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 چکیده  
و نانیکی از زمینه های مهم کاربرد فناوری تکنیک  رسکککانر دارویی 

آمیدوآمین ، به دلیل پلیر میدندریی، داروی هاحاملبین  می باشککد 
ی کوچ  و نانومتری و اندازهزیسککس سککازبار بود  با بد  انسککا ،   

مورد توجه بسککیار رسکانی  در سکیسکتم های دارو  ی کنترل باال، درجه
های الترمینآمیدوآمین با این کار به بررسی رفتار دندریمر پلیاسس  
و اثر جابجایی  (R) و آرجینین( GABA)آمینوبوتیری  اسکککید باما

نتایج به   پردازدمی 7و 5های pH، در دندریمر بر روی سکک  این دو 
ی دندریمر ها دارای اندازه ،باالتر pHدر باشکککد که این صکککوری می

  ، در همچنین فضککای لالی کمتری در دالل سالتار لودکوچکتر و 
5 pH = باشککند  همچنین اثر تیییر جابجایی مولکول سکک   در  می

آید که این موضکو  در  بیشکتر به چشکم می  روی سک   دندریمر نیز  
pH ( کامالً بر عکس می5کمتر )  7 در باشکد pH =  متصل دندریمر

-Rبا اینکه دارای طول بیشکککتری نسکککبس به  GABA-Rشکککده با 

GABA  ؛ این موضو  در باشدمیی کمتری اسکس، ولی دارای اندازه
5 pH =کامالً بر به سکککمس بیرو  ها لا، به دلیل کشکککیدبی ترمین

، میزا  تراکم = pH 7در  نتایج نشا  می دهند که باشکد  عکس می
-R، کمتر از ترمینکال  بر روی سککک   دنکدریمر  GABA-Rترمینکال  

GABA 5باشککد ولی در  می pH =  دو ترمینال دارای میزا  تراکم
 باشند بسیار نزدی  به هم می

 واژه های کلیدی
 ژیتکنولو، شبیه سازی دانه درشس، نانورسانر داروییدندریمر، 

 
 مقدمه
، رسککانر دارویی اسککس، تکنی   نانوفناوری کاربردهای مهمیکی از 

ی و مسککیر اجرای ی  دارو را به صککوری بندشکککلرسککانر دارویی، 
را به کمترین میزا   داروهادقیق ترسکککیم کرده و میزا  اثر جکانبی  

 دسس هدفمند یدارو رسان به توا یم نانو فناوری   بارسکاند یملود 
، به دلیل زیسکککس سکککازبار مرهایدندریی، داروی هاحاملبین یافس  

 ی کنترل باال،درجهی کوچ  و نانومتری و اندازهبود  با بد  انسا ، 
در  این موادمورد توجکه بسکککیککاری از مقررین قرار برفتکه اسکککس    

، [4 ,0]ی زیستیحسگرهاو  [9 ,2]یی مانند درما  سکرطا  هانهیزم
دارو و یا ماده  توانندیم همچنین  شودمیی بسیار زیادی هااسکتفاده 

مورد نظر را به لود متصل کنند و به بافس یا مقل مورد نظر هدایس 

تن مواد در   این مواد همچنین توانکایی بکه داا اندال  [6 ,5]نمکاینکد  
  در میا  انوا  مختلف [8 ,7]باشکککندیم  سکککالتار لود را دارا ورد

( به دلیل داشکککتن سکککالتار PAMAMآمیدوآمین )دنکدریمر، پلی 
در شکککرای   تواندیمپذیر که به راحتی یکنوالس و سککک قی عامل 

  [23 ,2]لاص با دارو و یا ماده مورد نظر پیوند شیمیایی برقرار کند
ی بازارهاحاللیکس لو  این ماده در آ  و همچنین موجود بود  در  

تجاری  توجه بسیار از مقررین را به سمس لود جلب کرده اسس  در 
 سالتار این ماده مشخص شده اسس  2شکل 

