Applications of Nanoscopic Technology in Protozoal Infections
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Abstract
Identification of materials at the nanometer scale using microscope tools or nanoscopy helps in better
understanding of cell physiology. It is one of the available methods in evaluating the changes caused by
physico-chemical agents. In recent years, nanoscopic tools have developed greatly in ultrastructural
studies or diagnostic purposes and drug screening for human protozoan infections including plasmodium
spp. and Leishmania spp. The present study aimed at evaluating the application of nanoscopic
technologies in studies carried out on protozoal infections, especially Leishmania parasite. A nonsystematic review of published articles (1998-2014) was performed in electronic databases as PubMed,
Google scholar, Scopus, Magiran, Iranmedex, and Web of Science. The search keywords included STM,
AFM, protozoan pathogens, Leishmania, and nanotechnology. Our study revealed that nanoscopic
technologies and on top of them atomic force microscopy (AFM) are effective and powerful tools for
structural distinction of protozoan parasites, particularly Leishmania, which could be used alongside old
methods such as Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmission electron microscopy (TEM).
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چکیده
شناسائی مواد در ابعاد نانومتری توسط میکروسکوپهای دقیق یا همان نانوسکوپی ،به فهم بهترر فیییوورو ی سر و هرا
منجر شده و یکی از راههای موجود برای ارزیابی تغییرات ایجاد شرده توسرط اوامری فیییکری و شریمیائی در سرح سر و
میباشد .با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه نانو ،ابیارهای نانوسکوپی برای بررسی خصوصیات فراسراختاری ،اقردامات
تشخیصی و پژوهشهای دارویی در حوزه انگیشناسی ،به ویژه تک یاختههای بیماریزا مانند پالسمودیوم و ویشمانیا ،رشد
چشمگیری داشته است .محاوعه حاضر با هدف بررسی کاربردهرای فنراوری نانوسرکوپی در محاوعرات انجرام شرده برر روی
افونتهای تک یاختهای با تأکید بر انگی ویشمانیا انجام گرفته است .در این محاوعه که از نوع مروری غیر نظاممند میباشد،
جستجو با ک ید وا ه های نانوسکوپی ،AFM, STM ،تک یاختههای پاتو ن ،ویشرمانیا ،نرانوتکنووو ی ،برهصرورت تکری و
ترکیبی در پایگاههای اطالااتی  PubMed,GoogleScholar, Scopus ,Magiran ,Iranmedex ,Web of Scienceدر یک
بازه زمانی از سا  8811تا سا  4182انجام شد و مقاالت مرتبط با موضوع ،انتخاب و بررسی شدند .این بررسری نشران داد
که فناوریهای نانوسکوپی به ویژه میکروسرکوپ نیرروی اتمری  ،)AFM( Atomic Force Microscopyابریار قدرتمنرد و
کارآمد در تشخیص دقیق جیییات فراساختاری تک یاختهها به ویژه انگی ویشمانیا میباشند .وذا از این روشها میتروان بره
انوان روشهای تکمی ی در کنار روش های قدیمی میکروسکوپ اوکترونی مانند میکروسکوپ اوکترونری روبشری )(SEM

و ابوری ( )TEMاستفاده نمود.
واژه های کلیدی :نانوتکنووو ی ،نانوسکوپی ،AFM ،تک یاخته ،ویشمانیا
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پیشرفت در دانرش نروین بردون وجرود وروازم قابری

محدودیت حد تفکیک تصراویر در میکروسرکوپهرای

 )Transmissionو میکروسرکوپ

نانومکررانیکی را دارا مرریباشررند .پیشرررفتهررای اخیررر در

اوکترونری روبشری ()Scanning electron Microscope

حوزه میکرونانو ،درک مکانیسمهای مووکووی که بااث

را شاهد بودیم و تکنیک های جدیدتر روبشری در حرا

واکنش س و ها به اوامی مکانیکی مریگرردد را ممکرن

پیشرررفت اسررت( .)4شررناخت مررواد در ابعرراد نررانومتری بررا

ساخته است .به االوه ،راه را بررای محاوعره ایرن اوامری،

بهرهگیری از روشهای نروین میکروسرکوپی ،منجرر بره

هموار نموده است .در حا حاضر ،ابیارهای بیروفیییکی

پیدایش شاخه جدیدی بره نرام نانوسرکوپی شرده اسرت.

بسیار کمی برای اندازهگیری مستقیم خصوصیات مکرانیکی

وغت نانو از ریشه یونانی  dwarfبه معنای کوتووره گرفتره

و دینامیک س و های زنده در ابعاد نرانو و نیری شناسرایی

شده و به انوان یرک پیشروند ،کراربرد زیرادی در ا روم

پروت ینهای سححی س و ها در حد تک مووکو وجود

پیدا نموده است .ایرن حروزه برا توانرائی سراخت

دارد .کاربرد نانوذرات در ا وم مخت فی همچون فیییک

ذراتی به قحر  811-8نرانومتر و برا هردف سراخت ذرات

و شیمی و متاوور ی ،شاخههای جدیردی از ا روم را ایجراد

جدیررد بررا خررواو و ام کردهررای متفرراوت ،معرفرری

کرده است .دانرش پیشرکی هرم در ایرن زمینره بریبهرره

گردید( .)3خواو نانومکانیکی و نیروهای در ابعراد نرانو

نمانده و بردین ترتیرب ،نانومدیسرین ()Nanomedecine

که منتج از رییمحیط س ووی ( )Microenvironmentمی

پایهگذاری شده است .اوبته حوزه نانوپیشکی بسیار فراتر

باشررند ،ت رأثیر قابرری ترروجهی ب رر فیییووررو ی و ام کرررد

از کاربرد نانوذرات می باشد .در حاویکره نانومدیسرین،

س و ها و ارگانیسمهای زنده دارند .امروزه مع روم شرده

قادر به ایجراد تغییرر در درمرانهرای پیشرکی مریباشرد،

است که س و ها قادر به پاسخدهی به گسرتره وسریعی از

پیچیدگیهای انسان و سایر ارگانیسرمهرا ،ایرن حروزه از

االئم نانومکانیکی رییمحیط خود میباشند .سیگنا های

ا م را به چاوشی بحث بر انگیی مبد نموده است .در حا

فیییکی و بیوشیمیائی فراوانی در زمان سالمتی و بیماری

حاضر ،این حوزه تاثیر زیادی بر تحقیقات زیست پیشکی

س و ها ایجاد میگردند .نه تنها سر و هرای پسرتانداران،

با استفاده از روشهای تجربی جدید در محاوعرات بررون

ب که س و های گیراهی و حتری سر و هرای میکروبری و

تنی دارد( .)6،5این تکنووو ی گامهای مروثری در شناسرائی

قارچها ،بره فشرارهای نانومکرانیکی اکر اوعمری نشران

بهترر اوامرری افررونی و انگ رری ماننررد سرراومونال ،ویسررتریا،

میدهند و این پاسخ ها برای ام کرد فیییووو یک آنها

توبرک وزی  HIV ،و همچنین انگیهای ماالریرا و ویشرمانیا

ضروری است( .)2این اک اوعمری بره طرور روشرنی در

و تحقیقات مربوط بره سراخت واکسرن آنهرا برر داشرته

محدوده س ووی وجود دارد و مبین آن است کره اوامری

است .میکروسکوپهای ف وئورسان

و اوکترونی شامی

فیییکی ،نقش اساسی در تنظیم و تعدیی مراحی بیووو یرک

 TEM, SEM, STM, AFMو  ،SNOMمنجر بره شرناخت

س و ها دارند .رییمحیط س ووی ،ساختار پیچیدهای دارد

بهتر ساختار س و ها و ارگانیسمهای زنده در محیطهای

که در آن س و ها توسط شبکههرای فارائی متنروای از

بیووو یک و واکنش آنها بره تغییررات فیییکوشریمیائی

مووکررو هررای زیسررتی ،پررروت ینهررا و مایعررات محصررور

محرریط پیرامونشرران شررده اسررت .اطالاررات سرراختاری از

شدهاند .در این محیط ،س و هرا توسرط مکانیسرمهرایی،

طریق روشهای میکروسکوپ اوکترونی ابوری یا همان

خواو فیییکی و نیروهای مکانیکی محیط پیرامون خود

 TEMو میکروسکوپ اوکترونی روبشی یا  ،SEMحاصی

را احساس می نمایند.

