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 :هدچکی
 زيستي مهم فرايندهاي تنظيم و سلولي رساني پيام مسير در2b (FGFR2b ) فيبروبالستي رشد عامل گيرنده: زمینه

 کينازي روزينتي ناحيه در اينقطه جهش نظير ژنتيکي تغييرات عالوه به .دارد اساسي نقش سلولي تمايز و تکثير جمله از

FGFR2b حيواني هاي مدل و اپيدميولوژيکي هاي مطالعه چنين هم. است ارتباط در رحم و تخمدان پستان، طانسر با 

 فعال ترکيب يک نارنجين  .دارند تأثير  سرطاني هاي سلول تکثير و رشد روي فالونوئيدها؛ که اند داده نشان سلولي و

  و کند وارد طبيعي هاي سلول به آسيبي ينکها بدون است خاص سرطاني هاي سلول برابر در سيتوتوکسيک بيولوژيکي

 نقش سلولي تکثير در همچنين .يابد مي کاهش را سيگنال انتقال مسيرهاي فسفوريالسيون تنظيم توجهي قابل طور به

 .دارد

 

 تغييرات بررسي و انساني FGFR2b کينازي ناحيه از مناسبي مقدار سازيخالص و بيان منظور به مطالعه اين :هدف

 .شد انجام نارنجين جمله از فالونوئيد با برهمکنش در آن ريساختا

 

 طيف. گرفت انجام ستون وسيله به آن تخليص و القا IPTG از استفاده با نوترکيب پروتئين بيان :هاروش و مواد

 .شد سنجيده نارنجين مختلف هاي غلظت حضور در شيميايي دناتوراسيون و فلوئورسانس

 

 غلظت جيتدري افزايش با را نشر شدت افزايش ورسنسئفلو سنجي طيف بررسي  و پروتئين تخليص و بيان :هايافته

 .داد نشان را پروتئين اين ناپايداري و نارنجين

 

 2b ستيفيبروبال رشد عامل نوترکيب گيرنده کينازي ناحيه شد داده نشان ،ها يافته به باتوجه :گیرينتیجه و بحث

 ينازيک دومن سوم ساختار تغييرات .باشد مي فعال و محلول صورت به است لودالتونيکي 38 پروتئين يک که شده خالص

 رمسي در اختالل موجب تواند مي مولکولي سطح در ناپايداري اين. گرديد نارنجين حضور در آن شدن ناپايدار موجب

 يک عنوان به سرطان درمان در را فالونوئيدها از استفاده ،قبلي مطالعات با جهت هم مطالعه اين. شود سلول رساني پيام

 .کند مي پيشنهاد جانبي درمان

 فلوئورسانس سنج طيف ، نارنجين کينازي، ناحيه پروتئين، سازيخالص ،فيبروبالست رشد عامل :هاکلیدواژه
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 بیان مسئله -1-1

  هاي مرتبط با آنسرطان و درمان  -1-1-1

(در 76سرطان به عنوان دومين عامل مرگ و مير در جهان بعد از سکته قلبي شناخته شده است )

وژيک هاي سالم يک وضعيت پاتولي تقسيم و تکثير شده و با نفوذ به بافتبه طور غير عاد هاسرطان سلول

هاي توموري شش قابليت بيولوژيکي کسب کند. در طي رشد و توسعه سرطان، سلولدر بدن ايجاد مي

نال ها قابليت حفظ سيگشوند. يکي از اين نشانههاي سرطان شناخته ميکنند که تحت عنوان نشانهمي

 شود. دومين نشانه اين است کههاي سرطاني ميشد که اين امر موجب تکثير مداوم سلولباتکثيري مي

کنند. سومين نشانه، مقاومت هاي سرکوب کننده رشد سلولي فرار ميهاي سرطاني شده از سيگنالسلول

به هاي ديگر کند. نشانهدر برابر مرگ سلولي است که ويژگي ناميرايي را در سلول سرطاني ايجاد مي

 (37باشند )ترتيب شامل القاي رگزايي، تهاجم و متاستاز مي

هاي گسترده در درمان سرطان، بيماران مبتال به تومورهاي  پيشرفته هنوز هم امروزه با وجود پيشرفت

دهند. از اين رو داروهاي موثرتري در درمان سرطان مورد نياز در اثر بيماري جان خود را از دست مي

ي اخير، دانش بهتري از آسيب شناسي مولکولي سرطان بدست آمده است که سنتز است. در سال ها

پذير کرده است. در حقيقت هر چند ماه يکبار سرطان جديد را امکانشمار زيادي از داروهاي ضد

شوند. انجام تحقيقات بيشتر در جهت کشف سرطان مطرح ميداروهاي جديدتري به عنوان داروي ضد

کي که به طور ترجيحي در تومورزايي بعضي سرطان ها نقش ايفا مي کنند، در آينده هاي متابوليمسير

کننده مسيرهاي  متابوليکي سرطان، کننده ويا فعالراه را براي محققين در جهت  کشف  داروهاي مهار

شده را نمي توان در  سازد. بر خالف داروهاي شيمي درماني، اغلب اين داروهاي تازه کشفهموار مي

بندي داروهاي ضد سرطان، از اين نظر مورد اهميت است که  به بندي کرد. طبقهيک گروه خاص دسته

کند تا به يک ديدگاه جامع از داروهاي ضدسرطان موجود و نيز درمان سرطان با محققين  کمک مي

 يابند. ترکيبي از اين داروها  دست
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درماني درماني و ايمنيدرماني، هورمونيميهاي شبه طور کلي درمان سرطان شامل استفاده از روش

هاي ايزومرازها، مهار کننده هاي ميتوز، آنتي متابوليت ها، آنتي کنندهباشد. ترکيباتي نظير مهارمي

بيوتيک ها و عوامل آلکيله از نظر ساختار شيميايي و سازو کار عملکردشان در گروه داروهاي شيمي

درماني در ها و استروئيد ها به عنوان هورمونآندروژنها و آنتيژناستروگيرند. آنتيدرماني جاي مي

و واکسن ها تحت  2-گيرند و داروهايي نظير اينترفرون، اينترلوکيندرمان سرطان مورد استفاده قرار مي

برد دارند. عالوه بر اين، مولکول هدف اين داروهاي ضد درماني در بيماري سرطان کارعنوان ايمني

و يا پروتئين باشد. به طور کلي عوامل شيمي DNA , RNAمکن است در يکي از سطوح سرطاني م

ها در سطح سنس اليگونوکلئوتيدکنند. آنتيهاي توموري عمل ميسلول DNAدرماني در سطح 

mRNA هاي سلول توموري برهمکنش هاي کوچک با پروتئينهاي مونوکلونال و مولکولباديو آنتي

 (29دهند)نشان مي

 فالونوئيدها و سرطان و کاربرد آن در طراحي داروهاي ضدسرطان -1-1-2

باشد. شيميايي ساخته شده توسط نور به نام پلي فنول ها مي فالونوئيد بخشي از طبقه بزرگ مواد

چندين هزار نوع فالونوئيد در مواد غذايي رايج با منشأ گياهي مثل چاي، شکالت، کاکائو، دانه ي سويا 

خاصيت جذب حشرات، در گرده افشاني و باروري گياهان نيز  ها به علتفالونوئيدد. و شراب وجود دار

مصرف موادغذايي  .(28)شوندمقاومت به عوامل بيماري زا در گياهان مي باشندو باعث افزايشموثر مي

 و افزايشها تاثير بسزايي در حفظ کارايي مغز، بهبود حافظه از جمله فالونوئيد فنوليغني از ترکيبات پلي

گيري حافظه نيز نقش  دهي عصبي در شکل دارد، از طرفي با بهبود سيگنال  انسان توانايي يادگيري

فالونوئيدها داراي اثرات قوي آنتي اکسيداني و ضد التهابي هستند.از طرفي سبب فعال شدن  دارد.

 (84و61)کند.  بافتي جلوگيري مي  هاي کليدي در تنفس ميتوکندري شده و از آسيب آنزيم

آمده از مطالعات هاي حيواني و سلولي و همچنين نتايج بدستتحقيقات انجام گرفته برروي مدل

اپيدميولوژيکي گوياي اين مطلب است که فالونوئيدها قادرند رشد و تکثير سلول هاي سرطاني را در 
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پوست تغيير  ( و پروستات و85و23(، کولون )28انواع مختلفي از سرطان ها مانند سرطان پستان )

بوسيله مبارزه با التهاب، اکسيداسيون، مرگ سلولي و رشد سلول هاي  تواننددهند. فالونوئيدها مي

به سرطان  ممکن است فالونوئيدها در کاهش خطر ابتال  .توموري در کاهش خطر سرطان موثر باشند

 .تاثيري نداشته باشند اما در کاهش شدت بيماري حتما نقش دارند

ور کنند. همچنين در کشها از طريق مهار عناصر کاتاليز شونده از اکسيداسيون جلوگيري ميدفالونوئي

هاي مرکبات بطور ويژه درصد فالوونوئيد 45شود. چين براي درمان هپاتيت از فالونوئيدها استفاده مي

زان به مي بخشند. افراد سيگاري وآنهايي که تحت فشار استرس هستند،را بهبود مي C ويتامين  جذب

توانند به فرم هاي مرکبات ميهاي مرکبات دارند. فالوونوئيدو فالوونوئيد Cزيادي نياز به ويتامين

هايي براي ورزشکاران استفاده شوند. کاربرد ترکيباتي جهت کنترل افراد سيگاري يا به شکل آمپول

کنترل خواص دارو، فالونوئيدها همراه با داروهاي ضدسرطان باعث نفوذ سلولي بهتر دارو، 

شود. اين امر موجب  هاي توموري ميفارماکوکينتيک بهتر و همچنين افزايش تجمع دارو در سلول

شود. عالوه بر اين، يکي از عمده ترين سرطان و کاهش سميت آن ميافزايش فعاليت درماني داروي ضد

اين يک نياز واقعي براي طراحي هاي باليني در مسير درمان سرطان، مقاومت دارويي است. بنابرنگراني

ي هرچه بهتر داروها براي غلبه بر اين نگراني وجود دارد. در اين بين، داروهاي ضد سرطاني که پايه

 (.71و63فالونوئيدي دارند  عامل مهمي در غلبه بر مقاومت دارويي هستند )

ه ت است و طعم تلخي بگليکوزيد فالون مي باشد فالونوئيد اصلي در گريپ فرو (naringinنارنجين)

گريپ فروت مي دهد و به طور طبيعي در مرکبات يافت مي شود. نارنجين بازدارنده بعضي از داروهاي 

واز متابوليسم اين دارو جلوگيري مي کند که شامل  مي باشد p450آنزيم سيتوکروم 

CYP3A4,CYP1A2 وردن دارو باشد. خ_ميباشد که اين ممکن است نتيجه برهمکنش ميان دارو

 In Vitroنارنجين و يا فالونوئيدهاي مثل نارنجين مي تواندباعث جذب روده اي برخي داروهاشودکه در 

يا بررسي بر روي حيوانات مشاهده شده اما در سالمتي انسان هنوز ناشناخته است اين اثرها شامل: 
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اتي در موش مي شود که سبب آنژيوژنز مي شود. ديابت را کاهش داده و سبب نئوروپ VEGFبازدارنده 

 و در ادراک اثر محافظتي و آسيب اکسيداتيو در موش نشان داده شده است.

