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i

t is essential to maintain the safety and health of consumers by controlling toxic pol-

Abstract

lutants and detecting fraud in the food industry. Using conventional techniques for detecting and screening for toxins and contaminants in food, antibiotics and pathogens
in the food processing industry will be highly costly and time-consuming. Therefore,
the application of immunological methods such as ELISA with low time, no need for
advanced equipment, low cost and high accuracy to introduce food quality and safety
was introduced. This in vitro technique to confirm food in the form of indirect ELISA
and sandwich ELISA possible to analyze many samples simultaneously provides. This
method in immunology to detect the presence of an antibody or antigen in food samples,
pesticide residues, pathogenic microorganisms, and ultimately natural will be plan extracted that generally as a diagnostic tool in medicine and pathology, as well as quality
control testing used in many industries, especially the food industry. Over the past years
the development of technology for screening and detection has been improved in the
production of commercial ELISA kits, that the use of kits for the identification of food
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ingredients and their changes during the function and processing for safety evaluation
has been discussed. This review paper the importance of the ELISA technique and its
application in the detection of genetically modified foods, allergens, and ultimately food
fraud.
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نشریه رویکردهای نوین در
آزمایشگاههای علمی ایران

مروری بر اهمیت تکنیک االیزا و کاربرد آن در صنایع غذایی

مریم غیور کاظمی ،*1جواد فیضی

*2

حفظ ایمنی و سالمت مصرفکنندگان با کنترل آالیندههای سمی و تشخیص تقلبات در صنعت غذا امری

چکیده

ضروری بنظر میرسد .بکارگیری تکنیکهای مرسوم جهت شناسایی و غربالگری سموم و آالیندههای

غذایی ،آنتیبیوتیکها و پاتوژنها در صنعت فرآوری مواد غذایی امری پرهزینه و بسیار وقتگیر خواهد
بود ،از این رو بکارگیری روشهای ایمونولوژیکی نظیر االیزا با کمترین زمان ،عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته،
کاهش هزینه و دقت باال جهت ارزیابی کیفیت و ایمنی مواد غذایی معرفی گردید .این تکنیک آزمايشگاهي
جهت تایید مواد غذایی به دو فرم االیزا غیر مستقیم و االیزا مستقیم تقسیم میگردد که امكان آناليز تعداد

زيادي نمونه را به صورت همزمان فراهم میسازد .اين روش در ايمنيشناسي براي تشخيص وجود يك

مریم غیور کاظمی

جواد فیضی

آنتيبادي يا آنتيژن در نمونههای غذایی ،باقیمانده آفتکشها ،میکروارگانیسمهای بیماریزا و در نهایت
عصارههای طبیعی گیاهی استخراج شده استفاده خواهد شد .عموم ًا به عنوان ابزاري تشخيصي در پزشكي

و پاتولوژي و همچنين تست كنترل كيفيت در بسياري از صنايع باالخص صنایع غذایی كاربرد دارد .در طی
سالیان گذشته توسعه فناوری االیزا جهت غربالگری و تشخیص ،موجب پیشرفت در تولید انواع کیتهای

تجاری شده است ،که در این میان استفاده از کیتها برای شناسایی ترکیبات مواد غذایی و تغییرات آنها
در طول فرایند و فرآوری به منظور ارزیابی ایمنی روز به روز اهمیت ویژه پیدا کرده است .این مقاله مروری

بر اهمیت تکنیک االیزا و کاربرد آن در تشخیص غذاهای اصالح شده ژنتیکی ،ترکیبات آلرژن و در نهایت

واژگان کلیدی:
تکنیک االیزا،

تقلبات مواد غذایی،

واکنش ایمونولوژیکی،
تشخیص آلرژن،
ایمنی و کیفیت

تقلبات در مواد غذایی پرداخته شد.
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شکل  -1شماتیکی از تکنیک االیزا در یک نمونه ()4

 ١مقدمه

االیزا 1يك روش آزمايشگاهي بيوشيميايي ساده با حساسيت بسيار باال است كه

االیزا روش بسیار حساس و دقیقی برای برآورد پارامترهای بیولوژیک

امكان آناليز تعداد زيادي نمونه را به صورت همزمان فراهم میكند .تکنیک االیزا

است ،با این مزیت که میتواند تعداد زیادی نمونه را با سرعت مورد

آنتیژنها نظیر پروتئین ،پپتید ،هورمونها در یک نمونه مایع تشخیص داده

گستردهای از زمینههای بیولوژیکی مانند ،ویروسهای ،باکتریها،

نتیجه اتصال آنتیژن به آنتیبادی خاص است که اجازه میدهد تا مقدار کمی از
شوند .همچنین برخی از ترکیبات نشاندار شده با آنزیم و آنتیبادی ،مولکولهای

