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инхибиране и съответно 50% редуциране на първоначалния
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пеницилини
сулфонамиди
сулфадиметоксин
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тетрациклин
тетрациклини
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аналитичен добив
внесена концентрация
магнитни наночастици
определена концентрация
повърхностно активни вещества
повърхностно активни молекули
пеницилин-свързващ протеин
флуоресцентен имуноанализ

ВЪВЕДЕНИЕ
Антибиотиците и сулфонамидите са широко използвани като
терапевтични средства във ветеринарната медицина. В зависимост от
индивидуалния метаболизъм на животното, както и приложената доза,
антибиотиците могат да преминат в млякото. Това е опасно за здравето
на консуматора, тъй като може да доведе до алергични реакции,
взаимодействие с вътрешно стомашната флора и създаване на
устойчива популация на бактериите. Поради тази причина, в много
страни са наложени максимално допустими стойности (MRLs) на
остатъци от антибиотици в мляко и храни. Пеницилиновите и
тетрациклиновите антибиотици, както и сулфонамидите, са едни от найизползваните лекарствени средства за терапия на животните у нас.
Както на национално, така и на международно ниво, се отделя все поголямо внимание на оценката на риска от наличие на ветеринарни
лекарствени остатъци в храните, включително и антибиотици, и на
въвеждането на подходящи мерки, намаляващи този риск. MRLs за
Европейския Съюз на антибиотици в млякото са: 4 µg/ kg за пеницилин
G (PEN), 100 µg/kg за терациклин (TC) и 100 µg/kg за групата на
сулфонамидите (в частност сулфадиметоксин, SDM). За да се гарантира
безопасността на храните, е необходимо създаването на бързи,
селективни и чувствителни скрининг методи за откриване на
антибиотични остатъци.
Видът и стратегията за откриване на антибиотици и
сулфонамиди в млякото включва два различни аспекта: регулиране
възможността за продажба на млякото в зависимост от неговото
качество (технологична безопасност) и осигуряване на безопасност за
здравето на хората (токсикологична безопасност). 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
антибиотици в храните се използват предимно следните скрининг
подходи - микробиологични тестове, високоефективна течна
хроматография (HPLC), имунологични анализи и биосензори.
Микробиологичните методи най-често се основават на забавяне растежа
на чувствителни микроорганизми. Тези анализи са много бавни (3 часа).
HPLC e подходящ метод за анализ на остатъци от антибиотици, но
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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 антибиотик) и съответното комплементарно
антитяло е много селективна и бърза. Тъй като антибиотиците са
молекули с малки размери, те не могат да бъдат открити чрез т.нар.
сандвичев имуноанализ. Вместо това, трябва да бъде използван
конкурентният метод, при който антибиотикът от пробата се конкурира
с белязания антибиотик 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 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. Използването на няколко
флуоресцентни маркера в един тест позволява да се извърши т.нар.
мултианализ – едновременното определяне на различни антибиотици в
една и съща проба.
В дисертационния труд е създаден високочувствителен мултиимунофлуоресцентен анализ за определяне на ниски концентрации на
PEN, SDM и ТС в мляко на базата на имобилизирани антителата върху
МНЧ и флуоресцентен конюгат. Основната цел е да се разработи бърз и
селективен тест, стабилен във времето, за провеждане на скринингов
мониторинг на антибиотици в мляко.

2

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта
на
настоящата
дисертация
е
получаване
и
охарактеризиране на мултиимунофлуоресцентен биосензор за
едновременен анализ на PEN, SDM и ТС в мляко на базата на
имобилизирани антитела, МНЧ и флуоресцентен маркер.
За постигане на целта са поставени следните задачи:
Разработване на имунофлуоресцентен биосензор за определяне на PEN
и SDM на основата на карбоксилирани МНЧ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Получаване, пречистване и доказване на конюгати между PEN и
SDM и две различни флуоресцентни багрила. Изследване на тяхната
активност във времето.
Избор на метод за активиране повърхността на карбоксилирани
МНЧ.
Безпорядъчна и ориентирана имобилизация на антитела срещу PEN
и SDM върху повърхността на МНЧ.
Определяне на оптималните съотношения между отделните
компоненти на имуноанализа.
Разработване на единичен ФИА за индивидуално определяне на
PEN и SDM в реални проби.
Разработване на двоен ФИА за съвместно определяне на PEN и
SDM в реални проби.

Разработване на имунофлуоресцентен биосензор за определяне на PEN,
SDM и TC на основата на МНЧ с амино групи
1.

2.
3.

4.

Получаване, пречистване и доказване на конюгати между трите
антибиотика и различни флуоресцентни багрила. Изследване на
тяхната стабилност във времето.
Получаване на МНЧ и функционализиране им с цел въвеждане на
амино групи.
Безпорядъчна и ориентирана имобилизация на антитела срещу PEN,
SDM и TC върху МНЧ с функционални амино групи. Изследване на
тяхната стабилност във времето.
Разработване на единичен ФИА за индивидуално определяне на
PEN, SDM и TC в реални проби при различни температури.
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5.
6.
7.

8.

Разработване на троен ФИА за съвместно определяне на PEN, SDM
и TC в реални проби при 20 и 37 °С.
Валидиране на троен ФИА за съвместно определяне на PEN, SDM и
TC при 37 °С.
Лиофилизация на МНЧ с имобилизирани антитела срещу PEN,
SDM и TC и на трите флуоресцентни конюгата. Изследване на
тяхната активност във времето.
Разработване на троен ФИА за съвместно определяне на PEN, SDM
и TC в реални проби при 37 °С на основата на лиофилизирани
МНЧ.

II. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Получаване, пречистване и доказване на флуоресцентните
конюгати PEN-FITC, PEN-ATTO 488, SDM-ATTO 590 и TCATTO 633
 Получаване на флуоресцентни конюгати
Първата задача при разработването на даден ФИА е
получаването на конюгат между антигена и флуоресцентното багрило.
Когато антигенът има малка молекулна маса, той има само един епитоп
за свързване на антитялото, поради което за извършване на анализа се
предпочита конкурентният метод пред сандвичевия. При конкуретния
метод конюгатът антиген-флуоресцентно багрило с известна
концентрация се конкурира с аналита в пробата и се свързва към
незаетите от него свободни места на повърхността на антитялото. На
базата на определената остатъчна концентрация на конюгата се прави
преценка за концентрацията на аналита в пробата. Връзката между тях е
обратно пропорционална. За целта първо са получени конюгати на
трите изследвани антибиотика (PEN, SDM и TC) с различни
флуоресцентни багрила (FITC, ATTO 488, ATTO 590 и ATTO 633).
Реакциите за получаването на използваните конюгати са представени на
Фигура 1.
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Фигура 1. Механизми за получаване на флуоресцентни конюгати
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Механизмът за получаване на PEN-FITC конюгат е прост, тъй
като багрилото FITC съдържа силно реактивоспособна изотиоцианатна
група, която се свързва към амидната група на PEN и така се формира
тиокарбамидна връзка. Установено е, че този конюгат губи
стабилността си при по-продължително съхранение, поради което е
получен втори конюгат на PEN с по-стабилното флуоресцентно багрило
ATTO 488. Първата стъпка при получаването на PEN-ATTO 488
конюгат е активиране на PEN по карбодиимидния метод, който е един
от най-използваните методи за конюгиране. Карбодиимидът първо
реагира с карбоксилната група на PEN, при което се образува силно
реактивоспособният О-ацилизокарбамид като междинно съединение.
След това, активираната карбоксилна група реагира с първичната амино
група на флуоресцентното багрило АТТО 488. При тази реакция се
образува амидна връзка и като страничен продукт се отделя разтворимо
изокарбамидно производно.
За получаването на другите два конюгата (SDM-ATTO 590 и TCATTO 633) са избрани флуоресцентни багрила със свободни
карбоксилни групи. Активирането на тези групи отново се извършва по
карбодиимидния метод и с участието на NHS, след което те се свързват
директно с активните групи на антибиотиците. За SDM това е амино
групата, а свързването на TC се извършва посредством неговата амидна
група.
 Пречистване на флуоресцентните конюгати
Следващата стъпка е пречистване на получените конюгати. Тя е
необходима, за да се отдели полученият конюгат от нереагиралите
компоненти и страничните продукти на реакцията. Разликата в
молекулните маси на индивидуалните компоненти и на конюгата
позволява пречистването да се извърши чрез гел филтрационна
хроматография. След разделянето се измерва абсорбцията на всяка
фракция при 2 дължини на вълната, при които индивидуалните
компоненти абсорбират светлина, и се построява зависимостта
Абсорбция (ABS)=f (№ на фракция). Получените резултати са
представени като вмъкнати графики във Фигури 2, 3 и 4. За да се
потвърди успешното конюгиране, се сравняват абсорбционните спектри
във видимата и ултравиолетовата област на индивидуалните
компоненти с тези на конюгата (Фигури 15, 16 и 17). Измерванията са
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направени чрез спектрофотометър Jenway 6900, работещ в
ултравиолетовата и видимата области.
Фигура 2 показва абсорбционните спектри на PEN,
флуоресцентното багрило АТТО 488 и получения флуоресцентен
конюгат PEN-ATTO 488, които са снети в областта 200-550 nm.

Фигура 2. Абсорбционен спектър във видимата и ултравиолетовата област
на PEN, флуоресцентното багрило АТТО 488 и получения флуоресцентен
конюгат PEN-ATTO 488

Вижда се, че PEN има висок характеристичен пик при около 250
nm и един по-малък пик при 322 nm. Багрилото АТТО 488 показва два
малки пика при 240 и 305 nm и един главен пик при 501 nm. Конюгатът
има само един пик - при 500 nm, т.е. конюгирането между PEN и
багрилото е довело до изместване на абсорбцията от 501 към 500 nm.
При вмъкнатата графика, първият пик (фракции 1÷6) съдържа и двата
компонента едновременно и отговаря на получения конюгат, а фракции
от 10 до 15 отговарят на излишния, несвързан PEN, тъй като показват
абсорбция само при 252 nm.
Фигура 3 показва абсорбционните спектри на SDM,
флуоресцентното багрило АТТО 590 и получения флуоресцентен
конюгат SDM-ATTO 590, които са снети в областта 200-700 nm. Вижда
се, че SDM показва абсорбция при около 260 nm, a багрило АТТО 590
има два малки пика при 275 и 375 nm и един характеристичен пик при
594 nm. Изместване на абсорбцията на конюгата се наблюдава при 584
nm. От вмъкната графика се вижда, че конюгат се съдържа във фракции
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2÷7, тъй като има повишение в стойностите на абсорбция и при двете
дължини на вълната 260 и 594. Фракция 15 показва абсорбция при 260
nm и тя отговаря на наличието на малко количество несвързан SDM.

