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گلیکونانومواد درکاربردهای زیست حسگری
مترجم :جواد ملکوتی خواه

دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده
نانومواد به دستهای از ساختارها با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی منحصر بهفرد گفته میشود که داربستهای بسیار
خوبی برای عرضۀ کربوهیدراتها هستند .کربوهیدراتها بیومولکولهای مهمی هستند که بسیاری از وقایع بیولوژیکی
را وساطت میکنند .نانومواد عرضه کنندۀ کربوهیدراتها (گلیکونانومواد) ویژگیهای نانومواد را با تشخیص بیومولکولی
ترکیب میکنند .این ساختارها میتوانند اثرات چندگانه قوی ایجاد کنند .در این ساختارها داربستهای نانومواد به میزان
زیادی تمایل نسبتاً ضعیف هریک از لیگاندهای کربوهیدراتی را نسبت به گیرندههای آنها افزایش میدهند و بهطور
مؤثر برهمکنشهای ایجاد شده با واسطه کربوهیدراتها را تقویت میکنند .در نتیجه گلیکونانومواد بستر مناسبی برای
کاربردهای زیستحسگری هستند .در این مقاله ،شیمی کانژوگه شدن کربوهیدراتها به نانومواد ،خالصهای از راهبردها
و نمونههای جدولبندی شدهای از کاربردهای گلیکونانومواد در حسگری درون تنی و برون تنی پروتئینها ،میکروبها
و سلولها مرور شدهاست .عالوهبر این ،محدودیتها و چشم اندازهای آینده سیستمهای حسگری گلیکونانومواد نیز
بررسی شدهاست.
کلمات کلیدی :گلیکونانومواد ،زیستحسگری ،کربوهیدرات ،فناوری نانو ،علوم قندی
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-1مقدمه
کربوهیدراتها در سیستمهای زنده ضروری هستند و مجموعاً باالترین فراوانی را در میان تمام بیومولکولها در
طبیعت دارند .آنها همانند منبع انرژی و حد واسطهای متابولیکی عمل میکنند .کربوهیدراتهای کانژوگه با پروتئینها
و لیپیدها ،تشخیص های مولکولی ،انتقال سیگنال ،ترافیک مولکولی ،اتصال سلولی ،تمایز سلولی ،التهاب و پاسخهای
ایمنی را وساطت میکنند .با این حال ،برهمکنشهای منفرد مبتنی بر کربوهیدراتهای منفرد اغلب تمایل کمی دارند.
برای غلبه بر این محدودیت ،طبیعت از مزایای اثرات چندظرفیتی استفاده کرده است .در این حالت کربوهیدراتها با
تعامل یکدیگر بهصورت خوشهای با گیرندهها برهمکنش میکنند .گلیکونانومواد که در آنها از نانومواد بهعنوان داربست
برای عرضۀ کربوهیدراتها استفاده میشود ،اخیراً بهعنوان ساختارهای مهمی شناخته شدهاند و پتانسیل باالئی در
کاربردهای مختلف از جمله سنسینگ و تشخیص نشان دادهاند .نانومواد در مقایسه با سایر انواع داربستها ،ویژگیهای
جالبی را بهعنوان حاملین کربوهیدراتها ارائه میدهند؛ از جمله این ویژگیها میتوان به ناحیه سطحی ویژه برای
انطباق تراکم باالیی از لیگاندها ،اندازه و شکل قابل تنظیم برای تعدیل تراکم لیگاند و نمایش دادن آنها ،ابعاد نانو
برای جستجوی برهکنش با ارگانیسمها و ویژگیهای نوری ،الکترونیکی ،فوتونی و مغناطیسی منحصر بهفرد برای تغییر
و تبدیل سیگنالهای تشخیصی مولکولی در جهت اهداف سنسینگ و تشخیص اشاره کرد.
ما در این مقاله مروری ،مختصری از شیمی اتصال برای گلیکونانومواد که شامل یک روش کانژوگه شدن فوتونی
توسعه یافته در آزمایشگاه خودمان است ،ارائه شده است .سپس سنتز گلیکونانومواد بر پایه طال ،اکسید آهن ،نقاط
کوانتومی ،سیلیکا ،لیپوزوم ،پلیمر و دندریمر و کاربردهای درون تنی و برون تنی آنها را در سنسینگ و تصویربرداری از
پروتئین ها ،میکروبها و سلولها توضیح داده شده و در نهایت ،محدودیتها و چشم اندازهای آینده در این زمینه را
بیان شده است.
-2کانژوگه شدن کربوهیدراتها با نانومواد
گلیکونانومواد معموالً بهدنبال دو راهبرد عمومی کانژوگه شدن شامل برهمکنشهای غیر کواالنسی و باندهای
کواالنسی تولید میشوند که هر دوی اینها با مزیتها و محدودیتهای مختلفی همراه هستند .روشهای کواالنسی در
مقایسه با روشهای غیر کواالنسی بهدلیل پایداری بیشتر محصوالت افزایشی کواالن ،به میزان بیشتری استفاده
میشوند .راهبرد جفت شدن فوتونی در گروه ما ایجاد شد و از پرفلوروفنیل آزیدهای عامل دار شده برای تشخیص
مولکولی استفاده شده است که یک روش مؤثر در این زمینه است.
 1-2کانژوگه شدن غیر کواالنسی

روش غیر کواالن وابسته به کانژوگه شدن ساختارهای کربوهیدراتها با نانومواد از طریق برهمکنشهای معمول
غیر کواالنسی مانند برهمکنشهای یونی ،اتصاالت هیدروژنی ،نیروهای واندروالس یا اثرات سولوفوبیک است .از این
روش معموالً تحت شرایط نسبتاً مالیم استفاده میشود و اغلب یا به هیچ یک مشتقات شیمیایی لیگاندهای
2

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آبان 9316

کربوهیدراتی یا سوبستراهای نانومواد نیاز ندارد یا به حداقل آنها بسنده میکند .این برهمکنشها میتوانند گاهی بسیار
قوی باشند ،بهعنوان مثال براساس تشخیص بیوتین-استراپتاویدین .اما استحکام باندها همچنین ممکن است
ضعیفترباشد که میتواند منجر به جداشدن و در نتیجه افزایش برهمکنشهای غیر اختصاصی با هدف مورد نظر گردد.
این فرآیند همچنین میتواند غیر انتخابی بوده و در مقایسه با اتصاالت کواالنسی کمتر قابل کنترل باشد .از آنجایی که
این اثرات میتوانند بهصورت حساس و اختصاصی در کاربردهای سنسینگ اثر داشته باشند ،باید مد نظر قرار گرفته
شوند .با این وجود برای سیستمهای خاصی این روش بسیار مفید است و بهطور مؤثر برای ساختارهای کربوهیدراتی
بزرگ مانند پلی ساکاریدها ،گلیکوپروتئینها و گلیکولیپیدها به کار میرود.
 2-2کانژوگه شدن کواالنسی

مونو و الیگوساکاریدها معموالً با نانومواد بهصورت کواالن ،بهصورت مستقیم یا از طریق واکنشهای جفت شدن
پس از تغییر و اصالح کانژوگه میشوند .این روش دارای مزیت ایجاد اتصاالت قوی و ساختارهای سطحی مستحکم
است .مثالهای معمول شامل جاذبهای شیمیایی تیول/دی سولفیدی برروی طال و نقاط کوانتومی ،فسفاتها بر روی
اکسید آهن و سیالنها بر روی سیلیکا است .از میان سیستمهای کواالن مختلفی که ارزیابی شده اند ،تیول/طال بیشتر
از همه مطالعه و استفاده شده است .این سیستم ،به خوبی اثبات شده است و نسبتاً پایدار و تکرارپذیر است .جفت شدن
بهدنبال تغییرات پسین بر پایه کانژوگه شدن معمول عاملهای شیمیایی است که در اینجا گروههای عاملی مکمل با
یکدیگر برهمکنش میکنند تا اتصاالت کواالنسی ایجاد کنند؛ مانند آمیدها و ترایزول؛ها .با این حال ،این روش معموالً
به مشتقات شیمیایی کربوهیدراتها نیاز دارد که سنتز آنها بهویژه برای ساختارهای الیگوساکاریدی ممکن است با
چالشهای قابل مالحظهای مواجه باشد .به منظور دستیابی به کنترل باالی فضایی و زمانی فرآیندهای کانژوگه شدن،
ما یک شیمی جفت شدن فوتونی ،بر پایه فلورینه شدن آزیدهای آریلی توسعه دادیم .پس از تابش نور و خروج نیتروژن
از گروه آریل آزید ،واحدهای نیترینی منفرد تشکیل میشود که میتواند بهداخل باندهای کربن-هیدروژن وارد شده یا
به باندهای  c=cاضافه گردد .این روش بهطورموفق برای کانژوگه شدن کربوهیدراتها ،مولکولهای کوچک ،پلیمرها،
مواد کربنی و نانوذرات گسسته برای نانومواد مختلف به کار گرفته شده است.
-3سنتز گلیکونانومواد
در این بخش ،ما بر چند نوع کلیدی از گلیکونانومواد از جمله گلیکونانومواد طال ،اکسید آهن ،کربنی ،نقاط کوانتومی،
سیلیکا ،لیپوزوم ،پلیمر و دندریمر تمرکز کردهایم .روشهای سنتزی خاص برای گلیکونانومواد بهصورت خالصه آورده
شدهاند.
 1-3گلیکونانومواد طال

نانوذرات طال ،اساساً بهدلیل شیمی سطح و آمادهسازی راحت و ساده ،پایداری باال ،و ویژگیهای اپتوالکترونیکی
جالب توجه ،پرکاربردترین و شناخته شدهترین نانومواد هستند .این ذرات تحت تابش نور منجر به متمرکز شدن
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رزونانس پالسمون سطحی ( )LSPRمیگردند؛  LSPRاثری است که به میزان زیادی به محیط دی الکتریک نزدیک
به سطح نانوذرات حساس است .این پدیده ساختارهای مفیدی را برای تغییر و تبدیل وقایع تشخیصی در سطح فلز
ایجاد میکند .یک تکنیک سنسینگ رنگ سنجی بر اساس تغییر  LSPRتوسعه یافته است .زمانی که برهمکنشهای
رسپتور-کربوهیدرات باعث تجمعات اضافی از نانومواد طال گردد ،تغییرات بزرگتر  LSPRرخ خواهد داد که منجر به
تغییرات شدید رنگی میشود .این تغییرات اغلب بهوسیلهی چشم غیر مسلح دیده میشوند .این ویژگی نوری منحصر
بهفرد باعث سنسینگ و تشخیص بسیار حساس میشود .بهعالوه ،اثر  LSPRمنوط به پدیده چشمک زدن است؛ این
پدیده اثری است که با نقاط کوانتومی یا رنگ بری نوری فلوروفور ساختارهای آلی همراه است.
چندین روش برای سنتز گلیکونانومواد طال به کار گرفته شده است .یکی از این روشهای ساده از قندهای
احیاکننده هم بهعنوان عوامل احیاکننده و هم بهعنوان لیگاندهای کالهکی در طول تشکیل نانومواد طال استفاده
میکند .زمانی که پیش سازهای طال بهوسیلهی کربوهیدراتها احیا میشوند تا نانومواد طال تولید شود ،برهمکنشهای
هیدروکسیل/طال منجر به ایجاد یک الیه کربوهیدراتی محافظی بر روی نانومواد طال میشود .یکی دیگر از روشهای
درجا شامل افزودن کربوهیدراتهای تیولی به پیش سازهای طال است .کربوهیدراتهای تیولی هنگامی که نانومواد
طال تشکیل میشوند ،بهعنوان لیگاند کالهکی برای نانومواد طال عمل میکنند .یکی از محدودیتهای این روش ،آن
است که اندازه ذرات بسته به ساختار لیگاند و همچنین شرایط آزمایش به میزان زیادی متغیر است که پیش بینی و
کنترل آن مشکل است .در روش تبادل لیگاند ،ابتدا نانوذرات طال ساخته میشوند و سپس لیگاند اصلی بهوسیلهی
کربوهیدراتهایی جایگزین میگردند که در انتهای آنها تیول قرار دارد .این پروتکل بهطور تکرارپذیر نانوذراتی با اندازه
قابل پیش بینی تولید میکند .بهطور مشابه ،در پروتکل جفت شدن فتونی ،در ابتدا نانوذرات طال در معرض آزیدهای
پرفلوروآریل خاتمه یافته با تیول/دی سولفید و سپس در حضور کربوهیدراتها در معرض نور فعالکننده قرار میگیرند.
با این پروتکل طیف وسیعی از مونو ،الیگو یا پلی ساکاریدها با نانومواد مختلف کانژوگه شدهاند.
 2-3گلیکونانومواد مگنتیکی