 

 نیدوآمآمییپل مریدندر سالتار: 2شکل 

یی را هاسیلاصکک تواندیماش، ی بارز ذاتیهایژبیواین ماده عالوه بر 
 هشدانجاای هاریآزما  کسب نمایدنسبس به هدف و بافس مورد نظر 

( بر روی سکک   آ  PEGاتیلن بلیکول )که پلی PAMAMبر روی 
ه ک دهدیممتصل شده اسس نشا   -ی ترمینالهامولکولبه عنوا   -

 PAMAMاین سککیسککتم مدی زما  بسککیار بیشککتری را نسککبس به  
در سیستم بردش لو  حضور داشته باشد  همچنین  تواندیملالص 

که میزا  سککمیس سککلولی این ماده برای   دهندیماین نتایج نشککا  
بسککیار کمتر شککده  PAMAMی بد  نسککبس به نمونه اولیه هابافس

اسس و زیسس سازباری بسیار مناسبی را به عنوا  حامل دارویی دارا 
ی هایژبیوآمیدوآمین یکی از در پلی pHحساسیس به   [22]باشدیم

و باعث می شود که این ماده را  رودیمپر اهمیس این مواد به شکمار  
این ویژبی دندریمر پلی  دسکککته ی مواد هوشکککمند به شکککمار آورد؛

   [29]میزا  رهایر دارو را آسا  می سازدکنترل آمیدوآمین 
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توا  رفتار که به وسکککیله آ  میبسکککیار نو یکی از ابزار هکایی  
شککبیه سککازی مولکولی  ،مولکولی مواد را مورد بررسککی قرار داد

 یهانهیهزبدو  صرف  ،بود  و بازده مواد رامیزا  مفید باشد که می
دینامی  در چندین سکککال بذشکککته، از   قراردادباال مورد بررسکککی 

ه نیز مورد استفاد مرهایدندرمولکولی برای بررسککی سالتار مولکولی 
و  2میتیو نتایج بسککیار امید بخشککی اراده شککده اسککس      قراربرفته
دندریمر  22-2ی هانسککلتماا اتمی ی سککازهیشککببا  [20]همکارا 

، 0، تنسور شکل9  ژیراسیو یی از جمله شعاپارامترهاآمیدوآمین، پلی
را مورد بررسی قرار  چگونگی توزیع ترمینال هاو  4ی بود ورمیزا  ک

آمیدوآمین، داده و عنوا  کردنکد ککه بکا افزایر نسکککل دندریمر پلی   
 9330  در سکککال ابدییمآمیکدوآمین افزایر  میزا  کروی بود  پلی

وجود حالل را در اطراف دنککدریمر  ریککتکک ثکک [24]هکمکیکن بکروه    
اتمی بزارش -ی تمااسازهیشبرا به وسیله ی   G4-6آمیدوآمین پلی

باال به دلیل  pHدر ( 2دادنکد  نتکای  این بروه بکه این بونه بود که    
پروتونه نیسکککتند، تنها وجود حاللی لو   هانیآماینکه هیچ ی  از 

افزایر  % 25-23مککاننککد آ ، انککدازه دنککدریمر را ترریبککاً بککه میزا  
( در 9، آمد به دسککس هانسککل  این میزا  تیییر برای تمامی دهدیم

pH    آمیدوآمین ی موجود در سکککالتار پلیهکا نیآمکم ککه تمکامی
در حضکککور حالل آ   % 43-03 مرهایدندرپروتونه هسکککتند، اندازه 

  افزایر پیدا کرد 

  شبیه سازی های تماا اتمی، از نظر زمانی، بسیار هزینه بر می باشند
 یتنها به زما  بسکیار کوتاهی از سیستم موجود در جعبه  یابونهبه 

)بکه دلیل زما    قراردادمورد بررسکککی  توا یمرا  5یسکککازهیک شکککب
ی جعبهذرای درو   توا یمکم(  برای حل این مشکل  6یسازهیشکب 
ی کرد و با پیدا کرد  بندمیترسیی درشس هادانهی را در سکاز هیشکب 

