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P-23-10
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

در : هاي الکترومغناطیسیکنش بین هموگلوبین و سیکلوفسفامید در حضور میدانمطالعه برهم

فراصوتی و موبایلمحدوده

2اسماعیل، وحید پور1چمنی، جمشید خان1آزاده عدالتیان خرازي

ایرانمشهد،،واحد مشهددانشگاه آزاد اسالمیعلوم،دانشکده و بیوفیزیک،گروه بیوشیمی-1
ایرانمشهد،،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمیپزشکیگروه علوم-2

هاي هاي قرمز خون است که ساختارش مکانیسمداران در سلولهاي مهرههموگلوبین انسانی نوعی پروتئین تنفسی اریتروسیت: مقدمه
عنوان مخزن هموگلوبین انسانی  همچنین به. توجهی دارداکسیدانی و آنزیمی قابلهاي آنتیو فعالیتحمل اکسیژن و انتقال الکترون 

.ها مورد استفاده استویژه در غلظت باالي آنهاي زیستی بهمولکول
دلیل سمیت آن، در به. شودها استفاده میایمنی و براي کنترل سریع بیماريهاي خودسیکلوفسفامید براي درمان سرطان و بیماري

ارزیابی آزمایشگاهی منظم و مکرر براي جلوگیري از عوارض وارد دارو بر . شودصورت لزوم دارویی با سمیت کمتر جایگزین آن می
.کلیه و سمیت مغز استخوان الزم است

هاي فلورسانس طیسی توسط روشهاي الکترومغناکنش هموگلوبین و سیکلوفسفامید در حضور میداندر این مقاله برهم: مواد و روش ها
.استنمایی دورانی، انتقال انرژي غیررزونانسی فوستر و پراش نور رزونانسی مورد مطالعه قرار گرفتهزمان، سه بعدي، دورنگهم

2,4هرتز،  گیگا1,3مگا هرتز، 900کیلو هرتز، 1هرتز، 100هرتز، 10(ي فراصوتی و موبایل در این مطالعه فرکانس در محدوده: هایافته
دست آمده از این مطالعه نشان داد که سیکلوفسفامید توانایی خاموشی قوي فلورسانس هموگلوبین در طول نتایج به. بود) گیگا هرتز

بین گیرنده و دهنده Rفاصله  . حاصل مقایسه شدKqو KSVولمر نیز رسم شد و مقادیر -نمودار استرن. استهاي مختلف داشتهموج
با . هاي مغناطیسی مختلف توسط نظریه انتقال انرژي غیررزونانسی فوستر محاسبه شداز هموگلوبین به سیکلوفسفامید در حضور میدان

طیف پراش نور . استنمایی دورانی دور و نزدیک مشخص شدهتشکیل کمپلکس تغییر ساختار دوم و سوم هموگلوبین توسط دورنگ
هاي مختلف رخ هاي فراصوتی و موبایل در طول موجمیداناي از هموگلوبین و سیکلوفسفامید در محدودهالعادهفوقرزونانسی

.استداده
-سازي سیکلوذخیرهسازي انتقال وشفافبرايايبرجستهو بیوشیمیاییبیوفیزیکیاطالعاترودانتظار میاین مطالعه: گیرينتیجه

.فسفامید ارائه دهد

هاي الکترومغناطیسینمایی دورانی، میدانسنجی فلورسانس، دو رنگطیف،سیکلوفسفامید، هموگلوبین:کلمات کلیدي
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