نانومواد مگنتیکی نوع مهمی از نانومواد هستند که در زمان قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خارجی
خواص مگنتیکی نشان میدهند .نانوذرات مگنتیکی ( )Fe3O4رایجترین نوع مورد استفاده در کاربردهای سنسینگ
هستند .ویژگیهای اصلی نانوذرات  Fe3O4شامل )1 :روشهای آمادهسازی ساده برای تولید ذراتی با اندازه 5-30 nm

 )2زیست سازگاری بسیار عالی همانند فرموالسیونهای  Feridexتأیید شده بهوسیلهی  FDAبرای تصویربرداری از
کبد و  Ferahemeبرای کم خونی فقر آهن  )3نسبیتهای مغناطیسی باال که باعث میشود این مواد به خوبی بهعنوان
عوامل کنتراست برای تصویربرداری رزونانس مغناطیسی درون تنی /برون تنی مناسب باشند  )4سهولت در عامل دار
کردن سطح آنها.
راحتترین روش برای اتصال کربوهیدراتها به نانوذرات اکسید آهن بهرهگیری از مزیت ویژگیهای پایداری آنها
در طول سنتز نانوذرات است .با این وجود ،معموالً در این روش کربوهیدراتهای بیشتری مورد نیاز هستند؛ بنابراین این
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روش برای پلی ساکاریدهایی استفاده میشود که در دسترس باشند .یک راهبرد دیگر اعمال تغییرات برروی نانوذرات از
پیش ساخته شده بهوسیلهی کانژوگه شدن کواالنسی است؛ بهعنوان مثال کانژوگه شدن کربوهیدراتهای کربوکسیله
به نانوذرات اکسید آهن آمین دار .کربوهیدراتها بهوسیلهی واکنش  CuAACنیز کانژوگه شدهاند .در این واکنش
مشتقات آلکینی کربوهیدراتها میتوانند با نانوذرات آزیدی واکنش دهند .همچنین گزارش شده است که این نوع از
جفت شدن نسبت به جفت شدن مشتقات آزیدی کربوهیدراتها به نانوذرات آلکیله کارایی بهتری نشان میدهد.
عالوهبراین ،کربوهیدراتهای بیوتینه سنتز شدهاند و به نانوذرات مگنتیکی با پوشش استرپتاویدین کانژوگه شدهاند.
شیمی جفت شدن فوتونی ما نیز میتواند برای ساختن گلیکونانومواد مگنتیکی به کار رود .در این مورد ،نانوذرات اکسید
آهن با مشتقات فسفات  PFPAتیمار شدند که قبالً بهوسیلهی فعال شدن نوری با کربوهیدراتها کانژوگه شده بودند.
 3-3گلیکونانومواد کربنی

نانومواد کربنی شامل طیفی از مواد مانند کربن بیشکل تا فولرینهای تازه کشف شده ،کربن نانوتیوبها ()CNTs
و گرافن هستند .بسیاری از ویژگیهای فیزیکی جالب توجه این مواد باعث شده است که برای زیست حسگری بسیار
مفید باشند .با این وجود ،این مواد از لحاظ شیمیایی نسبتاً غیر فعال ،فاقد عملکرد فعال و حاللیت ضعیف در آب بوده و
بهطور بالقوه برای سلول سمی هستند .به هرحال میتوان از طریق عامل دار کردن کربوهیدراتها بر این مسئله غلبه
کرد ،بهطوریکه حاللیت ،زیست سازگارپذیری و قابلیت سنسینگ را بهبود بخشید.
بهدلیل اینکه مواد کربنی عموماً غیر قطبی و هیدروفوب هستند ،روشهای کانژوگه شدن غیر کواالنسی اغلب
وابسته به نیروهای واندوالس ،پیوندهای پای و اثرات هیدروفوبیک هستند .بنابراین قبل از تیمار با سوبسترای کربنی
معموالً الزم است مشتقسازی کربوهیدراتها با گروههای لیپوفیلیک از جمله لیپیدها ،هیدروکربنهای پلی آروماتیک یا
پورفیرینها صورت گیرد .بهدلیل اینکه در این موارد گلیکونانومواد از لحاظ شیمیایی عامل دار نیستند ،ویژگیهای
فیزیکی آنها میتواند حفظ شود.
تغییرات کواالن به نانومواد کربنی ،کربوهیدراتها یا به هردوی آنها نیاز دارند تا از نظر شیمیایی عامل دار شوند.
در میان نانومواد کربنی ،هموژنترین ساختارها با فولرینها بهدست آمدهاند .در رابطه با گرافن و نانوتیوبهای کربنی،
رایجترین نوع مواد اکسیده شده هستند که به میزان بیشتری هم عامل دار میشوند؛ مانند ساختارهای کربوهیدراتی
آمین دار .گرافن پریستین و نانوتیوبهای کربنی نسبتاً غیرفعال بوده و الزم است برای فعال شدن شیمیایی از گونههای
فعال استفاده کنند .نمونههای آنها شامل رادیکالهای آریلی از نمکهای دی آزونیوم آریل ،افزودن سیکلیک دو قطبی
1و 3ترکیبات  ylideآزومتین برای تشکیل پیرولیدین و افزودن سیکلیک نیترنها برای تشکیل آزیریدینها است .به
عنوان مثال مطالعات گروه ما نشان داد که بهطور اخص نیترنهای پرفلوروفنیل یگانه مفید هستند و به میزان زیادی با
نانومواد کربنی واکنش میدهند .هنگامی که این مواد فعال شدند ،گروههای عاملی که میتوانند به سهولت برای
کانژوگه شدن با کربوهیدراتها به کار گرفته شوند وارد عمل شوند.
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 4-3گلیکونانومواد نقاط کوانتومی

نقاط کوانتومی غیرآلی نانومواد نیمههادی لومینسانس با ویژگیهای فیزیکی جالب توجه برای زیست حسگری
هستند .نقاط برای نمونه کوانتومی میتوانند برانگیختگی نوری وسیع و انتشاری محدود با بازده کوانتومی خوب نشان
دهند و کمتر مستعد رنگ رفتگی نوری هستند .این ویژگیها همراه با امکان حضور لیگاندهای چند ظرفیتی برای
کاربردهای سنسینگ و تصویربرداری قابل توجه هستند .گلیکونانومواد نقاط کوانتومی میتوانند از طریق سرپوشگذاری
نقاط کوانتومی با کربوهیدراتها از طریق برهمکنشهای غیر کواالن از جمله برهمکنشهای آبگریز و الکتروستاتیک با
مخلوط کردن نقاط کوانتومی پوسته-هسته  CdSe/ZnSمنفی پوشش دار شده با کربوکسی متیل دکستران و گروههای
سولفانیل سوکسینات با پلی لیزینهای مثبت تهیه شوند .روشهای کوواالن شامل پروتکلهای درجا هستند؛ بهعنوان
مثال میتوانند براساس افزودن گلیکوکانژوگههای جدید تیول دار به محلولهای پیش ساز نقاط کوانتومی باشند.
پروتکل تبادل لیگاند مشابه با سنتز گلیکونانومواد طال است که در آن عوامل پوشش اولیه میتوانند بهوسیلهی مشتقات
تیولی گلیکوکانژوگهها جایگزین شوند .گلیکونانومواد نقاط کوانتومی نیز همانند نانوذرات طال بهوسیلهی پروتکلهای
تغییرات پسین تهیه شدهاند.
 5-3گلیکونانومواد سیلیکا

نانومواد سیلیکا بسیار انعطافپذیر بوده ،پایداری مکانیکی و گرمایی زیادی نشان میدهند ،پراکندگی خوبی در آب
دارند و به راحتی فعال میشوند .در میان اشکال مختلف سیلیکا ،بهطور ویژه نانومواد مزوپور سیلیکا قابل توجه هستند
که دارای اندازه منافذ بزرگتر ،حجم داخلی زیاد و نواحی سطحی وسیعی هستند .اگرچه نانومواد سیلیکا ذاتاً دارای
ویژگیهای مگنتیکی یا نوری نیستند ،این ویژگیها میتوانند به راحتی از طریق به دام انداختن رنگهای فلورسانت یا
انکپسوله کردن نانوذرات مگنتیک/کوانتوم دات /طال ایجاد شوند که استفاده از این مواد را در سنسینگ یا تصویربرداری
امکانپذیر میکنند.
کربوهیدراتها معموالً از طریق راهبردهای تغییرات پسین از جمله تشکیل آمید/تری آزول و جفت شدن فوتونی با
نانومواد سیلیکا کانژوگه میشوند .مثالهایی از روش محبوب  CuAACشامل کانژوگه شدن مشتقات کربوهیدراتی
آزیدی یا آلکینی است .استفاده از مورد دومی منجر به تولید نانوذرات سیلیکای نمایش دهنده گاالکتوز برای سنسینگ
سلولهای سرطانی کبد شده است .بهطور مشابه ،تومورهای جامد با نانوذرات مزوپور سیلیکای مانوز دار مورد هدف قرار
گرفتند .عالوهبراین ،روش جفت شدن فوتونی ما برای نانوذرات سیلیکای آریل آزیدی به کار گرفته شد که منجر به
تشکیل گلیکونانوموادی گردید که بهطور موفقیت آمیز برای تشخیص پروتئینها ،باکتریها و سلولهای سرطانی بهکار
گرفته شد.
 6-3گلیکونانومواد لیپوزوم/میسل