بیولوژیکی را شناسایی میکند ،که در این میان آنزیمهای استفاده شده بیشتر
فسفاتاز قلیایی و گلوکز اکسیداز هستند( .)1عملکرد تکنیک االیزا بر پايه

اندازهگيری كمپلكس رنگی آنتيژن و آنتيبادی استوار است .به اين ترتيب كه

نمونه مورد آزمايش با مقدار نامشخصی آنتيژن روی فاز جامد (معموال پليت پلي

استيرن) ريخته میشود ،سپس آنتيبادی بازيابی اضافه میگردد تا با آنتیژن
واكنش داده و کمپلکسی ايجاد كند .آنتيبادی بازيابی با آنزيم پيوندی كوواالنسي

برقرار میكند .بين هر مرحله پليت با محلول پاك كننده ماليمی شسته شده تا هر

پروتئين يا آنتيبادی باقيمانده حذف گردد .پيش از آخرين مرحله شستشو ،پليت
با اضافه كردن زير اليه آنزيمی كشت داده میشود و ماده رنگی توليد میشود.
طول موج رنگ به دست آمده توسط يك دستگاه طیفسنج نوری قرائت شده و

ثبت ميشود كه اين جذب اندازهگیری شده معرف حضور يك آنتيبادي يا آنتيژن

و نيز غلظت آن است .در االیزاهاي قديميتر زيراليه رنگزا به كار گرفته ميشد

در حاليكه در تستهاي جديدتر زيراليههاي اختصاصی با حساسيت بسيار باالتر
مورد استفاده قرار ميگيرد( .)2آنزیمهای مورد استفاده در تکنیک االیزا باید وزن

مولکولی نسبی کم ،ثبات باال و ارزان در دسترس باشد که بتواند با برقراری پیوند

رنگ گردد .از جمله آنزیمهای که این شرایط را دارد هورس رادیش پراکسیداز

قارچها و پروتئوزا اعمال شده است(.)1

 -2مراحل انجام آزمون االیزا:

تست االیزا با روشهای گوناگوني انجام میشود كه به صورت كلی به دو

دسته االیزا مستقيم و غير مستقيم تقسيمبندی میگردد .در روش مستقيم

آنتیژن يا آنتیبادی مورد نظر به طور مستقيم بر سطح فاز جامد پوشش




داده میشود و سپس آنتیبادی يا آنتیژن مكمل نشاندار شده آن به
سيستم اضافه میشود .با آناليز سيگنال توليد شده میتوان پی به وجود

آنتيژن يا آنتيبادی مورد نظر در نمونه برد .اين روش ارزش تشخيصی

چندانی نداشته و بيشتر كاربرد تحقيقاتی دارد .در روش غير مستقيم
سرم رقيق شده به آنتيژنهای پوشش داده شده در فاز جامد اضافه
میشود ،سپس نمونه را به آن اضافه كرده و پس از گذشت زمان
گرمخانهگذاری و يك مرحله شستشو ،آنتی هيومن گلوبولين نشاندار شده

با آنزيم به چاهك اضافه مي¬شود .اين روش براي تعيين آنتي بادي

اختصاصي يا تيتراسيون آنتي بادي در سرم استفاده میشود (.)3


بر این اساس مراحل انجام آزمون االیزا عبارت است از )1 :پوششدهي،

كه به معني جذب يك آنتيژن يا آنتيبادي با سطوح جامد است)2 .

2

اضافه كردن نمونههاي مورد آزمايش )3 .گذشت مدت زمان كافی برای

آن اجاره داده شده به یک آنتیبادی خاص متصل شود ،که به خودی خود توسط

 )4انجام عمل شستشو توسط محلول شوینده االیزا ،به منظور جدا كردن

است .آنتیژن معموال در صفحات  96خانهای میکروتیتر پلیت 3تثبیت شده و به

انجام واكنش كه به اصطالح گرمخانهگذاری واكنشگرها ناميده میشود.

