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ABSTRACT
Introduction: Molecular interactions play an important role in the phenomenon and
biological processes. In fact, any cellular biological process ranged from genetic replication to
the production of various proteins to the transmission of neurological, hormonal, membrane
involves collections of molecular interactions that occur continuously. Interference in each of
these processes at every stage of molecular interaction may be caused by various diseases.
Therefore, their careful study can improve our understand of biological phenomena and lead
to the emergence of new methods for the treatment of many diseases, in particular, the diseases
of the nervous system. For this purpose, various biophysical and biochemical methods have
been developed. Among them, infrared laser-based methods are very useful and important.
Thermophoresis is one of these methods, which has been considered in recent years by
medical, pharmaceutical, neuroscience, regeneration and biology scientists. This method is
based on the direct movement of molecules in a temperature slope. This type of movement
greatly depends on the biophysical properties of the molecule, including size, load, and solvent
layer. Micro-scale modifications in this specification can affect the properties of the molecule
under the influence of temperature. Conclusion: Thermophoresis is an easy, accurate, and
fast method for analyzing the behavior of molecules. For this purpose, in the present study,
we discussed the various theoretical and practical details as well as the various advantages and
disadvantages of measuring the tendency of small molecules, such as ions and biochemical
molecules.
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4مرکز پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری ،دانشگاه فناوریهای نوین سبالن ،نمین ،ایران

چــــــــكيده
مقدمه :تعامالت مولکولی نقش مهمی را در پدیدهها و فرایندهای زيستي ایفاء میکنند .درواقع هر فرایند
زیستی در سلول از همانندسازی ماده ژنتیکی گرفته تا ساخت انواع پروتئینها بهمنظور انتقال پیامهای
عصبی ،هورمونی ،غشا شامل مجموعهای از تعامالت مولکولی هستند که به صورت پیوسته رخ میدهند.
تداخل در هرکدام از این فرایندها ،در هر مرحله از تعامالت مولکولی ممکن است توسط بیماریهای
مختلفی ايجاد شود .بنابراین مطالعة دقیق آنها میتواند شناخت ما از پدیدههای زیستی را بهبود بخشد
و منجر به ابداع روشهای نوین در درمان بسیاری از بیماریها خصوصاً بیماریهای سیستم عصبی گردد.
بدین منظور روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی مختلفی ابداع شده است .در بین آنها روشهای مبتنی
بر لیزر فروسرخ بسیار پر مزیت و مهم میباشند .ترموفورز یکی از این روشها است که در سالهاي اخیر
بسیار مورد توجه دانشمندان حوزة پزشکی ،داروسازی ،علوم اعصاب ،پزشکیترمیم و زیستشناسی قرار
گرفته است .اين روش بر اساس حرکت مستقیم مولکولها در شیب دمایی است .این نوع حرکت ب ه طور
چشمگیری به خصوصیات بیوفیزیکی مولکول از جمله اندازه ،بار و الیة حاللپوشی بستگی دارد .تغییرات
در مقیاس میکرو در این خصوصیات میتواند خصوصيات مولکول تحت نفوذ شیب دمایی را تحت تأثیر قرار
دهد .نتيجهگيري :ترموفورز روشی آسان ،دقیق و سریع برای تجزیه و تحلیل رفتار مولکولها است .بدین
منظور در این مقاله جزئیات مختلف نظری و عملی و همچنین مزایا و معايب مختلف سنجش میزان تمایل
مولکولهای کوچک همچون یونها و مولکولهای زیستی مورد بحث قرار گرفت.

كليد واژهها:

 .1زیستشناسی مولکولی
 .2پدیدههای زیستی
 .3بیماریهای سیستم
عصبی
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تجزیهو تحلیل تعامالت مولکولی با استفاده از روش ترموفورز و کاربردهای آن در علوم اعصاب و
فرایندهای زیستی

مقاله مروري

در اینجــا بــه معرفــی و توضیــح روشــی بیوفیزیکی تحــت عنوان
2
ترموفــورز 1میپردازیــم کــه بــرای اولیــن بــار توســط لودویــگ
توصیــف شــد ( .)5، 6ایــن روش بــر مبنــای جابهجایی مســتقیم
ذرات بــر اثــر شــیب دمایــی اســت .مولکولهــا در شــیب دمایــی
بســته بــه انــدازه ،بــار و الیــة حاللپوشــی حرکــت میکننــد.
در اثــر تعامــل لیگانــد بــا مولکــول ،حداقــل یکــی از ایــن
پارامترهــا تغییــر خواهــد کــرد .حتــی کوچکتریــن تغییــرات در
ایــن پارامترهــا میتوانــد در جابهجایــی ترموفــورزی مولکــول
مشــاهده و بررســی شــود (.)7
ایــن روش مزایــای فراوانــی دارد .بــا در دســترس داشــتن
مقــدار کمــی نمونــه میتــوان تجزیــ ه و تحلیــل را بــا ایــن
روش انجــام داد .محدودیتــی بــرای وزن و انــدازة مولکولهــا
نــدارد .اندازهگیــری را میتــوان در محیطهــای مختلفــی
چــون محلولهــای مختلــف ،بافرهــا ،عصــارة ســلولی ،مایــع
مغــزی -نخاعــی و نیــز خــون انجــام داد .همچنیــن دســتگاه
آن ب ـ ه گون ـهای طراحــیشــده کــه ب ـ ه راحتــی قابــلحمــل

دیدگاه نظری ترموفورز
مفهــوم ترموفــورز طبــق تعریــف لودویــگ بــه شــیب دمایــی
در محلــول آبــی مولکولهــای زیســتی اطــاق میشــود.
ایــن شــیب دمایــی منجــر بــه جریــان حرارتــی و در نتیجــه
جریــان مولکولهــا نیــز میشــود .بــه عبارتــی در محلــول
هــم جریــان دمــا و هــم جریــان جــرم انجــام میشــود .میــزان
ایــن جریــان مولکولــی متناســب بــا غلظــت مــاده و شــیب
دمایــی خواهــد بــود:
در ایــن معادلــه  jجریــان مولکــول c ،غلظــت مــاده DT ،ضریب
توزیــع دمایــی و  grad Tنیــز شــیب دمــا را نشــان میدهنــد.
در حالــت گــذار  steady stateجریــان ترموفــورزی بــا جریــان
جــرم برابــر میشــود و جریــان مولکولــی بــه صــورت زیــر
خواهــد بــود:
کــه در ایــن معادلــه نیــز  Dنشــاندهندة ضریــب توزیــع
میباشــد.
بــا ایــن حســاب تغییــرات ترموفــورزی اعمــال شــده در غلظــت
را میتــوان از نســبت ضرایــب توزیــع بــه دســت آورد .ایــن
نســبت را ضریــب ســورت 3مینامنــد:

وجــود اختــاف دمــای  ∆Tدر حالــت گــذار steady state

در محیــط منجــر بــه تقلیــل مولکولهــای حلشــده در
ناحیــهای کــه دمــای آن باالســت میشــود .ایــن تغییــر در
غلظــت را میتــوان از رابطــة زیــر محاســبه کــرد:

