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 .

مقدمه
در فرایند تجمع پروتئین1، مولکول هایی که در حالت طبیعی به 
شکل منومری یا الیگومرهای کوچک در محلول وجود دارند، به 
یکدیگر متصل شده و ذرات پروتئینی درشت تری را تشکیل می 

1 Protein aggregation

دهند که یا به صورت پراکنده2 در محلول می مانند و یا به تدریج 
آمیلوئید3  کلمه   .)30( از محلول جدا می شوند  و  یافته  رسوب 
برای اولین بار در سال 1854 توسط فیزیکدان آلمانی رودولف 
ویرکوف4 برای نامیدن رسوب های رشته ای شکلی که در بافت 
غیر طبیعی مغز مشاهده می شدند به کار گرفته شد. مطالعه های 
الکترونی نشان دهنده ساختار پیچ خورده فیبری  میکروسکوپ 
به طور معمول در حدود  ها  آن  قطر  است که  انشعاب  بدون  و 
زمینه  این  در  تر  دقیق  های  مطالعه  باشد.  می  نانومتر   12-7
توسط سوند و همکارانش بر روی شش نوع فیبریل متفاوت انجام 
هایی متشکل  پروتوفیالمنت  از  ها  آن  و مشخص شد همه  شد 
از صفحات بتای متقاطع تشکیل شده اند )31 ، 22(. شکل زیر 

2 Dispersed
 3Amyloid
 4Rudolph Virchow

بهینه سازی فرایند فیبریل زایی از آلبومین سرم گاوی با روش جذب سنجی کنگورد 
به منظور استفاده از آنها به عنوان نانو مواد زیستی 

امیر آراسته*1، علی صالح زاده1، مهران حبیبی رضایی2، علی اکبر موسوی موحدی3 
گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت،  رشت، ایران . 1

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران . 2

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران. 3

چكیده
سابقه و هدف: رشته های آمیلوئیدی نانو ساختارهایی هستند که در نتیجه اتصال پپتیدها و پروتئین ها به یکدیگر به وجود می 
آیند. در سال های اخیر رشته های آمیلوئیدی به عنوان نانو مواد جدید مورد توجه قرار گرفته اند. از این منظر، افزایش میزان آمیلوئیدی 
شدن پروتئین ها می تواند مطلوب باشد. در این مطالعه فرایند آمیلوئیدی شدن آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل، بهینه 

سازی شده است. 
مواد و روش ها: پروتئین آلبومین سرم گاوی در بافر میکس سیترات-فسفات با pH های مختلف 1 و 2 و 3 و 4/7 و 7/4 قرار گرفته 
و هر کدام در حمام آب با دماهای مختلف )از 40-80 درجه سانتی گراد( قرار گرفته و به کمک مگنت های کوچک )برنجی( با سرعت 
100 دور در دقیقه و برای زمان های مختلف 0، 24، 48 و 72 ساعت بهم زده شدند تا رشته های پروتئنی در هر یک به وجود آید. سپس 

میزان رشته های آمیلوئیدی حاصله به روش جذب سنجی مرئی و با استفاده از رنگ کنگورد مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: در این تحقیق اثر چهار متغیر دما، pH، زمان و غلظت پروتئین بر فرایند فیبریل زایی بررسی شده و نتایج حاصله با روش 
طیف سنجی کنگورد به صورت تغییرات طول موج ماکزیمم )λmax( و جذب در طول موج ماکزیمم )Aλmax( و نیز میکروسکوپ الکترونی 
گذاره مورد تائید قرار گرفت. مشخص شد که بهترین شرایط تشکیل رشته های آمیلوئیدی در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین 

BSA و در pH بافر برابر 3 و پس از 72 ساعت انکوباسیون در دمای 70 درجه سانتی گراد می باشد.
نتیجه گیری: از روش ساده جذب سنجی کنگورد می توان به عنوان آزمایش اولیه برای تائید حضور نانو رشته های پروتئینی استفاده 

نمود و در این راستا، میزان جذب در طول موج ماکزیمم به عنوان یک شاخص موثق معرفی می شود. 
کلمات کلیدی: آلبومین سرم گاوی، آمیلوئید، اسپکتروفوتومتری، کنگورد
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نمایی از رشته های آمیلوئیدی و نحوه قرار گیری رشته ها در 
کنار هم را نشان می دهد. 

شکل1- تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره از رشته های آمیلوئیدی و 

الگوی شماتیک پراش اشعه ایکس )7(

مراحل فیبریل زایی از الگوی خاصی پیروی می کند. با استفاده 
ترکیب  و  میکروسکوپی  اسپکتروسکوپی،  مختلف  های  روش  از 
هایی که به طور ویژه به فیبریل ها متصل می شوند، می توان 
روند تغییرها را مشخص نمود )27، 21، 19، 5(. کنگورد5 یکی 
با  است  قادر  که  رود  می  شمار  به  آلی  رنگی  های  ترکیب  از 
پیوند عرضی  آمیلوئیدها،  در  متقاطع6 موجود  بتای  ساختارهای 
ایجاد کرده و موجب افزایش میزان λmax مربوط به رنگ کنگورد 
شود )36(. البته این تغییر مکان قرمز7، به طور معمول با افزایش 