مولکولهای آمفی فیلیک شامل گروههای رأسی کربوهیدارتهای هیدروفیلیک هستند .بخشهای زنجیره
هیدروکربنی لیپوفیلیک بهطور کلی در محلولهای آبی قادر به تجمع هستند .برخی از آنها ساختارهایی را تشکیل
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میدهند که میتوانند در نهایت بسته به طول نسبی ،اندازه و ساختارهای بخشهای درگیر منجر به تشکیل
گلیکونانومواد لیپوزومی یا میسلی شوند .یک دسته بزرگی از این ساختارهای آمفی فیلیک بهطور طبیعی در غشاهای
زیستی وجود دارند (گلیکولیپیدها) و نقشهای مختلفی را در سیستمهای زنده ایفا میکنند .این ساختارها و سایر
ساختارها میتوانند از ماهیتهای لیپوفیلیک مناسبی مانند الکلهای چرب ،فسفولیپیدها و کلسترول تهیه شوند.
گلیکونانومواد لیپوزومی یا میسلی حاصل از خود مونتاژی میتوانند شامل چندین ویژگی جالب مانند سازگارپذیری و
ظرفیت بارگذاری باال باشند .عالوهبراین ،این ساختارها این توانایی را دارند که در اثر برهمکنش با غشاهای سلولی ،به
عنوان مثال بهدلیل فیوژ شدن با دوالیههای لیپیدی غشاهای سلولی ،بهطور مؤثر بهوسیلهی سلولها جذب شوند .از
نظر تشابه با گلیکولیپیدهای سطح سلولی ،این ساختارهای خودمونتاژ برای کاربردهای متعددی از جمله برای توسعه
مهارکنندهها و بیوسنسورها پتانسیل زیادی دارند.
راهبردهای بسیاری برای تهیه گلیکونانومواد میسلی یا لیپوزومی از طریق خودمونتاژی ساختارهای آمفی فیلیک
بهوجود آمدهاست .روشهای سنتزی اصلی برای تجمعات چند ظرفیتی عبارتند از )1 :خودمونتاژی مستقیم مولکولهای
آمفی فیلیک گلیکوزیله مناسب؛ بهعنوان مثال براساس پلی اتیلن گلیکول ،پپتیدها و یا لینکرهای آلکیلی با زنجیرههای
کربنی بلند  )2الحاق مولکولهای آمفی فیلیک گلیکوزیله با ماتریسهای لیپیدی مناسب در نسبتهای مولی بهینه
(معموالً  5تا  )3 )%11عاملدار کردن لیپوزومها یا میسلهای از پیش ساخته شده با ساختارهای کربوهیدراتی خاص.
گلیکونانومواد لیپوزومی یا میسلی بهدلیل روش ساخت ساده ،همواره برای کاربردهای زیست پزشکی و همچنین به
عنوان ابزاری برای زیست حسگری کاربرد داشتهاند .با این وجود چالشهایی وجود دارد که باید برای افزایش کارایی در
فناوری سنسینگ مورد توجه قرار بگیرند .بهعنوان مثال ،بهدلیل خطر باالی فروپاشی وزیکولها در اثر غلظت باالی
عناصر گلیکولیپیدی دستیابی به غلظت باالی کربوهیدراتهای سطحی مشکل است .بهعالوه ،کنترل جهت و تحرک
اجزای کربوهیدراتی مشکل است که منجر به کاهش دسترسی به کربوهیدراتهای سطحی برای تشخیص بهینه می
گردد .عالوهبراین ممکن است این ساختارها پایداری نسبتاً پائینی داشته باشند و فرآیندشناسایی و تشخیص با چالش
روبرو گردد.
 7-3گلیکونانومواد پلیمری

برخی از محدودیتهای مربوط به لیپوزومها را میتوان با گلیکونانومواد پلیمری یا دندریمری ،یعنی ساختارهای
سنتتیک پلیمری/دندریمری متشکل از یک هسته یا یک بخش الحاقی از گروههای کربوهیدراتی برطرف نمود .به این
ترتیب در اصل میتوان بدون ایجاد آشفتگی شدید در ساختار نانوذرات ،تراکم سطحی کربوهیدراتها را بهبود بخشید.
عالوهبراین ،از آنجاییکه چند ظرفیتی بودن یک ویژگی جذاب برای کاربردهای سنسینگ و تشخیصی است ،در زمینه
پلیمرها و دندریمرها بهعنوان چارچوبهایی برای نمایش کربوهیدراتها توجهات زیادی ایجاد شده است تا
برهمکنشهای بین بخشهای اتصال دهنده را افزایش دهند .این ویژگیها به همراه تحوالت آنها در کنترل ساختاری
و زیست سازگارپذیری باال پتانسیل زیادی را برای این مواد ارائه میدهند تا بتوانند در تشخیص و سنسینگ درون تنی
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و برون تنی به کار گرفته شوند.
کد گلیکانی ارگانیسمهای زنده بسیار وابسته به ساختار است؛ در نتیجه در جاییکه تفاوتهای ساختاری کوچک
ممکن است به میزان زیادی بر اتصال به هدف اثر داشته باشند ،بایستی کربوهیدراتهای سطح گلیکونانومواد پلیمری با
دقت باال طراحی شوند .آرایش صحیح کربوهیدراتها به همراه اسکلت پلیمری برای انجام کامل تشخیص اختصاصی و
اثرات ارتباطات سلولی ضروری و مهم است .در اصل ،برای سنتز گلیکونانومواد پلیمری میتوان از دو روش استفاده
کرد :پلیمریزاسیون با مونومرهای عامل دار کربوهیدراتی و پیوند زدن اجزای کربوهیدراتی به یک ستون پلیمری .در
ابتدا هر دو روش به یک شیوه تصادفی انجام شدند که منجر به کنترل نسبتاً پائین ساختار دقیق میشد .با این وجود،
تحوالت اخیر در پلیمریزاسیون کنترل شده (رادیکالی) و سنتز فاز جامد منجر به بهبود و تقویت ساختاری شدهاند .این
تالشها ،براساس شیمی پلیمر مدرن در ترکیب با علم گلیکومواد منجر به افزایش شناخت گلیکونانومواد پلیمری و
دندریمری شده است و معماریهای پیچیدهترتعریف شده از اشکال مختلف با سازگارپذیری و تمایلهای بیشتر را
امکانپذیر کرده است .گلیکونانومواد بهدست آمده پتانسیل زیادی برای بسیاری از کاربردهای بیولوژیکی بویژه برای
بیوسنسورها نشان میدهند .با این وجود ،برخی از ویژگیهای آنها بویژه با توجه به همگن بودن ساختارهای حاصل از
سنتز پلیمری ،ممکن است منجر به ایجاد محدودیتهایی شوند .این اثرات ممکن است برای کاربردهای خاصی از جمله
اتصال و تصویربرداری کیفی از اهمیت کمتری برخوردار باشند ،اما بهطور جزئیتر ،آنالیز کیفی به میزان زیادی به اجزای
همگنترنیاز دارد.
 8-3گلیکونانومواد دندریمری

در مقایسه با پلیمرهای معمول ،دندریمرها در اصل ماکرومولکولهای تک تفرقی با معماریهای معموالً کروی و
شناخته شده هستند .این ساختارها معموالً تقارن زیادی دارند و از یک داربست هستهای با انشعابات شاخهای تشکیل
شدهاند که با گروههای عاملی خارجی آرایش یافتهاند.
عالوهبراین دندریمرها ،یعنی ساختارهای دندرتیکی غیر کروی برپایه نقاط کانونی منفرد ،میتوانند به جای
هستههایی با انشعابات نقطهای در تمام جهات استفاد شوند .ساختارهای دندریمری معموالً شامل حفرههای داخلی برای
عمل انکپسوله کردن هستند در حالی که گروههای خارجی عملکردهای حاللیت و شیمیایی را تعریف میکنند .بنابراین
سنتز تجدیدپذیر ماهیتهایی با ساختارهای تعریف شده قابل دسترس است که این ساختارهای میتوانند برای
کاربردهای ویژهای استفاده شوند .این ویژگیها منجر به توسعه نانو ساختارهای پیچیده تعریف شدهای با عاملهای
کربوهیدراتی شدهاند که این ساختارها نسبت به لیپوزومها قویتر بوده و به میزان بیشتری میتوانند دچار تغییر و اصالح
شوند .با توجه به توسعه راهبردهای سنتزی مؤثر و کارا میتوان تراکم لیگاندها را به خوبی کنترل کرد.
دیده شده گلیکونانومواد دندریمری حاصله کاربردهای مهمی در فن آوری و علم قندها دارند .نمونههای زیادی از
این ساختارها در طول دو دهه اخیر با هدف اصلی افزایش کارایی اتصال از طریق اثر چندظرفیتی گزارش شده است.
سه نوع از گلیکونانومواد دندریمری را میتوان هم برپایه ساختارهای هسته کربوهیدراتی ،ماهیتهای کربوهیدراتی
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اتصالی و هم برپایه دندریمرهای تماماً سنتز شده از کربوهیدراتها به روشهای مختلف واگرایی (از هسته و انشعابات)
و همگرایی (سوار شدن دندرون ها) را به راحتی میتوان از یکدیگر تمایز داد .این دو روش سنتزی بر اساس توالی
واکنشهای تکراری هستند که هر یک از این تکرارها منجر به یک نسل جدید دندرتیکی میشود .روش واگرایی به
شیمی ارتوگونال بسیار مؤثر به منظور اجتناب از واکنشهای ناکامل و کاهش پیچیدگیهای فضایی بالقوه نیاز دارد .از
طرف دیگر ،روش همگرا به طور معمول گلیکونانومواد دندریمری با خلوص زیاد ایجاد میکند ،اما ممکن است باعث
محدودیتهای فضایی با هستههای ممانعتی گردد .گلیکونانومواد دندریمری زمانیکه در کاربردهای سنسینگ استفاده
میشوند ،مزایایی را بهعنوان ماهیتهای نمایش دهنده کربوهیدراتها نشان میدهند .آنها معموالً ساختارهای تعریف
شدهای هستند که پایداریهای شیمایی زیادی را نشان میدهند که منجر به سهولتشناسایی و ارزیابی میگردد .آنها
اجازه کنترل ژئومتریکی موقعیت و تراکم کربوهیدراتها را میدهند و میتوانند برای نمایش درجه باالیی از چند
ظرفیتی ساخته شوند .با این وجود ،این مزایا با یک محدودیت بالقوه از تالشهای سنتزی نسبتاً زیاد و هزینههای
تولیدی باال همراه هستند.
-4گلیکونانومواد برای سنسینگ و تصویربرداری
برای کاربردهای سنسینگ و تصویربرداری ،الزم است که کربوهیدراتها اثرات تشخیصی خود را بهدنبال کانژوگه
شدن با نانومواد حفظ کنند .در مقایسه با سایر اجزای تشخیصی بیولوژیکی مانند آنتی بادیها و آنزیمها ،این مسئله با
چالش کمتری مواجه است زیرا کربوهیدراتها اغلب پایداری باالیی دارند و میتوانند طیف وسیعی از شرایط را به کار
ببرند .با این وجود ،این اثرات تشخیصی به طور کلی به نمایش سطحی از جمله تراکم لیگاندها ،طول لینکر ،شیمی
سطحی و غیره حساس هستند .در این بخش پیشرفتهای اخیر در سنسینگ و تصویربرداری درون تنی و برون تنی
پروتئینها و سلولها را با استفاده از گلیکونانومواد متعدد را مرور میکنیم.
 1-4سنسینگ پروتئینها

بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی مانند ارتباطات بین سلولی ،اتصال سلولی و عفونت سلولی،
باشناسایی پروتئینهای اتصالی بهوسیلهی کربوهیدراتها آغاز میشود .شناخت برهمکنش کربوهیدرات و پروتئین مهم
است و میتواند منجر به راهبردهای جدید در توسعه ابزارهای تشخیصی و درمانی شود .گلیکونانومواد میتوانند در این
زمینه بهعنوان مقلدهای سلولی عمل کنند که در اینجا وقایع تشخیصی اساس و پایهای برای سنسینگ تپروتئینها
تشکیل می دهند .مطالعات حاصل از آزمایش ما و دیگران نشان داده است که گلیکونانومواد میتوانند تمایل اتصالی
کربوهیدراتها را به پروتئینها حدود چند برابر تقویت کنند.
این مسئله یک بنیان قوی برای گلیکونانومواد در سنسینگ پروتئینها با حساسیت زیاد ایجاد میکند .در میان
پروتئینهای بررسی شده ،کانکاوالین  )ConA( Aبهعنوان یک پروتئین فراوان بهویژه برای مطالعات پایه به منظور
توسعه سیستمهای سنسینگ جدید به کار گرفته شده است .در سال  ،2111گروه شینوها از گلیکونانومواد طال و کربنی
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برای مطالعه برهمکنشهای کربوهیدرات و لکتین استفاده کردند .این مطالعات پیشگام امکان پذیری گلیکونانومواد چند
ظرفیتی را در سنسینگ پروتئینها تأیید میکنند.
جدول  1مثالهایی را نشان میدهد که از گلیکونانومواد دندریمری ،پلیمری ،کربنی و طال برای سنسینگ لکتین
استفاده شدهاند .با در نظر گرفتن مزایای ویژگیهای منحصربهفرد پروتئینها و همچنین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
خاص نانومواد تکنیکهای سنسینگ و تصویربرداری ثابت شده به طور کلی انتخاب شدهاند .شکلهای  2تا 4
مثالهایی را از کاربرد گلیکونانومواد برای سنسینگ لکتینها نشان میدهند .رایجترین تکنیکهای انتقالی و
تصویربرداری شامل )1 :اسپکتروسکوپی /Uv-visمیکروسکوپ نوری ،که برپایه برهمکنشهای گلیکونانومواد با
پروتئینها هستند و منجر به جذب یا انکسار نوری و در نتیجه باعث تغییرات جذبی میشوند .عالوهبراین ،اتصال
الگوریتمی پروتئینها به کربوهیدراتها میتواند با نانوذرات چند ظرفیتی برهمکنش داده و تجمعات مولکولی را تشکیل
دهند که میتوانند تحت میکروسکوپ نوری مشاهده شوند یا در زمانی که این تجمعات به اندازه کافی بزرگ باشند
بهوسیلهی چشم غیر مسلح دیده شوند .زمانی که از گلیکونانومواد طال استفاده میشود ،برهمکنشها یا تجمعات باعث
القای یک تغییر در باند جذبی سیگنال  LSPRهمراه با کاهش در شدت جذب میگردند )2 .اسپکتروسکوپی یا
میکروسکوپی فلورسانس ،که معموالً از مزایای پروتئینها یا گلیکونانومواد فلورسانس در شکلها مختلف بهره میگیرد.
 )3رزونانس پالسمون سطحی ( .)SPRسیگنالهای  SPRتحت برهمکنش گلیکونانومواد با چیپهای  SPRبا
عاملهای پروتئینی یا بالعکس تولید میشوند )4 .انکسار نوری دینامیک ( .)DLSاتصال گلیکونانومواد به پروتئینها
حجم هیدرودینامیک کمپلکس را افزایش میدهد که میتواند بهوسیلهی  DLSتشخیص داده شود )5 .تعادل میکرونی
کریستالی کوارتز ( .)QCMثابت شده است که  QCMبا توجه به وزن مولکولی زیاد آنها و در نتیجه افزایش
سیگنالها بهطور ویژه برای نانومواد مناسب هستند .عالوهبراین ،فناوری میکروآرایهها میتواند برای تکنیکهای
مختلفی به کار رود .معموالً لیگاندهای متعددی به سطوح جامد متصل میشوند و وقایع اتصالی موازی با گلیکونانومواد
ردیابی میشوند .این فناوری اغلب هنگامی که نیاز به آنالیزهای اتصاالت سریع و غربالگری کارایی باال باشد ،به کار
میرود.
 2-4سنسینگ میکروبها و سلولها

عفونت ایجاد شده بهوسیله پاتوژنها اغلب از طریق تشخیص کربوهیدراتها در سطوح ذرات ویروس یا سلول
وساطت میشود (شکل  .)1برهمکنشهای چند ظرفیتی لکتین-کربوهیدرات نیروهای اتصالی قوی تولید میکنند و در
این زمینه میتوانند بهعنوان یک ابزار قدرتمند از سنسینگ و تشخیص پاتوژنها استفاده شوند .بنابراین ،گلیکونانومواد
میتوانند تشخیص حساس و سریع پاتوژنها و توکسینها را بدون روشهای زمان بر از جمله انکوباسیون و شستشوی
متوالی یا استفاده از تکثیر و تشخیص اسید نوکلئیک امکانپذیر سازند .اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی نوری (،UV-vis
فلورسانس) اغلب در ترکیب با روشهای سیتومتری یا رنگ آمیزی ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند SPR .و MRI

نیز به کار میروند .تحقیقات مربوط به سنسینگ و تشخیص میکروبها و سلولها با استفاده از گلیکونانومواد در جدول
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 2فهرست شدهاست .شکل  5یک مثال اولیه را نشان میدهد.
از آنجائیکه سطوح سلولی غنی از کربوهیدراتها هستند ،میتوان تصور کرد که گلیکونانومواد میتوانند بهعنوان
مقلدان سلولی عمل کنند و با ماهیتهای بیولوژیکی مختلف برهمکنش داشته باشند .در مقایسه با لیگاندهای تک
ظرفیتی ،گلیکونانومواد چند ظرفیتی با تمایل و اختصاصیت بیشتری به گیرندههای سلولی متصل میشوند و میتوانند
در ترکیب با تکنیکهای تشخیص سلولی و تک ذرهای مدرن منجر به سنجش و سنسینگ دقیق گردند .در نتیجه
وضعیت سلول با دقت و کارایی بیشتری بررسی شده و باعث ارائه درک و شناخت عمیق تری از برهمکنشهای بین
گلیکونانومواد و سلولهای میگردد .در میان سیستمهای سنسینگ مختلف UV-vis ،و میکروسکوپ یا اسپکتروسکوپی
فلورسانس SPR ،و  QCMقادر به آنالیز کمی عملکرد اتصالی گلیکونانومواد به سطوح سلولی هستند .نانوپروبهای
مؤثر و کارا که قادر به تشخیص ،تصویربرداری و تعیین مشخصات میکروبها و سلولها هستند نه تنها به شناخت
نقشهای کربوهیدراتهای درگیر در فرآیند بیماری کمک میکنند ،بلکه به توسعه ابزار جدید ترانوستیک در پیشگیری
و درمان بیماری نیز کمک میکنند.
 3-4سنسینگ و تصویربرداری درون تنی و بافتی

نمونههای اولیه تحقیقات گلیکونانومواد بر برهمکنشهای برون تنی مبتنی بر کربوهیدراتها با پروتئینها،
ویروسها و سلولها متمرکز بودهاند .با این وجود در پیشرفتهایی که اخیراً بهوجود آمده است ،لیگاندهای کربوهیدراتی
بهعنوان ماهیتهای هدفگذاریکننده به منظور هدایت نانومواد به جایگاههای درون تنی رسپتوری برای تصویربرداری
و ردیابی سلولها ،بافتها و ارگانهای خاص براساس برهمکنشهای انتخابی کربوهیدراتها یا کربوهیدرات-پروتئین
استفاده شدهاند .مشابه با سنسینگ و تصویربرداری سلولها ،تکنیکهای اسپکتروسکوپی/میکروسکوپی فلورسانس
معموالً بیشتر انتخاب میشوند .عالوهبراین ،روشهای معمول تصویربرداری پزشکی مانند  PETو  MRIنیز به کار
میروند که در اینجا گلیکونانومواد میتوانند بهعنوان عوامل کنتراست استفاده شوند.
در سال  ،2114یک مطالعه درون تنی اولیه گزارش شد که نشان میدهد گلیکونانومواد میتوانند بهعنوان عوامل
ضد چسبندگی برعلیه پیشرفت متاستاز ریه در موش رفتار کنند (شکل .)6جدول  3مثالهایی از تشخیص و
تصویربرداری از وضعیتهای بیماری خاص را در حیوانات با استفاده از گلیکونانومواد طال ،مگنتیکی و نقاط کوانتومی
بهطور خالصه ارائه کرده است .این نتایج پتانسیل گلیکونانومواد را برای تشخیص و در نهایت درمان بیماریها به
منظور مبارزه با عفونت و سرطان نشان میدهد .براین اساس ،این مواد امیدواری ویژهای در زمینه سنسینگ و
تصویربرداری درون تنی ایجاد میکنند که نسبتاً به راحتی برای نمایش زیست سازگاری باال قابل تغییر و اصالح بوده و
مانع از پاسخهای ایمنی و برهمکنشهای غیراختصاصی میشوند .با این وجود ،زمانیکه گلیکونانومواد بهعنوان سطوح
ترانوستیک درون تنی طراحی میشوند ،دفع این مواد قبل از رسیدن به اهداف درمانی و تخریب آنزیمی فاکتورهای
مهمی هستند که الزم است در نظر گرفته شوند.
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خالصه و چشم اندازههای آینده
واضح است که ادغام فناوری نانو با علم قندها بهویژه در طول دهه گذشته منجر به طیف وسیعی از کاربردهای
جدید و مهم شده است .گلیکونانومواد شاهد رشد سریعی بوده و در حال حاضر پتانسیل قوی در سنسینگ و تشخیص
نشان دادهاند .بنابراین تعداد وسیعی از گلیکونانومواد با در نظر گرفتن مزیت ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مختلف و
ساختارهای ویژه توسعه پیدا کردهاند .این مسئله اثر خاصی بر زمینه بیوسنسورها داشته است که در این زمینه این مواد
بهعنوان سطوح سنسینگ مفید استفاده شدهاند .ضرورت موجود در سنتز گلیکونانومواد ،جفت شدن مواد شیمیایی است
که میتواند باعث کانژوگه شدن مؤثر کربوهیدراتها با نانومواد گردد .در این نانومواد هم روشهای غیر کواالنسی و
هم کواالنسی به کار گرفته شده که منجر به عامل دار شدن نانوموادی شدهاند که مزیت ویژگیهای ذاتی و منحصر
بهفرد آنها را به کار میگیرد .عالوهبراین ،این نانومواد منجر به نمایش چند ظرفیتی ماهیتهای کربوهیدراتی در
سطوح خود میشوند؛ در نتیجه در این حالت از سلولها یا ویروسهای ویژهای تقلید میکنند .این ویژگی اغلب منجر
به افزایش قابل توجهی از تمایل بین این مواد و گیرندههای هدف میگردد؛ همراه با اثر زیادی بر عملکرد سنسینگ
گلیکونانومواد.
تا به امروز ،توسعه نمایش کربوهیدراتها ،بهویژه در مقایسه با پوشش کربوهیدراتی پیچیده سلولهای مختلف (گاهاً
بانام گلیکوکالیکس) نسبتاً ساده بوده است .در نتیجه راهبردهای جدیدی هنوز مورد نیاز است؛ بهویژه در مورد سنتز
گلیکونانومواد با تنوع زیاد کربوهیدراتی و نمایش کربوهیدراتهای پیچیدهترکه در این حالت تراکم لیگاند ،آرایش
فضایی و در دسترس بودن میتواند به دقت کنترل شود .این مسئله در نهایت منجر به تعدیلسازی دقیق تمایل و
اختصاصیت گلیکونانومواد به منظور مجهزسازی الزامات مختلف زیست حسگری و ترانوستیک میگردد.
با این وجود ،انبوهی از کاربردهای موفقیت آمیز سنسینگ با استفاده از گلیکونانومواد نشان داده شدهاند که به
بسیاری از آنها در این مطالعه مروری اشاره شد .بدین ترتیب ماهیتهای بسیار مختلفی هم بهصورت برون تنی و هم
بهصورت درون تنی مورد هدف قرار گرفتهاند ،اعم از پروتئینهای متصل شونده به کربوهیدراتها مانند لکتینها از
طریق ویروسها ،باکتریها و سلولهای پستانداران تا سنسینگ بافتها در ارگانیسمهای زنده .این زمینه در حال
پیشرفت سریع است و منجر به سنسینگ و تصویربرداری ماهیتهای اتصالی ویژه شده است و در نهایت منجر به
ردیابی نواحی و جایگاههای مختلف در بیماریهای متعددی میگردد .اگرچه این کاربردهای زیست پزشکی پتانسیل
بسیار زیادی دارند ،اما الزم است زیست سازگارپذیری ،کلیرانس و توزیع زیستی گلیکونانومواد برای سنسینگ درون تنی
مورد ارزیابی قرار گیرد .این توسعه ،همراه با پیشرفت در علم بیولوژی قندها منجر بهشناسایی گلیکونانومواد ظریف و
دقیق برای کاربردهای مؤثر و بهینه زیست حسگری ،تشخیصی و درمانی خواهد شد.
منبع
)N. Hao, K. Neranon, O. Ramström, M. Yan, Biosensors and Bioelectronics, 76 (2016
113–130.
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شکل  .1توصیف شماتیک برهمکنشهای معمول کربوهیدراتی در سطح سلول .برگرفته از منبع ( )Holgersson et al., 2005با اجازه از گروه چاپ
نشر .Nature