Фигура 3. Абсорбционен спектър във видимата и ултравиолетовата област
на SDM, флуоресцентното багрило АТТО 590 и получения флуоресцентен
конюгат SDM-ATTO 590

На Фигура 4 са показани абсорбционните спектри на TC,
флуоресцентното багрило АТТО 633 и получения флуоресцентен
конюгат TC-ATTO 633 в областта 200-700 nm.

Фигура 4. Абсорбционен спектър във видимата и ултравиолетовата
област на TC, флуоресцентното багрило АТТО 633 и получения
флуоресцентен конюгат TC-ATTO 633
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Както се вижда, TC има 2 характеристични пика при около 270
nm и 380 nm. Багрилото АТТО 633 има един ясно изразен абсорбционен
пик при 629 nm. Флуоресцентният конюгат показва два малки пика с
абсорбция при дължините на вълната на TC и един висок пик с
абсорбция при 625 nm, т.е. отново се наблюдава леко изместване в
абсорбцията на конюгата спрямо багрилото. При вмъкнатата графика,
конюгатът се съдържа в първия пик (фракции 2÷6), тъй като и двата
компонента присъстват едновременно, а фракции 11 и 12 съдържат
малко количество несвързан TC, тъй като те показват абсорбция само
при 380 nm.
Доказване на флуоресцентните конюгати
Чистотата на получените конюгати е проверена чрез HPLC
(високоефективен течен хроматограф Varian LC-920, USA). Детекцията
при всяко хроматографско определяне на конюгатите се извършва
едновременно при две дължини на вълната, които отговарят на
абсорбцията на отделните му компоненти. По този начин може да се
установи дали конюгатът съдържа остатъчни количества от съответния
антибиотик и багрило.
За определяне на двата пеницилинови конюгата (PEN-FITC и
PEN-ATTO 488) е подбран еднакъв състав на мобилната фаза, а именно
ацетатен буфер pH 7.0 и ацетонитрил в съотношение 75:25 (v/v). На
Фигура 5а е представена хроматограма от определянето на PEN-FITC
конюгата, която е сравнена с хроматограмите на PEN и FITC, получени
при същите хроматографски условия. UV детекцията се извършва
едновременно при дължини на вълната 252 и 494 nm. Вижда се, че
времето на задържане на конюгата е 3.47 min, докато PEN и FITC се
елуират съответно на 4.71 и 2.32 min. Хроматограмата на конюгата (при
494 nm) не съдържа други пикове, което доказва и неговата чистота.
Фигура 5б представя сравнение на хроматограмите на PEN,
ATTO 488 и PEN-ATTO 488 конюгата (при 501 nm), получени при
посочените по-горе хроматографски условия. Детекцията се извършва
едновременно при дължини на вълната 252 и 501 nm Времената на
задържане (RT, min) на чистия PEN, флуоресцентното багрило ATTO
488 и на конюгата са съответно 4.77, 6.95 и 3.03 min.
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Фигура 5. HPLC хроматограми на PEN, FITC и PEN-FITC конюгат; детекция при 252 и 494 nm (а); PEN, ATTO 488 и
PEN-ATTO 488 конюгат; детекция при 252 и 501 nm (б); SDM, ATTO 590 и SDM-ATTO 590 конюгат; детекция при 260
и 594 nm (в); TC, ATTO 633 и TC-ATTO 633 конюгат; детекция при 380 и 629 nm (г)
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Като мобилна фаза за хроматографското определяне на SDM,
багрилото АТТО 590 и SDM-ATTO 590 конюгата се използват СВ pH
5.0 и ацетонитрил в съотношение 80:20. Подобен състав на мобилната
фаза е използван и от други автори (Primus и колектив, 2007; Mengelers
и колектив, 1989). Резултатите са представени на Фигура 5в).
Времената на задържане (RT, min) на чистия SDM, флуоресцентното
багрило и на конюгата (при 594 nm) са съответно 10.77, 2.52 и 2.00 min.
Тетрациклините притежават свойството да образуват хелатни
комплекси с металните йони, които се адсорбират върху силанолните
групи на обратнофазовите колони (Oka и колектив, 1984; Mulders и De
Lagemaat, 1989; Walsh и колектив, 1992). За да се избегне образуването
на хелатни комплекси и адсорбцията им върху колоната, много автори
докладват за добавянето на киселина към мобилната фаза (Muhammad и
Bodnar, 1980; Dihuidi и колектив, 1982; De Leenheer и Nelis 1979; Nelis и
De Leenheer, 1980). Най-използваната киселина, която предотвратява и
получаването на „опашати“ пикове на тетрациклина, е оксаловата
киселина с оптимално рН 2. За да се подобри асиметрията и
резолюцията на пика, концентрацията на оксаловата киселина трябва да
е между 0.01 и 0.2М. Съгласно тези данни, съставът на мобилната фаза
за хроматографското определяне е 0.01 М оксалова к-на, метанол и
ацетонитрил в съотношение 60:25:15. Резултатите са представени на
Фигура 5г. Вижда се, че подбраните условия са подходящи за
определяне и на трите вещества, като се получават ясно разграничени
пикове. Времената на задържане (RT, min) на ТС, флуоресцентното
багрило АТТО 633 и на конюгата (при 629 nm) са съответно 4.39, 3.83 и
8.76 min.
2. Получаване на МНЧ с амино групи
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. МНЧ намират голямо приложение, тъй като те
позволяват по-лесно изпълняване на отделните етапи на анализа чрез
сепариране при прилагане на магнитно поле. В настоящия
дисертационен труд първата част от експериментите е проведена с
комерсиални МНЧ, съдържащи карбоксилни групи, а втората част - с
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получени от нас МНЧ с по-малки размери и функционализирани с
амино групи.
Получаването на МНЧ се извършва чрез директна
копреципитация във воден разтвор, съдържащ Fe3+/Fe2+ йони при
добавянето на амониева основа, съгласно уравнение 1:
Fe2+ + 2Fe3+ + 8ОН- = Fe3O4 + 4H2O

(1)

Реакцията се извършва при рН 10÷11 в азотна атмосфера и при
моларно съотношение на Fe3+/ Fe2+ 2:1 (Reimers и Khalafalla, 1972). В
противен случай, полученият Fe3O4 може да се хидролизира (уравнение
2) или да се трансформира в γ Fe2O3 (уравнение 3) в присъствието на
кислород, поради неустойчивостта и чувствителността му към
кислорода.
Fe3O4 + 0.25O2 + 4.5H2O = 3Fe (OH)3
Fe3O4 + 2H+ = γ Fe2O3 + Fe2+ + H2O

(2)
(3)

Този метод за получаване на МНЧ е по-прост, проследим и поефективен, със значителен контрол върху размера, състава и понякога
дори формата на МНЧ (Charles, 1992; Gupta и Curtis, 2004; Gupta и
Wells, 2004). Контролът върху размера, формата и състава на МНЧ
зависи от вида на използваната сол, съотношението между железните
йони, рН, скорост на разбъркване и температура на разтвора
(Hadjipanayis и Siegel 1993; Sjogren и колектив, 1999). На Таблица 1 е
показано влиянието на скоростта на разбъркване и рН върху размера на
частиците.
Таблица 1. Влияние на скоростта на разбъркване и рН върху
размера на МНЧ
Проба
1

Скорост на разбъркване, об/min
1200

рН
9.5

D, nm
60

2

1200

10

40

3

1200

11

15

4

1100

11

40

5

1000

11

60

Синтезираните при различни условия проби имат различен
среден размер на частиците (D), определен чрез ТЕМ. Получените МНЧ
са плътни, черни и силно намагнитизиращи се под действието на
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магнитно поле. Те съдържат голям брой хидроксилни групи на
повърхността си, които не са особено подходящи за ковалентна
имобилизация на антитела. Затова МНЧ се подлагат на повърхностна
модификация със силан (APTES), при което на повърхността им се
въвеждат аминогрупи.
С цел да се определи оптималната концентрация на APTES, при
която се получава най-голямо количество амино групи по повърхността
на МНЧ, концентрацията му се варира от 0.04% до 0.5% . Установено е,
че при тези концентрации количеството на аминогрупите нараства от
0.1 до 0.58 mgeqv/g.. При концентрация на APTES над 0.5%,
количеството на аминогрупите не се увеличава. Затова оптималното
количество APTES, избрано за модификацията, е 0.5%.
За да се потвърди модификацията на повърхността на МНЧ, те са
охарактеризирани чрез инфрачервена спектроскопия с трансформация
на Фурие (FTIR); (FTIR спектрометър Tenzor 27-Bruker, с разделителна
способност до 1cm-1), представена на Фигура 6, и ТЕМ (JEM-1400
PLUS, USA), (Фигура 7).

