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 روش ترین رایج حاضر، حال در است. پژوهشگران توجه تفاوتم هایبیماری وجود صشاخ عنوان به آمیلوئیدبتا تجمعات :چكیده  

 تیوفالوین مولکول نشری طیف براساس که است تی تیوفالوین تست از استفاده ب،ترکی یک حضور در آمیلوئیدی تجمعات  قدارم بررسی
 روش این اما .شودمی تی تیوفالوین فلوئورسانس نشر هشکا باعث آمیلوئیدبتا پروتئین تجمعات بازشدن معمول بطور کند. می عمل تی

 گیریاندازه برای z جاروب روش از پژوهش، این در است. اهمیت حائز دیگر تکمیلی هایتست وجود بنابراین، و نبوده خطا از عاری
 ذرات نانو  نتایج، بقمطا است. هشد استفاده متفاوت هایغلظت با نقره نانوذرات حضور در آمیلوئیدبتا پروتئین غیرخطی شکست ضریب

 ضریب یاندازه نقره، ذراتنانو غلظت یشافزا با و داد تغییر 10-9 به 10-10 از را بتا آمیلوئید غیرخطی شکست ضریب بزرگی یمرتبه نقره
  اندازه وبزرگترین رسانسفلو نشر کاهش بیشترین که بود 0.24 ، غلظت موثرترین تست، دو هر در شد. بزرگتر خطی غیر شکست
 شکست ضریب اندازه هرچه که صورتی به داشتند مطابقت هم با کامال تست دو هر نتایج  بنابراین، داد. نتیجه را خطیغیر شکست ضریب

 راتنانوذ حضور نتیجه در یابد.می کاهش هاغلظت آن در فلورسانس نشر شدت کند، پیدا افزایش نانوذرات غلظت شدن زیاد با غیرخطی

 .است گیریاندازه قابل کمی بصورت که شودمی آمیلوئیدی تجمعات کاهش باعث نقره

   واژگان کلیدی: نانوذرات نقره، پروتئین آمیلوئیدبتا، نشر فلوئورسانس، ضریب شکست غیرخطی
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  مقدمه -1

 هایپپتید آن طی که است یفرایند بتاآمیلوئید پروتئین تجمعات
 هم در و شده اشتباه تاخوردگی دچار پروتئینی محلول و ریتکپا

 دآینمی وجود به یآمیلوئید هایفیبریل نهایت در .شوندمی تنیده
 نتیجه در آمیلوئیدبتا .[1] هستند بتا ایورقه ساختار حاوی که

 توسط آمیلوئیدی پیشساز پروتئین متوالی و نامناسب هایبرش
 شودمی ایجاد مغز در سکرتاز گاما آن دنبال به و سکرتاز بتا آنزیم

 و مغز جمله: از بدن تفلمخ هایافتب در آمیلوئیدبتا جمعاتت .[2]
 روده، چربی، هایبافت پوست، ،ماهیچه مرکزی، عصبی سیستم

 تجمعات انباشتگی واقع، در دارند. تشکیل توانایی قلب و اندوتلیوم
 هایبیماری وجود از حاکی خون گردش یا و مغز در آمیلوئیدبتا

 مزمن هایبیماری انواع ایجاد زمینه ترتیب بدین و است یمتفاوت
 ، [8 و 7 ،6] چشم شبکیه تخریب، [5 و 4 ،3] آلزایمر :مانند

 و 12 ،11] عروقی–قلبی هایبیماری ، [10 و 9 ،5] پارکینسون
 جانبی اسکلروز بیماری ، [15 و 5، 14] IIعنو دیابت ،[13

 ار [18]  جاکوب فلد کروتز بیماری و  [17 و 16 ،5] آمیوتروفیک
 آمیلوئیدی تجمعات تشکیل از جلوگیری راین،ببنا .کندمی فراهم
 ترینرایج از یکی حاضر، درحال است. باالیی اهمیت دارای
 تجمعات فیبریالسیون سینتیک سازیکمی و بررسی هایروش