)مانند طول پیوند و    (، این  هاآ ی معادل برای برهمکنر پارامترها
لی و   تقلیل نمودی سازهیشب 7یهادانهی درشکس را به عنوا   هادانه

آمیدوآمین بر مدلی برای دندریمر پلی 9336در سککال  [25]همکارا 
پیشککنهاد دادند  در این مدل، بررسی  2مارتینی 8ی میدا  نیرویپایه

 0و  5ی هانسککلبا  و دندریمر  20ی سککلولیاهیدو الرفتار بین غشککا 
 ی با نتایج آزمایشگاهی همخوانیسازهیشباین  جینتای شد  سازهیشب

 G5مر دندریبیشتر ای که میزا  نفوذ بسکیار مناسبی داشس به بونه 
  دادیمنشا  را به لوبی  G3دندریمر  نسبس بهبه درو  غشاء سلولی 

ی   29رشککته-با اسککتفاده از مدل دانه [26]22لیولین 9338در سککال 
هیچ    در این دندریمری کردسککازهیشککبی شککده را بنددانهدندریمر 

او به    20ی آ  وجود نداشکککسهااتصکککالمقدودیتی برای بردش در 
رولیس الکتو ی  پلی مریدندرکم  این مدل به لوبی برهمکنر بین 

با بررسی مدل  [27] 24لی و الرسو  9322در سکال    توجیه نمودرا 
ی دنککدریمر پککارامترهککاو بهبود  [25]دانککه درشککککس قکبلی لود 

 G4~7های و آ  را برای دندریمر کردهاصالحآمیدوآمین، مدل را پلی

                                                 
1 Maiti 
2 gyrationRadius of  
3 Shape tensor 
4 Asphericity 

ی هادادهکه نتایج با  قراردادندمورد بررسککی  pH  =5،  7و  29و در
بررسی از این مدل برای  هاآ آزمایشکگاهی ت ابق مناسکبی داشکس     

به عنوا  ترمینال،  PEGآمیدوآمین و پلیمر دندریمر پلی کنربرهم
رفتار آ  را توجیه به لوبی در حالل آ  اسککتفاده نموده و توانسککتند 

 نمایند
همراه با مولکول آمیدوآمین رفتار دندریمر پلیاین ککار به بررسکککی  

ترمینال های هکای بکامکاآمینوبوتیری  اسکککید و آرجینین به عنوا     
، می [28]آمیدوآمین می دهدحمل ژ  را به پلیدندریمر که توانایی 

ول کا  مولکهمچنین تفاوی رفتاری این دندریمر را با تیییر مپردازد  
برای کم کرد  زما  شککبیه  سکک قی، مورد بررسککی قرار می دهد  

 سازی، روش شبیه سازی دانه درشس مورد استفاده قرار برفته اسس 

 روش انجام کار
مورد بررسی، شامل دندریمر مقلول در آ  می سکیستم های  تمامی 
 )با GROMACSبه وسککیله برنامه ین سککیسککتم ها، همگی، اباشککد  

که   MARTINIو با به کار بیری میدا  نیروی دسکترسی رایگا (  
مورد توسکعه داده شده اسس؛    [92 ,93]توسک  مارین  و همکارا  

به اتم سنگین  4در این میدا  نیرو ترریباً هر   بررسی قرار برفته اند
مدلی که برای دندریمر مورد ی یک  دانه اراده می شکککود   وسکککیلکه 

در کار  [27] استفاده قرار برفته اسس، مدلی اسس که لی و همکارا 
برای لود اسکککتفده کردند  این مدل، دارای نتایج رضکککایس بخشکککی 

 مدل آ  مارتینی آمیدوآمین مقلول در آ ، می باشککد دندریمر پلی
 انتخ ب حالل آببرهمکنش بین دندریمر و  یسبب  هیشبب برای 

مولکول آب در یک دانه  4آب م رتینی، هر  در مدلشده است. 

