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Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет при
катедра Биотехнология, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на заседание, състояло се на 17.05.2016 г. и е насочен за
разкриване на процедура за защита пред жури, определено със заповед
............................. 2016 г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров”.

Дисертационния труд съдържа 122 страници, 12 таблици и 34 фигури.
В библиографията са включени 158 заглавия.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ........................... от
.................. часа в зала......., ОК, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
– гр. Бургас.

Материалите за защитата са на разпoложение на интересуващите се в
деловодството на Университет „Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас

Автор: Цветомира Тошкова Иванова
Заглавие: Получаване на имунонаноструктуриран биосензор за анализ
на прогестерон в млечни продукти
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ACN - ацетонитрил
APTES - 3-аминопропил триетоксисилан
APTHS - 3-аминопропил трихидроксисилан
BSA - говежди серум албумин
ED95 - ефективна доза при 95% свързване
EDC-HCl
N-(3-диметиламинопропил)-N'-етил-карбодиимид
хидрохлорид
EIA - ензимен имунoанализ
ELISA - Eнзимно-свързан имуносорбентен анализ
FITC - флуоресцеин изотиоцианат
FSH - фоликулостимулиращ хормoн
GC - газова хроматография
GnRH - гонадотропин освобождаващия хормон
hCG - човешки хорион-гонадотропин
HPLC - високоефективна течна хроматография
HRP- Пероксидаза от хрян
IgG - имуноглобулин G
KLH - хемоцианин изолиран от калифорнийска мида
LFIA - латерален поточен анализ
LH - лутеинизиращ хормон
LOD - границата на откриваемост
mAb - моноклонално антитяло
MS - масспектрометрия
NHS - N-хидрокси-сукцинимид
PB - фосфатен буфер
PG-3-CMO - прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим
PG-3-CMO-BSA-FITC - прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксимговежди серум албумин -флуоресцеин-5(6)-изотиоцианат
PG-3-CMO-BSA - прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим-говежди
серум албумин
PG-3-CMO-HRP - прогестерон-3-(О-карбоксиметил)oксим
пероксидаза
PG - прогестерон
QCM - кварцов кристал микробаланс
RIA - радиоимунен анализ
RIAs - радиоимунни анализи
SCC - брой соматични клетки
SPR - повърхностен плазмен резонанс
TFA - трифлуороцетна киселина
TIRF - Обща отражателна флуоресценция
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TLC - тънкослойна хроматография
TMB - 3,3´,5,5´-тетраметилбензидин
TRH - тиреоидоосвобождаващ хормон
ВН - вибрационно ниво
ГА - глутаров алдехид
МНЧ - магнитни наночастици
МНЧ-ELISA - ензимно-свързан имуносорбентен анализ на базата на
магнитни наночастици
МНЧ-NH2 - магнитни наночастици, покрити с полимер и съдържащи
амино групи
МНЧ-ФИА - флуоресцентен имуноанализ на базата на магнитни
наночастици
ПАМ- повърхностно активни молекули
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ВЪВЕДЕНИЕ
Анализите на прогестерон се извършват главно за оценка на
репродуктивния статус на млекодайните животни. В последните години
обаче се установи, че високите концентрации на прогестерон оказват
неблагоприятно въздействие върху здравето на човека и това наложи да
се разработят нови подходящи аналитични методи за анализ на
прогестерон. Прогестеронът циркулира в кръвта главно свързан със
серумен албумин и кортикостероид-свързващ глобулин. Само 2% от
общата концентрация на прогестерона циркулира като свободен
хормон. Този прогестерон впоследствие преминава в млякото на
млекодайните животни. Концентрацията на прогестерон в кръвта тясно
корелира със съответната концентрация на хормона в млякото.
Определянето на концентрацията на прогестерон в млечни проби
вместо

в

серумни

проби

намира

все

по-голямо

приложение.

Предимствата на този подход са лесно вземане на млечната проба и
директното й анализиране. За разлика от тях, кръвните проби изискват
изолиране на серума преди да се направи анализа.
За определяне на концентрацията на прогестерон в серум и
мляко са разработени редица имунохимични методи с различни маркери
- изотопни, ензимни и флуоресцентни маркери. Радиоимунологичният
анализ изисква скъпа апаратура, повече време и професионално обучен
специалист.

Имуноензимните

методи

отнемат

доста

време.

Прилагането на магнитни наночастици като носители за имобилизация
на антитела и съчетаването им с ензимно свързан имуносорбентен и
имунофлуоресцентен анализ е възможност за създаване на чувствителен
и бърз метод за определяне на концентрацията на прогестерон директно
в пълномаслено мляко. Използването на магнитни наночастици като
носител

за

имобилизация

на

антитела

значително

подобрява
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ефективността и скоростта на имунологичната реакция и съкращава
времето за имобилизация на антителата. Прилаганата технология на
имуномагнитно разделяне при провеждане на анализа се основава на
специфично свързване на имобилизираното антитяло с антигена. При
използване на магнитно поле лесно може да се отделят магнитните
наночастици с образувания конюгат антитяло-антиген от несвързания в
пробата антиген. Посочените предимства на магнитни наночастици
осигуряват по-добра чувствителност и бързина на имуноанализа, кратко
време за имобилизация на антитялото и прости процедури за измиване и
разделяне на магнитните наночастици с имобилизирани антитела и
конюгати при провеждане на имуноанализа, както и възможност за
създаване на оптичен наноструктурен биосензор.

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта

на

настоящата

дисертация

е

разработване

и

охарактеризиране на имуноанализ, за определяне концентрацията
на прогестерон в мляко на базата на имобилизирани антитела
върху магнитни наночастици, на чийто основа да бъде създаден
оптичен биосензор.
За постигане на целта са поставени следните задачи:
1. Получаване на модифицирани магнитни наночастици.
2. Провеждане на безпорядъчна и ориентирана имобилизация
на

анти-прогестерон

антитялото

върху

активираните

магнитни наночастици.

2

3. Разработване на ензимно-свързан имуносорбентен анализ на
базата на магнитни наночастици (МНЧ-ELISA) за определяне
концентрацията на прогестерон в мляко.
3.1. Получаване,

пречистване

и

доказване

на

конюгата

прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим-пероксидаза

(PG-3-

CMO-HRP).
3.2. Определяне на оптималните условия за провеждане на МНЧELISA за определяне концентрацията на прогестерон.
3.3. Изследване

влиянието

на

различни

видове

мляко

и

съдържанието на мазнини в млякото върху МНЧ-ELISA на
прогестерон.
3.4. Определяне на стабилността на конюгата прогестерон-3-(Окарбоксиметил) оксим- пероксидаза при съхранение.
4.

Разработване на флуоресцентен имуноанализ на базата на
магнитни наночастици за определяне концентрацията на
прогестерон в мляко.

4.1. Получаване,

пречистване

и

доказване

на

прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим-албумин
CMO-BSA)

и

конюгатите
(PG-3-

прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим-

албумин-флуоресцеин-5-изотиоцианат

(PG-3-CMO-BSA-

FITC).
4.2. Определяне на оптималните условия за протичане на
флуоресцентния имуноанализ за определяне концентрацията
на прогестерон.
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4.3. Валидиране на флуоресцентен имуноанализ на основата на
магнитни наночастици за определяне концентрацията на
прогестерон в мляко.
II. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1.

Получаване на модифицирани магнитни наночастици
използвани като носители за разработването на
имуноанализи
Имуноанализите се основават на използвaнето на магнитни

наночастици като носител за имобилизация на моноклонално антипрогестерон антитяло. Наночастиците са във вид на суспензия поради
малкия си размер. Предимствата на магнитните частици в сравнение с
конвенционалните твърди повърхности използвани в имуноанализите са
лесна манипулация, висока скорост на масообмен, добър контакт между
двете

фази,

перспективи

за

автоматизация

на

системата

и

миниатюризация на апаратурата (Zhao и Shippy, 2004).
Магнитните

наночастици

(Fe3O4)

извършване на копреципитация на Fe

2+

и Fe

се
3+

синтезират

във вид на

чрез
водни

разтвори на техните соли. Измереният среден размер на получените
магнитни наночастици (МНЧ) е 182.4 nm. Като покриващ материал за
модифициране на МНЧ се използва 3-(аминопропил)триетоксисилан
(APTES), (Smith и Chen 2008; Wu и колектив, 2007). Повърхностната
модификация

чрез

силанизация

е

много

сложен

процес.

