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 های مغزیدر کنترل فعالیت اپسین های حساس به نورکاربرد پروتئین

 علی اکبر صبوری ,بهرام گلیایی *,هدا کشمیری نقاب

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

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

  چکیده

 مهار تحریک یااپتوژنتیک استفاده همزمان از اپتیک و ژنتیک برای   مقدمه:

در این روش با استفاده  .باشدمی نور به حساس هايپروتیئن طریق از سلولها فعالیت

 در هااپسین خانواده از به نور حساس غشایی هايپروتئین از ابزارهای ژنتیکی

 تابش شوند و بدنبالعصبی بیان می جمله سلولهاي قلبی و از هیافت تخصص سلولهاي

 هر به خصوصیات بسته که نمایدفراهم می را امکان این ،مشخص موج طول با نوری پرتوي

 یا تحریک موجب یا هیپرپالریزاسیون پالریزاسیون با نظر مورد هايپروتئین از یک

   گردد. فعالیت مهار

های حساس به نور که به اپتوژنتیک به پروتئین در قدم اول فناوریها: روش 

ند، نیاز دارد. سپس اهصورت طبیعی وجود دارند یا به طور شیمیایی سنتز شد

های ترنسفکشن، ساخت ویروس و ایجاد حیوان ترنس ژن پروتئین موردنظر با روش

موجهاي  طول از برخی تابشابد. در مرحله بعد یژنیک به سلول هدف انتقال می

 LEDنوری ثابت با دیافراگم بسیار سریع،  منابعبا استفاده از  ص نورمشخ

شود. در نهایت فوتونه و فیبرهای نوری انجام میهای لیزری تک، میکروسکوپها

های حساس به نور در سلول، بافت یا اثر القایی تابش نور بر پروتئین

ورسانس و یا ها با استفاده از الکترودها، بیوسنسورهای مبتنی برفلاندام

 شود.رفتاری ارزیابی می مطالعات

های عصبی در مقیاس در این روش امکان کنترل بسیار سریع سلول بحث و نتیجه:

توان از این تکنیک برای پردازش عصبی که می وجود داردزمانی میلی ثانیه 

  های عصبی بهره برد.در سطح سیناپس و در درمان بیماری

 

اپسین، مغز، اپتوژنتیک، پروتئین حساس به نور، علم اعصاب، کلید واژه: 

 فعالیت مغز 
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