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P-23-03
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي کربنی با کنش پروتئین سرم آلبومین و هالوترانسفرین در حضور نانولولهمطالعه برهم

نمایی دورانیسنجی فلورسانس و دورنگدیواره منفرد توسط طیف

3، جمشیدخان چمنی2محمدرضا بزرگمهر،1آزاده مبلغ

گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ایران-1
گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ایران-2

باشد که توانایی اتصال به بسیاري از مواد فراوان در پالسما میهاي ناقل و ترین پروتئینعنوان یکی از مهمسرم آلبومین انسانی به: مقدمه
585پپتیدي شامل سرم آلبومین انسانی داراي یک زنجیره پلی. باشدها و بسیاري از داروها را دارا میمانند اسیدهاي چرب و هورمون

هاي پروتئینی در بسیاري از عنوان یکی از مدلسانی بهسرم آلبومین ان). 214تریپتوفان (باشد که تنها یک تریپتوفان دارد اسیدآمینه می
هاي باشد که از ساختار سیلندري مولکولهاي کربنی آلوتروپ کربن مینانوتیوپ. تحقیقات بیولوژیک و فیزیک شیمی کاربرد دارد

هاي کربنی وجود ته عمده از نانوتیوپدو دس. ها استفاده فراوانی در نانوتکنولوژي و الکترونیک داردنانوتیوپ. اندوجود آمدهکربن به
.باشددارد که شامل دیواره منفرد و دیواره چند الیه می

سنجی جذبی و سنجی از جمله تکنیک فلورسانس و تکنیک طیفهاي مختلف طیفدر این تحقیق از تکنیک:هامواد و روش
. استها استفاده شدهوترانسفرین در حضور نانوتیوپکنش سرم آلبومین انسانی و هالنمایی دورانی در جهت بررسی برهمدورنگ

.باشدالیه میهاي مصرفی در این تحقیق از نوع تکنانوتیوپ
الیه توانایی خاموش نمودن فلورسانس ذاتی سرم آلبومین انسانی و هالوترانسفرین است که نانوتیوپ کربنی تکنتایج نشان داده:هایافته

پارامترهاي ترمودینامیکی شامل آنتالپی و . استدست آمدهشده بهولمر اصالحنایی اتصال توسط رابطه استرنهمچنین توا. باشدرا دارا می
زمان و فلورسانس تغییرات در نمودار فلورسانس هم. نمایی دورانی مشاهده شدتغییرات در پیک دورنگ. استگیري شدهآنتروپی اندازه
.باشدآمینه میف اسیددهنده تغییر در محیط اطراسه بعدي نشان

توانند باعث خاموش نمودن فلورسانس ذاتی در سرم آلبومین انسانی و هالوترانسفرین الیه میهاي کربنی تکنانوتیوپ:نتیجه گیري
.استفاده از این مواد در دارورسانی هدفمند بایستی مورد بررسی قرارگیرد. شوند

سنجی فلورسانسسرم آلبومین انسانی، نانوتیوپ کربنی، هالوترانسفرین، طیف:کلمات کلیدي
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