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پروتئین زایی  فیبریل تجمع وفرایند اثر عوامل محیطی بر بررسی 
  کازئین- کاپا

 
 2، امیر آراسته*1علی صالح زاده

  ، ایرانگروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت استادیار، -1
 ، ایرانگروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت استادیار، - 2

  
  دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار الکان، رشت *

* salehzadeh@iaurasht.ac.ir,  salehzadehmb@yahoo.com 
 )26/2/95: پذیرش مقاله  3/12/94: دریافت مقاله(

 
 بوجود ها و پروتئین ها یدي آمیلوئیدي، تجمعاتی رشته مانند هستند که از انواع مختلف پپتها رشته -چکیده

یی مثل اتصال ها شان در تصویر میکروسکوپ الکترونی و همچنین طی روش آیند و با توجه به شکل ظاهري می
ي ها از سایر رشته 2اي مبتنی بر صفحات بتاي ارتقا یافته و در تعامل با هم ي رشتهها و حضور ساختار 1رنگ

 دخیل Amyloidosisهایی با نام عمومی  میلوئیدي در ایجاد بیماريي آها رشته. باشند می پروتئینی قابل تمیز
که در هر کدام نوع خاصی از پروتئین به صورت  2دیابت تیپ و لزایمر، پارکینسونآیی مثل ها بیماري. باشند می

میلوئیدي آ in vivoیی را که در محیط ها بسیاري از پروتئین. آیند می در 4یا شبه آمیلوئیدي 3ي آمیلوئیديها رشته
 . تبدیل نمودتوان در آزمایشگاه تحت شرایط خاصی به فرم آمیلوئیدي  می اند را نشده

 و CDي ها داده ،ThTجذب سنجی کنگورد، نشر فلورسانس هاي  از روش ها سنجش تشکیل فیبریلبراي 
هاي آمیلوئیدي  بریلنتایج نشان داد که حداکثر میزان تولید فی .شد استفادهتصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره 

 . شود می تشکیل 4/7برابر  pHو  گراد سانتیدرجه  50لیتر، دماي  گرم بر میلی میلی 5در غلظت 

رو  عنوان نانو مواد جدید معرفی کرده و از این هي آمیلوئیدي حاصل از کاپا کازئین را بها توان رشته می بنابراین
از پروتئین ارزان و در  ها سازي تولید این رشته مواد، فرایند بهینه نتایج حاصله، با توجه به کاربردهاي متنوع نانو

  .نماید می دسترس موجود در شیر را توجیه
  

 .کازئین، تجمع پروتئین، فیبریل زایی، آمیلوئیدکاپا  :واژگانکلید

                                                             
1 Dye binding 
2 Cross beta 
3 Amyloid fibers 
4 Amyloid-like fibers 
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  مقدمه -1
هایی که  مولکولطی آن ي است که فرایند 1تجمع پروتئین

الیگومرهاي کوچک  در حالت طبیعی به شکل منومري یا
در محلول وجود دارند، به یکدیگر متصل شده و ذرات 

غیرطبیعی . ]1[دهند  می تري را تشکیل پروتئینی درشت
هاي  ها یکی از ویژگی شدن ساختار فضایی پروتئین

بدین ترتیب فرض بر . تجمع پروتئین است اساسی فرایند
آن است که شکل طبیعی پروتئین تمایلی به تجمع ندارد و 
براي آن که چنین فرایندي آغاز شود، باید ابتدا تغییر 

تجمعات عموماً . ]2[ ساختار فضایی پروتئین صورت گیرد
و  ]3[شوند  بندي می شکل دسته به دو دسته منظم و بی

ناپذیر و  شود، تجمع پروتئین یک فرایند برگشت تصور می
حاصل ارتباط خودبخودي چندین ملکول پروتئین مشابه 

ساختار فضایی . هاي درون ملکولی باشد ق تماساز طری
ي تجمع کننده ممکن است به هر یک از ها طبیعی پروتئین

متعلق ) SCOP2( ها پروتئین ي طبقه بندي ساختارها گروه
به دو  ها بر روي تجمع پروتئین مؤثرعوامل  .]4[باشند 
 از عوامل درونی .شوند می ی تقسیمو برونی دروندسته 