نارنجين يکي از فالونوئيدهايي است که مزه بسيار تلخي دارد . اثرات نارنجين در درمان سرطان سينه 

برخي از  در کشاورزي از نارنجين بعنوان محرک رشد .(45)طي آزمايشات باليني به اثبات رسيده است

( . طي بررسيهاي بعمل آمده ميزان 38سبزيجات مانند کلم چيني و تربچه استفاده ميشود)

. اورتانو و (55)فالونوئيدهاي موجود در مرکبات به شدت بستگي به زمان برداشت ميوه هاي آن دارد 

تب بيشتر از ( اظهار داشتند که مقدار فالونوئيد نارنجين در ميوه هاي نارس به مرا1997همکاران )

 و پايهکوليتوار  مقدار آن در ميوه هاي کامالً رسيده است. آنها همچنين اظهار داشتند که اقليم ، نوع

روي مقدار فالونوئيدها تأثير داشته و بيشترين ميزان نارنجين در گريپ فروت روي پايه نارنج گزارش 

 .شده است.  نارنجين اهميت زيادي در صنايع مدرن داروسازي دارد

علت تلخي ليمو شيرين نارنجين و ليمونين است که در مجاورت هوا اکسيد ميشوند. نارنجين يکي از 

 فالونوئيد هايي است که فرمول ساختاري آن به صورت زير است:

 

نارنجين داراي اثرات ضد تومور و ضد سرطان سينه ميباشد. نارنجين سبب حفاظت معده در مقابل زخم 

. به عنوان آنتي اکسيدان و کاهش دهنده چربي خون اهميت فراواني دارد. در هاي ايجاد شده ميشود

آزمايشات بر روي حيوانات ، نارنجين سبب افزايش کارائي جذب دارو ها براي فشار خون باال ميشود. در 

 نارنجين به عنوان محرک رشد برخي سبزيجات استفاده مي گردد. کشاورزي از
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کسيدان عمل کرده و به سلول هاي بدن در محافظت از صدمات اکسيداتيو اين ماده به عنوان يک آنتي ا

کمک مي کند. ديده شده است که داراي ويژگي ضد سرطاني است بدون اينکه به سلول هاي بدن 

آسيب برساند. اين ترکيب نوعي اسيد زيستي مي باشد ودر برابر برخي سلول هاي سرطاني 

 سلول هاي طبيعي وارد نمايد. سيتوتوکسيک است بدون اينکه آسيبي به

شايد ناشي از کاهش تهاجم نارنجين باشد. نارنجين به عنوان  RAS/MPKمهار مسير سيگنالينگ و

اثر مهار کنندگي به کار برده مي شود. توانايي ضد ويروسي نارنجين به فعاليت انتي اکسيداني مربوط 

که به تهاجم و  AKT/PI3Kو  ERK/MEKمتعاقبا فعاليت مسير  EFGFاست. ليگاند هاي باند 

ديگر فنوتيپ هاي بد خيم کمک مي کند.  نارنجين به طور قابل توجهي تنظيم فسفريالسيون دو عضو 

PI3K/AKT وRAS/MAPK   مسيرهاي انتقال سيگنال را کاهش مي دهد همچنين در تکثير

 تهاجم و بقا نقش دارد. ,سلول

Wasowski c  , PymLJ    بر روي  فالونوئيد ها  به  عنوان ليگاندهاي     2012و همکارانش در سال

و سنتتيک  به   ازمايش کردند ودريافتند به طور خالصه فالونوئيد هاي طبيعي  GABA گيرنده  

اثرات   GABAگيرنده هاي    روي  عنوان  ليگاند  جايگاه  اتصال  بنزوديازپين ها  داروهاي موثر

د در ضمن مي توانند به عنوان ابزار براي مطالعه جايگاه هاي سودمند روي  سيستم عصبي مرکزي دارن

مورد   GABA subtype-selectiveو توليد داروهاي GABAتنظيم کننده موجود در گيرنده هاي 

 استفاده قرار گيرند.)(

Moon H.kim   بر روي سنتز و سنجش بيولوژيکي مهار کننده گيرنده 2012و همکارانش در سال

 (50بررسي کردند.)تيروزين کينازي 

با فالونوئيد هايي مانند  FGFR2bبر طبق مطالعه انجام شده مشخص گرديد که تاکنون برهمکنش

نارنجين در مطالعه اي گزارش نشده است. بر اين اساس در اين مطالعه تغييرات ساختاري پروتئين 
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شامل  براثر برهمکنش با نارنجين با کمک تکنيک هاي اسپکتروسکوپي FGFR2bنوترکيب 

 گردد.فلوئورسانس بررسي مي

 گيرنده هاي تيروزين کينازي به عنوان يک هدف درماني در سرطان -1-1-3

ين هاي تيروزين کينازي هستند. ااي از گيرندههاي فاکتور رشد فيبروبالستي متعلق به خانوادهگيرنده

سلولي،  مله تکثيررساني سلول نقش کليدي درتنظيم فرآيندهاي زيستي از جها در مسير پيامگيرنده

 زايي و توسعهمتابوليسم سلولي، ترميم بافتي، رگ(. 31,62کنند )بقا ،مهاجرت و تمايز سلولي ايفا مي

ها مراحل جنيني از جمله وظايفي هستند که در دوران جنيني و بزرگ سالي در بدن توسط اين گيرنده

هاي عامل گيرنده . اشکال موتاسيون يافتهشوند ( انجام ميFGFبا اتصال به عوامل رشد فيبروبالستي )

هاي متعددي از جمله سرطان پستان، معده، پروستات، کولون، رحم و رشد فيبروبالستي در سرطان

ها با چندين اختالل آسيب اختالل در انتقال پيام اين گيرنده . (51مولتيپل ميلوما شناخته شده است)

اي اسکلتي مانند سندرم فايفر که به دليل جهش در ناحيه هشناسي انساني مرتبط است، ازجمله سندرم

رساني مشخص شده است که اختالل تنظيمي مسير پيام . شودايجاد مي FGFR2کينازي پروتئين 

تواند ناشي از تغييرات ژنتيکي باشد( با ايجاد سرطان ارتباط هاي عامل رشد فيبروبالستي )که ميگيرنده

ن گروه از کينازها را به عنوان يک هدف درماني جالب توجه در درمان سرطان  تنگاتنگي دارد و اين امر اي

 کند.مطرح مي

ل تليال و مزانشيماهاي اپيباشند که هرکدام به ترتيب در بافتميc و  bاين گيرنده ها داراي دو ايزو فرم 

يرد گبالستي جاي ميهاي فاکتور رشد فيبروي گيرندهدر خانواده شوند. همچنين هفت گيرندهبيان مي

 FGFR4و  FGFR1b ،FGFR1c،FGFR2b  ،FGFR2c ،FGFR3b ،FGFR3cکه شامل 

ها داراي يک بخش داخل غشايي، يک ناحيه خارج سلولي متصل شونده به (. همه آن45باشد )مي

 FGFR2bي ليگاند و يک ناحيه داخل سلولي که خاصيت تيروزين کينازي دارد هستند. گيرنده

متشکل  FGFR2bي کينازي ي فاکتور رشد فيبروبالستي است.  ناحيهتليال گيرندهيايزوفرم اپ

-C و  N-terminal ي کينازيباشد و داراي ساختار به صورت دو ناحيهاسيدآمينه مي334از
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terminal  يشوند اين ناحيهي اتصال دهنده انعطاف پذير به هم مرتبط مياست که توسط يک ناحيه 

احيه هاي نشود که در عملکرد فسفريالسيون تيروزيني فعال سازي نيز ناميده ميلقهاتصال دهنده ح

کنند که در هاي انساني محصوالتي را کد ميژن ٪20ي گيرنده نقش مهمي دارد. تقريبا ي کيناز

هاي اصلي اين مسيرها از کنندهرساني )انتقال عالمت( سلولي مشارکت دارند. تنظيممسيرهاي پيام

اي از هاي تيروزين کيناز دستهنمايند. آنزيمهاي فسفريالسيون/دفسفريالسيون عمل ميواکنش طريق

آمينه تيروزين روي پروتئين هدف خود هستند. دو ها هستند که مسئول فسفريالسيون  اسيدآنزيم

ء و هاي تيروزين کيناز وجود دارد که عبارت از گيرندهاي کينازي متصل به غشاخانواده از آنزيم

کينازهاي سيتوپالسمي که گيرنده نيستند. ناحيه کاتاليتيکي از تيروزين کيناز شامل مکان اتصال به 

 (.57و مکان اتصال به سوبسترا است ) ويژه   ATPمولکول

اگزون  21قرار گرفته است و  (10q26)روي بازوي بلند کروموزوم شماره ده انسان  FGFR2bژن 

هاي اندومتريال، تخمدان و پستان در ارتباط است.  اين گيرنده با سرطان (. تغييرات ژنتيکي در48دارد)

شده  ها گزارشيافته گيرنده عامل رشد فيبروبالستي در تعدادي از سرطانقابل ذکر است که نوع جهش

است که با افزايش پيام مرتبط با اين گيرنده ارتباط دارد.  با توجه به بررسي ما در متون علمي تاکنون 

ارشي به دست نيامده که در آن با استفاده از روش ذکر شده در اين مطالعه اين پروتئين نوترکيب گز

به صورت  FGFR2bي تيروزين کينازي پروتئين ي ناحيهبيان شده باشد. قابل ذکر است که تهيه

ش برهمکن کرد که در مطالعات بتوان اطالعاتي راجع به ساختار و نيز بررسيخالص اين امکان را فراهم 

. ي کينازي اين پروتئين به دست آوردهاي مختلف را روي ناحيهپروتئين و ليگاند از جمله اثر مهارکننده

سازي و اثر برهم کنش با فالونوئيدها از جمله نارنجين مقدار بنابراين مطالعه حاضر با هدف بيان و خالص

 انساني انجام شد. FGFR2bمناسبي از ناحيه کينازي 
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ازي کينازها از طريق ايجاد موتاسيون و راهکارهاي درماني سرطان از سفعال -1-1-4

 طريق مهار کينازها

اي در نواحي خارج سلولي، غشايي و سيتوپالسمي باعث دايمريزاسيون و يا هاي  نقطهجهش

يجاد سازي کينازها از طريق اشوند. فعالاتوفسفريالسيون بدون ايجاد اتصال بين ليگاند و گيرنده مي

هايي که اين موتاژنز  آنزيمي را شود. مکانيسمها ميتاسيون باعث فعاليت کينازي مداوم اين آنزيممو

اي است که سبب تغيير در کنند شامل ترانسلوکاسيون کروموزومي يا موتاسيون هاي نقطهايجاد مي

ي است. همه و تغيير در بخش کاتاليتيکي کيناز ATPنواحي خارج سلولي، تغيير در ناحيه اتصال به 

 هاي غير فعالکينازها در فرم فعال از نظر کنفورماسيون  شباهت زيادي با هم دارند در حالي که در فرم

اند. آنکوژنيک تيروزين کينازها تنظيم فرايندهاي سلولي را مختل و از نظر ساختاري با يکديگر متفاوت

ک هدف ها به عنوان يسد که اين پروتئينرکنند، بنابراين به نظر مييک فنوتيپ پاتولوژيک ايجاد مي

 (.3درماني جالب توجه براي درمان سرطان باشند )

دو رويکرد اصلي براي مهار فعاليت آنکوژنيک تيروزين کينازها وجود دارد. استراتژي اول استفاده از 

هاي ولهاي منوکلونال عليه ناحيه خارج سلولي اين گيرنده هاست و دومي بر مبناي مولکباديآنتي

دهند و فعاليت کيناز داخل سلولي را واکنش مي  ATPي اتصال به مولکول کوچک است که با ناحيه

هرسپتين، به عنوان  يک داروي ضد سرطان جديد که بازدارنده تيروزين  2001کنند. در سال مهار مي

ر برابر لونال انساني دبادي منوکهاي باليني معرفي شد. هرسپتين اولين آنتيکينازها بود براي آزمايش

 (.1999بود )اسليکوسکي و همکارانش، HER2/ne گيرنده تيروزين کيناز 

نيز که به طور اختصاصي فعاليت انکوژن  Imatinib mesylate, Gleveec, STI-571داروي 

به  2001آميز بود در سال کرد و در درمان لوکمي موفقيترا مهار مي BCR/ABLتيروزين کيناز 

 (.27رسيد )FDA تأييد 
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است که توانايي القاي توقف چرخه سلولي را در  PD173074 ترکيب   هاي کوچک مثالي از مولکول

 (.15جهش يافته دارد ) FGFR2هاي سرطان اندومتر با سلول

 کوچک مداخله گر  RNAيا RNA (asRNA) سنس استراتژي درماني ديگر استفاده از آنتي

(siRNA) اي را که در پيشرفت سرطان دخيل است را به ن ژن هدف ويژهاست که ممکن است بيا

ها  در به اختصاصيت باالي آن  siRNAهاي  (. مزيت استفاده از مولکول32طور انتخابي مهار کنند )

هاي سرطاني ممکن است منحصر به فردي است که فقط در سلول mRNAهاي اتصال  به رونوشت

توسط  (Wild type)ها با رونوشت اصلي ي اوقات تنها تفاوت آنباشد، که گاهوجود داشته باشند مي

ي تيروزين کينازي پروتئين (. در اين تحقيق ناحيه22شود )اي واحد ايجاد مييک جهش نقطه

FGFR2b باشد در برهمکنش با فالونوئيدها مورد مطالعه قرار گرفته هاي مورد نظر ميکه داراي جهش

 است.