میشود SEM .یکی از پرکراربردترین ابیارهرا در زمینره

electron Microscope

مخت

از اختررراع میکروسررکوپ نرروری و در

بررسرری مورفووررو ی میکروسررکوپی و آنرراویی ترکیررب

انرردکی پر

مشاهدات اوویه س و های زنده ،مشخص شرده برود کره

شیمیائی مواد میباشد .میکروسکوپ تونریزنری روبشری
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شرررد کررره یهرررور میکروسرررکوپ اوکترونررری ابررروری

س و ها ،قاب یت ذاتی درک و پاسخدهری بره تحریکرات

مــــروری

آذر شکری و همکاران

( )Scanning Tunneling Microscopy-STMاووررین

توانائی آن در تصویرگیری غیرتهراجمی از درون سر و

وسی ه برای تهیه تصراویر در فواصری حقیقری سرحوح برا

در تمام ابعاد فاائی میباشد(.)1

از آن میکروسکوپ نیرروی

محاوعات اخیر توانائی این تکنیکپها را در مشاهده

وضوح اتمی میباشد و پ

اتمی ) (Atomic Force Microscopy- AFMکره قرادر

مستقیم سازماندهی پروت ینها ،فعی و انفعاالت مووکووی

برره ترسرریم انررواع نیروهررا ماننررد نیروهررای مغناطیسرری و

تحت س ووی ،جنبشهای ساختاری ،پیامرسانی وکتریکی

اوکترواستاتیک می باشد و برهم کرنشهرای شریمیائی را

و راکندگی پروت ینهرای سریتوزووی برا وضروح فارائی

جستجو می نماید ،قرار میگیرد .ابیارهای نانوسکوپی به

بینظیر به نمایش گذاشته است .تکنیکهرای تصرویرگیری

کار گرفته شده در حوزه انگی شناسی ماننرد روشهرای

بررا وضرروح فررو اوعرراده ،شرردیداً وابسررته برره پررروبهررای

اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی جدید و در رأس آنها

ف ورسنت درخشان همانند رنگهای آوی یا پروت ینهای

اخیراً  ،AFMامکان بررسی تغییرات فراساختاری تعردادی

ف ورسنت میباشد .اخیراً این روشهرا بره تصرویربرداری

از انگیها تحت تاثیر این اوامی را به سهووت امکانپذیر

سه بعدی سر و هرای زنرده گسرترش یافتره اسرت و ورذا

نموده است .مشاهده تأثیر نانوذرات با کمک ایرن روش

وضوح فاائی -زمانی بدیعی را به منظور تصرویربرداری

میکروسکوپی ،به پیشررفتهرای قابری تروجهی در زمینره

از ابعاد رییس ووی در محدوده چنرد صرد نرانومتر ایجراد

بیووو ی انگیها منجر شده و مسیر مقاب ره برا انگریهرا را

نمرروده اسررت( .)8،1ایررن مرروارد شررامی تصررویربرداری از

هموارتر از پیش نمروده اسرت .محاوعره حاضرر برا هردف

پروت ینهای داخ ی غشاء س و در محیط سر و هرای زنرده

بررسرری کاربردهررای فنرراوری نانوسررکوپی در محاوعررات

بوده و میتواند از طریق استراتژیهای خراو ،بره یرک

انجام شده بر روی تک یاخترههرای انگ ری برا تأکیرد برر

مووکو بسط یابد .امروزه میکروسکوپهای ف ورسرنت

انگی ویشمانیا انجام گرفت.

پویشی وییری ،هم کانون ( )Confocalو مرووتی فوترون،
ابیارهررای اسررتانداردی را در ارصرره تحقیررق بیووررو ی

مواد و روش ها

س ووی فراهم کردهاند .در مقایسه با تصویربرداری میدان

میباشد ،جستجو با ک ید وا ههرای نانوسرکوپی،AFM ،

ف ورسان

را از طریق برشهای نوری معین درون نمونه

 ،STMتک یاختههای پاتو ن ،ویشمانیا ،روش تشخیص،

کاهش میدهرد .برا ایرن حرا ایرن کاربردهرای مرسروم

نانوتکنووو ی و ویشمانیازی  ،به صورت تکی و ترکیبی

در برطرف نمودن نیرروی چنرد صرد نرانومتری ناشری از

در پایگاههرای اطالاراتی ،Google scholar ،PubMed

انکسار نوری محدود میشرود .ایرن محردودیت اساسری

 Web of Science ،Iranmedex،Magiran ،Scopusدر

وضوح ) ،(~250 nmمانع از دیردن ارگانریهرا برا انردازه

یک بازه زمانی از سا  8811تا سا  4182انجام شرده و

کوچکتر از این محردوده مریگرردد( .)8پیشررفتهرای

مقاالت مرتبط با موضوع ،انتخاب و محاوعه شدند.

اخیر منجر به تکنیکهای جدید این نوع میکروسرکوپی
شده و وضوح تصویر در مقیاس نانومتر را بهبود بخشیده

اساس تصویربرداری با ف وئورسان

نانوسکوپی

نانوسررکوپی نرروری (ف وئورسرران

است .باید توجه کرد که انکسار نور و تداخی امواج نور

نانوسررکوپی)،

بررا بخررشهررای نرروری میکروسررکوپ زمینرره دور قابرری

امکان شناسائی اوامی در حد نرانو را برا کمرک ابریاری

پیشررگیری نمرریباشررد .بنررابراین در طرری تصررویربرداری،

مانند میکروسکوپ ف ورسنت فراهم میکنرد .ایرن ابریار

ف ورسان

سراطع شرده بره شرکی االئرم گسرترده شرده

وسرری های بسرریار ارزشررمند در دانررش بیووررو ی برره ا ررت

فاائی ثبت میگردد.
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در این محاوعره کره از نروع مرروری غیرر نظرام منرد

گسررترده ( ،)wide-fieldایررن اسررتراتژیهررا ارردم تمرکرری

در این تکنیک ،اتصا ف وروفرور بره مووکرو هرای

گونه خرابی در نمونه به وجود نخواهد آمرد .برا افریایش

مورد نظر با آنتیبادی نشاندار یا با تغییررات ایجراد شرده

نیاز به تصویربرداری بیشتر از جیئیات ،میکروسکوپها

نتیکی ،بسیار اختصاصی صورت میگیررد و انردازهگیرری

منجم ه میکروسکوپهای ف ورسرنت ،تحروالت اساسری

زمینه امکانپذیر میکنرد.

یافتند .ترکیبات ف ورسنت هرم همیمران برا پیشررفت ایرن

بره

میکروسررکوپهررا ،برره مرررور توسررعه پیرردا کردنررد .تق یرری

دویرری طبیعررت نررور و طررو مرروج اسررتفاده شررده برررای

پراکندگی ایجراد شرده (،)Stimulated emission depletion

تصویربرداری ،از نظرر ت روری و ام ری محردود برود .در

مبنایی برای ساخت میکروسکوپی در سا  8882شد.

