط2ی مخمر/لیتر؛ گرم عصاره 20گرم تریپتون/لیتر و  33، محیط کامل با 1ها: خط

گرم  25/8کشت کامل حاوی تریپتون کم با ، محیط3ی مخمر/لیتر؛ گرم عصاره 5گرم تریپتون/لیتر و  33کم با 

لیتری از هر کشت در فاز لگاریتمی تأخیری و یمیل 1ی ی مخمر/لیتر. یک نمونه گرم عصاره 20تریپتون/لیتر و 

های یکسان مورد فیلتر استریل، تبادل بافر و تغلیظ قرار گرفتند.  ها با حجم فاز ثابت اولیه برداشته شد. نمونه

 بارگذاری شدند. SDS-PAGEهای یکسان برای آنالیز  حجم
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 ، وسترن بالت و دات بالتSDS-PAGEنتایج بدست آمده از  3-2

 

                         

 6تصویر 

کیلودالتون در عکس ژل ،وسترن بالت و دات بالت  85: باند PAو وسترن بالت توکسین  SDS-PAGEآنالیز 

 مشهود است
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 طالی کلوئیدی-نتایج آماده سازی کنژوگه آنتی بادی 3-3

 

 7تصویر 

 طالی کلوئیدی-رسوب کنژوگه آنتی بادی

 

 پ تشخیص سریع آنتی بادی مورد مطالعه در رقت های گوناگونتست استری 8تصویر 
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 Limit ofبه عنوان  1:8ارزیابی اولیه با کمک نمونه های مثبت سرمی با رقت های مختلف که در نهایت رقت 

detection تست تعیین شد 

 تاثیر توکسین بر الین سلولی ورو 3-4

نشان داد که توکسین تولید شده توسط باکتری تحت شرایط گرمادهی مختلف فعالیت 19ورو بررسی سلول های 

ساعت از  8شده است. توکسین تولید شده پس از گذشت ورو خود را حفظ کرده و موجب تخریب سلول های 

نموده است. نتایج این تست نشان می دهد که توکسین تولید شده ورو کشت باکتری شروع به تخریب سلول های 

را تخریب ورو ساعت از کشت باکتری سلول های  26درجه سانتی گراد پس از گذشت  37در این محیط در دمای 

 را نشان می دهد.ورو وضعیت سلول های  6می نماید تصویر 

 

 9تصویر 

وضعیت سلول های ورو پس از افزودن سوپرناتانت های کشت حاوی توکسین در دوره های زمانی و دمایی 

 مختلف

 

                                                           
VERO 19 
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 بحث  -4

 
 بحث 1- 4

ضرورت تشخیص سریع بیماری ها موجب به حداقل رساندن مراحل آزمایش درآزمایشگاه های تشخیصی شده 

است.کاهش هزینه ها و همچنین تشخیص سریع از طریق وسایل ساده مانند ایمونواسی و طراحی روش های 

توسعه ایمونو استریپ یک  سریع و دقیق و حساسیت مسیر را هموار تر می سازد. ذرات کلوئیدی طال برای

مرحله ای به کار برده شده است. مولکول های آلی مثل آنتی بادی می توانند توسط پیوند های غیرکوواالن 

 (.14شامل واندروالس و برهمکنش هیدروفوب مستقیما به نانو ذرات متصل شوند )

ربن حیوانی به صورت در این پروژه سعی شد تا تست تشخیص سریع برای موارد مشکوک مبتال به شا

آزمایشگاهی ستاپ شود. استفاده از مواد مختلف و بررسی غلظت های چندگانه مواد موجب شد که حساسیت 

درصد تعیین شود که در مورد تست های سریع قابل  95و  98و ویژگی تست ستاپ شده به ترتیت باالی 

زمایشگاه نمونه های سرم خرگوشی بوده قبول است. لیکن باید اذعان داشت نمونه های سرمی تست شده در آ

سویه استرن آلوده شده بودند. این عدم دسترسی  باسیلوس آنتراسیس که به صورت آزمایشگاهی به باکتری 

به سرم حیوان مبتال به بیماری شاربن، موجب این احتمال می شود که نتایج بدست آمده در آزمایشگاه، با 

آنچه در فیلد بدست می آید همخوانی نداشته باشد. لذا لزوم ارزیابی تست بهینه شده با سرم حیوان مبتال به 

در صورت تامین سرم از جانب اداره کل دامپزشکی خراسان  صرفاًمی شود، که این مهم  شاربن، کامال احساس

 رضوی مقدور می باشد.
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