Фигура 6. FTIR спектър на а) МНЧ и б) МНЧ, покрити с APTES

Доказателство за образуването на железни МНЧ са двете силни
абсорбционни ивици при около 632 и 585 cm-1. Тези ивици са резултат
от разделянето на v1 ивицата при 570 cm-1, която съответства на
връзката Fe-O в магнетита (Kim и колектив, 2001; Ма и колектив, 2003).
При модификацията с APTES, на повърхността на частиците се
образува връзката Fe-O-Si. Адсорбционната ивица, която отговаря на
тази връзка, се появява при 584 cm-1 и не може да се види на спектъра
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поради припокриване с вибрациите на Fe-O връзката (Bruni и колектив,
1999; Guang-She и колектив, 2001). Затова адсорбцията на силановия
полимер върху повърхността на частиците може да се потвърди чрез
ивиците при 1113, 1048 и 989 cm-1, дължащи се на Si-O-H и Si-O-Si
връзките. Абсорбционните ивици при 922 и 862 cm-1 показват
разтягането на Si-O-H и ОН вибрациите върху повърхността на МНЧ.
Двете широки ивици при 3417 и 1625 cm-1 се дължат съответно на
валентно трептене на връзката N-H и на свободните амино групи (Xu и
колектив, 1997; White и Trip 2000). Освен това, Н-свързаните силаноли
абсорбират при около 3200 и 3470 cm-1 (Ramesh и колектив, 2000; White
и Trip 2000).
Морфологията на проби от МНЧ и МНЧ-NH2 е изучена чрез TEM
и е показана на Фигура 7. Вижда се, че пробата МНЧ (Фигура 7А) е
съставена от много на брой сферични частици с диаметър от около 15
nm и тяхната повърхност не е гладка.

А)

Б)

Фигура 7. ТЕМ на МНЧ (А) и МНЧ-NH2 (Б)

В резултат на повърхностната модификация с АPTES се
получават МНЧ-NH2 с гладка силициева обвивка, чиито диаметър е
около 16 nm (Фигура 7Б). Освен това, модифицираните МНЧ запазват
сферичната си форма, която е характерна за Fe3O4 МНЧ.
3. Активиране на МНЧ-NH2 и имобилизация на специфични
антитела към повърхността на активираните МНЧ. Принцип
на ФИА
След обработване на МНЧ с APTES, на повърхността им се
въвеждат амино групи. Тези групи се активират с глутаров алдехид,
чиято молекула съдържа две алдехидни групи. Едната алдехидна група
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се свързва с амино групата на МНЧ, а другата реагира с амино групата
от лизиновия остатък на антитялото (безпорядъчната имобилизация,
Фигура 8). В резултат на тези реакции се образуват Шифови бази.
Безпорядъчната имобилизация на антитялото към МНЧ се използва в
много области.

НЕАКТИВНО

активиране на
МНЧ с
глутаров алдехид
МНЧ - NH2

НАПЪЛНО
АКТИВНО

БЕЗПОРЯДЪЧНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитела

ЧАСТИЧНО
АКТИВНО

активирани МНЧ

свързване на Протеин А
към активирани МНЧ

ОРИЕНТИРАНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитела

НАПЪЛНО
АКТИВНО

МНЧ - Протеин А

МНЧ

ПРОТЕИН А

АНТИТЯЛО

Фигура 8. Принципна схема на безпорядъчна и ориентирана имобилизация
на антитяло към модифицирани МНЧ-NH2

Проблемът, който може да се породи при такъв вид
имобилизация, е намаляване на антиген-свързващият капацитет на
антитялото (Caravajal и колектив, 1988; и колектив, 1996). Причината за
това е понижаване активността на имобилизираните антитела, тъй като
активните им сайтове остават недостъпни за антигена или са повредени
поради връзката с твърдата повърхност. За да се отстрани този проблем,
имобилизацията на антитялото се извършва чрез протеин А, т.е.
провежда се ориентирана имобилизация. Тази стратегия осигурява
правилна ориентация на всички антитела (с достъпни и активни Fab
региони) за свързване на антигена и се предпочита пред
безпорядъчната.
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Флуоресцентният имуноанализ се основава на принципите на
конкурентен имуноанализ за определяне на неизвестно количество
антиген в пробата. Принципна схема на анализа е показана на Фигура
9.

СТЪПКА 2

СТЪПКА 1

МНЧ-Ab свързано специфично
с целевия антиген

Антитяло имобилизирано
към МНЧ чрез Протеин А
(МНЧ-Ab)

СТЪПКА 3
Несвързан
конюгат
в супернатантата

МНЧ

АНТИТЯЛО

ПРОТЕИН А

АНТИГЕН

КОНЮГАТ

Конюгат свързан към
свободните антиген-свързващи
сайтове на антителото

Фигура 9. Принципна схема на ФИА

На първата стъпка, към МНЧ с имобилизирано антитяло се
добавя пробата, която съдържа целевия антиген, и те се инкубират в
продължение на 15 min. На този етап антитялото разпознава антигена и
го свързва специфично. След това (стъпка 2) се добавя флуоресцентно
белязаният антиген (конюгат) и пробата се инкубира за още 15 min с цел
свързване на конюгата към свободните антиген-свързващи сайтове на
имобилизираното антитяло. Стъпка 3 включва магнитна сепарация на
МНЧ на стената на епруветката и измерване на флуоресценцията на
несвързания конюгат в супернатантата.
4. Флуоресцентен имуноанализ на основата на МНЧ-СООН за
определяне на Пеницилин и Сулфадиметоксин. Единичен и двоен
анализ
Експериментите при разработването на тeзи имуноанализи са
извършени с комерсиални МНЧ (диаметър 0.24 µm от Spherotech Inc.),
функционализирани с карбоксилни групи. Имобилизацията на
антителата е проведена чрез карбодиимиден метод. Създаден е
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единичен ФИА за определяне на PEN и SDM и мултианализ за
едновременно определяне на двата антибиотика в една и съща проба.
4.1. Определяне на Пеницилин
 Определяне на оптималното съотношение между
количеството имобилизирано антитяло, концентрацията на
PEN-FITC конюгатa и обема на пробата
Определянето на оптималното съотношение между компонентите
на анализа е важен параметър за всеки имуноанализ. Количеството на
МНЧ, респ. концентрацията на имобилизираното антитяло, и
концентрацията на конюгата 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
количеството на имобилизираното антитяло: 25, 50 и 150 µl от 5 mg/ml
МНЧ с имобилизирано антитяло при концентрации на конюгата: 100,
400 и 1000 ng/ml. Количеството имобилизирано антитяло върху
повърхността на МНЧ е определено по метода на Лоури: 0.022 mg
антитяло/mg МНЧ. Експериментът се извършва по описаната процедура
за ФИА, но вместо проба (стандартни разтвори на PEN) се добавя равен
обем буфер. Влиянието на тези два показателя върху анализа е
представено на Фигура 10.

Флуоресцентен сигнал

1000
800

25 µl МНЧ
50 µl МНЧ
150 µl МНЧ

600
400
200
0
100

400

1000

PEN-FITC, ng/ml
Фигура 10 . Влияние на концентрацията на конюгата PEN-FITC и
количеството имобилизирано антитяло върху интензитета на
флуоресцентния сигнал
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Вижда се, че при увеличаване концентрацията на антитялото от
25 до 50 µl, се увеличават количеството свързан конюгат и интензитетът
на флуоресцентният сигнал. При използването на 150 µl МНЧ,
флуоресцентният сигнал е по-нисък в сравнение със сигнала при 50 µl и
това се наблюдава при всички концентрации на конюгата. Това
вероятно се дължи на пространственото пречене и ниската степен на
взаимодействие между молекулите антитяло и конюгата, и на ефекта на
матрицата.
Свързващият капацитет (%) на конюгата към имобилизираното
антитяло се изчислява чрез уравнение 4:
Свързващ капацитет = (Bo – Bx)/Bo x 100, %
(4)
където Bo е флуоресцентният сигнал на изходния разтвор на
конюгата; Bx е флуоресцентният сигнал в отсъствието на антибиотик,
т.н. празна проба (0 ng/ml).
Най-добри резултати (90.41% свързващ капацитет) се получават
при използването на 50 µl МНЧ и 100 µl PEN-FITC конюгат с
концентрация 400 ng/ml (Таблица 2). Тази комбинация осигурява добра
чувствителност и е избрана за следващите анализи.
Таблица 2 . Свързващ капацитет (%) на конюгата PEN-FITC към
имобилизираното върху МНЧ антитяло

Концентрация на
PEN-FITC
100 ng/ml
400 ng/ml
1000 ng/ml
*концентрация 5 mg/ml

Обем МНЧ с имобилизирано антитяло*
25 µl
50 µl
150 µl
58.65
78.74
77.95
73.93
90.41
88.23
72.34
82.91
82.50

Освен тези параметри на анализа, се варира и количеството на
пробата (PEN стандарт) от 10 до 100 µl като се работи с концентрация
50 ng/ml. Експериментът се извършва по описана процедура за ФИА и
използвайки определените оптимални концентрации на МНЧ и
конюгата. Установено е, че оптимален аналитичен сигнал се постига
при използването на 50 µl PEN стандарт.
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Влияние на вида на активиращия агент на МНЧ-СООН и
метода за имобилизация на антитялото
Изследвано е влиянието на вида на активиращия агент на МНЧ
върху ефективността на анализа на PEN в буфер. За целта
карбоксилната повърхност на МНЧ се активира с EDC или смес от EDC
и NHS. Реакциите на активиране на МНЧ-СООН са представени на
Фигура 11.