3-

(аминопропил)триетоксисиланът реагира с повърхността на носителя в
различни неполярни и полярни разтворители (Bruce и Sen, 2005). Той се
хидролизира в присъствието на вода и силанолните му групи
кондензират с хидроксилните групи на повърхността на МНЧ. Размерът
на наночастиците след покриване с APTES се увеличава до 292.8 nm.
Подобни резултати са получени и от други автори. Liu и колектив
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(2004) са получили, че средния размер на непокритите магнитни
частици е 100 nm, а на покритите с аминосилан е 250 nm. Zhang и
колектив (2010) описват, че когато хитозан/Fe3O4 съотношението се
увеличава от 0.5 до 1.5, средния диаметър на частиците расте от 54 до
90 nm, вероятно поради по-голямо количество омрежени хитозанови
молекули на повърхността на наночастиците.
Получаването

на

МНЧ

се

извърша

чрез
3+

копреципитация във воден разтвор, съдържащ Fe /Fe

2+

директна
йони при

добавянето на амониева основа, съгласно уравнение 1:
Fe2+ + 2Fe3+ + 8ОН- = Fe3O4 + 4H2O

(1)

Реакцията се извършва при рН=10÷11 в азотна атмосфлера 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

(2)

Fe3O4 + 2H+ = γ Fe2O3 + Fe2+ + H2O

(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). Варирана е
скоростта на разбъркване 1000-1200 rpm и рН 9,5-11. Установено е, че
5

синтезираните наночастици при различни условия имат различен среден
размер на частиците 180-250 nm. Средният размер на частиците е
определен чрез Izon qNano апарат. За провеждане на експериментите са
избрани частиците с 180 nm. На Фигура 1 А е представен Izon qNano
анализa, показващ средния размер на използваните в експериментите
наночастици и тяхната дисперсия.

Фигура 1. Разпределение на размера на магнитните наночастици
(A) и покритите с 3-(аминопропил)триетоксисилан наночастици (B)
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 имобилизация на антитела. Затова МНЧ се подлагат на
повърхностна модификация със силан (APTES), при което на
повърхността им се въвеждат аминогрупи (–NH2).
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С цел да се определи оптималната концентрация на силан, при
която се получава най-голямо количество –NH2 групи по повърхността
на МНЧ, концентрацията на APTES

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%. Покритите със
силан магнитни наночастици променят своя среден размер и това е
показано отново чрез

Izon qNano анализa (Фигура 1 В). За да се

потвърди химичната модификация на повърхността на МНЧ, те са
охарактеризирани чрез FTIR (Фигура 2).

Фигура 2 . 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 насипен магнетит (Kim и колектив, 2001; Ма и
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колектив, 2003). При модификацията с APTES на повърхността на
частиците се образува връзката Fe-O-Si. Абсорбционната ивица, която
отговаря на тази връзка, се появява при 584 cm-1 и не може да се види на
спектъра 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 SiO-H
и Si-O-Si връзките. Абсорбционните ивици при 922 и 862 cm-1 показва
разтягането (stretching) 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 NH2 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).
2.

Активиране на МНЧ-NH2. Безпорядъчна и ориентирана
имобилизация на анти-прогестерон антитялото към
повърхността на активираните МНЧ.
Модифицираните магнитни наночастици (магнитни наночастици-

3-(аминопропил)триетоксисилан)

се

използват

като

носители

за

ковалентна имобилизация на моноклонално анти-прогестерон антитяло.
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 се
свързва с амино групата на МНЧ, а другата реагира с амино групата от
лизиновия остатък на антитялото (при безпорядъчната имобилизация).
В резултат на тези реакции се образуват Шифови бази. Безпорядъчната
имобилизация на антитялото към МНЧ се използва в много области.
Проблемът, който може да се породи при такъв вид имобилизация е
намаляване на антиген-свързващият капацитет на антитялото (Caravajal
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et al. 1988; Golub et al. 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 активни Fab
региони) за свързване на антигена и се предпочита пред директната. На
Фигура 3 е представена принципна схема на безпорядъчна и
ориентирана имобилизация на антитяло към модифицирани МНЧ-NH2.
За

стабилизиране

на

Шифовите

бази

се

използва

натриев

цианоборохидрид. Ориентираната имобилизация осигурява правилна
ориентация на всички антитела, с достъпни активни Fab региони за
свързване на антигена. Ефективността на имобилизацията на антитялото
се определя чрез разликата в концентрацията на антитялото в
супернатантата преди и след сдвояващата реакция като се използва
Брадфорд метод. Установено е, че количеството на имобилизираните
антитела чрез ориентираната имобилизация е по-малко (0.020 mg
антитяло за mg магнитни наночастици), отколкото чрез директната
имобилизация (0.025 mg антитяло за mg магнитни наночастици), но
антиген-свързващия капацитет на антитялото е по-висок (82% спрямо
69%). След имобилизацията на антитялото по ковалентния начин,
повърхността на наночастиците се блокира, тъй като тя трябва да бъде
химически и физически инертна, за да се предотврати неспецифична
адсорбция на други компоненти от пробата. За целта имобилизираното
антитяло на магнитните наночастици се инкубира в разтвор на говежди
серумен албумин, който се счита за подходящ блокиращ агент.
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НЕАКТИВНО
НАПЪЛНО
АКТИВНО

активиране на
МНЧ с
глутаров алдехид
МНЧ - NH2

БЕЗПОРЯДЪЧНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитела

ЧАСТИЧНО
АКТИВНО

активирани МНЧ

свързване на ПРОТЕИН
активирани МНЧ

А

към

НАПЪЛНО
АКТИВНО

ОРИЕНТИРАНА
ИМОБИЛИЗАЦИЯ
на антитела

МНЧ - ПРОТЕИН А

МНЧ

АНТИТЯЛО

ПРОТЕИН А

Фигура 3. Принципна схема на безпорядъчна и ориентирана
имобилизация на антитяло към модифицирани МНЧ-NH2
Puertas и колектив (2010) са изследвали различни блокиращи
агенти и са описали, че най-добри резултати се получават с говежди
серумен албумин. Ковалентната имобилизация се извършва при 4˚С при
вариране на времето от 2 до 16 часа. Намерено е, че оптималното време
за имобилизация на антитялото върху магнитните наночастици е 2.5
часа.
Разработване на ензимно-свързан имуносорбентен
анализ на базата на МНЧ за определяне концентрацията
на прогестерон (МНЧ-ELISA)
3.1.
Получаване, пречистване и доказване на конюгатa
PG-3-CMO-HRP
 Получаване на конюгатa PG-3-CMO-HRP

3.
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За провеждането на имуноанализа на конкурентен принцип е
необходимо да бъде получен маркиран антиген. Той е приготвен чрез
свързването на прогестерон-3-карбоксиметил оксим с пероксидаза с
помощта на N-хидроксисукцинимид и N-(3-диметиламинопропил)-N'етил-карбодиимид хидрохлорид.
 Пречистване на конюгатa PG-3-CMO-HRP
Полученият конюгат се пречиства с гелна хроматография на Sephadex
G-25.

Условията

за

разделяне

на

конюгата

са:

размери

на

хроматографската колона - височина 20 cm и ширина – 1 cm; елуент 10 mM PB pH 7.0, скорост на потока 1 mL/min, обем на събраните
фракции - 1mL. След разделянето се измерва абсорбцията на всяка
фракция при 2 дължини на вълната, при които индивидуалните
компоненти абсорбират
Абсорбция

ABS=f

(№

светлина
на

и се

фракция).