کــه  Cنشــانة غلظــت مولکولهــا در نواحــی گــرم و ســرد
نمونــه اســت (.)9
اجزا و نحوة کارکرد دستگاه
هــر روش آزمایشــگاهی دارای اجــزا و تجهیزاتــی اســت کــه
Microscale thermophoresis
Ludwig
3
Soret
1
2
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تمامــی فرایندهــای داخــل ســلولی و خــارج ســلولی در
موجــودات زنــده بــه واســطة میانکنشهــا و تعامالتــی
کــه بیــن مولکولهــای زیســتی مختلــف صــورت میگیــرد
ت دیگــر ایــن تعامــات مولکولــی
انجــام میشــوند .ب ـ ه عبــار 
هســتند کــه بــه صــورت سلســله مراتبــی انجــام میشــوند
تــا در نهایــت فراینــد خاصــی در موجــود زنــده انجــام شــود
و در نتیجــة آنهــا موجــود زنــده بتوانــد بــا محیــط پیرامــون
خــود ســازگاری داشــته باشــد ( .)1بســیاری از ایــن فرایندهــا
بــرای طبیعــت موجــودات زنــده مرســوم هســتند ،بــرای مثــال
همانندســازی  DNAیــا تولیــد پروتئینهــای مختلــف ،امــا
در برخــی مــوارد نقــص در مســیر ایــن فرایندهــای زیســتی و
یــا رخــداد فرایندهــای غیرطبیعــی میتواننــد عواقبــی بــرای
موجــود زنــده داشــته باشــند و ســبب ایجــاد بیمــاری شــوند.
بنابرایــن تجزیــهو تحلیــل ایــن میانکنشهــا و تعامــات
میتوانــد گام مؤثــری در شــناخت فرایندهــای زیســتی داشــته
باشــد کــه در نهایــت منجــر بــه دســتیابی بــه روشهــای
نویــن بــرای درمــان بیماریهــای مختلــف میشــود
( .)2بهمنظــور مطالعــة ایــن میانکنشهــا ،روشهــای
بیوفیزیکــی و بیوشــیمیایی متنوعــی ارائ ـه شــدهاند .بهعنــوان
مثــال میتــوان بــه روشهــای ســنجش تغییــر جابهجایــی
الکتروفــورزی کــه بــرای مطالعــة تعامــات درشــت مولکولهــا،
کالریمتــری تیتراســیون همدمــا ،قطبــش فلورسانســی
و تشــدید رزونانــس ســطحی کــه بهمنظــور دســتیابی بــه
پارامترهــای کمــی اتصــاالت مولکولــی اســتفاده میشــوند،
اشــاره کــرد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه هرکــدام ایــن
روشهــا معایبــی از جملــه حساســیت نســبتاً کــم برخــی از
آنهــا ،نیــاز داشــتن بــه مقادیــر زیــاد نمونــه و نیــز در برخــی
مــوارد زمانبــر بــودن روش را دارنــد (.)3، 4

و جابهجایــی اســت ( )8-10بــا توجــه بــه مزایایــی کــه از
ایــن روش ذکــر شــد ،در مهــر و مومهــای اخیــر بــه یــک
روش قدرتمنــد بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل طیــف وســیعی
از میانکنشهــا و تعامــات مولکولــی شــامل پروتئیــن
پروتئیــن ،پروتئیــن -پپتیــد ،پروتئیــن -دی ان ای ،پروتئیــنمولکولهــای کوچــک و پروتئیــن -غشــا بــه کار گرفتــهمیشــود (.)10-12
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مطابــق تصويــر میباشــد.

زمانــی کــه لیــزر فروســرخ روشــن میشــود ،حــرارت آن
توســط آینــة دورنــگ نمــا در جهــت نشــر فلورســانس هدایــت
میشــود .در ادامــه ،عدســیها قــرار دارنــد .نحــوة کار
دســتگاه بدینصــورت اســت کــه لیــزر فروســرخ از طریــق
همــان عدســی کــه بــرای آشکارســازی فلورســانس بــه کار
م ـیرود ،بــر روی نمونــه متمرکــز میشــود .ایــن نــوع ترتیــب
قرارگیــری اجــزای دســتگاه در ارائــة بســیار دقیــق خصوصیــات
ترموفــورزی بســیار حائــز اهمیــت اســت .ایــن آزمایــش
بهصــورت تیتراســیون انجــام میشــود .غلظــت مولکــول
نشــاندار شــده ثابــت و کمتــر از یــک نانومــوالر در نظــر
گرفتــه میشــود .امــا غلظــت مولکــول دیگــر متغیــر اســت .در
6
طــول واکنــش فلورســانس نرمــال (نســبت فلورســانس اولیــه
بــه فلورسانســی کــه بعــد از روشــن شــدن لیــزر فروســرخ
اندازهگیــری میشــود) گــزارش میگــردد .اگــر غلظــت X
بهعنــوان غلظتــی از مولکــول نشــاندار شــده کــه بــه مولکــول
هــدف متصــل شــده اســت ،میتــوان فلورســانس نرمــال را
طبــق فرمــول زیــر بــه غلظــت نســبت داد:

در ایــن معادلــه جملــة اول فلورســانس مولکولهــای متصــل
نشــده و جملــة دوم نشــاندهندة فلورســانس مولکولهــای
Initial fluorescence
MST T-jump
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تفسیر سیگنالها
همانطــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد در روش ترموفــورز
از رنگهــای فلورسانســی اســتفاده میشــود .بهمنظــور
نشــاندارکردن مولکــول پذیرنــده ،ایــن رنگهــا بــه بخــش
خاصــی از مولکــول متصــل میشــوند .در طــول آزمایــش
تغییــرات ایجــاد شــده در ایــن رنگهــا توســط آشکارســاز
مشــخص میگــردد .نتایــج حاصــل بــه صــورت نمــوداری
کــه تغییــرات فلورسانســی را در طــول زمــان نشــان میدهــد
نمایــش داده میشــوند .ایــن نمــودار حــاوی چنــد مرحلــه
اســت کــه از هرکــدام میتــوان اطالعــات خاصــی از تعامــات
مولکولــی اســتخراج کــرد .ایــن مراحــل بــر حســب گام زمانــی
و اینکــه لیــزر فروســرخ خامــوش یــا روشــن باشــد از یکدیگــر
متمایــز میشــوند (نمــودار  .)1ایــن مراحــل بــه ترتیــب شــامل
فلورســانس اولیــه (فلورســانس نمونــه پیــش از روشــن نمــودن
لیــزر فروســرخ) ،خیــز دمایــی (تغییــرات فلورسانســی در ثانیــة
اولــی کــه نمونــه بــا لیــزر فروســرخ گــرم میشــود و هنــوز
حــرکات ترموفــورزی مولکــول آغــاز نشــده اســت) ،ترموفــورز
(مرحلــهای کــه حــرکات ترموفــورزی آغــاز میشــود) ،خیــز
دمایــی معکــوس (کــه بعــد از خامــوش کــردن لیــزر و ســرد
شــدن نمونــه ایجــاد میشــود و نمونــه دچــار انتشــار معکــوس
Dichroic
Capillary

4
5

Downloaded from shefayekhatam.ir at 23:45 +0330 on Monday September 23rd 2019

تصويــر  -1شــکل دســتگاه و نحــوة قرارگیــری نمونــه در آن .جزئیــات و اجــزای دســتگاه