нестабилен активен
О-ацилизокарбамиден естер

НЕАКТИВНО
НАПЪЛНО
АКТИВНО

МНЧ-СООН
БЕЗПОРЯДЪЧНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитяло

ЧАСТИЧНО
АКТИВНО

полустабилен аминореактивен NHS естер

НАПЪЛНО
АКТИВНО

МНЧ - ПРОТЕИН А

МНЧ

АНТИТЯЛО

ОРИЕНТИРАНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитяло

ПРОТЕИН А

Фигура 11. Активиране на карбоксилирани магнитни наночастици с EDC и
смес от EDC и NHS и последваща безпорядъчна или ориентирана
имобилизация на антитялото

Предимствата от използването на карбодиимид пред другите
карбоксил-активиращи агенти са неговата водоразтворимост, лесно
отстраняване на излишъка от EDC чрез отмиването му с вода и
възможността за провеждане на реакцията във физиологичен разтвор,
без добавянето на органични разтворители. Въпреки, че карбоксилсъдържащата молекула може да реагира директно с EDC, реакцията е
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много по-ефективна при добавяне на NHS, тъй като се образува
стабилно междинно съединение. Това вероятно се дължи на различния
заряд на повърхността на МНЧ при активиране с различните агенти.
Активирането с EDC замества отрицателните заряди на карбоксилните
групи с положителни, което в малка степен води до отблъскване на
молекулата антитяло. Също така се смята, че EDC-естерите са
нестабилни и невъзможността да реагират бързо с амино групи може да
доведе до хидролиза и регенерация на карбоксилната група.
Активирането със смес от EDC и NHS води до неутрализация на
отрицателния заряд, което увеличава ефективността и свързването на
молекулите антитяло.
Изследвано е и влиянието на метода на имобилизация на
антитялото (безпорядъчна и ориентирана чрез протеин А) върху
селективността и чувствителността на анализа. Резултатите от
влиянието на вида на активиращия агент и имобилизационния метод са
представени на Фигура 12.
Метод I, буфер
Метод II, буфер
Метод II, мляко
Метод III, буфер
Метод III, мляко

100

Нормализиран сигнал, %

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

10

100

PEN, ng/ml
Фигура 12. Влияние на вида на активиращия и имобилизационния
метод върху флуоресцентния имуноанализ на PEN в буфер и мляко

Използвани са три метода: Метод I – безпорядъчна
имобилизация на антителата върху EDC-активирани МНЧ; Метод II –
безпорядъчна имобилизация на антителата върху EDC/NHS-активирани
МНЧ; Метод III – ориентирана имобилизация на антителата върху
EDC/NHS-активирани МНЧ. Най-добри резултати се получават, когато
антителата са имобилизирани чрез Метод III. В този случай се постига
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91.34% свързване на PEN към антитялото при концентрация 50 ng/ml,
докато свързването на PEN при Mетод I и Mетод II е съответно 26.2 и
89.1%. Процентът на свързване на PEN към имобилизираното антитяло
се изчислява като от 100% се извади стойността на нормализирания
сигнал, получен при 50 ng/ml PEN. Както се вижда от Таблица 3,
линейността на получените калибрационни криви в буфер по Mетод II и
III е от 3 до 10 ng/ml PEN, а по Метод I е от 3 до 50 ng/ml PEN.
Получени са и високи корелационни коефициенти (R2). Чрез Метод III,
стойността на IC50 (концентрацията на антибиотика, осигуряваща 50%
инхибиране и съответно 50% редуциране на първоначалния
нормализиран сигнал) е 6.7 ng/ml PEN, а границата на откриване (LOD)
е 2 ng/ml. LOD на един анализ се определя като най-ниската откриваема
концентрация на анализираното вещество (аналит), която може да бъде
ясно разграничена от проба, несъдържаща аналита.
Таблица 3. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на PEN в буфер и мляко при използването на различни
имобилизационни методи
Метод

Линейна област,
ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/
ml
-

Метод I,
3 – 50
y = -9.42ln(x)+110.7
0.996
2.9
буфер
Метод II,
3 - 10
y= -47.87ln(x)+149.72
0.953
2.8
8
буфер
Метод III,
3 - 10
y= -52.54ln(x)+149.78
0.963
2
6.7
буфер
Метод II,
3 - 35
y= -31.98ln(x)+126.74
0.991
2.8
11
мляко
Метод III,
3 - 10
y= -53.34ln(x)+146.99
0.998
2
6.2
мляко
Mетод I–безпорядъчна имобилизация на антитялото върху EDC-активирани МНЧ; Mетод
II–безпорядъчна имобилизация на антитялото върху EDC/NHS-активирани МНЧ; Mетод
III–ориентирана имобилизация на антитялото върху EDC/NHS-активирани МНЧ;

Чрез другите два метода е постигната LOD - 3 ng/ml, а
стойностите за IC50 са по-високи. Наклонът на калибрационната крива
на PEN в буфер чрез Метод III (-52.54) е по-висок в сравнение с Метод I
и Метод II (съответно -9.42 и -47.87). Следователно, чувствителността
на анализа проведен в буфер чрез Метод III (ориентирана имобилизация
на антитялото чрез протеин А) е най-висока.
За да се демонстрира приложимостта на метода за анализ на
млечни проби, са проведени експерименти със стандартните разтвори
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на PEN в мляко, при използването на Метод II и III за имобилизация на
антитялото. Получените калибрационни криви също са представени на
Фигура 12. От фигурата се вижда, че линейна област на кривите при
Метод II е от 3 до 35 ng/ml PEN, а при Mетод III - от 3 до 10 ng/ml PEN.
И при тези експерименти са постигнати високи корелационни
коефициенти. Получените резултати са близки с резултатите получени
от други автори - R2 = 0.951 и линейна област 0-25 ng/ml PEN (Medina,
1995). Стойностите за IC50 при прилагане на Методи II и III са съответно
6.2 и 11 ng/ml PEN. Границите на откриване и за двата се запазват
същите. Тези резултати също са близки до резултатите, докладвани от
други автори (Benito-Pena и колектив, 2005), които определят IC50 - 30
ng/ml PEN и граница на откриване - 2.4 ng/ml PEN. Така,
чувствителността на анализа на PEN в млечни проби чрез изполването
на Метод III (ориентирана имобилизация на антитялото върху
EDC/NHS-активирани МНЧ) отново е по-висока в сравнение с
чувствителността на анализа при Метод II (безпорядъчна имобилизация
на антитялото върху EDC/NHS-активирани МНЧ), (Таблица 3).
4.2. Определяне на Сулфадиметоксин
Имуноанализът на SDM се извършва чрез използването на
Методи II и III, съответно безпорядъчна и ориентирана имобилизация
на антитялото върху EDC/NHS-активирани МНЧ. Оптималните условия
за анализа са 50 µl стандартен разтвор на SDM, 50 µl от 5 mg/ml МНЧ с
имобилизирано антитяло (0.025 mg антитяло/mg МНЧ) и 100 µl от 300
ng/ml SDM-ATTO 590 конюгат. Резултатите от определянето на SDM в
буфер и мляко по двата метода са представени на Фигура 13.
Линейността на калибрационните криви при използването на Метод II е
от 50 до 1000 ng/ml SDM (в буфер) и от 50 до 500 ng/ml (в мляко), а
границата на откриване е 50 ng/ml (Таблица 4). Определена е добра
корелация на резултатите, R2 от 0.99. Когато анализът се провежда чрез
използването на Метод III, линейността на кривите е от 50 до 500 ng/ml
(в буфер) и от 50 до 250 ng/ml (в мляко), a границатa на откриване e 45
ng/ml. Вижда се, че стойностите за IC50 в буфер и мляко получени с
Метод III са 2 пъти по-ниски от стойностите получените с Метод II.
Освен това, наклонът на кривата е около 1.5 пъти по-голям в сравнение
с Метод II, т.е. Метод III (ориентирана имобилизация на антитялото
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върху EDC/NHS-активирани МНЧ) се характеризира с по-висока
чувствителност.
100

Метод II, буфер
Метод II, мляко
Метод III, буфер
Метод III, мляко
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Фигура 13. Калибрационни криви на анализа на SDM в буфер и мляко при
използването на различни имобилизационни методи
Таблица 4. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на SDM в буфер и мляко при използването на различни
имобилизационни методи
Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

Метод II,
буфер

50 – 1000

y = -18.96ln(x) + 161.41

0.987

48

356

Метод III,
буфер

50 - 500

y = -27.37ln(x) + 191.38

0.994

45

175

Метод II,
мляко

50 - 500

y = -21.26ln(x) + 169.31

0.993

48

274

Метод III,
мляко

50 - 250

y = -30.38ln(x) + 199.75

0.997

45

138

Метод

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

Mетод II – безпорядъчна имобилизация на антитялото върху EDC/NHS-активирани
МНЧ; Mетод III – ориентирана имобилизация на антитялото върху EDC/NHS-активирани
МНЧ

Получените резултати от разработения имуноанализ на SDM са
сравними с резултати получените от други автори (Spinks и колектив,
2002): LOD между 10 и 100 ng/ml за 5 различни сулфонамида.
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4.3. Двоен анализ за едновременно определяне на Пеницилин
и Сулфадиметоксин
Обикновено имуноанализите са разработени по начин, който дава
възможност да се определи един антибиотик. Но ако сместа е сложна и
съдържа няколко антибиотика, e необходимo провеждане на
имуноанализа няколко пъти. Това води до по-голям разход на време и
реагенти и допълнително оскъпяване на анализа. За да бъдат избегнати
тези недостатъци, са разработени т. нар. мултианализи, които
позволяват едновременното определяне на няколко антибиотика в една
проба. Техните предимства са висока производителност, подобрена
ефективност на анализа, малка консумация на реагенти и редуцирана
цена на анализа. ФИА позволява да бъде разработен като мултианализ,
тъй като могат да се използват няколко флуоресцентни багрила с
различни абсорбционни и емисионни спектри, с които да се конюгират
антигените. Двете багрила FITC и ATTO имат абсорбционни максимуми
съответно при 494 и 594 nm и емисионни максимуми съответно при 518
и 624 nm. Именно затова, те могат да бъдат използвани в един анализ
без риск от припокриване на дължините на вълната. Така беше
проведено едновременно определяне на PEN и SDM в една и съща
проба (в буфер и мляко) при използване на Метод III (Фигура 14).