P4 ی دنککدریمر دنککدریمر، هسکککتککه در این مککدل .رنببدیگیر مقرا
و ی  اتم نیتروژ  اتم کربن  0آمین( به وسیله دو دانه )هر دی)اتیلن

 pH 5در   +2با بار کلی  Qdو  = pH 7،29در  N0 ) (در ی  دانه

به  (2CONHCH2CHنشککا  داده می شککوند  هر بروه آمیدی (  =
نو  اول روی س   دندریمر  آمینهر  اراده می شود  P3دانه ی وسیله
با بار کلی  Qdو  = pH 29در  P3) یز به وسککیله ی ی  دانه نیز، ن
بیرد  سککالتار این دانه مورد برریس قرار می ( = pH 5و 7در   +2

برای سککالس سککالتار  به نمایر در آمده اسککس  9شکککل بندی در 
ی ترمینال باماآمینوبوتیری  هامولکولسککیسککتم شککامل دندریمر با  

(، ابتدا پارامتر ها و مختصکککای دو R( و آرجینین )GABAاسکککید )
( به صوری جدابانه و R-GABAو  GABA-Rمولکول ترمینال را )
ی دو مولکول باماآمینوبوتیری  اسکککید و پارامترهابکا اسکککتفکاده از   

ی داللی پارامترهاکه ی ابونهتولید نموده، به  [93[, ]22]آرجینین 
و    ( بدو   ونکدها یپبکه   مربوط)پکارامتر  ( Rو  GABA)مولکول  هر

ی ی پیوندی با طولی برابر فاصلهلهیوسو دو مولکول به  ماندیمتیییر 
کمینه کرد  انرژی  روشی مرکز دو اتم دربیر، که به وسکککیله-مرکز

5 Simulation box 
6 Simulation time 
7 Beads 
8 Force field 

9 MARTINI 
10 Lipid bilayer 
11 Lyulin 
12 string-Bead 

13 joint-Freely 
14 Larson 
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ر مولکول د  برای تعیین حالس پروتونه شد  این دو دیآیم به دسکس 
 Marvinی توس  برنامه pKa، مقاسکبای مربوط به  = pH  5و  7

Sketch [92]    انجاا شده اسس  باشکد یمکه دارای دسکترسکی آزاد ،
الف و  0شکککل در  GABA-Rاین مقاسککبای برای مولکول ترمینال 

   اراده شده اسس  0شکل در  R-GABAبرای مولکول ترمینال 

 

 [27]آمیدوآمین: سالتار دانه بندی شده دندریمر پلی9شکل 

 ، دو مولکول در هرباشدیمهما  طور که از این دو شکککل مشککخص 
هکا دارای میزا  بار مخصکککوص به لود را دارند که بدو   pHدو این 

تیییر اسککککس  این دو مولکول ترمینککال بککه کمکک  پیونککدی بککا  
Kb=2953 kJ mol-2nm-2  وnm 49/3 b0=  که برابر با استاندارد

ی متصل شده و در جعبه G4، جدابانه به دندریمر باشندیممارتینی 
  اندقراربرفتهی سازهیشب

دانکه آ  در یک  جعبه مکعبی     33532دنکدریمر بکه همراه تمکامی    
قرار دارنکد  دندریمر در    nm3 22×22×22 یبکه انکدازه   25یادوره

  برای باشکککدیو آ  در اطراف آ  م سکککازهیشکککب یمرکز این جعبه
 -Clمثبس ناشی از دندریمر از یو   یاین جعبه از بارها یسکاز یلنث

                                                 
15 periodic 

بار مثبس در میدا  نیروی مارتینی به صکککوری ی  دانه تعریف )هر 
های مختلف  pHدر  هاو ی ( اسکتفاده شده اسس  تعداد این  شکود یم

