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 اثر نگه دارنده های ضدقارچی نظیر متیل پارابن بر روی ساختار و تجمع آلبومین سرم انسانی

 

 نیلوفر پیشکاری

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

ارائه گردید( 69-69ین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال اول )ا  

 چکیده

رآیند هستند،بنابراین بسیاری از پروتیین ها نظیر آلبومین نیز درگیر این فتجمع پروتیینی زیربنای بسیاری ازبیماری های انسانی است.:مقدمه

م گردش مطالعه است.آلبومین سرم انسانی نقش بسیار مهمی در جا به جایی متابولیت ها و داروها در سیستمهار آن موضوع بسیار مهمی برای 

 خون ایفا می کند.

 و اسپکتروسکوپی جذب  FTIR:در اینجا واکنش بین متیل پارابن و آلبومین سرم انسانی به کمک روش های اسپکتروسکوپیک شامل روش ها

UVشوندگی فلورسانس تحت شرایط فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است.پارامترهایی که نشان از اتصال بین دو  در ترکیب با روش های خاموش

در مورد انتقال انرژی غیر تابشی ،متوسط ی شده اند.بر اساس تیوری فارستر عامل مزبور داشته اند با کمک روش های خاموش شوندگی فلورسانس ارزیاب

 نده )آلبومین سرم انسانی(و گیرنده )متیل پارابن(بررسی شده اند.،بین دهrفاصله ی اتصال ،

،نتایج طیف سه بعدی و همزمان نشان داده اند که ساختار آلبومین سرم انسانی در حضور متیل پارابن تغییر کرده UV/vis ،FTIR:جذب بحث و نتیجه

شده اند.اثر برخی یون های فلزی بیولوژیکی پیش از این در اتصال متیل  است.پارامترهای ترمودینامیکی براساس معادله ی وانت هوف محاسبه و بحث

 پارابن به آلبومین انسانی مورد آزمایش واقع شده اند.

و متیل :مشخص شده است که ساختار و شکل مولکول آلبومین انسانی در حضور متیل پارابن تغییر می کند.نتایج تجربی نشان می دهند که بین آلبومین استنتاج

 نقش مهمی بازی می کنند.پارابن یک کمپلکس شکل میگیرد.واکنش های هیدروفوبیک و واندروالس در پایدارسازی این کمپلکس 

 :آلبومین سرم انسانی،متیل پارابن،اسپکتروسکوپیکلیدواژه
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