построява

Получените

зависимостта
резултати

са

представени като вмъкнати графики във Фигура 4. Сравняват се
абсорбционните спектри във видимата и ултравиолетовата област на
индивидуалните компоненти с тези на конюгата (Фигура 4).
Измерванията са направени чрез спектрофотометър Jenway 6900,
Англия, работещ в ултравиолетовата и видимата области. Фигура 4
показва абсорбционните спектри на PG-3-CMO, HRP и PG-3-CMO-HRP
снети в областта 200-600 nm.
Вижда се, че PG-3-CMO има характерен абсорбционен
максимум при около 254 nm, а HRP има два максимума при 280 nm и
403 nm. Подобни резултати са получени и от други автори (Toledo и
колектив, 2011, Radoi и колектив 2009 ). Конюгатът има три
абсорбционни максимуми при 249 nm, 278 nm и при 401 nm, т.е.
конюгирането е довело до леко изместване на максимуми
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Фигура 4. Абсорбционен спектър във видимата и ултравиолетовата
област на PG-3-CMO, HRP и PG-3-CMO-HRP конюгат. Вмъкната
фигура: Пречистване на PG-3-CMO- HRP чрез Sephadex G-25
При вмъкнатата графика, първия пик (фракции 4÷8) съдържа и двата
компонента едновременно и отговаря на получения конюгат, а фракции
от 10 до 12 и фракции от 14 до 16 отговарят съответно на излишния
несвързан ензим и несвързания PG-3-CMO.
 Доказване на конюгатите PG-3-CMO и PG-3-CMO-HRP
Пречистването на PG-3-CMO-HRP конюгатa се извършва чрез
високоефективна течна хроматография с мобилна фаза ацетонитрилвода, подкислена с трифлуороцентна киселина (0.1%) и със стационарна
фаза Nucleosil® 100–5 С18. 20 µL от всяка проба се разтварят в
съответната мобилна фаза А и B 1:1 и се пропуска през колоната
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(дължина на колоната 25 cm, вътрешен диаметър 4.6 cm и дисперсност
на неподвижната фаза 5 µm) със скорост 1 mL/min. Преди
хроматографското определяне колоната се еквилибрира с 95% мобилна
фаза А и 5% мобилна фаза B. Поради различните физикохимични
характеристики на изследваните компоненти е разработена програма за
градиентно елуиране: съдържанието на ацетонитрил в мобилната фаза е
варирано в границите от 5 до 75 % (Таблица 1). Детекцията при всяко
хроматографско определяне на конюгата се извършва едновременно
при две дължини на вълната, които отговарят на абсорбцията на
отделните му компоненти: 254 и 280 nm.
На Фигура 5 е направено сравнение на хроматограмите на PG3-CMO, HRP и PG-3-CMO-HRP конюгата, получени при посочените погоре хроматографски условия. Времената на задържане (RT, min) на
чистия PG-3-CMO ( при 254 nm), ензима (при 280 nm) и на конюгата
(при 280 nm) са съответно 8.12, 12.55 и 9.13 min.
Таблица 1. Градиентна програма за елуиране на PG-3-CMO-BSA и PG3- CMO-BSA- FITC конюгати чрез HPLC
Време, min

H2Oa, %

ACNa, %

0

95

5

2

75

25

7

50

50

15

35

65

18

25

75

а

Всички разтворители съдържат 0.1 % трифлуороцетна киселин
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Фигура 5. HPLC хроматограми на a) PG-3-CMO, b) HRP и c) PG-3CMO-HRP
3.2.
3.2.1.

Оптимизация на МНЧ-ELISA за определяне
концентрацията на прогестерон
Определяне на оптималната концентрация на
конюгата прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксимпероксидаза

Определена е оптималната концентрация на конюгата – PG-3CMO-HRP необходима за извършване на ензимната реакция. Направени
са серия от разреждания на конюгата от 0 до 4 µg/mL На Фигура 6 е
показано, че оптималната концентрация на конюгата PG-3-CMO-HRP за
извършване на ензимната реакция е 1 µg/mL. Оптичната плътност след
тази концентрация е почти константа при избраната концентрация на
субстрата (0.1 mg/mL)
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Ако концентрацията на субстрата е по-висока от избраната
стойност, цветът на разтвора се променя (от син до зелен) и резултатите
не са възпроизводими
2.5

Абсорбция 450 nm

2
1.5
1
0.5
0
0

1

2

3

4

[Прогестерон-3-СМО-пероксидаза ], µg/mL
Фигура 6. Влияниение на концентрацията на прогестерон-3-(Окарбоксиметил)оксим-пероксидаза върху интензивността на
аналитичния сигнал
В публикация на Chang и колектив (2009) е описано, че МНЧ от
Fe3O4

с много малки размери (10-15 nm) притежават пероксидазо-

подобна активност, но след модификация на магнитните наночастици
ензимно-подобната им активност намалява. Те считат, че пероксидазоподобната активност диктува чувствителността на анализа и на
практика тези частици могат да бъдат използвани като ензим. Други
автори посочват, че ако активността на тези наночастици е много ниска,
те не могат да се използват като ензим (Zhang и колектив, 2010). За да се
проверят тези резултати са проведени експерименти с магнитни
наночастици с два различни размера – 182 nm (получени от нас) и 15 nm
(Gabrovska и колектив, 2013). Резултатите показват, че само по-малките
по размер наночастици (15 nm) показват ниска пероксидазо-подобна
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активност. Идентични резултати са получени и от други автори (Gao и
колектив, 2007). Следователно може да се игнорира пероксидазоподобната активност на магнитните наночастици, тъй като размера на
използваните от нас частици е по-голям (182 nm). Това означава, че
изполвания

в

експериментите

белязан

антиген-прогестерон-3-(О-

карбоксиметил)оксим-пероксидаза дава напълно коректни резултати и
не се влияе от пероксидазо-подобна активност на МНЧ.
3.2.2.

Определяне на оптималната концентрация на
анти-прогестерон антитяло

Определена

е

и

оптималната

концентрация

на

имобилизираното анти-прогестерон антитяло чрез свързването му с
конюгата

прогестерон

3-(О-карбоксиметил)оксим-пероксидаза.

Извършени са серия от анализи с различна концентрация на
имобилизираното

анти-прогестерон

антитяло

(Фигура

7)

при

оптимална концентрация на конюгата (1 µg/mL) и 75 µL субстрат.

Абсорбция 450 nm

2

1.5

1

0.5

0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

[Ab], mg per mg МНЧ
Фигура 7. Влияние на концентрацията на имобилизираното антипрогестерон антитяло върху интензивността на аналитичния
сигнал
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Определено

е,

че

оптималната

концентрaция

на

имобилизираното антитяло е 0.025 mg за mg магнитни наночастици.
3.3.

Калибрационни криви за определяне
концентрацията на прогестерон чрез МНЧ-ELISA

На основата на получените оптимални концентрации за
имобилизираното антитяло и белязания антиген е разработен магнитно
базирания ELISA метод за определяне концентрацията на прогестерон.
Експериментите се извършват със стандартни разтвори на прогестерон в
10 mM PB (pH 7.4).

На Фигура 8, крива А е представена

калибрационната крива на прогестерон в буфер (имобилизацията на
антитялото е директна). На ордината на фигурата се нанася
съотношението B/B0 (в проценти), а на абцисата концентрацията на
прогестерон. B0 е абсорбционния интензитет на свързания конюгат към
имуносорбента в отсъствие на прогестерон (B0 =1.2), а B е
абсорбционния интензитет на свързания конюгат в присъствие на
прогестерон (B варира от 1.116 до 0.102). Установено е, че линейната
област на стандартната крива А за определяне на прогестерон в буфер е
0.0625-2 ng/mL. Чувствителността на анализа обикновено се изразява с
неговата граница на откриваемост и наклона на линейната област на
стандартната крива. Границата на откриваемост (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 (Simersky и колектив, 2007). Установено е, че
чувствителността на анализа за прогестрон в буфер е много висока: 0.04
ng/mL. За да се демонстрира приложимостта на имуноанализа за
определяне на прогестерон в млечната индустрия се извършват
експерименти с пълномаслено мляко.

Анализите се извършват чрез
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прибавянето на определени концентрации на прогестерон в краве
мляко, което не съдържа прогестерон.