یکــی از مزیتهــای روش ترموفــورز ایــن اســت کــه بــرای
القــای حــرارت بــه نمونــه از لیــزر فروســرخ اســتفاده میشــود.
لیــزر فروســرخ بــا دقتــی در حــدود میلــی کلویــن منجــر بــه
گــرم شــدن نمونــه میشــود کــه ایــن مــورد در مقایســة
خصوصیــات ترموفــورزی غلظتهــای ســری نمونــه بســیار
مهــم اســت .از طرفــی ،بــا توجــه بــه اینکــه لیــزر فروســرخ
بــر روی نمونــه متمرکــز میشــود ،میتوانــد در محــدودة
میکرومتــری منجــر بــه افزایــش دمــای نمونــه شــود و ایــن
بــرای تجزیــهو تحلیــل ســریع ترموفــورز بســیار مهــم اســت.
حرکــت مولکولهــا در محلــول بــه انتشــار بســتگی دارد .لیــزر
فروســرخ بــا حرارتدهــی موضعــی ســبب اختــاف دمــا در
محلــول شــده و ایــن اختــاف دمــا باعــث حرکــت مولکولهــا
در جهــت همگنســازی دمــا در محلــول میشــود .کل رونــد
اصلــی آزمایــش میتوانــد در  ۳۰ثانیــه انجــام شــود .بــهایــن
ترتیــب کــه یــک ثانیــه پــساز آنکــه لیــزر فروســرخ روشــن
شــد ،انــرژی در موضــع جــذب میشــود و توزیــع دمایــی بــه
حالــت تعــادل میرســد و دمــای حالــت گــذار از یــک درجــة
کلویــن بــه ده درجــة کلویــن (حــدودا ً  ۲الــی  ۶درجــه بــه
طــور معمــول) افزایــش مییابــد .پــساز ایــن افزایــش ســریع
دمــا خیــز دمایــی ( 7)MSTترموفــورز در محلــول گرادیــان یــا
شــیب غلظتــی ایجــاد میکنــد (.)13، 14
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متناســب بــا هدفــی کــه دنبــال میکنــد طراحــیشــده
اســت .دســتگاه ترموفــورز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.
همانطــور کــه در تصويــر  ۱مشــخص اســت مهمتریــن
اجــزای دســتگاه ترموفــورز لیــزر فروســرخ ،آینــة دورنــگ
نمــا ،4عدســیها و لولههــای موئینــه 5هســتند .بــرای انجــام
آزمایــش ،محلــول نمونــة موردنظــر را در رقتهــای خــاص و
ســری تهیــه کــرده و در لولههــای موئینــه ریختــه میشــوند.
ســپس ایــن لولههــای موئینــه کــه حــاوی غلظتهــای ســری
هســتند در مــکان در نظــر گرفتــه شــده در دســتگاه قــرار داده
میشــوند.

متصــل شــده (کمپلکــس) اســت .بنابرایــن طبــق ایــن معادلــه
میتــوان از اختــاف ایــن دو جملــه کســر مولکولهــای
متصــل شــده و در نتیجــه ثابــت توزیــع واکنــش را بــه دســت
آورد (.)5، 13-15

مقاله مروري

فلورسانس اولیه
در ابتــدای آزمایــش کــه مولکولهــا بــه صــورت یکنواخــت
در محلــول پراکندهانــد و هنــوز لیــزر فروســرخ روشــن
نشــده اســت ،ســیگنال فلورســانس اولیــه بــه دســت میآیــد
کــه آن را بــهصــورت  Fاولیهــ نش��ان میدهن��د .بنابرایــن در
ایــن مرحلــه میتــوان اطالعاتــی را در رابطــه بــا تعامــات
مولکولــی بــه دســت آورد کــه مســتقل از مراحــل وابســته
بهــ لی��زر فروسرــخ میباش��ند .مــدتزمــان ایــن مرحلــه در
حــدود  5ثانیــه اســت .معمــوالً ،در تجزیــهو تحلیــل آزمایــش
ترموفــورز ،بــا توجــه بــه اینکــه محلــول نمونــة مــورد نظــر
بــه صــورت دســتی تهیــه میشــود ممکــن اســت مقــدار
فلورســانس اولیــه بیــن  5الــی  10درصــد متغیــر باشــد .امــا
بــا توجــه بــه اینکــه در آزمایــش ترموفــورز تغییــرات نســبی
فلورســانس اندازهگیــری میشــود ،تغییــرات کوچــک در
فلورســانس اولیــه تأثیــری در نتیجــة آزمایــش نخواهــد
داشــت .در برخــی از مــوارد ،فلورســانس اولیــه ممکــن اســت
تغییرات��ی در حال�تـ اتص��ال مولک��ول را گ��زارش دهدــ .بــه
عبارتــی ممکــن اســت تعامــات مولکولــی در ایــن مرحلــه
رخ داده و باعــث تغییراتــی در فلورســانس اولیــه شــوند.
دســتگاه ترموفــورز بـه گونـهای طراحـی شــده کــه تغییــرات
در شــدت فلورســانس بســیار دقیــق اندازهگیــری شــود.
بنابرایــن اگــر میانکنــش دو مولکــول منجــر بــه تغییــرات
بســیار ناچیــز در شــدت فلورســانس شــوند میتــوان بــه
راحت�یـ آن را اندازهگیـ�ری ک�رـد .ایــن تغییــرات ممکــن
اســت باعــث تغییــرات الکتروســتاتیکی در رنــگ فلورســانس
در هنــگام تشــکیل کمپلکــس شــود و در صــورت امــکان
میتــوان ثابــت تجزیــه را از تغییراتــی کــه در فلورســانس
اولیــه رخ میدهــد محاســبه کــرد .تغییــرات بســیار شــدید
و غیرقاب ـل انتظــار در ایــن مرحلــه نیــز میتوانــد اشــاره بــه
تجمــع مولکولهــای متصــل یــا غیــر متصــل قبــل از اتمــام
آزمایــش داشــته باشــد (.)9، 13، 16