 نشر تست متفاوت آمیلوئیدی ضد ترکیبات به پاسخ در آمیلوئیدی
 تیتیوفالوین .است تیالوینتیوف مارکر از استفاده با فلوئورسانس

 تجمعات با برخورد از پس که است بنزوتیولی رنگ نوعی
 فلورسانس و شودمی متصل آن به بتا هایورقه حاوی آمیلوئیدی

 کند.می نشر نانومتر 490برانگیختگی موج طول در را شدیدی
 مقدار افزایش از حاکی فلورسانس نشر شدت افزایش بنابراین
 هافیبریل بازشدگی بیانگر نشر کاهش و است آمیلوئیدی تجعات

 شناسایی در کلی صورت به تست این اینکه وجود با .است
 عوامل تاثیر تحت اما شده واقع موثر ضدآمیلوئیدی ترکیبات
 بر افزون که هاییمحیط در دارد. وجود آن در خطا امکان محیطی
 شند،با داشته حضور هاساکارید پلی مانند دیگری مواد پروتئین

 تشخیص در را کافی حساسیت است ممکن تیتیوفالوین
 دیگر هایمولکول به و باشد نداشته آمیلوئیدی هایپروتئین
 گستره است ممکن ترکیبات از برخی چنین،هم .شود متصل

 رد .باشند داشته را تیتیوفالوین هایمولکول مانند مشابه یطیف

 در تجمعات به صالات برای ترکیبات آن با تیتیوفالوین نتیجه
 .شود اشتباه نتایج به منجر است ممکن که گیردمی قرار رقابت
 از برخی به اتصال در تیتیوفالوین مولکول ،این بر عالوه

 هاغلظت برخی در و رندندا کافی حساسیت فنولی پلی ترکیبات
 نشر طیف همچنین د.شو منجر نادرست نتایج به است ممکن

 عوامل به باال حساسیت دلیل به یتتیوفالوین رنگی مولکول
 در خطا دچار تواندمی ... و ،pH محیط، گرانروی جمله از محیطی

  حاصل، نتایج صحت برای ،دلیل همین به شود. گیرینتیجه
 نشر تست کنار در دیگری مکمل هایتست از توانمی

 ارائه تردقیق صورت به حاصل نتایج تا کرد استفاده فلوئورسانس
 به z جاروب تکنیک مانند نوری هایروش از .[28-19] شود
 و محیطی اثرات به باال حساسیت عدم دقیق، گیریاندازه دلیل

 برای توانمی فلوئورسانس سنجیطیف به نسبت اقتصادی توجیح
 از آزمایش این در . [29] کرد استفاده آمیلوئیدی تجمعات بررسی

 التهابی ضد و اکسیدانی آنتی ویژگی دلیل به نقره نانوذرات
 از استفاده با پژوهش، این در  [.31 و 30] است شده استفاده

 مقدار تیتیوفالوین مارکر کمک به و فلوئورسانس سنجیطیف
 ذراتنانو افزودن با است. شده گیری اندازه خالص آمیلوئیدبتا نشر
 ترکیب فلوئورسانس نشر شدت خالص، آمیلوئیدبتا ترکیب به نقره

 کرده پیدا کاهش خالص آمیلوئیدبتا به نسبت نقره-آمیلوئیدبتا
 شدت پیک آن، در نقره ذراتنانو غلظت افزایش با و است

 نانوذرات مثبت تاثیر دهنده نشان که یابدمی کاهش فلوئورسانس
 تجمعات مقدار کاهش و تجمعات ساختار تخریب در نقره

 الکترونی میکروسکوپ از استفاده با ادامه در .است آمیلویدبتا
 افزودن از پس و پیش را آمیلوئیدی تجمعات تصویر ،بشیرو