شکل  . 2گلیکونانومواد طال برای تشخیص لکتین .الکتوز با انتهای آمین به نانوذرات طالی نمایش دهنده آلدهید از طریق آمیداسیون کاهشی کانژوگه
شده است .سپس گلیکونانومواد حاصل برای آگلوتینین دانه کرچک ( )RCA120استفاده شد ،در نتیجه تجمعات و تغییرات رنگی قابل توجهای ایجاد شد.
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شکل  .3سنسور  QCMبا استفاده از گلیکونانومواد طال )a( .گلیکونانومواد از طریق تیمار نانوذرات طال با مانوزهای تیول دار تهیه شدند)b( .
سنسورهای  QCMبا پلیت طال با مانان پوشش داده شدند که  ConAبه سطح آن جذب شده است .سپس نانوذرات طالی کانژوگه با  Manدر تماس با
پروتئینها قرار گرفته و از طریق برهمکنشهای چند ظرفیتی متصل شدند .تجویز مداوم پروتئین و گلیکونانوذرات منجر به تشکیل چند الیه میگردد.

شکل  .4سنسینگ الکتروشیمیایی لکتینها بااستفاده از گلیکودندریمرها )a( .ساختارهای مانوزهای سیالیه ،متشکل از فروسن ،گلیکودندریمرهای
 PAMAMحاصل از نسلهای مختلف )b( .ولتاژسنجی ضربانی افتراقی نشان دهنده کاهش در پیک جریان بهدنبال اتصال دندریمرهای مانوز به .ConA
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شکل  )a( .5گلیکولیپیدهای نمایش دهنده اسید سیالیک تشکیل دهنده گلیکولیپوزوم ها که از طریق تابش اتصال متقاطع دادهاند تا لیپوزومهای آبی
یا بنفش ایجاد کنند )b( .زمانیکه ویروس آنفوالنزا به این لیپوزومها اضافه گردد ،محلول به رنگ صورتی یا نارنجی تغییر مییابد .پاسخ رنگ سنی
بهوسیلهی اندازهگیری درصد تغییر در جذب  626نانومتر نسبت به حداکثر جذب کلی محاسبه میشود ،و این پاسخ با میزان ویروس آنفوالنزای اضافه
شده افزایش مییابد.

شکل  .6اثر آنتی متاستازی گلیکونانوذرات طال با عاملهای الکتوز ( )GNPsبر پیشرفت تومور ریوی در موش )a( .ارزیابی عملکرد آنتی متاستازی
نانومواد )b( .تصویرهای ریوی نمایش دهنده ی کانونهای سرطانی ریه )c( .بافت ریه موش تیمار شده با سلولهای مالنومای موشی ( )B16F10و .GNPs
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جدول  1تشخیص و سنسینگ پروتئینها بهوسیلهی گلیکونانومواد دندریمری ،پلیمری ،کربنی و طال.
گزینش پذیری

حد تشخیص

روشهای

انواع پروتئین

تشخیصی

تراکم

روش جفت شدن

کربوهیدراتی

(گروه عاملی)

51-21wt%

اندازه/نوع ذره

کربوهیدرات
گلیکونانومواد طال

Lac/RCA120

51-5μg/ml

UV-vis

RCA120

α-D-Man/ConA

;-1/192μM

UV-vis

ConA

کواالنسی ()-SH

 8/9نانومتر

Lac; D-Gal

کواالنسی ()-SH

 16نانومتر

α-D-Man

1/385
α-D-Man/ConA

1/195-6μM

SPR

ConA

/128-11ذره

کواالنسی ()-SH

 21-6نانومتر

α-D-Man/ConA

411-0111 RU

SPR; UVvis
UV-vis

ConA

/98-23ذره

کواالنسی ()-SH

 3/84-1/09نانومتر

PNA/PSA

/91ذره

α-D-Man/ConA

5 Mn

SPR; UVvis
UV-vis

;ConA; BS-I; SBA
MAL
RCA120

4/nm2

GalNAc/PNA

-D-Man; α
α-D-Glc; αD-Gal
-D-Man; α
α-D-Glc
D-GlcNAc

کواالنسی ()-SH

12-1نانومتر

کواالنسی ()-SH

32نانومتر

α-D-Man

β-Lac/RCA120

111μg/ml

کواالنسی ()-SH

151-51نانومتر

β-D-Gal

هپارین/هپاراناز

-5/6μg/ml

UV-vis

هپاراناز

کواالنسی (سولفات)

16-15نانومتر

هپاران سولفات

1/3×11-11M

QCM

ConA

کواالنسی ()-SH

8نانومتر

α-D-Man

µM 1/8-1/11

UV-vis

RCA120/ConA;BSA

کواالنسی ()-SH

16نانومتر

β-D-Gal; αD-Man

کواالنسی ()-SH

1/8نانومتر

Lac; Mal

12/33نانومتر

2/9نانومتر

Maltose; DMan; DGlc; Lac
α-D-Man

1/0
α-D-Man/ConA
Lac/RCA120; α-DMan/ConA

; )(Gal
µM 2/4-1/0
)(Man

β-Lac/βgalactosidase
α-D-Man/ConA

1/1-1/11
mg/mL
1/13-111nM

α-D-Man/ConA

UV-vis

بتاگاالکتوسیداز

UV-vis

ConA

کواالنسی (اصلی)

فلورسانس

ConA/BSA

کواالنسی ()-SH

15-31%wt

;-111nM
1/115
pM11
α-D-Glc/ConA

1μM

UV-vis

;ConAگلوکوآمیالز

α-D-Man/ConA

11μg/ml

-311

کواالنسی ()-SH

12نانومتر

1111مول

;α-D-Glc
مالتوز :مالتوتریوز

لیگاند/مول ذره

;μ-D-Man/ConA
GlcNAc/WGA
Man/ConA

Man/ConA

;UV-vis
SPR

ConA; GS-II; PNA

/1211ذره

جفت شدن نوری

 21نانومتر

فن آوری انکسار

ConA; WGA

/52-4ذره

کواالنسی ()-SH

6-4نانومتر

نوری
1/184-51
;μg/ml
μg/ml1/10
:16nM
1/11-1/32μM

ولتاژسنجی برهنه

کواالنسی ()-SH

ConA; IgGانسانی

11نانومتر

;α-D-Man
Manα14Man
;α-D-Man
D-GlcNAc
D-Man

شدن آندی
;UV-Vis
میکروسکوپ

ConA

-290

جفت شدن نوری

31-0نانومتر

D-Man; DGlc

22نانومتر

α-D-Man

/4486ذره

فلورسانس
α-D-Man/سیانوویرین

111nM

;UV-Vis
میکروسکوپ

-1130

سیانوویرین

جفت شدن نوری

/1516ذره

فلورسانس
D-Man/ConA

2/9nM

DLS

ConA; RCA120

β-D-Gal/PA-IL

311RU

SPR; ITC

PA-IL

/60-11ذره

D-Man/ConA

11μM

ITC

ConA

/3611ذره

SPR

ConA

Dex/ConA

μg/ml; 1-21

جفت شدن نوری

16-13نانومتر

کواالنسی ()-SH

 1/2-1/0نانومتر

جفت شدن نوری

22نانومتر

کواالنسی ()-SH

μg/ml1/39

16
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D-Man; DGlcNAc;
Lac; D-Gal;
Lac;
sucrose; DAra; D-Glc
D-Man

 نانومتر21

جفت شدن نوری

ConA; GS-II;
PNA; SBA

UV-Vis

11μg/ml

نانومتر11

)-SH( کواالنسی

ConA

UV-Vis

11-51μg/ml

α-D-Man

 نانومتر12/5

)-SH( کواالنسی

ConA

QCM

1μM

Lac; β-CD

 نانومتر1±12/1

)-SH( کواالنسی

 انسانی3-گالکتینPNA;

)-SH( کواالنسی

ConA; SNA; PNA;
UEA; WGA
PNA; WGA;
ConA; LCA120;
پپسینBSA;

UV-Vis

RCA120; ConA;
WGA

UV-vis;
DLS

ConA

SPR

1/13 mM

α-D-Man/ConA

HPA

فلورسانس

111μg/mL

α-D-Gal/HPA

RCA120; ConA;
WGA

میکروسکوپ

1/28mg/mL

Lac/RCA120

ConA; PNA; PTA

فلورسانس

111μg/mL

HPA; ConA

فلورسانس

5mM

α-D-Man/ConA;
Lac/PNA; β-DGal/PTA
α-D-Man/ConA

ConA;BSA

فلورسانس

;1/12-1mM

α-D-Man
β-D-Gal

 نانومتر111-11

Lac; α-DMan; β-DGlcNAc
گلیکونانومواد کربنی

 نانومتر15

)-N3( کواالنسی

)-SH( کواالنسی

α-D-Man;
دکستران

) (فولرینN/A

)-N3( کواالنسی

α-D-Gal;βD-Gal

نانومتر01-65

-( غیرکواالنسی

-11 ضخامت

)SWNTs(

)لیپید

 نانومتر25

Lac

نانومتر1/4-1/8

)کواالنسی (اصیل

)SWNTs(
α-D-Man;
Lac; β-DGal
D-GlcNAc;
β-D-Gal; αD-Man
مالتوز

نانومتر11-5

-( غیرکواالنسی

)SWNTs(

)پیرن

نانومتر11-31

-( غیرکواالنسی

)SWNTs(

)پیرن

 نانومتر1/14±1/12

-( غیرکواالنسی

)(گرافن

)پیرن

Lac
α-D-Man;βD-Glc

نانومتر21-51

-( غیرکواالنسی

)MWNTs(

)لیپیدی

) (فولرینN/A

)-N3( کواالنسی

UV-Vis

2μM

QCM

1/5-10/5nM
; 3/5nM

D-Man/ConA; DGlcNAc/GS-II;
Lac/PNA; DGal/SBA

D-Man/ConA
α-D-Man/ConA
Lac/PNA
α-D-Man/ConA
β-D-Gal/PNA

1/11-1/15μM
; 311pM
1/5-11nM

Lac/RCA120; α-DMan/ConA; β-DGlaNAc/WGA

کانفوکال

ConA/مالتوز

1/8nM

ذره/24

BSA

CD

1/14mg/mL

Lac/BSA

ConA

ITC

-1/155 mM

α-D-Man/ConA

1/110

β-D-Gal;αL-Fuc; α-DMan

 نانومتر1/03-11/4

-( غیرکواالنسی

/5-23/4 ; )(گرافن

)پیرن

2 μM

β-D-Gal/PA-IL; αL-Fuc/PA-IIL; α-DMan/ConA

اسپکتروسکوپی

1pM

D-Glc/ConA

امپدانس

-9/3nM;