حساس را با حداقی تداخی پ

تا سا های اخیر ،وضروح میکروسرکوپی ف ورسران

حاوی که میکروسکوپهای هم کانون و مرووتی فوترون،

این تکنیرک اساسراً برر محردودیت انکسرار نرور در

برررشهررای نرروری ایجرراد مرری کردنررد ،نمرریتوانسررتند بررر

میکروسکوپهای ف ورسنت غ به کرد .در این تکنیرک،

موانرررع افتررررا غ بررره نماینرررد .ایرررن مسررر ه ترررا زمررران

دو پرتو وییری مورد استفاده قرار میگیرند کره یکری از

اختررراع میکروسررکوپ نرروری روبشرری میرردان نیدیررک

آنها برای تحریک ،به درخشش مووکو های ف ورسنت

()Scaning Near Field Optical Microscopy- SNOM

و دیگری برای مسدود کردن درخشش ف ورسرنت هرای

ادامه داشت ،مفهومی که در سا  8841پایهگذاری و در

اضافی به کرار گرفتره مریشروند .ایرن پرتوهرا بره فاصر ه

 8811ساخته شد .ازنظر قدرت تفکیک ،میکروسکوپهای

نانومتری سح نمونره را اسرکن میکننرد و تصرویری برا

نوری دارای یک حد نهایی مریباشرند کره بره آن "حرد

وضوح بسیار براال را خ رق میکننرد .در تکنیرک دیگرر،

تفکیک" گفته میشود و محاسربات ریاضری آن حردود

امکان خاموش و روشن کردن مووکو های ف ورسنت به

 851سررا قبرری توسررط  ErnestAbbeانجررام شررد .ایررن

وجود آمده است .توانائی تصرویربرداری میکروسرکوپ

محاسبات میگوید که "کوچک ترین شی ی که میتوان

ف ورسان

در طی چند دهه اخیر ،افیایش قابری تروجهی

با استفاده از بهترین میکروسکوپ نروری مشراهده کررد،

یافته است .راهکارهای بسیاری برای افیایش وضوح نوری

طو موج نوری که برای دیدن آن استفاده

تصویر ،منجر به پیدایش نسی جدید میکروسرکوپهرای

باید از نص

میشود ،بیرگتر باشد ".در میکروسرکوپهرای نروری

ف ورسان

میدان نیدیک ،این حد شکسته شده است و میتوان مستقی

اساس تصویربرداری با میکروسکوپ نیروی اتمی

از طو موج نور ،به درجه تفکیکهایی ترا  811نرانومتر

شده است(.)81

تکنیررک  AFMدر سررا  ،8816درسررت چنررد سررا

رسید .در این میکروسکوپ ،پروب در ارتفاای در حرد

پ

چند نانومتر در باالی سح مورد نظر حرکرت مریکنرد.

تصاویر سه بعدی با وضوح اتمی شده بود ،توسط همران

پروب در این جا یک فیبر نروری اسرت کره بره صرورت

مختراین بهوجود آمد( .)88اساس این روش تصویربرداری،

آوومینیم بر روی آن

یررک پررروب نرروک تیرری برررای نشرران دادن خصوص ریات

داده شده است .با روشن کردن سح نمونه در محردوده

سحوح میباشرد .ایرن پرروب برا نمونره مرورد نظرر بررای

میدان نیدیک ،با استفاده از یرک منبرع نروری کوچرک،

بهدست آوردن یک تصویر سه بعدی واض برهم کنش

تصاویری با درجه تفکیرک بسریار براالتر از محردودیت

انجام میدهد .این خصوصیت مربوط به نوک تیی پروب

انکسار نور ایجاد میشود .این میکروسکوپ را میتروان

می باشد .جن

پروب و پایهها ( )Cantileversمعموالً از

در هر محیحی استفاده کرد ،بدون آن که نیراز بره انجرام

س یکون یرا نیتریرد سر یکون اسرت کره برا تکنیرکهرای

فرایند آمادهسازی خاصی برر روی نمونره باشرد .در ایرن

مخصوصی به نام  microfabricationتهیه می شود .ایرن

روش ،سوزن دستگاه با نمونه برخورد نمیکند ،وذا هیچ

پروبها به یک تراشه شیشهای برای حمی شردن وصری
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مخروطی درآمده و پوششی از جن

از اختراع  STMکه بررای نخسرتین برار سربب خ رق

مــــروری

آذر شکری و همکاران

شدهاند .میتوان گفت مهرمتررین بخرش  ،AFMپرروب

بازخورد ثابت نگه داشرته شرود .برا ایرن روش مریتروان

آن است که در واقع بخشی است کره برا نمونره مسرتقیماً

تصویر پستی و ب ندیهای مربوط به زبری سح نمونره و

تماس مییابد و این مربوط به خصوصیت نوک پروب و

ضخامت یک الیه معین را به دست آورد .امروزه بیشتر

وضررعیت قرررار گرررفتن آن مرریباشررد .در واقررع  AFMبرره

از سبک ضرربهای ( )Tapping modeکره بره نرام روش

یک اترم

تماس مداوم نیری شرناخته مریشرود ،برهطرور گسرتردهای

در انتهای نوک پرروب برا اترمهرای سرح جامرد نمونره

استفاده مریشرود کره در آن دسرته پرروب توسرط یرک

طراحی شده است .دومین بخش مهم  ،AFMمکانیسرمی

نوسان ساز اوکتریکی ،مادام که سح را اسکن میکنرد،

است که نوک پروب را در نیدیکری نمونره قررار داده و

با تنراوبی نیدیرک بره تنراوب رزونران

خرود ،تهیریج و

سح نمونه را با دقرت براالئی اسرکن مرینمایرد و بررای

مرتعش میگردد .ایرن روش نیروهرای جرانبی را کره بره

دستیابی به حداکثر وضوح آن را در بهترین وضعیت نگه

راحتی بره سراختارهای یریر

موجرود در سرح مرورد

میدارد .وووه اسکنر پییو بهطور گستردهای برای حرکت

آزمررایش آسرریب مرریرسررانند ،حرردف مرریکنررد .سرربک

آسان در سه جهت بهکار میرود و از ماده سخت سرامیکی

ضربهای ،نه تنها سیگنا های انحرافری و مکرانی را ثبرت

پییواوکتریکی با دیواره نازک تشکیی شده که شعاع وار

مینماید ،ب که تفاوتهای مرح ه تأخیری در طی اسکن

قحبی میشود .اسکنر وووهای پییو ،دقت براورنکردنی در

را به دست می آورد و سبک تصویربرداری مرح های را

ابعاد نانومتری دارد که بااث میشود نمونره آنراویی شرده

شکی میدهد .نوسان نوک پروب که توسط نوسان سراز

منظور اندازهگیری برهم کنشهای واندرواو

از تماس نوک پروب با سح

در وضعیت مناسبی قرار گیرد( AFM .)84نره تنهرا بررای

اوکتریکی ایجاد شده ،پ

تصویربرداری به کار میرود ،ب که جهرت انردازهگیرری

نمونه ،فروکش می کند .این تماس ،تأخیر فراز ناشری از

نیرو ،قاب یت ارتجاع ،آب گرییی ،برار اوکتریکری و نیری

اثر ویسکواالستیک ،چسبندگی و مکان نگاری نمونه که

برای شناسائی رسپتورها یرا ویگانردها و مشرخص کرردن

بااث تفاوت متقابی شده است را به تعویق میاندازد.

چندین روش تصویربرداری وجود دارد .انتخراب سربک

ارجحیت دارد ،چون به طور مؤثری ایجراد خرراش روی

تصویربرداری توسط مشخصرات بررهمکرنش پرروب برا

سح نمونه را در مقایسه با سبک اسکن تماسی کراهش

نمونه انجام میشود .یکی از این سبکها ،روش تماسری

میدهد .درمجموع مییت مهم ،امکان استفاده از پروبهای

است که اسرتفاده زیرادی از آن مریشرود و در آن یرک

مخت

برای اسکن کردن سح میباشد AFM .مریتوانرد

تماس مداوم بین پروب با سح نمونه درطی اسکن وجود

همراه با  Force Spectroscopyبرای اندازهگیرری نیروهرای

دارد .یکی از احتماالت اسرتفاده از روش تماسری ،روش

برررهم کررنش بررین پررروب و نمونرره اسررتفاده شررود .اساسراً

ارتفاع ثابت میباشد کره در آن انحرافرات دسرته پرروب

 Force Spectroscopyثبت انحراف پروب در طی دوره

وقتی نمونه به شکی افقی اسکن میشود ،ثبت میگردد.

فشررردگی و انبسرراط کریسررتا پییواوکتریررک اسررت کرره

در این روش ،نیروهرا برر اسراس پسرتی و ب نردی نمونره،

وضعیت امودی پروب را کنتر می نماید(( )84تصراویر

متغیر خواهند بود .این روش در نمونههای زیستی ،کمتر

شماره  8و .)4

مفید واقع مریشرود ،چررا کره نیروهرای متغیرر بره نمونره

در روش  ،AFMاالوه بر این که نمونه هرا نیراز بره

آسیب میزند .در مورد این نمونهها ،سبک نیروی ثابرت

آماده سازی چندانی ندارند ،تصویر سره بعردی از نمونره

کاراتر میباشد .در این سربک ،ارتفراع نمونره مریتوانرد

در مقیاس نانومتر ایجاد میشرود و چرون امکران محاوعره

تنظیم شود تا انحراف دسته پرروب از طریرق یرک وروپ

مووکو های زیستی و س و ها در محیط فیییووو یک
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بعای از خصوصیات اساسی فیییکوشریمیائی کراربرد دارد.