 به توجه با ،یننهمچ است. شده داده نمایش آن به نقره ذراتنانو
-آمیلوئیدبتا ترکیب و خالص آمیلوئیدبتا از فرابفش-مرئی تست
 پالسمونیک پیک جایی جابه به توجه با ساختار تغییر این نقره،

 شده مشخص نقره-یلوئیدبتاآم ترکیب به نسبت خالص آمیبوئیدبتا
 به المبرت-بیر قانون از استفاده با مواد یک هر خطی جذب است.
 ضریب ،z جاروب تکنیک از استفاده با ،ادامه در و آمده دست

 ترکیبات از یک هر و خالص آمیلوئیدبتا غیرخطی شکست
 از حاصل نتایج است. شده محاسبه نقره ذراتنانو حاوی آمیلوئیدی

 و شده مقایسه یکدیگر با مواد فلوئورسانس نشر و z جاروب روش
 .است یکدیگر با تست دو هر کامل تطبیق دهنده نشان نتایج
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 هاروش و مواد -2

 ابعاد و درصد 99.99 خلوص با نقره نانوذرات از ،پژوهش این در
 ،درصد 37 اسید هیدروکلریک ،لیزوزیم پودر ، نانومتر 20

 هب تیتیوفالوین مارکر و اللح عنوان به مقطر آب و گالیسین
 فلوئورسانس  سنجطیف در آمیلوئیدبتا پروتئین آشکارسازی منظور

 .است شده استفاده

  هانمونه سازی آماده -1-2

 پودر از گرم میلی 120.0 و 0.006 ، 0.003 ،0015.0 مقادیر ابتدا 
-سی 50 به هاآن از کدام هر و هشد وزن ترازو با نقره ذرات نانو

 حمام تحت حاصل هایمحلول است. شده اضافه قطرم آب سی
 و گرفته قرار وات 80 توان با دقیقه 30 مدت به پروبی فراصوت

 بدون ابتدا را نمونه توان گیری اندازه شود.می ثبت ساز آشکار با
 دهیم.می انجام آن حضور در دیگر بار و چیدمان در نمونه حضور
 شیب با خطی نمودار کی صورت به توان دو این از حاصل نمودار

 نمونه هر برای خطی جذب نمودار شیب آید.می دست به صعودی

 قانون به که از استفاده با و کنیممی مشخص را
 ترکیب خطی جذب ضریب اندازه است، معروف المبرت-بیر
  دست به متفاوت هایغلظت در را آمیلوئیدبتا و نقره ذراتنانو
  .[33 و 32] آوریممی

 

 
 برای خطی جذب  - نقره برای خطی جذب  خطی. جذب نمودار-2 شکل

 .نقره-آمیلوئیدبتا ترکیب

 را متفاوت هایغلظت در نقره جذب ضریب  نمودار ،2 شکل در
 نقره ذرات نانو آمیلوئیدبتا به ، نمودار در ،همچنین .دهدمی نشان

 در ترکیب این خطی جذب ضریب نمودار و است شده افزوده
 است. مشخص متفاوت هایغلظت

 

 غیرخطی شکست ضریب -4-2
 

 استفاده باز دریچه و بسته دریچه صورت دو به z جاروب روش
 مطابق بسته دریچه حالت از استفاده با پژوهش این در که شودمی

 در .شودمی گیریاندازه مواد غیرخطی شکست ضریب ،3 شکل
 532 موج طول با پیوسته موج طول لیزر یک از چیدمان این

 با عدسی متقارن، خروجی نور با وات میلی 50 توان و نانومتر
 متر،سانتی 8 کانونی فاصله با مناسب همگرایی توان و کم ابیرهی
 است. شده استفاده نوری آشکارساز و مترمیلی 5 قطر با روزنه
 راستای در و شده کانونی عدسی با رلیز موازی پرتوهای دسته
  رسد.می آشکارساز به و کرده عبور نوری محور

