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 پروتئینها رروی ساختا pHتاثیر تغییرات 

  بهرام گلیایی ,*یفریبرز اصغری آالشت

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران ،

  ) گردیدارائه  95-96 اول الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس(

  چکیده

ینها به عوامل مختلفی از قبیل دما، شوری ئام و فعالیت پروتاستحک  مقدمه:

 کارآمدتر برای استفادهبستگی دارد. مطالعه این عوامل اسیدیته و 

باشد. در مورد دما و شوری پروتئینها در فرآیندهای کاربردی مثمر ثمر می

این  باشد.ای صورت گرفته است ولی مطالعه اسیدیته محدود میمطالعات گسترده

های متفاوت بر استحکام و ساختمان هولو و آپو مطالعه تاثیر اسیدیته

متصل به اسید چرب معده، ریبو نوکلئوتید ردوکتاز،  ها، پروتئینپروتئین

 نماید.را بررسی می Eپروتئین ویروس هپاتیت پروتئین سورفکتانت ریه گاو و 

اختمان برای مطالعه اثر اسیدیته بر پایداری، فلدینگ و سروش ها:  

جذب ماورای بنفش، ماورای بنفش دور، طیف های از روشپروتئینهای مذکور 

 و اینفرارد استفاده شده است. DLS، فلئورسنس،  CDسنجی 

 ،دهد که با کاهش اسیدیته در حضور دناتورانتنتایج نشان می  بحث و نتیجه:

در نماید پایداری هولو و آپو پروتئین بطور قابل توجه کاهش پیدا می

 ، ریبونوکلئوتید ردوکتازشودیحالیکه در غیاب دناتورانت هیچ اثری دیده نم

ساختمان و ( گرفته aggregatedساختار جمع شده ) 6.5در اسیدیته پایین تر از 

اسید آمینه هیستیدین بخاطر وجود احتماال که این  گرددبیشتر میدر آن بتا 

مان آلفا هلیکسی تساخکم  در محلول با اسیدیته dSP-C، پروتئین باشدمی

های مان آمیلوئید فیبریل با ترکیب رشتهتدارد اما در اسیدیته خنثی به ساخ

پروتئین کپسید  ،. با کاهش اسیدیتهشوندتبدیل میبتا یا هیرپینهای بتا 

 نمایدافزایش پیدا میدر آن آلفاهلیکسی و پایداری دمایی ، Eویروس هپاتیت 

 9-6در دامنه تغییرات اسیدیته  اما در پروتئین بایندینگ اسید چرب روده

هیچ تغییری در مکانیزم فلدینگ و آن فولدینگ دیده نشده و فلدینگ در 

 برگشت پذیر بوده است. 01-5دامنه اسیدیته 

ه استنباط کرد که نتوان اینگوبر اساس مطالعه انجام شده می استنتاج:

به وجود اسیدهای  ،ینها در شرایط تغییرات اسیدیتهتغییر ساختمان پروتئ

 بستگی دارد. ئینها تدر آن پروآمینه بخصوص 

 CD ،DLS ،، فلئورسنسارن، ساختیئاسیدیته، پروتکلید واژه: 
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