 ضرورت انجام تحقیق -1-2

در  FGFR2bي کينازي مطالعات انجام گرفته چندين جهش افزايش انتقال پيام در ناحيهر د

هاي اندومتريال، تخمدان و پستان شناسايي گرديده است. همچنين مشخص شده است که سرطان

تغييرات  تواند ناشي ازهاي فاکتور رشد فيبروبالستي که ميرساني گيرندهاختالل تنظيمي مسير پيام

باشد با ايجاد سرطان ارتباط تنگاتنگي دارد. بنابراين اين امر اين گروه از کينازها را به عنوان ژنتيکي 

فاکتور  هاي گيرندهکند. کاربرد مهارکنندهيک هدف درماني جالب توجه در درمان سرطان  مطرح مي

ز حاصل از آميهاي سلولي سرطاني و نتايج موفقيتبر روي رده PD173074رشد فيبروبالستي نظير 

کند. در آن در مهار تکثير سلولي، مورد هدف قراردادن اين کينازها را در درمان سرطان تأييد مي

ي فاکتور رشد فيبروبالستي ارائه شده است که نشان دهنده ي گيرندههاي اخير چندين مهارکنندهسال

 (33,47باشد)يها مها با رويکرد ضدسرطاني آنسطح باالي توجه محققان به اين گيرنده
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هايي است که به صورت در حال حاضر يکي از اهداف عمده در فارماکولوژي مولکولي کشف مهارکننده

ستند که کنند. فالونوئيدها از جمله ترکيباتي هانتخابي با آنکوژنيک تيروزين کيناز اينتراکشن برقرار مي

بر طبق مطالعه انجام شده مشخص ت. در سالهاي اخير اثر ضدسرطاني و ضد التهابي آنها مطرح شده اس

با فالونوئيد هايي مانند نارنجين در مطالعه اي گزارش نشده  FGFR2bگرديد که تاکنون برهمکنش

براثر برهمکنش با  FGFR2bاست. بر اين اساس در اين مطالعه تغييرات ساختاري پروتئين نوترکيب 

 گردد.نس بررسي مينارنجين با کمک تکنيک هاي اسپکتروسکوپي شامل فلوئورسا

 

 اهداف و فرضیات تحقیق -1-3

 ف اصليهد -1-3-1

غلظت اثر نارنجين از خانواده فالونوئيدها بر ساختار ناحيه کينازي رسپتور فاکتور  minو  maxررسي 

 .رشد فيبروبالستي نوع دوم

 اهداف فرعي -1-3-2

 . E.coliترانسفورماسيون پالسميد نوترکيب به داخل   -1

 FGFR2bبيان و تخليص پروتئين نوترکيب   -2

سوم پروتئين تخليص شده با استفاده از دستگاه  تعيين اثر نارنجين برروي ساختار -3

 اسپکتروفلوريمتري

 اهداف کاربردي  -1-3-3

مي تواند در درمان برخي  FGFR2bمشخص شدن عوامل موثر در تغيير ساختار پروتئين نوترکيب 

 هاي علوم پزشکي و مراکز تحقيقات سرطان ها موثر باشد. بهره وران نتايج کاربردي اين تحقيق دانشگاه

 دارويي و سرطان مي باشند.
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 فرضيات تحقيق -1-3-4

 شود.بيان مي E.coliپروتئين نوترکيب در باکتري  -

 شود.پروتئين نوترکيب توسط کروماتوگرافي ميل ترکيبي خالص مي -

 کند.يتغيير منارنجين در برهمکنش با  FGFR2bيافته نوترکيب ساختار ناحيه کينازي پروتئين جهش -

 

  تعريف متغیرها -1-4

 

 جدول متغیرها -1-1 جدول

 وابسته مستقل عنوان متغیر

 کیفی کمی

 مقیاس تعريف علمی

 رتبه اي اسمی گسسته پیوسته

پروتئين 

نوترکيب 

FGFR2b 

 +  +   

پروتئين توليد 

شده به روش 

 مهندسي ژنتيک

بر اساس 

غييرات ت

جذب نور 

UV 

فالونوئيد 

 نارنجين
+   +   

نوعي فالونوئيد 

 گياهي

ميکروگرم 

بر ميلي 

 ليتر
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 ريف اصطالحاتتع -1-5

 

AB: Acid Box 

Adenosine TriphosphateATP:  

antisense RNAAsRNA:  

APS: Ammonium Persulfate 

Circular DichroismCD:  

Protein Modulated-CalciumCAMs:  

CHO: Chinese hamster ovary 

acid DocosahexaenoicDHA:  

diacylglycerolDAG:  

EPA: eicosapentaenoic acid 

Regulated Kinases-Extracellular SignalERK:  

Epidermal Growth Factor ReceptorEGFR:  

kinase domain2b   Fibroblast Growth Factor Receptor  KD:FGFR2b  

Fibroblast Growth Factor ReceptorFGFR:  

Fibroblast Growth FactorFGF:  

Food and Drug AdministrationFDA:  

factor receptor substrate 2FRS2:  

fibroblast growth factor binding proteinFGFBP:  

NAR:Nrinjin 

phosphate-guanidine diGDP:  

phosphate-guanidine triGTP:  

bound protein 2-growth factor receptorGRB2:  

1-associated binder-Grb2Gab1:  

Transferase-Glutathione SGST:  

nidinium HydrochlorideGuaGdnHCl:  

Heparan Sulfate GlycosaminoglycanHSGAG:  

Acid Piperazine Ethanesulafonic-HydroxyethylHEPES:  

thiogalactopyranoside-1-D  -Isopropyl βIPTG:  

Like Growth Factor Receptor-InsulinIGFR:  

Itk:  interleukin-2inducible T cell kinase 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=asrna%20abbreviation%20%20anti&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fallie.dbcls.jp%2Fpair%2FasRNA%3Bantisense%2BRNA.html&ei=BwvQUrf0AuGs7QbRtYDoBg&usg=AFQjCNFujhsajngo56cqCG-fG5Xq_Qj7gQ&sig2=xFvxeP9JxB3sdmT1dNDouw&bvm=bv.59026428,d.ZG4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=fgfbp%20abbreviation%20%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fallie.dbcls.jp%2Fpair%2FFGFBP%3Bfibroblast%2Bgrowth%2Bfactor%2Bbinding%2Bprotein.html&ei=yw3QUszDJJCAhAflpYHgAQ&usg=AFQjCNGxaYEyB9SuwY3TOlLP0v0NphAh8A&sig2=CmDgoWHEIDuAAk_mrtBbVg&bvm=bv.59026428,d.ZG4
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digital-dento-auriculo-LacrimoLADD:  

Binding Protein-Maltose MBP: 

protein kinase activated-mitogen: MAPK 

tic AcidNitrilotriace-+)2( NiNTA: - 2+ Ni 

nuclear factor kappa betaΚb:  -NF 

NMR: Nuclear magnetic resonance 

Derived Growth Factor Receptor-PlateletPDGFR:  

pLEICS-01: Plasmid Leicester-01 

Tyrosine Phosphatase-ProteinPTP:  

tubes PhotomultiplierPMT:  

Cγ phospholipasePLCγ:  

3-atidylinositolPhosphPI3:  

Receptor Tyrosine KinaseRTK:  

kinase/mitogen activated protein Ras Ras/MAP Kinase: 

Ribo nucleic acidRNA:  

fibrosarcoma rapidly acceleratedRaf:  

Small interfering RNASiRNA:  

SDS-PAGE:  Sodium Dodecyl Sulfate Poly Acrylamide Gel Electrophoresis PAGE 

Src homology 3SH3:  

canonical transient receptor potential protein 3TRPC3:  

SUMO:  Small ubiquitin-related modifier 

N, N, N', N' - tetramethyethylenediamine TEMED: 

Xenopus laevis ortholog of FLRT3XFLRT3:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: پیشینه تحقیق -2
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 مروري بر مطالعات انجام شده -2-1

 هاارتباط ساختار و عملکرد پروتئين -2-1-1

يا  پپتيدي تا خورده به شکل کرويي پليهاي زيستي متشکل از يک يا چند زنجيرهها مولکولپروتئين

نين د. همچهاي بيولوژي در سيستم حياتي ضروري هستنفيبري هستند که براي بسياري از عملکرد

يک پلي پپتيد، زنجيره واحدي از پليمرهاي خطي است که در آن آمينواسيدها با پيوند پپتيدي کنار 

 ها از ترکيبشود و ساختار اوليه پروتئيننوع اسيدآمينه يافت مي 20اند. در طبيعت يکديگر قرار گرفته

اري چهار سطح ساختاري مجزا چنين از نظر سطوح ساختشود. همنوع اسيدآمينه ايجاد مي 20همين 

 .شودها ديده ميدر پروتئين

پتيد پها قرار دارد که اشاره به توالي مختلف اسيدهاي آمينه يک پليدر سطح اول، ساختار اوليه پروتئين

اسيدها در ساختار اوليه توسط پيوند کوواالنسي يا پپتيدي به يکديگر متصل يا پروتئين دارد. آمينو

 شوند.يوندها طي فرآيند ترجمه يا بيوسنتز پروتئين ساخته مياند. اين پشده

هاي آلفا، صفحات بتا و چرخش بتا هستند. در اين سطح عامل سطح دوم يا ساختار ثانويه شامل مارپيچ

 ي ساختاري پيوندهاي هيدروژني هستند.پايدار کننده

هد. ساختار سوم توسط پيوندهاي دساختار سوم نماي کلي از يک مولکول پروتئيني منفرد را نشان مي

ي هيدروفوبيک، پيوندهاي نمکي، پيوندهاي شود. به طور معمول تشکيل هستهغير کواالن پايدار مي

سولفيدي و نيز بسياري از تغييرات پس از ترجمه در اين سطح ساختاري نمايان  هيدروژني، باندهاي دي

 کند.اي يک پروتئين را کنترل ميايهشوند. در واقع اين ساختار سوم است که عملکرد پمي

 يآخرين سطح، ساختار چهارم پروتئين است. اين ساختار توسط چندين مولکول پروتئيني يا زنجيره

موعه شوند و يک مجگيرد که هرکدام از اينها يک زير واحد پروتئيني ناميده ميپپتيدي شکل ميپلي

 (55کنند )پروتئيني واحد ايجاد مي
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 تيروزين کينازي هايگيرنده -2-1-2

درصد از کل ژنوم انساني  7/1پروتئين کيناز در ژنوم انسان وجود دارد که اين ميزان حدود  518تعداد 

لولي رساني داخل سمورد از اين تعداد شامل تيروزين کينازهايي هستند که نقش اصلي در پيام 90است. 