 
 .بسته دریچه حالت در z جاروب چیدمان-3 شکل

 از مواد غیرخطی شکست ضریب اندازه آوردن دست به برای

 است. شده استفاده  معادله

 تا قله فاصله اندازه  و لیزر موج طول طول λ معادله این در
 دهد.می نشان را بسته دریچه حالت در z جاروب نمودار در دره

 ورودی نور شدت نسبت ،معادله مطابق
 نمایش  با را روزنه صفحه به رسیده نور کل شدت به روزنه به

 به ایروزنه از استفاده با بسته دریچه چیدمان در .است شده داده
 شده جدا موج جبهه کل از را موج جبهه مرکزی بخش r قطر
 راستای در نمونه دادن حرکت با و است ثابت پرتو قطر .است
 شود.می ثبت و کرده تغییر آشکارساز به ورودی شدت ،z محور
 شکست ضریب و شده برازش نظری تابع بر شده ثبت شدت

 د.آیمی دست به خطیغیر
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 نور معرض در که دهدمی نشان را ماده از موثری طول   

 شده مشخص  معادله با و گرفته قرار لیزر
 برهمکنش اثر در که نمونه از خروجی نور فاز در تغییرات  است.

 را سوم هارمونیک تولید ،آن دنبال به و شودمی ایجاد ماده و نور

  فتوصی    معادله با را دارد همراه به

 حالت در z جاروب نمودار در دره تا قله فاصله اندازه کنیم.می
 مقادیر، این از استفاده با .یمدهمی نشان  با را بسته دریچه
 هارمونیک در مواد خطی غیر شکست ضریب معرف که  اندازه
 ضریب نمودار ،3 شکل مطابق .[34] آیدمی دست به است سوم

 است. شده داده نمایش  خالص آمیلوئیدبتا یرخطیغ شکست

 
 .خالص آمیلوئیدبتا غیرخطی شکست ضریب نمودار -4 شکل

 

 غیرخطی شکست ضریب نمودار .A بسته دریچه حالت در z جاروب نمودار -5شکل
 متفاوت هایغلظت غیرخطی شکست ضریب نمودار -B نقره. متفاوت هایغلظت

 نقره. :Ag – آمیلوئیدبتا و نقره ترکیب :Ag-Ab .نقره -آمیلوئیدبتا

 خالص آمیلوئیدبتا از حاصل غیرخطی شکست ضریب اندازه

  حالت در z جاروب تست ادامه در است. 
 شده انجام نقره-آمیلوئیدبتا ترکیب و نقره ذرهنانو بر بسته دریچه
 مشخص ماده غیرخطی رفتار ،5 شکل نمودار مطابق که است
   است. شده گزارش 1 جدول در رفتار این از حاصل دیرمقا و شده

 فوتولومینسانس -5-2

 از نور نشر فرایند که است لومینسانس انواع از فوتولومینسانس
 ارتباط برانگیختگی این دهد.می نشان را اتمی برانگیخته ترازهای
  دارد. ماده نوع و منبع با مستقیم

 طیف از وئیدی،آمیل تجمعات بازشدگی مقدار تشخیص برای
 با آبی لیزر از چیدمان این در شود.می استفاده فلوئورسانس سنجی

 منبع عنوان به ،واتمیلی 100 توان و نانومتر 410 موج طول
 عدسی یک از لیزر نور مقابل در است. شده استفاده برانگیختگی

 متمرکز منظور به مترسانتی 15 کانونی فاصله با کننده همگرا
 نمونه به نور برخورد از پس است. شده استفاده نمونه بر نور کردن
 فاصله با عدسی به که شودمی ساطع نمونه از رنگ سبز طیف

 با روزنه از عبور از پس و شده وارد مترسانتی 4.5 حدودی کانونی
 از استفاده با شود.می فیبرنوری آشکارساز وارد میکرومتر 60 قطر
 سنجیطیف در ئیدبتاآمیلو و نقره ترکیبات از حاصل پیک

 ذراتنانو حضور در تجمعات بازشدگی مقدار توانمی فلوئورسانس
   کرد. بررسی را نقره

 
 : Ab نقره- دبتایلوئیآم یهاغلظت و دبتایلوئیآم فلوئورسانس یسنج فیط -6شکل

 .تی تیوفالوین مارکر : ThT – آمیلوئیدبتا
. 