میزان جذب8 نیز همراه است.
ترین  پروتئین هایي است که بیش  از  آلبومین سرم خون یکي 
بیش  پروتئین  این  است.  گرفته  صورت  آن  مورد  در  تحقیقات 
میلی  پنجاه  حدود  در  آن  غلظت  و  پالسماست  پروتئین  ترین 
موالر است. آلبومین مسئول تنظیم حدود 80 درصد از پتانسیل 
عامل  ترین  عمده  آلبومین  چنین  هم   .)1( است  خون  اسمزي 
ثبات pH خون )8( و ناقل بسیاری از متابولیت ها در پالسما می 
باشد. از نظر پایداري گرمایي، آلبومین سرم گاوی نسبتا پروتئین 
مقاومي است. هنگامي که BSA گرما داده شود در دو مرحله 
واسرشت مي شود. مرحله اول به صورت برگشت پذیر است و در 
اما مرحله  تا 65 درجه سانتی گراد دیده مي شود  دماهای 30 
دوم فرایند در دماهاي باالتر از 65 درجه سانتی گراد رخ مي دهد 
و به صورت برگشت ناپذیر است )17(. در این دما، ساختار دوم 
پروتئین و پیوند هاي هیدروژني آن متحمل تغییرهایی مي شوند 
)26، 24(. در دماهاي باالتر از 65 درجه سانتی گراد واسرشتگي 
به صورت برگشت ناپذیر است. در این محدوده دمایی، پل هاي 
5 Congored
6 Cross beta structures
7 Red shift
8 Hyper chromacity

دي سولفید جدیدي بین آمینو اسید هاي سیستئین آزاد ایجاد 
مي شود )25(. از جمله دالیلی که از این پروتئین به عنوان منبع 
کروی  ساختار  یکی  شده  استفاده  زایی  فیبریل  برای  پروتئینی 
قابل  راحتی  به  ای شدن  رشته  و  فضایی  تغییر  با  که  است  آن 
این  بودن  دسترس  در  و  بودن  ارزان  دیگری  و  است  شناسایی 

پروتئین بوده است.
فیبریل زایی را در پروتئین آلبومین سرم گاوی تحت تاثیر دما و

 pH در حاالت مختلفی مورد بررسی قرار داده اند. در دمای اتاق 
و pH پائین، پروتئین حالتی شبیه به مولتن گلوبول9پیدا کرده 
که نواحی آب گریز خود را در غلظت های کم، در معرض قرار 
اتصال  القای  تواند سبب  می  پروتئین  غلظت  افزایش  دهد.  می 
این تجمعات از طریق دمین یک )به صورت ساختار های بتای 
از  کانفورماسیونی  تبدیل  یک  باال  دماهای  در  گردد.  متقاطع( 
بتا  از  غنی  ساختارهای  به  نامنظم  ساختار پیچه  و  آلفا  مارپیچ 
روی می دهد که در جهت تشکیل ساختارهای بالغ آمیلوئیدی 
بر   pH و  اثر دما  بررسی  به  پیش می رود. مطالعه های زیادی 
روی تشکیل تجمع های آمیلوئیدی در پروتئین BSA پرداخته 
اند. به طور معمول در این مطالعه ها میزان pH را در دامنه ای 
بین 1 تا 7/4 و نیز دماهای مختلف )40 تا 80 درجه سانتی گراد( 
در نظر می گیرند. دمای باال موجب ایجاد تجمع های شیمیایی 
الیگومرهای  تشکیل  افزایش  مثل  نیز می شوند  ها  پروتئین  در 
از 25  انسولین و سایر پلیمرها در دماهای بیش  کوواالنسی در 
درجه سانتی گراد رخ می دهد. این تغییرها ممکن است حتی 
فرایند  رفتار  و  داده  تغییر  را  ثانویه  ساختارهای  نسبی  ترکیب 
گیرنده  بر  در  محلول   pH میزان   .)34( کنند  عوض  را  تجمع 
پروتئین، دیکته کننده نوع و نحوه توزیع بارهای سطحی در آن 
است. در pH های خیلی باال یا خیلی پائین، پروتئین ها به شدت 
باردارند. این چگالی بار بر روی سطح پروتئین اثر قابل توجهی بر 
افزایش میزان میان کنش های دافعه ای در سطح درون مولکول 
و نیز بین مولکولی دارد که حداقل منجر به باز شدن تاخوردگی 

طبیعی پروتئین می گردد. 
تر  بیش  هرچه  شناخت  منظور  به  گرفته  صورت  پژوهش 
خصوصیات آمیلوئید ها و هم چنین بررسی شرایط بهینه برای 
فیبریل زایی از پروتئین آلبومین سرم گاوی به منظور استفاده از 

آنها به عنوان نانو مواد زیستی می باشد.
مواد و روش ها

مواد
 St Louis,( کنگورد و سدیم آزید از شرکت سیگما ،Tتیوفالوین
کوماسی  رنگ   ،)BSA( گاوی  سرم  آلبومین   ،)MO, USA
از  نیز  بلو، گالیسین و سایر نمک ها و مواد شیمیایی  بریلیانت 
9 Molten globule
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Merck-Germany-( محصوالت شرکت مرک استفاده گردید
از  میکرومتر   0/45 و   0/22 منافذ  با  فیلترهای   .)Darmstadt

Milipore خریداری شد. 
روش ها

تهیه محلول ها و بافرهای مورد نیاز
بافر میكس سیترات-فسفات-گلیسین: یک محلول ذخیره 
فسفات  از  موالر   0/2 و  سیتریک  اسید  از  موالر   0/1 غلظت  با 
بار  دو  آب  در  گلیسین  از  موالر  میلی   50 و  بازیک  دی  سدیم 
تقطیر و تهیه شده و با نسبت های مشخص با هم ترکیب شدند 
تا بافرهایی با pH های مختلف از 1 تا 7/4 تهیه گردد. در نهایت 
pH متر تنظیم گردید  آنها به طور جداگانه توسط   pH میزان 
)32(. جهت جلوگیری از آلودگی احتمالی، 0/05% سدیم آزید به 
محلول بافر اضافه شده و پس از عبوردادن از فیلتر در شیشه های 