ایــن مرحلــه زمانــی رخ میدهــد کــه لیــزر فروســرخ روشــن
شــود و نمونــه بهســرعت در کمتــر از یــک ثانیــه حرارتدهــی
میشــود .در واقــع در ایــن مرحلــه میتــوان بــا تغییــر دمــای
ذاتــی فلورســانس میــزان تمایــل مولکولهــا را اندازهگیــری
کــرد .دمــای ذاتــی رنــگ فلورســنتی بــه تغییــرات محیطــی
وابســته اســت .بــه عبارتــی تغییــر در دمــای نمونــه ممکــن
اســت منجــر بــه تغییراتــی در شــدت شــود کــه بــه علــت
تغییــر در جــذب فلورســانس ،نیمهعمــر فلورســانس ،میــزان
کوانتــوم و جابهجایــی طیــف فلورسانســی منتشــر شــده
باشــد .ایــن تغییــرات نیــز بــه ویســکوزیته و محیــط رنــگ
یعنــی ســازگاری موضعــی و ترکیــب آمینواســیدی پروتئیــن
و محلــول اطــراف آن بســتگی دارد .بــرای مثــال زمانــی کــه
مولکوــل در موقعیت�یـ نزدیـ�ک بــه رن��گ فلورسانسـ�ی بــه
پروتئیـ�ن نشـ�اندار شـ�ده بـ�ا رنـ�گ فلورسانسـ�ی متصـ�ل شـ�ود
یــا تغییــرات کانفورماســیونی در نزدیکــی موقعیــت رنــگ در
پروتئیــن ایجــاد کنــد ،ایــن اتصــال ســبب تغییــرات دمایــی
نیــز در نمــودار فلورســانس میشــود کــه در ایــن مرحلــه
قاب�لـ تشــخیص اســت .پــس طبــق مطالبــی کــه بــه آنهــا
اشــاره کردیــم ،میتوانیــم بگوییــم کــه خیــز دمایــی بــه
وســیلة اثــرات موضعــی یــا محلــی ایجــاد میشــود .بــا توجــه
بــه تعامــات گــزارش شــده بیــن رنگهــای فلوروســنت و
تریپتوفانهــای پروتئیــن ،باالتریــن حــد ایــن اثــر در بــازة
 ۱الــی  ۲نانومتــر میباشــد .ایــن پدیــده اطالعــات زیــادی
در رابطــه بــا نــوع اتصــال و جایــگاه آن ارائــه میدهــد .ایــن
حساســیت خیــز دمایــی میتوانــد توســط رنــگ فلورســنتی
ب شــده تعدیــل شــود.
انتخــا 
خصوصیــات کوانتومــی رنگهــا بهشــدت تحــت تأثیــر
قطبیــت محلــول یــا محیــط و بنابرایــن ترکیــب مولکــول
زیســتی قــرار دارنــد .عــاوه بــر آشکارســازی خصوصیــات
اســتاتیکی محیــط اطــراف رنــگ ،ایــن مرحلــه میتوانــد
میــزان ســختی و اســتحکام داربســت و ســاختار مولکــول
دیپولهــا را نیــز آشــکار کنــد .اســتحکام و ســختی ســاختار
پروتئیــن معمــوالً تحــت تأثیــر تعامــات و اتصــاالت تغییــر
میکنــد و ممکــن اســت ســختتر یــا منعطفتــر شــود
کــه ایــن پدیــده ســبب تغییــر میــزان فلورســانس در ایــن
مرحلــه میشــود کــه میتوانــد اتصــال و کیفیــت آن
را مشــخص کنــد .ســیگنالهای  T-jumpو ترموفــورز
میتواننــد بــهراحتــی از هــم جــدا شــوند ،زیــرا اثراتــی کــه
منجــر بــه تغییــرات ناشــی از دمــا در فلورســانس و همچنیــن
خــود حــرارت میشــود ،فرایندهــای ســریع هســتند کــه
تقریبـاً بالفاصلــه پــس از روشــن شــدن لیــزر فروســرخ اتفــاق
میافتدــ .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مرحلــه از آزمایــش
بــه قطــر داخلــی لولــة موئینــه بســیار حســاس اســت،
بنابرایــن در انتخــاب نــوع لولــة موئینــه بایــد دقــت الزم بــه
کار گرفتـ�ه شـ�ود (.)9، 13، 16
Back diffusion
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نمودار  -1سیگنال حاصل از آزمایش ترموفورز و مراحل مختلف آن.

خیز دمایی
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یــا بازگشــتی 8میشــود) .از هــر کــدام از ایــن مراحــل
میتــوان اطالعــات خاصــی را در رابطــه بــا میــزان تمایــل
مولکولهــا و نحــوة اتصــال آنهــا بــه دســت آورد کــه در
ادامــه بــه هرکــدام از آنهــا خواهیــم پرداخــت.

دوره هفتم ،شماره سوم ،تابستان 1398

دوره هفتم ،شماره سوم ،تابستان 1398

بهمنظــور تجزیـه و تحلیــل اطالعــات بـ ه دســتآمــده ،نســبت
مقادیــر فلورســانس  ۳۰ثانیــه بعــد از روشــن کــردن لیــزر
فروســرخ و یــک ثانیــه بعــد از روشــن کــردن لیــزر محاســبه
میشــود و نمــودار آن در مقابــل غلظــت مولکــول نشــاندار
شــده رســم میشــود .بــهایــنترتیــب فلورســانس نرمــال
مرحلــة خیــز دمایــی را شــامل نمیشــود و تنهــا تغییــرات
فلورسانســی القــا شــده بــه وســیلة تحــرک ترموفــورزی
(تغییــرات غلظتــی) را شــامل میشــود .بهمنظــور اینکــه
خیــز دمایــی در تجزیــهو تحلیلهــا دخیــل باشــد میتوانیــم
نســبت فلورســانس اولیــه بــه فلورســانس  ۳۰ثانیــه پــس از
روشــن کــردن لیــزر فروســرخ را بــه دســت آورده و نمــودار
آن را محاســبه کنیــم .بایــد توجــه داشــت کــه الزم نیســت
ترموفــورز بهمنظــور دســتیابی بــه ثابــت توزیــع بــه حالــت
پایــدار یــا  steady stateبرســد (.)9، 13، 16
انتشار بازگشتی
پــساز اینکــه لیــزر فروســرخ خامــوش شــد ،شــیب دمایــی
بهســرعتی کــه ایجــاد شــده بــود از بیــن م ـیرود .ب ـه محــض
اینکــه گرادیــان دمایــی بهعنــوان نیــروی محرکــه ترموفــورز
برطــرف شــد ،گرادیــان غلظتــی نیــز برطــرف میشــود .مــدت
زمــان الزم بــرای رســیدن بــه یــک توزیــع همگــن مولکولهــا
بســتگی بــهســرعت انتشــار و انــدازة مولکولهــا دارد .بنابرایــن
انتشــار برگشــتی بــرای تشــخیص تغییــرات انــدازة مولکــول
بسیــار مناس��ب اس��ت .در اصــل ایــن فراینــد شــبیه بــه روش
( 9)FRAPاســت و میتــوان قطــر هیدرودینامیکــی مولکــول
را اندازهگی�رـی ک�رـد .عــاوه بــر ایــن اطالعــات دیگــری کــه

