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  :چکیده
 هايرین بیماريتیکی از مخرب disease of acid lime (WBDL)  Witches’ broomموترشیل كجارو يماریب

 Candidatus Phytoplasmaبه وسیلهاست که  ایران لیموترش در مناطق گرم جنوبی کشور باکتریایی درخت
aurantifolia  قابلیت محدودي در کنترل این  ،ايهاي سنتی از قبیل کنترل ناقلین و اقدامات قرنطینهروش. شودایجاد می

باید در هاي نوین براي تشخیص به موقع بیماري جهت کاهش خسارات پیش رو میوژيبنابراین استفاده از تکنول. بیماري دارند
در این تحقیق از . دنبه عنوان راهکاري مناسب استفاده شوتوانند میهاي نوترکیب باديدر این راستا آنتی .نظر گرفته شود

 ژنآنتی. استفاده شده است زامل بیماريعازودهنگام هاي موثر، دقیق، سریع و ارزان نانوتکنولوژي براي تشخیص تکنیک
Immunodominant membrane protein (IMP)  و  چندکارهن یپروتئ یکه کمو ترش یل كتوپالسما عامل جارویف

کلونال پوشش داده شده پلی يهايبادیآنت وسیلهبه ییجهت شناسا، به عنوان هدف، استاه یدر گ يماریجاد بیجهت ا يضرور
عامل  يتوپالسمایه فیکلونال علپلی يهايبادیآنتدر این راستا، ابتدا  .در نظر گرفته شده است کوانتومی تدر سطح نانوذرا

 نیز به ماده رنگی ردامین IMPژن آنتیچنین، هم. ندچیده شد یوانتومکدر اطراف نقاطسپس و  هد شدیمو ترش تولیل كجارو
  گیرنده در سیستم-هندهکمپلکس د در نهایت و اتصال داده شد) گیرنده نور(

Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)   به ترتیبQD- يبادیآنت- IMP - سازي ردامین آماده
شده با  متصل IMPآزاد با  IMPسبب جایگزین شدن بود،  IMPدر این سیستم زمانی که نمونه مورد آزمایش آلوده به . شد

تغییري در پیک  IMPاین در حالی است که نمونه سالم به دلیل فقدان . یک نمودار بودنتیجه این جایگزینی افت پ. ردامین شد
تشخیص غلظت هاي بسیار پایین عامل بیماري در  قادر به صد در صد اختصاصی وحسگر زیستی ارائه شده . نمودار ایجاد نکرد

می اي را داراپایداري قابل مالحظه ،FTIRنالیزهاي همچنین بر پایه نتایج آ. بود) توپالسما در هر ماکرولیتر عصارهیف 5( نمونه
  .توپالسما ارائه نشده استیف ییشناسا يبرا نانوبیوسنسورن یه ایاز ته یتا به حال گزارش. باشد

  
، پروتئین پوششی Candidatus Phytoplasma aurantifolia، موترشیل كجارو يماریب: کلمات کلیدي 

  FRETسیستم  ،یوانتومکنقاط،  (IMP)فیتوپالسما
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 :مقدمه

ترونی، روش هاي کوپ الکروسیکتوسط مدر درختان آلوده،  )WBDL(بیماري مخرب جاروك لیمو ترش ص یتشخ  
، روش مهم و DNAهیبریداسیون  عالوه بر این،. )1(قابل انجام است  Real Time PCR و) DAS-ELISAمثال ( سرولوژیکی

را به کار  هاي رادیواکتیو و غیر رادیواکتیوباشد که کاوشگرظر در نمونه آزمایشی میمورد ن DNAمناسبی در شناسایی وجود قطعه 
نیز که تکثیر قطعه مورد نظر را به عهده دارد، جهت شناسایی قطعه هدف  (PCR1)مراز اي پلیهاز روش واکنش زنجیر .می گیرد