 : 4برای دندریمر نسل  ؛ به صورتی کهباشدیمتفاوی م
  درpH =7   تعدادCl-  اضافه می شود  64برابر 

  درpH =5    نو  سکککوا یهانیبکه دلیکل باردار بود  آم، 
 اضافه می شود  Cl- 296تعداد 

 

-GABA: سالتار مولکولی و دانه بندی شده مولکول های ترمینال 0شکل 

R  الف و ج( و(R-GABA )و د  ( 

، با )دمای بد ( K 023 دمایو  bar 2در فشار  هایسازهیتمامی شب
 ns 233و برای بر روی سککیسککتم،  [99]به کار برد  روش برندسککن

در تمامی سه جهس مورد استفاده  یادورهشرای  مرزی  اند شدهانجاا
،  nm 9/2دروالس شکعا   قرار برفتند  شکعا  ق ع برای نیروهای وا  

 fsمرحله باز آرایی شده و باا زمانی  23لیسکس جستجو به ازای هر  
ه در نظر برفت یسازهیبرای پیر برد سککیستم در طول زما  شب 93

داللی  یابزارها یلهیوسبه انتهایی و  ns 53در  زهایشد  تمامی آنال
GROMACS  یبرای نشککا  داد  سککالتارها  صککوری برفته اند 
( مورد Visual Molecular Dynamics) VMDافزار مولکولی، نرا

 استفاده قرار برفس 

 نتایج
نتایج   اندشککدهاراده 2جدول شککعا  ژیراسککیو  این دو دندریمر در  

مربوط به شککعا  ژیراسککیو  مربوط به دندریمر بدو  ترمینال، در هر 
، همخوانی بسککیار وبی با نتایج آزمایشککگاهی و شککبیه سککازی pHدو 
اسککس، با میزا  شککعا  دندریمر    هما  طور که مشککخص [27]دارد

  بدو  ترمینال از بسیار کمتر از دندریمر متصل شده با ترمینال اسس
، ی ترمینالکه با تیییر مکا  مولکول  پایه دهدیماین جدول نشکککا  
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 7ر د ی کهابونهبیرد؛ به قرار می ریت ثشعا  دندریمر به شدی تقس 
pH = ،  دندریمرG4-GABA.R7    ی نسبس ترکوچ دارای شکعا

  اما عالوه بر این نتیجه، بکاشکککد یم G4-R.GABA7بکه دنکدریمر   
 R.GABAبیکا  کرد ککه بکا اینککه طول مولکول ترمینال      توا یم

 این کمپلکسولی برابر(،  اسکککس )ترریباً دو GABA.Rاز  ترکوچ 
 GABA-Rی نسکککبس به تربزرگمولکول با دندریمر دارای شکککعا  

 اسس؛روند شعا  ژیراسیو  کامالً برعکس  = pH 5   اما در باشدیم
دارای شکککعا  بیشکککتری  G4-GABA.R5به صکککورتی که دندریمر 

ی بزربتری دارای اندازه و در نتیجه G4-R.GABA5نسکککبکس بکه   
توجیه نمود: از آنجایی  بونهنیا توا یم  دلیل این پدیده را  اسکککس 

 باشدیمدر سالتار لود دارای دو بار مثبس  R-GABAکه مولکول 
که ای GABA-Rی بیشککتری نسککبس به مولکول دارای نیروی دافعه

تنهکا دارای یک  بار مثبس در انتهای مولکول لود اسکککس  این مهم،   
ا  آمیدوآمین را نشی مثبس در سالتار دندریمر پلیبارهاباالی  ریت ث
ی دندریمر متصل به ترمینال ها هاشکاله ی آ  که در نتیجه دهدیم

به سکمس بیرو  کشکیده شکده و شعا  دندریمر افزایر     = pH 7در 
باردار به الیه  یدانه 69تعداد  با اضافه شد  = pH 5اما در   ابدییم

بککه  GABA-Rترمینککال  نیروی دافعککه وارد برمیزا   ،هککای درونی
ه شود؛ در نتیجهل داده میسمس الیه های بیرونی افزایر یافته و به 