الگوي ، خاصیت آبگریزي، بار الکتریکیتوان به  می
ي ها استعداد تشکیل موتیفو  قرارگیري آمینواسیدها

، قدرت یونی، pH، دماو از عوامل برونی به  ثانویه
مواد ، منبع پروتئین ،غلظت پروتئین، ي فلزيها یون

 ي آلیها حاللو  نور و پرتودهی، سطوح تماسی، افزودنی
  . ]5[ اشاره نمود

دهنده ساختار پیچ  مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان
 معموالً ها خورده فیبري و بدون انشعاب است که قطر آن

ي ها فیبریل. ]6[باشد  می انومترن 12-7در حدود 
 ها این فیبریل. اند شدهآمیلوئیدي از سرم بیماران جدا 

آنگستروم قطر دارند و از پنج پروتوفیبریل  80-  75حدود 
این . اند آنگستروم تشکیل شده 35-25به قطر تقریبی 

به صورت موازي در طول محور فیبریل و  ها پروتوفیبریل

                                                             
1 Protein aggregation 
2 Structural classification of protein  

هر . اند به صورت مارپیچ در کنار یکدیگر آرایش یافته
پروتوفیبریل از دو یا سه رشته تشکیل شده است که 

باشد که به صورت  می آنگستروم 15-10عرض هر کدام 
 را پروتوفیالمنت ها تهاین رش. اند مارپیچ قرار گرفته

ي ها پروتئین فیبریل آمیلوئیدي بدست آمده از. نامند می
که  ي کم و بیش متفاوتی دارندها مختلف، ویژگی

  . آورده شده است 1در جدول  ها برخی از آن يها یژگیو
هاي آمیلوئیدي  نتایج حاصل از بررسی ساختاري فیبریل

دهد که  ها نشان می توسط کریستالوگرافی برخی پروتئین
آنگستروم یک ساختار  7/4در جهت محور فیبریل هر 

شود و همچنین در جهت عمود بر  مشخص تکرار می
وم یک ساختار مشخص آنگستر 8/9محور فیبریل نیز هر 
این وضعیت از جمله . )1شکل ( تکراري وجود دارد

خصوصیات ساختاري صفحات بتاي متقاطع است و 
زمانی امکان تشکیل آن وجود دارد که دو یا چند صفحه 

در چنین ساختارهایی . ها موجود باشد بتا در فیبریل
 فاصله. اند هاي بتا در خالف محور فیبریل قرار گرفته رشته

که در باال گفته  Xآنگستروم در مطالعات پراش اشعه  7/4
فاصله . شد، فاصله زنجیرهاي بتاي اصلی مجاور هم است

شود و  هاي جانبی نامیده می آنگستروم فاصله زنجیره 8/9
که  بیانگر فاصله بین دو صفحه بتاي مجاور هم است

گستره این فاصله در موارد مختلف . تواند متغیر باشد می
تجمع پروتئین وقتی  .]7[رسد  آنگستروم می 5- 12به 

ي پروتئین  افتد که نظم نیروهاي پایدار کننده اتفاق می
این امر به سبب به هم پیوستن  .باشد به هم خورده یطبیع

پروتئین که  آب گریزهاي  غیر اختصاصی، از طریق گروه
  . گیرد ند، انجام میا در معرض حالل قرار گرفته

زا  عنوان یک عامل مزاحم و بیماري هاي آمیلوئیدي به رشته
هاي زنده مطرح هستند، اما با توجه به ماهیت  براي سیستم

عنوان یکی  توانند به ها و ابعاد نانو که دارند، می زیستی آن
جدید در این عرصه معرفی ) نانو مواد(از مواد زیستی 

. شوند
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  ]7[ي آمیلوئیدي ها اختاري متفاوت در انواع فیبریلترکیب س  1 جدول
Substructure  Fibril Dimension  Amyloid Protein 

Five 25-35 Aº protofilaments in pentagonal array  75-80 Aº  Serum Amyloid A  
Four 50-60 Aº protofilaments in square section array  130 Aº  Transthyretin  

Five or six 25-30 Aº protofilaments in pentagonal or hexagonal array  90 Aº  Aβ peptide  
?  50-60 Aº  Calcitonin  