PA-IL;PA-IIL;
ConA

FET
ITC ;الکترولیتی

ConA

نانومتر3
)SWNTs(
نانومتر3±15

--( کواالنسی

)MWNTs(

)CHO

1/2-2/5

-( غیرکواالنسی

)SWNT(

)لیپید

) نانومتر (گرافن4-8

)-N3( کواالنسی

D-Glc

α-D-Man
α-D-Man

 نانومتر3/5 ;

ConA; WGA

الکتروشیمیایی

3/3pM

میکروسکوپ

6111RU

α-D-Man/ConA

SPR;کانفوکال
ConA; BSA

UV-vis

1/2mg/mL

α-D-Man/ConA

ConA

QCM; SPR

5×11 -11 M

α-D-Man/ConA

MAA; SNA; PNA

SPR;
میکروآرایه

11-6 M;
1/105-0/5nM

;35Wt%
6 wt%

)SWNTs(
گلیکونانومواد پلیمری
α-D-Man

) (آکریل آمیدN/A

Neu5Acα26Galβ14Glc
α-D-Man

) (آکریل آمیدN/A

 نانومتر (آکریل0-11

α-D-Man

-( کواالنسی

 از مونومرها%5

)آکریلیک آمید
-( کواالنسی
)OCN

β-D-Gal/PNA

)-N3( کواالنسی

زنجیره/3-1

ConA

SPR; ITC

8nM

α-D-Man/ConA

 نانومتر (آکریل2/0

-( کواالنسی

ConA; BSA

QCM

5mg/L

α-D-Man/ConA

)آمید

)آکریلیک آمید

Μmol/m2
36 و4/8

) (استیرنN/A

)-N3( کواالنسی

ConA; PNA; WGA

QCM

1/2mg/L

)آمید

α-D-Man;
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 39نانومتر

1 ng/mm2
;α-D-Man/ConA
Lac/PNA

211nM

QCM; uvvis

ConA; PNA

;Lac/PNA
Neu5Acα2-6Galβ14Glc/BSA; Nglycan/SSA

21nM

QCM

PNA; BSA; SSA

;11-5-11-1g/L

;QCM; SPR
uv-vis

ConA; BSA

10 µg/mL

QCM

RCA120

فلورسانس

ConA; SBA

α-D-Man/ConA

کواالنسی (-

 51نانومتر (-Man

آکریلیک آمید)

تری متوکسی سیالن)

%5/3-21/4

کواالنسی (-

/پلیمر

آکریلیک آمید)

%0/2-0/0

کواالنسی ()-N3

( N/Aآکریالت)

;α-D-Man
Lac

( N/Aآکریالت)

;Lac
Neu5Acα26Galβ14Glc; Nglycan
α-D-Man

/پلیمر

6.0 ng/mL

β-D-Gal; βD-GlcNAc
α-D-Man

کواالنسی (-

 81-211نانومتر

آکریلیک آمید)

(متاآکریالت)

( N/Aمتاآکریالت)

Lac; β-DGlc; D-Gal

کواالنسی ()-NH2

 2×251نانومتر

فلورسانس

ConA; RCA120

mmol/g
1/6

کواالنسی ()-NH2

 5×265نانومتر

;α-D-Man
β-D-Gal
;α-D-Man
β-D-Gal

ITC

ConA

/0-14ترکیب

کواالنسی ()-SH

)N/A (CD

SPR

E-selectin; BSA

/0ترکیب

کواالنسی ()-SH

)N/A (CD

;0–33 mM
5.5 mM

فلورسانس

ConA

/11ترکیب

کواالنسی (آلکن)

4/5نانومتر

Lac/توکسین وبا

54 nM (3
)µg/mL

Uv-vis

توکسین وبا

گلوبوتریوز/توکسین شبهشیگال

1 mg/mL

SPR; uv-vis

توکسین شبهشیگال

α-D-Man/ConA

Lac/ RCA120

کواالنسی (-
آکریلیک آمید)

α-D-Man/ConA; βD-Gal/SBA
α-D-Man/ConA; βD-Gal/RCA120

گلیکونانومواد دندریمری
α-D-Man/ConA
DGlcNAc/E;selectin
D-Glc/ConA

0.07–0.4
µM
0.9 µM

;α-D-Man
β-D-Glc
D-GlcNAc
D-Glc

(آمیدوآمین)

-1901

کواالنسی ()-SH

 16نانومتر

Lac

کواالنسی ()-SH

 4-21نانومتر

گلوبوتریوز

/61ترکیب
1 mg/mL

کدورت سنجی

ConA

/6-18ترکیب

کواالنسی ()-NH2

( N/Aآمیدوآمین)

20 µM

فلورسانس

PNA; WGA

/6ترکیب

کواالنسی (-

9/1-18/1نانومتر

)SAC

(سیلول -هسته ی

α-D-Man/GNA

25–347
nM; 25 nM

فلورسانس

GNA; ConA

/6-18ترکیب

کواالنسی ()-NH2

α-D-Man/ConA

12–24 nM

SPR

ConA

/3-20ترکیب

کواالنسی ()-N3

α-D-Man/ConA

100 µg/mL

فلورسانس

ConA

-102

Lac/PNA

;α-D-Man
β-D-Gal; βD-Glc
Lac

کربوسیالن)
( N/Aروتنیوم-

α-D-Man

آمیدوآمین)
1/0-1/6نانومتر

α-D-Man

(گالیک اسید-تری
اتیلن گلیکول)
کواالنسی ()NCS

( N/Aآمیدوآمین)

α-D-Man

/16ترکیب
20 µM

فلورسانس

RCA120; SSA

/4ترکیب

کواالنسی ()-N3

Lac/RCA120

α-D-Man/ConA

;25–38 nM
2.5 nM

فلورسانس

;ConA
آسیالوگلیکوپروتئینGNA :

/2-18ترکیب

کواالنسی ()-NH2

α-D-Man/ConA

2.5 nM

میکروآرایه

ConA

/6-18ترکیب

کواالنسی ()-NH2

D-Glc/ConA

50–200
mg/dL

میکروسکوپ

ConA

/12ترکیب

کواالنسی (-دی

( N/Aاتیلن

کلروتری آزین)

گلیکول)

غیرکواالنسی

( N/Aروتنیوم-

(برهمکنش مهمان-

)CD

( N/Aتترافنیل
اتیلن)
( N/Aروتنیوم-
آمیدوآمین)
( N/Aروتنیوم-
آمیدوآمین)

کانفوکال:

;Lac
Neu5Acα26Galβ14Glc
;α-D-Man
β-D-Gal
;α-D-Man
β-D-Gal; β;D-Glc
maltose
D-Glc

فلورسانس
α-D-Man/ConA
(پرچگال)

–0.138
;4.573 µM

SPR

( ConAپرچگال) :
( ConAکم چگال)
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0.1380 µM
α-D-Man/ConA

1mg/mL

میزبان)
فلورسانس

ConA; WGA

/11ترکیب

کواالنسی ()NCS

α-D-Man

 2نانومتری
(آمیدوآمین)

α-D-Man/ConA

11μM

ITC; DPV

ConA; BSA

/4-16ترکیب

کواالنسی (آلکن)

( N/Aآمیدوآمین)

α-D-Man

α-D-Man/ConA

1 pg/mm2

SPR

ConA

/9-81ترکیب

کواالنسی ()-N3

( N/Aاتر)

α-D-Man

جدول  2خالصهای از سنسینگ و تصویربرداری سلولها و میکروبهای برون تنی بهوسیلهی گلیکونانومواد.
گزینش پذیری

حد

روشهای تشخیصی

تشخیص

نوع

تراکم

روش جفت

سلول/میکروب

کربوهیدراتی

شدن (گروه

اندازه/نوع ذره

کربوهیدرات

عاملی)
گلیکونانومواد طال
Lac/hTERT-BJ1
cell; β-D-Glc/
hTERT-BJ1 cell
دکسترانE. coli 8739 /

1×114

کواالنسی (-

میکروسکوپ فلورسانس:

سلولهای
hTERT-BJ1

)SH

1×116

UV-vis

E. coli 8739

تک ظرفیتی

α-D-Man/E. coli
K12

0/2×115

فلورسانس

E. coli K12

سلولهای β-D-/Vero

1×114

لومینومتری

سلولهای Vero

/65ذره

پلی سیالیک اسید /سلولهای
BGC

211

میکروسکوپ کانفوکال:

سلولهای BGC

/55ذره

میکروسکوپ نوری

 1/6-2/1نانومتر

;Lac; β-D-Glc
مالتوز

 3±22نانومتر

دکستران

(اصیل)
کواالنسی (-

-D-Manα

 2/9نانومتر

)SH

Gal

کواالنسی (-

β-D-Gal

 4نانومتر

)SH
کواالنسی (-

13نانومتر

;D-Gal; D-Man
پلی سیالیک اسید

فلوسایتومتری:

سلولهایKB :

کواالنسی (-

 5نانومتر

D-Glc

میکروسکوپ کانفوکال

سلولهای A549

)SH

سلولهای Lac /C33

میکروسکوپ کانفوکال

سلولهای C33

کواالنسی (-

Man/E. coli
ORN178

میکروسکوپ فلورسانس

E. coli
ORN178; E.
;coli ORN208
E. coli 13762
ویروس آنفوالنزای

کواالنسی (-

 H3N2و H5N1

)SH

سلولهای دندرتیک

کواالنسی (-

مشتق از

)SH

Glc/سلولهای KB

)SH

فلورسانس
2×114

Lac

)SH

a-Neu5Ac/H3N2

2/55μg/ml

UV-vis

سلولهای دندرتیکD-/

1×116

فلوسایتومتری

Galƒ

کواالنسی

 211نانومتر

D-Man

(اصیل)
1/6±16/4نانومتر
3نانومتر

α-Neu5Ac
;D-Galƒ; D-Glc
D-Gal

مونوسیتهای انسانی
سلولهای β-D- /HepG2

1×115

Glc

میکروسکوپ کانفوکال:

کواالنسی (-

سلولهای HepG2

1/5نانومتر

β-D-Gal

)SH

اسپکتروسکوپی
فلورسانس

گلیکونانومواد مگنتیکی
ونکومایسین/هردو

استافیلوکوکوس

کواالنسی (-

اورئوس:

)NH2

4

میکروسکوپی نوری

ونکومایسینe. coli/

15

میکروسکوپی نوری

E. coli

α-D-Man/E coli
ORN178

114

میکروسکوپ فلورسانس

α-D-Man/rMSCs

31111

 :MRIرنگ آمیزی

E. coli
ORN178; E.
coli ORN208
rMSCs

هیالورونیک اسید/هردو

41111

 3-4نانومتر

ونکومایسین

استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس
کواالنسی (-

4نانومتر

ونکومایسین

)NH2

Prussian blue
میکروسکوپ فلورسانس

/311ذره

کواالنسی (-

11-21نانومتر

α-D-Man; β-DGal

1/6 -6/6نانومتر

α-D-Man

)N3/NH2
31Wt%

کواالنسی
(اصیل)

;HEK293
A549

غیرکواالنسی

19

41-51نانومتر

هیالورونیک اسید
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(اصیل)

/β-D-Galهپاتوسیت ها

115

میکروسکوپ کانفوکال

هپاتوسیت ها

α-D-Man/E coli
ORN178

115

میکروسکوپی نوری

E. coli
ORN178; E.
;coli ORN208
;J96; J96-PiIE
;PT22ΔTox
B41; CFT073
E. coli; E.
faecalis; S.
;epidermidis
S. aureus

MRI

;HCT116
NIH3T3سلولهای

(اصیل)

MRI

ماکروفاژها

کواالنسی

 :MRIرنگ آمیزی

hMSCs

کواالنسی (-

11نانومتر

β-D-Gal

آمفی فیل)

ونکومایسین /همه

هیالورونیک اسید /هردو

میکروآگلوتیناسیون

2×115

ماکروفاژهاα-D-Man /

کواالنسی (-

 2-3میکرومتر

;α-D-Man; Lac
α-Neu5Ac

 11نانومتر

ونکومایسین

بیوتین)

/9-12ذره

کواالنسی (-
)NH2

غیرکواالنسی

 1/1±12نانومتر

 11نانومتر

هیالورونیک اسید

α-D-Man

(اصیل)
hMScsکیتوزان/

41

;βFuc/A549&HT29
α-D-Man
;/184B5&MCF-7
β-D-Gal/B16F10&MCF-7; βNeu5Ac/All; β-DGlcNAc/SKOV-3

115

کواالنسی (-

Prussian blue

هیالورونیک اسید /سلولهای
THP-1

 :MRIرنگ آمیزی
Prussian blue

4×115

 :MRIرنگ آمیزی
:Prussian blue
فلوسایتومتری:

 6-11نانومتر

کیتوزان

)COOH
B16-F1;MCF;7; TA3-HA
;184B5; A498
;A549
;HT29
;SKOV-3
;B16-F10
TA3-ST
;THP-1
;EA.hy926
LNCaPسلولهای

8 wt%

کواالنسی (-

 6نانومتر

α-D-Man; β-DGal; β-L-Fuc; βNeu5Ac; β-DGlcNAc

 6نانومتر

هیالورونیک اسید

)N3/NH2

کواالنسی
(اصیل)

میکروسکوپی کانفوکال
/Galα1-4Gal

115

لومینسانس

استرپتوکوکوس سوئیس

باکتری

کواالنسی (-

استرپتوکوکوس

)N3

 251نانومتر

Galα1-4Gal

سوئیس
 /Lacسلولهای تک هسته

115

 :MRIفلورسانس

/61ذره

خون محیطی

کواالنسی (-

 9نانومتر

Lac

)SH

ای

گلیکونانومواد کربنی
β-D-Gal/E. coli
O157: H7

میکروسکوپ نوری

E. coli O157:
H7

 /α-D-Galسلولهای
CHO

میکروسکوپ فلورسانس،

سلولهای CHO

 /D-GlcNسلولهای 3T3

فلوسایتومتری
114

 /α-D-Manاسپورهای

ضخامت 11-25

غیرکواالنسی

 65-01نانومتر

نانومتر

(-لیپید)

()SWNTs

α-D-Gal; β-DGal

کواالنسی (-

 21نانومتر ()SWNTs

D-GlcN

کواالنسی (-
)NH2

میکروسکوپ نوری

سلولهای فیبروبالست
3T3

)NH2

میکروسکوپ نوری

اسپورهای باسیلوس

کواالنسی (-

سوبتیلیس

)NH2

باسیلوس آنتراسیس
-D-Gal/E. coli
o157: H7; α-D /Manاسپورهای باسیلوس

5×110

 21نانومتر ()SWNTs

β-D-Gal; α-DMan

میکروسکوپ فلورسانس،
میکروسکوپ نوری

E. coli O157:
;H7اسپورهای

:35-40Wt%

کواالنسی (-

30-45 wt%

)NH2

)SWNTs( N/A

β-D-Gal; α-DMan

 21نانومتر ()SWNTs

β-D-Gal; α-DMan

باسیلوس سوبتیلیس

آنتراسیس
 /α-D-Manسلولهای

میکروسکوپ فلورسانس

سلولهای CHO

 /D-GlcNAcسلولهای

دستگاه آنالیز نیمههادی

سلولهای PC12

غیرکواالنسی

CHO
PC12
D-Man/E. coli
PKL1162

30

آزمایش فیلتراسیون
آگلوتیناسیون

E. coli
PKL1162

 11-5نانومتر

(-پیرن)

()SWNTs

غیرکواالنسی

 11-31نانومتر

(-پیرن)

()SWNTs

کواالنسی (-

( N/Aالماس)

α-D-Man; β-DGal
D-GlcNAc; βD-Gal; α-DMan
D-Man; D-Glc

آلکن-/
)NH2

 /α-D-Manسودوویروس

5111

سودوویروس ابوال

21

/12-36ذره

کواالنسی (-

 1نانومتر (فولرین)

α-D-Man; β-D-
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Gal

)N3

ابوال

گلیکونانومواد کوانتوم دات
سلوبیوز /سلولهای Hela

میکروسکوپ فلورسانس

سلولهای Hela

میکروسکوپ کانفوکال،

اسپرم موش ،اسپرم

فلوسایتومتری

خوک ،اسپرم

غیرکواالنسی

 5نانومتر ()CdSe

(-آمفی فیل)
 /β-D-GlcNAcهمه

2/0×116

 /D-GlcNAcسلولهای
Hela

115

/211ذره

سلوبیوز/Lac /
مالتوزمالتوهپتوز

کواالنسی (-

 5نانومتر

)SH

()CdSe/ZnS

β-D-GlcNAc

خارپوست دریایی
کواالنسی (-

میکروسکوپ کانفوکال

سلولهای Hela

فلوسایتومتری،

سلولهای PC12

میکروسکوپ کانفوکال

میکروسکوپ فلورسانس

;A549; H467
;Hela; COS7
CL1-1
ماکروفاژها

میکروسکوپ کانفوکال

سلولهای Hela

میکروسکوپ فلورسانس

)SH

کیتوزان /سلولهای PC12

کواالنسی

تصویربرداری اپتیکس
 /β-D-Galسلولهای
A549
/D-Manماکروفاژها

 12نانومتر ()CdTe

1/3×115

مالتوتریوز /سلولهای Hela

/28ذره

 29نانومتر

D-GlcNAc; βD-Gal; α-DMan
کیتوزان

(آصیل)

()InGap/ZnS

کواالنسی (-

1/5±5نانومتر

)N3

()CdSe/ZnS

غیرکواالنسی

 21-31میکرومتر

D-Man

()-PEG

()Qdot655

کواالنسی (-

 12نانومتر ()CdTe

مالتوتریوز ،پانوز ،مالتوز

β-D-Gal

)SH
هیالورونیک اسید /سلولهای
Hela

114

سلولهای ،Hela

غیرکواالنسی

 5/0نانومتر

سلولهای فیبروبالست

(-اصیل)

()CdSe/CdS/ZnS

سلولهای HepG2

کواالنسی (-

 15-21نانومتر

)COOH

()CdSe/ZnS

هیالورونیک اسید

پوستی انسان
 /β-D-Galسلولهای

فلوسایتومتری،

HepG2
α-D-Man/ E. coli
ORN178

میکروسکوپ فلورسانس
4

11

 /β-D-Galساکارومایسس
سرویزیه/β-Man ،
کلوورومایسس بولگاریکوس

E. coli
ORN178; E.
coli ORN208

()SH-

میکروسکوپ اپی

ساکارومایسس

غیرکواالنسی

فلورسانس ،میکروسکوپ

سرویزیه،

(-اصیل)

نوری

کلوورومایسس

میکروسکوپ کانفوکال

کواالنسی

 15نانومتر ()CdS

 2/5نانومتر ()CdTe

β-D-Gal; α-DMan
α-D-Man

β-D-Gal; β-DMan; β-D-Glc

بولگاریکوس
هیالورونیک اسیدHepG2 /

3×114

فلوسایتومتری،
میکروسکوپ کانفوکال،

HepG2; HSCT6; FL83B

کواالنسی (-

 42/3نانومتر

)NH2

()Qdot800

هیالورونیک اسید

رنگ آمیزی ایمونو
فلورسانس
 /Lacسلولهای
HUVEC
 /β-D-Galسلولهای

 ،SPRمیکروسکوپ

سلولهای
HUVEC

فلوسایتومتری،

سلولهای HepG2

فلورسانس
115

HepG2

)SH

()CdSeS/ZnS

-48/0 Wt%

کواالنسی (-

 1/5±4/5نانومتر

35/3

)SH

()CdSeS/ZnS

غیرکواالنسی

 3/1نانومتر ()Cds

/134-141ذره

میکروسکوپ فلورسانس

مانانBGC /

کواالنسی (-

 1/5±4/5نانومتر

فلوسایتومتری

سلولهای BGC

فلورسانس ،میکروسکوپ

HepG2; MCF 7سلولهای

میکروسکوپ فلورسانس،

سلولهای سرطانی

فلوسایتومتری

کبد ،سلولهای خونی،
MCF-7
سلولهای MDA-
MB-231

Lac
β-D-Gal; β-Lac
مانان

()-NH2
β-D-Gal/HepG2

1/2×113

کانفوکال

2-11 Wt%

غیرکواالنسی

4نانومتر ()Cds

β-D-Gal

()-NH2
گلیکونانومواد سیلیکا

 /β-D-Galسلولهای
سرطانی کبد
 /α-D-Manسلولهای
MDA-MB-231

میکروسکوپ کانفوکال

5/145 Wt%

کوواالنسی (-

 5±61نانومتر (جامد)

β-D-Gal

)COOH
mmol/g1/18

کواالنسی (-

 111نانومتر (جامد و

دی اتیل

مزوپور)

سلولهای HCT-

کواالنسی (-

 118نانومتر (مزوپور)

،MCF-7 ،116

دی اتیل

MDA-MB231
الیگودندرسیت ها

اسکوآرات)

α-D-Man

اسکوآرات)
 /α-D-Manسلولهای
MCF-7/MDA-MB231

میکروسکوپ نوری

/D-Galالیگودندروسیت ها

میکروسکوپ کانفوکال

21

1/6
µmol/mg

کوواالنسی (-
آلکینیل)

 4±54نانومتر (جامد)

α-D-Man

D-Gal; D-Glc

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .
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 6نانومتر (جامد)

β-D-Man

-68623

جفت شدن

 0/3±81/2نانومتر

-Dمالتوهپتاوزβ- ،

/11510ذره

نوری (اصیل)