B/B0, %
120
100
80
60
40
20
0
0.01

0.1
1
10
[Прогестерон], ng/mL

100

Фигура 8. Калибрационни криви за определяне на прогестерон чрез
магнитно-базираната ELISA: без протеин А в буфер (A, ●), без
протеин А в краве мляко (B, ▲) и с протеин А в краве мляко (C, ■).
Изследванията се извършват по същия начин, както анализите
на прогестерон в буфер. Получена е стандартна крива B за прогестерон
в пълномаслено мляко с концентрация на прогестерон варираща от 0 до
10 ng/mL (имобилизацията на антитялото е директна). Установено е, че
линейната област е с по-широк обхват в сравнение с обхвата на
стандартната крива А. Границата на откриваемост е 0.09 ng/mL.
Чувствителността на анализа на прогестерон в краве мляко е по-ниска в
сравнение с чувствителността на анализа на прогестерон в буфер,
Таблица 2. Резултатите в таблицата показват, че матричния ефект на
18

млякото причинява незначително понижение на чувствителността на
анализа. Следователно, анализът на млечните проби може да се
извърши без предварителна обработка и пречистване на пробите.
Таблица 2.
Линейни уравнения, корелационни коефициенти, LOD и линейна
област на калибрационните криви за анализ на прогестерон с
различни имобилизационни методи

Метод

Магнитно
базирана Elisa,
буфер

Магнитно
базирана Elisa,
краве мляко
Магнитно
базирана Elisa с
Протеин А , краве
мляко

Линейна
област, ng/mL

Линейно уравнение

0.0625 – 2

y = -22.42ln(x)+34.352

0.9935

0.04

0.125 – 5

y = -20.33ln(x)+51.751

0.9977

0.09

0.125 – 5

y = -20.64ln(x)+46.249

0.9971

0.08

R2

LOD,
ng/mL

Изследвано е влиянието на имобилизационния метод върху
чувствителността на анализите. За тази цел е направено сравнение на
получената

по-горе

калибрационна

крива

В

чрез

директна

имобилизация на антитялото с крива С, получена чрез ориентирана
имобилизация (Фигура 8). Един от проблемите, които възникват при
директната безпорядъчна имобилизация на антитела върху твърдо
фазови материали е, че свързващия капацитет на антигена се редуцира
(Lu и колектив, 1996). Използването на протеин А има две предимства:
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всички свързани антитела са в правилна ориентация, с активната Fab
част насочена в оптимална конфигурация за свързване с антигена и
използването на единичния В домен на протеин А се явява като малък
биомолекулярен носител на антитялото.
На Фигура 8 е представена стандартната крива (крива C)
получена чрез ориентирана имобилизация на антитялото. В този случай
линейна област е 0.125-5.0 ng/mL прогестерон и LOD - 0.08 ng/mL.
Установено е, че наклонът на линейната област на стандартната крива
на прогестерон в мляко с използването на имобилизирано антитяло чрез
протеин А е малко по-голям (-20.64) в сравнение с наклона на
линейната област на кривата с директна имобилизация (-20.33).
Следователно, чувствителността на анализа с имобилизирано антитяло
чрез ориентирана имобилизация е по-висока, но много близка до
чувствителността на анализа с директна имобилизация (Таблица 2).
Получени

са

високи

корелационни

коефициенти

и

на

трите

калибрационни криви (A, B, C), които варират от 0.9935 до 0.9977.
На Таблицата 3 е направено сравнение на получените
резултати чрез МНЧ-ELISA с резултатите получени от други автори
чрез обикновенната ELISA. От таблицата се вижда, че чувствителността
на анализа на прогестерон в пълномаслено мляко чрез магнитнобазираната ELISA е по-висока в сравнение с чувствителността от
предходни изследвания на други автори с конвенционалната ELISA.
Освен това времето за анализ при обикновенната ELISA е около 6 h,
докато за разработената модифицирана ELISA времето се редуцира до
1.5 h . Следователно разработеният анализ съчетава две важни
предимства – висока чувствителност и бързина на анализа.
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Таблица 3.
Сравнение

на

параметрите

на

имуноанализи

за

определяне

концентрацията на прогестерон от различни автори
Вид

Маркиран

Обработка на

LOD,

анализ

антиген

пробата

ng/mL

ELISA

Прогестерон-11αглюкуронид
алкална
фосфатаза

Стандартите на
прогестерон се
приготвят в
пълномаслено мляко

ELISA

Прогестерон-3(Oкарбоксиметил)о
ксим-пероксидаза

Стандартите на
прогестерон се
приготвят в
пълномаслено мляко

Автори

0.15

Groves и колектив,
1990

0.25

Waldmann, 1999

ELISA

-

Млечните проби
съдържат ТМ Lac Tabs
консерванти

0.5

Mann и колектив,
2005

ELISA

11-αхидроксипрогест
ерон-11хемисукцинат
пероксидаза

Пробите съдържат като
консерванти бронопол
и натамицин

1.3

Simersky и
колектив 2007

Магнитно
Прогестерон-3Стандартите на
0.09
В текущата
-базирана
(O- на различни
прогестерон
3.4. Влияние
видовесемляко и съдържанието
на
работа
Elisa
карбоксиметил)о
приготвят в
мазнини вксим-пероксидаза
млякото върху МНЧ-ELISA
на
прогестерон
пълномаслено мляко

Изследвано е влиянието на различните видове мляко и
съдържанието на мазнини в млякото. Анализите се извършват чрез
прибавянето на определени концентрации на прогестерон (0.0625, 0.125,
0.250, 0.5, 1, 2, 5, и 10 ng/mL) в три различни видове млека (краве, козе,
овче), които не съдържат прогестерон. Съдържанието на мазнини в тези
млечни проби съответно е 4.06%, 3.42% и 7.68%. Линейните области на
кривите на тези млека са 0.125-5 ng/mL. От Фигура 9 и Таблица 4 се
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вижда, че границата на откриваемост за прогестерона в овче мляко е 1.4
пъти по-висока от тази в козето и кравето мляко. Линейната област на
калибрационната крива за прогестерон в овче мляко има най-малък
наклон (-13.32) и LOD=0.11 ng/mL, Таблица 4 .

B/B0%

буфер

120

краве мляко
козе мляко

100

овче мляко

80
60
40

20
0
0.01

0.1

1

10

100

[Прогестерон], ng/mL
Фигура 9. Влияние на различните видове мляко и съдържанието на
мазнини върху имуноанализа за определяне на прогестерон
Наклонът на линейната област на калибрационната крива за
прогестерон в козе мляко е по-голям от този в краве (-20.67) и е много
близо до наклона на линейната област на калибрационната крива в
буфер (-22.42). Границата на откриваемост на прогестерона в козе мляко
е 0.08 ng/mL. Резултатите показват, че най-ниска чувствителност има
анализа на прогестерон в овче мляко. Високото съдържание на мазнини
в овчето мляко понижава чувствителността на имуноанализа на
прогестерон.

На

Таблица

4

са

представени

корелационните
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коефициенти на кравето, козето и овчето мляко, които са съответно
0.9977, 0.9972 и 0,9802.
Вариацията на получените резултати в различните млека
показват,

че

матричния

ефект

на

млечните

проби

влияе

на

концентрацията на прогестерона. Получените резултати са подобни на
резултатите, получени от други автори.
Таблица 4.
Линейни уравнение, LOD и корелационни коефициенти на
калибрационните криви за анализ на прогестерон в различни видове мляко
Метод

