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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
AFB1-афлатоксин Б1
AFM1-афлатоксин М1
AFM1-BSA-конюгат афлатоксин М1-говежди серумен албумин
АFМ1-BSA-HRP конюгат афлатоксин М1-говежди серумен албумин
APTES3-аминопропил триетоксисилан
APTHS-3-аминопропил трихидроксисилан
CYP1A2 (CYP1A2CYP3A4CYP3A4)-цитохром P450 1A2
DCC-дициклохексилкарбодиимид
DMF-диметилформамид
ELISA-ензимно-свързан имуносорбентен анализ
FTIR-Инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация
GHS-глутатион
HPLC-високоефективна течна хроматография
HPLC-FL-високоефективна течна хроматография с флуоресцентна
детекция
HPLC-UV-високоефективна течна хроматография с ултравиолетова
детекция
HRP-пероксидаза от хрян
IC50- концентрацията на антигена, осигуряваща 50% инхибиране и
съответно 50% редуциране на първоначалния нормализиран сигнал
IgG-имуноглобулин G
LD 50-средна летална доза
LOD-граница на откриване или чувствителност
LOQ-граница на количествено определяне
MRLs- максимално допустимa стойност
OVA-яйчен албумин
RIA-радиоимуноанализ
TLC-тънкослойна хроматография
TMB-3,3´,5,5’-тетраметилбензидин
ДНК-дезоксирибонуклеинова киселина
МНЧ-магнитни наночастици
МНЧ-AFM1-BSA-магнитни наночастици с имобилизиран конюкат
афлатоксин М1-говежди серумен албумин
МНЧ-ELISA- ензимносвързан имуносорбентен анализ базиран на магнитни
наночастици
МНЧ-Аb-магнитни наночастици с имобилизирано антитяло
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ВЪВЕДЕНИЕ
Афлатоксините са група токсични, канцерогенни и мутагенни
компоненти, които са произведени от определени видове плесени,
развиващи се върху различни хранителни продукти. Афлатоксините са
сред най-силно токсичните и най-изследвани видове микотоксини. Найчесто продуценти на афлатоксините са Aspergillus flavus и Aspergillus
parasiticus и в по-малка степен Aspergilus nomius. Основните класове
афлатоксини, които причиняват заболявания при хората и животните са
определени като В1, В2, G1, G2. Най-често срещания афлатоксин е B1
(около 75 % от всички открити афлатоксини). При попадане в организма на
бозайниците афлатоксин В1 се метаболизира до множество различни
компоненти с различна степен на токсичност. Един от получените
метаболити с висока степен на токсичност е афлатоксин М1. С цел
намаляване на риска от консумация на храни замърсени с афлатоксини от
човека, в почти всички развити страни са въведени и се спазват
максимално допустимите нива на AFB1 в храните (2-12 µg/kg), както и
нивата на AFM1 на мляко и млечни продукти (50 ng/kg Codex Alimentarius
Commission).
В последните години се полагат големи усилия за разработване и
въвеждане на различни скрининг методи с висока производителност,
използващи опростена преработка на хранителните проби. За откриване на
остатъци от афлатоксин М1в мляко и млечни продукти се използват
предимно високоефективна течна хроматография (HPLC), имунологични
анализи и биосензори. HPLC e подходящ метод за анализ на остатъци от
афлатоксин М1, но изисква скъпа апаратура и добре обучен персонал. За
да се избегнат забавянията в пунктовете за прием на мляко, е необходимо
да се развият бързи, евтини и чувствителни методи за анализ. Такива са
имунофлуоресцентните биосензори, при които реакцията между антиген
(изследвания афлатоксин М1) и съответното комплементарно антитяло е
много селективна и бърза. Тъй като афлатоксин М1 е молекула с малки
размери, той не може да бъде открит чрез сандвичев имуноанализ. Вместо
това, трябва да бъде използван конкурентния метод, при който антигенът
от пробата се конкурира с белязания афлатоксин М1 за свързване с
антитялото. Хетерогенният флуоресцентен имуноанализ (ФИА) се
предпочита пред хомогенния, тъй като осигурява по-стабилни тестове,
благодарение на имобилизацията на антителата към твърди носители.
Лиофилизацията на имобилизираните антителата и на флуоресцентните
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конюгати допълнително подобряват стабилността на тестовете. От
съществено значение за качеството на теста е използването на подходящи
методи за имобилизация на антителата и подходящи носители.
Прилагането на наночастици значително увеличава степента на
имобилизация на антитялото и подобрява чувствителността на
имуноанализа. Особено подходящи за тази цел са магнитните наночастици
(МНЧ), тъй като благодарение на приложената магнитна сепарация се
ускорява и улеснява провеждането на анализа и благодарение на тяхната
голяма специфична повърхност се постига висока степен на имобилизация
на антитялото.
В дисертационния труд е създаден високочувствителен
имунофлуоресцентен анализ за определяне на ниски концентрации на
афлатоксин М1 в мляко на базата на имобилизирани антителата върху
МНЧ и флуоресцентен конюгат. Полученият анализ е сравнен с ELISA
базирана на МНЧ за определяне на афлатоксин М1. Основната цел е да се
разработи бърз и селективен тест, стабилен във времето, който да се
комбинира с автоматичен флуоресцентен апарат и да се осигури
скринингов мониторинг на афлатоксин М1в мляко.
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I.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящия дисертационен труд е разработване на
хетерогенен имунофлуоресцентен анализ базиран на магнитни
наночастици за определяне на афлатоксин М1 в мляко.
За постигане на целта са поставени следните задачи:
1. Получаване на функционализирани магнитни наночастици.
2. Разработване на флуоресцентен имуноанализ на базата на МНЧ за
определяне концентрацията на афлатоксин М1 в мляко.
2.1. Имобилизация на моноклонално анти-афлатоксин М1 антитяло
върху магнитните наночастици. Определяне на оптимална
концентрация и оптималното време за имобилизация.
2.2. Определяне на количеството имобилизирано антитяло и
неговата активност.
2.3. Получаване на конюгат между афлатоксин М1-оксим и
флуоресцеинамин.
2.4. Определяне на оптималната концентрация на МНЧ-антитяло и
на АФМ1-оксим-флуоресцентен конюгат.
2.5. Построяване на калибрационни криви за афлатоксин М1.
2.6. Изследване влиянието на вида на млякото, съдържанието на
мазнини, pH и брой соматични клетки върху определянето на
афлатоксин М1 чрез имунофлуоресцентен анализ.
2.7. Проследяване на стабилността на компонентите на
имунофлуоресцентния анализ във времето.
3. Сравнение между разработения имунофлуоресцентен анализ и
комерсиален ELISA тест.
4. Разработване на сравнителен ензимно-свързан имуносорбентен
анализ на базата на магнитни наночастици (МНЧ-ELISA) за
определяне концентрацията на афлатоксин М1 в мляко.
4.1. Получаване на конюгат афлатоксин М1-BSA-HRP
4.2. Определяне на оптималната концентрация на компонентите на
МНЧ-ELISA.
4.3. Построяване на калибрационни криви за определяне
концентрацията на афлатоксин М1 чрез МНЧ-ELISA (Метод А
и Б).
4.4. Изследване влиянието на съдържанието на мазнини, pH и брой
соматични клетки върху определянето на афлатоксин М1 чрез
МНЧ-ELISA.
5. Интегриране на разработения имунофлуоресцентен анализ към
СD-базиран автоматичен флуоресцентен анализатор.
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II.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