Нормализиран сигнал, %
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Фигура 14. Калибрационни криви от съвместен имуноанализ на
PEN и SDM в една и съща проба, при използването на ориентирана
имобилизация на антитялото
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Фигурата показва типични калибрационни криви получени при
съвместното определяне на PEN и SDM в буфер и мляко при
ориентирана имобилизация на двете антитела върху EDC/NHSактивирани МНЧ (Метод III). В Таблица 5 са представени линейните
области на калибрационните криви и чувствителността на анализа.
Както се вижда, получените резултати са много близки до резултатите
от единичните анализи на PEN и SDM (Таблици 3 и 4).
Таблица 5. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа от съвместното определяне на PEN и SDM в буфер и мляко
Линейна област,
ng/ml

Метод

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

PEN буфер

3 – 20

y = -36.47ln(x) + 137.4

0.975

2.8

11

PEN мляко

3 - 35

y = -30.08ln(x) + 136.67

0.961

2.8

17.8

SDM буфер

50 – 1000

y = -26.17ln(x) + 190.78

0.995

48

217

SDM мляко

100 - 1000

y = -27.94ln(x) + 218.6

0.994

98

418

Чувствителностите на единичните ФИА в буфер и мляко са
сравними с тези при двойния анализ (Ivanova et al., 2014). Следователно,
съвместното определяне на остатъци от антибиотици в млечни проби е
успешно, ефективно и бързо (30 min). Също така, то дава възможност за
директно анализиране на сурово мляко без предварителната му
обработка. Това вероятно се дължи на афинитета и селективността на
използваните антитела и успешно приложените активиращи и
имобилизационни методи.
5. Флуоресцентен имуноанализ на основата на МНЧ-NH2 за
определяне на Пеницилин, Сулфадиметоксин и Тетрациклин
при 20 и 37 °С. Единичен анализ
Проведените до тук експерименти за разработване на
имуноанализ са извършени с комерсиални функционализирани МНЧ с
диаметър 250 nm, закупени от фирма Spherotech Inc. Известно е, че
колкото по-малък е размерът на наночастиците, степента на
имобилизация на антителата е по-голяма и имунореакцията е поефективна и бърза. Именно за това се насочихме към получаване на
МНЧ с по-малък размер и допълнителното им функционализиране за
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въвеждане на амино групи. Условията за получаването на
наночастиците и тяхно функционализиране и охарактеризиране са
представени в Резултати и обсъждане, точка 2. Получените МНЧ са с
размер 16 nm и съдържат амино групи. Те са използвани за разработване
на единични ФИА за индивидуално определяне на PEN, SDM и TC,
както и на троен ФИА за едновременно определяне на трите антибиотка
в една и съща проба (Gabrovska et al., 2013).
5.1. Определяне на Пеницилин
Първо е определено оптималното съотношение между
компонентите на анализа на PEN като се варират концентрациите на
МНЧ с имобилизирано антитяло и концентрацията на конюгата. Обемът
на пробата не се варира (50 µl). Изследвани са 4 концентрации на МНЧ
с антитяло (25, 50, 75 и 100 µl от 5 mg/ml) и три концентрации на
конюгата (200, 400 и 600 ng/ml). Определен е свързващият капацитет на
конюгата към МНЧ и е установено, че неговата стойност е максимална
(91%) при използването на 75 µl МНЧ с антитяло и 100 µl от 400 ng/ml
конюгат. С така оптимизираното съотношение е проведен анализ на
PEN чрез прилагане на безпорядъчна (Метод II) и ориентирана
имобилизация (Метод III). Количеството имобилизирано антитяло
върху повърхността на МНЧ е определено по метода на Лоури: 0.020 mg
антитяло/mg МНЧ при ориентираната и 0.027 mg антитяло/mg МНЧ при
безпорядъчната имобилизация. Резултатите от анализа в буфер и мляко
по двата метода при 20 °С са представени на Фигура 15. На Таблица 6
са представени и сравнени линейните области, LOD и IC50 на анализа
при 20 °С.
Вижда, се че линейната област на калибрационната крива в буфер
чрез Метод II е от 4 до 20 ng/ml, а чрез Метод III - от 4 до 15 ng/ml,
докато линейната област на кривата в мляко и чрез двата метода се
запазва еднаква. IC50 в буфер и мляко чрез Метод III се подобряват с 44
% в сравнение с Метод II. Границите на откриване и за двата метода в
буфер и мляко са определени на 3 ng/ml. Чувствителността на анализите
в буфер и мляко чрез метод III е по-висока в сравнение с Метод II, респ.
с 15 и 26 %. Това потвърждава, че Метод III (ориентирана
имобилизация на антитялото)
осигурява по-чувствителният
имуноанализ за определяне на PEN както в буфер, така и в реални
млечни проби. Подобни резултати са докладвани и от други автори
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(Pena и колектив, 2005), които са разработили автоматизиран
флуоресцентен имуноанализ за определяне на β-лактамни антиботици:
линейната област е от 6 до 191 ng/ml (20-80% свързване на PEN), IC50 e
30 ng/ml, а LOD - 2.4 ng/ml.
Метод II/мляко; 20 °С
Метод II/буфер; 20 °С
Метод III/мляко; 20 °С
Метод III/буфер; 20 °С
Метод III/мляко; 37 °C
Метод III/буфер; 37 °C
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Фигура 15. Калибрационни криви на имуноанализа на PEN в буфер и
мляко при 20 и 37 °С, при използването на безпорядъчна (Метод II) и
ориентирана имобилизация (Метод III) на антитялото
Таблица 6. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на PEN в буфер и мляко при 20 и 37 °С
Метод

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

Метод II,
буфер; 20 °С

4-20

y = -43.08ln(x) + 164.47

0.999

3

14.3

Метод III,
буфер; 20 °С

4-17

y = -50.49ln(x) + 155.19

0.996

3

8.0

Метод II,
мляко; 20 °С

4-15

y = -36.3ln(x) + 151.37

0.999

3

16.3

Метод III,
мляко; 20 °С

4-15

y = -49.16ln(x) + 158.88

0.987

3

9.2

Метод III,
буфер; 37 °С

2-10

y = -45.71ln(x) + 105.97

0.951

1.8

3.4

Метод III,
мляко; 37 °С

2-10

y = -41.41ln(x) + 107.12

0.954

1.8

4
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Изследвана е крос-реактивността на анти-PEN антитяло срещу
други два антибиотика: ампицилин и 6-аминопеницилинова киселина.
Крос-реактивността е измерване на отговора на антитялото срещу
вещества, които имат подобна структура на антигена. Ако такива
вещества присъстват в пробата, те могат да повлияят на резултата от
анализа. Установено е, че тези два антибиотика проявяват ниска кросреактивност срещу използваното антитяло (13% за ампицилин и 0% за
6-аминопеницилиновата киселина).
За да се подобри чувствителността на анализа, определянето на
PEN се провежда и при 37 °С като се използва Метод III. Подбрана е
тази температура, тъй като се счита, че взаимодействието между
антитялото и антигена протича по-бързо при 37 °С, а образуваният
комплекс между тях е по-здрав. От Tаблица 6 се вижда, че всички
определени параметри са по-добри в сравнение с анализа при 20 °С.
LOD на анализите в буфер и мляко са определени на 2 ng/ml, a
стойността на IC50 намаля от 8.0 на 3.4 при анализа в буфер и от 9.2 на 4
при анализа в мляко. Освен това, чрез този анализ могат да бъдат
определени и концентрации на PEN по-ниски от MRL, който според
нормативните документи се определя на 4 ng/ml.
5.2. Определяне на Сулфадиметоксин
При анализа на SDM, оптималното съотношение между
компонентите е 75 µl МНЧ с имобилизирано антитяло, 50 µl проба и 100
µl от 300 ng/ml конюгат. Калибрационните криви от определянето на
SDM в буфер и мляко чрез прилагане Методи II и III са представени на
Фигура 16. Количеството на имобилизираното антитяло е 0.029 mg
антитяло/mg МНЧ при безпорядъчна имобилизация на антитялото и
0.021 mg антитяло/mg МНЧ при ориентирана имобилизация.
От Таблица 7 се вижда, че LOD за анализа на SDM в буфер и
мляко при 20°С е еднаква и за двата метода (95 ng/ml). За
чувствителността на анализите може да се съди и по наклона на правите
в линейната област. Така, при анализ на SDM в буфер, чувствителността
при прилагане на Метод III е 4 пъти по-висока в сравнение с Метод II.
Същата зависимост се наблюдава и при анализа на SDM в мляко като
чувствителността на Метод III e 2 пъти по-висока. Друг важен показател
е IC50. За анализа в буфер, стойността на IC50 е определена на 193 ng/ml,
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Нормализиран сигнал, %

a в мляко – 313 ng/ml. Разработеният имуноанализ показва сравнима
LOD (10-100 ng/ml за различни сулфонамиди) с тези получени от други
автори (Spinks и колектив, 2002).
Метод II/буфер; 20 °С
Метод II/мляко; 20 °С
Метод III/буфер; 20 °С
Метод III/мляко; 20 °С
Метод III/буфер; 37 °C
Метод III/мляко; 37 °C
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Фигура 16. Калибрационни криви на имуноанализа на SDM в буфер и
мляко при 20 и 37 °С при използването на безпорядъчна (Метод II) и
ориентирана имобилизация (Метод III) на антитялото
Таблица 7. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа за SDM в буфер и мляко при 20 и 37 °С
Метод