آنتیبادی ثانویه جفت شده با آنزیم ،شناسایی میشود .بستر کروموژنیک برای

واكنشگرهای متصل شده و واكنش داده از واكنشگرهای آزاد و متصل

آنزیم یک تغییر رنگ قابل مشاهده یا فلورسانس را نشان میدهد که نشانگر

حضور آنتیژن است( .)3اندارهگیری کمی یا کیفی میتواند براساس خوانش
کالریمتری انجام گردد(شکل .)1

نشده )5 .افزودن ترکیبات انصال دهنده با آنزیم )6 .مجددا طی مدت

زمان انكوباسيون براي واكنشگرها )7 .استفاده مجدد از واشر االیزا

جهت انجام عمل شستشو )8 .افزودن زير اليه آنزيم جهت تشخيص
واكنشدهندهها )9 .برنامه زمانی گرمخانهگذاری )10 .اتمام واكنش

آنزيمی توسط خاموش کنندهها و خوانش دانسيته نوری به دست آمده

توسط االیزا ریدر صورت میگیرد (.)2

1

)Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA

2

Horsradish peroxidase

3

Microtiter Plates

21 .................................................................................................................................................................

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

کواالنسی با آنتیبادی و گروههای مختلف آنتیژنی متصل شوند تا سبب ایجاد

تجزیه و تحلیل قرار دهد .این آزمون چند منظوره بوده و به طیف

مروری بر اهمیت تکنیک االیزا و کاربرد آن در صنایع غذایی

مقاالت علمی

مروری بر اهمیت تکنیک االیزا و کاربرد آن در صنایع غذایی

مقاالت علمی

-3انواع روش االیزا

 -3-1االیزای رقابتی

االیزای رقابتی  4يا مهاری از ديگر انواع متداول اين تكنيك هستند .که
در روش رقابتی بر پايه رقابت دو آنتيژن يا دو آنتيبادی برای اتصال

ليگاند با مقدار محدود استوار است .در طی گرمخانهگذاری ،آنتیژن
نشاندار با آنتیژن استاندارد یا مورد آزمون غیر نشاندار رقابت
میکند ،پس از گرمخانهگذاری ،چاهکهای واکنش با یک بافر مناسب

برای حذف واکنش دهندههای آزاد شسته میشود .سپس یک محلول
سوبسترا اضافه شده که پس از تجزیه توسط آنزیم موجود در ترکیب،

یک محصول رنگی تولید میکند .مزیت اصلی االیزای رقابتی حساسیت
باال نسبت به تفاوت ترکیبات در مخلوطهای پیچیده آنتیژن است،

حتی زمانی که آنتیبادی تشخیص خاصی در مقدار نسبت ًا کم باشد .بر

این اساس اگر اضافه كردن هر دو آناليت به سيستم همزمان انجام شود،
روش را رقابتی مینامند ولی چنانچه ابتدا آناليت اضافه شده و پس از

يك دوره زمانی گرمخانهگذاری آناليت نشاندار اضافه گردد روش را
مهاری مینامند(.)5

 -3-2االیزای ساندویچی

 -عملکرد االیزا در صنعت مواد غذایی

در جهان امروز امنیت و سالمت غذایی در کنار ارزش-گذاری به محصوالت

غذایی به دور از تقلبات از مهمترین اولویتهای انسان شناخته میشود .به همین


دلیل روشهای نوین پایش و ارزیابی کیفی ضمن تقویت کنترل چرخه غذا از


مزرعه تا مصرف و با داشتن نظارت علمی برای تضمین سالمت انسان و اطمینان
خاطر برای مصرف کننده فراهم میسازد .صنعتی شدن محصوالت غذایی و
کشاورزی استراتژی است که ضمانت دسترسی مداوم به مواد غذایی را امکانپذیر

میسازد .با این حال خطرهای شیمیایی ،فیزیکی و زیستی از برداشت تا


انبارداری و بازاریابی محصوالت میتواند بر کیفیت ،سالمت و ایمنی مواد غذایی
اثرگذار باشد .آالیندههای تهدیدکننده امنیت و سالمت غذایی ممکن است از نوع

میکروبی ،مواد خارجی (اعم از زیستی ،شیمیایی یا فیزیکی) ،سموم طبیعی،
سایر ترکیبات شیمیایی و مواد بستهبندی باشند ( .)7اگرچه آالیندههای زنجیره

غذا را میتوان به روشهای شیمیایی و کشتهای آزمایشگاهی شناسایی کرد،


اما با بکارگیری از فناوریهای نوین نظیر االیزا به حفظ زنجیره غذا در اکوسیستم

غذایی کمک میگردد .در واقع روشهای ایمونولوژیکی میتواند برای تعیین


حضور ترکیبات شیمیایی و میکروارگانیسمها در صنایع غذایی مورد استفاده قرار
گیرد .با توسعه در روشهای ایمونولوژیکی میتوان آنتیژن برخی از مواد شیمیایی،
سموم میکروبی یا ساختار سلولی تخمین زده میشود ،همچنین در فرمهای خالص