عوامــل و شــرایط بهینــه بــرای انجــام آزمایــش
ترموفــورز
بهمنظــور اینکــه آزمایــش ترموفــورز در شــرایط بهینــه انجــام
شــود نیــاز اســت کــه برخــی شــرایط در نظــر گرفتــه شــود و
اجــزای مختلــف دســتگاه نیــز کنتــرل شــوند .مــواردی کــه در
نتیجــة آزمایــش تأثیرگذارنــد و بایــد بــه آنهــا اهمیــت داد
عبارتانــد از:
 -1شدت فلورسانس
شــدت فلورســانس بــهطــور چشــمگیری بــا توجــه بــه نــوع
فلئورفــر ،توالــی  DNAو پروتئیــن و محــل فلئورفــر در مولکول
متفــاوت اســت .قــرار دادن یــک فلئورفــر نزدیــک بــه جایــگاه
میانکنــش میتوانــد منجــر بــه یــک آزمایــش حســاس و
دقیــق شــود .همچنیــن بــا توجــه بــه هــدف و نــوع آزمایــش،
فلئوفــور بایــد از ایــن نظــر کــه بــا سوبســترا بــر ســر جایــگاه
اتصــال رفتــار رقابتــی نداشــته باشــد نیــز تســت شــود.
 -2شدت لیزر
شــدت لیــزر در تنظیــم شــیب دمایــی تأثیــر دارد .بــا تغییــر
تنظیمــات شــدت لیــزر از  10الــی  100درصــد ،بــهطــور
میانگیــن میتــوان ســبب افزایــش  2الــی  6درجــهای دمــا
شــد .بــرای دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب دادههــا ،شــدت
لیــزر بایــد بــا توجــه بــه نــوع تعامــات مولکولــی انتخــاب
شــود.
 -3نوع بافر
نــوع بافــر مــورد اســتفاده نیــز ممکــن اســت در توانایــی
آشکارســازی تعامــات تأثیرگــذار باشــد .بافرهــای بــا درصــد
کــم نمــک منجــر بــه اختــاف بیشــتر در خصوصیــات
ترموفــورزی مولکــول میشــوند .میتــوان سیســتم مــورد نظــر
را از نظــر خصوصیــات بافــری بهینــه کــرد .بنابرایــن توصیــه
میشــود کــه از بافرهــای مختلــف بهمنظــور وضــوح بیشــتر
ســیگنالهای تعامــل اســتفاده شــود .البتــه مایعــات زیســتی
هماننــد خــون و عصــارة ســلولی نیــز میتواننــد در ترموفــورز
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
 -4نوع لولههای موئینه
جنــس لولههــای موئینــه بایــد بــهگونــهای باشــد کــه
مولکولهــای نمونــه دچــار چســبندگی بــه دیوارههــای
آن نشــود .بــر اســاس نــوع نمونــه ،لولــة مویئنــه میتوانــد
آبدوســت ،آبگریــز و یــا ســاده باشــد.
Fluorescence recovery after photo bleaching
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ایــن مرحلــه از آزمایــش ترموفــورز بــرای ارزیابــی اطالعــات
واکنــش بســیار مناســب اســت .ترموفــورز در بــازة زمانــی
متفاوتــی از خیــز دمایــی رخ میدهــد و اساســاً مرحلــهای
اســت کــه فراینــد انتشــار در آن صــورت میگیــرد و معمــوالً
یــک ثانیــه بعــد از روشــن کــردن لیــزر فروســرخ رخ میدهــد.
تغییــرات در خصوصیــات ترموفــورزی گون ـهای کــه بــا رنــگ
فلورســنتی نشــاندار شــده اســت منعکسکننــدة تغییراتــی
اســت کــه بــر تحــرک ترموفــورزی ( )DTو ضریــب توزیــع
( )Dتأثیــر دارنــد .ایــن تغییــرات شــامل تغییــرات در انــدازه،
بــار و الیــة حاللپوشــی مولکــول میباشــند .ایــن تغییــرات
هماننــد تغییــرات رخ داده در مرحلــة خیــز دمایــی بــهصــورت
موضعــی نیســتند بلکــه تغییــرات کلــی مولکــول نشــاندار
شــده بــا رنــگ فلورســانس را شــامل میشــود .یکــی از
مهمتریــن مزیتهــای ایــن روش ایــن اســت کــه نـ ه تنهــا بــه
تغییــرات انــدازة کمپلکــس در پاســخ بــه تعامــات و اتصــاالت
بســتگی دارد بلکــه بــه تغییــرات در بــار و الیــة حاللپوشــی
نیــز بســتگی دارد .بنابرايــن ،خــواص ترموفئوريتــي تغييــر
میکننــد ،حتــی اگــر يــک ترکيــب مولکولــی ،پپتيــد يــا
حتــی يــون بــا پروتئيــن نشــاندار فلورســنتی بســيار بزرگتــر
تعامــل داشــته باشــد.
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ترموفورز

از ایــن مرحلــه میتــوان بــه دســت آورد ایــن اســت کــه اگــر
فراینــد مــا ب ـ ه گون ـهای باشــد کــه در آن هیچگونــه تغییــری
در انــدازة مولکــول انتظــار نداریــم (بــرای مثــال در اتصــال
مولکولهــای کوچــک) ،امــا ایــن تغییــر در آزمایــش پدیــد
آمــد ،در آن صــورت آزمایــش بیانکننــدة تجمــع مولکولــی
اسـ�ت (.)9، 13، 16

مقاله مروري

انجــام واکنــش را میتــوان بــا دمــا کنتــرل کــرد .انجــام
ترموفــورز در دماهــای مختلــف میتوانــد اطالعــات مهمــی از
واکنــش در اختیــار قــرار دهــد .محــدودة تغییــرات دمــا در
ترموفــورز بیــن  20الــی  45درجــة ســانتیگراداســت (.)15
گسترة کاربردی روش ترموفورز
تعییــن تمایــات مولکولهــای زیســتی بــه واکنــش
بــا دقــت بســیار بــاال

میانکنش پروتئینهای غشایی

در نمــودار تغییــرات فلورســانس نرمــال در مقابــل غلظــت
لیپوزومهــای حــاوی ســیناپتوبروین (غیرنشــاندار) مشــاهده
میشــود (نمــودار  .)2بــرای انجــام تیتراســیون ،غلظــت
لیپــوزوم نشــاندار شــده ثابــت نــگاه داشــته میشــود.
در غلظــت  ۴۵۰نانــو مــوالر  ۵۰درصــد اتصــاالت انجــام
میشــود .تغییــرات مشــاهدهشــده در نوســانات ترموفــورزی
تفکیــک قطعــة  ۴۷آمینواســیدی را از لیپــوزوم نشــاندار
شــده در رقابــت بــا ســیناپتوبروین کــه نســبت بــه ایــن قطعــة
کوتــاه تمایــل بیشــتری بــه اتصــال بــا لیپــوزوم دارد را نشــان
میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه تعامــل بــهصــورت رقابتــی
اســت ،همانطــور کــه در نمــودار مشــاهده میکنیــم در
مقایســه بــا نمــودار شــاهد کــه مربــوط بــه لیپوزومهــای فاقــد
ســیناپتوبروین اســت ،تغییــرات ترموفــورزی در غلظتهــای
پاییــن لیپوزومهــای ســیناپتوبروین چنــدان قابــل محســوس
نیســت زیــرا مقــدار کمــی از قطعــات  ۴۷آمینواســیدی
تفکیــک شــدهاند .امــا در غلظتهــای بــاال ایــن تغییــرات
بســیار قــوی و مشــهود اســت (.)13، 18

همجوشــی انــواع غشــاءها ،وزیکولهــا ،لیپوزومهــا و
میســلها یکــی از فرایندهــای مهمــی اســت کــه توجــه
زیــادی بــه آن میشــود .در محیــط بــدن بــرای اهــداف
مختلفــی از جملــه انتقــال پیــام ،انتقــال مــواد و ارتباطــات
ســلولی کاربــرد دارد .در تحقیقــات زیســتی از ایــن فراینــد در
زمینــۀ دارورســانی اســتفاده میشــود ( .)17بنابرایــن بــرای
بررســی آن روشهــای مختلفــی اســتفاده میشــود کــه یکــی
از مفیدتریــن روشهــا روش ترموفــورز میباشــد.
همجوشــی غشــاءها و وزیکولهــا در انتقــال پیامهــای
عصبــی در موجــودات زنــده ب ـه طــور مکــرر انجــام میشــود.
ایــن همجوشــی بــه واســطة گروهــی از پروتئینهــای
غشــایی انجــام میشــود کــه  SNAREنامیــده میشــوند.
پروتئینهــای  SNAREنقــش کلیــدی در فراینــد همجوشــی
غشــاءها در موجــودات دارنــد .یکــی از مهمتریــن کاربردهــای
ایــن پروتئینهــا در اعصــاب اســت کــه همجوشــی وزیکــول
سیناپســی بــا غشــای پسسیناپســی را در پاســخ بــه افزایــش
ســطح یــون کلســیم وســاطت میکننــد (.)18، 19
بــرای مطالعــة چگونگــی رونــد همجوشــی ،دو غشــایی کــه
حــاوی پروتئینهــای  SNAREســازگار و مکمــل هســتند
را در نظــر میگیریــم .یکــی از غشــاءهای لیپوزومــی حــاوی
پروتئیــن  SNAREعصبــی بــه نــام ســیناپتوبروین ( ۲-کــه بــه
اختصــار  Syb-2نامیــده میشــود) و غشــای دیگــر نیــز حــاوی
پروتئیــن  ،SNAP-25سینتاکســین  A1-و قطعـهای از پروتئین
ســیناپتووبروین  ۲-اســت کــه بــا الکســافلور  ۴۸۸نشــاندار

نمــودار  -2نمــودار حاصــل از بررســی نحــوة میانکنــش پروتئینهــای غشــایی

بــهوســیلة ترموفــورز.