برای آناویی سح تک یاختهها ،سربک تمراس متنراوب

آنها وجود دارد ،وذا بسیاری از وقایع بیووو یک فعا را
در زمان وقوع میتوان محاوعه نمرود .در اصری روش AFM

راهی برای محاوعه مووکو های زیستی میباشد .بهابرارتی
در این تکنیک ،تصاویر با وضوح نرانومتر از سر و هرای
زنده در محیطهای مایع یا گازی ایجاد میگرردد و ایرن
به خصوو در مورد مرواد بیووو یرک و سر و هرا حرائی
اهمیت است .این بدان معنی است که س و هرا حتری در
محیط کشت توسط  AFMمیتوانند مورد بررسری قررار
گیرند .در ایرن تکنیرک هرم از سر و هرای زنرده و هرم
س و هرای ثابرت شرده مریتروان تصرویربرداری نمرود و
تصویر شماره  :1بخشهای اص ییک میکروسکوپ نیروی اتمری()AFM

روشی کامالً مناسب برای بررسی تک یاختههای انگ ری

یک وییر که به وسی ه  cantileverبه یک دکتور فتودیرود مری تابرد.

میباشد( .)84هرچند محاوعات محدودی در نقاط مخت

) cantilever (iiکه یک نوک ( (tipبرای اسرکن کرردن نمونره دارد(iii) .

جهان در مورد استفاده از روشهای نانوسکوپی از جم ه

یک مبد پییو که نمونه را در جهات  X-Y-Zحرکت می دهد (.)84

 AFMدرحیحه تک یاختههای انگ ی انجام شده اسرت(،)83
ووی برر اسراس منرابع موجرود ،تراکنون در ایرران از ایرن
روش برای بررسی خصوصیات فراساختاری تک یاختههرا
استفاده نشده است و امید است این روش گسترش قابری
مالحظررهای در ایررن زمینرره بیابررد .در جرردو شررماره ،8
نمونررههررائی از محاوعررات انجررام شررده بررا تکنیررکهررای
نانوسکوپی آورده شده است( 84،88و.)82-48

اساس تصویربرداری با میکروسکوپ تون ی -روبشی
اووررین بررار  STMتوسررط دو دانشررمند برره نررامهررای
 Binnigو  Rohrerاختراع شد و این دو نفر به ارالوه دو
تن از همکارانشان به نرامهرای  Gerber , Weibelآن را

تصرررویربرداری از بررررهم کرررنش ماکروفرررا و یرررک پررراتو

ن(a) .

تصویربرداری در مقیراس نرانو ترکیبری از توانرائی پیشررفته  AFMبرا
میکروسکوپ نوری (b) .تصویر میکروسکوپ نروری کره کرانتی ور

جاییه نوبی فیییک توسط مختراین در سا  8816شد.
تصویر شماره  ،3بخشهای اساسی این میکروسرکوپ
را نشان میدهرد .اسراس کرار ،قرارگررفتن نروک ف ریی

 AFMرا همراه با ماکروفا زنده بر روی شیشه نشان می دهرد کره برا

پروب نیدیک سح رسانای یک ماده اسرت کره باارث

رنررگ سرربی رنررگ آمیرریی شررده اسررت (c) .تصررویر ف وئورسرران

میشود اوکترونها از نوک پروب به سح نمونه و باوعک

ماکروفا سبی رنگ که  3سراات برا سر و قرارچ پراتو ن کاندیردیا

آن به جریان در آیند (تونی بیننرد) و چرون ایرن جریران

آوبیکان

(آبی رنگ) انکوبه نموده اند (d). .دو تصویر بیرگ شده

از نواحی نقحه چین شده نشران داده شرده در تصرویر ف وئورسران .
آن ها تفاوت های ساختاری بیرگ بین دو رشته را یکی داخی شده
(پائین تصویر) و دیگری خارج شده (باال) را نشان می دهد(.)8
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تصووویر شووماره  :2اصووو تصررویربرداری بررا  AFMو کرراربرد آن در

تکمیی نموده و راهاندازی کردند .این کار منجر به دریافرت
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 Leishmania donovaniبررسی برهم کنش  DNAکینتوپالستی ) (kDNAو اکتین ترکیبی انگی ویشمانیا ()rLdACT
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اتم روی نمونه ارتباط برقرار میکند؛ وذا تیی بودن نوک
پروب اویامی نیست ،بر اکر

روش  AFMکره ارتبراط

فاائی (سه بعدی) ،از اویامرات و ضرروریات مریباشرد.
اوام ی که بر روی وضوح تصویر برا  STMترأثیر گذارنرد،
مواج بودن تصویر است و بسته به این که تراکم اتمهای
سح نمونه چگونه در ارتفاع باالی سح  ،تغییر میکند،
مستقیماً وضعیت استقرار هسته را ردیابی نمیکند ،ب کره
تصویر شوماره  :3بخرش هرای اساسری  .STMایرن بخرش هرا شرامی:
 -8نوک ف یی -4 ،اسکنر پییواوکتریک -3 ،تقویتکننده جریران )،(nA
 -5 ،)bias( bipotentiostat -2ووپ فیدبک (جریان)

بیشتر ردیاب تراکم اتمی میباشد ،به همین دویی تصاویر
گرفته شده وضعیت قرار گرفتن اتمها را نشان نمیدهرد.
تصویربرداری  STMبره خصوصریت سرح و بیرگری و
وجود جریان تون ینگ بسرتگی دارد .از آنجاکره STM

نکته مهم این است که نوک پرروب ( )Tipبایرد رسرانا

از دورترین اتم سح نمونه ،تصویربرداری مینماید ،بره

(ف یی) باشد .اساس کار این میکروسرکوپ بردینشرکی

طور طبیعی نیاز به محیط با خأل باال دارد تا از ادم وجود

است که خارجیترین اتم نوک پروب برا نیدیرکتررین

هر نوع آوودگی سح مثی پوشش مووکو هرای هروا یرا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 141 4311

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

وضوح تصویر نیی تغییر مرینمایرد .دیگرر ایرنکره STM

آب ،اطمینان حاصی شود .بدینترتیب قادر به تصرویربرداری

بقیه ،سح گ بو قرمی با شار منفی ،نابها دارای شار

از اتمهای واحد با وضوح اتمی میباشد(.)44

مثبت در حدود  +20 mVمیباشند و این میتواند ا رت
تمایی به اتصا شدید نابها به سح س و های انردوت یا

مقایسه  STMبا AFM

 STMدر واقع بررای آنراویی سرححی مرواد رسرانا برا

ارو با شار منفری باشرد .همرینطرور مروزوئیرتهرای
انگی در ناحیه رأسی خود دارای شار

مثبت )(+65 mV

اندازهگیری بر هم کرنش پرروب و سرح مراده اسرتفاده

می باشند ،در حاوی کره بقیره سر و  ،دارای شرار منفری

میشود ،ووی  AFMبرای آنراویی سرح بسریاری از مرواد

) (–41.8 mVاست .جاوب آن که ،بخشری از انگری کره

مانند مواد بیووو یکی بهکار میرود؛ چررا کره نیرازی بره

اتصا اوویه با سرح سر و مییبران را ایجراد مرینمایرد،

رسانایی سح مواد نمیباشد .نکته قابری تروجهی کره در

دارای شار مثبت مریباشرد .مقرادیری کره بررای تراکی

زمینه استفاده از روش  STMوجود دارد ،این اسرت کره

زوئیتهای انگی توکسوپالسما گوندی ،آماستیگوتهای

در آن نیاز به ایجراد خرالء مریباشرد و باارث مریگرردد

ویشررمانیا آمازوننسرری

(،)Leishmania amazonensis

س و ها در شرایحی دور از وضعیت طبیعی خرود ،مرورد

پروماستیگوتهای ویشمانیا آمازوننسی

محاوعه قرار گیرند .ایجاد خالء بااث تغییراتری در سر و

تریپانوزوما کروزی ( )Trypanosoma cruziاندازهگیرری

زنده میگردد و به انوان مثا کوتاهترر از انردازه واقعری

شده است ،به ترتیب  +831 ،+11 ،+81و  321می ی ووت

خود دیده میشود .اوبته این مشکی از طریرق روشهرای

میباشد .این یافتهها ،بعدها با اوکتروفورز و اتصا ذرات

فیک

کردن س و با مواد شیمیائی قابی رفرع مریباشرد.