ي کينازها هستند که در بيولوژي خانواده کنند. عالوه براين، تيروزين کينازها مهمترين گروهايفا مي

 شوند.تيروزين کيناز در انسان به دو گروه عمده تقسيم مي 90اند. اين سرطان مورد مطالعه قرار گرفته

شوند.گروه دوم، تيروزين مورد مي 58ي تيروزين کينازي متصل به غشا هستند و شامل گروه اول، گيرنده

 شود.مورد مي 32گيرنده نيستند، اين گروه شامل کينازهاي سيتوپالسمي هستند که 

شوند خانواده تقسيم مي 20شان به  ي خارج سلوليهاي تيروزين کيناز براساس ساختار ناحيهگيرنده

ن هاي تيروزيي گيرندهي فاکتور رشد فيبروبالستي متعلق به خانواده(. همچنين گيرنده1-1)شکل

 (.42کينازي است )

 

 .ينازیک نيروزیت يها رندهیگ يبند دسته -1-2 شکل
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خانواده تقسيم ميشوند.  20ي خارج سلولي شان به گيرنده هاي تيروزين کيناز براساس ساختار ناحيه

السمي. پهر گيرنده سه ناحيه دارد. ناحيه خارج سلولي، ناحيه گذرنده از غشا و ناحيه کينازي داخل سيتو

 هاي فاکتور رشد فيبروبالستي در دسته چهارم اين خانواده قرار دارند.گيرنده

 فاکتورهاي رشد فيبروبالستي -2-1-3

 130الي  120اي همولوگ دارند که شامل ي هسته( يک ناحيهFGFفاکتورهاي رشد فيبروبالست )

( β1-β12پارالل(  ))آنتي ناهمسو  β يرشته 12اسيدآمينه است. اين ناحيه از کنار هم قرار گرفتن 

( در ناحيه HSGAG. محل اتصال هپاران سولفات گليکوزآمينوگليکان ))2-1شکل( تشکيل شده است 

و قطعاتي از منطقه  β1-β2هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالست، متشکل از حلقه اي پروتئينهسته

از دو کمپلکس  کلمتش FGF-FGFRاست. يک واحد عملکردي کمپلکس  β12و  β10ي دربرگيرنده

FGF-FGFR-HSGAG  است که به صورت دايمر متقارن کنار يکديگر قرار مي 1: 1: 1با نسبت-

شود و هر دو گيرنده نيز با گيرند. در اين دايمر هر ليگاند به طور هم زمان به هر دو گيرنده متصل مي

-FGF10مپلکس به طور مستقيم در تماس هستند. ساختار کريستالي کβ2 يک ديگر در ناحيه 

FGFR2b هپاران سولفات گليکوزآمينوگليکان متصل به انتهاي  نشان داده شده است. )3-1(در شکل

صال شود. اين نواحي عالوه برتسهيل اتپروتئين مي-ديستال غشايي دايمر موجب تقويت اتصال پروتئين

FGF-FGFRوند و به شزيه ميهاي فاکتورهاي رشد فيبروبالست در برابر تج، موجب تثبيت پروتئين

کنند. عالوه براين ناحيه ديگري به نام پروتئين اتصالي عنوان يک  مخزن ذخيره سازي ليگاند عمل مي

هاي تواند پروتئين( که يک پروتئين حامل است ميFGFBPفيبروبالست ) کتورهاي رشدفا به  

رج سلولي، يعني در جايي که ها از ماتريس خافاکتورهاي رشد فيبروبالست را از طريق آزادسازي آن

 اند فعال سازد. مشاهده شده استها توسط اتصال به هپاران سولفات گليکوزآمينوگليکان محدود شدهآن

شود و يک نقش مي FGF2هاي فيبروبالست وابسته به که پروتئين اتصالي موجب افزايش تکثير سلول

 (.9ها دارد )مهمي در پيشرفت بعضي از سرطان
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 .بروبالستیف رشد يفاکتورها ساختار -2-2 شکل

 

( به رنگ زرد و هم چنين دو انتهاي کربوکسيلي β1-β12پارالل(  )ناهمسو )آنتي  β يرشته 12

 با رنگ سياه، نشان داده شده است. 1فاکتورهاي رشد فيبروبالستي 
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 .FGF10-FGFR2b کمپلکس یستاليکر ساختار -3-2 شکل

 

به  نواحي قسمت خارج سلولي گيرنده فاکتور رشد  10ناحيه اتصال فاکتور رشد فيبروبالستي 

 در شکل نشان داده شده است. 2bفيبروبالستي 

 هاي فاکتور رشد فيبروبالستيگيرنده -2-1-4

–FGF1)عضو هستند  18اي از ( شامل خانوادهFGFsان )فاکتورهاي رشد فيبروبالست پستاندار

FGF10)و .(FGF16–FGF23) ( اين فاکتورها از طريق چهار گيرنده تيروزين کينازيFGFR1-

کنند و از اين طريق رشد و نمو جنين و سوخت و ساز بدن سلولي ايجاد ميهاي آنها پيام( و ايزوفرم4

د منجر به توانام کنترل نشده فاکتور رشد فيبروبالست  ميکنند. انتقال پيبزرگساالن را تنظيم مي
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ز اي افاکتور رشد فيبروبالستي متعلق به خانواده يهاي گيرنده(. پروتئين38هاي انساني شود)بدخيمي

( هستند و همه آنها يک بخش داخل غشايي، يک ناحيه خارج سلولي RTKهاي تيروزين کيناز )گيرنده

و يک ناحيه داخل سلولي با خاصيت تيروزين کينازي دارند. قسمت خارج  متصل شونده به ليگاند،

شبه ايمونوگلوبولين  (Domain)فاکتور رشد فيبروبالستي اوليه شامل سه ناحيه  يسلولي يک گيرنده

(Ig(، )D1 ،D2  وD3است که توسط اتصال )اند. ازپذير به يکديگر متصل شده هاي انعطافدهنده 

غني از گلوتامات، آسپارتات،  فاکتور رشد فيبروبالستي وجود توالي يبه فرد گيرنده هاي منحصرويژگي

-شوند. موقعيت ريشه( ناميده مي(AB Acid Boxاست که جعبه  D2-D1ي اتصال سرين درناحيه

نشان داده  )4-1(هاي تيروزين، جعبه اسيدي و هم چنين نواحي شبه ايمونوگلوبولين گيرنده در شکل 

فاکتور رشد فيبروبالست، يک مکان اتصال به  . همچنين دو مکان اتصال براي(45,75) شده است

ها شناسايي شده است. اتصال اين گيرنده D3و  D2گيرنده در -هپارين و يک سايت تعامل گيرنده

                  فاکتور رشد فيبروبالستي باعث جفت شدن  يهاي فاکتور رشد فيبروبالست به گيرندهمولکول

سازي ي فعال) دايمريزاسيون( گيرنده و به دنبال آن ترانس فسفريالسيون تيروزين موجود در حلقه

گيرنده فسفريله  (COOH-terminal)شود. متعاقب آن قسمت انتهاي کربوکسيل ناحيه کينازي مي

 FRS2 (FGFR substrateهاي داخل سلولي مثل شود. در نتيجه گيرنده فعال شده  و پروتئينمي

ي انتقال پيام )سيگنالينگ( داخل سلولي القاء را نيز فسفريله و فعال مي کند. در نهايت شبکه   (2

شود که فرآيندهاي بيولوژيکي کليدي مانند تکثير سلولي، بقا، مهاجرت و تمايز را به طور دقيق مي

 (.5,58کنند )تنظيم مي

 ،FGFR1b ،FGFR1c لي شامل فاکتور رشد فيبروبالستي اص گيرنده ي در مجموع هفت 

FGFR2b  ،FGFR2c ،FGFR3b ،FGFR3c  وFGFR4  داخل سلول وجود دارد. ايزوفرمb 

شود. معموال در بافت مزانشيمي بيان مي cشود در حالي که ايزوفرم تليال بيان ميمعموالً در بافت اپي

خالف هاي بافت مور کلي گيرندهشوند و به طتليال و مزانشيمي توليد ميليگاندها در هر دو بافت اپي

يوم، گيرنده تلکنند. در شرايط فيزيولوژيکي طبيعي يک ليگاند توليد شده در اپيخاص خود را فعال مي



22 
 

هاي پاتولوژيک اين اتصال اختصاصي ليگاند و گيرنده کند و برعکس. در وضعيتمزانشيمي را فعال مي

شد هاي فاکتور ري پروتئيناست که بيان بيش از اندازههايي شايع رود که اين امر در سرطاناز بين مي

 (.68,36شود )فيبروبالستي در آنها مشاهده مي

 

 .آن شدن لهيفسفر ینواح و یبروبالستیف رشد فاکتور يها رندهیگ -4-2 شکل

 

نده با دايره هاي سياه رنگ نشان داده شده موقعيت ريشه هاي تيروزين روي بخش داخل سلولي گير

در قسمت خارج سلولي گيرنده با رنگ قرمز و ناحيه  D1, D2, D3است. نواحي شبه ايمونوگلوبولين 

Acid Box .با رنگ آبي در شکل نشان داده شده است 

 هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستي و اختالالت پاتولوژيکيگيرنده -2-1-5

اختالل  با چندين هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستي)سيگنالينگ(  گيرنده عدم تعادل در انتقال پيام

و سندرم  Crouzonهاي اسکلتي از جمله سندرم کروزونپاتولوژيکي انساني مرتبط است مانند سندرم

کان و شوند )ايجاد مي FGFR2کينازي پروتئين   که به دليل جهش در ناحيه Pfeiffer فايفر
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 (. سندرم 26نسبت داد ) FGFR1توان آن را به جهش در که مي م کالمن(، سندر2012همکارانش،

LADD که به دليل  کاهش عملکرد ناحيه کينازيFGFR2  وFGFR3 ( و نيز 73شود )ايجاد مي

وسط ت هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستيهاي گيرندههاي انساني پروتئينها. در سرطانبرخي از سرطان

هاي امپليفيکاسيون و بازآرايي شوند از جمله بيان نابجا، جهش،ظم ميهاي مختلف نامنمکانيسم

هاي فاکتور رشد فيبروبالستي ي گيرندهکروموزومي.  چندين تغيير ژنتيکي و جهش درون خانواده

کنند شامل جهش حذفي، جهش اند. تغييرات ژنتيکي که فنوتيپ سرطاني را ايجاد ميشناسايي شده

 (.58زدست دادن عملکرد و امپليفيکاسيون است )افزايش عملکرد، جهش ا

ددي هاي متعدر سرطان هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستيهاي گيرندهي پروتئينهاي جهش يافتهفرم

از جمله سرطان ريه، پستان، معده، مغز، سر و گردن، پروستات، کولون، رحم، مثانه و همچنين مولتيپل 

 (.35ميلوما شناخته شده است )

مسئول  هاي گيرنده هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستيهاي افزايش عملکرد در پروتئينجهش

، سندرم کوتولگي و برخي از  Craniosynostosis هاي مختلف  از جمله کرانيوستوزيسبيماري

مستقل از  هاي فاکتورهاي رشد فيبروبالستيگيرنده هاي ها در پروتئينها است. اغلب جهشسرطان