ERANS

کاربــرد ترموفــورز در مطالعــة میانکنــش پروپیــل
اولیگوپپتیــداز و آلفــا ســینوکلئین (عامــل بیمــاری
پارکینســون و دیگــر ســینوکلئینوپاتیها)
بعــد از آلزایمــر ،پارکینســون شــایعترین اختــال عصبــی
محســوب میشــود کــه نــه دلیــل کام ـ ً
ا واضحــی دارد و نــه
درمــان قطعــی بــرای آن وجــود دارد .تجمع آلفاســینوکلئین در
مغــز ،مهمتریــن عامــل در بیماریهــای ســیونکلئینوپاتیها
و دیگــر بیماریهــای مرتبــط بــا زوال عقــل هماننــد
پارکینســون محســوب میشــود .در واقــع در ایــن بیماریهــا،
پروتئینهــای ســینوکلئین بــه هــم میچســبند و تودههایــی
بــه نــام اجســام لویــی 10تشــکیل میدهنــد کــه ایــن تودههــا
ســبب اختــال در کارکــرد ســلولهای عصبــی و در نهایــت
Lewy bodies
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یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ترموفــورز در زمینــۀ تعییــن
تمایــل مولکولهــا در تعامــات زیســتی میباشــد .ایــن
تعامــات شــامل تعامــل پروتئیــن -پروتئیــن ،پروتئیــن -پپتید،
پروتئیــن -یــون ،پروتئیــن –نوکلئیکاســید و پروتئیــن -غشــا
میباشــد .ایــن روش دقــت بســیار باالیــی دارد و قــادر اســت
ثابــت تجزیــة واکنــش ( )Kdرا در غلظتهــای پیکومــوالر
کــه در داروســازی اهمیــت ویــژهای دارد تعییــن کنــد .مزیــت
منحصــر بــهفــرد ترموفــورز در آشکارســازی تغییــرات بســیار
کوچــک در الیــة حاللپوشــی مولکــول اســت و در نتیجــه
بــرای تجزیــه و تحلیلهــای مســتقل از طبیعــت و انــدازة
مولکــول بســیار مناســب اســت.

شــده اســت .بــا اتصــال کامــل توالــی  ۴۷آمینواســیدی متصــل
بــه سینتاکســین  A1-بــه  SNAREکمپلکــس ســیس تشــکیل
میدهنــد .بــهایــنترتیــب همجوشــی دو غشــاء انجــام شــده
و ســیگنال فلورسانســی آشــکار میشــود.
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در مطالعــة دیگــری بهمنظــور مطالعــۀ خصوصیــات
بیوفیزیکــی مولکولهــای آلفاســینوکلئین ،از روش ترموفــورز
اســتفاده شــد .در ایــن مطالعــه بــرای بررســی تأثیــر انــدازة
ایــن مولکــول بــر خصوصیــات ترموفــورزی آن ،ســه مــدل
آلفاســینوکلئین مونومــری ،اولیگومــری و فیبــری در محلــول
بافــری یــک میلیمــوالر تریــس و  PH=7/4موــرد مطالعــه
قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش انــدازة
آلفاســینوکلئین بــا توجــه بــه ســاختار ،ضریــب ســورت نیــز
افزایــش مییابــد .مــوردی کــه در ایــن آزمایــش نســبت
بــه وابســتگی ضریــب ســورت ب ـ ه انــدازه جالــبتوجــه بــود،
ضریــب نفــوذ حرارتــی مولکولهــا بــود .بــه عبارتــی عــاوه بــر
ضریــب ســورت ،ضریــب نفــوذ حرارتــی نیــز بــر اســاس انــدازه
98
98

اســتفاده از ترموفــورز بــرای توســعۀ آنتیبادیهــای
منوکلونــال در درمــان تومورهــای سیســتم عصبــی

محیــط اطــراف تومورهــا بهشــدت ســرکوبکنندۀ سیســتم
ایمنــی اســت و ب ـه طــور موضعــی پاس ـخهای ضــد تومــوری
لنفوســیتهای  Tرا کــه از نفــوذ و گســترش تومــور جلوگیــری
میکننــد را تنظیــم میکنــد .بــه طــور کلــی لنفوســیتهای
 Tبهمنظــور منــع گســترش تومــور مولکولهایــی بــه نــام
 PD-1را بیــان میکننــد و تومــور نیــز در مقابــل ایــن
مولکــول لیگانــد  PD-1یــا بــهاختصــار  PD-L1و  PD-L2را
بیــان میکننــد و بــهایــنترتیــب عملکــرد سیســتم ایمنــی
را خنثــی میکننــد .مطالعــات نشــان داده کــه میتــوان
بــا مســدود کــردن میانکنــش  PD-1و لیگاندهــای آن بــا
اســتفاده از آنتیبادیهــای منوکلونــال یــا  anti-PD-1و یــا
 ،anti-PD-L1از خنثیســازی عملکــرد سیســتم ایمنــی در
مقابــل انــواع تومورهــا جلوگیــری بــه عمــل آورد .بــرای ایــن
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مطالعــۀ خصوصیــات بیوفیزیکــی آلفاســینوکلئینها
بــا اســتفاده از ترموفــورز