Flat assembly of ? protofilaments   60-200 Aº  Prion  
  
  

  
  ]7[هاي آمیلوئیدي و الگوي شماتیک پراش اشعه ایکس  تصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره از فیبریل  1 شکل

  
هاي  توان استفاده ان میاز این مواد با توجه به ابعادش

تواند استفاده از  می یکی از این کاربردها .گوناگون نمود
پروتئین کازئین . باشد ها در فرایند تثبیت آنزیم ها آن
تواند  می ي موجود در شیرها یکی از پروتئین عنوان به

ي نسجی براي بدن داشته ها اي در سازگاري توانایی بلقوه
تواند  می از این منظر ها آنباشد و از اینرو بکارگیري 

نانومواد جدیدي را در عرصه نانو تکنولوژي به ما معرفی 
دلیل اهمیت  هسعی شده است ب تحقیقدر این  .نماید

ساختارهاي نانو به منظور  عنوان بهساختارهاي آمیلوئیدي 
شناخت هرچه بیشتر خصوصیات آمیلوئیدها و نحوه 

با روش  کازئینکاپا زایی در  ، فرایند فیبریلها تشکیل آن
گیرد و  مورد بررسی قرار) pHتوسط دما و (فیزیکی 

تشکیل آن با استفاده از روش ساده اتصال شرایط بهینه 
 عنوان به کازئینپروتئین . کنگورد مورد بررسی قرار گیرد

اي در شیر با وزن مولکولی باال و  ذخیرهیک پروتئین 
بودن آن رس در دستبا توجه به و  ساختار کروي که دارد

   .ه استبراي فیبریلزایی انتخاب شد
 درصد پروتئین شیر را تشکیل 85 تا 75 کازئین شیر حدود

ي اصلی شیر شامل آلفا، بتا و کاپا ها پروتئین .دهد می
نبوده موجود  شیر صورت خالص درباشند که ب می کازئین
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سپس با جذب  ابتدا به صورت کازئینات کلسیم و و در
د نشو می تبدیلکلسیم به کازئینات  فوفسفات کلسیم فس

در پروتئین کازئین  .]8[باشند  می ي تمشکها که شبیه دانه
کازئین پروتئین اندازه  .داسید آمینه شرکت دارن 20حدود 
ي پایین اصوال ها حرارت است و نانومتر 10-20حدود 

 130باالتر از حرارت  .]9[ تاثیري روي کازئین ندارد
ممکن است تغییراتی  گذارد و می روي کازئین اثربر درجه 

 2جدول  .پروتئینی کازئین به وجود آورد ساختاردر 
 نشان ها ترکیبات پروتئینی شیر را همراه با درصد آن

  . دهد می
 

 شیري موجود در ها پروتئین  2جدول 

  پروتئین   ) درصد(ا محتو
   ها کازئین

32  αS1- کازئین  
8  αS2-کازئین  
32  β-کازئین  
8  κ-کازئین  

  ها پروتئینسایر 
12  β- الکتو گلوبولین  
4  β- الکتالبومین  
   ها ایمونو گلوبولین  3
  سرم انسانی آلبومین   1

  
در شیر مسئول انتقال فسفات کلسیم است که براي  کازئین

این پروتئین . بسیار مهم و ضروري است ها رشد استخوان
نانومتر  300تا  150یی با قطر در حدود ها در شیر میسل

دهد که چهار نوع کازئین را در خود جاي  می تشکیل
 1آلفا شامل اشکال مختلف پروتئین کازئین. ]10[اند  داده
وتی در شیر ي متفاها نسبت بوده که با کاپاو  بتا ،2،آلفا

گویند  1کننده پایدار کاپا کازئین را فاکتور. وجود دارند
در  در شیر به صورت معلق ها میسل شود می زیرا موجب

                                                             
1 Stabilizing Factor 

  . ]10[ رسوب نکنندآمده و 
واکنش پروتئین کازئین بیشتر ناشی از تجمعات حاصل از 

آن با سایر ترکیبات موجود در اطراف آن مثل قندها و 
. باشد که بطور طبیعی در شیر وجود دارند می ها چربی