За разработването на един хетерогенен конкурентен имуноанализ е
необходимо да се подготвят предварително отделните компоненти на
анализа като носител за имобилизация на антитялото, имобилизирано
антитяло, конюгат от антиген и маркер. За целта всеки компонент на
имунния анализ е предварително разработен и са определени оптималните
условия за протичане на анализа. Целта на дисертационния труд е да се
разработят два вида имуноанализи - имунофлуоресцентен конкурентен
анализ и имуносорбентен ензимен анализ за определяне на афлатоксин
М1в мляко на базата на магнитни наночастици.
1.Разработване на имунофлуоресцентен конкурентен анализ за
определяне на афлатоксин М1 в мляко
1. 1. Получаване и функционализиране на магнитни
наночастици
Един от важните компоненти на даден хетерогенен имуноанализ е
насителят за имобилизация на антитялото. Голямата специфична
повърхност на носителя благоприятства степента на имобилизация на
биоагента. В последните години за тази цел интензивно се използват
частици с наноразмери. Те имат редица предимства сравнени с
конвенционалните
носители
за
имобилизация
използвани
в
имуноанализите: лесна манипулация, висока скорост на масообмен, добър
контакт между двете фази, перспективи за автоматизация на системата и
миниатюризация на апаратурата (Zhao и Shippy, 2004).
Лесното и бързо „събиране” на магнитните наночастици чрез
прилагане на магнитно поле е много важно предимство, тъй като позволява
отделянето на свързаната и свободната част на целевия компонент.
Правилния подбор на сепариращата процедура може значително да
подобри чувствителността при хетерогенния имуноанализ. Голямата
специфична повърхност на магнитните наночастици позволява бърза
имобилизация на антитялото и съответно по-бързо провеждане на целия
имуноанализ.
Магнитните наночастици (Fe3O4) се синтезират чрез извършване на
копреципитация на Fe2+ и Fe3+ във водни разтвори на техните соли.
Получените МНЧ са плътни, черни и силно намагнитизиращи се под
действието на магнитно поле. Те съдържат голям брой хидроксилни групи
на повърхността си, които не са особено подходящи за ковалентна
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имобилизация на антитела. Затова МНЧ се подлагат на повърхностна
модификация при която на повърхността им се въвеждат аминогрупи (–
NH2). Като покриващ материал за модифициране на МНЧ се използва 3(аминопропил)триетоксисилан (APTES), (Smith и Chen 2008; Wu и
колектив, 2007).
Той се хидролизира в присъствието на вода и
силанолните му групи кондензират с хидроксилните групи на
повърхността на МНЧ. Главната причина за използването на силана като
покриващ агент е, че процесът е добре познат и не изисква употребата на
летливи съединения или работа под вакуум (Jana и колектив, 2007).
Процесът се нарича силанизиране и е сложен и комплексен метод
(Plueddemann, 1991; VanDerVoort и колектив, 1996). Върху него оказват
влияние различни параметри като време за реакция, температура, рН и
концентрация на силана. Обикновено се използва 0.1÷2 % v/v разтвор на
силан и присъствието на малко количество вода, за да се извърши
силанизацията. Процесът на силанизиране протича на 2 етапа (Фигура 1).
Първо силанът се поставя във воден разтвор на киселина, която действа
като катализатор, тъй като етоксиланите практически не реагират с –ОН
групи преди да се хидролизират (Kanan и колектив, 2002). В резултат на
протеклата хидролиза, етокси групите (-OC2H5) се заменят с хидроксилни
групи (-ОH), при което се образуват реактивни силанолни групи (Si-OH).
Те кондензират с други силанолни групи до образуването на силоксанови
връзки (Si-O-Si) и получаването на силанов полимер (Brinker и Scherer,
1990). Хидролиза на силана и последваща кондензация до силанов полимер

APTES (силан)

APTHS

силанов полимер

Силанизиране на МНЧ със силанов полимер чрез реакция на дехидратация

Fe3O4 МНЧ

силанов полимер

МНЧ-NH2

Фигура 1. Опростена реакция на хидролиза и кондензация с
получаване на силанов полимер; силанизация на МНЧ с получения полимер;
APTHS: 3-аминопропил трихидроксисилан
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При втората стъпка, полимерът се свързва с МНЧ чрез образуване на
ковалентна връзка с -OH групи. Фигура 1 показва силанизaцията на МНЧ
(White, 2000; Heiney, 2000) чрез реакция на дехидратация, в резултат на
която по повърхността на МНЧ се въвеждат аминогрупи.
Разпределението по размерът и на получените магнитни наночастици
е определено преди и след функционализацията (Фигура 2).

А

Б

Фигура 2. Разпределение на размера на изходни (А) и модифицирани с APTES (Б)
магнитни наночастици

Изходните магнитни наночастици са със среден размер 139 nm, а след
модификация 147 nm. Малкият размер на магнитните наночастици
осигурява голяма специфична повърхност за последваща имобилизация на
антитялото. Освен това както се вижда от фигура 2, получените частици са
с добра хомодисперсност, което спомага за получаване на възпроизводими
резултати.
1.2. Имобилизация на моноклонално анти-афлатоксин
антитялото към повърхността на активираните МНЧ

М1

Модифицираните магнитни наночастици (магнитни наночастици-3(аминопропил)триетоксисилан) се използват като носители за ковалентна
имобилизация на моноклонално анти-афлатоксин М1 антитяло. След
обработване на МНЧ с APTES, на повърхността им се въвеждат амино
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групи. Тези групи се активират с глутаров алдехид (бифункционален
омрежващ реагент) чиято молекула съдържа две алдехидни групи. Едната
алдехидна група се свързва с амино групата на МНЧ, а другата реагира с
амино групата от лизиновия остатък на антитялото. В резултат на тези
реакции се образуват Шифови бази. На Фигура 3 е представен механизмът
на реакцията за имобилизация на антитяло към модифицирани МНЧ-NH2.

активиране на
МНЧ
с глутаров алдехид
МНЧ-NH2

антитяло

активирани МНЧ

Имобилизирани антитела

Фигура 3. Механизъм на реакцията за имобилизация на антитяло към
модифицирани МНЧ-NH2

За стабилизиране на Шифовите бази се използва натриев
цианоборохидрид с цел хидрогенириране на получените двойни връзки в
слабо кисела среда.
Едно от най-важните условия за имобилизацията на биоагентите е
определяне на оптималната концентрация на изходния му разтвор.
Основната задача е да се осигури оптимално количество на
имобилизираното антитяло, което да гарантира високата му специфична
активност по време на последващия анализ. Проследено е влиянието на
четири различни концентрации на антитялото в изходните разтвори (0,1;
0,5; 1; 1,5 mg/mL) върху степента на имобилизация на антитялото върху
носителя. Ефективността на имобилизацията на антитялото се определя
чрез разликата в концентрацията на антитялото в супернатантата преди и
след сдвояващата реакция като се използва метода на Брадфорд (Bradford,
1976). Имобилизацията на антитялото при всички експерименти се
провежда с помощта на глутаров алдехид при 4˚С. Определена е
остатъчната концентрация на антитялото в разтвора след провеждане на
имобилизацията. Въз основа на разликата в концентрациите на антитялото
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в изходните и остатъчни разтвори се определя концентрацията на
имобилизираното антитяло. Резултатите са представени на Фигура 4.

Концентрация на антитялото
mg/mL

1,6
1,4
1,2

Изходна концентрация на антитялото

Концентрация на антитялото след
имобилизация
Разлика между изходната концентрация и
концентрацията след имобилизация

1
0,8
0,6

0,5

0,5

0,4
0,4
0,2

0,07

0
1

2

3

4

Фигура 4. Влияние на концентрацията на антитялото в изходния разтвор (1 – 0,1;
2- 0.5; 3-1,0; 4- 1,5 mg/mL) за имобилизация върху количеството имобилизирано
антитяло

Както се вижда в началото с повишаване на изходната концентрация
на антитялото в разтвора, количеството на имобилизираното антитяло
също нараства. При изходна концентрация 1 mg/mL антитяло от разтвора
се свързва 50 % от антитялото (0,5 mg/mL антитяло), съответстващо на 25
µg антитяло на mg носител. При следващото повишаване на
концентрацията на антитялото в изходния разтвор до 1,5 mg/mL,
количеството на имобилизираното антитяло не се променя – отново е 0,5
mg/mL, съответстващо на 25 µg/mg МНЧ. Следователно оптимално
количество имобилизирано антитяло се получава при използването на
изходен разтвор с концентрация 1,0 mg/mL.
Проследено е и влиянието на времето за имобилизация на
антитялото върху степента на имобилизация. За целта е варирано времето
за инкубиране на посочените по-горе изходни разтвори на антитялото с
носителя (Фигура 5). С увеличаване на времето до 2 h се наблюдава
повишаване на количеството имобилизираното антитяло при всички
изследвани концентрации на антитяло в изходния разтвор.
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Концентрация на имобилизираното
антитяло, µg/mg МНЧ
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Време, h
Фигура 5. Влияние на времето за имобилизация на антитялото върху
количеството имобилизирано антитяло при използването на следните изходни
разтвори за имобилизация 0,1; 0,5; 1.0 и 1,5 mg/mL

При следващото увеличаване на времето на 4, 8 и 10 h количеството
имобилизирано антитяло не се променя при високите концентрации на
изходните разтвори. От фигура 5 се вижда, че при използването на високи
концентрации на антитялото се постига оптимална степен на
имобилизация само за 2 часа. Причината за краткото време за достигане
на оптимална имобилизация на антитялото е голямата специфична
повърхност на магнитните наночастици, осигуряваща интензивен контакт
между двете фази. Следователно оптималните условия за имобилизация на
антитялото върху магнитните наночастици са изходна концентрация на
антитялото 1 mg/mL и време за имобилизация - 2 h.
След провеждане на имобилизацията на антитялото по ковалентния
метод, се извършва блокиране на повърхността на наночастиците, тъй като
тя трябва да бъде химически и физически инертна, за да се предотврати
неспецифичната адсорбция на други компоненти от пробата. За целта
магнитните наночастици с имобилизираното антитяло се инкубират в
разтвор на говежди серумен албумин, който се счита за подходящ
блокиращ агент. Puertas и колектив (2010) са изследвали различни
блокиращи агенти (етаноламин, имидазол, амино-полиетиленгликол) и са
описали, че най-добри резултати се получават с говежди серумен албумин.
12