(جامد)

D-Man ،CD

mmol/g1/95

کواالنسی (-

 148-161نانومتر

α-D-Man

دی اتیل

(جامد)

کوواالنسی (-

 30±91نانومتر (مزوپور)

کوواالنسی (-
)COOH

اسکوآرات)
ونکومایسین/استاف اورئوس

115

و سلولهای RAW264/7

51 Wt%

ونکومایسین

)COOH

اورئوس ،سلولهای
E. ،RAW264/7

 /D-Treسویه 155 mc2

میکروسکوپ کانفوکال

اسمگماتیس

coli
سویه 155 mc2
اسمگماتیس

;D-Tre; β-CD
D-Glc; D-maltoheptaose

μg/nm2
0/25-16×11

جفت شدن

 1/9±42/1نانومتر

نوری (اصیل)

(جامد)

/1-4ترکیب

کواالنسی

( N/Aبنزن دی متان

()NH2

تیول)

کواالنسی

( N/Aسریهای

α-D-Man

()NH2

آمیدی)

کواالنسی

( N/Aبولتورن)H30

α-D-Man

گلیکونانومواد دندریمری
Galα1/4Galاسترپتوکوکوس

118

هماگلوتیناسیون

α-D-Man/E. coli
K12

118

هماگلوتیناسیون

استرپتوکوکوس
سوئیس

Galα1-4Gal

سوئیس

 /α-D-Manسلولهای

E. coli K12

/2-16ترکیب

سلولهای دندرتیک/

/32ترکیب

()NH2

ویروس ابوال

دندرتیک /ویروس ابوال
Galα1/4Galاسترپتوکوکوس

هماگلوتیناسیون/SPR

 /D-GlcNAcسلولهای

/8ترکیب

استرپتوکوکوس

کواالنسی (-

( N/Aآمیدوآمین)

Galα1-4Gal

)COOH

سوئیس

سوئیس
تک هسته ای
 /D-GlcNهردو

116

میکروسکوپ فلورسانس،

سلولهای تک هسته

/8ترکیب

میکروسکوپ کانفوکال

ای

خروج تریپان بلو،

سلولهای دندرتیک/

%14

هماگلوتیناسیون

ماکروفاژهای مشتق

کواالنسی (-

( N/Aآمیدوآمین)

D-GlcNAc

کواالنسی

( N/Aآمیدوآمین)

 ،D-GlcNگلوکوز

)NCS
(اصیل)

آمین -6فسفات

از مونوسیتها
 /Galα1-4Galهردو

هماگلوتیناسیون/SPR

α-D-Man/ E. coli
UTI89

( N/Aترکیبات تترا)

 :α-D-Manمانان

)COOH

هماگلوتیناسیون/SPR

T24
E. coli UTI89

/4ترکیب

هماگلوتیناسیون

استرپتوکوکوس

/1-8ترکیب

کواالنسی (-
/N3آلکین)

/Galα1-4Gal
 /D-GlcNAcسلولهای

فلوسایتومتری

سلولهای تک هسته

/8ترکیب

تک هسته ای

A/WSN/33
α-D-Man/ E. coli
ORN178

کواالنسی (-

( N/Aآمیدوآمین)

D-GlcNAc

)NCS

ای
5×114

کواالنسی (-

( N/Aفنولیک اسید)

Galα1-4Gal

)N3

سوئیس

استرپتوکوکوس سوئیس

Neu5Acα2-6Galβ1 /4Glcویروس آنفوالنزای

E. coli
 ،HB101سلولهای

/1-8ترکیب

کواالنسی (-

( N/Aآمیدوآمین)

Galα1-4Gal; DMan

فلورسانس

ویروس آنفوالنزای
A/WSN/33

/4ترکیب

میکروسکوپ کانفوکال

E. coli
ORN178; E.
coli ORN208

/14-56ترکیب

فلوسایتومتری

سلولهای تک هسته

/8ترکیب

کواالنسی (-

( N/Aتترافنیل اتیلن)

Neu5Acα2;6Galβ1-4Glc
Lac

( N/Aروتنیوم)CD-

α-D-Man

)N3
غیرکواالنسی
(برهمکنش
میزبان-
مهمان)

 /D-GlcNAcسلولهای
تک هسته ای

116

کواالنسی (-
)NCS

ای

22

( N/Aآمیدوآمین)

D-GlcNAc
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جدول 3سنسینگ و تصویربرداری درون تنی و بافتی با استفاده از گلیکونانومواد طال ،مگنتیک و نقاط کوانتومی
تراکم

روش جفت

کربوهیدراتی

شدن (گروه

گزینش پذیری

هدف مورد نظر

روشهای تشخیصی

نوع حیوان

سرطان ریهLac/

سرطان ریه

آنالیزهای هیستولوژی

موش C57BL/6

/01ذره

کبدβ-D-Gal/

کبد

تکنیک فعالیت نوترونی

(نر) C57BL/6

nm2/4

سرطان :آرتیریت

تصویربرداری فلورسانس

موش ،DBA-1J

مادون قرمز

موش BALB/c
nude

کربوهیدرات

اندازه/نوع ذره

عاملی)
گلیکونانومواد طال
کواالنسی (-

;Lacمالتوز; β-D-

کمتر از  2نانومتر

Glc

)SH
کواالنسی (-

β-D-Gal

 51-151نانومتر

)SH
هیالوورنیک اسید/هردو

تومور مغزی-D-β/

تومور مغزی

MRI

C57BL/6

غشای

استریومیکروسکوپ

جنین جوجه:

کوریوآالنتوئیس

کوریوآالنتوئیس

سیالیل لویس/همه

مغز :طحال :کبد

 :MRIرنگ آمیزی

مغزβ-D-Glc/

/1/0±31/9ذره

 16نانومتر

)SH
کواالنسی (-

Glc
هپارین /غشای

کواالنسی (-

هیالورونیک اسید

;β-D-Glc; Lac
β-D-Gal

 1/9-4/4نانومتر

)SH
کواالنسی (-

 4±14نانومتر

هپارین; D-Gal

1/2±11/5

کواالنسی (-

 18نانومتر

سیالیل لویس

nmol/mg

)NH2

59-104

کواالنسی (-

C57BL/6NCr
 C57BL/6نر

Prussian blue

)NH2

مغز

PET/CT

رت (نر)

کبد

MRI

رت ( ،SDماده)

مغز

MRI

رتهای ویستار (نر)

/115-110ذره

کلیه ،کبد

 :MRIرنگ آمیزی
Prussian blue

موش C57BL/6

43 Wt%

β-D-Glc

 1/8-3/2نانومتر

)SH
گلیکونانومواد مگنتیکی
کبدβ-D-Gal/

کواالنسی (-

β-D-Gal

 11نانومتر

آمفی فیل)
سیالیل لویس/مغز

کواالنسی (--

سیالیل لویس;β-D-

 1نانومتر

;GlcNAc
;LacNAc
Neu5Acα23Galβ1;4GlcNAc
هیالورونیک اسید

)CN

هیالورونیک اسید/هردو

کواالنسی
(اصیل)

تومور مغزیLac/

تومور مغزی

استریومیکروسکوپ:

موش  FVBو

کواالنسی (-

بافت آئورتβ-CD/

بافت آئورت

میکروسکوپ کانفوکال:
MRI
میکروسکوپی نوری :رنگ

C57BL/6

)COOH

خرگوش

آمیزی Prussian

آترواسکلروتیک

مغزNeu5Ac/
هیالورونیک اسید/بافت

مغز
بافت آئورت

آئورت
تومور مغزیLac/

blue; MRI
رنگ آمیزی Prussian
blue; MRI
میکروسکوپی نوری :رنگ

خرگوش

آمیزی Prussian

آترواسکلروتیک

تومور مغزی

blue; MRI
 :MRIفلوسایتومتری

مغز

فلوسایتومتری،

 6نانومتر

19Wt%

کواالنسی

Lac

 4نانومتر

β-CD

 6نانومتر

(اصیل)

موش C57BL/6

4Wt%
46Wt%

کواالنسی

 5نانومتر

Neu5Ac

 6میکرومتر

هیالورونیک اسید

(اصیل)
کواالنسی (-

موش

Lac

 4نانومتر

)COOH
گلیکونانومواد کوانتوم دات
مغز/کیتوزان

کواالنسی

 29نانومتر

(اصیل)

()InGaP/ZnS

موش

غیر کواالنسی

 5/0نانومتر

(اصیل)

()CdSe/CdSe/ZnS

فلوسایتومتری،

موش C57BL/6

کواالنسی (-

 15-21نانومتر

میکروسکوپ فلورسانس

(ماده)

)COOH

()CdSe/ZnS

فلوسایتومتری ،تصویربردار

موش BALB/c

کواالنسی (-

 42/3نانومتر ( Qdot

لومینسانس ،میکروسکوپ

(ماده)

)NH2

)800

تصویربرداری فلورسانس

کیتوزان

مادون قرمز
هیالورونیک اسید/گوش

گوش

کبدβ-D-Gal/

115

میکروسکوپ کانفوکال،

موش Nude

فلورسانس

کبد/هیالورونیک اسید

کانفوکال

23

هیالورونیک اسید
β-D-Gal; α-DMan
هیالورونیک اسید

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .
کبدNeu5Acα2-/
3Galβ14GlcNAc

تصویربرداری فلورسانس

موش

مادون قرمز

انتشار :آبان 9316
کواالنسی (-

 5/8-9/3نانومتر

)SH

()CdSe/ZnS

;α-Nau5Ac
;Lac
Neu5Acα23Galβ14GlcNAc

اختصارات:
کربوهیدراتها:

 :Araآرابینووووز :CD .سیکلودکسوووترین :Dex .دکسوووترین :Fuc .فوکووووز :Gal .گووواالکتوز :Glc .گلوکووووز.
 :GlcNAcان-استیل ،دی گلوکوز آمین :Lac .الکتوز :Man .مانوز :Mal .مالتوز :Suc .سوکروز.
پروتئین ها:

 :BSAآلبوووومین سووورم گووواوی :ConA .bandeiraea simplicifolia lectin I :BS-I .کونکووواوالین .A
 :GNAآگلوووووتینین nivilis

II :GS-II .Galanthus

 :MAA .Helix pomatiaآگلووووتینین amurensi

simplicifolia

 :HPA .Griffoniaآگلوووووتینین

 :PA-IL .Macckiaلکتوووین سوووودوموناس آروژینووووزا .I

 :PA-IILلکتوووین سوووودوموناس آروژینووووزا  :PNA .IIآگلووووتینین بوووادام زمینوووی :PSA .آگلووووتینین
 :PTA .savitumآگلووووووتینین tetragonolobus

 :RCA120 .Psophocarpusآگلووووووتینین

 :SBA .communisآگلووووووتینین سوووووویا :SNA .آگلووووووتینین nigra

pisum
Ricinus

 :SSA .Sambucusآگلووووووتینین

 :UEA .Sambucus sieboldianaآگلووووتینین  :VAA .Ulex europaeusآگلووووتینین .Viscum album
 :WGAآگلوتینین جوانه گندم.
تجهیزات:

 :DLSانکسوووار نوووور دینامیوووک :DPV .ولتاژسووونجی ضوووربانی افتراقوووی :ITC .رنوووگ سووونجی تیتراسووویون
ایزوترمال :QCM .تراز میکرونی کریستالی کوارتز :SPR .اسپکتروسکوپی رزونانس سطحی.
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