 وجود این ترکیبات مانع مهمی در مسیر فیبریلزایی کازئین
براي ایجاد تجمعات آمیلوئیدي بایستی . ]11[باشد  می

اثر عوامل  صرفاًتا  ددسترس باش در منبع خالص پروتئین
اي شدن پروتئین  بر روي رشته pHما و فیزیکی مثل د
    .]12[ شودکازئین بررسی 

ي محدودي در زمینه بررسی وضعیت ها تالش
ي پائین نیز صورت ها pHدر پروتئین کازئین فیبریالسیون 

اثر ممانعت کنندگی کازئین  و برخی منابع به ستگرفته ا
. ]13،14[ پرداخته است ها یی سایر پروتئیناز براي فیبریل

 مسیر پیشنهادي براي فیبریالسیون کازئین را ارائه 2شکل 
  . نماید می

اکروید و همکارانش بهترین فرم کازئین مورد استفاده 
هاي آمیلوئیدي را فرم کازئین کاپا  ي تشکیل رشتهبرا

اند که پس از جداسازي از سایر انواع کازئین  معرفی کرده
. ]12[زایی قرار گرفته است  موجود در شیر مورد فیبریل

کاپا هدف کلی این مطالعه، سنجش توانایی پروتئین 
اي غنی از صفحات  براي تشکیل ساختارهاي رشته کازئین

β  سازي آن بوده است مختلف و بهینهدر شرایط .  
  
  ها مواد و روش -2
  مواد  -2-1

، کنگورد و سدیم آزید از شرکت Tتیوفالوینکاپا کازئین، 
سایر و  گالیسین رنگ کوماسی بریلیانت بلو،، 2سیگما
 3ها و مواد شیمیایی نیز از محصوالت شرکت مرك نمک

یکرومتر م 45/0و  22/0هاي با منافذ  فیلتر. استفاده گردید
  . شد تهیه Miliporeاز 

                                                             
2 St Louis, MO, USA 
3 Merck-Germany-Darmstadt 
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  ، مدل فضایی پروتئین کاپا کازئین)سمت راست( ]13[مسیر پیشنهادي براي فیبریالسیون کازئین   2شکل 

  
 ها روش -2-2

  ها و بافرهاي مورد نیاز تهیه محلول -2-2-1
 1/0با تهیه یک استوك : فسفات-بافر میکس سیترات) الف

موالر از فسفات سدیم دي  2/0موالر از اسید سیتریک و 
ها با  در آب دوبار تقطیر و ترکیب نمودن آنبازیک 

هاي مختلف از  pHهایی با  توان بافر هاي مشخص، می نسبت
ها  آن HCl ،pHمتر و  pHتوسط  و نهایتاتهیه نمود  7تا  3

جلوگیري از  براي. ]15[را بطور جداگانه تنظیم نمود 
و  شدهسدیم آزید اضافه % 05/0آلودگی احتمالی، به میزان 

هاي تیره  شهفیلترهاي میلی پور در شی پس از عبور از
  .گردیدگراد نگهداري  درجه سانتی 4مخصوص در دماي 

 1میزان مورد نظر از کنگورد در بافر: بافر کنگورد) ب

PBS موالر  میلی 140شاملNaCl موالر  میلی 5/2 وKCl و 
حل  KH2PO4 موالر میلی 2 و Na2HPO4موالر  میلی 10

موالر میکرو 20 به کنگوردبطوري که غلظت نهایی شده، 
 پس از عبور. شدتنظیم  4/7را بر روي pH  و نهایتاً برسد

 4تیره در دماي ظروف فیلترهاي میلی پور در  از دادن بافر
  .گردیدنگهداري  گراد سانتیدرجه 

  

  کازئین کاپاالقاي تجمع آمیلوئیدي در  -2-2-2
فسفات با -در بافر میکس سیترات کازئینپروتئین کاپا 

                                                             
1 Phosphate buffer saline 

pH وزن بر حجم سدیم آزید  %05/0ي مختلف داراي ها
جلوگیري از آلودگی میکروبی و قارچی است حل  براي
روش سنجش کمی و سپس غلظت پروتئین بوسیله  شده