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

در روش ساندويچ كه متداولترين روش االیزا است ،يك آنتيژن در بين

با اتصال به یک پروتئین مانند آلبومین سرم گاوی ،به حیوانات آزمایشگاهی

آنتیبادی با یک فاز جامد اتصال برقرار میکند(شکل  .)2مقدار معینی

آنتیبادیهای تولیدی شامل پلیکلونال و مونوکلونال بوده که بترتیب در حالت

دو آنتيبادی اختصاصی قرار میگيرد .در واقع در این تکنیک ابتدا

از نمونه که آنتیژن به آن متصل شده ،پس از شست و شو آنتیبادی
ثانویه نشاندار با آنزیم اضافه میشود که با آنتیژنهای باقی مانده
واکنش داده و سپس به آنتیبادی تثبیت شده متصل میگردد .این

تکنیک بسیار ساده و با افزایش اختصاصیت و حساسیت همراه است
(.)1

مانند موش و یا خرگوش برای تولید آنتیبادی اختصاصی تزریق میشوند (.)8

اول در سرم حیوان واکسینه شده تولید میگردد که با چندین محل آنتیژن واکنش
میدهد .در نوع دوم پس از تزریق لنفوسیت  Bالتهابی حاصل از موشهای

واکسینه شده با سلولهای میلوما 5تهیه شده و با غربالگری کلنیهای که آنتیبادی

مونوکلونال را ترشح کرده ،همراه است (.)9

در سالهای اخیر شناسایی ترکیبات مختلف فرآوردههای غذایی بر پایه ترکیبات

پروتئینی نظیر گوشت ،ماهی و غذاهای دریایی ،شیر و فراوردههای لبنی براساس
تکنیکهای ژنتیکی و ایمونولوژیکی نظیر االیزا به علت سادگی ،اختصاصیت و
حساسیت به طور گسترده در تعیین تقلبات آنها استفاده گردید ( .)10بعنوان

مثال در فراوردههای پروتئینی نظیر گوشت ،نوع گوشت بخصوص تقلب در نوع
گوشت چرخ شده در فراوردههای خمیری بسیار شایع است ،از این رو تعیین
4

Competitive ELISA

5

Myeloma

شکل :1ست آپ آزمایشگاهی برای کالیبراسیون یک سنسور رطوبت
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منشا گوشت و عدم تقلب در ساختار آن براساس حساسیت برخی افراد به

در روش االیزا آنتیبادیهایی علیه پروتئینهای غالب شیر مانند کازئین با

بنابراین برای تعیین و شناسایی ترکیبات غذایی حیوانی به ابزارهای تشخیصی

رقابتی و یا ساندویج میتوان تقليات شیرهای گوسفند يا بوفالو را با شیر

ترکیبات آلرژن ،دالیل اعتقادی-مذهبی امری بسیار ضروری بنظر میرسد.
حساس و مطمئن احتیاج است تا برای آزمایشات روزمره و حجم زیادی از
نمونهها تکنیک االیزا دارای اختصاصیت بیشتری نسبت به روشهای ژنتیکی

ال کتالبومین تولید میشوند که با استفاده از تکنیکهای مختلف االيزا نوع

گاو تعیین و شناسایی کرد ( 13و .)14

میباشد .در نتیجه در طی سالهای اخیر برای شناسایی منشا ترکیبات گوشت

حیوانی از تکنیک االیزا با استفاده از آنتیبادیهایی علیه پروتئینهای سرم یا
ماهیچهای حیوانی پایدار به حرارت استفاده میگردد (.)11

در فراوردههای بر پایه ماهی یا گوشت ماهی ،تمیز کردن در طی فراوری

خصوصیات ساختاری ماهی را بین برده و تشخیص گونههای ماهی را بسیار
مشکل میسازد و زمینه برای وارد کردن تقلبات مختلف و استفاده از ماهیهای
قیمت پایین به جای ماهیهای با قیمت باال را فراهم مینماید .برای جلوگیری از

چنین تقلباتی آزمایشگاههای مواد غذایی برای شناسایی گونههای ماهی استفاده
شده در تولید ماهی به تکنیکهای سریع و کم هزینهای مانند االیزا نیاز دارند.