تهیه پرایمرهاي مورد نیاز با اختصاصیت باال و قابل همچنین  بوده و DNAسازي به آمادهنیاز لیکن در این روشها  شوداستفاده می
 Real تکنیک. نیازمند زمان و هزینه نسبتاً باالیی است ها همگی این تکنیک. می باشد دیگر دسترس از جمله موارد قابل توجه

time PCR  هاي روش. باشدنیروي کار ماهر می سازد، روشی گران بوده و نیازمندها را فراهم میتجزیه و تحلیل سریع دادهنیز که
به طور کلی این اگرچه . باشندو پروتئین اختصاصی می DNAبالت نیز به ترتیب جهت شناسایی قطعات  بالت و وسترنسادرن
 حرکت به  ،زاباشند، اما به دلیل اهمیت سرعت تشخیص عوامل بیماريهاي اصلی و پایه در آزمایشگاه میها از جمله تکنیکروش

اجتناب ناپذیر می ها هاي برتر جهت جایگزینی با آنهاي فوق و ارائه روشهاي نوین در اصالح روشتکنولوژيسوي بکارگیري 
باشد که امروزه عملیات تحقیق و تشخیص بیماري را بسیار آسان، سریع و از جمله علوم به روز دنیا علم نانوتکنولوژي می. باشد

  .دقیق کرده است
  مورد استفاده قرار  ين فناوریه در اکاست  ییاس مواد و ساختارهایها در مقيگر فناورینانو با د يفناور یتفاوت اصل  

ها از آن یات ذاتیرد، خصوصیگیاس قرار مین مقیه اندازه مواد در اک یه زمانکست، بلیبودن مد نظر ن کوچکالبته تنها . رندیگیم
  را با  ين فناوریم تفاوت ایقت اگر بخواهیدر حق. ابدی یر مییو غیره تغ یام، مقاومت در برابر خوردگکجمله رنگ، استح

ه در یعناصر پا. مینکر کار ذیمع یکه را به عنوان یم وجود عناصر پایتوانم، میینک یابیان ارزیگر به صورت قابل بید يهايفناور
  ).2(ند کیتر فرق ماس بزرگیخواصشان در مق اس بایها در حالت نانومقه خواص آنکهستند  یاسیقت همان عناصر نانومقیحق
  ذرات نانو. در هر سه بعد است يبا ابعاد نانومتر یمنظور از نانو ذره، ذرات. ه، نانو ذره استین عنصر پایترن و مهمیاول        
ذرات توان به نانویذرات منانو نیتراز متداول ).2( ل شوندکیو غیره تش یکیسرام  ،يمانند نانوذرات فلز یتوانند از مواد مختلفیم
 ردکاشاره  يفلز يهاتیامپوزک، نانويذرات فلز، نانویکیسرام ياذرهنانو يهاتیامپوزک، نانویکیذرات سرام، نانویوانتومکرسانا، مهین
)3.(  
در علوم زیستی  يابالقوه ياربردهاکه کات منحصر به فرد هستند یبا خصوص یذرات، نانوQuantum dots یوانتومکنقاط     

مهیپوسته ن یکله یه به وسکم بوده یادمکدیاز جنس سلن ییهايهادمهیذرات، عموماً نن نانویا. ع درون سلول دارندیو مشاهده وقا
ال ستیرکه رنگ نور به اندازه کمختلف را دارند،  يهای با رنگینشر نورها ییاند و تواناده شدهیپوش يرودیگر از جنس سولفید يهاد
 يم برایادمکدیه سولفک يشود، متناسب با طول موج مورد نظر است، به طوریهسته انتخاب م يه براک ياماده. دارد  یها بستگآن

هسته و . شودیف مادون قرمز استفاده مینشر ط يم برایادمکدیتلور و یمرئ ينشر نورها يم برایادمکدی، سلنUV ينشر نورها
م یادمکله یها به وست سلولیاز سم يریجلوگ يبرا يه مشابه سپرین الیه اکشوند،  یده میپوش يمریلپ ياهیله الیپوسته به وس

توانند به یم DNA يهاا رشتهیها نیبزرگ مانند پروتئ يهاولکلونال و همچنین مولکمونو يهايبادیر آنتینظ ییهاولکمول. است
درون بدن موجودات زنده  يهايماریب یابیو رد ییشناسا يها براز آنا توانیمتصل شوندو به این صورت م يمریه پلین الیا

  .رد کاستفاده 
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  : هاروش مواد و 

 Candidatus Phytoplasmaجهت تشخیص عامل بیماري جاروك لیموترش در ساخت نانوبیوسنسور 
aurantifolia مراحل ذیل انجام گردیدند:  

