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  چکیده

رسانی سلولی و تنظیم فرایندهاي مهم زیستی از در مسیر پیام )2b)FGFR2bرشد فیبروبالستی عاملگیرندهزمینه: 

تیروزین کینازي  در ناحیه ايجمله تکثیر و تمایز سلولی نقش اساسی دارد. به عالوه تغییرات ژنتیکی نظیر جهش نقطه

FGFR2b  با سرطان پستان، تخمدان و رحم در ارتباط است. هم چنین مطالعه هاي اپیدمیولوژیکی و مدل هاي حیوانی

یک اسید و آلفا لینولنیک اسید روي ئیک اسید، لینولئازجمله اول ؛و سلولی نشان داده اند که اسید هاي چرب غیراشباع

  دارند. تأثیررطانی رشد و تکثیر سلول هاي س

  

انسانی و بررسی تغییرات  FGFR2bسازي مقدار مناسبی از ناحیه کینازي این مطالعه به منظور بیان و خالص هدف:

  ساختاري آن در برهمکنش با اسیدهاي چرب غیر اشباع انجام شد.

  

ي بود به باکتر FGFR2bبینوترک نیپروتئ ينازیک نیروزیت هیژن ناح يکه حاو pLEICS-01دیپالسمها:مواد و روش

یک IPTGازاستفادهبانوترکیبپروتئینبیانژن مورد نظر انتقال داده شد. انیجهت بBL21کلی ایشیشریا مستعد

شد. ارزیابی) SDS)SDS-PAGEدر حضور  دیآم لیآکریپل ژلي الکتروفورز رواز با استفاده و  شدالقاموالرمیلی

خالص شد. فعال بودن نمونه  NTA-2+Niپروتئین بیان شده با استفاده از کروماتوگرافی میل ترکیبی توسط ستون حاوي 

بررسی شد.  PAGEطبیعی و موتان توسط روش  C(PLC)فسفولیپاز  SH2پروتئین بعد از دیالیز توسط تعامل با ناحیه

خالص شده در حضور غلظت هاي مختلف  نیپروتئسیون شیمیایی و دورنگ نمایی حلقوي و دناتوراطیف فلوئورسانس

  یک اسید و آلفا لینولنیک اسید سنجیده شد.ئیک اسید، لینولئاول

  

درجه سانتی گراد  20قبل و بعد از القا شدن نشان داد که پروتئین بیان شده در دماي  SDS-PAGEبررسی  ها:یافته

هاي کرد که پروتئین خالص شده عاري از آلودگی بود و پروتئینتأییدPAGE-SDSمحلول است. همچنین بررسی 

افزایش  ورسنسئطیف سنجی فلو بررسی  کرد.تأییدفعال بودن پروتئین خالص شده را PAGEباکتریایی نداشت. نتایج 

شدت نشر را با افزایش تدریجی غلظت هر سه اسید چرب غیر اشباع نشان داد. طیف سنجی دورنگ نمایی حلقوي  

حضور اسیدهاي  و نیزنشان داد ناحیه ي کینازي مورد مطالعه ما داراي ترکیب بتاي بیشتري نسبت به آلفا می باشد. 

دناتوراسیون شیمیایی ساختار سوم یکی از دومین هاي ناحیه ي چرب در محلول ساختار دوم کیناز را تغییر نمی دهد. 

  مشاهده نشد.  LA. هر چند این تغییر در حضور دادتغییر  OAو  ALAکینازي در حضور 

  

 38نیپروتئ کیکه  2bیبروبالستیرشد ف عاملبینوترک رندهیگ ينازیک هیناحباتوجه به یافته ها،  گیري:بحث و نتیجه

تغییرات ساختار سوم  و نشان داده شد که به صورت محلول و فعال است. دیگرد خالصودیاست تول یلودالتونیک

گردید. این ناپایداري در سطح مولکولی می تواند موجب  OAو  ALAدومین کینازي موجب ناپایدار شدن آن در حضور 

قبلی که استفاده از اسیدهاي چرب غیر  اختالل در مسیر پیام رسانی سلول شود این مطالعات هم جهت است با مطالعات

  اشباع را در سرطان به عنوان یک درمان جانبی پیشنهاد می کنند.

غیر اشباع، سازي پروتئین، ناحیه کینازي، اسیدهاي چرب بیان پروتئین، خالص، بروبالستیرشد ف عاملها: کلیدواژه

يسانس، طیف سنجی دورنگ نمایی حلقوطیف سنجی فلوئور