 با آمیلوئیدبتا فلوئورسانس نشر تست ابتدا ،6 شکل به توجه با
 شدت بیشترین .است شده بررسی تیتیوفالوین مارکر از استفاده



   

 85  زمستان 1400| شماره 4 |سال هشتم  

 

 دهنده نشان که است آمیلوئیدبتا به مربوط فلوئورسانس نشر پیک
 نقره ذرات نانو کردن اضافه با است. ماده در یآمیلوئید تجمعات

 افزایش با مواد فلوئورسانس نشر پیک آمیلوئیدبتا، محلول به
 کند. می پیدا کاهش نقره، غلظت

 

 روبشی الکترون میکروسکوپ برداری تصویر -6-2
 

 خالص آمیلوئیدبتا فلوئورسانس نشر تست مقایسه از حاصل نتایج
 است این دهنده نشان متفاوت هایغلظت در نقره-آمیلوئیدبتا با

 مثبت آمیلوئیدی تجمعات مقدار کاهش در نقره ذرات نانو تاثیر که
 روبشی میکروسکوپ برداری تصویر از دهاستفا با .است بوده

  کرد. تایید توانمی را نتیجه این الکترونی
 

 

 
 -خالص آمیلوئیدبتا ساختار .A .روبشی الکترون میکروسکوپ برداری تصویر .7شکل

B. نقره حضور در اآمیلوئیدبت ساختار. 

 به آمیلوئیدبتا شکل سوزنی ساختار A قسمت در ،7 شکل مطابق
 نقره نانوذرات افزودن با ،B قسمت در است. خصمش کامل طور

 .شودمی تغییر دچار شساختار آمیلوئیدبتا به

 

 فرابنفش - مرئی سنجیطیف -7-2
 سطحی پالسمونیک جذب ناحیه ،ناهمدوس نور از استفاده با 

 جذب پیک ،8 شکل به توجه با است. شده مشخص مواد برای
 آمیلوئیدبتا با قایسهم در نقره، -آمیلوئیدبتا سطحی پالسمونیک

 شده ییجا جابه دچار آمیلوئیدبتا و نقره کنشبرهم دلیل به خالص
 یک در نقره-آمیلوئیدبتا هایغلظت تمامی در تغییر این که است

  است. افتاده اتفاق مشخص موجی طول گستره

 
 

 .نقره-آمیلوئیدبتا هایغلظت و آمیلوئیدبتا فرابنفش-مرئی سنجی طیف .8 شکل

  بحث و یجنتا -3

 بشمار آلزایمر بیماری ایجاد اصلی عوامل از آمیلوئیدبتا تجمعات .

 کاهش بمنظور مواد بخشی اثر مقدار تشخیص روش تنها .آیدمی
 که است فلوئورسانس سنجیطیف از استفاده آمیلوئیدی، تجمعات

 آمیلوئیدبتا محلول فلوئورسانس شدت بین ایمقایسه روش یک
 .است موثر ماده حضور در آمیلوئیدبتا انسفلوئورس شدت با خالص

 حضور در آمیلوئیدبتا فلوئورسانس شدت هرچقدر که صورت این به
 بازشدگی مقدار یابد، کاهش خالص آمیلوئیدبتا به نسبت موثر ماده

 از استفاده با ،پژوهش این در .است بیشتر هم آمیلوئیدی تجمعات
  با آن از آمده دست به نتایج مقایسه و z جاروب روش
 تجمعات بر نقره نانوذرات تاثیر فلوئورسانس، سنجیطیف