  :لکلونایهاي پلباديتولید آنتیهاي اختصاصی به خرگوش جهت ژنزریق آنتیت.1
کلون شده  BL21سویه E.coli باکتري PET28پالسمید  و در استخراج IMPابتدا ژن تولید کننده پروتئین سطحی    

. گیردمی ها صورتمرحله تزریق به خرگوش شش کلونالهاي پلیباديآنتیجهت تولید . شودمیژن مربوطه استحصال و آنتی
هفته از هر  دوگیري به فواصل زمانی بعد از هر بار خون ELISAتوسط آزمون  کلونالهاي پلیباديآنتی (titration)رقت تعیین 

   ).2( شدخواهد تزریق انجام 
  :تولید نقاط کوانتومی. 2

 (TGA)و  )به عنوان اجزاي هسته(نانو ذرات کوانتومی به صورت محلول در آب و با استفاده از نمک تلوریوم و کادمیم   
TioGlycolicAcid  4( دشبه عنوان احیا کننده سنتز.(   

    :نقاط کوانتومیدر سطح  آنتی بادیهاي پلی کلونالاتصال . 3
            .مخلوط شده تا اتصال حاصل شودنقاط کوانتومی    و محلول آنتی بادیهاي پلی کلونالمحلول   

   :Rodaminبه  IMPاتصال آنتی ژن . 4
. باشدمی نیاز به گیرنده فلورسنس نقاط کوانتومی ،کلونالهاي پلیباديآنتیجهت شناسایی  FRETبراي ایجاد سیستم 

مورد ) گیرنده فلورسنس نقاط کوانتومی( Rodaminمقدار ) 5(شود پوشانده می Rodaminبا  IMPژن آنتیدر ابتدا سطح 
به NaBH4 این واکنش در حضور احیاکننده  محاسبه گشت وبر اساس فرمول زیر  IMPژن آنتیاستفاده جهت پوشاندن سطح 

  :گشتساعت انجام  یکمدت 
  IMP تعداد اسید آمینه لیزین پروتئین×  IMPمول پروتئین سطحی 

  :FRETهاي مورد انتظار با سیستم واکنش آزمون. 5.
  Rodamin ژن متصل به آنتیIMP  کلونال در نقش دهنده پلیهاي بادينقاط کوانتومی متصل به آنتینقش گیرنده و

عمل  ،به محلول قبلی) موجود در عصاره نمونه مشکوك به آلودگی(خالص  IMPژن آنتیهنگام اضافه کردن . انرژي هستند
گیرنده و پوشانی بین صورت گرفته و اثر هم Rodamin متصل به IMPژن آنتیخالص به جاي  IMPژن آنتیجایگزینی 

واکنش حاصل با دستگاه فلوریمتر بررسی و با . شوندجا میتر جابههاي نشري به سطوح پاییندهنده برداشته شده و نمودار
  .)4( دگردمقایسه می) باشددر این نمودار مقدار نور ساطع شده مشخص می(نمودار اختصاصی نقاط کوانتومی 

 : ارزیابی حساسیت و پایداري نانوبیوسنسور. 6
انجام  FTIRو روش  Real Time PCRلید شده به ترتیب با استفاده از روش حساسیت و پایداري نانوبیوسنسورتو  

 .شد
  :و بحث نتایج 

که، مولکول دهنده نور نقاط  به طوري. طراحی شد FRETبر اساس سیستم  IMPژن براي تشخیص آنتی حسگر زیستی           
در . شودکلونال پوشیده میبادي پلیکوانتومی با آنتی سطح نقاط. کوانتومی هستند و گیرنده نور، مولکول رنگی یا ردامین است

. الذکر تحریک شود، میزان جذب برابر با جذب نوري نقاط کوانتومی استحالت عادي زمانی که با دستگاه فلوریمتري محلول فوق
برقرار می FRETگیرد، سیستم از نقاط کوانتومی قرار آنگستروم  10ردامین که گیرنده نور است، در فاصله  مانند اياما اگر ماده
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 در این. طی این ارتباط، با تحریک سیستم، میزان نورجذبی برابر با جذب نور توسط ردامین خواهد بود نه نقاط کوانتومی. شود
بادي پلیشود، اتصال اختصاصی آنتیمی FRET، عاملی که سبب قرارگیري ردامین و نقاط کوانتومی در فاصله حسگر زیستینانو
ژن شود، باید سطح آنتیکلونال پوشیده میبادي پلیپس، عالوه بر اینکه سطح نقاط کوانتومی با آنتی. است IMPژن ال و آنتیکلون