در  ها ر این مطالعه پروتئیند. شدگیري  اندازهبرادفورد 
ي ها pH لیتر و در  گرم بر میلی ي یک تا پنج میلیها غلظت

کرولیتر از می 500سپس . تهیه و استفاده شدند 7تا  3
شده و  لیتري ریخته میلی 2ي ها در ویالمحلول پروتئینی 

درجه  70و  60، 50، 40، 30 يدر حمام آب با دما
بکمک یک مگنت کوچک بر و  گرفتهقرار  گراد سانتی
 36 ،24، 12، 0براي مدت ، rpm 100با دور  استایررروي 

  . زده شد مه هبساعت  48 و
  

  جذب سنجی کنگورد -2-2-3
 475، میلی لیتري 5/0این منظور در یک میکروتیوپ  براي

میکرولیتر از نمونه  25با  لیتر از محلول بافر کنگوردمیکرو
دقیقه تا تثبیت  10براي و  مخلوط شده حاصلهتجمعات 

سپس توسط . گیرد می رنگ در شرایط آزمایشگاه قرار
تا  400 اسکن طول موج از یک 2سنج مرئی دستگاه طیف

 مقابل بافر کنگورد به عنوان بالنک گرفتهدر نانومتر  600
در این محدوده مولکول کنگورد به تنهایی، . شود می

در  ونانومتر دارد  485 حداکثر جذب را در طول موج
                                                             
2 Shimadzu UV-1800 Spectrophotometer 
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هاي آمیلوئیدي، این میزان تا بیش صورت تشکیل ساختار
  . کند می نانومتر افزایش پیدا 500از 

  

  )CD(دورنگ نمایی دورانی  -2-2-4
در واقع جذب متفاوت دو ) CD(نگ نمایی دورانی دور

گرد توسط یک  گرد و راست نور پالریزه حلقوي چپ
ي سنتز ها مولکول بیشترتقریباً . نمونۀ فعال نوري است

. شده توسط موجودات زنده از لحاظ نوري فعال هستند
ها توسط  این پدیده اساس مطالعه بیوماکرومولکول

در . نمایی دورانی است سنج دورنگ ي طیف ها  دستگاه
ي دورنگ نمایی ها این مطالعه، براي بدست آوردن طیف

 Jascoدورانی پروتئین تغییر یافته از ابزار اسپکتروپالریمتر 

J-810 spectropolarimeter براي . استفاده گردید
گیري طیف دورنگ نمایی دورانی در محدوده  اندازه

کاپا لیتر  یلیمیلی گرم بر م 2/0از غلظت  ،فرابنفش دور
متر در مقابل بافر  سانتی 1/0و سل با ضخامت  کازئین

  .به عنوان بالنک استفاده گردید =pH 4/7تریس با 
  

  لوریمتريف -2-2-5
در محلول انکوباسیون  ها به منظور بررسی تشکیل فیبریل

اسپکتروفلوئورومتر و  ThTمعموال از نشر فلورسانس 
با قرار  T تیوفالوین .شد استفاده 1کري اکلیپس واریان

ي بتا در صفحات باعث افزایش ها گرفتن در بین زنجیره
از  20به  1نسبت پروتئین کاپا کازئین به . گردد می نشر

سپس طیف نشري  تهیه شد وپروتئین نسبت به بافر 
. گردیدنانومتر قرائت  482فلورسانس آن در طول موج 

نانومتر و طیف نشري در  450طول موج تحریک 
با این . گیري شد نانومتر اندازه 600تا  450ي  ودهمحد

میکروموالر و غلظت نهایی  1روش غلظت نهایی پروتئین 
ThT میکروموالر است 20 در حدود.  