تیره  و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.   
بافر میكس سیترات-فسفات: با تهیه یک استوک 0/1 موالر 
از سیتریک اسید و 0/2 موالر از فسفات سدیم دی بازیک در آب 
دوبار تقطیر و ترکیب نمودن آن ها با نسبت های مشخص، می 
توان بافرهایی با pH های مختلف از 2/6 تا 7 تهیه نمود و در 
نهایت توسط pH متر و pH ،HCl آن ها را به طور جداگانه 

تنظیم کرد )32(. این بافر نیز با سدیم آزید محافظت شد. 
بافر کنگورد: میزان مورد نظر از رنگ کنگورد در بافر فسفات 
بافر سالین )PBS( شامل 140 میلی موالر NaCl  و5 /2 میلی 
موالر  میلی  Na2HPO4 و2   موالر  میلی  و10    KCl موالر 
 KH2PO4حل شده و از آب مقطر به طوری که غلظت نهایی 
تنظیم   از  اضافه گردید. پس  برسد  موالر  میکرو  به 20  کنگورد 
در  و  شده  داده  عبور  مخصوص  فیلترهای  از   7/4 روی  pHبر 
شیشه های تیره در دمای 4 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. 

تهیه ی محلول آلبومین سرم گاوی و تعیین غلظت آن 
محلول آلبومین سرم گاوی از انحالل مقدار مورد نظر از پروتئین 
در بافر به آرامی و بدون بهم زدن شدید به دست آمد. با توجه به 
خالص بودن نمونه پروتئیني به کار گرفته شده در این مطالعه، 
سنجش غلظت پروتئین در همه آزمایشات بر اساس روش دقیق 
برادفورد انجام شد تا حداکثر اطمینان از میزان غلظت پروتئین 

برای تشکیل آمیلوئید حاصل گردد. 
القاي تجمع آمیلوئیدي در آلبومین سرم گاوی 

برای القای تجمع های آمیلوئیدی و بررسی تمام شرایط ممکنه 
پنج حالت مختلف از متغیر های چهارگانه شامل غلظت پروتئین، 
pH، دما و زمان انکوباسیون در نظر گرفته شد. بدین معنی که 
هر یک از غلظتهای یک تا پنج میلی گرم بر میلی لیتر از آلبومین 
سرم گاوی در بافر میکس سیترات-فسفات با pH های مختلف 

1 و 2 و 3 و 4/7 و 7/4 قرار گرفته و هر کدام در حمام آب با 
دماهای مختلف )از 40-80 درجه سانتی گراد( قرار گرفته و به 
کمک مگنت های کوچک )برنجی( با سرعت 100 دور در دقیقه 
و برای زمان های مختلف 0، 24، 48 و 72 ساعت بهم زده شدند 
تا رشته های پروتئنی در هر یک بوجود آید. بر این اساس تعداد 
زیادی از حاالت مختلف فیبریل زایی مورد بررسی قرار گرفت. 
پس از پایان زمان انکوباسیون، نمونه ها تا بررسی به روش طیف 

سنجی کنگورد در فریزر 80- درجه سانتی گراد قرار گرفتند. 
جذب سنجی کنگورد

برای این منظور در یک میکروتیوپ نیم میلی لیتری میزان 500 
میکرولیتر از بافر کنگورد با 25 میکرولیتر محلول پروتئینی نمونه 
مخلوط شده و پس از بهم زدن برای مدت 10 دقیقه تا تثبیت 
رنگ در شرایط آزمایشگاه قرار داده شد. سپس طیف جذبی آن 
 Shimadzu UV-1800( ها توسط دستگاه طیف سنج مرئی
Spectrophotometer( در طول موج 400 تا 600 نانومتر در 
اطالعات  شد.  گیری  اندازه  بالنک  عنوان  به  کنگورد  بافر  مقابل 
به کمک  و  توسط دستگاه ذخیره شده  اسکن  بار  از هر  حاصل 
نرم افزار Excel برای تعیین میزان λmax و جذب در λmax مورد 
استفاده قرار گرفت. در این محدوده مولکول کنگورد به تنهایی، 
حداکثر جذب را در طول موج485  نانومتر دارد ولی در صورت 
تشکیل ساختارهای آمیلوئیدی، این میزان می تواند تا بیش از 
زیر ساختار شیمیایی  پیدا کند. شکل  افزایش  نیز  نانومتر   500

کنگورد را نشان می دهد.

 (diazene-2,1-diyl) )16( شکل2- ساختار شیمیایی مولکول کنگورد

bis (4-aminonaphthalene-1 sulfonate)

یافته ها 
با روش طیف سنجی مرئی میزان تغییرهای طول موج ماکزیمم 
)λmax( و تغییرهای جذب در طول موج ماکزیمم )Aλmax( در 
زمان های مختلف شامل صفر، 12، 24، 48 و 72 ساعت پس 
غلظت  اثر  است.  رسم شده  موج  برابر طول  در  زایی  فیبریل  از 
پروتئین، دما و pH نیز با گذشت زمان مورد بررسی قرار گرفته 
 Aλmax و   λmax نمودارهای  قالب  به هر یک در  نتایج مربوط  و 
دست  به  طیف   )3( شکل  است.  شده  آورده  زمان  مقابل  در 
آمده در شرایط بهینه را در کنار نمونه کنترل )فاقد رشته های 
مشخص  شکل  در  که  طور  همان  دهد.  می  نشان  آمیلوئیدی( 
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موج  افزایش طول  با  آمیلوئیدی  های  نمونه حاوی رشته  است، 
ماکزیمم و افزایش جذب در این طول موج همراه است. 