За да се определи дали антитялото е запазило своята активност след
имобилизацията се определя афинитетната константа (Kа) на свободното и
на имоблизираното антитяло. Провежда се равновесна диализа в диализна
клетка по метода описан от Janeway и колектив (2001).
В едната камера се поставя разтвор на антитялото с концентрация 1,8 µМ,
а в другата разтвор на флуоресцентно-белязан антиген с концентрация 0,26,5 µМ. При достигане на равновесие концентрацията на антигена е
еднаква и в двете камери. Концентрацията на свързания антиген се
определя като разлика между концентрациите на свързания и свободния
антиген в камерата с антитялото и свободния антиген в другата камера.
Построява се графична зависимост като на абсцисата се поставя
отношението концентрацията на свързания антиген и концентрацията на
антитялото (mol свързан антиген за mol антитяло), а на ординатата
отношението между тази стойност и концентрацията на свободния
антиген. След построяване на правата, наклонът представлява
афинитетната константа на антитялото (Ка).
Определено е, че за свободното антитяло Ка е 1,7х109М, а за
имобилизираното антитяло е 1,3х108М. Обикновено афинитетната
константа на антителата е в границите 107-109М.
1.3. Получаване, пречистване и доказване на конюгат афлатоксин
М1-оксим-флуоресцеинамин
 Модифициране на афлатоксин М1до афлатоксин М1-оксим
Един от важните компоненти на конкурентния имуноанализ е
конкуриращия конюгат получен между антигена и маркера –
флуоресцентно багрило. За целта е синтезиран конюгат между афлатоксин
М1 и флуорецеинамин. Тъй като афлатоксин М1 не притежава
реактивоспособни групи за свързване с флуоресцеинамина е необходимо
той да бъде предварително модифициран. За целта с помощта на реагента
о-карбоксиметил хидроксиламин, афлатоксин М1 се превръща в
афлатоксин М1 – О – карбоксиметил оксим (АFМ1-оксим).
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o-(карбоксиметил)хидроксиламин

АFM1

хидрохлорид

AFM1-оксим

Фигура 6. Модификация на афлатоксин М1 с о-карбоксиметил хидроксиламин
хидрохлорид до афлатоксин М1-оксим

По този начин в молекулата на афлатоксин М1 се въвежда активна
карбоксилна група, необходима за свързването му с флуоресцентното
багрило.
На фигура 6 е представена схематично реакцията между афлатоксин
М1 и O-карбоксиметил-хидроксиламин хидрохлорид. Полученият дериват
се подлага на пречистване чрез адсорбционна хроматография при
използването на колонка със силикагел. След осъществяването на
разделянето се измерва абсорбцията на всяка отделена фракция при 2
дължини на вълната (365 и 260 nm), при които са абсорбционниоте
максимуми на афлатоксин М1 и на деривата афлатоксин М1 – О –
карбоксиметил оксим (АFМ1-оксим) (Rastogi и колектив 2001). Построява
се графика на зависимостта Абсорбция (ABS) = f (№ на фракция).
Получените резултати са представени като вмъкната графика във Фигура
7. В резултат на проведените измервания са избрани три фракции 6,7 и 8,
които показват висока абсорбция и при двете дължини на вълната.
Абсорбционният спектър във видимата и ултравиолетовата област на тези
фракции е сравнен с абсорбционния спектър на изходния афлатоксин М1.
Измерванията са направени чрез спектрофотометър Jenway 6900, Англия,
работещ в ултравиолетовата и видимата области. (Фигура 7). Спектърът
на получения афлатоксин М1-оксим е много подобен на този на изходния
афлатоксин М1, което предполага че хетероцикления хромофор на
афлатоксина не е засегнат по време на реакцията. При спектъра на АFМ1оксим се наблюдават два пика при 259 и 362 nm, а при изходния
афлатоксин М1 е налице само един пик при 365 nm. Получените резултати
убедително показват, че модификацията на афлатоксин М1е успешна.
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AFM1

AFM1-oxime

Фигура 7. Сравнение на UV-Vis спектрите на афлатоксин М1 и на афлатоксин М1оксим.

 Получаване и пречистване на конюгата Афлатоксин М1-оксим
флуоресцеинамин
Полученият след модификацията Афлатоксин М1-оксим е използван за
синтезиране на конюгат Афлатоксин М1-флуоресцеинамин. Синтезът се
извършва по карбодиимидния метод, при което се осъществява
ковалентна връзка между карбоксилната група на Афлатоксин М1оксима и амино групата на флуоресцеинамин изомер I. Първата стъпка
при получаването на AFM1-флуоресцеинамин конюгат е активиране на
AFM1-оксим по карбодиимидния метод, който е един от найизползваните методи за конюгиране. Карбодиимидът първо реагира с
карбоксилната група на AFM1-оксим, при което се образува силно
реактивоспособният О-ацилизокарбамид като междинно съединение.
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О-ацилурея
(междинно съединение)

N,N’-дициклохексил
карбодиимид

AFM1-оксим

Конюгат AFM1аминофлуоресцеин

5-аминофлуоресцеин

Фигура 8. Реакции на свързване на афлатоксин М1-оксим с
флуоресцеинамин

AFM1

AFM1-oxime

АFM1-oxime-fluoresceinamine

Фигура 9. Сравнение на UV спектрите на афлатоксин М1, афлатоксин М1-оксим и
афлатоксин М1-флуоресцеинамин
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Полученият конюгат се пречиства чрез силикагел-колонна
хроматография по-същия начин както при Афлатоксин М1-оксима с
изключение на елуиращият разтвор, който съдържа и оцетна киселина.
Събират се фракции по 2 mL и се измерва тяхната абсорбция при 260, 365
и 494 nm. Известно е, че AFM1-оксим абсорбира при 260 и 365 nm, а
флуоресцентното багрило при 494 nm. Събират се фракциите според
оформените пикове на абсорбция, представени на вмъкнатата графика във
фигура 9.
Фракциите от първа до пета показват абсорбция при 260 и 365 nm, но
не и при 494 nm, което доказва, че в тези фракции не се съдържа
флуоресцентно багрило, но се съдържа нереагирал AFM1-оксим.
Фракциите от дванадесета до четеринадесета показват абсорбция и при
трите цитирани дължини на вълната. Това показва, че в тези фракции се
съдържа както AFM1-оксим, така и флуоресцентно багрило. Най-висока
абсорбция е измерена при фракции 13 и 14. Тези фракции са събрани, тъй
като се счита, че те съдържат получения афлатоксин М1-флуоресцентен
конюгат. На полученият пречистен конюгат е направен UV/Vis спектрален
анализ (Фигура 9). От фигура 9 се вижда, че абсорбционните пикове са
около очакваните дължини. Единият пик е при 260 nm, той е непроменен и
отговаря на деривата афлатоксин М1-оксим. Другите два пика са
изместени от цитираните по-горе дължини както следва: от 365 nm на 360
nm и от 494 на 480 nm. Това изместване най-вероятно се дължи на
свързването между AFM1-оксим и флуоресцентното багрило.
Полученият конюгат е охарактеризиран и чрез инфрачервена
спектроскопия с Фурие трансформация.
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Фигура 10. Сравнение на инфрачервените спектри на афлатоксин М1 и
афлатоксин М1-флуоресцеинамин

Инфрачервеният спектър на конюгата е сравнен с този на стандартен
афлатоксин М1(Фигура 10). При инфрачервения спектър на афлатоксин
М1 се наблюдава силно изразена интензивна ивица при 1700 cm-1, която се
дължи на уникалната структурна връзка на кумарина и (С = О) групите в
молекулата на афлатоксин М1, както е показано от Asao и колектив (1963).
Наблюдават се ивици и при 1415 cm- 1 характерни за (C-O-H) връзката,
както и при 2930 и 2855 cm-1 характерни за C-H разтягането (C-H
stretching). Също така в спектъра на афлатоксин М1 се наблюдава широка
ивица при 3400 cm-1 свидетелстваща за наличието на хидроксилни групи.
При инфрачервения спектър на флуоресцентния конюгат се наблюдава
намаляване на интензитета на ивиците при 1700 cm-1, 2930 cm-1 и 2855 cm-1
и леко изменение на ивицата при 3400 cm-1. Тези изменения заедно с
формирането на нови ивици при 1000-1400 cm-1 могат да бъдат
доказателсво за формирането на конюгата. Известно е, че първичните
амино-групи от флуоресцеинамина дават ивици в региона 910-665 cm-1 и
при 1600 cm-1 (FTIR спецификация на фирма Sigma Aldrich). Пълното
изчезване на –NH2 ивиците в региона 910-665 cm-1 и при 1600 cm-1 в
спекртъра на флуоресцентния конюгат, най-вероятно се дължи на
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реакцията между флуоресцеинамина и афлатоксин М1-оксима.
Формирането
на
амидни
групи
между
амино-групите
на
флуоресцеинамина и карбоксилните групи на афлатоксин М1-оксима може
да се докаже от ивицата при 1640 cm-1 която отговаря за деформационното
N-H трептене при новоформираната амидна група.
 Определяне активността на получения конюгат AFМ1-оксимфлуоресцеинамин
Основното приложение на полученият AFМ1-оксим-флуоресцентен
конюгат е да бъде използван за разработването на имунофлуоресцентен
анализ за определяне на афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти. За
провеждането на такъв анализ е много важно конюгатът да бъде с висока
активност. За тази цел е проведен имунофлуоресцентен анализ за
определяне активността на конюгата. Използвани са шест различни
концентрации на свободно моноклонално антитяло срещу AFM1, което се
имобилизира в различни ямки на микротитрационна плака. След това в
шестте ямки се провежда блокиране с яйчен албумин (OVA) за 1 h при 37
°С с цел да се предотврати неспецифичното свързване при последващото
добавяне на конюгата. След изтичане на инкубационното време се добавят
по 100 L от конюгата с концентрация 10 g/mL. Реакцията протича 40
min при 37 °С, след което се взема разтворът от всяка ямка и се измерва
флуоресценцията при 518 nm. Измерената флуоресценция е остатъчна, тъй
като една част от конюгатът специфично е свързан с имобилизираното
антитяло. Подготвена е и една нулева проба, в която няма антитяло и
измерения сигнал представлява максималната флуоресценция на конюгата.
След измерване на флуоресценцията на шестте проби, резултатите се
изчисляват като от стойността на нулевата проба се изважда
флуоресценцията на всяка отделна проба. Получените стойности спрямо
различните концентрации на антитялото са показани на фигура 11.
Стойността на нулевата проба е означена с Bo, a на всяка отделна проба с
Bх.
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Фигура 11. Определяне активността на конюгата AFМ1-оксимфлуоресцеинамин

