
 

 الکترون  -کرایو میکروسکوپی ساختار پروتئین تاو در بیماری آلزایمر با استفاده از روش رسم

 دانشگاه تهران ،بیوفیزیک -مرکز تحقیقات بیوشیمیمسعود رسولیان، 

 :چکیده

های فراوان، هنوز درمان تالش با وجودکه  استی سیستم عصبی برندهتحلیل هایبیماری فرم ترینشایعآلزایمر، 

تدریج منجر بوده که بههمراه  در مغز تجمعات پروتئینی. این بیماری، با ظهور مقادیر فراوانی از قطعی برای آن وجود ندارد

 هایپروتئین ،این تجمعاتتشکیل منشأ  .دنبال داردمرگ بیمار را به و در نهایت  شده های عصبیبه از دست رفتن سلول

های ، و رشته3موسوم به پالک هاییکه به ترتیب موجب بروز توده هستند 2تاو همچنین و 1آمیلوئید بتا یشناخته شده

طیف وسیعی ، عالوه بر آلزایمر، در ایجاد تاو، پروتئین این دو از میان د.نشو(، در قشر مغز میNFT) 4ی عصبیدرهم تنیده

یک پروتئین، بدون  عملکرد چگونگی بررسی دانیمهمانطور که می ، دخالت دارد.5، معروف به تاوپاتیی عصبیهااز بیماری

های مذکور در پروتئینساختمان وضوحی از  با تصویرهیچ  کنونتاشناخت ساختار آن تقریباً غیرممکن است و از آنجائیکه 

تالشی  پژوهش،این با چالش مواجه هستیم.  هااین پروتئیندر شناخت دقیق عملکرد  حاضر در حال، دسترس قرار نگرفته

ترین عوامل دخیل در ایجاد آلزایمر. ، بعنوان یکی از کلیدیتاوپروتئین ساختار ء به جزء است برای مشاهده و مطالعه جز

شد و نمونه پس از آماده سازی، توسط  انجام گیرینمونه ساله مبتال به آلزایمر 74به همین منظور، از بافت مغز یک بیمار 

افزارهای ویژه، تحلیل و ی نرماز این تکنیک، بوسیله حاصلهای داده الکترون مورد مطالعه قرار گرفت.-میکروسکوپ کرایو

طریق از  ،این روش، در ادامههای بدست آمده از . صحت یافتهشد تاواز پروتئین  تازه تصویری منجر به ترسیم نهایتاً

به  مورد تأیید قرار گرفت و و شده بررسی، Immunolabellingو  Mass Spectrometryهای تکمیلی، شامل تست

مطالعه این وضوحی، وجود نداشت.  جزئیات و تر، با چنینکه پیش شدمعرفی  تاوتصویری از ساختمان پروتئین  این ترتیب

های پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر و زمینه را برای یافتن راه شده ساختمان این پروتئین مقاله منجر به شناخت بیشتر
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