  

  2میکروسکوپ الکترونی گذاره -2-2-6
گرم بر  میلی 1با غلظت نهایی  کازئینکاپا ي ها نمونه

                                                             
1 Cary Eclipse VARIAN 
2 Transmission electron microscopy 

مسی هاي ثانیه بر روي گرید 45، براي مدت لیتر میلی
قرار گرفتند و  3اي از پلیمر فرموار پوشیده شده با الیه

 ها سپس نمونه. مقادیر اضافه با کاغذ صافی برداشته شد
درصد وزنی اورانیل استات به مدت یک  3توسط محلول 

شو شده و باز مقادیر اضافه با کاغذ صافی و دقیقه شست
دو ساعت در پس از خشک شدن به مدت . برداشته شد

هاي آماده توسط میکروسکوپ مایشگاه، گریددماي آز
 75در ولتاژ  Philips EM 208(S) الکترونی گذاره مدل

از مقادیر بزرگ نمایی . کیلو ولت تصویر برداري گردید
   .هزار برابر استفاده گردید 77تا  18

  

  نتایج -3
میزان تغییرات ش جذب سنجی کنگورد، روبا استفاده از 

λmax  در هر . بدست آمد نانومتر 600تا  400در محدوده
، pHمورد مطالعات مربوط به اثر غلظت پروتئین، دما و 

. بطور مجزا آزمایش شده و نتایج حاصله آورده شده است
و فلورسانس نیز به ترتیب تعیین کننده  CDمطالعات 

میزان درصد ساختار دوم پروتئین و میزان شدت 
  . باشند می فلوسانس حاصل از پروتئین

  

   pHزایی با تغییرات غلظت پروتئین، دما و  روند فیبریل - 1- 3
گرم بر  در این مطالعه، اثر تغییرات غلظت بر حسب میلی

درجه  50زایی در دماي  لیتر بر روي روند فیبریل میلی
در . مورد بررسی قرار گرفته است  =4/7pH و گراد سانتی

میزان غلظت،  آزمایش طیف سنجی کنگورد، با افزایش
نتایج . یابد می ي آمیلوئیدي نیز افزایشها تولید رشتهمیزان 

و فلورسانس نیز بیشترین میزان تولید  CDي ها آزمایش
. کند می لیتر تائید میلی گرم بر میلی 5آمیلوئید را در غلظت 

ي ها حداکثر میزان ساختار ثانویه بتا که مبین تشکیل رشته
لظت آمیلوئیدي است و حداکثر شدت فلورسانس نیز در غ

  ). 3شکل (لیتر ایجاد شده است  میلی گرم بر میلی 5

                                                             
3 Formvar 
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  در شرایط بهینه فیبریل زاییمختلف  يها غلظتدر  کاپا کازئین) ج(و فلورسانس ) ب(، سی دي )الف( ي کنگوردها طیف  3شکل 
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بر روي روند  گراد سانتیاثر تغییرات دما بر حسب درجه 
 لیتر از پروتئین میلیمیلی گرم بر  5فیبریل زایی در غلظت 

تعیین شده است که طیف مربوط به هر دما  =pH 4/7و 
در آزمایش طیف  .ساعت آورده شده است 48پس از 

در ي آمیلوئیدي ها تولید رشته حداکثرسنجی کنگورد، 
 CDي ها آزمایش. دشو می دیده گراد سانتیدرجه  50دماي 

درجه  80تا  40که در محدوده و فلورسانس نیز 
ترین میزان تولید آمیلوئید بیشانجام شده است،  گراد یسانت

که به ترتیب  کند می یدأیت گراد سانتیدرجه  65دماي  را در
حداکثر میزان ساختار ثانویه بتا و حداکثر شدت  با

  ).4شکل (شده است  مشخصفلورسانس 
 5بر روي روند فیبریل زایی در غلظت  pHاثر تغییرات 

درجه  50ز پروتئین و دماي ر الیت گرم بر میلی میلی
در آزمایش طیف سنجی . تعیین شده است گراد سانتی

برابر  pHهاي آمیلوئیدي در  کنگورد، حداکثر تولید رشته
و فلورسانس نیز که  CDهاي  آزمایش. شود دیده می 4/7

انجام شده است، بیشترین میزان  4/7تا  2در محدوده 
کند که به  ید میتأی 4/7برابر  pHتولید آمیلوئید را در 

ترتیب با حداکثر میزان ساختار ثانویه بتا و حداکثر شدت 
  ). 5شکل (فلورسانس مشخص شده است 

  
  گذاره حاصل از میکروسکوپ الکترونیر تصاوی -3-2

این روش یکی از مطمئن ترین ابزارهاي مورد استفاده در 
تصویر . باشد جهت اثبات وجود تجمعات آمیلوئیدي می