 در اکتودومين مولکول Pro253Argو  Ser252Trpند اما در بعضي موارد مانند ليگاند هست

FGFR2  ها باعث سندرم آپرت ازطريق شود. اين جهشتنها در هنگام اتصال ليگاند اثرشان ظاهر مي

هاي خود افزايش تمايل اتصال ليگاند و از طرفي باال رفتن ميزان اتصال نامناسب ليگاندها به گيرنده

 (.41) شودمي

، اينتراکشن غيرکواالنسي بين FGFR3در  Gly380Arg، مانند هاي ناحيه ي گذرنده از غشاجهش

ترين فرم که شايع ي موارد آکنودروپالزياکند و تقريباً در همههليکس هاي گذرنده از غشا را زياد مي

 (.83شود )ژنتيکي  کوتولگي است ديده مي
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شوند در مولتيپل ميلوما که ميFGFR3 اندازه و افزايش عملکرد هايي که منجر به بيان بيش از جهش

اي به عنوان ارزش بالقوه  FGFR4(.8دهد )است رخ مي Bهاي يک بدخيمي غيرقابل درمان سلول

روي سرطان پروستات با افزايش پيش FGFR4در   Arg388 .آگهي در سرطان دارد يک مارکر پيش

(. برخي 82شود )يش تحرک و تهاجم سلولي موجب افزايش متاستاز ميمرتبط است، اين پروتئين با افزا

 اند.( نشان داده شده5-2از اين جهش ها ي نقطه اي به همراه اختالالت پاتولوژيکي مربوطه در شکل )
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 .یبروبالستیف رشد فاکتور ي رندهیگ کيپاتولوژ يا نقطه ها ونیموتاس  -5-2 شکل

 

اين جهش ها در نواحي مختلف خارج سلولي، ناحيه گذرنده از غشا و ناحيه کينازي گيرنده هاي 

FGFR1,2,3  به همراه اختالل پاتولوژيکي مرتبط با جهش مورد نظر با عالمت فلش در شکل مشخص

 اند.شده
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 رسانی سلولی فاکتورهاي رشد فیبروبالستیمسیر پیام -2-2

شود. آغاز مي  FGFتورهاي رشد فيبروبالستي به گيرنده هاي آن ها مسير پيام رساني ا اتصال فاکب

هايي که در سطح سلول حضور دارند اين هپارين موجود در ماتريکس خارج سلولي و يا پروتئوگليکان

يندهد و متعاقب آن تيروزکنند. به دنبال اين اتصال دايمريزاسيون گيرنده رخ مياتصال را  تسهيل مي

شوند اين فرآيند اتوفسفريالسيون ي کينازي آن فسفريله ميهاي موجود در خود گيرنده توسط ناحيه

اي هشود. همچنين فسفريله شدن ناحيه داخل سلولي محل مناسبي را براي اتصال مولکولناميده مي

ري که فسفريله کند. مولکول ديگکينازها فراهم مي Srcو نيز  Cγپايين دست گيرنده نظير فسفوليپاز 

(. از 6-2باشد شکل)( ميFRS2ي فاکتور رشد فيبروبالستي يا )شود سوبستراي دوم گيرندهو فعال مي

 (.9گردند )ها سه مسير متفاوت زير فعال ميطريق اين مولکول

 Ras/MAP Kinaseمسير  -2-2-1

باشد مي FRS2هاي مسير پيام رساني فاکتور رشد فيبروبالست ، داکينگ مولکول يکي از مولکول

کيناز  PI3کيناز و  MAP(. نقش اين مولکول کنار هم قرار دادن پروتئين ها براي هر دو مسير 52)

(. پس از فعال شدن گيرنده فاکتور رشد فيبروبالست ، ناحيه تيروزين کيناز اين گيرنده، 79باشد )مي

سب براي اتصال مولکول کند. اين مراحل محلي منارا فسفريله مي FRS2ريشه ي تيروزين موجود در 

( PTP( يا )SH3( شامل نواحي  )GRB2کند. خود مولکول )( فراهم ميGRB2هاي آداپتور نظير )

( متصل GRB2( به مولکول )SH3ي )( از طريق ناحيهSOS(. هم چنين مولکول )60باشد )مي

 GRB2با  پلکسيک فاکتور تبادل نوکلئوتيد گوانين است که پس از تشکيل کم SOSشود. مولکول مي

صورت  GTPبا  GDPبا تعويض  SOSتوسط  Rasرا فعال کند. فعال شدن  Rasقادر است مولکول 

برهم کنش دهد  Rafهايي نظير اين مولکول قادر است با افکتور پروتئين Rasپذيرد. با فعال شدن مي

خه سلولي نقش گردد. اين مسير درچرکيناز فعال مي MAPو بدين ترتيب  آبشارمسير پيام رساني 

 (.34و  87شود )هاي بيولوژيکي نظير بقا، مهاجرت، تکثير و مرگ سلولي را موجب ميدارد و فعاليت
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  2PLCy/ca+مسير   -2-2-2

  Cγي فاکتور رشد فيبروبالستي، مولکول فسفوليپاز پس از فسفريله شدن ناحيه داخل سلولي گيرنده

ي تيروزين کينازي گردد و توسط ناحيهمي متصل FGFR1 در 766ي به تيروزين فسفريله شده ريشه

ر رساني فاکتور رشد فيبروبالستي در فعال شدن مسيشود . در واقع نقش مسير پيامگيرنده فسفريله مي

2+PLCγ/Ca  هاي خاص در گيرنده ي فاکتور رشد فيبروبالستي مشخص گرديده از طريق ايجاد جهش

دي فسفات را به دو  5و  6سفاتيديل اينوزيتول شود قادر است ففعال مي PLCγاست. زماني که 

( هيدروليز کند. هردو IP3تري فسفات ) 5و4و1( و نيز اينوزيتول DAGمولکول دي آسيل گليسرول )

 DAGسلولي نقش دارند. مولکول رسان ثانويه در تنظيم غلظت کلسيم داخلهاي پياماين مولکول

 (.21سلولي را بر عهده دارد )کلسيم داخل تنظيم PI3کند و را فعال مي Cپروتئين کيناز 

 Kinase/ Akt   3PLمسير  -2-2-3

رار ي فاکتور رشد فيبروبالستي قاين مسير از طريق سه مکانيسمي که در مسير پايين دست گيرنده

تواند به طور مستقيم توسط گيرنده فعال گردد و يا به طور غير شود. اين مسير يا ميدارند فعال مي

کيناز فعال  PI3توسط  B يا پروتئين کيناز  Akt. هم چنين Rasو يا  Gab1 مستقيم از طريق

 Ras/MAPو  PI3 kinase/ Aktشود. در اغلب موارد در مراحل رشد و توسعه سلولي دو مسير مي

 (.49کنند )کيناز به موازات يکديگر عمل مي
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 .یبروبالستیف رشد هاي¬فاکتور هاي¬رندهیگ رسانی¬امیپ ریمس -6-2 شکل

 

( به عنوان دو مولکول FRS2و سوبستراي دوم گيرنده ي فاکتور رشد فيبروبالستي يا ) Cγفسفوليپاز 

 هدف داخل سلولي اصلي براي اين گيرنده ها در شکل نشان داده شده است.

شود. به آغاز مي  FGFرساني مسير پيامبا اتصال فاکتورهاي رشد فيبروبالستي به گيرنده هاي آن 

 دهد سپس با اتصالدنبال اين اتصال دايمريزاسيون و متعاقب آن اتوفسفريالسيون گيرنده رخ مي

سلولي ( پيام داخلFRS2کينازها و ) Cγ  ،Srcهاي پايين دست گيرنده نظير فسفوليپاز   مولکول

 شود.ايجاد مي
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 رشد فيبروبالستي رساني فاکتورهايتنظيم مسير پيام -2-2-4

ود. شرساني فاکتور رشد فيبروبالستي توسط يکسري سيگنال هاي مثبت و منفي تنظيم ميمسير پيام

 هاي تيروزين کيناز مشترک است و بسياري نيزهاي تنظيمي بين تمام گيرندهبسياري از اين سيگنال

يان بعضي رشد فيبروبالستي بخاص مسير پيام رساني فاکتور رشد فيبروبالستي است. هم چنين فاکتور 

فاکتور  درنتيجه بسياري از آن ها به طور هم زمان با  .هاي تنظيمي خود را  تحت کنترل دارداز مولکول

 (.65شوند )رشد فيبروبالستي بيان مي

اين تنظيمات در سطوح مختلف سلولي نظير سطح خارج سلولي، سطح گذرنده از غشاء و سطح داخل 

در سطح خارج سلولي، هپارين سولفات پروتئوگليکان ها نقش مهمي را در تنظيم دهد. سلولي رخ مي

د ها عبارتنکنند. هپارين سولفات پروتئوگليکانبازي مي تعامل بين فاکتور رشد فيبروبالستي و گيرنده 

ار ند و يک ساختاهاي سولفاته که به طور کوواالنسي به پروتئين اصلي متصل شدهاز گليکوزآمينوگليکان

(. به منظور شکل 12دهند )هاي خود تشکيل ميبسيار متنوع را بر مبناي توالي گليکوزآمينوگليکان

گيري مطلوب ترين ساختار از تعامل بين فاکتور رشد فيبروبالستي وگيرنده، الزم است که ترانسفرازهايي 

زماني در هپارين  يت فضايي ونظير گليکوزيل ترانسفراز و نيز سولفوترانسفراز قندي تغييراتي از نظر موقع

فاکتور  ها قادرند از دناتوراسيون حرارتي(. همچنين اين مولکول1ها ايجاد کنند )سولفات پروتئوگليکان

 (.67، پروتئوليز و نيز جلوگيري از انتشار آنها به فضاهاي ميان بافتي محافظت کنند )رشد فيبروبالستي

ند. اهاي تنظيمي زيادي تشخيص داده نشدهغشاء پروتئيندرسطح تنظيمي بعدي يعني سطح گذرنده از 

شود. در موش بيان مي FGF8باشد که با الگوي مشابه به ميSef يک مثال از پروتئين گذرنده از غشا 

از  Sefدو مکانيسم تنظيمي متفاوت براي اين مولکول مطرح شده است که يکي اين است که احتماال 

دهد قادر است مسير مي Akt کيناز و   MAPو مسير FGFR1، FRS2طريق برهم کنشي که با 

و ديگر اين که ممکن است روي مسير پايين دست  رساني فاکتور رشد فيبروبالستي را مهار کندپيام

MEK  اثر بگذارد. در واقع اثر مهاريSef اي روي فعاليت ترانسلوکاسيون هستهERK بدون مهار ،

 (.53باشد )فعاليت سيتوپالسمي آن مي
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است که در زنوپوس  XFLRT3مثال ديگر از پروتئين هاي تنظيمي درسطح تنظيمي گذرنده از غشاء 

باشد. هم چنين مي FGFشناسايي گرديده است. اين پروتئين تنظيم گر مثبت مسير پيام رساني 

 با ناحيه ي خارج سلولي خود مسير پيام رساني فاکتور رشد CAMsهاي چسبندگي سلولي يا مولکول

کنند. اين فعل و انفعاالت به خوبي در مورد تنظيم مي PLCγ/Ca+2فيبروبالستي را از طريق مسير  

 (.13سلول هاي عصبي مطالعه گرديده است )

سطح تنظيمي بعدي در سطوح داخل سلولي مسير پيام رساني فاکتور رشد فيبروبالستي توسط دو گروه 

هاي گيرند که به طور کلي تنظيم کنندهها جاي مي PTPگيرد. در گروه اول ها  صورت مياز پروتئين

باشند که در ها ميپروتئين SPROUTYباشد. گروه دوم مي RTKرساني مثبت و منفي پيام

دروزوفيال شناسايي شده اند. بعدها چهار عضو ديگر از اين خانواده در پستانداران شناسايي گرديد. تمامي 

-Cي غني از سيستئين در انتهاي شده نواحي حفاظت SPROUTYي  اعضاي پروتئين هاي خانواده

ر منفي گترمينال خود دارند که به ترانسلوکاسيون آنها به غشاي پالسمايي و عمل به عنوان يک تنظيم

رساني در واقع به عنوان مولکول تنظيمي منفي در مسير پيام Sproutyهاي کند. پروتئينکمک مي

 (.3کند )عمل ميفاکتور رشد فيبروبالستي 

 ساختار عملکرد نارنجین -2-3

گليکوزيد فالون مي باشد فالونوئيد اصلي در گريپ فروت است و طعم تلخي به  (naringinارنجين)ن

گريپ فروت مي دهد و به طور طبيعي در مرکبات يافت مي شود. نارنجين بازدارنده بعضي از داروهاي 

اين دارو جلوگيري مي کند که شامل واز متابوليسم  مي باشد p450آنزيم سيتوکروم 

CYP3A4,CYP1A2 دارو باشد. خوردن _ميباشد که اين ممکن است نتيجه برهمکنش ميان دارو

 In Vitroنارنجين و يا فالونوئيدهاي مثل نارنجين مي تواندباعث جذب روده اي برخي داروهاشودکه در 

هنوز ناشناخته است اين اثرها شامل:  يا بررسي بر روي حيوانات مشاهده شده اما در سالمتي انسان
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که سبب آنژيوژنز مي شود. ديابت را کاهش داده و سبب نئوروپاتي در موش مي شود  VEGFبازدارنده 

 و در ادراک اثر محافظتي و آسيب اکسيداتيو در موش نشان داده شده است.