IMP  شودنیز با ردامین پوشیده.  
 –ژن آنتی -بادي آنتی -نقاط کوانتومی  اتصالهستند وقتی وارد محیط حاوي  آزاد IMPهاي آلوده، که داراي نمونه  

ژن در آنتی- باديآنتی اتصالآزاد جایگزین  IMPژن شده و آنتی -بادي شوند، سبب ضعیف شدن اتصال بین آنتیین میردام
ژن بادي و آنتیپذیر بودن اتصال آنتیجایی به دلیل برگشتاین جابه. شودمی )ردامین–ژنآنتی-باديآنتی-نقاط کوانتومی( ساختار

شده و با تحریک محلول با طول موج نوري، میزان جذب نقاط  خاموش FRETی سیستم طی این جایگزین. )1شکل (باشد می
درصورت عدم آلودگی نمونه به بنابراین . )2شکل ( نمودار قابل مشاهده است اوجکوانتومی را خواهیم داشت که به صورت افت در 

  .خواهیم داشتجایگزینی صورت نگرفته و در نتیجه نزول در پیک را ن) آزاد IMP( فیتوپالسما
 

  

  

  

  

  

  

  

 .باشدنقاط کوانتومی به عنوان دهنده نور و ردامین به عنوان گیرنده نور می. FRETنماي شماتیک از نحوه عملکرد سیستم : 1شکل

  

  

  

 
دار نشري به دهنده برداشته شده و نموگیرنده و صورت گرفته و اثر هم پوشانی بین  Rodamin متصل به IMPآنتی ژن خالص به جاي  IMP: 2شکل

  .)نمودتر قرمز رنگ(ه است دشجا تر جابهسطوح پایین
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Abstract 
  

The witches’ broom disease of lime (WBDL) is the most devastating disease of acidian lime in 
regions such as Oman, Pakistan and southern parts of Iran. The disease is caused by Candidatus 
Phytoplasma aurantifolia (Ca. P. aurantifolia), a wall-less prokaryot belonging to Mollicutes, a class of 
gram-positive bacteria. Failures in conventional approaches for combating the disease have resulted in 
applying strict quarantine measures in order to prevent pathogen spreading within the area and to protect 
uninfected plants. Therefore, developing sensitive methods for efficient detection of infected plants has 
been a constant concern. The present study describes developing a quantum dot (QDs) based nano-
biosensor for highly sensitive detection of phytoplasma in the infected trees. The immunodominant 
membrane protein’s (IMP) expressed in the surface of phytoplasma was selected as a target protein for 
construction of specific binding antibody. The antibody (anti-IMP) was effectively conjugated to 
Tioglicolic acid-modified Cadmium-Telluride quantum dots (CdTe-QDs) synthesized in an aqueous 
solution via electrostatic interaction. On the other hand, the dye (Rhodamine) molecules were attached to 
the IMP. Then, the donor-acceptor complexes (QDs-Ab-IMP-Rhodamine) were formed based on the 
antigen–antibody interaction. The mutual affinity of the antigen and the antibody brought the CdTe QDs 
and rhodamine together close enough to allow the resonance dipole-dipole coupling required for 
fluorescence resonance energy transfer (FRET) to occur. The immunosensor constructed showed a high 
sensitivity and specificity of 100%, a detection limit of 5 Ca. P. aurantifolia/µl, acceptable stability and 
could be used for real sample detection with consistent results. To the best of our knowledge, this is the 
first report on designing an IMP-based biosensing tool for the detection of Ca. P. aurantifolia the 
causative agent of witches’ broom disease of lime. 

 
Key words: Biosensing, detection,  Candidatus Phytoplasma aurantifolia, Quantum Dots, FRET,  
Immunodominant Membrane Protein (IMP)  
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