شکل 3- طیف کنگورد برای نمونه کنترل )......( و نمونه حاصل از شرایط 

بهینه فیبریل زایی )–– ( از آلبومین سرم گاوی

روند فیبریل زایی با تغییرات غلظت پروتئین 
برای تعیین روند فرایند فیبریل زایی بر حسب متغیرهای غلظت 
پروتئین، دما و pH الزم است در هر مورد، دو فاکتور دیگر را 
باید ثابت در نظر گرفته شود. برای مثال در بررسی روند فیبریل 
زایی با تغییرهای غلظت بایستی تغییرات دما و pH را ثابت نگه 
داشت. در این مطالعه، اثر تغییرهای غلظت پروتئین بر روی روند 
فیبریل زایی در دمای 70 درجه سانتی گراد و pH= 3 )شرایط 
بهینه( تعیین شده است )شکل 4( و همین طور طیف مربوط به 
 Aλmax و λmax هر غلظت پس از 72 ساعت به صورت نمودارهای

در برابر زمان رسم شده است )شکل 5(.  

شکل 4- طیف های کنگورد آلبومین سرم گاوی در غلظت های مختلف بر 

حسب میلی گرم بر میلی لیتر، پس از گذشت 72 ساعت در دمای 70 درجه 

pH= 3 سانتی گراد و

روند فیبریل زایی در غلظت های مختلف پروتئین روندی صعودی 
از خود نشان می دهد و این روند با افزایش غلظت، سرعت بیش 
باالترین میزان تشکیل رشته  به طوری که  به خود گرفته  تری 

های آمیلوئیدی در نمودار λmax در غلظت 5 میلی گرم بر میلی 
لیتر مشاهده می شود و همین الگو نیز در نمودار Aλmax وجود 

دارد. 

شکل 5- روند فیبریل زایی در بافر باpH=  3 و دمای 70 درجه سانتی گراد 

به صورت تغییر λmax )الف( و Aλmax )ب( در مقابل زمان در غلظت های 1 

).....(، 2 )….(، 3 )---(، 4)--( و 5 )––(  میلی گرم بر میلی لیتر

روند فیبریل زایی با تغییر دما 
در این مطالعه، اثر تغییر دما بر حسب درجه سانتی گراد بر روی 
روند فیبریل زایی در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین 
و pH= 3 تعیین شده است )شرایط بهینه( که طیف مربوط به 
و   λmax نمودارهای  نیز  و   )6 )شکل  ساعت   72 از  پس  دما  هر 

Aλmax در مقابل زمان آورده شده است )شکل 7(. 

شکل 6- طیف کنگورد آلبومین سرم گاوی در دماهای مختلف بر حسب 

درجه سانتی گراد، پس از گذشت 72 ساعت در غلظت 5 میلی گرم بر میلی 

pH= 3 لیتر از پروتئین و

همان طور که در نمودار نیز مشاهده می شود، با افزایش دما، هم 
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میزان تغییر مکان قرمز و هم میزان جذب مربوطه باالتر می رود 
به طوری که باالترین قله در بین طیف ها مربوط به دمای 70 
درجه سانتی گراد می باشد. روند فیبریل زایی در دماهای مختلف 
در بافر با pH= 3 و غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین 
الگوهای مشابهی را از خود نشان می دهد به طوری که باالترین 
میزان تشکیل رشته های آمیلوئیدی پس از 72 ساعت در نمودار  
λmaxدر دمای 70 درجه سانتی گراد مشاهده می شود و پس از 

آن در دمای 59 درجه سانتی گراد باالترین تولید مشاهده شد. 
همین وضعیت نیز در نمودار Aλmax  وجود دارد. 

شکل 7- روند فیبریل زایی در دماهای مختلف در بافر با pH= 3 و غلظت 

 Aλmax الف( و( λmax 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین به صورت تغییر

 ،)---( 59°C ،).…( 50°C ،).....( 40°C در مقابل زمان در دماهای )ب(

)––( 80°C و )--( 70°C

  pH روند فیبریل زایی با تغییر
در این مطالعه، اثر تغییرpH بر روی فیبریل زایی در غلظت ثابت 
 5میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین و دمای 70 درجه سانتی 
 pH گراد تعیین شده است )شرایط بهینه( که طیف مربوط به هر
پس از 72 ساعت و نیز نمودارهای λmax و Aλmax در مقابل زمان 

آورده شده است.

شکل 8- طیف کنگورد آلبومین سرم گاوی در pH های مختلف، پس 

از گذشت 72 ساعت در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین و 

دمای70 درجه سانتی گراد

 ،pH همان طور که در نمودار نیز مشاهده می شود، با افزایش
 pH= 3 هم میزان تغییر مکان قرمز و هم میزان جذب مربوطه تا
باالتر می رود به طوری که باالترین قله در بین طیف ها مربوط 
به pH= 3 می باشد در حالی که پس از آن pH= 7/4 و سپس 
در pH= 2 بیش ترین تغییر مشاهده می شود )شکل 8( که این 

وضعیت در روند فیبریل زایی نیز مشاهده می شود )شکل 9(. 