و آماستیگوتهای

کاتیونی به اثبات رسیدند(.)81،82

یک مییت قابی توجه روش  STMنسبت به روش ،AFM
قاب یت محاوعه تعداد زیادی س و در یک زمان میباشرد

 -طی

نگاری نیرویی (:(Force spectroscopy

که دویی آن ،بیرگتر بودن محدوده دید میکروسرکوپی

از  AFMجهررت جسررتجوی خصوصرریات فیییکرری

میباشد .ازطرفی سررات براالتر تصرویربرداری نیری مییرت

نمونه استفاده میشود .یکی از این خصوصریات ،قاب یرت

دیگر این روش به شمار میآید ،هر چند به نظر میرسرد

ارتجاای است که به جمعآوری اطالاات در مورد سرختی

استفاده توأم از دو روش مرذکور ،ترأثیر برخری مرواد برر

سح س و کمک می نماید .پیش از این ،از ایرن روش

سح س و ویشمانیا را بهتر نمایان مینماید(.)83

در قررارچهررا اسررتفاده شررده اسررت و ب رهانرروان مثررا در
آسپر ی وس نیردوالن

اندازه گیری پتانسیی سححی

( )Aspergillus nidulansمشرخص

شده است که نوک رشتهها و نیی انتهای شاخههرا نسربت

 intermittent contactانجام میشود ،اجازه ایجراد یرک

روش می توان غشا را محاوعه کرد و با توجره بره وضروح

نقشه از پتانسیی اوکترواستاتیک از سح نمونه را میدهرد.

دقیق در ابعاد مووکووی این روش ،خصوصیاتی از غشراء

این نقشه بر اساس اختالف پتانسیی سح نمونه با پتانسیی

ماننررد قرارگیررری رسررپتورها را بررسرری کرررد .ایررن روش

نوک پروب ترسریم مریشرود .ایرن نروع تصرویربرداری

تصویرگیری بر اسراس نقشره ارتجراای سر و در مرورد

اطالاات مفیدی در مورد نمونههای بیووو یک میدهد.

س و های آووده شده با انگیهای توکسوپالسما گوندی

در مورد تک یاختههای انگ ی ،تنهرا کراری کره برا ایرن

و تریپانوزوما کرروزی برا  ،AFMنشران داده کره هرر دو

تکنیک انجام شده است ،دربراره نرابهرای ایجراد شرده

انگی برهطرور مشخصری سرختترر از سیتوپالسرم سر و

توسط انگی پالسمودیوم فاوسری پراروم اسرت .بررخالف

محاصره کننده خرود هسرتند .در مرورد سر و آوروده بره
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ایررررن نرررروع تصررررویربرداری کرررره بررررا سرررربک

به بخش پایه ،دارای انعحاف بیشتری مریباشرد .برا ایرن

مــــروری

آذر شکری و همکاران

توکسوپالسما گوندی ،واکوئری پرارازیتوفوروس دارای

بیانگر نقرش ام کرردی آن هرا در ترا

سختی کمتری نسبت به تراکی زوئیرت انگری مریباشرد.

(تصاویر شماره  2و .)5

ک مریباشرد()81

روش طی نگاری نیرویی در مورد آنتاموبا هیسرتوویتیکا
نشان داده است که برهم کنش شدیدی بین سح س و
و نوک پوشیده شده با کندروئیتین -6-سرووفات ایجراد
مرریشررود .نیرررو در محرردوده  nN4/4انرردازهگیررری شررده
اسررت .افرریودن گرراالکتوز برره محرریط ،مقرردار نیررروی
چسبندگی را کاهش مریدهرد .ایرن بیرانگر بررهمکرنش
اختصاصی میباشد که احتمراالً بره ا رت وجرود وکترین
اتصرررراوی گرررراالکتوز وان اسررررتیی گرررراالکتوز آمررررین
( )Galactose/N-acetyl-galactosaminelectinاسررررت
که بر روی سح

تک یاخته یاهر میشود(.)81،82

کاربرد نانوسکوپی در انگی شناسی
 مشاهده سح تا ک تک یاختره هرا برا میکروسرکوپنیروی اتمی
از این تکنیک جهت محاوعه ترک یاخترههرای مهرم
انگ ی مانند خانواده تریپانوزوما تیده ()Trypanosoma tidae
استفاده شده است .در تک یاختههرای انگ ری تا کردار،
تا ک نقش مهمی در بیماری زائی انگی در بدن مییبران
پستاندار دارد ،بنابراین شناخت ساختار تا ک میتواند به
انوان اهداف جدید در مداخالت داروئری مردنظر قررار
گیرررد .در محاوعررهای ،بررسرری فراسرراختاری تریپانوزومررا
کروزی ،اطالاات ارزشمندی را درباره سراختمان دقیرق
تررا ک توسررط روش  AFMبرره دسررت داد .ایررن روش
بودند ،همانند فااهای فاص هدار که اطراف شیار ترا ک

تصویر شماره  :4تصویر تریپانوزوما بروسه ای که به روش  AFMو با

تشکیی می شود و در جهت طو محرور ترا ک بریرگ

 Intermittent contact modeگرفته شده است .در تصرویر ) ،(aکری

بین آگریونم و ) paraflagellar rod (PFRقررار دارد ،را

انگی مشاهده می شود و مراحی آغاز تقسیم س ووی را نشان می دهد

مشخص نمود .هرچند ام کرد و ا ت وجود آن ها فعالً

و

نامشخص میباشد .تا کداران مخت

با این روش مورد

بررسی قرار گرفتند ،ووری ایرن سراختار در تمرامی آنهرا

و دو تا ک در یک س و دیده می شرود .در تصرویر ) ،(bفرال

شکاف داخی آن در طو محور بیرگ دیده می شود و همین طرور
اتصا دهنده مشاهده مری شرود (ف رش بریرگ ترر) .در تصرویر )،(c
میکروتوبو های ساب پ یکوالر به خوبی با بیرگ نمرائی براال قابری

مشاهده نشد .این نتایج نشران مریدهنرد کره وجرود ایرن

مشاهده است (االمت ستاره) .تصاویر در هوا گرفته شده اند .مقیاس

فااها در تا کدارانی که  PFRدارند ،حتمی می باشرد و

 2 mmبرای تصاویر ) (a–bو  200 nmبرای تصویر ) (cمی باشد.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 124 4311

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

تصویربرداری ،وجود ساختارهایی که قبالً شناخته نشرده

اهمیت تکنووو یهای نوین در شناسائی تک یاخته ها:
ویشمانیوز پوستی یکی از بیماریهرای انگ ری اسرت
که توسط تک یاخته جن

ویشمانیا ( )Leishmaniaایجراد

میشود و بسته به گونههرای آن و پاسرخ ایمنری مییبران،
اشکا باوینی مخت فی ایجاد میکند .این بیماری گسترش
جهانی دارد و بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
جهان و کشورهای حوزه مدیترانه شایع است( .)38،31در
تشخیص آزمایشگاهی این انگی ،از روشهرای متفراوتی
استفاده شده است که هم اکنون نیی رواج دارد و بیشتر
مبتنی بر روشهای تشخیص مستقیم انگری برا اسرتفاده از
میکروسکوپ نوری در بافتها و احشاء مبتالیان میباشرد
و نیی روش کشت و روشهای مووکووی شناسرائی انگری
در بافتهای مخت

مبتالیان که در کنار روش مسرتقیم

ارزشی بسیار داشته و در مرواردی برر آن ارجحیرت داده
م ریشررود( .)33،34سررادهترررین و کررم هیینررهترررین روش،
مشاهده مستقیم انگی در بافتهای مخت

مریباشرد()35،32

و هنوز هم به انوان روش استاندارد شناسائی انگی مورد
قبو جامعه ا می آزمایشگاهی است و حتی دربسیاری از
تحقیقات و محاوعات ا می ،از ایرن روش معتبرر اسرتفاده
میگردد .ابیار کارآمد دیگر ،استفاده از میکروسکوپهرای
ف ورسنت و اوکترونی در تشخیص انگریهرا ،مخصوصراً
تکیاختههای انگ ی میباشد .جدیدترین شیوه ،اسرتفاده
از  AFMو تمرامی سربکهررای وابسرته برره آن مریباشررد.
تصویر گرفته شده با  Intermittent contact modeاز قسمتی از پیکر

مواردی مانند :ساختار تکیاختهها به شکی دستنخرورده

تریپانوزوما کروزی (b) .تصویر گرفته شده با  Phase modeاز همان

و یا استخراج شده توسط دترجنتها ،سرح سر و افرونی

بخش پیکره انگی (c) .تصویر گرفته شده با  Contact modeاز سر ووی
که با دترجنت مجاورت داده شده اسرت .ترا ک برا شرکاف (ف رش
سفید) در طو محور بیرگ خود .میکروتوبو های ساب پ یکروالر
(االمت سرتاره) و ترا ک ( )fنیری قابری مشراهده انرد (d) .تصرویر برا

شده ،ساختار ماکرومووکو های انگریهرا ،انردازهگیرری
پتانسیی سححی ،انردازهگیرری انعحرافپرذیری سر و و
برهم کنش ویگاند -رسپتور دست یافت(.)42،81

 Intermittent contactmodeاز تا ک س ووی که با دترجنت مجراورت
داده شده است که در آن شرکاف در امترداد محرور ب نرد ترا ک بره

 -مشاهده ناب ها (تکمه های) پالسمودیوم فاوسیپاروم

خوبی مشاهده می شود با فرورفتگی ها سازمان یافته (نوک ف رش هرا).