Съдържан
ие на
мазнини,
%

Линейно
уравнение

R2

LOD,
ng/mL

Магнитно базирана
Elisa, буфер

-

y=22.42ln(x)+34.352

0.9935

0.04

Магнитно базирана
Elisa, козе мляко

3.42

y= 20.67ln(x)+47.685

0.9972

0.08

Магнитно базирана
Elisa, краве мляко

4.06

y=20.33ln(x)+51.751

0.9977

0.09

Магнитно-базирана
Elisa, овче мляко

7.68

y=13.32ln(x)+69.546

0.9802

0.11

Waldmann (1999) е получил стандартна права с концентрационен
интервал от 0.25 до 10 ng/mL за обезмаслено мляко и от 1 до 60 ng/mL
за пълномаслено мляко. Границата на откриваемост за обезмасленото и
пълномасленото мляко съответно е 0.1 ng/mL и 0.25 ng/mL.
Изследвано е влиянието на маслеността на млякото върху
имуноанализа на прогестерон. За анализа се използва краве мляко, което
не съдържа прогестерон. Приготвени са 6 проби от това мляко с
различно съдържание на мазнини (1.0; 2.12; 3.0; 3.54; 4.06 и 4.56%) по
квадратния метод на Pearson (Mullan 2006). Към тези проби се прибавя
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прогестерон с концентрация 6 ng/mL. Аналитичния добив, изразен в
проценти е представен на Таблица 5. Всички експерименти са
проведени по 5 пъти. Очевидно е, че млечната мазнина предизвиква
вариация на аналитичния добив и затова се препоръчва, когато се
приготвят стандартни разтвори на прогестерон концентрацията на
мазнини в млякото да е постоянна. До подобни костатации достига и
Waldmann (1993).
Таблица 5.
Аналитичен добив в проценти на прогестерон в едно и също краве мляко с
различно съдържание на мазнини

Проба

Добавена
концентрация
на прогестерон,
ng/mL

Съдържание на
мазнини, %

Измерена
концентрация на
прогестерон,
ng/mL

Аналитичен
добив,%

1

0

6.00

5.5 ± 0.20

91.67

2

1.00

6.00

5.7 ± 0.25

95.00

3

2.12

6.00

5.9 ± 0.28

98.33

4

3.00

6.00

6.05 ± 0.33

100.83

5

3.54

6.00

6.12 ± 0.35

102.00

6

4.06

6.00

6.3 ± 0.40

105.00

7

4.56

6.00

6.5 ± 0.50

108.33

Той изследва влиянието на мазнините в млякото върху
аналитичния

добив

на

прогестерона

и

е

забелязал

обратно

пропорционална връзка между аналитичния добив и концентрацията на
мазнините в млякото.
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3.4.
Определяне на стабилността на конюгата
прогестерон-3-(О-карбоксиметил) оксим-пероксидаза
Направено е изследване на начина на съхранение на конюгата
прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксим- пероксидаза в период от 6
месеца. Полученият конюгат е разделен на две части: първата част се
лиофилизира непосредствено след получаване на конюгата и се
съхранява при -18 ˚С, а втората част се съхранява при 4 ˚С и не е
лиофилизирана. Активността на конюгата се измерва периодично чрез
магнитно-базираната ELISA и е сравнена с първоначалната активност
на получения конюгат, Фигура 10. От фигурата се вижда, че
лиофилизирания

конюгат

е

по-стабилен

от

нелиофилизирания.

Активността на лиофилизирания конюгат спрямо първоначалната
активност на конюгата след 3 и 6 месеца е съответно 98.83% и 94.15%.
На нелиофилизираният конюгат активността е намалена, на 92.35% на 3
месец и 61.76% на 6-тия месец.

Фигура 10. Стабилност на конюгата прогестерон-3-(Окарбоксиметил)оксим- пероксидаза
25

Изследвана е стабилността и на имобилизираното антитяло чрез
разработената

магнитно-базирана

ELISA.

Имобилизираните

антителавърху магнитните наночастици в буфер са стабилни в рамките
на 1 месец, а лиофилизираните имобилизирани антитела върху
наночастиците са стабилни 12 месеца.
Разработване на флуоресцентен имуноанализ за
определяне концентрацията на прогестерон
4.1. Получаване, пречистване и доказване на конюгатите
PG-3-CMO-BSA и PG-3-CMO-BSA-FITC
 Получаване на конюгатите PG-3-CMO-BSA и PG-3-CMOBSA-FITC
Първата стъпка при получаването на PG-3-CMO-BSA-FITC
4.

конюгатa е активиране на PG-3-CMO по карбодиимидния метод, който е
един от най-използваните методи за конюгиране. Карбодиимидът първо
реагира с карбоксилната група на PG-3-CMO, при което се образува
силно

реактивоспособния

О-ацилизокарбамид

като

междинно

съединение. След това, активираната карбоксилна група реагира с
първичната амино група на BSA и се образува амидна връзка.
Полученият

конюгат

PG-3-CMO-BSA

директно

се

свързва

с

флуоресцентното багрило FITC, тъй като то притежава силно
реактивоспособни изотиоцианатни групи, които директно се свързват с
аминогрупите на албумина..


Пречистване на конюгатите PG-3-CMO-BSA и PG-3-CMOBSA-FITC
Следващата стъпка е пречистване на конюгата и тя е

необходима, за да се отдели получения конюгат от нереагиралите
реагенти

и

страничните

молекулните маси на

продукти

на

индивидуалните

реакцията.

Разликата

в

компоненти и конюгата

позволява пречистването да се извърши чрез гел филтрационна
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хроматография. Като стационарна фаза се използва Sephadex G-25, с
която е запълнена хроматографската колона. Условията за разделяне на
двата конюгата са еднакви: размери на хроматографската колона височина 33 cm и диаметър – 1 cm; елуент 10 mM PB pH 7.4, скорост на
потока 1 mL/min и обем на събраните фракции - 1 mL. След разделянето
се измерва абсорбцията на всяка фракция при 2 дължини на вълната,
при които индивидуалните компоненти абсорбират светлината и се
построява зависимостта Абсорбция ABS=f (№ на фракция). Получените
резултати са представени като вмъкнати графики във Фигурa 11 A и B.

Фигура 11. UV aбсорбционни спектъри на: А) PG-3-CMO,
BSA и PG-3-CMO-BSA и В) PG-3-CMO-BSA, FITC и PG-3-CMOBSA-FITC . Вмъкнати фигури : А) Пречистване на PG-3-CMO-BSA
чрез Sephadex G-25; В) Пречистване на PG-3-CMO-BSA-FITC чрез
Sephadex G-25.
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За да се потвърди успешното конюгиране се сравняват
абсорбционните спектри във видимата и ултравиолетовата област на
индивидуалните компоненти с тези на конюгата (Фигурa 11 A и B).
Измерванията са направени чрез спектрофотометър Jenway 6900,
работещ в ултравиолетовата и видимата области. Фигура 11 А показва
абсорбционните спектри на PG-3-CMO, BSA и PG-3-CMO-BSA, които
са снети в областта 200-600 nm. Вижда се, че PG-3-CMO има
абсорбционен максимум при около 254 nm, а BSA при 280 nm.
Конюгатът има абсорбционен максимум при 249 nm, т.е. конюгирането
е довело до изместване на максимума. При вмъкнатата графика, първия
пик (фракции 5÷9) съдържа и двата компонента едновременно и
отговаря на получения конюгата, а фракции от 11 до 14 и фракции от 19
до 21 отговарят съответно на излишния несвързан говежди серум
албумин и съответно несвързания PG-3-CMO. Фигура 11 B показва
абсорбционните спектри на PG-3-CMO-BSA, FITC и PG-3-CMO-BSAFITC, които са снети в областта 200-600 nm. Както се вижда PG-3-CMOBSA-FITC конюгата показва два абсорбционни максимума при 249 nm и
при 490 nm. Отново се наблюдава леко изместване на абсорбционния
максимум от 494 nm при багрилото на 490 nm при конюгата.. При
вмъкната графика, конюгата се съдържа в първия пик (фракции 8÷13).
Фракции от 19 до 22 и фракции от 35 до 54 отговарят съответно на
излишния

несвързан

PG-3-CMO-BSA

и

съответно

несвързаното

флуоресцентно багрило.


Доказване на конюгатите PG-3-CMO-BSA и PG-3-CMO-BSAFITC
Чистотата на получените конюгати е проверена чрез

високоефективна

течна

хроматография

(високоефективен

течен

хроматограф Varian LC-920, USA) по описана методика в т. 3.1.
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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
направи оценка за това дали конюгата съдържа остатъчни количества от
изходните реагенти - прогестерон, флуоресцентно багрило и говежди
серум албумин.
За определяне на двата конюгатите (PG-3-CMO-BSA и PG-3CMO-BSA-FITC) е подбран еднакъв състав на мобилната фаза.
Оптимизираният състав на мобилната фаза е: 0.1% трифлуороцетна
киселина в дейонизирана вода (елуент A); 0.1% трифлуороцетна
киселина в ацетонитрил (елуент B) с градиентна програма за елуиране,
представена на Таблица 1.