شکل  -3تعیین منشا شیر و لبنیات با االیزا ()15

در بحث نوشیدنیهای مرکبات امنیت و کنترل کیفیت از اهمیت حیاتی

برخوردار است زیرا امکان تقلب در این محصوالت بسیار باال است .تقلب

شناسایی گونههای ماهی اغلب توسط روشهای مستقل از کشت نظیر  6PCRو

میتواند بر اساس یک رقیقسازی ساده با آب یا جایگزینی مواد ارزانتر

است و میتواند به صورت روزمره برای تعداد زیادی از نمونهها استفاده شود .در

با عصارههای پوست باشد (شکل  .)4برای اطمینان از حفاظت از

االیزا صورت میگیرد .اما روش االیزا کم هزینهتر و سادهتر از روشهای مولکولی
پژوهشی ،پلیکلونال آنتیبادیهایی علیه پروتئینهای ماهیچهای ماهیهای گیدر
و ساردین تولید شدهاند .عالوه بر این منوکلونال آنتیبادیهایی علیه پروتئینهای

مرغوب نسبت به گونههای مرغوب هستند ،به علت تنوع زیاد گونههای ماهی که

به طور تجاری در دسترس میباشند برای شناسایی گونههای ماهی کیت االیزای
تجاری زیادی موجود نیست بنابراین توسعه آینده کیتهای تشخیصی سریع در

مصنوعی (قندها ،اسیدها و رنگها) و یا مکملهای آب مرکبات با پالپ
مصرف کنندگان ،ابزارهای تحلیلی قابل اعتماد و حساس برای تشخیص

تقلبات در آبمیوهها الزم است .بر این اساس آنتی بادیهای پلیکلونال
علیه پپتیدهای پوست با آبمیوه گریپ فروت و پرتقال تولید کردند که این

آنتیبادیها در روش االیزا برای شناسایی تقلبات در آبمیوه جات استفاده
میگردد (.)15


این زمینه میتواند مفید باشد (.)12

در فراوردههای لبنی تولید محصوالت مختلف بر پایه شیر امکان تقلب در آنها

وجود دارد (شکل  .)3به عنوان مثال در تولید پنیر از شیر گوسفند به علت قیمت
بیشتر شیر گوسفند نسبت به شیر گاو و برای کاهش هزینههای تولید ،استفاده

از ترکیبات شیر گاوی دچار بیماری التهاب پستان که سرشار آنتیبیوتیک بوده و

ارزان قیمتتر است بسیار شایع بوده که به علت حساسیتزا بودن برخی از افراد
به شیر گاو و قوانین قانونی و مذهبی تشخیص این ترکیبات از اهمیت باالیی
برخوردار است .بنابراین برای ارزیابی پنیرهای حاصل از شیر گوسفند یا بز به

ارزیابی صحیحی از گونههای شیر استفاده شده در فراوردههای لبنی نیاز است.

مصرف کننده باید نوع شیر استفاده شده در
لذا به دالیل قانونی و برای محافظت

فراوردههای لبنی به طور صحیحی با استفاده از روشهای حساس و مطمئن

مانند االیزا مشخص شود .تکنیک االیزا به علت سریع بودن و و اختصاصيت و

حساسیت باال به طور گسترده برای شناسایی گونههای شیر استفاده میشود.

شکل  -4تشخیص تقلبات در آبمیوهها با االیزا ()16
6

Polymerase chain reaction
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 روش ایمونولوژیکی جهت تخمین و پایشمیکروارگانیسمهای زنده

فساد میکروبی (باکتریایی و قارچی) غذاها از نگرانیهای عمده تولید

و فرآوری مواد غذایی هستند .پیشگیری از وقوع این فرایندهای
آسیبپذیر باعث بهبود دسترسی به مواد غذایی و کاهش قیمت تمام

شده میگردد .روشهای ایمونولوژیکی برای شناسایی و تخمین جمعیت
میکروارگانیسمهای عامل فساد و مواد تشکیل دهنده که منجر به
مشکالت مهم در کیفیت برای تولید و فرآوری مواد غذایی شده ،مورد

استفاده قرار میگیرد .فساد مواد غذایی به علت فعالیتهای میکروبی

و ارگانیسمها در طی مراحل قبل از برداشت ،برداشت و پس از برداشت
گاهی میتواند  20درصد از تلفات مواد غذایی را شامل شود .فساد
مواد غذایی توسط انواع کپکها و گونه های باکتریایی ایجاد میشود،