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

Метод II,
буфер; 20 °С

100-1000

y = -13.89ln(x) + 157.15

0.992

95

-

Метод III,
буфер; 20 °С

100-500

y = -55.34ln(x) + 341.32

0.998

95

193

Метод II,
мляко; 20 °С

100-500

y = -13.86ln(x) + 150.54

0.915

95

-

Метод III,
мляко; 20 °С

100-500

y = -29.24ln(x) + 218.01

0.967

95

313

Метод III,
буфер; 37 °С

10-500

y = -15.02ln(x) + 123.23

0.994

7.5

131

Метод III,
мляко; 37 °С

50-1000

y = -17.3ln(x) + 148.99

0.997

48

306

Изследвана е и крос-реактивността на антитялото срещу други
две съединения: Сулфамеразин и Стрептомицин. Установено е, че крос-
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реактивността на анти-SDM антитяло е значима срещу сулфамеразин
(47%), а срещу стрептомицин е по-малка - 16%.
Както при анализа на PEN, определянето на SDM е извършено и
при 37 °С чрез прилагане на Метод III. Резултатите отново показаха, че
тази температура е по-подходяща за провеждане на анализа, тъй като
подобрява неговите параметри (Таблица 7). Стойността на IC50 в буфер
намаля от 193 на 131 ng/ml, т.е. постига се понижение с около 30 %, а в
мляко тази разлика е по-незначителна. Най-забележима промяна се
наблюдава в стойностите на LOD, която корелира с чувствителността на
анализа. Тези стойности са 7.5 ng/ml при анализа в буфер и 50 ng/ml при
анализа в мляко, което отговаря съответно на определянето на 13 пъти
по-ниска концентрация на SDM в буфер и 2 пъти по-ниска – в мляко.
Освен това са постигнати високи корелационни коефициенти, чиито
стойности са близки до 1 (идеалната корелация).
5.3. Определяне на Тетрациклин
Оптималното съотношение между компонентите за провеждане
на анализа на ТС е 75 µl МНЧ с имобилизирано антитяло, 50 µl проба и
100 µl от 700 ng/ml конюгат. Анализът се извършва чрез прилагане на
методите на безпорядъчна (Метод II) и ориентирана (Метод III)
имобилизация на антитялото върху МНЧ. Количеството на
имобилизираното антитяло е 0.021 mg антитяло/mg МНЧ при
ориентирана и 0.030 mg антитяло/mg МНЧ при безпорядъчна
имобилизация. Резултатите от определянето на TC по двата метода са
представени на Фигура 17. При анализа на TC в мляко при 20 °С,
линейната област на стандартната права чрез Метод II е от 50 до 500
ng/ml с LOD от 45 ng/ml. При имобилизация на антитялото чрез
Протеин А (Метод III), линейността на правата е в по-тесен интервал
(100÷500 ng/ml), но наклонът й е около 2 пъти по-голям в сравнение с
Метод II (Таблица 8). Чрез Метод III LOD е 90 ng/ml и са постигнати
добри корелационни коефициенти. При анализа в буфер се наблюдава
същата зависимост – по-висока LOD чрез Метод III, но отново 2 пъти
по-голям наклон на правата в сравнение с Метод II, т.е. по-чувствителен
метод. При прилагане на Метод III за определяне на TC, стойностите за
IC50 в буфер и мляко намалят съответно с 37 % и 43 %.
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Метод II/буфер; 20 °С
Метод II/мляко; 20 °С
Метод III/буфер; 20 °С
Метод III/мляко; 20 °С
Метод III/буфер; 37 °C
Метод III/мляко; 37 °C
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Фигура 17. Калибрационни криви на имуноанализа на TC в буфер и мляко
при 20 и 37 °С, при използването на безпорядъчна (Метод II) и ориентирана
имобилизация (Метод III) на антитялото.
Таблица 8. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на TC в буфер и мляко при 20 и 37 °С
Метод

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

Метод II,
буфер; 20 °C

45-500

y = -18.84ln(x) + 162.73

0.980

45

397

Метод III,
буфер; 20 °C

75-650

y = -38.81ln(x) + 264.61

0.966

75

252

Метод II,
мляко; 20 °C
Метод III,
мляко; 20 °C
мляко
Метод III,
буфер; 37 °C

50-500

y = -15.41ln(x) + 145.06

0.944

45

478

100-500

y = -27.08ln(x) + 202

0.959

90

274

10-500

y = -19.72ln(x) + 128.54

0.995

9.8

54

Метод III,
мляко; 37 °C

50-500

y = -26.39ln(x) + 183.57

0.974

45

158

Изследвана е крос-реактивността на анти-TC антитяло срещу 3
структурно подобни съединения: доксициклин, окситетрациклин и
хлортетрациклин. Резултатите показват, че антитялото проявява кросреактивност
срещу
хлортетрациклин
около
14%,
срещу
окситетрациклин-10%, а срещу доксициклин не проявява кросреактивност.
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Както при анализите на PEN и SDM, Метод III беше приложен за
определяне на TC в буфер и мляко при 37 °С. По-значителни промени
се наблюдават при анализа в буфер, а именно: разширява се обхватът на
линейната област на правата, с което става възможно определянето на
концентрации на TC много под максимално допустимия остатък;
границата на откриване (LOD) намаля от 75 на 10 ng/ml, а IC50 – от 252
на 54 ng/ml. В пробите от мляко при 37 °С също се наблюдава
намаление в стойностите за LOD и IC50, съответно от 90 на 45 ng/ml и от
274 на 158 ng/ml.
6. Троен флуоресцентен имуноанализ на основата на МНЧNH2 за определяне на Пеницилин, Сулфадиметоксин и
Тетрациклин при 20 и 37 °С
Както по-горе беше споменато, ФИА позволява да бъде
разработен и като мултианализ. Антибиотиците са белязани с три
различни флуоресцентни багрила, имащи различни абсорбционни и
емисионни спектри. Това дава възможност те да бъдат използвани
едновременно и без риск от припокриване на дължините на вълната,
при която те абсорбират и флуоресцират. Поради тази причина,
разработеният ФИА на базата на МНЧ-NH2 беше приложен за
съвместно определяне на трите антибиотика в една проба. Тъй като
предимствата на ориентираната имобилизация пред безпорядъчната
бяха доказани и при трите индивидуални анализа, тройният анализ се
извършва чрез прилагане само на Метод III в буфер и мляко.
Резултатите от провеждане на анализа при 20 °С са представени
на Фигура 18А), а в Таблица 9 са сравнени линейностите на
калибрационните криви и чувствителностите на анализа. В сравнение с
резултатите от единичните анализи (Таблици 8, 9 и 10), линейната
област на кривата на PEN се запазва почти непроменена и в буфер, и в
мляко. Чувствителността на анализа намалява в много малка степен,
която позволява определяне на PEN в рамките на MRL с висока
точност. За SDM, линейният интервал не се променя, а LODs в буфер и
мляко се увеличават минимално. При ТС се наблюдава стеснение на
линейната област и увеличаване стойностите на LODs в буфер и мляко.
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Фигура 18 . Калибрационни криви на имуноанализа от съвместното
определяне на PEN, SDM и ТC в буфер и мляко при 20 °С (А) и 37 °С (Б);
Метод III
Таблица 9. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на съвместното определяне на PEN, SDM и ТC в буфер и
мляко при 20 и 37 °С; (Метод III)
20 °С
PEN

SDM

TC
37 °С

Проба

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

Буфер

4-20

y = -32.84ln(x) + 125.35

0.993

3.9

9.9

Мляко

4-20

y = -37.24ln(x) + 126.68

0.995

3.9

7.8

Буфер

100-500

y = -42.53ln(x) + 277.65

0.996

99

211

Мляко

100-500

y = -39.66ln(x) + 269.76

1

99

255

Буфер

100-250

y = -57.06ln(x) + 337.73

1

100

155

100-250

y = -63.12ln(x) + 381.99

0.999

Мляко

100

193

0.990

LOD,
ng/ml
1.8

IC50,
ng/ml
7.24

y = -23.29ln(x) + 109.43

0.998

1.8

12.83

y = -16.22ln(x) + 107.83

0.991

4.8

35.35

5-500

y = -15.59ln(x) + 118.95

0.996

4.8

83.32

Буфер

5-500

y = -17.97ln(x) + 116.39

0.993

4.8

40.22

Мляко

5-500

y = -16.34ln(x) + 124.36

0.995

4.8

94.7

Линейна
област, ng/ml
2-40

y = -25.58ln(x) + 100.64

Мляко

2-50

Буфер

5-500

Мляко

Проба
Буфер

PEN

SDM

TC

Линейно уравнение

2

R
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Едновременното определяне на трите антибиотика в една проба е
извършено и при 37 °С (Фигури 18Б), тъй като това е оптималната
температура за протичане на имунореакцията. При сравняване на двете
фигури веднага се вижда, че е настъпилата промяна във формата на
калибрационните криви на PEN, SDM и ТС. Таблицата показва, че
анализът при 37 °С достига много по-ниски LODs и за трите
антибиотика: промяната за PEN е от 3.9 на 1.8 ng/ml, за SDM – от 99 на
4.8 ng/ml, а за ТС – от 100 на 4.8 ng/ml, като стойностите за SDM и TC
са много под определените MRLs за тези антибиотици. Постига се и поширок интервал на линейните области за определяне на антибиотиците,
като долната граница за SDM и ТС се променя от 100 на 5 ng/ml.
Очевидно е, че разработеният троен анализ трябва да се провежда при
37 °С и при евентуално създаване на автоматично устройство в бъдеще,
трябва да се осигури тази температура.
При сравняването на резултатите от тройния ФИА на базата на
МНЧ-NH2 и двойния ФИА с МНЧ-СООН се вижда, че чувствителността
на анализите и при трите антибиотика се е подобрила значително,
вероятно дължащо се на по-малките размери на МНЧ-NH2 и по-добрия
повърхностен контакт за протичане на имунореакцията.
7. Валидиране на Троен флуоресцентен имуноанализ на
основата на МНЧ-NH2 за определяне на Пеницилин,
СУлфадиметоксин и Тетрациклин при 37 °С
Валидирането на даден аналитичен тест е задължително
действие, за да се докаже неговата надежност. Всеки официален
аналитичен метод следва да бъде валидиран чрез изследване влиянието
на различни фактори върху крайните резултати, като се следват
указанията за валидиране определени в Регламент 401/2006/ на Съвета
на ЕО. Аналитичните методи за контрол на храните следва да се
съобразят с разпоредбите на Комисията към ЕО, дадени в Регламент
882/2004/. Този документ е пряко свързан с официалния контрол
провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законите за фуражите и храните; с опазване здравето на животните и
хуманното отношение към животните. Процедурите за валидиране на
аналитичните методи са необходими, за да се осигурят точни и
възпроизводими резултати не само в една лаборатория, но и между
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лабораториите за официален контрол, които участват в проучванията за
мониторинг и оценка на риска.
За целта е проследено влиянието на някои фактори (масленост,
рН на млякото, брой на соматичните клетки, вида на млякото) върху
крайните резултати от анализа за всеки от изследваните антибиотици в
мляко. Направено е сравнение на получените резултати с тези в буферен
разтвор и UHT мляко. Определени са някои количествени
характеристики на анализа, като линеeн интервал, точност, граница на
откриваемост, описани в Регламент 882/2004 / ЕО на Съвета и UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 (изисквания към лабораториите за изпитване и
калибриране). Всички валидиращи резултати са получени при
провеждане на троен анализ при 37 °С - едновременно определяне на
трите антибиотика в една и съща проба.
Влияние на рН и маслеността на краве мляко върху анализа
Проследено е влиянието на маслеността и рН на краве мляко
върху резултатите от имуноанализа при съвместното определяне на
трите антибиотика в една и съща проба. Резултатите са представени на
Фигура 19 в отделни подфигури А (за PEN), Б (за SDM) и В (за TC), тъй
като броят на кривите е голям. Маслеността на кравето мляко е
варирана от 1 до 6% при постоянна стойност на рН от 4. Най-общо, с
увеличаване
на
маслеността
(черна→жълта→лилава
линия),
чуствителността на анализа намалява, като най-лоши резултати се
получават при масленост 5% (наклонът на линейната област на кривите
е най-малък). Тази зависимост се наблюдава и при трите антибиотика.
Резултатите при масленост на млякото 6% са много лоши и
невъзпроизводими и затова не са представени на фигурата.
рН на млякото е показател, който също влияе върху резултатите,
но в по-малка степен в сравнение с маслеността. Изследвани са 3
стойности на рН (6.0, 6.8 и 7.5, съответно сива, жълта и червена линия)
при една и съща масленост на млякото (4%), за да се изключи нейното
влияние. Най-ниска чуствителност на анализа се наблюдава при рН 6.0
като е налице и слабо агрегиране на МНЧ с имобилизирани антитела.
Резултатите получени при рН 6.8 и 7.5 са много близки.
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▬▬ pH 6.8 и масленост 5% ▬▬ pH 6.0 и масленост 4% ▬▬ pH 6.8 и масленост 4%
▬▬ pH 7.5 и масленост 4% ▬▬ pH 6.8 и масленост 1%