От фигура 11 се вижда, че активността на полученият конюгат е
много добра, тъй като при промяна на антитялото само с 10 g/mL се
получава разлика в Bo - Вx = 25 флуоресцентни единици. Наклонът на
кривата е голям (у=1,5143Х + 23,929; R2= 0,9982), което е гаранция, че
афинитетът на конюгатът към антитялото е много висок.
1.4.
Определяне на
оптималното
съотношение
между
концентрациите на имобилизираното антитяло и афлатоксин М1оксим-флуоресцеинамин конюгат
Определянето на оптималното съотношение между компонентите на
имунореакцията е важен параметър за всеки имуноанализ. Количеството
на МНЧ, респ. концентрацията на имобилизираното антитяло и
концентрацията на флуоресцентния конюгат трябва да бъдат достатъчно
ниски, за да се постигне добра чувствителност, но и достатъчно високи, за
да се осигури добър сигнал. Оптимизацията се извършва чрез вариране нa
количеството МНЧ-антитяло - 0.25, 0.50, 1 и 2 mg Аb-МНЧ съответстващи
на 6, 12, 25 и 50 µg имобилизирано антитяло. Варирано е и количеството
афлатоксин М1-флуоресцеинамин конюгата – 2, 5, 10, 15 и 20 µg/mL.
Резултатите са представени на фигура 12.
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Фигура 12. Влияние на концентрацията афлатоксин М1-флуоресцеинамин
конюгат и на количеството имоблизирано антитяло върху имуноанализа

Експериментът е проведен без добавянето на антиген. При найвисоката изследвана концентрация на флуоресцентния конюгат 20 µg,
разликата между изходната и остатъчна флуоресценция е ниска, тъй като
измерения остатъчен флуоресцентен интензитет на несвързания конюгат е
прекалено висок и при четирите използвани концентрации на антитялото,
което пречи на прецизното определяне. От друга страна използваните
ниски концентрации на флуоресцентния конюгат (2 и 5 µg/mL), са
недостатъчни тъй като вероятно почти цялото количество се свързва към
имобилизираното антитяло и остатъчния сигнал е много нисък, а разликата
между изходната и остатъчната флуоресценция е много висока. Също така
при тях няма разлика в сигнала при прилагане на различните концентрации
на антитялото. При използване на конюгат 15 µg/mL разликите във
флуоресцентния сигнал при използване на раличните концентрации на
антитяло са най-големи. Следователно оптималната концентрация на на
флуоресцентния конюгат е 15 µg/mL. Определена е и оптималната
концентрация на антитялото. При повишаване концентрацията на
антитялото, постепенно се понижава остатъчната флуоресценция на
несвързания конюгат, съответно се повишава разликата във
флуоресцентния сигнал и нараства количеството на свързания конюгат.
При 25 µg антитяло остатъчната флуоресценция на несвързания конюгат е
най-ниска, съответно разликата във флуоресцентния сигнал най-висока и
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количеството свързан към антитялото конюгат най-високо. Обратно, при
50 µg антитяло остатъчната флуоресценция нараства, съответно
количеството на свързан конюгат е по-малко. Това вероятно може да се
обясни с Хук ефекта (пространствено пречене и закриване на активните
центрове на антителата). Следователно оптималната концентрация на
антитялото за протичане на имунореакцията е 25 µg.
За да потвърдим получените резултати относно оптимизацията на
концентрацията на антитялото са проведени експерименти с използването
на различни концентрации на антиген. Експериментите са направени с
определената оптимална концентрация на флуоресцентен конюгат 15
µg/mL. Построена е графична зависимост (Фигура 13) между
концентрацията на антигена и нормализирания флуоресцентен сигнал,
който се изчислява по уравнение 2 представено в материали и методи, т.
11. Варирана е концентрацията на антитялото - 6, 12, 25 и 50 µg. Като се
има предвид, че изследвания антиген е нискомолекулен и притежава само
един специфичен сайт за свързване с антитялото за провеждане на анализа
е избран полуконкурентен метод. Стандартните разтвори на афлатоксин
М1 са приготвени в сурово краве мляко.
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Фигура 13. Влияние на концентрацията на афлатоксин М1 върху флуоресцентния
нормализиран сигнал при различно количество имобилизирано антитяло и при 15
g/mL конюгат афлатоксин М1 -флуоресцеинамин

От фигура 13 се вижда, че също както и в експеримента без добавяне
на антиген, най-задоволителен резултат се получава при концентрация на
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антитялото 25 µg. При тези условия кривата има най-широка линейна
област (3-100 pg/mL) и ниска граница на откриване (2.9 pg/mL). Границата
на откриване (LOD) е най-ниската концентрация на анализираното
вещество даваща статистически различен отговор от този, наблюдаван в
отсъствие на аналит и се изчислява като 95 % от B0 (флуоресцентния
сигнал измерен в изходния разтвор на белязания антиген), (Simersky и
колектив, 2007). При по-високата концентрация на антитялото получаваме
по-ограничена линейна област (8-100 pg/mL) и по-висока граница на
откриване (5.5 pg/mL). При най-ниската използвана концентрация на
антитялото (6g) кривата има голям наклон и ниска граница на откриване,
но много ограничена линейна област (3-10 pg/mL). Като се имат предвид
Европейските регулаторните изисквания за максимални допустими нива на
афлатоксин М1 в мляко - 50 ppb (European Commission 2001) и 25 ppb в
мляко предназначено за употреба от деца (European Commission 2004),
твърдо може да се заключи, че оптималните условия за провеждане на
анализа са 25 µg антитялото и 15 µg/mL флуоресцентен конюгат.
1.5. Калибрационни криви за афлатоксин М1
При така определените оптимални концентрации за антитялото и
конюгата е проведен флуоресцентен имуноанализ на различни
концентрации антиген в фосфатен буфер (рН 6.6), UHT мляко и сурово
краве мляко. На Фигура 14 са представени получените калибрационни
криви. Основните им аналитични характеристики са представени в
таблица 4.
Нормализиран сигнал, %
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Фигура 14. Калибрационни криви на афлатоксин М1 в : сурово краве мляко, UHT
мляко и фосфатен буфер (pH 6.6) .
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Таблица 1. Аналитични характеристики на калибрационните криви на
афлатоксин М1 в сурово краве мляко, UHT мляко и буфер, получени чрез
имунофлуоресцентен метод