همچنیــن در مطالعاتــی کــه بــر رفتــار اتصالــی آنهــا بــه
مولکولهــای مختلــف انجــام شــد ،مشــخص شــد کــه نســبت
مولکــول برچســبدار بــه بــدون برچســب نیــز میتوانــد
پارامترهــای تجربــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .خصوص ـاً در
مــورد ترکیباتــی مثــل اپیگالوکاتچی ـنگاالت یــا بــهاختصــار
 EGCGکــه میتواننــد شــدت فلورســانس رنــگ را تحــت
تأثیــر قــرار دهنــد .اپیگالوکاتچی ـنگاالت ترکیــب بــا فرمــول
شــیمیایی  C22H18O11و محلــول در آب اســت کــه خاصیــت
ضدســرطانی خصوصـاً در ارتبــاط بــا تومورهــای مغــزی را دارد.
در بررس��ی میانکنــش ایــن مولکــول بــا آلفاســینوکلئین،
مشــخص شــد کــه اگــر نســبت مولکــول برچســبدار بــه
ش از حــد بــاال باشــد ،خــواص
مولکــول بــدون برچســب ،بی ـ 
ســطحی و نحــوۀ پیوســتگی تودههــای -αسـ�ینوکلئین بـ�ه
طــور قابــلتوجهــی در مقایســه بــا یــک ســاختار کامــ ً
ا
بــدون برچســب قابــلتغییــر اســت .مطالعــات نشــان داد کــه
در نسـ�بت بهینـ�ة  ۰/۰۲الــی  ۰/۰۳ثابــت اتصــال  EGCEبــه
فیبریلهــای آمیلوئیــد آلفاســینوکلئین و اولیگومرهــای آن بــه
ترتیــب برابــر  ۲/۵±۰/۴میکرومــوالر و  ۴/۳±۰/۸میکرومــوالر
اســت .تمایــل اتصــال فیبریلهــا در ایــن آزمایــش در قیــاس
بــا شــرایطی کــه قــدرت یونــی محلــول بــاال بــود حــدودا ً
یــک واحــد کمتــر اســت .در حالــیکــه تمایــل EGCE
بــه اولیگومرهــا بیــش از ایــن مشــخص نشــده بــود .چنیــن
تغییراتــی در ثابــت اتصــال بــر روی خصوصیــات ترموفــورزی
مولکــول تأثیرگذارنــد .بنابرایــن میتــوان بــا انجــام ایــن
آزمایشــات بــه ایــن تغییــرات پــی بــرد .نتایــج ایــن مطالعــه
نشــان داد کــه گونههــای یــک مولکــول کــه دارای خصوصیــات
الکتروفــورزی مشــابه هســتند میتواننــد از نظــر خصوصیــات
ترموفــورزی بســیار متفــاوت باشــند و میتــوان از ایــن روش
بــرای مطالعــة دقیــق خصوصیــات منحصــر بــهفــرد زیســتی،
فیزیکــی و شــیمیایی و همچنیــن رفتــار تعاملــی آنهــا در
محیطهــای مختلــف اســتفاده کــرد (.)21
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مــرگ آنهــا میشــوند .عملکــرد اصلــی ایــن پروتئیــن بــ ه
طــور دقیــق مشــخص نیســت؛ امــا فرضیــات بــر ایــن اســاس
اســت کــه در انتقــال پیامهــای سیناپســی ،بســتهبندی و
انتقــال وزیکولهــای سیناپســی نقــش دارد .آلفــا ســینوکلئین
یــا بــهاختصــار  aSynحــاوی  ۱۴۰آمینواســید در ســه دومیــن
پروتئینــی اســت :دومیــن - Nترمینــال کــه جهشهــای
مختلفــی کــه ســبب ایجــاد انــواع پارکینســون میشــوند
در ایــن بخــش قــرار دارنــد ،بخــش مرکــزی آبگریــز کــه
در تجمــع و تشــکیل تــوده نقــش مهمــی دارد و در نهایــت
دومیــن - Cترمینــال کــه ناحیــة اســیدی پروتئیــن اســت و در
تشــکیل شــکلگیری فیبــری پروتئیــن نقــش دارد .مطالعــات
نشــان میدهنــد کــه عامــل مهــم در تجمــع ایــن پروتئینهــا،
پروتئینــی بــه نــام پروپیــل اولیگوپپتیــداز میباشــد .پروپیــل
اولیگوپپتیــداز یــک پروتئیــن  ۸۰کیلودالتونــی بــا فعالیــت
ســرین پروتئــازی اســت کــه در مغــز و دیگــر بافتهــای
بــدن وجــود دارد .در مطالعــهای کــه بهمنظــور درک نحــوة
تأثیــر پروپیــل اولیگوپپتیــداز در تجمــع آلفاســینوکلئینها
در ســلولهای عصبــی  N2Aمــوش انجــام شــد ،میانکنــش
پروپیــل اولیگوپپتیــداز فعــال بــا نــام اختصــاری ( )PREPو
پروپیــل اولیگوپپتیــداز موتانــت (غیرفعــال) بــا نــام اختصــاری
( )PREPS554Aبــا روش ترموفــورز مــورد مطالعــه قــرار
گرفــت .در ایــن آزمایــش تیتراســیون مقــدار معینــی از پروپیل
اولیگوپپتیــداز فعــال  PREPو غیرفعــال ( )PREPS554Aکــه
بــا رنــگ فلورســانس  NT-647برچســبدار شــده بودنــد بــا
غلظتهــای مختلفــی از آلفاســینوکلئین فاقــد برچســب انجــام
شــد .نتایــج حاصــل نشــان دادنــد کــه آلفــا ســینوکلیئن بــا
ثابتهــای تعــادل  2/96میکرومــوالر و  1/41میکرومــوالر بــه
ترتیــب بــه پروپیــل اولیگوپپتداز فعــال و پروپیــل اولیگوپپتیداز
غیرفعــال متصــل میشــود .بــه عبارتــی آلفاســینوکلئین بــا
تمایــل بیشــتری بــه پروپیــل اولیگوپپتیــداز متصــل میشــود.
بنابرایــن میتــوان بــا طراحــی مولکولــی کــه بتوانــد عملکــرد
پروتئیــن پروپیــل اولیگوپپتیــداز را مهــار کنــد ،از تجمــع آلفــا
ســینوکلئینها و در نتیجــه پیشــروی بیمــاری پارکینســون
جلوگیــری کــرد (.)20

و ســاختار ایــن مولکولهــا خصوصــاً بــرای ســاختار فیبریــل
آلفاســینوکلئین متفــاوت اســت.

مقاله مروري
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پروتئینــی بــه نــام  EcoSSBیکــی از پروتئینهایــی اســت
کــه در همانندســازی  DNAنقــش کلیــدی را ایفــاء میکنــد.
ایــن پروتئیــن تترامــری اســت کــه بــه تــک رشــتههای
الیگونوکلئوتیــدی متصــل میشــود .بهمنظــور آشــنایی بــا
کاربــرد روش ترموفــوررز در مطالعــة خصوصیات اســتوکیومتری
واکنشهــا ،میانکنــش ایــن پروتئیــن را بــا الیگونوکلئوتیــدی
کــه حــاوی  ۳۵نوکلئوتیــد اســت بررســی میکنیــم (نمــودار
 .)3در ایــن مطالعــه الیگــو نوکلئوتیــد بــا  Cy5نشــاندار شــده
اســت ۳۰ .نانومــوالر از ایــن مولکــول بــرای تیتــر کــردن ۴۰
نانومــوالر از پروتئیــن  EcoSSBاســتفاده میشــود .نمــودار
حاصــل نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش غلظــت EcoSS
تــا  ۱۵نانومــوالر ســیگنال ترموفــورز نیــز افزایــش مییابــد.
ســپس تــا غلظــت  ۳۰نانومــوالر  EcoSSBســیگنال ترموفــورز
کاهــش مییابــد .ایــن حالــت از نمــودار نشــان میدهــد
کــه در غلظــت  ۱۵نانومــوالر ،هــر پروتئیــن  EcoSSBبــا دو
مولکــول  Cy5-oligo (dT) 35اشــباع میشــود ،یعنــی رابطــة
اســتوکیومتری  1 :2میباشــد .اضافــه کــردن  EcoSSBبیــش
از غلظــت  15نانومــوالر موجــب کاهــش جایگاههــای اشــغالی
میشــود ،تــا اینکــه در غلظــت  ۳۰نانومــوالر هــر مولکــول

ترموفــورز روشــی ســاده و کارآمــد بــرای اندازهگیــری
ســینتیک واکنشهــا نیــز محســوب میشــود ( .)24بــا ایــن
روش میتــوان ســرعت تغییــر سوبســترا ،اتصــال رقابتــی
مهارکنندههــا ،شــرایط بافــر یــا اثــر عوامــل دیگــری کــه در
ســرعت واکنــش تأثیــر دارنــد را بررســی کــرد.
بــرای بررســی کاربــرد ایــن روش در اندازهگیــری ســینتیک
آنزیمهــا مطالع ـهای کــه بــر روی آنزیــم  DNase Iانجــام شــد
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در ایــن مطالعــه دو راه مختلــف
بــرای انجــام آزمایــش اجــرا شــد .در راه اول فعالیــت نوکلئــاز را
مســتقیماً در یــک لولــة موئینــه در ســه مرحلــة زمانــی (مرحلــة
اول لیــزر فروســرخ خامــوش بــود ،مرحلــة دوم لیــزر روشــن و در
مرحلــة ســوم لیــزر مجــدد خامــوش شــد) اندازهگیــری گردیــد.
در راه دوم واکنــش را در دورههــای مختلــف انکوباســیون متوقف
کــرده و ســپس در هــر دوره آزمایــش  MSTانجــام شــد .شــواهد
بــهدســتآمــده از هــر دو آزمایــش تغییــرات ترموفــورزی
وابســته بــه زمــان کــه دال بــر فعالیــت اندونوکلئــازی DNase
 Iاســت را نشــان داد .بــا انجــام ایــن دو روش و مقایســة نتایــج،
اثبــات شــد کــه از روش ترموفــورز عــاوه بــر اســتفاده در تعیین
و تشــخیص تعامــات مولکولــی ،در مطالعــة ســینتیک آنزیمهــا
نیــز اســتفاده گــردد (.)25
مطالعــة ســاختار
پر و تئینهــا )