شکل 9- روند فیبریل زایی در pH های مختلف در غلظت 5 میلی گرم بر 

 λmax میلی لیتر از پروتئین و دمای70 درجه سانتی گراد به صورت تغییر

)الف( و Aλmax )ب( در مقابل زمان در pH های 1 ).....(، 2 )….(، 3 )---

(، 4/7  )--(  و 7/4 )––(

بحث 
به دلیل کاربردهای بیوتکنولوژی و دارویی در تولید فرآورده های 
مختلف،  های  بیماری  ایجاد  در  دخالت  چنین  هم  و  پروتئینی 
قرار  مطالعه  مورد  وسیعی  ی  محدوده  در  پروتئینی  تجمعات 
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فیبرهای  از  که  مساله  این  درک  با  امروزه  عالوه  به  گیرد.  می 
آمیلوئیدی می توان استفاده های متنوعی در علوم نانو هم چون 
تشکیل نانوتیوب ها داشت، اهمیت بحث صد چندان گشته است 
تاثیرهای  با  این ساختارها  از آن گذشته   .)3 ،6 ،13 ،15 ،28(
های  سوال  سلولی  مختلف  عوامل  بر  پیچیده  بسیار  ناهنجار 
ناهنجاری  این  اند.  ایجاد کرده  را در ذهن دانشمندان  متعددی 
های سلولی در نهایت باعث ایجاد بیماری های مختلف هم چون 
آلزایمر و پارکینسون می شود. نکته قابل توجه آن است که اغلب 
دانشمندان عوامل محیطی را در تغییر پروتئین های طبیعی به 
از  کمی  درصد  تنها  و  دانند  می  دخیل  زا  بیماری  ساختارهای 
بیماری های عصبی را نتیجه تغییرهای ژنتیکی می دانند. به این 
ترتیب بررسی مکانیزم های تشکیل فیبرهای آمیلوئیدی و یافتن 
راههای درمان و حتی پیش گیری از ابتال به آن ها موثر است 
تشکیل  فرایند  بررسی  و  بحث  به  ابتدا  بخش  این  در   .)5  ،18(
بر روی  را  اثر عوامل مختلف  تجمع های آمیلوئیدی پرداخته و 

این فرایند مورد بررسی قرار خواهد داده شد.
بررسی فرایند تشكیل تجمعات آمیلوئیدی

هدف کلی این بخش از مطالعه، سنجش توانایی پروتئین با ساختار 
تمام α بنام آلبومین سرم گاوی برای تشکیل ساختارهای رشته 
ای غنی از صفحات β در شرایط مختلف و بهینه سازی آن بوده 
برای تشکیل  متفاوتی  از شرایط  در مطالعه های مختلف  است. 
تجمع های آمیلوئیدی در آلبومین سرم گاوی استفاده شده است. 
تحت  آمیلوئیدی  های  تجمع  تشکیل  منظور  به  مطالعه  این  در 
شرایط مختلفی از غلظت پروتئین، دما، pH و زمان استفاده شد 

تا تاثیر هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
دلیل استفاده از pH های اسیدی این است که در pH اسیدی 
بار خالص پروتئین تغییر می کند. با توجه به این که pI آلبومین 
سرم گاوی 4/7 است، در pH های اسیدی بار خالص این پروتئین 
مثبت می باشد در نتیجه نیروهای دافعه بین بخش های مختلف 
ساختار  نسبی  بازشدگی  به  منجر  و  آید  می  وجود  به  پروتئین 
باعث  تواند  نمی   pH تغییرهای  البته  گردد.  می  پروتئین  سوم 
بازشدگی کامل پروتئین مانند حالتی که ترکیب هایی هم چون 
نسبی  شدن  باز  گردد.  کند،  می  ایجاد  هیدروکلراید  گوانیدین 
می  شناخته  ناپایدار  واسط  حد  یک  عنوان  به  پروتئین  ساختار 
شود به همین دلیل این حدواسط ها در بخش هایی با یکدیگر 
برهم کنش کرده، ساختارهای پیش فیبریلی و در نهایت فیبریل 
ها را که ساختارهای پایدارتری هستند به وجود می آورند. الزم به 
ذکر است که نیروهای دافعه بارهای مثبت در pH های پایین به 
اندازه ای نیست که به تواند مانع شکل گیری نیروها و برهم کنش 
های دیگر در پروتئین )مانند نیروهای آب گریز( که نقش اساسی 

بسیار  پایین  های   pH در  ها  پروتئین  از  بسیاری  گردد.  دارند 
ناپایدار بوده تا حدی که با تخریب زیاد ساختار خود مواجه می 
شوند. آلبومین سرم گاوی پروتئین پایداری می باشد و استفاده 
از pH پایین به تنهایی موجب تغییر عمده ی ساختار آن و القای 
بنابراین در کنار آن  تشکیل تجمع های آمیلوئیدی نمی گردد. 
به طور معمول از دماهای باال نیز استفاده می کنند تا باز شدگی 
موثر جهت آمیلوئیدی شدن اتفاق بیفتد. البته در دماهای باالی 
60 درجه سانتی گراد و pH های پایین احتمال شکست زنجیره 
ی پلی پپتیدی وجود دارد که منجر به پدید آمدن قطعه های 

مختلفی از پروتئین می گردد )14(. 
تشکیل حد واسط های ذکر شده با افزایش خاصیت آب گریزی 
در سطح همراه است که منجر به تجمع خود به خودی و فیبریلی 
شدن آن ها می گردد )23(. مطالعه های قبلی بر روی آلبومین 
سرم گاوی نشان داده بود که دمای ذوب این پروتئین 59 درجه 
ساختار  شدگی  باز  میزان  در  نکته  این  باشد.  می  گراد  سانتی 
سوم پروتئین تاثیر دارد و می تواند تشکیل تجمع ها را تسریع 
در  آن،  کاربرد  عدم  یا  محلول  زدن  هم  روش  از  استفاده  کند. 
زمان تشکیل تجمع ها و هم چنین اشکال آمیلوئیدی ایجاد شده 
اختالف ایجاد می کند به طوری که هم زدن محلول، زمان الزم 
برای تشکیل فیبریل ها را تسریع می کند و دلیل آن هم ممکن 
است احتمال برخورد بیش تر بین گونه های حد واسطی باشد 
که در سینتیک تشکیل آمیلوئید تاثیر گذار هستند ولی عدم هم 
زدن محلول باعث ایجاد فیبریل های طویل تر و با قطر بیش تر 