Фигура 12. HPLC хроматограми на a) PG-3-CMO, b) BSA, c)
PG-3-CMO-BSA, d) FITC и e) PG-3-CMO-BSA-FITC
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На Фигура 12 са представени HPLC хроматограмите на
конюгатите PG-3-CMO-BSA и PG-3-CMO-BSA-FITC, които са сравнени
с хроматограмите на PG-3-CMO, BSA и FITC, получени при същите
хроматографски условия.
Определяне на оптималното съотношение между
концентрациите на имобилизираното антитяло и PG-3CMO-BSA-FITC конюгат, оптималната температура и
оптималното време за протичане на имунореакцията
Определянето на оптималното съотношение между компонентите

4.2.

на имунореакцията 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 нa количеството имобилизирано антитяло върху МНЧ - 0.125,
0.25, 0.375 и 0.50 mg mАb-МНЧ съответстващи на 0.007, 0.014, 0.021 и
0.028 mg имобилизирано антитяло нa mg магнитни наночастици.
Варирано е и количеството PG-3-CMO-BSA-FITC конюгата - 1.5, 3.0,
7.5, 12.0 µg/mL Експериментът се извършва следвайки описаната
процедура за флуоресцентен имуноанализ. Концентрацията на пробата
(прогестерон) във всички анализи е една и съща – 10 ng/mL Влиянието
на тези два показателя върху анализа са представени на Фигура 13.
Вижда се, че при увеличаване концентрацията на имобилизираното
антитяло-МНЧ от 0.125 до 0.375 mg нормализирания сигнал намалява,
което означава, че количеството на свързания конюгат се увеличава.
При използването на 0.5 mg mAb-МНЧ нормализирания сигнал леко се
увеличава спрямо резултатите получени с 0.375 mg.
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Фигура 13. Влияние на концентрацията на PG-3-CMO-BSA-FITC и
количеството на имобилизираното антитяло на МНЧ върху
имуноанализа
Това вероятно се дължи на пространственото пречене и ниската
степен на взаимодействие между молекулите на антитялото и конюгата
и на ефекта на матрицата.
Най-добри резултати (10.5 % нормализиран сигнал) се получават
при използването на 7.5 µg/mL PG-3-CMO-BSA-FITC конюгат и 0.375
mg mAb-МНЧ (съответно 0.021 mg имобилизирано антитяло нa mg
магнитни наночастици . Тази комбинация осигурява много добра
чувствителност и е избрана за следващите анализи.
Изследвано е влиянието на времето за имунореакция и температурата
върху флуоресцентния имуноанализ. Времето и температурата за
свързване на имунореагентите са един от ключовите параметри, които
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влияят върху чувствителността на имуноанализа. Времето за реакция е
варирано от 0 до 48 min, а имунореакция се извършва при
температурата 25 и 37°С. Експериментът се извършва по описаната
процедура за ФИА, но се използва само разтвор на конюгат PG-3-CMOBSA-FITC, а вместо проба (стандартен разтвор на PG) се добавя равен
обем буфер. Резултатите са представени на Фигура 14. Вижда се, че
при увеличаване на времето за свързване на имунореагентите до 12 min
флуоресцентния сигнал намалява (измерва се флуоресценцията в
остатъчния разтвор) и след това не се променя от 12 до 48 min. Подобри резултати се получават при инкубиране на реагентната смес при
37°С, отколкото на стайна температура. Всички останали анализи се
извършват при 37°С за 12 min. Подбрана е тази температура, тъй като
се счита, че взаимодействието между антитялото и антигена протича
по-бързо при 37 °С, а образувания комплекс между тях е по-здрав.

Фигура 14. Влияние на времето за имунореакция и температурата
върху интензитета на флуоресцентния сигнал
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4.3. Калибрационни криви на имунофлуоресцентния анализ
за определяне концентрацията на прогестерон
Флуоресцентният имуноанализ на PG се извършва по методика описана
в материали и методи. Анализите се извършват чрез прибавянето на
определени концентрации на прогестерон (0.05, 0.25, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0,
50.0, и 100 ng/mL). Резултатите от определянето концентрацията на PG
в буфер и мляко са представени на Фигура 15. Линейният интервал на
калибрационните криви е от 0.05-10.0 ng/mL за буфер и 0.25-25.0 ng/mL
за краве мляко, а границата на откриване (LOD) e съответно 0.026
ng/mL и 0.065 ng/mL (Tаблица 6). LOD на един анализ представлява
най-ниската откриваема концентрация на анализираното вещество,

Нормализиран сигнал, %

която може да бъде ясно разграничена от проба, несъдържаща аналита.
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Фигура 15. Калибрационни криви на флуоресцентния
имуноанализ за PG в буфер и краве мляко
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От Фигура 15 се вижда, че наклона на калибрационната крива в мляко е
по-нисък (-13.36) от този в буфер (-15.17), т.е анализa в мляко има пониска чувствителност.
На Таблица 6 са предствени и линейните уравнения на двете
криви. И при двата анализа са постигнати високи корелационни
коефициенти, чиито стойности са близки до 1.
Изследвана е стабилността на лиофилизираните конюгати PG-3CMO-BSA-FITC. За целта, последните се съхраняват при -18 °С в
продължение на 2 години. Всеки месец се проследява активността на
конюгатите. Установено е, че остатъчната активност на конюгатите е
95% в края на 2-рата година, докато при неолиофизираните компоненти
за същия период е 45%. Тези резултати убедително показват, че срока
на годност на имунотеста за анализ на прогестерон в мляко ще бъде
значително увеличен чрез предварително лиофилизиране на неговите
компоненти.
Таблица 6. Линеен интервал, линейни уравнения на
калибрационните криви и чувствителност на флуоресцентния
имуноанализ за определяне на PG в буфер и сурово краве мляко
Линейна
област,
ng/mL

Линейно уравнение

Буфер

0.05-10

y= -15.17ln(x)+45.614

0.9990

0.026

краве мляко

0.25-25

y= -13.36ln(x)+65.598

0.9986

0.065

Матрица

R2

LOD,
ng/mL
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Таблица 7. Сравнение на разработения флуоресцентен
имуноанализза прогестерон с аналогични резултати получени от
други автори
Метод
Поточен
флуороиму
но-анализ
ФИА
базиран на
квантови
точки

Маркер

Европий

Време

LOD,
ng/mL

Линейна
област,
ng/mL

Автори

2h

2.72

1-50

Oku и
клектив, 2011
TrapiellaAlfonso и
колектив,
2011

CdSe/ZnS
кв. точки

2h

0.1

ng/mL
0.3-14.5

TIRF*

Флуор.
багрило
Cy5.5

12 min

0.07

0.3-65

Tschmelak и
колектив,
2005

TIRF*

Флуор.
багрило
Cy5.5

15 min

0. 08

-

Käppel и
колектив,
2007

МНЧ-ФИА

FITC

12 min

0.065

0.25-25

В текущата
работа

*TIRF - Обща отражателна флуоресценция
Получените резултати за флуоресцентния имуноанализ на
прогестерон са сравнени с резултатите получени от други автори
(Таблица 7). От сравнението се вижда, че резултатите са аналогични.
4.4. Валидиране на флуоресцентния имуноанализ на
основата на МНЧ за определяне концентрацията на
прогестерон
Валидирането на даден аналитичен тест е задължително действие,
за да се докаже неговата надежност. Всеки официален аналитичен метод
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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 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 на хормона 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 конкурентен
флуоресцентен имуноанализ при 37 °С.


Влияние на вида на кравето млякото върху
флуоресцентния имуноанализ на прогестерон

Проследено е влиянието на различни видове краве млека
(UHT, сурово и пастьоризирано

мляко)

върху

флуоресцентния

имуноанализ. Резултатите са представени на Фигура 30. За целта,
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разтворите на прогестерон се приготвят в посочените видове млека и
се провежда ФИА.
Очевидно е, че чувствителността на анализа е по-малка при
провеждането му в сурово и пастьоризирано мляко, тъй като наклона на
линейната част на кривите е по-малък. Чувствителността на анализа в
UHT мляко е най-висока и близка до тази определена в буфер. На
Таблица 8 са представени

линейните

интервали

и линейните

уравнения на калибрационните криви от Фигура 16. Линейният
интервал на калибрационната крива съществено се променя при
провеждане на анализа в U H T мляко.