Проба

Линеен
интервал,
рg/mL

Сурово краве
мляко

3.0-100

Фосфатен буфер

3.0-50

UHT мляко

3.0-50

Линейно
уравнение

Граница на
откриване
pg/mL

y =-23.466Ln(x) + 113.01

y = -27.636Ln(x) +110.88
y = -26.97Ln(x) + 115.51

R2

2.9

0.9912

2.1

0.9884

2.8

0.9891

Обикновено чувствителността на един анализ се определя от гледна точка
на най-ниската достигната граница на откриване и наклона на кривата.
Наклонът на кривите получени в буфер (-27.636) и UHT мляко (-26.97) е
по-голям от наклона на кривата получен в сурово краве мляко (-23.466).
Това показва, че анализът проведен в сурово краве мляко е с малко послаба чувствителност от този проведен в буфер. Линейните интервали
получени в буфер и UHT мляко са по къси от линейния интервал получен в
сурово краве мляко. Границата на откриване установена в буфер е пониска - 2.1 pg/mL от границата на откриване устновена в UHT и сурово
мляко, съответно 2.7 и 2.9 pg/mL. Като цяло резултатите получени в буфер
са с по-добри характеристики от тези получени в мляко. Това най-вероятно
се дължи на липсата на някои пречещи фактори при провеждане на
анализа в буфер. Независимо от това стандартната права получена в сурово
мляко е много близка до стандартните прави в буфер и UHT мляко и това
показва, че създадения имунофлуоресцентен метод е успешно може да се
приложи директно в мляко. И при трите криви е получен добър
корелационен коефициент (0.9884-0.9912).
Известно е, че най-често матричният ефект на млякото има
негативно влияние върху всеки аналитичен метод, поради сложния си
състав
(Tschmelak
и
колектив
2005).
При
представения
имунофлуоресцентен анализ резултатите получени в буфер, UHT и сурово
мляко са много близки. Това вероятно се дължи на използването на
магнитни частици, които спомагат за намаляването на матричния ефект на
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млякото. По този начин разработеният имунофлуоресцентен анализ може
да бъде директно прилаган за определяне на афлатоксин М1 в сурово краве
мляко с нормални стойности на pH, съдържание на мазнини и брой
соматични клетки.
 Определяне прецизността на имунофлуоресцентния анализ в
проби от сурово краве мляко
Прецизността на анализа се доказва чрез определяне на
повторяемостта RSDr (%) и възпроизводимост RSDwR (%).
Повторяемостта представлява степен на съответствие на резултатите,
получени при поне 10 последователни измервания на идентични проби при
съвкупност от условия на повторяемост (един и същ метод, един и същ
оператор, при едни и същи аналитични/технически параметри и апаратура,
в една лаборатория за максимално кратък период от време, в един ден).
Мярката за повторяемост е стандартното отклонение на получените
резултати. Възпроизводимостта е свързана с приложимостта на метода в
различни условия, като различен оператор, различно време или място на
извършване на анализа. Определени са повторяемостта
и
възпроизводимостта на анaлиза като се използва сурово краве мляко (pH
6.6, масленост 3.6 % and 180 000 клетки/mL). Към млечната проба се
прибявят различни концентрации на афлатоксин М1 подбрани от
линейната област на калибрационната крива (4, 10, 50 и 100 pg/mL). Всяка
проба се тества 10 пъти. Изчислява се коефициента на вариация (CV) като
се използва следното уравнение:
CV (%) = стандартно отклонение/средна стойност x100

(1)

Резултатите са представени в таблица 2. Установено е, че
коефициента на вариация при повторяемостта на анализа е < 7 % и < 10%
при
възпроизводимостта
(според
AOAC
International).
Найвъзпроизводими резултати се получават при определяне на
концентрациите, които са най-близо до средата на линейната област на
калибрационната крива. Данните от повторяемостта и възпроизводимостта
показват, че методът е много прецизен и промяната в условията не
повлиява точността на получаваните резултати.
Същите проби са използвани за изчисляване на аналитичния добив.
Резултатите показват, че определеният аналитичният добив е в интервала
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от 96,7 до 102,7%. Всички резултати покриват критерия за аналитичен
добив (според AOAC International препоръчителният аналитичен добив е
между 70 и 120 %).
Таблица 2. Повторяемост и възпроизводимост на имуноанализа в сурово краве
мляко
Аналитичен
добив, %

Повторяемост (n=10)
Добавена
концентрация
АFM1 pg/mL

Измерена
концентра
ция
(средно),

Коефицие
нт на
вариация,
%

Възпроизводимост (n=10)
Добавена
Измерена Коефициен
концентрац концентра
т на
ия АFM1
ция
вариация,
pg/mL
(средно),
%

pg/mL

pg/mL

4

4.1±0.25

6.10

102.5

4

4.2±0.35

8.52

10

10.1±0.45

4.46

101.0

10

10.15±0.6
2

6.13

50

49.3±2.30

4.66

98.6

50

49.1±3.80

7.81

100

96.7±5.63

5.83

96.7

100

95.5±9.19

9.63

1.6. Изследване влиянието
имунофлуоресцентния анализ

на

някои

фактори

върху

 Изследване влиянието на съдържанието на мазнини в млякото
Изследвани са три млечни проби с различна концентрация на мазнини
(1.0, 3.6 и 6.0%). Пробите са приготвени чрез прибавяне на известно
количество афлатоксин М1 (0-200 pg/mL) към мляко с различна масленост.
На фигура 15 и таблица 3 са представени получените калибрационни
криви и аналитичните параметри на анализа. Линейната област на кривата
получена в проба с 1 % масленост е от 3.0 до 50 pg/mL с граница на
откриване 2.2 pg/mL. При 6 % масленост линейният интервал се скъсява
(5.0-50pg/mL), получената крива има най-малък наклон (-22.682) и дава
най-висока граница на откриване (3.7 pg/mL). От резултатите става ясно,
че високото съдържание на мазнини в краве мляко подтиска
чувствителността и намалява линейния интервал на анализа. И при трите
проби са получени задоволителни корелационни коефициенти (Таблица
3).
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Фигура 15. Влияние на съдържанието на мазнини върху имуноанализа
Таблица 3. Аналитични характеристики на калибрационните криви на
афлатоксин М1 в сурово краве мляко с различни стойности на: pH, масленост и
соматични клетки при използването на имунофлуоресцентен метод

Номер

Сурово краве
мляко

Линеен
интервал,

Линейно уравнение

(pg/mL)

Корелационен
коефициент

Граница
на
открива
не,
(pg/mL)

1

2

3

3.6 % масленост,
pH 6.6
соматични
клетки – 180 000

1% масленост,
pH 6.6
соматични
клетки – 180 000
6% масленост,
pH 6.6
соматични
клетки – 180 000

3,6%, 6%

y = -23.466Ln(x)
3.0-100

0.9912

2.9

0.9853

2.2

0.9971

3.7

+ 113.01

3.0-50

y = -26.261Ln(x)
+ 109.25

y = -22.682Ln(x)
5.0-50
+ 121.17
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4

5

3.6 % масленост,
pH 5.5
соматични
клетки – 180 000
3.6 % масленост,
pH 7.5
соматични
клетки – 180 000

y = -21.36Ln(x)
5.0-50

0.9855

3.8

0.9949

4.1

0.9987

4.0

+ 114.06

y = -20.904Ln(x)
5.0-50
+ 120.54

3.6 % масленост,
6

pH 6.6
соматични
клетки -400 000

y = -22.372Ln(x)
5.0-50
+ 121.03

 Изследване влиянието
имуноанализа

на

pH

на

краве

мляко

върху

Нормализиран сигнал, %

Изследвано е и влиянието на pH на кравето мляко върху
имуноанализа. На фигура 16 са представени калибрационните криви на
афлатоксин М1 получени в краве мляко с различни стойности на pH (5.5,
6.6 и 7.5). Аналитичните параметри на анализа са представени в таблица 3.
Най-висока чувствителност и най-широк линеен интервал са получени при
мляко с нормални стойности на pH (6.6). При експериментите с мляко,
чието pH е коригирано до стойности различни от нормалното pH,
получените резултати дават по-ниска чувствителност (стойностите
изразяващи наклона на линейните области са съответно -20.904 за pH 7.5 и
-21.36 за pH 5.5) и по-кратък линеен интервал (5-50 pg/mL).
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Фигури 16. Влияние на pH на млякото върху имуноанализа
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От фигура 16 е очевидно, че pH 7.5 оказва силно влияние върху
чувствителността на анализа. Границата на откриване при тези условия е
значително по-висока - 4.1 pg/mL отколкото при другите две проби с
различно pH. При pH 5.5 също се наблюдава негативно влияние, но послабо отколкото при pH 7.5. Чувствителността на анализа силно се
повлиява от по-високите стойности на pH. Този факт вероятно се дължи на
хидролизата на лактоновия пръстен, която настъпва при алкални условия
(Reddy и Waliyar 1994).


Изследване влиянието на броя на соматични клетки в млякото

За да се изследва влиянието на броя на соматичните клетки в млякото
върху прецизността на анализа се взимат три различни проби сурово краве
мляко, с различен брой соматични клетки, предварително анализирани в
акредитирана лаборатория. Броя на соматичните клетки е 180,000, 400,000
и 900,000. Тези стойности са подбрани поради специфичните изисквания
за максимален допустим брой соматични клетки в кравето мляко. Според
EN ISO 13366-1 (2008) краве мляко съдържащо по-малко от 200,000
клетки/mL се приема като абсолютно нормално, получено от здраво
животно. Резултатите от проведените анализи са показани на фигура 17 и
таблица 3.
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Фигура 17. Влияние на броя на соматичните клетки в краве мляко върху
имуноанализа

От фигура 17 се вижда, че пробата съдържаща най-голям брой
соматични клетки (900,000) има силно изразено негативно влияние върху
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анализа, като прави определянето на целевия антиген почти невъзможно.
При пробата с 400,000 соматични клетки се наблюдава по-слабо негативно
влияние, което се изразява в редуциране на линейния интервал (5-50
pg/mL) в сравнение с линейния интервал (3-100 pg/mL) получен при проба
с нормален брой соматични клетки (180,000).
 Изследване влиянието на вида на млякото