ه نجين در درمان سرطان سيننارنجين يکي از فالونوئيدهايي است که مزه بسيار تلخي دارد . اثرات نار

در کشاورزي از نارنجين بعنوان محرک رشد برخي از  طي آزمايشات باليني به اثبات رسيده است.

سبزيجات مانند کلم چيني و تربچه استفاده ميشود . طي بررسيهاي بعمل آمده ميزان فالونوئيدهاي 

( 1997(. اورتانو و همکاران )75رد )موجود در مرکبات به شدت بستگي به زمان برداشت ميوه هاي آن دا

اظهار داشتند که مقدار فالونوئيد نارنجين در ميوه هاي نارس به مراتب بيشتر از مقدار آن در ميوه هاي 

و پايه روي مقدار فالونوئيدها  کوليتوارکامالً رسيده است. آنها همچنين اظهار داشتند که اقليم ، نوع 

رنجين در گريپ فروت روي پايه نارنج گزارش شده است.  نارنجين تأثير داشته و بيشترين ميزان نا

 اهميت زيادي در صنايع مدرن داروسازي دارد.

اي نارنجين دار .علت تلخي ليمو شيرين نارنجين و ليمونين است که در مجاورت هوا اکسيد ميشوند

زخم هاي ايجاد  اثرات ضد تومور و ضد سرطان سينه ميباشد. نارنجين سبب حفاظت معده در مقابل

شده ميشود. به عنوان آنتي اکسيدان و کاهش دهنده چربي خون اهميت فراواني دارد. در آزمايشات بر 

روي حيوانات ، نارنجين سبب افزايش کارائي جذب دارو ها براي فشار خون باال ميشود. در کشاورزي 

 نارنجين به عنوان محرک رشد برخي سبزيجات استفاده مي گردد. از

 ونوئيد و سرطانفال -2-3-1

در مطالعات انجام گرفته روي جوامع انساني مشاهده شده است که اعتدال در مصرف فالونوئيدها با 

اي هکاهش ميزان بروزسرطان پستان، پروستات و کولون  نيز مرتبط است. همچنين در ايجاد بيماري

 (.50کنند)قلبي عروقي، سرطان و ديابت نقش مهمي را ايفا مي
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 ولکولي نارنجين در سرطانمکانيسم م -2-3-2

رات شامل شوند اين تغيياز نظر بيولوژيکي دستخوش تغيير مي نارنجينهاي سرطاني تحت تاثير سلول

متاستاز و آپوپتوز سلول هاي سرطاني مي شود تعدادي از اين مکانيسم ها تداخل با تهاجم ،تکثير ،

 دهدرساني سلولي را نشان ميمسير پيام

ان يک آنتي اکسيدان عمل کرده و به سلول هاي بدن در محافظت از صدمات اکسيداتيو اين ماده به عنو

کمک مي کند. ديده شده است که داراي ويژگي ضد سرطاني است بدون اينکه به سلول هاي بدن 

آسيب برساند. اين ترکيب نوعي اسيد زيستي مي باشد ودر برابر برخي سلول هاي سرطاني 

 نکه آسيبي به سلول هاي طبيعي وارد نمايد.سيتوتوکسيک است بدون اي

شايد ناشي از کاهش تهاجم نارنجين باشد. نارنجين به عنوان  RAS/MPKمهار مسير سيگنالينگ و

اثر مهار کنندگي به کار برده مي شود. توانايي ضد ويروسي نارنجين به فعاليت انتي اکسيداني مربوط 

که به تهاجم و  AKT/PI3Kو  ERK/MEKمسير  متعاقبا فعاليت EFGFاست. ليگاند هاي باند 

ديگر فنوتيپ هاي بد خيم کمک مي کند.  نارنجين به طور قابل توجهي تنظيم فسفريالسيون دو عضو 

PI3K/AKT وRAS/MAPK   مسيرهاي انتقال سيگنال را کاهش مي دهد همچنين در تکثير

 سلول, تهاجم و بقا نقش دارد.

Wasowski c,PymLJ بر روي فالونوئيد ها به عنوان ليگاندهاي گيرنده  2012سال وهمکارانش در

GABA ازمايش کردند ودريافتند به طور خالصه فالونوئيد هاي طبيعي و سنتتيک به عنوان ليگاند

اثرات سودمند روي سيستم GABAجايگاه اتصال بنزوديازپين ها داروهاي موثر روي گيرنده هاي

به عنوان ابزار براي مطالعه جايگاه هاي تنظيم کننده موجود  عصبي مرکزي دارند .در ضمن مي توانند

 مورد استفاده قرار گيرند.GABA subtype-selectiveو توليد داروهايGABAدر گيرنئه هاي 
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 هاي ساختاري پروتئینمطالعه -2-4

شوند ي که در طبيعت يافت مياسيدآمينه-نوع ال 20ها داراي توالي متشکل از ترکيب غلب پروتئينا

قادر  )9-2(هستند. در اين بين تنها سه اسيد آمينه ي ضروري تيروزين، تريپتوفان و فنيل آالنين شکل

به جذب انرژي فرابنفش در طيف الکترومغناطيسي مي باشند و تا حد  زيادي خواص منحصر به فرد 

ج جذب ل موآمينه نسبت داده شده است. اين سه اسيدآمينه طواسپکترال پروتئين ها به اين سه اسيد

و نشر متفاوتي دارند. تريپتوفان نسبت به تيروزين و فنيل آالنين خاصيت  فلوئورسنس بيشتري دارد 

. هرچند خواص فلوئورسنس تريپتوفان وابسته به محيط مي باشد. به عنوان مثال زمانيکه )1-2(جدول

فت کوتاهتر شيقطبيت محلول کاهش پيدا مي کند متعاقب آن طيف فلوئورسنس به سمت طول موج 

ان به هاي تريپتوفيابد. اين به اين دليل است که ريشهيابد و شدت نشر فلورسانس هم افزايش ميمي

ردند. گشود و موجب ايجاد يک شيفت در طيف نشري ميبيشتر داخل نواحي هيدروفوبيک پروتئين مي

ابراين بر حسب تعداد اين سه (. بن80شود)ها استفاده مياين پديده در مطالعات دناتوراسيون پروتئين

( و نيز محل قرار گيري آن ها در يک پروتئين، اين سه اسيد آمينه مي توانند F، W، Y اسيد آمينه )

اطالعاتي درباره ي ساختار پروتئين فراهم کنند. خواص اسپکترال اين اسيدآمينه ها به طور خالص در 

ن ويژگي هاي جذبي پروتئين ها در حالت محلول بررسي شده است. از اين خواص طيفي براي تعيي

طبيعي و فولد شده در مقايسه با حالت غيرطبيعي و دناتوره شده در حضور يک ماده دناتوره کننده براي 

 (.17مشخص شدن ميزان پايداري استفاده شده است)
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 نیآالن لیفن و( W) پتوفانيتر ،(Y) نيروزیت يها نهیدآمیاس يیایمیش ساختار -7-2 شکل

(Y.) 

 

 

 .کیآرومات هاي¬نهیدآمیاس فلورسانس اتیخصوص -1-2 جدول
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 هاهاي مطالعه ساختار پروتئینتکنیک -2-5

  پروتئين (Folding)تاخوردگي  -2-5-1

هاي بيولوژيکي خود را انجام دهد بايد پايدار و به رستي عملکردبراي اينکه  يک پروتئين  بتواند به د

خوبي فولد شده باشد.  گرچه اطالعات بسياري درمورد کنفورماسيون و نحوه ي سنتز بيولوژيکي 

 ها اطالعاتشدن پروتئيني فولدها موجود است اما با اين حال در مورد ساختار آنها و نيز نحوهپروتئين

هاي ساختاري پروتئيني که نيمه فولد شده يعني زماني که همچنين تعيين ويژگي کمي وجود دارد.

ها قرار دارد براي درک مکانيسم فولدينگ شدن پروتئيني حدواسط در فرآيند فولدپروتئين  درمرحله

اهميت حياتي دارد. به اين دليل که ماهيت تعاوني فرآيند فولدينگ  اجازه نمي دهد که پروتئين نيمه 

اخورده در شرايط حد واسط بيشتر از چند دقيقه در شرايط تعادل و پايدار باقي بماند از اين رو مطالعات ت

ا هکينتيکي براي تشخيص حد واسط ها نياز است.  با اين حال نشان داده شده که تعدادي از پروتئين

 ود را به صورت پايداري حد واسط ختحت شرايط دناتوراسيون قادرند پروتئين  نيمه تاخورده ي مرحله

ها که اصطالحا کره ي مذاب ناميده واسطدهد اين حدنشان دهند. شواهدي وجود دارد که نشان مي

شوند در فرايندهاي کينتيکي قابل تشخيص هستند. با اين حال بازهم جزئيات مولکولي  آنها را به مي

دان اطالعات درمورد تشکيل توان به طور تجربي حتي در شرايط تعادل مشخص کرد. فقسختي مي

هاي دناتوره شده  را به حالتي که از نظر عملکرد بيولوژيکي ها فرآيند تاخوردگي مجدد پروتئينواسطحد

اشد بکند. پيچيدگي اين فرآيند در مورد مولتي دومين پروتئين بيشتر ميطبيعي است بسيار پيچيده مي

(25.) 

