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P-23-11
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

فرابنفش و -سنجی مرئیوسیله طیفکنش آلبومین سرم انسانی و دندریمر بهمطالعه برهم

زمانفلورسانس هم

1چمنی، جمشید خان2آبادي، صفرعلی بیرم1نازنین مرتضوي

گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایران-1
علوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایرانگروه شیمی، دانشکده -2

عنوان پروتئین ترین خاصیت آلبومین سرم، کاربرد بهمهم. ترین پروتئین در پالسماي خون استآلبومین سرم انسانی فراوان:مقدمه
.اي و حامل براي انواع ترکیبات استذخیره

هاي ویژگی. باشنداي متقارن، الیه درونی و الیه بیرونی میباشند که داراي هستهمیهاي متقارن شعاعی در اندازه نانودندریمرها مولکول
ها را هاي الکترواستاتیک، پایداري شیمیایی، سمیت سلولی کم و حاللیت، آنکنشمتنوعی مانند حالت چندظرفیتی، خودتجمعی، برهم

.دهدانتخاب مناسبی در زمینه دارورسانی و پزشکی قرار می
- سنج مرئیوسیله دستگاه طیفطیف جذبی به. گیري شدسنج فلورسانس اندازهوسیله دستگاه طیفطیف فلورسانس به:هاو روشمواد

.فرابنفش انجام شد
اثرات دندریمر برروي آلبومین سرم و . منظور بررسی اتصال دندریمر به آلبومین سرم انجام شدگیري فلورسانس بهاندازه:هایافته

. گیري شدت فلورسانس ذاتی قبل و بعد از اضافه کردن دندریمر مورد بررسی قرارگرفتوسیله اندازهفضایی آلبومین سرم بهتغییرات
تغییر طیف جذبی مؤید . هاي کروموفور در اختیار ما قرار دادگیري فلورسانس اطالعاتی درباره محیط مولکولی پیرامون مولکولاندازه

منظور تعیین فاصله بین دنباله پروتئین و داروي نظریه انتقال انرژي فورستر به. باشدسرم و دندریمر میتشکیل کمپلکس بین آلبومین
.پیوندي در آلبومین سرم مورد استفاده قرارگرفت

کنش برهممطالعه . در این مطالعه، واکنش اتصال و اثر انرژي انتقالی بین دندریمر و آلبومین سرم مورد بررسی قرارگرفت:گیرينتیجه
کنش دندریمر و آلبومین سرم نیروي دخیل در اتصال در برهم. استها تشکیل شدهدندریمر و آلبومین سرم نشان داد کمپلکس بین آن

.زمان داراي حساسیت باال براي آلبومین سرم استروش فلورسانس هم. بررسی شد

سنجیطیفآلبومین سرم انسانی، دندریمر، دارورسانی، :کلمات کلیدي
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