(falciparum

 )Plasmodiumدر گ بو های قرمی با

ساختار  paraflagellar rodنیی قابی مشاهده است (ف رش سرفید) .تصراویر

استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

با  intermittent contact modeو در مجاورت هوا گرفتره شرده انرد.
االمت بار بیانگر  1 mmبرای دو تصویر ) (aو ) (bمی باشد.
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تصویر شماره  :5تصاویر فرم اپی ماستیگوت تریپانوزوما کروزی(a) .

بهطور خالصه با این تکنیرک مریتروان بره نترایج آنراویی

مــــروری

آذر شکری و همکاران

در نابها که مس و اتصا انگی پالسمودیوم به دیرواره

ویشررمانیا دارد و در شرررایط آزمایشررگاهی مخصوص راً بررا

ارو خونی بوده و ماالریای مغیی را ایجراد مرینمایرد،

 DNAاصر ی از طریررق برررهمکررنش اوکترواسررتاتیک برره

پرداخته شده است .تا قبی از این ،تصور میشرد نرابهرا

ناحیه اتصا

گیرنده  DNase-1و شرکاف بریرگ DNA

یک واحد بوده و به اتصا انگی به دیواره ارو خرونی

متصی مریشرود .بره ارالوه ایرن پرروت ین قرادر اسرت برا

کمک مینماید .از طریق تکنیرک  ،AFMانردازهگیرری

هیدروویی  ،ATPدو رشته  DNAرا از هرم براز کنرد و از

شار سححی نابهای ایجاد شده در افونرت پالسرمودیوم

طریق این فعاویرت ،ح قرههرای بره هرم پیوسرته کوچرک

فاوسی پاروم ،امکان پذیر شده و ثابت میکند کره ا رت

 kDNAرا برره شررکی برراز تبرردیی نمایررد .در مجمرروع

اتصا انگی بره دیرواره اررو  ،شرار مثبرت نرابهرا در

 LdACTبه صورت اختصاصی بره توپرواییومراز  IIپررو

مقابی شار منفی دیواره ارو میباشد .در همین راستا،

کاریوتی متصی میگردد و خاصیت جداکننردگی خرود

بر انگی ویشرمانیا بره

را نشرران مرریدهررد و مشررخص م رینمایررد کرره LdACT

طور موفقیرتآمیریی بررسری شرده اسرت .برا ایرن روش

میتواند نقش مهمی در تغییر شکی دادن  kDNAداشرته

میکروسکوپی ،کوچکترین تغییرات سح س و به خوبی

باشد .بدینمنظور  kDNAرا با  LdACTانکوبه و پ

از

نمایان میشود که شامی تغییرات ایجاد شده در اثرر دارو

آمادهسازی نمونهها ،تصویربرداری با روش  AFMانجام

نیی میباشد .همچنین از طریق تصاویر گرفته شده از ترا ک

شررده و جیئیررات اتصررا مووکررو هررای اکتررین ویشررمانیا

انگی تریپانوزوما ،سراختار جدیردی کره قربالً در ترا ک

( )LdACTو برهم کنش آن ها با توپواییومراز به خوبی

قابی مشاهده نبرود ،آشرکار شرده اسرت و سراختار دقیرق

قابی مشاهده شده است(.)43

تأثیر داروها و مواد شیمیائی مخت

پروماستیگوتهای انگی ویشمانیا و تغییرات متأثر از دارو
بر این انگی محاوعه شده است( .)42همچنین با بهرهگیری

سررنجش حساسرریت و مقاومررت ویشررمانیا دونررووانی برره

از روش میکروسرکوپی  ،AFMمشراهده تغییررات بسریار

نرررانوذرات آندروگرافوویرررد ( )Andrographolideبرررا

کوچک در سح سر و هماننرد شرکیگیرری و اتصرا

استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

های اکترین ویشرمانیا )(Leishmania actin- LdACT

 Mondalو همکارانش برا اسرتفاده از ابریاری ماننرد

و برهمکرنش آنهرا برا توپرواییومراز قابری پریگیرری و

میکروسرررکوپهرررای ف ورسررران  TEM ،و  ،AFMبررره

مشاهده شده است.

بررسررری سررراختار نرررانوذرات سرررنتی کررررده خرررود و

مووکو

تصررویربرداری از اثرررات آنهررا بررر روی انگرری ویشررمانیا

 kDNAبا استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

نررانوذره تهیرره نمرروده ( (AG nanoparticlesو انرردازه

اکتین ویشمانیا ) (LdACTشرکی غیرمعمرو اکترین

آنهرا برا )(Photon Correlation Spectroscopy-PCS

سر و هررای یوکاریوتیررک برروده و از سررایر اکتررینهررا در

زتاساییر ( (Zetasizerنانو مشخص گردید .پ

از تهیره

توانرائی تشررکیی شررکی رشرتهای در برابررر توکسررینهررا و

سوسپانسرریونی از ایررن ذرات ،آن هررا توسررط  AFMو بررا

اتصررا برره دی ان آز  (DNase-1) 8متمررایی مرریگررردد،

روش ضررربهای مشرراهده گردیررد .مورفووررو ی ذرات و

حاور آن در سیتوپالسم ،نواحی قشری ،تا ک ،هسته و

اندازهگیری قحر آنها با استفاده از رنگآمیریی منفری و

کینتوپالسررت ،برره ارتبرراط آن بررا  DNAکینتوپالسررت

با  TMبررسی و میکروگراف آنها ترسریم شرد .جهرت

) (kDNAاشرراره مررینماینررد .مشررخص شررده اسررت کرره

بررسررری مورفوورررو ی سرررح نرررانوذرات (توپررروگرافی

 LdACTارتبرراط بررا  kDNAح قرروی در کینتوپالسررت

سححی) از روش  AFMاستفاده شد(.)88
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 -مشاهده نحوه ی اتصا اکتین ویشمانیایی بره شرکافهرای

دونرروانی پرداختنررد .برردینمنظررور از آندروگرافوویررد،

 آناویی سازماندهی ساختاری تک یاخته های بیمارییا باروش میکروسکوپ نیروی اتمی
 de Souzaو  Rochaبره تشرری مروارد اسرتفاده از
 AFMدر انگی شناسی پرداختهاند .این محققین در مقاوه
خود میایای استفاده از این تکنیک در شناسائی س و هرا
به ویژه تک یاختهها را بررسی کردهاند( .)81در این مقاوه
به تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین اشراره شرده
است ،از جم ه تشخیص خصوصیات ناب در پالسمودیوم

تصویر شماره  :6توپوگرافی سححی گ بو قرمی گراو آوروده شرده برا
بابییا بوی  .بخش ( (aگ بو قرمی آووده به انگی برآمدگیهرای قابری
مشاهده در سح س و را نشان میدهد و ( )bبیرگنمرائی بریشترر
همان س و را در بخش  bمورفووو ی با جیئیات بیش تر را نمرایش

و نیی بررسی تغییرات ساختاری گ بو های آووده به بابییا

میدهد .تصاویر در مجاورت هوا و با  contact modeگرفته شدهاند.