А

Нормализиран сигнал, %

100

Б

100

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

60

60

50

50

50

40

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10

0

0

0
1

10

PEN, ng/ml

100

В

100

1

10

100

SDM, ng/ml

1000

1

10

100

1000

TC, ng/ml

Фигура 19. Влияние на рН и маслеността на краве мляко върху калибрационните криви на имуноанализа от
съвместното определяне на PEN (А), SDM (Б) и TC (В) при 37 °С
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В Таблица 10 са представени линейният интервал и линейните
уравнения на кривите от Фигура 19. Определени са и стойностите на
LOD и IC50. При увеличаване на маслеността на млякото, LOD на PEN
нараства от 2 до 6 ng/ml, а на SDM и TC - от 5 до 10 ng/ml. Същите
резултати се наблюдават и при намаляне рН на млякото. До подобни
изводи са стигнали Zaco и колектив (2007), които сравняват
обезмаслено, полуобезмаслено и пълномаслено мляко.
Таблица 10. Влияние на рН и маслеността на краве мляко върху тройния
ФИА на PEN, SDM и TC
Масленост,
%

рН

Линейна
област, ng/ml

5

6.8

6-50

PEN
y = -22.44ln(x) + 130.45

6.0

6-50

6.8
7.5
6.8

4

1
5

4

1
5

4

1

LOD
ng/ml

IC50,
ng/ml

0.999

5.8
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y = -22.21ln(x) + 123.46

0.998

5.9

27.32

2-50

y = -23.29ln(x) + 109.43

0.998

1.8

12.83

2-50

y = -23.07ln(x) + 106.15

0.997

1.8

11.41

2-50

y = -23.18ln(x) + 105

0.996

1.9

10.73

6.8

10-500

SDM
y = -13ln(x) + 125.51

0.998

9.8

333

6.0

10-500

y = -13.36ln(x) + 119.9

0.998

9.9

118.7

6.8

5-500

y = -15.59ln(x) + 118.95

0.996

4.8

83.3

7.5

5-500

y = -15.87ln(x) + 117.04

0.996

4.8

68.3

6.8

5-500

y = -15.75ln(x) + 113.76

0.996

4.9

57.3

6.8

10-500

TC
y = -12.87ln(x) + 128.46

0.990

9.8

444

6.0

10-500

y = -14ln(x) + 126.88

0.996

9.9

243

6.8

5-500

y = -16.34ln(x) + 124.36

0.995

4.9

94.7

7.5

5-500

y = -16.41ln(x) + 122.04

0.998

4.8

80.6

6.8

5-500

y = -16.62ln(x) + 118.59

0.997

4.8

62

Линейно уравнение

R2

Влияние на вида и състава на млякото
Проследено е влиянието на различни видове млека (краве, овче и
UHT мляко) върху тройния анализ при 37 °С. За целта, разтворите на
антибиотиците се приготвят в тези видове млека и се провежда
анализът. Резултатите са представени на Фигура 20 в отделни
подфигури А (за PEN), Б (за SDM) и В (за TC).
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▬▬ овче мляко ▬▬ краве мляко ▬▬ UHT мляко ▬▬ буфер

А

Нормализиран сигнал, %

100

Б

100

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

60

60

50

50

50

40

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10
0

0

0
1

10

PEN, ng/ml

100

В

100

1

10

100

SDM, ng/ml

1000

1

10

100

1000

TC, ng/ml

Фигура 20. Влияние на различни видове млека (краве, овче и UHT) и буфер върху калибрационните криви от
съвместното определяне на PEN (А), SDM (Б) и TC (В) при 37 °С
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Очевидно е, чуствителността на анализа е най-малка при
провеждането му в овче мляко, тъй като наклонът на линейната част на
кривата е най-малък. Причина за това е по-високата концентрация на
мазнини в този вид мляко. Чуствителността на анализа в краве и UHT
мляко е близка.
На Таблица 11 са представени линейният интервал и
линейните уравнения на калибрационните криви от Фигура 37.
Линейният интервал и при трите антибиотика се променя единствено
при провеждане на анализа в овче мляко. LOD на PEN в овче мляко се
променя от 1.8 на 5.8 ng/ml, а на SDM и TC - от 4.8 на 9.9 ng/ml. Освен
това, чувствителността на анализа намалява, а стойностите за IC50 се
увеличават в следния ред: буфер→UHT мляко→краве мляко→овче
мляко. Тази зависимост се наблюдава и при трите антибиотика.
Таблица 11. Влияние на вида и състава на млякото. Троен имуноанализ на
PEN, SDM и TC при 37 °С
АВ*

Проба

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

овче
мляко

6-50

y = -21.52ln(x) + 131.15

0.995

5.8

43.4

краве мляко

2-50

y = -23.29ln(x) + 109.43

0.998

1.8

12.83

UHT

2-40

y = -24.4ln(x) + 104.24

0.999

1.8

9.23

буфер

2-40

y = -25.58ln(x) + 100.64

0.991

1.8

7.24

овче
мляко

10-500

y = -11.96ln(x) + 125.17

0.995

9.9

537

краве мляко

5-500

y = -15.59ln(x) + 118.95

0.996

4.8

83.3

UHT

5-500

y = -15.95ln(x) + 113.42

0.991

4.9

53.3

буфер

5-500

y = -16.22ln(x) + 107.83

0.991

4.8

35.35

овче
мляко

10-500

y = -11.65ln(x) + 127.69

0.973

9.8

787

краве мляко

5-500

y = -16.34ln(x) + 124.36

0.995

4.8

94.7

UHT

5-500

y = -16.53ln(x) + 116.08

0.998

4.9

54.5

буфер

5-500

y = -17.97ln(x) + 116.39

0.993

4.8

40.2

PEN

SDM

TC

АВ* - антибиотик
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Влияние на броя на соматичните клетки
За да се изследва влиянието на броя на соматичните клетки
(БСК), се приготвят стандартни разтвори на антибиотиците в краве
мляко чрез добавяне на различен брой соматични клетки – 30 000,
200 000 и 900 000 бр/ml и след това се провежда тройният ФИА. За
количествена оценка на влиянието на БСК върху анализа се използва
параметърът аналитичен добив (АД). АД от 100% означава, че
внесената концентрация (ВК) в стандартния разтвор е равна на
определената концентрация (ОК) чрез анализа , т.е. няма пречещо
влияние на соматичните клетки. Резултатите са представени в Таблици
12, 13 и 14, като изчисленията са направени спрямо UHT мляко.
Когато млечната проба съдържа най-голямо количество
соматични клетки (900 000 бр/ml), аналитичният добив се отличава
значително от теоретичния и това се наблюдава при всички
концентрации на антибиотиците Средният АД, определен за PEN, SDM
и TC при тази концентрация на соматични клетки, е съответно 162, 170
и 198 %. Очевидно е, че големият брой соматични клетки оказва силно
пречещо влияние, докато при пробите приготвени с 30 000 и 200 000
соматични клетки, отклонението е по-малко и AД е близък до 100%.
Най-нисък е средният АД при концентрация на соматичните клетки 30
000 бр/ml: 96 % за PEN, 94 % за SDM и 90 % за TC.
Таблица 12. Влияние на броя на соматичните клетки върху имуноанализа
на PEN
PEN
ВК,
ng/ml

БСК
30 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

200 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

900 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

2

1.80

90.0

2.42

110

3.00

150

6

5.77

96.2

6.42

107

9.24

154

10

9.90

99.0

10

100

16

160

20

19.60

98.0

21.6

108

32.2

161

30

29.20

97.0

33

110

49.5

165

50

47.80

95.6

56

112

85

170

100

95

95.0

115

115

172

172
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Таблица 13. Влияние на броя на соматичните клетки върху имуноанализа
на SDM
SDM
ВК,
ng/ml