Нормализиран сигнал, %

Проведените до тук анализи обхващат различни фактори, но
приложени само в краве мляко. За да се изследва влиянието на вида на
млякото са построени калибрационните криви на афлатоксин М1 в сурово
овче и козе мляко и са сравнени с резултатите получени в сурово краве
мляко. Преди анализа са определени процентното съдържание на мазнини
и pH на различните млека. Използвани са козе мляко (pH 6.5, масленост
3.97 %), краве мляко (pH 6.55, масленост 3.7 %) и овче мляко (pH 6.63,
масленост 7.0 %). Калибрационните криви са представени на фигура 18.
Линейният интервал на кривата получена в козе мляко съвпада с този на
краве мляко (3 – 100 pg/mL). Границата на откриване също е близка до
тази на кравето мляко (2.7 pg/mL). Резултатите в овче мляко показват, че
линейният интервал на кривата е редуциран (3 – 50 pg/mL). Също така се
наблюдава завишаване на границата на откриване (3.5 pg/mL) и
намаляване на наклона на кривата (-22.799) при овчето мляко, което
показва намаляване на чувствителността. Вероятно високото съдържание
на мазнини в овчето мляко се явява пречещ фактор, който влошава
характеристиките на анализа.
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Фигура 18. Влияние на вида на млякото върху имуноанализа
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За да се определи дали видът на млякото влияе върху точността на
анализа на афлатоксин М1 са добавени известни концентрации на
афлатоксин М1 към три вида мляко (краве, овче и козе) и е определен
аналитичния добив при всяка концентрация. Резултатите са осреднени от
трикратни измервания. Аналитичният добив варира между 92 и 118%
(Фигура 19). Колебанията на аналитичния добив и голямото отклонение
на резултатите за пробите от овче мляко не са изненадващи, тъй като
високото съдържание на мазнини пречи на точността. Резултатите за краве
и козе мляко дават добър % аналитичен добив, с малко стандартно
отклонение. Най-голямо е стандартното отклонението при 3 pg/mL
афлатоксин М1, тъй като при тази концентрация се намира в края на
линейната област. Грешките при концентрация 10 и 50 pg/mL афлатоксин
М1са по-малки, тъй като тези концентрации са по-близо до средата на
линейната област. Може да се заключи, че вариацията на аналитичния
добив е в допустими граници и имуноанализа може да бъде успешно
прилаган и в трите вида мляко.

Аналитичен добив, %
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Фигура 19. Аналитичен добив на афлатоксин М1 в различни млечни проби с
добавена известна концентрация на афлатоксин М1.
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1.7. Стабилност на компонентите на имуноанализа във времето.
За един аналитичен тест стабилността на използваните компоненти на
теста е много важен параметър. Обикновенно биокомпонентите се
предлагат в лиофилизирано състояние. За целта изследвана е стабилността
на получените имобилизирано антитяло и конюгат афлатоксин М1-оксимфлуоресцентно багрило в лиофилизирано състояние. Лиофилизацията е
проведена на лиофилизатор LyoStar 3, SP Scientific, USA по стандартна
методика ( Условията за лиофилизация са: замразяване на пробите при –40
°С за 1 нощ, първично сушене при –20 °С за 4h и вторично сушене при +20
°С за 1.5h. Процесът се извършва при вакуум налягане от 115 mTorr).
Изследвана е и стабилността на тези компоненти в разтвор, тъй като е
важно да се прецени този параметър след като се разтворят
лиофилизираните компоненти в буфер колко време могат да се използват.
Лиофилизираните и разтворените реактиви се съхраняват при 4 °С и през
определен интервал от време се следи тяхната активност. Стабилността
на флуоресцентния конюгат и на иммобилизираното антитяло в буферен
разтвор (рН 7.4) е проследена в продължение на 60 дни. През десет дни се
взема проба и се следи флуоресцентния интензитет на конюгата и
активността на имобилизираното антитяло.
За определяне на стабилността на имобилизираните антитела в
разтвор се използва комерсиален конюгат AFM1-HRP от I’screen aflatoxin
M1 milk test kit (Tecna s.r.l., Trieste, Italy). Резултатите са представени на
фигура 20. От направените експерименти се вижда, че имобилизираното
антитяло върху магнитни наночастици дори и в разтвор е много стабилно.
Остатъчната му активност на 60 ден е 92%. Очевидно ковалентното
свързване на антитялото към магнитните наночастици осигурява много
добра стабилност на антитялото. За разлика от него флуоресцентният
конюгат показва редуциран флуоресцентен сигнал – 65 % остатъчен
флуоресцентен интензитет на 60 ден. Основната причина за това е,
нестабилността на флуоресцентното багрило в разтвор. Именно за това и
двата компонента на теста – имобилизираните антитела върху магнитни
наночастици и флуоресцентният конюгат се лиофилизират и се разтварят
преди провеждането на анализа.
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Фигура 20. Стабилност на имобилизираните антитела и на флуоресцентния
конюгат в разтвор

Проследена е и стабилността на двата компонента в лиофилизирано
състояние за по-дълъг период от време – 2 години. Установено е, че
остатъчната активност на лиофилизираните имобилизирани антитела и на
конюгата е 95% за този период. Тези резултати убедително показват, че
срокът на годност на имунофлуоресцентния тест за анализ на афлатоксин
М1 в мляко ще бъде значително подобрен чрез предварително
лиофилизиране на неговите компоненти.
1.8. Сравнение между разработения имунофлуоресцентен анализ и
комерсиален ELISA тест
Разработеният имунофлуоресцентен метод е сравнен със стандартен
ELISA метод за определяне на афлатоксин М1. За целта са приготвени 17
проби с различна концентрация на афлатоксин М1 (3-100 pg/mL) и
концентрацията на всяка проба е измерена посредством двата метода. За
провеждане на ELISA метода е използван комерсиален тест за афлатоксин
М1 на фирма Euro/Proxima. На фигура 21 графично е представена
корелацията между двата метода.
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Фигура 21. Корелация между резултатите за афлатоксин М1измерени с
разработения имунофлуоресцентен анализ и стандартен ELISA метод

Както се вижда от фигурата стойностите измерени по двата метода са
много близки и полученият корелационен коефициент е висок 0.918.
2. Разработване на емзимно-свързан имуносорбентен анализ за
определяне на афлатоксин М1 в мляко
Разработен е ензимно-свързан имуносорбентен анализ на базата на
МНЧ за определяне концентрацията на афлатоксин М1 (МНЧ-ELISA).
Приложени са два различни конкурентни формата: метод А и метод Б.
При метод А върху магнитните наночастици е имобилизирано антиафлатоксин М1 антитяло. Към магнитните частици едновременно се
добавят пробата съдържаща целевия антиген и ензимния конюгат (АFМ1BSA-HRP), които се конкурират за свързване с имобилизираното антитяло.
При метод Б върху магнитните наночастици е имобилизиран конюгат
АFМ1-BSA, към тях едновременно се прибавят пробата съдържаща
антигена и анти-афлатоксин М1 антитяло. Детекцията става посредством
вторично анти-видово антитяло свързано с пероксидаза.
2.1. Получаване, пречистване и доказване на конюгатa AFM1BSA-HRP, необходим за метод А
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За провеждането на имуноанализа на конкурентен принцип по метод
А е необходимо да бъде получен маркиран антиген. Той е приготвен чрез
свързването на афлатоксин М1-oксим- албумин с пероксидаза с помощта
на глутаров алдехид (Фигура 22).

AFM1-oxime

N,N’-дициклохексил
карбодиим

AFM1-BSA

AFM1-BSA-HRP

Фигура 22. Ковалентно свързване на AFM1 с BSA и с HRP за образуване на
конюгат AFM1-BSA-HRP за метод А

Полученият конюгат е подложен на диализа и след това на
пречистване чрез гелна хроматография на Sephadex G-100. Условията за
разделяне на конюгата са: размери на хроматографската колона - височина
20 cm и ширина – 1 cm; елуент - 10 mM PBS (pH 7.4), скорост на потока 1
mL/min, обем на събраните фракции - 1mL. След разделянето се измерва
абсорбцията на всяка фракция при 3 дължини на вълната 280, 365 и 403
nm, при които индивидуалните компоненти, съответно BSA, AFM1 и HRP,
абсорбират светлина. Построява се зависимостта Абсорбция (ABS) –
фракции (№ на фракциите). Получените резултати са представени като
вмъкната графика във Фигура 23. При вмъкнатата графика, първия пик
(фракции 4÷7), показва абсорбция и при трите дължини на измерване
следователно съдържа и трите компонента едновременно и отговаря на
получения конюгат. Фракциите от 10 до 12 съдържат несвързаната част от
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AFM1- BSA, a фракциите от 15 до 18 отговарят съответно на излишния
несвързан ензим.
След разделяне на фракциите се сравняват абсорбционните спектри
във видимата и ултравиолетовата област на индивидуалните компоненти с
тези на конюгата AFM1-BSA-HRP (Фигура 23). Измерванията са
направени чрез спектрофотометър Jenway 6900, Англия.