یابد  افزایر می G4-R.GABA7 دندریمرشکعا  دندریمر نسبس به  
ای زیاد اسس که شعا  دندریمر اما این افزایر نیروی دافعه به اندازه

G4-GABA.R5  حتی ازG4-R.GABA5 زیرا شککودنیز بیشککتر می  
 R-GABAدارای طول بیشکتری نسبس به ترمینال   GABA-Rترمینال 

به لود را  ،= pH 5در  ،GABA-R ترمینالطول زیادی  اسس و این 
به دلیل ، R-GABAدهد؛ هرچند که ترمینال نشکککا  میوضکککوح 

نیروی دافعه بیشتری را بر لود  ،وجود بار بیشتر بر روی سالتار لود
 GABA-Rباشکککد که با ترمینال دارای طول کافی نمیبیند ولی می

 رقابس کند 

 
 

 

 

 (الف)

 
( ) 

 
 )ج(

 
 )د(

 ،(الف) G4-R.GABA7یمرهایدندر در آ  یهادانه RPD: 4شکل 
G4-GABA.R7 ( ) ،G4-R.GABA5  ج( و(G4-GABA.R5 

  

 ریثت با آ  و چگونگی  مرهایدندربرای بررسکککی چگونگی رفتکار این  
تیییر مکا  ترمینال ها بر روی سکک   دندریمر، تابع توزیع شککعاعی  

(RPD )شکل قاسبه و ی آ  نسکبس به مرکز جرا دندریمر م هادانه
های اثر تراکم دانه توا یمشده اسس  در این شکل  الف و   رسم 4
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 Rg (Ȧ) بار کل ترمینال pH شبیه سازی جعبه

G4-GABA.R7 7 GABA-R 44 9/94  ± 2/3  

G4-GABA.R5 5 GABA-R 624 0/02  ± 2/3  

G4-R.GABA7 7 R-GABA 621 2/94  ± 2/3  

G4-R.GABA5 5 R-GABA 190 4/03  ± 2/3  

G4-7 7 P. amine 44 3/92  ± 2/3  

G4-5 5 P. amine 624 7/92  ±  2/3  
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مشککاهده  = pH 7در را  GABA-Rنسککبس به  R-GABAترمینال 
از مرکز جرا دندریمر، مرادیر  ~9ی ی که در فاصکککلهابونهنمود؛ به 

RPD  درR-GABA   افس مقسکوسکی نسبس به ،GABA-R دارند  
که کشکککر ترمینال ها به سکککمس بیرو  بسکککیار زیاد  = pH 5در 
دو دندریمر تفاوی چندانی با هم ندارند  در  RPDشکککود، مرکدار  می
یابد  به دلیل میزا  ورود آ  بکه دالل دندریمر افزایر می  pHاین 

 نوسا  زیاد این نتایج، شکل ها به صوری مجزا رسم شده اند 
ی ها و همچنین فاصککلهترمینال back-foldingبرای بررسککی میزا  

توزیع شکککعاعی ، تکابع  G4نسکککبکس بکه مرکز جرا دنکدریمر     هکا آ 
(RDF)26هما  طور که از  و رسکم شده اسس   مقاسکبه  5شککل   در

دارای  = pH 5این شککل مشکخص اسس، ترمینال های دندریمر در   
دارد   = pH 7ی بیشتری با دندریمر نسبس به همتای لود در فاصله

 ی دندریمر را توجیه می نماید که دالیل بفته شده برای اندازه
به دلیل کم بود  میزا  بار  ،= pH 7 در مینال ها،مرایسککه تربرای 

الیکه هکای داللی دنکدریمر و همچنین کم بود  بار مولکول    مثبکس  
GABA-R   نسکککبکس بهR-GABA ،ا  نیروی دافعه برای دانه میز