 از حاصل مقادیر و شده بررسی نوری روش به مغز در آمیلوئیدی
 .است شده مقایسه z جاروب تکنیک با فلوئورسانس سنجی طیف

 خالص آمیلوئیدبتا فلوئورسانس شدت پیک ،6 شکل مطابق
 به نقره ذراتنونا افزودن با دارد. را شدت مقدار بیشترین

 که آزاد رادیکال ضد و نیاکسیدا آنتی وبژگی دلیل به آمیلوئیدبتا،
 غلظت افزایش با آمیلوئیدی تجمعات دارد، وجود نقره ذراتنانو در
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 تصویربرداری به توجه با است. کرده پیدا بیشتری اهشک
 تجمعات سوزنی ساختار ،A قسمت 7 شکل در روبشی، الکترونی

 قرار یکدیگر کنار در فشرده صورت به که شده تشکیل آمیلوئیدی
 مطابق آمیلوئیدبتا تجمعات به نقره ذراتنانو افزودن با اند.گرفته
 که همانطوری و شده تغییر دچار ساختار این ،B قسمت 7 شکل

 در تغییر این نتیجه شد، داده نشان فلوئورسانس نشر تست در
 روی بر نقره اتنانوذر مثبت تاثیر آمیلوئیدبتا، سوزنی ساختار

 5 شکل به توجه با ،همچنین است. آمیلوئیدی تجمعات بازشدگی
 افزودن با خالص آمیلوئیدبتا جذبی طیف که شودمی مشاهده
 پالسمونیک قله و کندمی تغییر نقره ذراتنانو متفاوت هایغلظت

 دلیل به مسئله این که شودمی جا جابه نانومتر 14 اندازه به آن
 بازشدگی و نقره نانوذرات افزودن اثر در آمیلوئیدبتا رساختا در تغییر

 ضریب گیری اندازه با z جاروب تکنیک در .است آن تجمعات
 آن مقایسه و آمیلوئیدبتا-نقره نانوذرات ترکیب غیرخطی شکست

 که شودمی مشاهده مواد، فلوئورسانس شدت از حاصل مقادیر با
 که لوئورسانسف شدت پیک کاهش بر افزون غلظت، افزایش با

 ضریب اندازه ،است آمیلوئیدبتا تجمعات کاهش دهنده نشان
 همانطور است. یافته افزایش هم ترکیب هر در غیرخطی شکست

 شدت غلظت، افزایش با است، شده داده نشان 9 شکل در که
 مطابق است. داشته کاهشی روند D قسمت در فلوئورسانس پیک

 روند خطیغیر شکست ضریب هاغلظت همان در ،C قسمت
  کند.می طی را  افزایشی

 z جاروب تکنیک در آمده دست به مقادیر و 1 جدول به توجه با
 غیرخطی، شکست ضریب اندازه افزایش با که گفت توانمی

 از توانمی ترتیب این به است. یافته کاهش آمیلوئیدبتا تجمعات
 سنجی طیف کنار در تکیملی روش یک عنوان به z جاروب روش

 در نقره نانوذرات بخشی اثر تشخیص بمنظور فلوئورسانس،
 هایمزیت از کرد. استفاده آمیلوئیدبتا تجمعات مقدار کاهش
 سرعت به توان می فلوئورسانس نشر به نسبت z جاروب تکنیک

 مخصوص مارکرهای از استفاده به نیاز عدم تر،سریع دهی پاسخ
 عدم شود،می استفاده سفلوئورسان هایتست از برخی در که

 سیستم بودن صرفه به مقرون و محیطی تاثیرات به باال حساسیت
 کرد. اشاره فلوئورسانس سنجی طیف به نسبت z جاروب

  حضورتجمعات عدم و حضور در نقره نانوذرات هاینمونه غیرخطی شکست ضریب -1جدول

 .متفاوت هایدرغلظت آمیلوئیدی

 
 نمونهها

 )(g/ml هاغلظت

 ضریب شکست غیرخطی

 