Фигура 23. Абсорбционен спектър във видимата и ултравиолетовата област на
AFM1-BSA, пероксидаза и на получения конюгат. Вмъкната фигура: Пречистване
на AFM1-BSA-HRP чрез Sephadex G-100

Вижда се, че AFM1-BSA има характерни абсорбционни максимуми
при 365 и при 280 nm, а HRP има два максимума при 280 nm и 403 nm.
Конюгатът има два ясно очертани абсорбционни максимуми при 275 nm и
при 398 nm, т.е. конюгирането е довело до леко изместване на
максимумите при дължина на вълната 280 и 403 nm. Освен това се
забелязва слаб максимум при 365 nm съответстващ на AFM1, тъй като той
се припокрива с абсорбционния максимум при 398 nm. Полученият UVVis абсорбционен спектър на конюгата доказва, че е осъществено добро
свързване между двата компонента на конюгата.
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2.2.Оптимизиране концентрацията на компонентите на МНЧELISA по метод А
За метод А са използвани и комбинирани три различни концентрации
на магнитни частици с антитяло и три различни концентрации на конюгата
AFM1-BSA-HRP. Резултатите са представени на фигура 34. При
използване на ниска концентрация ( 0.15 mg) на МНЧ-Аb е очевидно, че те
са крайно недостатъчни и варирането на концентрацията на пероксидазния
конюгат не повлиява на силата на аналитичния сигнал. Такава тенденция
се наблюдава и при експеримента с най-ниската използвана концентрация
(0.25 µg/mL) на пероксидазния конюгат. В този случай абсорбционният
интензитет е нисък независимо от концентрацията на МНЧ-Аb. От друга
страна най-високата използвана концентрация на пероксидазния конюгат
(1 µg/mL) дава много високи стойности на абсорбционния интензитет (над
2), когато се прилага в комбинация с 0.25 и 0.375 mg МНЧ-Ab. Такава
висока стойност на измерената абсорбция не се препоръчва, тъй като
затруднява точното отчитане на резултатите. Както се вижда от фигура 24
при използване на 0.5 µg/mL пероксидазен конюгат в комбинация с 0.25 и
0.325 mg МНЧ-Ab, полученият абсорбционен интензитет е добър (около
1). На базата на получените оптимални концентрации за конюгата и
имобилизираното антитяло са построени калибрационните криви на
афлатоксин М1.
3
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Фигура 24. Оптимизация на концентрацията на компонентите на МНЧ-ELISA по
метод А
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2.3. Оптимизиране концентрацията на компонентите на МНЧELISA по метод Б.
За метод Б също е проведена оптимизация на концентрацията на
компонентите участващи в анализа. Използвани са три различни
концентрации на МНЧ-BSA-AFM1 и на анти-АFМ1 антитялото за
определяне на оптималното съотношение между тях. Резултатите са
графично представени на фигура 25. При използване на най-ниската
концентрация на антитялото абсорбционният интензитет е нисък при
всички случаи, независимо от използваното количество МНЧ-BSA-AFM1.
При най-високото количество МНЧ-BSA-AFM1 (0.12 mg) в комбинация с 1
и 2 µg/mL антитяло абсорбционният интензитет е прекалено висок. Такива
стойности на абсорбция (над 2) при този метод пречат на точността на
измерването. Най-добри резултати (абсорбционен интензитет - 0.8) се
получават при използване на 0.06 mg МНЧ-BSA-AFM1 и 1 µg/mL
първично антитяло.
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Фигура 25. Оптимизация на концентрацията на компонентите на МНЧ-ELISA по
метод Б

2.4. Калибрационни криви за определяне концентрацията на
афлатоксин М1 чрез МНЧ-ELISA по метод А и Б
След установяване на оптималните съотношения между компонентите
и при двата метода се построяват калибрационните криви. Анализите се
извършват чрез прибавянето на определени концентрации на афлатоксин
М1 (1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 100 и 200 pg/mL). Резултатите от определянето
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концентрацията на афлатоксин М1 в буфер и мляко са представени на
фигура 26 и фигурa 27.
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Фигура 26. Калибрационни криви на афлатоксин М1 в буфер при използването на
МНЧ-ELISA по метод А и Б.
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Фигура 27. Калибрационни криви на афлатоксин М1 в мляко при
използването на МНЧ-ELISA по метод А и Б.
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При сравняването на резултатите от фигура 26 и 27 се вижда, че
калибрационни криви на афлатоксин М1 в буфер и мляко са близки.
Линейни уравнения,
LOD, корелационни коефициенти и линейни
интервали на калибрационните криви по метод А и метод Б, в буфер и в
краве мляко са представени в таблица 4. Линейният интервал на
калибрационните криви на афлатоксин М1 в мляко при метод А е от 3.0 10.0 pg/mL при използване на 0.25 mg Ab-MНЧ и от 5 – 100 pg/mL при
0.325 mg Ab-МНЧ. При метод Б този интервал е от 10 – 50 pg/mL. Найширок линеен обхват и най-ниска стойност на LOD са получени при метод
А с използване на 0.325 mg Ab-МНЧ.
Таблица 4. Линейни уравнения, LOD, корелационни коефициенти и
линейни интервали на калибрационните криви при метод А и метод Б.

Фосфатен буфер (рН 6.6)

Mетод

Линеен
интервал,
pg/mL

Метод А
0.25 mg
AbМНЧ
Метод А
0.325 mg
AbМНЧ
Meтод Б

Сурово краве мляко

LOD,

Линейно
уравнение pg/mL

3-10

y=47,64ln(x)
+ 134,91

5-100

y=22,87ln(x)
+ 118,22

10-50

y=26,56ln(x)
+ 138,43

2.0

3.0

4.0

R2

Линеен
интервал,
pg/mL

0.9841

0.9978

0.9904

Линейно LOD,
уравнение pg/mL

R2

3-10

y=47,28ln(x)
+ 131,63

1.9

0.9997

3-100

y=22,83ln(x)
+ 115,93

2.5

0.9973

5-100

y=23,25ln(x)
+ 131,98

3.5

0.9979

За установяване на възпроизводимостта на метода и за пресмятане на
аналитичния добив в реални млечни проби е използван метод А (с
прилагане на 0.325 mg Ab-МНЧ), който дава най-широк линеен интервал и
по-нисък LOD. Използвани са четири концентрации на афлатоксин М1
избрани от линейния интервал на калибрационната крива. От резултатите
представени на таблица 5 се вижда, че аналитичният добив и при четирите
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концентрации е близък до 100%. Коефициентът на вариация е най-нисък
при концентрациите близо до средата на линейната област. Този
коефициент при определяне на вътрешно-лабораторната прецизност е повисок, като при всички случаи не надвишава 10 %.
Таблица 5. Повторяемост и възпроизводимост на разработения МНЧ-ELISA,
метод А
Повторяемост (n=10)
Аналитичен
Възпроизводимост (n=10)
добив, %
Добавена
концентрация
АFM1 pg/mL

Измерена
концентра
ция
(средно),

Коефицие
нт на
вариация,
%

Добавена
Измерена Коефициен
концентрац концентра
т на
ия АFM1
ция
вариация,
pg/mL
(средно),
%

pg /mL

pg/mL

4

3,93±0.36

9.16

98.25

4

4.7±0.44

9,36

10

9,87±0.57

5.77

98.7

10

9.64±0.71

6.13

50

48.2±3.12

6.47

96.4

50

46.3±4.01

8.66

100

95.4±6.75

7,07

95.4

100

93.4±9,23

9.63

Проследено е влиянието на някои фактори върху МНЧ- ELISA на
афлатоксин М1 (масленост, брой соматични клетки и рН). Изследвани са
три млечни проби с различна концентрация на мазнини (1.0, 3.6 и 6.0%).
Пробите са приготвени чрез прибавяне на известно количество афлатоксин
М1 (0-200 pg/mL) към мляко с различна масленост. На таблица 6 са
представени аналитичните параметри на анализа. Линейната област на
кривата получена в проба с 1 % масленост е от 2.5 до 50 pg/mL с граница
на откриване 2.0 pg/mL. При 6 % масленост линейният интервал се скъсява
(10-50 pg/mL), а границата на откриване е най-висока (3.7 pg/mL). От
резултатите става ясно, че високото съдържание на мазнини в краве мляко
подтиска чувствителността и намалява линейния интервал на анализа.
Най-висока чувствителност и най-широк линеен интервал са получени
при мляко с нормални стойности на pH (6.6). При експериментите с мляко,
чието pH е коригирано до стойности различни от нормалното pH,
получените резултати дават по-ниска чувствителност и по-кратък линеен
интервал. Чувствителността на анализа силно се повлиява от по-ниски и
по-високи стойности на pH. При pH 5.5 се наблюдава негативно влияние,
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но по-слабо отколкото при pH 7.5. При пробата съдържаща 400,000
соматични клетки се наблюдава слабо негативно влияние, което се
изразява в редуциране на линейния интервал (7-50 pg/mL) в сравнение с
линейния интервал (5-100 pg/mL) получен при проба с нормален брой
соматични клетки (180,000) и нормално рН 6.6.
Таблица 6. Влияние на някои фактори върху МНЧ-ELISA за определяне на AFM1
в мляко.
Граница на
откриване,

(pg/mL)

Корелационе
н
коефициент

5-100

0.9978

3.0

2.5-50

0,9904

2.0

10-50

0.9971

8.0

5.0-50

0.9855

4.0

3.6 % масленост, pH 7.5
соматични
fatклетки
content– 180 000

6.0-50

0.9949

5.5

3.6 % масленост, pH 6.6
соматични клетки - 400 000

7.0-50

0.9987

6.0

Сурово краве мляко

3.6 % масленост, pH 6.6
соматични клетки – 180 000

1% масленост, pH 6.6
соматични клетки – 180 000
6% масленост, pH 6.6
соматични клетки – 180 000

3.6 % масленост, pH 5.5
соматични клетки – 180 000

Линеен
интервал,

(pg/mL)

3,6%, 6%

2.5. Сравнение на разработените имунофлуоресцентен и имуноензимен
анализ за определяне на афлатоксин М1 в мляко
Направена е преценка за корелация на резултатите получени по двата
разработени метода. За целта са приготвени 17 проби с различна
концентрация на афлатоксин М1 (3-100 pg/mL) и концентрацията на всяка
проба е измерена посредством двата метода. От фигура 28 се вижда, че е
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налице сравнително добра корелация. Установен
коефициент 0. 903.