БСК
30 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

200 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

900 000 бр/ml
ОК,
АД,
ng/ml
%

5

4.7

93.5

5.4

107

5.5

110

10

8.9

88.5

10.6

106

11.8

118

50

46

92.2

58.3

117

75.4

151

100

97

97

124

124

173

173

250

236

94.3

317

127

504

202

500

472

94.4

699

140

1134

227

1000

991

99.2

1344

134

2064

206

Таблица 14. Влияние на броя на соматичните клетки върху имуноанализа
на TC

TC

БСК
200 000 бр/ml

30 000 бр/ml

900 000 бр/ml

ВК,
ng/ml

ОК,
ng/ml

АД,
%

ОК,
ng/ml

АД,
%

ОК,
ng/ml

АД,
%

5

4.8

96.4

5.35

107

5.4

108

10

9.6

95.7

11.2

112

12

119

50

44

88.2

60.9

122

78

155

100

89.7

89.7

128

128

179

179

250

217

86.7

348

139

560

224

500

418

83.6

751

150

1459

292

1000

915

91.5

1218

122

3113

311
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8. Троен флуоресцентен имуноанализ на основата на
лиофилизирани МНЧ-NH2 за определяне на Пеницилин,
Сулфадиметоксин и Тетрациклин при 37 °С
За да бъде създаден имунофлуоресцентен кит за анализ на
остатъци от антибиотици с приложение в практиката, е необходимо да
се обърне внимание на запазване активността на отделните компоненти
на имуноанализа във времето. Известно е, че лиофилизираните
биоагенти запазват активността си при съхранение. Затова е разработен
същият троен ФИА, но с предварително лиофилизирани имобилизирани
антитела и лиофилизирани флуоресцентни конюгати PEN-ATTO 488,
SDM-ATTO 590 и TC-ATTO 633. Основната цел на тази предварителна
обработка на компонентите на анализа е тяхната стабилизация и
възможността
да
се
увеличи
срокът
на
годност
на
имунофлуоресцентния кит. Много важно е да се проследи дали
предварителната обработка на имобилизираните антитела и конюгати
чрез лиофилизация ще повлияе на крайните резултати на анализа.
На Фигура 21 са представени калибрационни криви от
съвместното определяне на PEN, SDM и ТС в една и съща проба буфер
и мляко с лиофилизирани имобилизирани антитела и конюгати. На
същата фигура е направено сравнение с калибрационните криви
получени с нелиофилизирани реагенти, също в буфер и мляко. От
получените криви са отчетени някои аналитични параметри, които са
представени в Таблица 15. Очевидно е, че линейните интервали се
запазват и за трите антибиотици, както и LODs. Единствено наклонът на
линейната област на трите калибрационни криви става по-малък, т.е.
леко се намалява разделителната способност, но тази редукция е
назначителна. Прави впечатление, че и тук анализът в стандартни
разтвори направени в буфер е по-чуствителен в сравнение с мляко, тъй
като липсва влиянието на матричния ефект на млякото.
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▬▬ буфер, нелиоф;

▪▪▪▪▪▪ мляко, нелиоф;

▬■▬ PEN/буфер, лиоф; ▬●▬ SDM/буфер, лиоф; ▬♦▬ TC/буфер, лиоф;
▪▪▪□▪▪▪ PEN/мляко, лиоф; ▪▪▪○▪▪▪ SDM/мляко, лиоф; ▪▪▪◊▪▪▪ TC/мляко, лиоф;

А

Нормализиран сигнал, %

100

Б

100

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

60

60

50

50

50

40

40

40

30

30

30

20

20

20

10

10

10
0

0

0
1

10

PEN, ng/ml

100

В

100

1

10

100

SDM, ng/ml

1000

1

10

100

1000

TC, ng/ml

Фигура 21. Калибрационни криви от съвместното определяне на PEN (A), SDM (Б) и TC (В) с лиофилизирани (цветни
линии) и нелиофилизирани реагенти (черни линии) в буфер и мляко
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Таблица 15. Линейност на калибрационните криви и чувствителност на
имуноанализа на съвместното определяне на PEN, SDM и ТС в буфер и
краве мляко, при използването на лиофилизирани МНЧ и конюгати
АВ*
PEN

SDM

Проба

Линейна
област, ng/ml

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/ml

IC50,
ng/ml

буфер

2-40

y= -24.28ln(x)+105.18

0.998

1.8

9.7

мляко

2-50

y= -21.3ln(x)+110.24

0.999

1.8

17

буфер

5-500

y= -15.29ln(x)+113.16

0.998

4.8

62

мляко

5-500

y= -14.34ln(x)+123.72

0.998

4.8

171

буфер

5-500

y= -16.58ln(x)+119.95

0.997

4.8

68

мляко

5-500

y= -15.24ln(x)+125.99

0.992

4.8

146

TC

АВ* - антибиотик
Изследвана
е
стабилността
на
лиофилизираните
имобилизирани антитела и флуоресцентните конюгати PEN-ATTO
488, SDM-ATTO 590 и TC-ATTO 633. За целта, последните се
съхраняват при 4 °С в продължение на 2 години. Всеки месец се
проследява активността на антителата и конюгатите. Установено е, че
остатъчната активност на лиофилизираните имобилизирани антитела и
конюгати е 95% на 2 години, докато при неолиофизираните компоненти
за същия период е 45%. Тези резултати убедително показват, че срокът
на годност на имунофлуоресцентния тест за анализ на антибиотици в
мляко ще бъде значително увеличен чрез предварително лиофилизиране
на неговите компоненти.
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ИЗВОДИ
1. Получени, пречистени, доказани и лиофилизирани са флуоресцентни
конюгати на PEN, SDM и ТС с различни флуоресцентни багрила и е
установено, че в продължение на 2 години те имат остатъчна
активност 95%.
2. Установено е,че аналитичните параметри на разработения единичен
ФИА на основата на МНЧ-СООН за индивидуално определяне на
PEN и SDM в мляко са идентични с двойния ФИА, единствено
LODs на PEN и SDM при единичния анализ са по-ниски: съответно
2 и 45 ng/ml в сравнение с двойния - 3 и 100 ng/ml.
3. Доказано е, че чувствителността на ФИА на антибиотици в мляко е
по-малка в сравнение с чувствителността на анализите в буфер,
поради влиянието на матричния ефект на млякото.
4. Получени са МНЧ с диаметър 15 nm, които са подложени на
повърхностна модификация с 0.5% APTES с цел въвеждане на
оптимално количество амино групи (0.58 mgeqv/g.).
5. Доказано е, че активността на имобилизираното антитяло към PEN
чрез ориентирания метод e по-голяма (91.34%) в сравнение с
безпорядъчната имобилизация (26.2 и 89.1%, съответно при
активиране с EDC и EDC/NHS).
6. Установено е, че всички параметри на разработения ФИА на
основата на МНЧ-NH2 за индивидуално определяне на PEN, SDM и
ТС в мляко проведени при 37 °С са значително по-добри в
сравнение с анализите при 20 °С и при евентуално създаване на
автоматично устройство в бъдеще, трябва да се осигури тази
температура.
7. Получени са много добри резултати от единичния ФИА на основата
на МНЧ-NH2 проведен при 37°С, които отговарят напълно на
Европейските критерии за остатъци на антибиотици в мляко:
 за PEN: линеен интервал от 2 до 10 ng/ml в буфер и мляко;
LOD в буфер и мляко - 1.8 ng/ml, IC50 - 3.4 ng/ml (в буфер) и 4
ng/ml (в мляко).
 за SDM: линеен интервал от 10-500 ng/ml (в буфер) и от 50 до
1000 ng/ml (в мляко); LOD - 7.5 ng/ml (в буфер) и 48 ng/ml (в
мляко); IC50 - 131 ng/ml (в буфер) и 306 ng/ml (в мляко).
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 за TC: линеен интервал от 10 до 500 ng/ml (в буфер) и от 50 до
1000 ng/ml (в мляко); LOD - 10 ng/ml (в буфер) и 50 ng/ml (в мляко);
IC50 – 54 ng/ml (в буфер) и 158 ng/ml (в мляко).
8. Доказана е високата селективност на ФИА чрез изследване кросреактивността на антителата срещу структурно подобни
съединения: за анти-PEN антитяло – 13% срещу ампицилин и 0%
срещу 6-аминопеницилинова киселина; за анти-SDM антитяло 16% срещу стрептомицин и 47% срещу сулфамеразин; за анти-ТС
антитяло - 0 % срещу доксициклин, 10% срещу окситетрациклин
и 14% срещу хлортетрациклин.
9. Разработен е бърз, чувствителен и селективен мултианализ (троен
ФИА) на основата на МНЧ-NH2 и три различни флуоресцентни
багрила за съвместно определяне на PEN, SDM и ТС в буфер и
мляко при 37 °С в концентрации близки до единичния ФИА и
напълно отговарящи на Европейските критерии за максимално
допустими остатъци на антибиотици в мляко:
 за PEN: линеен интервал от 2 до 40 ng/ml (в буфер) и от 2 до 50
ng/ml (в мляко); LOD – 2 ng/ml, IC50 - 7.24 ng/ml (в буфер) и 12.83
ng/ml (в мляко)
 за SDM – линеен инервал в буфер и мляко от 5 до 500 ng/ml;
LOD – 4.8 ng/ml, IC50 - 35.35 ng/ml (в буфер) и 83.32 ng/ml (в мляко)
 за TC - линеен интервал в буфер и мляко от 5 до 500 ng/ml,
LOD – 4.8 ng/ml, IC50 - 40.22 ng/ml (в буфер) и 94.7 ng/ml (в мляко)
10.Доказано е, че най-значимите фактори при валидирането на
имуноанализа са маслеността и броят на соматичните клетки в
млякото.
11. Тройният ФИА на основата на МНЧ-NH2 за съвместно определяне
на PEN, SDM и ТС в буфер и мляко при 37 °С с лиофилизирани
имобилизирани антитела и флуоресцентни конюгати PEN-ATTO
488, SDM-ATTO 590 и TC-ATTO 633 показва идентични резултати
с тройния ФИА с нелиофилизирани реагенти – линейните
интервали и LOD на антибиотиците се запазват;
налице е
незначително намаляване на наклона на линейната област на трите
калибрационни криви.
12. Лиофилизираните имобилизирани антитела и флуоресцентни
конюгати PEN-ATTO 488, SDM-ATTO 590 и TC-ATTO 633
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осигуряват голям срок на годност (2 години) на разработения
имунофлуорецентен
кит,
показващ
добри
потенциални
възможности за анализ и контрол на качеството на млякото.
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1.

2.

3.

Получени,
пречистени,
доказани
и
лиофилизирани
са
флуоресцентни конюгати на PEN, SDM и ТС с различни
флуоресцентни багрила.
Получени са МНЧ с диаметър 15 nm, които са подложени на
повърхностна модификация с APTES с цел въвеждане на амино
групи.
Разработен е бърз, чувствителен и селективен мултианализ на
основата на МНЧ-NH2 и три различни флуоресцентни багрила за
съвместно определяне на PEN, SDM и ТС в буфер и мляко при 37
°С в концентрации напълно отговарящи на Европейските критерии
за максимално допустими остатъци на различните антибиотици в
мляко.
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