در گاوها (تصویر شماره  .)6هرر چندتصراویر گرفتره

دربخش  ،aمقیاس  1mmو در بخش ،bمقیاس  500nmمیباشد (.)31

بوی

شده به کمک  ،TEMجیئیات مورفوورو ی سرح را در
مقایسه با تصاویر گرفته شده با  ،AFMبهتر نشران مریدهرد،

 AFMآناویی مراحی تجمع خود بهخود مووکو های کال ن

ووی تکنیک  AFMامکان آناویی مراحی برهمکنش بابییا

تیپ  Iدر فیبرییها میباشد .مثا دیگر ،قاب یرت مشراهده

با س و هرا در محریط کشرت را فرراهم مری سرازد و در

تحرک  FtsZبه شکی برون تنی میباشرد کره اطالارات

مورد شار ایجاد شده در س و های آووده شده به انگری

جامعی درباره اینکه چگونه اینمووکو های توبووین مانند،

اطالارات

ساختارهای پ یمری تشکیی میدهنرد ،را ارایره مرینمایرد.

را با جیئیات بیشتر از  AFMدر اختیرار قررار مریدهرد.

این سراختارها نقرش اساسری در تقسریم براکتری برر اهرده

تصویربرداری با تکنیک  AFMاز دیگر تک یاختههرای

دارند .در مورد تک یاختههای انگ ی ،برا اسرتفاده از ،AFM

انگ ی مانند  Giardia lamblia, Acanthamoeba sppو

شناسائی ساختار پروت ین  3مربوط بره سرح مروزوئیرت

 Entamoeba histolyticaنیی انجرام شرده ،ووری بره نظرر

انگی پالسمودیوم فاوسی پاروم امکرانپرذیر شرده اسرت.

میرسد اطالااتی بیش از آن چه قبالً در مرورد جیئیرات

اوبته این پروت ین در مخمر نیی وجود دارد و آنراویی شرده

ساختاری آنها مشرخص شرده بروده را بره دسرت نرداده

است و به شکی ساختار رشرتهای غیرخحری و ناقرینره برا

است .در این مقاوه از مشاهده ماکرومووکو های سححی

برآمدگیهای تسبیحی وح قههای ارتجاای وجود دارد کره

نیی توسط همین روش بحث شده است .آناویی برهمکنش

اغ ب به انوان دایمر شناخته میشدند .هر چنرد سراختار

فیالمان های سححی و پروت ین متصی شرونده بره ک سریم

منومر و مووتی مرهای بیرگ نیی شناسرائی شردهانرد .از

با استفاده از میکروسکوپی ایمونوف وروسان

( )Entamoeba histolyticaتوسرررط تکنیرررک ،AFM

میوزین تیپ  IIدر آکانتاموبا کاستالنی (

امکان پذیر میباشد(.)82

 )castellaniنیی استفاده شده اسرت .دومرینهرای خحری،

Acanthamoeba

به االوه شناسائی ساختار ماکرومووکو هرا برا ایرن

ساختار رشتهای جدیدی ایجاد مینمایند کره بره احتمرا

روش امکانپذیر شده است ،مرثالً ایرن تکنیرک آشرکار

هستند(.)82

زیاد ،مست یم برهمکنش سر به دم غیرمعمو

نموده است که نوک وئید باکتریائی و کروماتین انسانی از
فیبرهای مقاوم به دترجنت و نمک با قحر  21-31نانومتری

 -بررسی نانوذرات آندروگرافی

تشکیی شدهاند که با هم فیبرهای ضخیم تر با قحر 11 -11

وسی ه  AFMدر تشخیص و درمان ویشمانیوز:

نانومتر را به وجود میآورند .مثرا جاوب دیگرر ،استفراده از

121

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

و آزادسازی آن بره

آندروگرافی د ،الکتون دی ترپنوئیدی اسرت کره از

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4311

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

(protein

 )calcium-bindingآنتاموباهیسرررررتوویتیکا

AFMجهررت شناسررائی و آنرراویی جیئیررات دومررین خحرری

مــــروری

آذر شکری و همکاران

برگ گیاهی به نام  paniculataAndrographisبه دست

نام کینتوپالست میدهد .محققین برا اسرتفاده  TEMکره

میآیرد .ایرن مراده فعاویرت ضدویشرمانیائی کمری دارد و

نوای از میکروسکوپی اوکترونری اسرت و بره کرارگیری

ندرتاً بهانروان دارو مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد .ایرن

روشهای سیتوشریمیائی و ایمونوسیتوشریمیائی ،سراختار

ماده دارای نیمه امر کوتاه پالسرمائی ،دسترسری کوتراه

کینتوپالست را شناسرائی نمرودهانرد .هرر چنرد شناسرائی

زیستی و توزیع نامناسب بافتی می باشرد .فررم دادن ایرن

کینتوپالست قبالً توسط میکروسکوپ نوری انجام شرده

ترکیب به صورت نرانوذره ،تنهرا گیینره پریشرو جهرت

بود ،ووی تشخیص ساختار دقیق مووکووی  Kdnaتوسرط

مح و ساختن آن میباشرد .بردین منظرور ایرن ذرات برا

روش  ،TEMامکانپذیر شده است .اهمیت شناسائی این

) poly(DL-lactide-co-glycolic acidبه نسبت 51-51

انگیها به ا ت وجود جن های متنوع و بسریار مهرم درون

ترکیب و به نانوذراتی که قدرت ورود به ماکروفا هرای

این خانواده میباشد که حیوانات ،گیاهان و حشررات را

آووده شده با آماسرتیگوتهرای انگری را دارنرد ،تبردیی

آورروده مررینماینررد .کینتوپالسررت ،شرردیداً برره داروهررای

میشوند .نانوذرات برا کمرک تثبیرتکننرده پ ری وینیری

شالتهکننده  DNAیا مهارکنندههای سنتی  DNAحساس

اوکرری ) (PVAتثبیررت مرریشرروند .مشخصررات فیییکرری

میباشد .بره همرین دویری یرک هردف بسریار مهرم بررای

سررنجی فوتررونی،

داروهررای ضررد تریپانوزوماتیررده مرریباشررد .بررا اسررتفاده

اندازه متوسرط ذرات را  813nmو پتانسریی زترا آنهرا را

از  TEMو تهیرره گسررترشهررای بسرریار نررازک ،بررسرری

 -34.8mVتعیررین نمرروده اسررت .توسررط  ،AFMشررکی

فراساختاری و ترکیب س و انگی فراهم شرده اسرت .ترا

کروی و سح صاف این نرانوذرات قابری روئیرت شرده

قبی از  ،8811آناویی ساختاری نمونههرای بیوورو یکی بره

است .مشخص شده است کره ایرن ذرات دارای فعاویرت

طور اوویه توسرط میکروسرکوپ نروری ،میکروسرکوپ

ضد ویشمانیائی با آمراده سرازی در حارور  4% PVAرا

اوکترونرری و  TEMانجررام مرری گردیررد .در سررا ،8816

دارند ) (IC50 34 μMو این در مقایسه با ترکیب خاوص

روش  AFMکرره یکرری از میکروسررکوپهررای روبشرری

آندروگرافی د دارای اثرات بیشتر و با مقداری در حردود

( )SPMمیباشد ،ابداع گردید .این روش دارای حرداقی

یرک چهرارم مراده خراوص مریباشرد ).(IC50 160 μM

فرایند آمادهسازی نمونه پیش از میکروسکوپی میباشرد.

بنابراین نانوذرات آندروگرافی د ،دارای اثر بهترر بروده و

کرراربرد ایررن روش در دانررش بیووررو ی ،اساسراً بررر قابرری

میتواند در درمان این بیماری انگ ی مورد اسرتفاده قررار

روئیت ساختن و شناسائی مووکو های زیستی استوار است.