 هاپروتئينمولتي دومن  (Folding)مطالعه تاخوردگي  -2-5-2

ها بيش از يک دومن دارند. جزئي آناليز ژنوم گوياي اين مطلب است که بخش قابل توجهي از پروتئين

شود دومن ناميده از پروتئين که داراي ساختار و عملکرد مجزا است و اغلب به صورت مجزا بيان مي

نوان يک پروتئين تک دومن شود.  براي مثال اليزوزيم با اينکه دو دومن ساختاري دارد اما به عمي
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ها به تنهايي پايدار نيستند. عالوه براين، اين تعريف شود به اين دليل که هيچ يک از دومنشناخته مي

ود. شتوانند بيان شوند نميهاي ساخته شده  ازواحدهاي تکراري کوچک که به تنهايي نميشامل پروتئين

باشند که اين درصد در هاي چند دومني مي درصد پروکاريوت ها حاوي پروتئين 65تا  40حدود 

ها با يک اتصال باشد.  در يک پروتئين مولتي دومن، دومندرصد مي 80تا  65يوکاريوت ها بيشتر و بين 

ن شوند هم چنيي بلند و انعطاف پذير به هم مرتبط ميي کوتاه و ساختاري ويا يک اتصال دهندهدهنده

در عملکرد پروتئين داراي  نقش مهمي باشند. به طور کلي  ها ممکن استخود اين اتصال دهنده

چيدگي شود. اين پيهايي که بيش از يک دومن دارند ديده ميپيچيدگي فرآيند آنفولدينگ در پروتئين

 يتواند به طور مستقل از دومن ديگر آنفولد شود. براي مطالعهبه اين دليلي است که هر دومن مي

سنجي  هاي متفاوتي وجود دارد. طيفها تکنيکلتي دومن پروتئيندناتوراسيون و فولدينگ مو

هاست. اين روش حساسيت و انتخاب پذيري بااليي ي پروتئينفلورسانس يک ابزار قابل اعتماد در مطالعه

وغيره   (DLS)پراکنـدگي ديناميـکي نور  روش هاي ديگر شامل دورنگ نمايي حلقوي و دارد. تکنيک

 (6باشند )مي

 ک فلورسانس اسپکتروسکوپیکنی -2-6

توسط سرجان فردريک ويليام هرشل مطرح شد. فلورسانس  19راي اولين بار  فلورسانس در اواسط قرن ب

ي آن آزاد شدن يک فوتون از مولکولي است که در در واقع شکل ويژه اي از لومينسانس است مشخصه

  s 810-1زاد شدن انرژي با سرعتي معادل با رسد . اين آحين انتقال از حالت برانگيخته به حالت پايه مي

 ( که دياگرام جابلونسکي10-2هاي فعال و غيرفعال سازي فلورسانس در شکل )دهد. انواع فرايندرخ مي

(Jablonski Diagram)  شود، نشان داده شده است )اين دياگرام حالت هاي الکتروني گفته مي

 بين اين حالت ها را نشان مي دهد(.مولکول، زير حالت هاي ارتعاشي و انتقاالت 

 مراحل اصلي ذکر شده در نمودار به تفصيل در زير آمده است:
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ثانيه( انتقاالت  10-15افتد ) جذب با تحريک بسيار سريع اتفاق مي :(Absorption) جذب ي مرحله

رتعاشي در اولين و به ترازهاي مختلف ا S)0 (جذبي از حالت پايه ارتعاشي در تراز الکتروني يکتايي پايه

 در شکل نشان داده شده است. S)1 و 2Sدومين حالت الکتروني برانگيخته )

 (Vibrational Relaxation)مرحله آسايش ارتعاشي  -2-6-1

اين فرايند نوعي آسايش غيرتابشي است. ملکول هاي موجود در حالت هاي ارتعاشي برانگيخته به سرعت 

ه و به سطح ارتعاشي پايه در تراز الکتروني مربوطه مي روند. انرژي اضافي ارتعاشي خود را از دست داد

انرژي در اين حالت به صورت گرمايي يا حرکات ارتعاشي مولکول هاي حالل از دست مي رود. به طور 

به تراز  i(ν (طبيعي آسايش ارتعاشي به صورت گام به گام اتفاق مي افتد و شرط انتقال از تراز ابتدايي

مي باشد. اين بدان مفهوم است که براثر هر برخورد ملکول با ملکول هاي   Δν=1رابطه f(ν (نهايي

حالل، که منجر به غيرفعالسازي غيرتابشي مي شود، مولکول برانگيخته يک کوانتوم از انرژي ارتعاشي 

 امخود را از دست داده و صرفا انتقال به يک تراز انرژي پايين تر در ر مرحله رخ مي دهد. مدت زمان انج

 ثانيه مي باشد. 10-11تا  10-10اين فرايند 

 (Internal Conversion)مرحله تبديل دروني  -2-6-2

انتقال الکترون بين دو تراز الکتروني با چندگانگي اسپين يکسان است، که به شيوه غيرتابشي صورت 

نحوي  ت بهگيرد. شرط انجام اين فرايند همپوشاني نمودارهاي انرژي پتانسيل دو تراز الکتروني اسمي

ر با هم تتر تراز الکتروني باالتر و حالت ارتعاشي باالتر تراز الکتروني پايينکه انرژي حالت ارتعاشي پايين

و يا بين اولين حالت  S2(S→1 (تواند بين دو حالت برانگيخته رخ دهدبرابر باشد. اين فرايند مي

بيفتد. مدت زمان انجام اين فرايند بين اتفاق  S1(S→0 (الکتروني برانگيخته و حالت الکتروني پايه

ثانيه است. تبديل دروني از يک حالت برانگيخته الکتروني به  10-12هاي الکتروني برانگيخته، حالت

وابسته به نوع ملکول بوده ولي معموال در صورتي که تفاوت انرژي زيادي  S→S)0 (حالت الکتروني پايه

متري دارد. بنابراين هيچ گونه هم پوشاني بين چاه هاي انرژي وجود داشته باشد، کارايي ک 0S و  Sبين
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پتانسيل دو حالت وجود نخواهد داشت. بعد از تبديل دروني، انرژي اضافي به سرعت از دست رفته و 

 مولکول در پايين ترين سطح ارتعاشي حالت الکتروني پايين تر قرار مي گيرد.

 مرحله فلورسانس -2-6-3

ا، هالکتروني با چندگانگي اسپين يکسان است. در مورد بيشتر مولکولهاي انتقال تابشي بين حالت

ها در حالت پايه جفت مي شوند)با اسپين هاي مخالف( بنابراين فلورسانس شامل يک انتقال الکترون

و آسايش ارتعاشي بعد از آن بسيار S يکتايي است. با توجه به اين که تبديل دروني به تراز -يکتايي

هاي ارتعاشي به حالت S ترين تراز ارتعاشيرسانس است، فلورسانس معموال از پايينسريعتر از فلو

ي هاي مختلف يکتايگيرد. بنابراين حتي اگر جذب به حالتمختلف در تراز الکتروني پايه صورت مي

شود. به طور معمول مدت زمان برانگيخته صورت گرفته باشد تنها يک باند فلورسانس ديده مي

ثانيه است. باندهاي فلورسانس مولکولي عمدتا از خطوطي تشکيل شده که طول موج  10-6فلورسانس

اي بلندتر، هبلندتر يا فرکانس کمتري )انرژي کمتر( نسبت به باند جذبي خود دارند. شيفت به طول موج

 نيز خوانده مي شود. (Stokes Shift) شيفت استوک

 ( External Conversionمرحله تبديل بيروني ) -2-6-4

ا )مثل هنوعي آسايش غيرتابشي است که در آن حالتهاي برانگيخته انرژي اضافي خود را به ساير گونه

هاي تبديل بيروني، خاموشي برخوردي يا دهند. يکي از مکانيزمهاي حل شونده( ميحالل يا مولکول

لکول ها منتقل است. در اين نوع خاموشي، طي برخورد انرژي از گونه برانگيخته به ساير مو ديناميک

 .يابدشود. بنابراين سرعت خاموشي ديناميک با سرد کردن نمونه کاهش ميمي

  (Intersystem Crossing)مرحله عبور سيستمي  -2-6-5

هاي يک تايي به سه تايي ممنوع است. هر چند جذب ضعيفي در مورد برخي انتقاالت جذبي از حالت

اي تواند از طريق انتقال الکترون از ترازهايي همچنين ميها امکان پذير است. تراز برانگيخته سه تمولکول

ابه تبديل شود. اين فرايند مشيکتايي برانگيخته پر شود. به اين فرايند، عبور بين سيستمي گفته مي
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ود. شدروني است، با اين تفاوت که انتقال الکترون بين ترازهايي که چندگانگي متفاوت دارند انجام مي

سيستمي، مولکول با آسايش ارتعاشي به پايين ترين حالت ارتعاشي در تراز الکتروني بعد از عبور بين 

 .رودکه در آن قرار دارد مي

 مرحله فسفرسانس -2-6-6

مي اند به وسيله تبديل بيروني و يا عبور بين سيستهاي سه تايي که از الکترون پر شدهبه طور معمول تراز

توانند به وسيله نشر يک هاي سه تايي ميتراز S1(T→0 (شوند. به تراز الکتروني پايه غيرفعال مي

هاي الکتروني با چندگانگي متفاوت سازي تابشي بين حالتشود. غير فعالفوتون نيز غير فعال مي

باشد. بيشتر بودن طول ثانيه مي 10-4شود. معموال مدت زمان انجام فسفرسانس  فسفرسانس خوانده مي

از بودن آن به لحاظ اسپيني است )تغيير چندگانگي اسپين در خالل عمر فسفرسانس به دليل غيرمج

انتقاالت از ديدگاه کوانتمي غير مجاز است(. بنابراين تنها زماني که احتمال وقوع تبديل بيروني با سرد 

دهد. طول موج فسفرسانس يک ترکيب مشخص معموال کردن نمونه کاهش يابد فسفرسانس رخ مي

 (.11کمتر است ) 1S از انرژي 1T ورسانس است، به اين دليل که انرژيبلندتر از طول موج فل
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 .یجابلونسک اگراميد-8-2 شکل

 حالت هاي الکتروني مولکول، زير حالت هاي ارتعاشي و انتقاالت بين اين حالت ها

 ها و عوامل دناتوراسیونتکنیک -2-7

 دناتوراسيون -2-7-1

اتوراسيون پروتئيني يک فرآيند برگشت پذير ويا غير قابل برگشت مي تواند باشد. دناتوراسيون در دن

واقع به تغييري که در کنفورماسيون پروتئين ايجاد شود و منجر به آنفولد شدن کل ساختار پروتئين 

. در اين دهدشود. عالوه براين، چنين تغييراتي بدون شکستن پيوندهاي پپتيدي رخ ميشود اطالق مي

شرايط پروتئين بدليل از دست دادن ساختار سوم خود فعاليت بيولوژيکي ندارد. از طرفي دناتوراسيون 

شود که اين امر تمايل جذب سطحي نقاط هاي هيدروفوبيکي ميمنجر به در معرض قرار گرفتن گروه

 (.24د )دهافزايش ميهيدروفوبيکي پروتئين ها را به يکديگر و تشکيل و تجمع رسوب  پروتئيني 
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 هامطالعه پايداري پروتئين -2-7-2

در تحقيقات بيومولکولي نظير مهندسي پروتئين، شيمي پروتئين، کشف و طراحي داروها، تعيين 

فاکتورهاي موثر در پايداري پروتئين ها اهميت بالقوه اي دارد. در اين تحقيقات از روي پارامترهايي 

هايي که يک پروتئين در حين عبور از حالت و نيز ويژگي ΔG )°نظير تغييرات انرژي آزاد گيبس )

وان پايداري تکند ميطبيعي و فولدشده به حالت غيرطبيعي و آنفولد شده در حين دناتوراسيون پيدا مي

 ترموديناميکي را مشخص کرد.