در مقایسه با نمونه کنترل که ) سمت راست(بدست آمده 
 )سمت چپ( در شرایط فیبریل زایی قرار نگرفته است

 شکل(دهد  ساختارهاي فیبریلی را به طور واضح نشان می
6.(   
  
  بحث  -4

هاي متنوعی  بررسی فرایند فیبریالسیون بر روي پروتئین
زا  ها بیماري ي این پروتئین اگرچه همه. انجام شده است

ها و  ها از مکانیسم اشند، اما از آنجا که تمامی آنب نمی
در روند تشکیل  یهاي بین ملکولی یکسان کنش میان

توان الگوي کلی  کنند، می تجمعات آمیلوئیدي استفاده می
هاي  امروزه رشته. تشکیل این ساختارها را بدست آورد

آمیلوئیدي با توجه به کاربردهاي گوناگون از جمله تولید 
تارهاي پروتئینی جدید، اهمیت زیادي پیدا نانو ساخ

  .]20- 16[اند  کرده
توانند از چند  هاي آمیلوئیدي می ساختارهاي بتا در رشته

رشته تشکیل شده باشند که از دور هم تنیده شدن  پیش
ساختارهاي آمیلوئیدي . اند هاي اولیه بوجود آمده رشته

ها ایجاد شده و به  از تأثیر عوامل محیطی بر پروتئین عمدتاً
نظر اکثر دانشمندان، فاکتورهاي ژنتیکی نقش کمی در 

این امر بررسی مکانیزم . هاي آمیلوئیدي دارند بیماري
هاي آمیلوئیدي را تحت تأثیر عوامل محیطی  تشکیل رشته

تحقیقات انجام شده . ]21،22[اجتناب ناپذیر نموده است 
هاي متفاوتی  بر روي تجمعات آمیلوئیدي معطوف به حوزه

است، شناسایی خصوصیات ساختاري و همچنین عملکرد 
ها و  هاي متفاوت آمیلوئیدي اعم از فیبریل و رفتار گونه

یند تجمع و ا، بررسی بر روي جزئیات فر]23[اولیگومرها 
، ]24[کشف مکانیسم مسیرهاي متفاوت دخیل در آن 

هاي  هاي آمیلوئیدي بر روي سلول ارزیابی اثرات پروتئین
شناسایی خصوصیات سمی و پاتولوژیکی  برايمختلف 

اي ه بر روي دروزوفیال و مدل in vivoمطالعات ، ]25،26[
موشی، بررسی اثرات داروهاي متفاوت به عنوان 
محصوالت طبیعی در گیاهان و یا داروهاي سنتزي در 
مهار تشکیل تجمعات و یا جلوگیري از میزان 

ها و همچنین مطالعه تاثیرات این  رسانی آن به سلول آسیب
هاي مهاري  ي مکانیسم و ارائه in vitroداروها در محیط 

ي موارد مورد مطالعه بر روي  ، از جمله]28-27[دارو 
پژوهش صورت  .باشد انواع ساختارهاي آمیلوئیدي می

گرفته به منظور شناخت هرچه بیشتر خصوصیات 
آمیلوئیدها و همچنین بررسی شرایط بهینه براي فیبریلزایی 

   .پرداخته است کاپا کازئیناز پروتئین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

io
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

16
 ]

 

                             8 / 13

https://biot.modares.ac.ir/article-22-821-fa.html


 مدرس دانشگاه تربیتفناوري زیست  1396پاییز  / 3، شماره 8دوره 
 

113 

  

  

  
 زایی در شرایط بهینه فیبریلي مختلف ها دمادر  کازئینکاپا ) ج(و فلورسانس ) ب( ، سی دي)الف( ي کنگوردها  طیف  4کل ش
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  در شرایط بهینه فیبریل زاییمختلف هاي pHدر  کاپا کازئین) ج(و فلورسانس ) ب(، سی دي )الف( هاي کنگورد طیف  5شکل 
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  )ب(                      )                                         الف(                                             

  نمونه کنترل  - ببا  در مقایسهزایی  شرایط اپتیمم فیبریل -الفهاي بدست آمده از  تصاویر میکروسکوپ الکترونی از فیبریل  6شکل 
  