روشهای ایمونولوژیکی نظیر االیزا قابلیت کنترل و جلوگیری از فساد

موادغذایی با استفاده از تشخیص زود هنگام ارگانیسمهای زنده و
تخمین جمعیت و پایش جمعیت میکروبی آنها ،استفاده شد .بعنوان
مثال در کپک و مخمرها ترکیبات آنتیژنیک موجود در عصارههای
کپک میتواند برای آزمایش ایمونوفلورسنت یا االیزا به منظور تعیین

تعداد کپک استفاده شود .شمارش کپک در پوره گوجه فرنگی توسط
فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

االیزا صد برابر حساستر از روش کروماتوگرافی است ،بر خالف

روشهای کشت متداول که به چند روز زمان نیاز داشته آزمایش االیزا
تنها  ۵تا  10ساعت زمان می برد .همچنین زمان آزمایش را میتوان

با استفاده از روش آ گلوتیناسین التکس به  10تا  20دقیقه کاهش داد.

با این حال ،حساسیت این روش پنج تا ده برابر کمتر از تکنیک االیزا
خواهد بود .روشهای مرسوم همچنان مزایای خاصی را نسبت به

آزمایشات ایمنی ارائه میدهند .بسیاری از قارچهای خوراکی را با

استفاده از میکروسکوپ نوری با بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی

اسپور و میسیلیوم شناسایی میشوند .از آنجایی که آنتیبادیهایی که در

مقابل هیف قارچی با سوپرناتانتهای کشت ایجاد شدهاند ،ویژگی
خاصی برای شناسایی میکروارگانیسم ندارند .بر این اساس آنتیژنهای
مخصوص نظیر آنزیمها ،سموم و اگزوپلیساکاریدهای میکروبی بعنوان

متابولیت ثانویه میکروبی برای تولید آنتیبادی استفاده میشود ( 9و
.)17

 -6روش ایمونولوژیکی جهت تخمین مایکوتوکسین
آنتیبادی با اتصال به ترکیبات پروتئینی کوچک نظیر مایکوتوکسین

بعنوان پارازیت عمل میکند .مطالعات گسترده به توسعه روشهای ایمونولوژیکی
و کاربرد آن در تشخیص مایکوتوکسین در غذا مشخص شد ،که در این میان دو

روش  7RIAو االیزا قادر به تشخیص مایکوتوکسینها بوده اما تکنیک االیزا
حساسیت بیشتری نسبت  RIAدر برآورد سطوح مختلف مایکوتوکسینهای

غذایی نشان داده است و نتایج دقیقتر و بهتری در تخمین آفالتوکسین را در
ذرت ،گندم و کره بادام زمینی ارایه داده است .توسعه آنتیبادیهای مونوکلونال

برای آفالتوکسینها حساسیت آزمایش االیزا را افزایش داده است .آنتیبادی
مونوکلونال مطرح شده در برابر آفالتوکسین ،در ستونهای جذبی برای پاکسازی

عصاره استفاده شده که مایکوتوکسین خالص با غلظت  0/5نانوگرم توسط

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال قابل تشخیص بود .این روش غربالگری تنها

 10دقیقه زمان میبرد .آنتیبادیهایی که علیه آفالتوکسین دی هیدرودیول مطرح
شده در االیزا برای ارزیابی و ردیابی آفالتوکسین  B1در غذاهای فرآوری شده و یا
در سیستمهای بیولوژیک استفاده شود ( 9و .)81

 -7نتیجهگیری


امروزه شناسایی ترکیبات آلرژن در مواد غذایی به عنوان یکی از مشکالت سالمت
عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است .حتی جذب کمی از ترکیبات آلرژن

میتواند باعث واکنشهای آلرژیک در مصرف کننده شود .بنابراین تنها راه

جلوگیری موثر ،دوری از مواد غذایی محتوی این ترکیبات آلرژن میباشد لذا طبق
قوانین وضع شده باید ترکیبات غذایی آلرژن روی بر چسب مواد غذایی ذکر

شوند .بنابراین ،توسعه سیستمهای سریع ،حساس ،دقیق و ارزان برای تشخیص

و کنترل تقلبات غذایی از مواردی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته

است ،از طیف گستردهای از روشهای تحلیلی موجود ،االیزا برای تعیین کیفیت
مواد غذایی مناسب است ،به دلیل حساسیت و اختصاصی بودن و همچنین

عملکرد سریع آن در تشخیص و شناسایی ترکیبات غذایی و از سالمت محافظت
مصرفکنندگان در برابر اقدامات جعلی در صنایع غذایی محافظت مینماید.
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