پروتئینهــا

(تاخوردگــی

از کاربردهــای دیگــر ترموفــورز عــاوه بــر تعییــن و شناســایی
تعامــات مولکولــی میتــوان بــه شناســایی و تشــخیص
خصوصیــات تاخوردگــی پروتئینهــا اشــاره کــرد .نحــوة
دناتوراســیون پروتئینهــا در تشــخیص اســتحکام و ســاختار
تاخوردگــی آنهــا بســیار مهــم اســت .تحلیــل فراینــد
تاخوردگــی و دناتوراســیون پروتئینهــا در طراحــی ســاختار
بهینــه و مناســب جهــت درمــان بیماریهــای گوناگــون از
جملــه بیماریهایــی کــه بــا تاخوردگــی غلــط پروتئینهــا در

نمــودار  -3بررســی خصوصیــات اســتوکیومتری میانکنــش پروتئیــن  BSSocEبــا الیگونوکلئوتیــد
ب ـه وســیلة روش ترموفــورز.
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بررســی خصوصیــات اســتوکیومتری واکنشهــای
زیســتی

مطالعة سینتیک آنزیمها
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منظــور ،در پژوهشــی میانکنــش  PD-1-eGFPو
 eGFPبیــان شــده در ســلولهای  CHO-K1بــرای تعییــن
تمایــل کمپلکسهــای ایجــاد شــده از  PD-1و لیگانــد آن PD-
 L1در محیــط تومــور بــه روش ترموفــورز مــورد مطالعــه قــرار
گرفــت PD-1 .یــک گلیکوپروتئیــن غشــایی نــوع  Iاســت کــه
از  288اســیدآمینه تشــکیل شــده اســت .ایــن پروتئیــن بــر
ســطح ســلولهای  ،CD4+ســلولهای  ،CD8+ســلولهای
 ،Bســلولهای  Tمحيطــی و ســلولهای عصبــی بیــان
میشــود .در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه روش ترموفــورز
روشــی بســیار دقیــق و ارزشــمند بــرای مطالعــۀ مســیر PD-1
 / PD-L1و همچنیــن توســعۀ مســدودکنندههای ایــن مســیر
اســت .همچنیــن مشــخص شــد کــه میتــوان از پروتئینهــای
تخلیــص نشــده بــرای مطالعــۀ میانکنــش انــواع مولکولهــا
در روش ترموفــورز اســتفاده کــرد (.)22
PD-L1-

 EcoSSBبــا یــک مولکــول  Cy5-oligo (dT) 35اشــغال
میشــود (.)23
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روش ترموفــورز یکــی از روشهــای مناســب جهــت شناســایی
فراینــد تاخوردگــی پیچیــدة بســیاری از پروتئینهــا میباشــد
و حتــی بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان واســطههای
ســاختاری مختلفــی کــه از تاخوردگــی غلــط بــه دســت
میآینــد را شناســایی و بررســی کــرد.

نمــودار  -4مطالعــة تاخوردگــی و دناتوراســیون پروتئینهــا بــهوســیلة
ترموفــورز.

نتیجهگیری
در ایــن مقالــه بــا اســتناد بــر مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از روش
ترموفــورز انجــام شــده بــود ســعی کردیــم ایــن روش را معرفــی
کــرده و بــه مزایــا و کاربردهــای مختلــف آن اشــاره کنیــم.
مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهنــد کــه ایــن روش گســترة
کاربــرد فراوانــی دارد .بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان رفتــار
درشــت مولکولهــای زیســتی ،پلیمرهــا و حتــی مولکولهــای
کوچــک را در محلولهــای مختلــف مــورد مطالعــه قــرار داد.
شــرایطی کــه در ایــن روش بــرای مطالعــة مولکولهــا فراهــم
میشــود بــه محیــط طبیعــی و بــدن موجــودات زنــده بســیار
نزدیــک اســت .از طرفــی مقــدار نمونــة مــورد نیــاز بــرای
آزمایــش بســیار ناچیــز و بــدون نیــاز بــه تخلیــص پروتئیــن
اســت ،همچنیــن پارامترهــای اتصــال قابــل اندازهگیــری
و تعییــن میباشــند .بنابرایــن بــا ایــن روش ،جزئیتریــن
تغییراتــی کــه در مولکــول در حیــن واکنــش صــورت میگیــرد
در زمــان کوتــاه و بــا هزینــة کمتــر تعییــن میگــردد .از ایــن
رو ،در مطالعــات دارویــی و درمانــی خصوصــاً در آســیبهای
عصبــی میتوانــد بســیار کاربــردی باشــد.
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بــه ایــن منظــور بــه مطالعــهای کــه در رابطــه بــا تغییــرات
خصوصیــات ترموفــورزی کونکاناوالیــن  Aبــر اثــر غلظــت
 GdmClانجــام شــده اســت اشــاره میکنیــم .کونکاناوالیــن
 Aمتعلــق بــه خانــوادهای از پروتئینهــا بــه نــام لکتیــن
اســت کــه کاربردهــای زیســتی مختلفــی دارد .بــرای مثــال
بــرای شناســایی ســلولهای ســالم و ســرطانی کاربــرد دارد،
در مطالعــة گلیکوالســیون ســلولها و همچنیــن تهیــة
اولیگوســاکاریدها و گلیکوپپتیدهــا در آزمایشــگاه بــا اســتفاده
از کروماتوگرافــی تمایلــی کاربــرد دارد .در مطالعــات پیشــین
مشــخص شــده کــه فراینــد دناتوراســیون ایــن پروتئیــن در
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ارتبــاط اســت بســیار حائــز اهمیــت میباشــد.

ســه مرحلــه انجــام میشــود .مطابــق نمــودار  4دناتوراســیون
القــا شــدة ایــن پروتئیــن توســط  GdmClنمــودار ترموفــورزی
دو حالــت گــذار در محــدودة  ۰/۸و  ۱/۸مــوالر از غلظــت
 GdmClنشــان میدهــد .در غلظــت  ۱الــی  ۱/۶مــوالر
 GdmClیــک واســطة ســاختاری پایــداری تشــکیل میشــود
ا تاخــورده و کام ـ ً
کــه ترموفــورز آن از حالــت کام ـ ً
ا دناتــوره
شــده کونکاناوالیــن  Aبیشــتر اســت .همانطــور کــه ایــن
مطالعــه نشــان میدهــد ،بــا توجــه بــه مصــرف کــم نمونــه
و زمــان اندازهگیــری کوتــاه MST ،بهعنــوان یــک جایگزیــن
جالــبتوجــه بــرای تجزیــهو تحلیــل فراینــد دناتوراســیون
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