е корелационен

разработеният МНЧ-ELISA метод,
pg/mL

120

100

80

60

40

20

0
0

20

40

60

80

100

120

разработеният имунофлуоресцентен анализ, pg/mL

Фигура 28. Корелация между резултатите за афлатоксин М1 измерени с
разработените имунофлуоресцентен анализ и МНЧ-ELISA

Интересно бе да сравним получените аналитични параметри на
имунофлуоресцентния и имуноензимен анализ. Направено е сравнение на
данните на двете калибрационни прави за AFM1 в мляко.
Таблица 7. Сравнение на данните oт стандартните прави на разработените
имунофлуоресцентен и имуноензимен анализ за определяне на афлатоксин М1 в
мляко

Mетод

Линеен
интервал,

Линейно уравнение

МНЧ- ELISA
Метод А
0.325 mg Ab-MНЧ

3.0-100

5-100

R2

pg/mL

pg/mL
имунофлуоресцентен

LOD,

y =-23.466Ln(x) + 113.01

y = -22,87ln(x) + 118,22
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2.9

3.0

0,9912

0,9978

Очевидно е, че аналитичните данни на двата метода са много близки.
Въпреки това аналитичните параметри на имунофлуоресцентния метод са
по-добри – по-широк линеен интервал, по-голяма чувствителност, поголям наклон на стандартната права. Освен това имунофлуоресцентния
метод ( 30 min ) е много по-бърз в сравнение с имуносорбционния ензимен
анализ ( над 1 h). Имуносорбционният ензимен анализ има много етапи и
изисква многократно измиване на ямките на плаката.
3. Интегриране на имунофлуоресцентния конкурентен анализ със
СД-базирано
устройство
LACTOSCAN
за
автоматично
определяне на афлатоксин М1 в мляко
Така определените оптимални количества имобилизирано антитяло и
конюгата
афлатоксин-флуоресцеинамин
се
лиофилизират.
Лиофилизираното антитяло се поставя в микроцентрофужна епруветка, а
лиофилизираният конюгат се поставя в камерката на микрофлуиден диск.

Флуоресцентният апарат се състои от две части – лява и дясна част. В
лявата част на апарата в горната част се намира CD базиран микрофлуиден
диск и около него микроцентрофужни епруветки. Пробите мляко се
поставят в микроцентрофужните епруветки съдържащи лиофилизираното
имобилизирано антитяло върху магнитни наночастици. При темперетура
370С за 15 минути имобилизираното антитяло се свързва с антигена. Под
CD базиран микрофлуиден диск има нагревател за поддържане на
температурата. След това разтворът от микроцентрофужната епруветка се
изтегля с микропипета и се поставя в една от камерките на CD базирания
микрофлуиден диск намиращ се в лявата част на апарата. В камерките има
лиофилизиран конюгат (афлатоксин-флуоресцентно багрило). Конюгатът
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се свързва със свободните сайтове на имобилизираното антитяло за 15
минути. В зависимост от концентрацията на афлатоксина в пробата
различно количество несвързан конюгат остава в разтвора. При висока
концентрация на афлатоксин в пробата, количеството на несвързания
конюгат е голямо и обратно.

.
След това микрофлуидният диск се премества от лявата част на
апарата в дясната част. Под диска е разположен магнит, които сепарира
магнитните наночастици, а под магнита е разположена центрофуга и
разтворът в камерките се центрофугира при 4000 RPM за 3min. Под
действието на центробежните сили разтворът се разделя на 3 слоя – горен
мазнини, среден супернатанта и долен соматични клеки. Под диска има
LED източник с определена дължина на вълната (494 nm). Този източник
се пропуска през супернатантата и възбужда флуоресцентното багрило от
конюгата намиращ се в супернатантата.
Соматични клетки
Супернатанта
Мазнини

Получава се емисионен сигнал, който е пропорционален на
концентрацията на афлатоксин в пробата. Чрез специален софтуер се
разчита резултата и в цифров вид се изписва на таблото на апарата.
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ИЗВОДИ
1. Разработeн
е
флуоресцентен
имуноанализ
на
базата
на
функционализирани МНЧ с размери 147nm за определяне
концентрацията на афлатоксин М1.
1.1. Проведена е имобилизация на анти-афлатоксин М1 антитяло върху
магнитните наночастици и е определено, че оптималната
концентрация на разтвора на антитялото е 1mg/mL и оптималното
време за провеждане на имобилизацията 2 часа.
1.2. Установено е, че количеството на имобилизирано антитяло при
определените оптимални условия за имобилизация e 25 µg антитяло
на mg носител.
1.3. Получен е и е доказан чрез UV-Vis и FTIR анализи конюгат между
афлатоксин М1-оксим и флуоресцеин амин.
1.4. Определени са оптималните условия за протичане на
имунореакцията - 25 µg антитялото и 15 µg/mL АFМ1-оксимфлуоресцентен конюгат.
1.5. Постигнати са много добри аналитични характеристики на получения
имунофлуоресцентния анализ за афлатоксин М1 – линеен интервал
3-100 рg/mL, граница на откриване 2.9 рg/mL,
корелационен
коефициент – 0,9912.
1.6. Изследвано е влиянието на съдържанието на мазнини, pH и брой
соматични клетки върху определянето на афлатоксин М1 и е
установено, че високата масленост (6%), високия брой соматични
клетки 400 000, киселото рН –5,5 и алкално рН -7,5 редуцират около
2 пъти линейния интервал и увеличават LOD около 1,5 пъти.
1.7. Имунофлуоресцентният анализ е приложен в реални проби и е
установено, че той има висока прецизност (СV= < 10 %) и
аналитичен добив (98-102%).
1.8. Установено е, че стабилността на лиофилизираното имобилизирано
антитяло и лиофилизирания конюгат е много висока – 95%
остатъчна активност в края на втората година, а на разтворените
компоненти стабилността е по-слаба – 92% за имобилизираното
антитяло
и
65%
за
конюгата
афлатоксин
М1-оксимфлуоресцеинамин.
2. Определена е много добра корелация между разработения
имунофлуоресцентен анализ и комерсиалния ELISA тест –
корелационен коефициент 0,918.
3. Разработен е сравнителен ензимно-свързан имуносорбентен анализ на
базата на магнитни наночастици (МНЧ-ELISA) за определяне
концентрацията на афлатоксин М1.
3.1. Определена е оптималната концентрация на компонентите на МНЧELISA, при модел А: концентрация на МНЧ- имобилизирано
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антитяло - 0.325 mg и концентрация на конюгат афлатоксин М1BSA-HRP – 0.5 µg/mL; при модел Б: 0.06 mg МНЧ-BSA-AFM1 и 1
µg/mL първично антитяло.
3.2. Постигнати са много добри аналитични характеристики на получения
МНЧ-ELISA за афлатоксин М1 – за метод А: линеен интервал 5 –
100 pg/mL и граница на откриване 3 pg/mL; за метод Б – 10-50 pg/mL
и граница на откриване 4 pg/mL.
3.3. Установено е, че влиянието на съдържанието на мазнини, pH и брой
соматични клетки върху анализа на афлатоксин М1 чрез МНЧELISA е аналогично на влиянието при имунофлуоресцентния метод.
4. Полученият имунофлуоресцентен метод за AFM1 в мляко е интегриран
със СD-базиран автоматичен флуоресцентен анализатор.

ПРИНОСИ
1. Получени са функционализирани МНЧ с диаметър 147 nm и е
имобилизирано моноклонално антитяло срещу афлатоксин М1 върху
тях.
2. Синтезиран е, пречистен, доказан и лиофилизиран флуоресцентен
конюгат афлатоксин М1-оксим-флуоресцеинамин.
3. Разработен е бърз, чувствителен и селективен флуоресцентен
имуноанализ на основата на МНЧ за определяне на афлатоксин М1 в
мляко.
4. Синтезиран е, пречистен, доказан и лиофилизиран конюгат
афлатоксин М1-оксим-BSA-HRP.
5. Разработен е ензимно-свързан имуносорбентен анализ на основата на
МНЧ за определяне на афлатоксин М1 в мляко.
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