Ag NPs   

Ag NPs   

Ag NPs   

Ag NPs   

Ag NPs-A   

Ag NPs-A    

Ag NPs-A    

Ag NPs-A    

 

 

 

 ترکیب فلوئورسانس شرن و غیرخطی شکست ضریب مقایسه ایمیله نمودار .9 شکل
 نشر پیک نمودار -D غیرخطی. شکست ضریب نمودار-C نقره.-آمیلوئیدبتا

  فلوئورسانس

 گیرینتیجه -4

 ضریب گیریاندازه برای z جاروب روش از پژوهش، این در
 در نقره نانوذرات حضور در آمیلوئیدبتا پروتئین غیرخطی شکست



   

 87  زمستان 1400| شماره 4 |سال هشتم  

 

 تکنیک از حاصل نتایج است. هشد استفاده متفاوت هایغلظت
 مواد فلورسانس نشر پایه بر که تی تیوفالوین تست با z جاروب

 ضریب اندازه نقره ذراتنونا نتایج، مطابق شدند. مقایسه ،است
 تغییر 10-9 به 10-10 مرتبه از را بتا آمیلوئید غیرخطی شکست

 شکست ضریب اندازه نقره، ذرات نانو غلظت افزایش با و اندهداد
  غلظت موثرترین تست، دو هر در .است هشد یشترب مواد خطیغیر

 و فلورسانس نشر کاهش بیشترین که بود 0.24
 .است شتهدا نتیجه را خطی غیر شکست ضریب  اندازه بزرگترین
 نتایج که گفت توانمی آمده بدست مقادیر به توجه با بنابراین،

 یصتشخ بمنظور  Z جاروب روش با فلوئورسانس نشر تست
 صورتی به است هداشت مطابقت آمیلوئیدی تجمعات مقدار کاهش

 غلظت شدن زیاد با مواد غیرخطی شکست ضریب اندازه هرچه که
 در فلورسانس نشر شدت ،است کرده پیدا افزایش نقره نانوذرات

 باعث نقره نانوذرات حضور نتیجه در یابد.می کاهش هاغلظت آن
 تکنیک از استفاده با و است شده آمیلوئیدی تجمعات کاهش
 کاهش بر نقره ذراتنانو گذاری تاثیر مقدار توانمی z جاروب

 داد. تشخیص را آمیلوئیدی تجمعات
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Optical measurement of  the mount of decrement in amyloid 

beta aggergations in the presence of silver nano particles 
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Abstract: 

 .sediedid cinoehh seienad no senkeimiidmajorehc eii eaaiiaehenodAmyloid Currently, one of the most 

common tests for in-vitro quantification of amyloid fibrillation kinetics is Thioflavin T ishhich ,assay

Thioflavinofemissionflurescencetheonbased T.,drahbackssomehasstillhelpfulness, itsofInspite 

tomethodscan-Zusedhe,erein,.indispensibleisresultsitsmrconfitoteststherointroducing,henceand

 .concentrationsvariousatparticlesnano ilvers of indices refractivenonlinear thefindAccording to the 

results, silver nano particles altered the order of the aggregations from 10
-10

 to 10
-9

 such way that the 

magnitude of the nonlinear refractive indices and the florescence intensities increased and decreased, 

respectively with increment in the concentrations. Having the maximum diminution in the fluorescence 

intensity and the and the largest magnitude of  nonlinear refractive index, 0.24   was recorded as the 

optimal concentration. Therefore, the results of Thioflavin T and Z-scan, aligned perfectly with each other 

in a way that the more the concentrations of the silver nano particles were, the more the magnitude of the 

nonlinear refractive indices, and the more decrement in the fluorescence intensities, and thus, silver nano 

particles can wipe out the aggregations, which is quantitatively measurable.   

 