می گردد.
بررسی  مورد  دما  و   pH عامل  دو  همزمان  اثر  مطالعه  این  در 
 pH در  مختلف  دماهای  اثر  آن  در ضمن  که  است  گرفته  قرار 
فیزیولوژیک و اثر pH های مختلف در دمای فیزیولوژیک بررسی 
pH و  از فاکتورهای  اثر هریک  به معنی بررسی  شده است که 
دما به تنهایی بر روی فرایند فیبریل زایی است. آیا دما به تنهایی 
صرف نظر از فاکتور pH قادر است تا رشته های آمیلوئیدی را 
به وجود آورد و یا فاکتور pH به تنهایی موجب تشکیل رشته 
این  به  پاسخ  برای  شود؟  می  ها  پروتئین  در  آمیلوئیدی  های 
سوال از روش اتصال کنگورد استفاده شد و مشاهده گردید که 
انکوباسیون ساده در pH فیزیولوژیک ولی دمای باال برای القای 
تجمع های آمیلوئیدی کافی است. تجمع هایی که از این حالت 
به دست می آیند دارای ویژگی های خاصی هستند که آن ها 
این  نخست   .)14( سازد  می  مجزا  کالسیک  های  فیبریل  از  را 
تجمع ها، میزان تغییر مکان قرمز خیلی کمی در مقایسه با انواع 
فیبریلهای Aβ از خود نشان می دهند. دوم این که این تجمع 
ها دارای هسته های مقاوم به پروتئاز نبوده و بر خالف فیبریل 
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پروتئازها  در حضور  لیزوزیم،  و  β2-میکروگلوبولین  و   Aβ های 
به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، مورد سوم اینکه نسبت به 
فیبریل های کالسیک بسیار باریک و دراز و درهم و برهم هستند 
تاخیری  فاز  ها  آن  های  تجمع  تشکیل  فرایند  در  نهایت  در  و 
انکوباسیون ساده در دمای  این  بر  نمی شود )14(. عالوه  دیده 
فیزیولوژیک ولی pH پائین نیز می تواند برای القای تجمع های 
تشکیل  فرایند  که  این  تر  جالب  نکته  و  باشد  کافی  آمیلوئیدی 
تجمع های آمیلوئیدی حتی در دما و pH فیزیولوژیک نیز انجام 
شدنی است. دلیل این مطلب را می توان در ماهیت فیبریل ها و 

نیز ساختار پروتئین مورد نظر جستجو کرد.
بررسی روند فیبریل زایی با تغییر غلظت پروتئین، دما و 

 pH
در بررسی روند فیبریل زایی در هر مورد می توان با ثابت در نظر 
را مورد  از آن ها  تغییر یکی  فاکتور دیگر،  گرفتن هم زمان دو 
این کار حذف هر گونه  دلیل  داد.  قرار  و منطقی  بررسی دقیق 
عامل تغییر دیگر از شرایط موجود در سیستم مطالعه و بررسی 

متغیر مورد نظر، به طور ویژه می باشد.
نتایج حاصل از تست های جذب سنجی با رنگ کنگورد با افزایش 
مقادیر λmax  به طور معنی دار از غلظت های کم به باال همراه 
بوده است. این امر مبین این مطلب است که غلظت پروتئین به 
تشکیل  فرایند  مستقیم  طور  به  اساسی،  عوامل  از  یکی  عنوان 
در  جذب  میزان  نماید.  می  تحریک  را  آمیلوئیدی  های  تجمع 
طول موج ماکزیمم به دست آمده از روش کنگورد نیز به عنوان 
یکی از فاکتور های دال بر تشکیل فیبریل مطرح می باشد. نتایج 
مشابه به دست آمده از این فاکتور )Aλmax( نیز مبین این مطلب 
است که به طور اصولی فرایند تجمع پروتئین، فرایندی وابسته به 
غلظت است و با توجه به اینکه تشکیل این تجمع ها تحت تاثیر 
ایجاد میان کنش های درون مولکولی از پروتئین ها می باشد، 
افزایش غلظت برای بسیاری از پروتئین ها موجب افزایش غلظت 

تجمع های پروتئینی می گردد. 
حد  برخورد  شانس  بردن  باال  طریق  از  پروتئین  غلظت  افزایش 
پروتئینی  های  تجمع  افزایش  موجب  نیز  یکدیگر  به  ها  واسط 
می گردد )9(. در واقع در غلظت های باالی پروتئین، جمعیت 
ماکرومولکول ها افزایش یافته و حجم باالیی از کل را اشغال می 

کنند و همین امر احتمال برخورد آنها را با هم باال می برد. 
در بررسی روند فیبریل زایی با تغییر دما نیز فاکتورهای غلظت و 
pH در مقادیر اپتیمم خودشان، ثابت در نظر گرفته شد و با این 
کار امکان بررسی اثر تغییر دمایی به طور منطقی فراهم گردید. 
از آنجائی که دما به عنوان موثر ترین فاکتور در تشکیل تجمع 
های پروتئینی به حساب می آید، لذا انتظار می رود تغییر دما 