 در غلطت هاي. اولین فاکتور مورد مطالعه، غلظت است
ها در واحد حجم باال رفته و  باالي پروتئین، تراکم مولکول

 برد باال میهاي پروتئینی را  بنابراین احتمال تصادم مولکول
مبین این  in vitroسازي تجمع پروتئینی در  شبیه .]29[

لب است که افزایش غلظت پروتئین، همانطور که در مط
دیده  ها مورد بتا الکتالبومین و بسیاري از دیگر پروتئین
برد،  می شده است از این نظر که اندازه تجمعات را باال

احتمال برخورد بین مولکولی را باال برده و در بیشتر موارد 
  . ]30[گردد  می منجر به تشکیل تجمعات آمیلوئیدي

با توجه به این که دما یکی از مهم ترین فاکتورهاي 
هاي آمیلوئیدي است،  ثر بر تشکیل رشتهؤمحیطی م

تواند تغییرات  هرگونه تغییر در میزان دماي محیط می
تار پروتئین به وجود کنفورماسیونی قابل توجهی در ساخ

هاي مختلفی این تغییرات را  فاکتور دما با مکامنیزم. آورد
دماي خیلی باال موجب غیر طبیعی  معموالً. کند اعمال می

هاي  ها و در معرض قرارگیري باقیمانده شدن پروتئین
هاي آمیلوئیدي منجر  شود که به تشکیل رشته آبگریز می

د آنچه در مورد غلظت همچنین دماهاي باال مانن. شود می
توانند میزان تحرك سینتیکی  می ،پروتئین مطرح شد

هاي  هاي پروتئین را باال برده و احتمال تولید رشته مولکول

توانند  البته دماهاي باال می. ]31[آمیلوئیدي را باال ببرند 
موجب ایجاد تغییرات شیمیایی در اسیدهاي آمینه شوند 

  . ]32[خود دارد  ثیرأکه رفتار تجمعی را تحت ت
  

  گیري نتیجه -5
پژوهش صورت گرفته به منظور شناخت هرچه بیشتر 

و همچنین بررسی شرایط بهینه  ها خصوصیات آمیلوئید
. انجام شده است کاپا کازئینزایی از پروتئین  براي فیبریل

کاپا ، سنجش توانایی پروتئین تحقیقهدف کلی این 
ي غنی از براي تشکیل ساختارهاي رشته ا کازئین

در شرایط مختلف و بهینه سازي آن بوده  βصفحات 
  .است

در این مطالعه به منظور تشکیل تجمعات آمیلوئیدي تحت 
استفاده شد تا  pHغلظت پروتئین، دما،  شرایط مختلفی از

در . ثیر هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیردأت
گرفتن توان با ثابت در نظر  می زایی بررسی روند فیبریل

را مورد  ها زمان دو فاکتور دیگر، تغییرات یکی از آن هم
دلیل این کار حذف هر . بررسی دقیق و منطقی قرار داد

گونه عامل تغییر دیگر از شرایط موجود در سیستم مطالعه 
براي  .باشد می و بررسی متغیر مورد نظر، بطور ویژه
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جذب سنجی ي ها از روش ها سنجش تشکیل فیبریل
 استفاده شد CDي ها و داده ThTنشر فلورسانس  کنگورد،

ي تهیه شده از تصاویر ها یید نهایی فیبریلأو براي ت
نتایج  .کمک گرفته شدنیز میکروسکوپ الکترونی گذاره 

ي آمیلوئیدي در ها نشان داد که حداکثر میزان تولید فیبریل
 گراد سانتیدرجه  50لیتر، دماي  گرم بر میلی میلی 5غلظت 

با رویکردي نوین، . شود می تشکیل 4/7رابر ب pHو 
نانو مواد جدید  عنوان بهتوان  میي آمیلوئیدي را ها رشته

با توجه به تواند  می نتایج حاصلرو  معرفی کرده و از این
 ها سازي تولید این رشته کاربردهاي متنوع نانو مواد، بهینه

 از پروتئین ارزان و در دسترس موجود در شیر را توجیه
  .ایدنم
  
  سپاسگزاري -6

نویسندگان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت بخاطر 
  .نمایند می مین مالی این طرح تشکرأت
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