تمایل بیشتری برای  GABA-R بوده و دانه هایهای ترمینال کمتر 
به راحتی به دالل و  داشکککتهحرککس بکه سکککمس مرکز دندریمر را   

، بدلیل ، از آنجا که ترمینال ها= pH 5کند  اما در دندریمر نفوذ می
به نیروی دافعکه بکاالی بکارهای مثبس موجود در سکککالتار دندریمر،    

اجازه مردار کمتری به سککمس بیرو  ه ل داده شککده و  باالیی  میزا 
 ر دشود که کنند  این کشر زیاد، باعث میورود به دالل را پیدا می

5 pH = ،RDF تفاوی چندانی با هم  ها در دالل دندریمرترمینال
  نداشته باشند

                                                 
16 Radial distribution 

function 

 بندیگیری و جمعنتیجه
 و همچنین بر روی سککک   در دالککل سکککالتککار  تواننککدیداروهککا م

؛ شککوندیرسککانی تعریف مو دار یهاسککتمیکه به عنوا  سکک مرهایدندر
قرار بگیرند و به سلول و بافس مورد نظر در دالل بد  رسانده شوند  

سکک قی بسککیار عامل آمیدوآمین، به دلیل داشککتن های پلیدندریمر
توانند این داروها را لالی در دالل سالتار لود می یفضکاها پذیر و 

بکه راحتی حمکل نمکاینکد  در این ککار بکه بررسکککی رفتکار دندریمر        
 اسکککید وآمینوبوتیری -آمیدوآمین با ولکول های سککک قی باماپلی

 pHر دندریمر، در دو یی این دو بر روی سککالتاآرجینین و اثر جابجا
مشکککاهده بردید که هردو ترمینال انتخابی مختلف پردالتکه شکککد   

(GABA-R  وR-GABA در )7 pH =  بر روی سکک   دندریمر بار
مثبکس ایجکاد کرده ولی این میزا  بکا تیییر مکککا  دو مولکول تیییر    

دو برای مولکول  R-GABAی کککه مولکول ابونککه، بککه کنککدیم
GABA-R شکککود  همچنین نتککایج مربوط بککه پروتونککه میRPD 

ی این موضو  اسس دهندهنشا ی آ  در سکالتار دو دندریمر  هادانه
دارای تراکم بیشتری بر روی س   دندریمر  R-GABAکه ترمینال 

بوده و همچنین تمایل کمتری برای جذ  به دالل سالتار دندریمر 
 تمکایل بیشکککتری برای ایجاد  GABA-Rرا دارد؛ در صکککورتی ککه  

اما   دهدیمبه دالل سالتار دندریمر را از لود نشا   کشیدبیعرب
نتایج به صکوری دیگری می باشد به این بونه که با کم   = pH 5در 

بکه دلیل تجمع بار های   GABA-R، مولکول ترمینکال  pHشکککد  
کند و در مثبکس در زیر الیکه های دندریمر، کشکککر باالیی پیدا می  

بیرد؛ هرچند ترمینال بیشکککتری به لود میی نتیجه دندریمر اندازه
R-GABA   نیز همین مرککدار کشکککر را دارد ولی بککه کمتر بود

اندازه کوچکتری  G4-R.GABA5شکککود دندریمر طولر، باعث می
، pHدر این  داشکککته باشکککد  = pH 5نسکککبس به همتای لود در  
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آ  به دالل دندریمر بیشککتر شککده و این نوید همچنین، میزا  نفوذ 
برای ورود مواد  فضککالالی در دندریمر، و در نتیجه  فضککاهایوجود 

، به دلیل وجود pHشکککود  در این مقیا میدیگر بکه دالل دندریمر  
، تفاوی آنچنانی های زیرینبین ترمینال و الیه دافعکه بکاال   هکای نیرو

کشیدبی ترمینال ها مشاهده نشد و در نتیجه میزا  بین میزا  عرب
 دندریمر نیز تفاوی آنچنانی نخواهند داشس های لالی داللی فضا
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