معمول  طور  به  باشد.  موثر  زایی  فیبریل  روند  روی  بر  مستقیم 
و  داده  از دست  را  تاخوردگی خود  باال  دماهای  در  ها  پروتئین 
به علت در معرض قرار گیری باقی مانده های آب گریز، تجمع 
های پروتئینی را به وجود می آورند. افزایش دما موجب افزایش 
تشکیل  سرعت  طریق  این  از  و  شده  مولکولی  تصادم  فرکانس 
تجمع های پروتئینی را باال می برد )29(. عالوه بر این افزایش 
دما از طریق تغییرهایی که در ساختار پروتئین اعمال می کند 
موجب افزایش میان کنش های آب گریز بین مولکولی شده و 
احتمال تشکیل تجمع ها را باال می برد. از طرف دیگر دمای باال 
موجب ایجاد تغییرهای شیمیایی در پروتئین ها نیز می شوند و 
این تغییرها ممکن است حتی ترکیب نسبی ساختارهای ثانویه 
را تغییر داده و رفتار فرایند تجمع را عوض کنند )34(. دماهای 
پلی  زنجیره  فضایی  ساختار  روی  بر  مستقیم  توانند  می  باالتر 
پپتیدی در سطح سوم و چهارم تاثیر گذاشته و موجب تشکیل 
حدواسط هایی شوند که در اغلب موارد منجر به تشکیل تجمع 
های پروتئینی می گردند. میزان حداکثری تجمع های القا شده 
در این مطالعه که در دمای 70 درجه سانتی گراد مشاهده می 
شود موید این مطلب است که دماهای نزدیک به Tm پروتئین 
)59 درجه سانتی گراد( یا کمی باالتر از آن، به طور اختصاصی 
که  هستند  مناسب  پروتئینی  منظم  های  تجمع  القای  جهت 
توسط مقادیر λmax و Aλmax تائید می گردد. افزایش یا کاهش 
بیش از حد دما امکان مشاهده ساختارهای منظم را کاهش می 
دهد به طوریکه در دماهای خیلی باال )80 درجه سانتی گراد(، 
تجمع های ناپایدار بوده و در دماهای پائین تر )40 و 50 درجه 
سانتی گراد( پپتید ها یا پروتئین ها به صورت بی شکل خودشان 
باقی می مانند )12(. البته در این میان نوع پروتئین و پایداری 
مثال  برای  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  هم  آن  ساختاری 
در پروتئین هایی مثل β-الکتاماز )10( و پروتئین پوششی فاژ 
P22 )33(، دمای باالتر از 35 درجه سانتی گراد است که موجب 

تشکیل تجمع های آمیلوئیدی می شود.  
روی  بر  تواند  می  مستقیم  پروتئینی  محلول  یک  دمای  تغییر 
میزان نوسان های پیوندی در مولکول های پروتئینی که مرحله 
ای ضروری در القای تجمع ها است تاثیر داشته باشد و از این 
طریق موجب تشکیل تجمع های آمیلوئیدی گردد )20(. بعضی 
این  در  که  گاوی  سرم  آلبومین  پروتئین  نظیر  ها  پروتئین  از 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفت می توانند به سادگی در دمای 
اتاق تجمع یابند. این مطلب به طور جداگانه مورد بررسی قرار 
گرفت و معلوم شد که افزایش دما باالتر از میزان فیزیولوژیک می 
تواند با اثرهای متنوعی بر روی پروتئین ها فرایند تشکیل تجمع 
اثرها شامل کاهش  این  را شتاب بخشد )35(.  آمیلوئیدی  های 
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انرژی فعال سازی، القای میان کنش های آب گریز، افزایش نفوذ 
پذیری و نیز افزایش فرکانس برخورد مولکول های پروتئینی به 
همان  تجمع،  فرایند  سازی  فعال  انرژی  واقع  در  باشد.  می  هم 
میزان انرژی است که برای تشکیل ترکیب های حدواسط الزم 
است و دما به عنوان یک فاکتور القا کننده تشکیل تجمع های 
فعال سازی عمل  انرژی  از طریق کاهش  است  قادر  آمیلوئیدی 

کند. 
بررسی روند فیبریل زایی با تغییرات pH نیز فاکتورهای غلظت 
از  شد.  گرفته  نظر  در  ثابت  خودشان،  اپتیمم  مقادیر  در  دما  و 
کننده  تعیین  پروتئین،  برگیرنده  در  محلول   pH که  آنجائی 
است  قادر  لذا  است  آن  در  سطحی  بارهای  توزیع  نحوه  و  نوع 
از طریق توزیع بار در سطح پروتئین و نیز تاثیر در میان کنش 
های الکتروستاتیک نقش تعیین کننده ای بر روی رفتار تجمعی 
پروتئین داشته باشد )2(. بنابراین pH به عنوان پارامتری کلیدی 
و تعیین کننده در میزان تجمع های پروتئینی مطرح می باشد. 
از نظر تئوری پایداری پروتئین در pI به علت به حداقل رسیدن 
می  پیشنهاد  اخیر  نتایج  ولی  یابد  می  کاهش  الکتریکی  دافعه 
بین  توجهی  قابل  های  کنش  میان  هنوز   pI اطراف  در  کنند، 
پروتئینی ها می تواند وجود داشته باشد )11(، و به طور معمول 
بسیاری از پروتئین ها در pH هایی کمتر از pI خود مجتمع می 
شوند که در مورد آلبومین سرم گاوی نیز همین طور است. در 
pI آلبومین سرم گاوی )4/7(، نتایج حاصل از تست کنگورد کم 
ترین میزان تجمعات آمیلوئیدی را نشان می دهد، لذا به نظر می 
رسد در pI هنوز میان کنش های فراوانی در ساختار پروتئین 
موجود باشد. در pH های خیلی پائین، مثل pH= 3 در مورد 
آلبومین سرم گاوی، پروتئین ها به شدت باردارند و این چگالی 
بار بر روی سطح پروتئین، اثر قابل توجهی بر افزایش میزان میان 
کنش های دافعه ای و نیز بین مولکولی داشته که منجر به القای 
تشکیل تجمع های آمیلوئیدی می گردد. تجمع های آمیلوئیدی 
آن  دلیل  که  بوده  برخوردار  باالیی  میزان  از  نیز   pH= در 7/4 
و  پروتئین  بر روی   pH اثرهای چندگانه  به همین  توان  را می 
این  البته نقش دما را در  یا محیط در برگیرنده آن نسبت داد. 
تجمع  تشکیل  برای  زیرا  داشت  نظر  مد  تر  بیش  بایستی   pH
نیاز  مورد   pH= به 3  نسبت  باالتری  آمیلوئیدی، دماهای  های 
است. این مطلب مبین ناکافی بودن pH های باالتر برای تشکیل 
تجمع های آمیلوئیدی و یا حداقل توانایی کم تر فاکتور pH به 
تغییر مکان  باالی  این میزان  البته  فرایند است.  این  تنهایی در 
قرمز در نتایج تست کنگورد را نمی توان تنها به دما نسبت داد 
و بایستی به عوامل دیگر مثل ساختار پروتئینی نیز توجه داشت. 
از این رو حتی در دما و pH فیزیولوژیک نیز تشکیل تجمع های 