120

сурово мляко
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Фигура 16. Калибрационни криви на флуоресцентния имуноанализ
на прогестерон в различни видове краве млека (UHT, сурово и
пастьоризирано мляко)
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Таблица 8. Линеен интервал, линейни уравнения на калибрационните
криви и чувствителност на флуоресцентния имуноанализ за определяне на
PG в сурово, пастьоризирано и UHT краве мляко

Матрица
сурово краве мляко

Линейна
област,
ng/mL

Линейно уравнение

0.25-25

y= -13.36ln(x)+65.598

0.9986

0.065

0.25-25

y= -14.35ln(x)+61.352

0.9987

0.045

0.25-10

y= -17.31ln(x)+53.237

0.9997

0.031

LOD,

R2

ng/mL

пастьоризирано
мляко
UHT мляко

Той става по-тесен, но за сметка на това наклонa на линейната
част на кривата е значително по-голям. Прави впечатление, че LOD на
PG в UHT мляко е 2 пъти по-малка, отколкото LOD на PG в сурово
мляко.


Влияние на маслеността на краве мляко върху
флуоресцентния имуноанализ на прогестерон

Проследено е влиянието на маслеността на кравето мляко
върху резултатите от имуноанализа. Резултатите са представени на
Фигура 17. Маслеността на кравето мляко е варирана от 1 до 6%. Найобщо, с увеличаване на маслеността, чувствителността на анализа
намалява, като най-лоши резултати се получават при масленост 6 %
(наклона на линейната област на кривите е най-малък).
На Таблица 9 са

представени линейния интервал и

линейните

уравнения на калибрационните криви от Фигура 17. Линейният
интервал на калибрационните криви е от 0.05-10.0 ng/mL за
нискомасленото мляко, 0.25-25.0 ng/mL за 3.8 % мляко и 0.25-50.0
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ng/mL за краве мляко с 6% масленост. Границата на откриване (LOD),
съответно e 0.029 ng/mL, 0.065 ng/mL и 0.15 ng/mL прогестерон.

3.8 %
6%
1%
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Фигура 17. Влиянието на маслеността на кравето
мляко върху флуоресцентния имуноанализ на
прогестерон
Таблица 9. Линеен интервал, линейни уравнения на калибровачните криви
и чувствителност на флуоресцентния имуноанализ за определяне на PG в
краве мляко с различна масленост

Масленост,

Линейна
област,

Линейно

%

ng /mL

Уравнение

1%

0.05-10

y= -13.38ln(x)+53.049

0.9976

0.029

3.8 %

0.25-25

y= -13.36ln(x)+65.598

0.9986

0.065

6%

0.25-50

y= -11.89ln(x)+76.055

0.9986

0.15

R2

LOD,
ng/mL
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Влияние на рН на краве мляко върху флуоресцентния
имуноанализ на прогестерон

Проследено е влиянието на рН на краве мляко върху резултатите от
конкурентния имуноанализ на прогестерон. На Фигура 18 са
представени калибрационните криви на прогестерон в краве мляко с
различно pH. рН на млякото е показател, който също влияе върху
резултатите, но в по-малка степен. Изследвани са 3 стойности на рН
(6.0, 6.6 и 7.5) при една и съща масленост на млякото (3.8%), за да се
изключи нейното влияние.
мляко pH 6.6
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Фигура 18. Калибрационни криви на флуоресцентния имуноанализ
на прогестерон в краве мляко с различно pH
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Нормалните рН стойностти на

млякото са 6.6. Най-ниска

чувствителност на анализа се наблюдава при рН 6.0 като е налице и
слабо агрегиране на МНЧ с имобилизирани антитела. Резултатите
получени при рН 7.5 са също с по-малка чувствителност от резултатите
в мляко с рН 6.6, но в по-малка степен.


Влияние на броя на соматичните клетки на краве
мляко върху флуоресцентния имуноанализ на
прогестерон

За да се изследва влиянието на броя на соматичните клетки
(SCC), се приготвят стандартни разтвори на прогестерон в краве мляко
чрез добавяне на определен брой соматични клетки – 30 000, 200 000 и
900 000 SCC/mL и след това се провежда конкурентен ФИА. Пробата
мляко се центрофугира при 4000 rpm и на дъното се утаяват
соматичните клетки. След това се взема определено количество клетки,
разрежда се със супернатантата и се подлагат на анализ за определяне
на броя на соматичните клетки по микроскопски метод чрез
използването на метиленово сино. Очевидно е, че големият брой
соматични клетки оказва силно пречещо влияние, докато при пробите
приготвени с 30 000 и 200 000 SCC/mL соматични клетки резултатите са
по-близки. Резултатите са представени на Фигура 19. Направено е
сравнение с UHT мляко. Очевидно е, че чувствителността на анализа с
високо съдържание на соматични клетки е най-ниска спрямо анализа в
UHT мляко. Големият брой соматични клетки оказва силно пречещо
влияние, докато при пробите приготвени с 30 000 и 200 000
соматични клетки, отклонението е по-малко спрямо UHT пробите.
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Фигура 19. Калибрационни криви на флуоресцентния имуноанализ
на прогестерон в краве мляко с различен брой соматични клетки


Влияние на млякото от различни животински видове
върху флуоресцентния имуноанализ на прогестерон

Анализите се извършват чрез прибавянето на определени концентрации
на прогестерон (0.05, 0.25, 1.0, 5.0, 10.0, 25.0, 50.0, и 100.0 ng/mL) в три
различни видове млека (краве, козе, овче), които не съдържат
прогестерон. Очевидно е, чувствителността на анализа е най-малка при
провеждането му с овче мляко, тъй като наклона на линейната част на
кривата е най-малък. Причина за това е по-високата концентрация на
мазнини в този вид мляко. Чувствителността на анализа в краве и козе
мляко е близка. На Таблица 10 са представени линейния интервал и
линейните уравнения на калибрационните криви от Фигура 20.
Линейният интервал се променя единствено при провеждане на анализа
в овче мляко. LOD на прогестерона в овче мляко е 3 пъти по-висока
(0.200 ng/mL) от LOD на прогестерона в краве мляко (0.038 ng/mL).
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Фигура 20. Калибрационни криви на флуоресцентния
имуноанализ на прогестерон в краве, козе и овче
мляко
Таблица 10. Линеен интервал, линейни уравнения на
калибрационните криви и чувствителност на флуоресцентния
имуноанализ за определяне на PG в краве, овче и козе мляко
Линейна
Матрица

област,

Линейно уравнение

R2

LOD,
ng/mL

ng/mL
краве мляко

0.25-25

y= -13.36ln(x)+65.598

0.9986

0.065

козе мляко

0.25-25

y= -14.20ln(x)+60.831

0.9991

0.038

овче мляко

0.25-50

y= -10.55ln(x)+80.366

0.9981

0.200

43

4.5. Приложение на имунофлуоресцентния анализ за
определяне концентрацията на прогестерон в млечни
продукти.
Разработеният имунофлуоресцентен анализ е приложен и за
определяне концентрацията на прогестерон в различни млечни
продукти. За целта всеки млечен продукт е разреден подходящо така, че
да се получи в отделните проби вискозитет равен на вискозитета на
суровото мляко. Викозитетът на пробите се измерва с чрез ултразвукови
млекоанализатори Lactoscan, Милкотроник ООД. Със същият апарат е
определена и маслеността на млечните продукти. Чрез комерсиален тест
за ELISA (ELISA kit-EuroProxima, Холандия) e определено и изходното
съдържание на прогестерон в реалните проби. От Таблица 11 се вижда,
че изходната концентрация на прогестерон в различните проби се
движи от 0.12 ng/mL в суроватката до 50 ng/mL в готварската сметана.
Към всяка реална проба е прибавено точно определено количество
прогестерон 10 ng/mL и получените проби са анализирани чрез
разработения имунофлуоресцентен анализ. Изчислен е аналитичния
добив на прогестерона. Прави впечатление, че аналитичния добив е
значително по-малък от 100 при готварската сметана, където изходната
концентрация на прогестерон и маслеността са най-големи. При
суроватката изходната концентрация на прогестерон и маслеността са
най-малки и аналитичния добив е близък до 100%. Получените
резултати показват, че разработения имунофлуоресцентен анализ може
да бъде приложен и за определяне концентрацията на прогестерон в
различни млечни продукти
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Таблица 11. Приложение на МНЧ-ФИА за определяне на прогестерон в
реални млечни проби