گیرد(.)85

در این روش kDNA ،مح و که حاوی یرونهرای منیییروم

و شرریمیائی ایررن ذرات توسررط طی ر

میباشد ،بر روی سح بستر مخصوصی به نام میکا قررار

میتوکندریائی در تک یاخته های خانواده تریپانوزوماتیده

اتانی ،خشک میشود .وجود یونهای منیییوم ،بازشردن

انگرریهررای خررانواده تریپانوزوماتیررده و جررن هررای

شبکه  kDNAرا تسهیی مینماید و چسربندگی آن را بره

ویشمانیا و تریپانوزوما ،مس و بیماریهای مهمی خصوصراً

سح افیایش میدهد .با این روش میکروسرکوپی ،تصراویر

در نواحی گرمسیری دنیا میباشرند DNA .کینتوپالسرتی

با وضوح باال از  kDNAو طررز قررار گررفتن شربکه آن

) (kDNAاین خانواده پیچیردهتررین و غیرمعمرو تررین

آشکار شد .مووکو های خوشرهای  ،DNAتشرکیی روزت

 DNAخارج هستهای است که در طبیعت یافت میشرود

را میدهند که اطراف محریط کینتوپالسرت و برا فاصر ه

و متشکی از مووکو های ح قوی فشررده ای مری باشرد

منظم  0.2-0.3nmجمع شدهاند .بنابراین  AFMوسی های

که تشکیی شبکه ای را درون بخشری از میتوکنردری بره

است که توسط آن مریتروان دانرش فع ری را در جهرت
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میکروسکوپ اوکترونی و  AFMابیاری برای بررسی DNA

داده میشود و پر

از شستشرو برا آب مقحرر دیرونییه و

شناخت ساختار و سیستمهای بیووو یرک کره قربالً قابری

ابوری ،الیههای بسیار نازک از نمونه با اووترا میکروتوم

مشاهده نبود ،گسترش داد(.)86

فراهم می گردد و بدین صورت ،مشاهده تغییرات ایجاد
شده درون و بیرون انگی به راحتری و برا وضروح بسریار،

کرراربرد میکروسررکوپ اوکترونرری روبشرری ( )SEMدر

امکان پذیر میگردد(.)41

مشاهده انگی ویشمانیا درون دستگاه گوارش پشه خاکی
از این روش میکروسکوپی ،جهت بررسی مرفووو ی

محاوعه تاثیر داروهای ضد انگ ی آوبندازو ()Albendazole

انگی ویشمانیا ما ور  Leishmania majorو بر همکرنش

و مترونیدازو ( )Metronidazoleبر روی تک یاخته هرای

دستگاه گروارش پشرهخراکی

 ،(Giardiaتریکومونرراس

آنها با بخشهای مخت

ف بوتوموس پاپاتاسی  Phlebotomus papatasiاسرتفاده
شده است .بدین ترتیب ،مرفووو ی مراحی مخت
را در بخشهرای مخت ر

انگی

دسرتگاه گروارش پشرهخراکی

یاردیررا دئودناورره)duodenalis

وا ینراوی
مرروری

( )Trichomonas vaginalisو اسرپیرونوکو وس
(muris

 )Spironucleusتوسررط میکروسررکوپ

اوکترونی ابوری )(TEM

تشخیص دادهاند .تعداد زیادی نکتوموناد ()nectomonad

این سه انگی نیدیک بههرم ،تحرت تراثیر داروهرای

طویرری در بخررش روده میررانی در شررکم ،هاپتومونادهررا

آوبنررردازو و مترونیررردازو قررررار گرفتررره و توسرررط

( )haptomonadمتصی شده به کوتیکو دریچه اسرتومادا

میکروسکوپ اوکترونی ابوری ) ،(TEMتغییرات ایجاد

( ،)stomodealاشکا کوچک کروی متصی بره دیرواره

شده مورد بررسی قرار گرفتند .بررسیهای فراساختاری،

مری و تودههرایی از پروماسرتیگوتهرای کوتراه کره در

حساسیتهای متفاوت این تک یاختهها را بره داروهرای

اصی اشکا افونی انگی میباشند ،آزادانه در بخش قدامی

مذکور نشان دادند ،به طوری که اجیای اسک ت سر ووی

روده میانی واقع در قفسه سینه و مری قرار گرفتهاند(.)41

موجود در دیسک مکنده یاردیرا نسربت بره آوبنردازو
حساس میباشد ،در حاوی که دو انگری دیگرر کره فاقرد

محاوعه تاثیر داروی ضد کرم پرازیکوانتیی ()Praziquantel

دیسک مکنده مریباشرند ،تحرت تراثیر آوبنردازو قررار

نانرا ) (Hymenolepis nanaبرا

نمیگیرند .این نظریه محرح میشرود کره آوبنردازو بره

اسرررتفاده از میکروسرررکوپ اوکترونررری روبشررری ( )SEMو

پروتیین های اسک ت س ووی متصی میشود و بااث جدا

میکروسکوپ اوکترونی ابوری )(TEM

شدن انگی از بستر روده و جدایی از منبع تغذیه میشرود

بر روی سسرتود هیمنرووپی

پر
مخت

از مواجهرره انگرری هیمنررووپی

نانررا بررا مقررادیر

و انگی نهایتاً از بین میرود .در حراوی کره مترونیردازو

تنری ) ،)in vitroنترایج برا کمرک روشهرای اوکترونری

مشخص شده که این دارو با تخریرب الیرههرای درونری

روبشرری و ابرروری مررورد محاوعرره قرررار گرفررت .تشررکیی

س و  ،بااث تخریب این انگیها میگردند(.)48

واکوئی در دیواره انگی ،به طور واض در ناحیره گرردن

در پایان میتوان نتیجهگیری کرد که تنروع روشهرای

از پنج دقیقه مواجهه کرم با یک میگروگرم در

تشررخیص آزمایشررگاهی ،انتخرراب یررک روش مرجررع را

سری سرری از دارو مشراهده گردیررد .تشرکیی واکوئرری در

دشوار میسازد ،با ایرن حرا پیشررفت روشهرای نروین

نهایت منجر به تخریب الیه سین سیشیا ( )syncytialدر

اجتناب ناپذیر میباشرد .اسرتفاده از روشهرای مرذکور،

رأس تگومنت انگی گردید ،در حاویکه میکروتریشهای

بااث سهووت در بررسی خصوصیات فراسراختاری اوامری

( )microtrichesتگومنت و پوشش سرححی )(surface coat

ایجادکننده افونتهای انگ ی و همچنین صرفهجوئی در

ساوم باقی مانده بودند .با روش میکروسکوپی اوکترونری

زمان مری باشرد .بعاری از ایرن روشهرا ماننرد  AFMبرا

کرم پ
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داروی ضد کرمی پرازیکوانتی ،به شرکی بررون

ترراثیر متفرراوتی داشررته و در بررسرریهررای فراسرراختاری،

مــــروری

آذر شکری و همکاران

وجود کارآیی باال ،نیاز به تجهییات خاصی دارد کره در

همچنین با استفاده از اندازهگیریهرای اسپکتروسرکوپی

همه آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود نیست ،وذا استفاده

متنوع ،اطالاات بیش تری از خصوصیات سححی ماننرد

از این روشها ،محدود خواهد بود و بایرد از روشهرای

شار  ،خواو ارتجاای و برهم کرنش ویگانرد -رسرپتور

در دسترستر استفاده نمرود .از آنجرا کره روش ،AFM

در اختیار محققین قرار خواهد داد.

هنوز در حا پیشرفت میباشد ،چشمانداز آینده ،طراحری

در پایان پیشنهاد میشود برا توجره بره فرراهم برودن

پروبهای فرو اوعراده نروک تیری و حسراس برا وضروح

استفاده از تکنیک نانوسکوپی  ،AFMدر آزمایشگاههای

برراالتر برره منظررور شناسررایی سرراختمانهررای فراسرراختاری

جامع کشور ایرران از جم ره آزمایشرگاه جرامع دانشرگاه

انگیها خواهد بود .فراهم شدن آناویی سر و هرای زنرده

ا وم پیشکی مازندران ،استفاده از این تکنوورو ی نروین

نشرراندار شررده بررا نشررانگرهای ف وئورسررانت و اسررتفاده از

در زمینه افونتهای انگ ی به ویژه تک یاختههای مهرم

روش میکروسکوپی مرتبط با  ،AFMمیتواند اطالارات

بیماریزا مانند گونههای مخت

ویشمانیا ،پالسمودیومها

با جیئیات از ساختارهای مخصوو را در اختیار محققان

و تری پانوزوما ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در

قرار دهد .در مجموع روشهای نوین نانوسرکوپی ماننرد

نهایت موجب پیشرفتهای بیشتر در این زمینه گردد.

 ،AFMبه دالیی گونراگون و کرارآییهرای متنروع و در
اختیار گذاشتن اطالاات دقیقتر و متنوع ترر ،برهتردریج

سپاسگزاری

بررهانرروان روش مکمرری مناسرربی برررای نسرریهررای قب رری

بدین وسی ه از خانم آزاده مییانی به خاطر همکاری

میکروسکوپ اوکترونی ماننرد میکروسرکوپ اوکترونری

در تهیه برخی تصاویر ،کما تشکر و قدردانی بره امری

روبشی ( )SEMو ابوری ( )TEMتبردیی خواهنرد شرد.
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