آمیلوئیدی مشاهده شد.
بررسی فرایند فیبریل زایی در دما و pH فیزیولوژیک

از  منظم  های  رشته  تشکیل  برای  پروتئین  یک  توانایی  اصوال 
ساختار های متقاطع بتا به طبیعت آمینواسید های شرکت کننده 
از ساختار طبیعی  و مستقل  گردد  بر می  آن  اصلی  زنجیره  در 
پروتئین است )4(. بنابراین وقتی یک پروتئین ساده تر از دیگر 
با شرایطی روبرو  تا  پروتئین ها رشته ای می شود، امکان دارد 
شد که ساختار طبیعی را به اندازه کافی ناپایدار کرده و امکان 
تجمع  بر  مشتمل  را  جایگزین  های  کانفورماسیون  دادن  نشان 
های پایدار از صفحاتβ  فراهم آورد است )14(. امکان دارد تا 
چنین شرایطی را نیز به توان در مورد یک پروتئین بزرگ چند 
دمینی مثل آلبومین سرم گاوی مشاهده کرد که در آن کثرت 
ساختار های آلفا قادر هستند از دسترسی نواحی بتای حاصله به 

هم ممانعت نمایند.   
به نظر می رسد در مورد پروتئین بزرگی مثل آلبومین سرم گاوی 
حضور دمین های مارپیچ α به عنوان عامل ممانعت کننده فضایی 
در برابر تشکیل ساختار های منظم تر از صفحات β عمل نموده 
و تجمعات را در مراحل ابتدایی تجمع حبس نمایند. حضور این 
تجمع ها با تمام ویژگی هایی که برای آنها ذکر شد به عنوان یک 
  Tmزمینه رشته ای پایدار حائز اهمیت بوده و در دماهای باالتر از
نسبت به دماهای دیگر فراوانی بیش تری از خود نشان می دهد. 
شکل )10( ساختار رشته های آمیلوئیدی حاصل از آلبومین سرم 
گاوی را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره نشان می دهد.

شکل 10- تصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره از آلبومین سرم گاوی پس 

از 72 ساعت انکوباسیون در شرایط بهینه فیبریلزایی، خطوط میزان فاصله 

50 نانومتری را در تصویر نشان می دهند.

نتیجه گیری 
در این تحقیق اثر چهار متغیر دما، pH، زمان و غلظت پروتئین 
بر فرایند فیبریل زایی بررسی شده و نتایج حاصله با روش طیف 
 )λmax( ماکزیمم  موج  طول  تغییر  صورت  به  کنگورد  سنجی 
میکروسکوپ  نیز  و   )Aλmax( ماکزیمم  موج  طول  در  جذب  و 
الکترونی گذاره مورد تائید قرار گرفت. مشخص شد که بهترین 
گرم  میلی   5 غلظت  در  آمیلوئیدی  های  رشته  تشکیل  شرایط 
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پس  و   3 برابر  بافر   pH در  و   BSA پروتئین  از  لیتر  میلی  بر 
می  گراد  سانتی  درجه   70 دمای  در  انکوباسیون  ساعت   72 از 
 pH باشد. در این تحقیق مشاهده شد که انکوباسیون ساده در
فیزیولوژیک و دماهای باال برای القای تجمع ها کافی است. این 
مشاهده با روش اسپکتروسکوپی کنگورد و میکروسکوپ الکترونی 
گذاره مورد تائید قرار گرفت که تائیدی بر توانایی ذاتی آلبومین 
سرم گاوی برای تشکیل تجمع ها آمیلوئیدی می باشد. در دمای 
فیزیولوژیک نیز با توجه به پیوند های زیادی که ساختار پروتئین 
کم  آمیلوئیدی  ساختارهای  تشکیل  امکان  کنند،  می  پایدار  را 
زمان در شرایط  نیز که هم  ولی در همین شرایط  تر می شود 
pH است، غلظت پروتئین به عنوان یک عامل  از نظر  معمولی 
سینتیکی موثر در تشکیل تجمع ها، نقش موثر خود را ایفا می 
کند. به نظر می رسد بیش تر تجمع ها نیز که در این شرایط 
با شکل  که  هستند  ساختارهایی  شوند،  می  ایجاد  پایدار  نسبتا 
طبیعی پروتئین در تعامل بوده و میزان پایه ای از تجمع ها را 
به طور همیشگی در محیط به وجود می آورند. به عنوان نتیجه 
کلی اینکه از روش ساده جذب سنجی کنگورد می توان به عنوان 
آزمایش اولیه برای تائید حضور نانو رشته های پروتئینی استفاده 
نمود و در این راستا، میزان جذب در طول موج ماکزیمم به عنوان 

یک شاخص موثق معرفی می شود. 
سپاسگزاری:

از کلیه همکاران و دوستانی که در انجام این پژوهش همکاری و 
زحمت کشیدند، تشکر و سپاسگزاری می گردد. 
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