Добавено к-во
Проба

прогестерон,
ng/mL

Изходно к-во
прогестерон
, ng/mL

Определено кво
прогестерон,
ng/mL

Аналити
чен
добив,
%

суроватка

10

0.12

10.2

100.8

мляко на прах

10

1.9

11.5

96.00

пълномаслено
мляко

10

2.5

12.2

98.00

кисело мляко,
2% масленост

10

2.0

12.3

103.0

готварска
сметана

10

50.0

59.0

90.0

Получените резултати в дисертационния труд

показват, че

прилагането на магнитни наночастици като носители за имобилизация
на антитела и съчетаването им с ензимно свързан имуносорбентен и
имунофлуоресцентен анализ водят до редица предимства. Те осигуряват
по-добра чувствителност и бързина на имуноанализа, кратко време за
имобилизация на антитялото и прости процедури за измиване и
разделяне на магнитните наночастици с имобилизирани антитела и
конюгати

при

провеждане

на

имуноанализа.

Освен

това

имобилизираните антитела на магнитните наночастици и получените
конюгати могат с успех да бъдат приложени за създаване на оптичен
наноструктурен биосензор. Такъв апарат в момента се разработва и
предстои валидирането на имунофлуоресцентния метод за анализ на
прогестерон на този оптичен сензор.
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ИЗВОДИ

1.

Получени са и охарактеризирани МНЧ със среден диаметър 182
nm, които са подложени на повърхностна модификация с 0.5%
APTES с цел въвеждане на оптимално количество амино групи
(0.58 mgeqv/g.).

2.

Установено е, че имобилизираното моноклонално антипрогестерон

антитялото

върху

активираните

магнитни

наночастици чрез протеин А (ориентирания метод) има 1.2 пъти
по-висока активност в сравнение с имобилизираното антитяло
чрез директния метод.
3.

Разработен е ензимно свързан имуносорбентен анализ на базата
на имобилизирано антитяло върху МНЧ (MНЧ-ELISA) и
синтезиран конюгат прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксимпероксидаза за определяне концентрацията на прогестерон при
следните

определени

оптимални

условия:

оптимална

концентрация на конюгата PG-3-CMO-HRP - 1 µg/mL и
оптимална концентрaция на имобилизираното антитяло - 0.025
mg за mg МНЧ.
4.

Получени

са

много

добри

аналитични

параметри

на

разработената MНЧ-ELISA за определяне концентрацията на
прогестерон в мляко: линеен диапазон 0.125 – 5 ng/mL,
чувствителност (LOD) - 0.09 ng/mL.
5.

Установено е, че чувствителността на анализа за прогестерон с
имобилизирано антитяло чрез ориентирана имобилизация е повисока (LOD - 0.08 ng/mL прогестерон), но много близка до
чувствителността на анализа с директна имобилизация на
антитялото (LOD - 0.09 ng/mL прогестерон).
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6.

При сравняване на получените резултати с аналогични
резултати получени от други автори е констатирано, че
чувствителността на анализа за прогестерон в пълномаслено
мляко чрез магнитно-базираната ELISA е по-висока (LOD - 0.09
ng/mL) и времето за анализ по-кратко (1.5 h) в сравнение с
чувствителността на конвенционалната ELISA (LOD от 0.15 до
1.3 ng/mL прогестерон и 6 h) .

7.

Доказано е, че маслеността на млякото оказва съществено
влияние

върху

магнитно-базираната

ELISA

и

води

до

намаляване на чувствителността на анализа (наклон на
линейната област -13.32 и граница на откриване 0.11 ng/mL
прогестерон в мляко).
8.

Установена е висока стабилност на конюгата прогестерон-3(О-карбоксиметил)оксим-пероксидаза – на 6-тия месец 94.15%
остатъчна активност на лиофилизирания конюгат; 61.76% на
нелиофизирания конюгат.

9.

Разработен е имунофлуоресцентен анализ на базата на
имобилизирано антитяло върху магнитни наночастици и
синтезиран конюгат прогестерон-3-(О-карбоксиметил)оксималбумин-флуоресцеин-5(6)-изотиоцианат

за

определяне

концентрацията на прогестерон при следните определени
оптимални условия – 7.5 µg/mL PG-3-CMO-BSA-FITC конюгат
и 0.021 mg имобилизирано антитяло за mg МНЧ, 37°С, за 12
min.
10. Флуоресцентният имуноанализ за определяне концентрацията
на прогестерон в мляко на базата на магнитни наночастици има
по-добри аналитични характеристики от МНЧ-ELISA: по-
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широк

линеен

диапазон

0.25-25

ng/mL;

по-висока

чувствителност, LOD - 0.065 ng/mL прогестерон и е по-бърз.
11. Установено

е,

че

чувствителността

на

флуоресцентния

имуноанализ за прогестерон в пълномаслено мляко е по-висока
(LOD - 0.09 ng/mL, линеен интервал 0.25 - ۦ25 ng/mL) и времето
за анализ по-кратко (12 min) в сравнение с аналогични
резултати получени от други автори по същия метод (LOD - 0.1
ng/mL, линеен интервал 0.3 - 14.5 ng/mL, 2 h).
12. Доказано е, че най-значимите фактори при валидирането на
флуоресцентния имуноанализ за прогестерон са маслеността и
броят на соматичните клетки в млякото.
13. На базата на разработения имунофлуоресцентен метод за
прогестерон

ще

бъде

създаден

оптичен

наноструктурен

биосензор, който в момента се разработва и предстои
валидирането на апарата.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

1.

Получени

са,

пречистени

и

доказани

нови

ензимни

и

флуоресцентни конюгати на прогестерон.
2.

Получени са магнитни наночастици с диаметър 182 nm, които са
подложени на повърхностна модификация с APTES с цел
въвеждане на амино групи.

3.

Разработен е бърз, чувствителен, модифициран ензимно-свързан
имуносорбентен анализ за прогестерон в мляко на основата на
магнитни наночастици.

4. Разработен е бърз, чувствителен, флуоресцентен имуноанализ за
прогестерон в мляко на основата на магнитни наночастици.
48

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.

Ivanova,

T

and

Tzonka

Godjevargova.

(2015).

Sensitive

progesterone determination using a magnetic particle-based enzymelinked immunosorbent assay. Analytical letters, 48, 843-860.
2.

Ivanova, Т., N. Dimova, G. Grigorova, T. Godjevargova. (2015)
COMPARISON OF FOUR DIFFERENT
DEVELOPMENT

OF

PROGESTERONE

METHODS FOR
FLUORESCENT

IMMUNOASSAY, Научни сесии на Биологическия факултет,
том 100, книга 4, 118-128
3.

Иванова, Ц., Н. Димова и Ц. Годжевъргова (2013) Имуноанализ
с

колоидни

златни

частици

за

определяне

на

ниски

концентрации на прогестерон, Научни трудове на Русенския
университет, том 52, серия 10.2, стр 201-205.
4.

Ivanova, T., T. Godjevargova and N. Dimova (2016) Magnetic
nanoparticles-based fluorescent immunoassay for determination of
progesterone in milk, International Journal of Dairy Technology
(изпратена).
УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ
СЕСИИ

1.

Участия в Научна конференция с международно участие на
Русенски университет „Ангел Кънчев - филиал Разград,
проведена през 2013 г.

2.

Участие в Първа национална конференция по Биотехнология –
30 години Биотехнология в България, проведена през 2014 г. в
гр. София.
49

