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جذب و واسطه سطحی اگریگه شدن پروتئین بی نظم تاو در سطوح مدل
اشکان زارع کاریزک*  ,علی اکبر صبوری
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران،ایران
(این مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال اول  95-96ارائه گردید)

چکیده
ً بی نظم  ،تاو دررشته نامحلول ،
مقدمه جذب و اگریگه شدن یک پروتئین ذاتا
هال مارک بسیاری از بیماری های عصبی می باشد که معموال به عنوان تاوپاتی
اشاره شده است .محیط ماکروملکولی از جمله حضور سطوح مانند غشا سلولی و
حضور ماکروملکول ها در فضای شلوغ در تجمع و اگریگه شدن پروتئین تاو نقش
دارند.
روش ها :در این تحقیق ما از ترکیب تکنیک های بیوفیزیکی برای مطالعه
جذب و اگریگه شدن نوع وحشی و چند جهش یافته ی پروتئین تاو در سطوح مدل
 ،استفاده می کنیم .ترازوی کریستال کوارتز برای نشان دادن جذب گونه های
متفاوت تاو در غلظت های نانوموالر  ،تقلید از وضیعت داخل بدن  ،ترشوندگی
برای سطوح با شارژهای سطحی متفاوت استفاده شد درحالیکه از
و نرمی
میکروسکوپ نیروی اتمی برای بدست آوردن مشاهده مستقیم پروتئین در این
سطوح مختلف به کار گرفته شد.
نتایج ما حاکی از این است که جذب موتانت های مختلف
بحث و نتیجه:
پروتئین تاو به سطوح پوشش یافته فسفولیپیدی سیال  ،نشان داد که
الیگومرهای پروتئین تاو می توانند منجر به بی ثباتی یا فروپاشی دوالیه
لیپیدی شوند .چنین فروپاشی ممکن است علت مرگ سلولی مشاهده شده در چند
تاوپاتی باشد.
استنتاج :توالی های آمینواسیدی آبگریز در ناحیه اتصال میکروتوبول عامل
نیروی پیش برنده ی جذب پروتئین تاو به سطوح مختلف بود.
کلید واژه :جذب  ،اگریگه شدن  ،میکروسکوپ نیروی اتمی  ،ترازوی کریستال
کوارتز ،لیپید دوالیه
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