ود از جمله ه نمتوان به موارد زير اشارکنند، ميدر بين پارامترهايي که پايداري يک پروتئين را تعيين مي

به پيوندهاي هيدروژني، تعامالت هيدروفوبيک، پيوندهاي واندروالسي، پل هاي نمکي و تعامالت 

آروماتيکي که همگي بستگي به نوع ترکيب آمينواسيدهاي  يک پروتئين دارند و نيز تغييرات پس از 

چنين يکسري  شوند همترجمه نظير گليکوزيله شدن و متيله شدن که روي پروتئين ايجاد مي

وغيره هستند که روي پايداري يک پروتئين تاثير  pHفاکتورهاي محيطي نظير دما، فشار، نمک ها، 

ي شيميايي نظير گوانيدين هيدروکلرايد و يا اوره منجر گذارند. به عنوان مثال اضافه نمودن يک مادهمي

 (.40,77شود )مي  به دناتوره شدن پروتئين و متعاقب آن تغيير در پايداري پروتئين

 

 روش دناتوراسيون شيميايي -2-7-3

اوره و گوانيدين هيدروکلرايد ترکيباتي هستند که به طور معمول جهت دناتوراسيون شيميايي به کار 

هاي هيدروژني منجر به آنفولد شدن (. اين ترکيبات با تخريب پيوند11-2شوند  شکل)گرفته مي

موالر براي اوره  8ها به عنوان مثال غلظت ز اين دناتوره کنندههاي باال اشوند. در غلظتها ميپروتئين

ها تمايل به آنفولد شدن دارند. در حقيقت موالر براي گوانيدين هيدروکلرايد پروتئين 4و غلظت 

شود. در حين دناتوراسيون دناتوراسيون شيميايي منجر به از دست رفتن پايداري در پروتئين مي

ماند. اما ساختارهاي دوم وسوم پروتئين روتئين دست نخورده باقي ميشيميايي ساختار اوليه پ

شوند. در اين حالت پروتئين از حالت فولد شده به يکي از دو حالت نسبتا فولد شده دستخوش تغيير مي
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ي حد واسط هم در اين واکنش از طريق مطالعات رسد. همچنين وجود مرحلهو کامال آنفولد شده مي

ر گوانيدين ها در حضوباشد. فرآيند آنفولدينگ بعضي  پروتئينميايي قابل بررسي ميدناتوراسيون شي

( و I، حد واسط )NATIVE( Nدهد. شامل مرحله ي )هيدروکلرايد سه حالت گذار را نشان مي

ي پروتئين در ي حدواسط  در حين دناتوراسيون نشان دهنده(. وجود مرحلهUي آنفولد شده )مرحله

است که اين امر  NATIVEاي مشابه با حالت باشد  که داراي ساختار ثانويهمذاب ميحالت کره ي 

وم هاي بتا و راندتوسط تکنيک  دورنگ نمايي حلقوي با تعيين درصد محتواي آلفا هليکس، صفحه

 (.10ها تاييد شده است )کويل

 

 .ديدروکلرایه نيدیگوان و اوره يیایمیش ساختار -9-2 شکل

 

 ترکيباتي که به طور معمول جهت دناتوراسيون شيميايي به کار گرفته مي شوند.

 هاي نوترکیبهاي تولید و تلخیص پروتئینتکنیک -2-8

 هاي نوترکيبکاربرد پروتئين -2-8-1

ون مواد به در اي در فرآيندهاي بيولوژيک، انتقالها در بدن داراي نقش بسيار مهم و گستردهپروتئين

ساني رها و بيرون از آن، تشکيل گيرنده هاي سلولي، تسريع واکنش هاي بيوشيميايي و فرآيند پيامسلول

ژن در بدن انسان تخمين زده شده است و با برآورد نقش  40000الي  25000بر عهده دارند. تاکنون 
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يرات ساختماني مولکول هاي بسيار ژن ها و تعداد زيادي از پروتئين هاي حياتي که خود بر مبناي تغي

 زيادي را توليد مي کنند مي توان به تعدد بيشتر آنها در بدن پي برد.

  (Recombinant Protein)هاي نوترکيب پروتئين -2-8-2

هاي مورد نياز و اساسي در علم بيوتکنولوژي امکان هاي نوترکيب به عنوان روشهاي توليد پروتئينروش

-هاي حياتي مانند داروها، انسولين و پروتئين هاي خون، هورمونها مثل هورمونتوليد بسياري از مولکول

لونينگ هاي کهاي نوترکيب از تکنيکبراي توليد پروتئين نمايد.ها و غيره را فراهم ميهاي رشد و واکسن

هاي هايي به نام وکتور درون باکتريشود که در آن ژن مورد نظر توسط حاملاستفاده مي مولکولي

مخصوصي وارد شده تا به عنوان جزئي از ژن باکتري و به همراه آن تکثير شده و پروتئين مورد نظر 

-نهاي مختلف کروماتوگرافي ستوني پروتئيسپس با روش  هاي باکتري بيان شود.همراه با ساير پروتئين

يي مانند هاها خالص سازي شده و خصوصيات آن از لحاظ فعاليت بيولوژيکي و ساختماني با روش

پس از طي مراحل ذکر شده پروتئين مذکور به عنوان  گيرد. مورد بررسي قرار مي  ELISA  روش

 گيرد هاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار ميدارو، مکمل يا در زمينه

در موجودات مختلف همراه است  DNA   هاي ژنتيکي و تغييراتمحصوالت نوترکيب که با دستکاري

هاي دارويي مورد مصرف شده است به طوري که امروزه در نوع و تنوع فرآوردهموجب تحول عظيمي 

هاي شيميايي کوچک هاي نوترکيب دارويي با وزن مولکولي باال به جاي مولکولشاهد مصرف فرآورده

ديروز هستيم. داروهاي پروتئيني داراي عملکرد بسيار اختصاصي هستند. لذا بر روي ساير فرآيندهاي 

 غير مرتبط اثر سوئي نخواهند گذاشت و از اين نظر کمتر داراي عوارض جانبي هستند.بيولوژيک 

وجود دارد سبب شده تا دور نماي اقتصادي بسيار جالبي براي  درمانگر هايدو مزيت که براي پروتئين

ترکيب نو  DNA آنها نسبت به داروهاي متداول ترسيم شود. اکثر داروهاي پروتئيني حاصل فناوري 

يک پروتئاز که از -ست مگر برخي از موارد کم مانند آنزيم هاي پانکراس و يا مهار کننده هاي آلفاا



44 
 

هاي بيولوژيکي که از آن ها آيد. سيستماستخراج بافت هاي حيواني و پالسماي انساني بدست مي

ري و حشرات هاي جانوها، مخمرها، سلولآيند عبارت از انواع باکتريهاي نوترکيب بدست ميپروتئين

باشد. مرحله ديگري که از اين هاي حاصل از حيوانات دستکاري شده ژنتيکي ميو گياهي و سلول

هاي اصالح شده بدست آورد عبارت  است از بهينه کردن آنها بر مبناي ها ميتوان فرآوردهپروتئين

هاي واکنش توانندميها نگاليکوزيله کردن، فسفريالسيون و تجزيه پروتئوليتيک. بطور مثال باکتري

ي را با اگاليکوزيله شدن انجام دهند. لذا بر مبناي هر يک از تغييرات فوق ميتوان پروتئين اصالح شده

 مزاياي بيشتري بدست آورد .

مولکول انسولين اولين دارويي بود که بر مبناي آن تمايل به تغييرات و بهينه سازي آن ايجاد شد. سابق 

ها حداقل سه عدم استخراج و خالص سازي از پانکراس بود و اين نوع فراوردهبر اين انسولين حاصل 

مزيت را با خود داشت. اول آنکه محدوديت حيواني براي استخراج براي آنها وجود دارد و دوم اينکه 

هزينه اين نوع استخراج از حيوان زياد و نيازمند صرف وقت بوده و اينکه در برخي مواقع نسبت به اين 

 ها آلرژي همراه با پاسخ عدم تحمل پذيري وجود دارد .فراوردهنوع 

ها باعث شد تا تحقيقات بر مبناي جدا سازي ژن توليد کننده انسولين انساني حاصل اين محدوديت

با مهندسي ژنتيک وارد شود که سبب توليد انسولين   E.Coli صورت گيرد و سپس ژن مدنظر را در

نوترکيب گرديد. در نهايت اين فناوري موجب شد تا انسولين انساني   DNA انساني از طريق فناوري 

تر و با حالت خطر کمتر و با ايمني زايي همراه  به طور صنعتي  با مزاياي کم هزينه تر و در دسترس

 تهيه شود 

ت ا آن اسههايي هستند. يکي از اين مزيتها داراي مزيتهاي نوترکيب نسبت به ساير پروتئينپروتئين

 تواند همانند دقيقي از ترکيب طبيعي بدن باشدکه نسخه کپي شده و باز نويسي شده از ژن انساني مي

و بطور اختصاصي عمل نمايد و نسبت به آن نيز واکنش ايمني کمتري در بدن داشته باشد. ثانيا 

د. يکي از موارد ونهاي نوترکيب بطور موثرتر و با هزينه کمتري و با فراواني بيشتري توليد ميشپروتئين
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است. اين عارضه ژنتيکي  Gaucher's disease هاي نوترکيب در درمان بيماري گوشهکاربرد فرآورده

بزرگ تر  آيد و سببو نقص متابوليکي ليپيدي در اثر کمبود آنزيم بتا گلوکوروسربروزيداز بوجود مي

شود. اين هايي ايجاد ميدانه هايي همراه رنگگردد و در پوست بدن نيز زخمشدن کبد و طحال مي

براي درمان يک بيمار در سال نياز بود تا اين  شد.آنزيم در ابتدا از جفت انساني استخراج و حاصل مي

جفت انساني استخراج و خالص سازي شود که از نظر عملي کار بسيار زيادي الزم بود.  50000آنزيم از 

 تهيه شد و اين آنزيم با اين فناوري نه تنها به حد کافي ترکيبآنزيم بتا گلوکوروسربروزيداز بصورت نو

 شود بلکه خطر انتقال عوامل ويروسي نيز از بين رفت توليد مي

 د پروتئین هاي نوترکیب در گیاهانتولی -2-9

ن هاي گوناگوني بيان گردد، بنابراين تعيين سيستمي با بيشتريتواند در سيستمز آنجايي که يک ژن ميا

ان شود. تعيين بهترين سيستم بيهاي نوترکيب امري ضروري در نظر گرفته ميوتئينبازده توليد پر

هاي نوترکيب يکي از مباحث مهم در بيوتکنولوژي است. يک سيستم بيان کننده کننده پروتئين

هاي نوترکيب بايد بتواند مواد زيستي را با بيشترين فعاليت بيولوژيکي و ايمني و کمترين هزينه پروتئين

اي ههاي نوترکيب از سيستمهاي معروف براي توليد پروتئينليد کند. در حال حاضر بعضي از شرکتتو

ها داراي کنند. اما اين سيستم( يا سلول پستانداران استفاده ميE.coliها )مانند: فرمانتاسيون باکتري

هاي سلول هاي نوترکيب ازهاي بياني که جهت توليد پروتئينهايي هستند. سيستممحدوديت

آورند که کامالً مشابه آنهايي است که بطور هاي را به وجود ميکنند، فرآوردهپستانداران استفاده مي

 شوند.طبيعي در بدن انسان سنتز مي

شود، اين سيستم در مقياس محدود قابل اجرا است. کاربرد ها گران تمام مياما چون کشت اين سلول

ند؛ هاي نوترکيب در مقياس وسيع توليد شوگردد که پروتئينها باعث ميها مانند باکتريميکروارگانيسم

هاي هاي حاصل به طور محسوسي با فرآوردهها اين است که فرآوردهاما مهمترين مشکل اين سيستم

د، به وسيله شونهاي که معموالً در انسان گليکوزيله ميطبيعي انساني اختالف دارند. براي مثال، پروتئين
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ات هاي يوکاريوتي جهت انجام اصالحها فاقد امکانات سلولگردند. زيرا باکتريها گليکوزيله نمييباکتر

اني هاي انسپس از ترجمه هستند. پردازش پس از ترجمه براي فعاليت زيستي تعداد زيادي از پروتئين

ده رايج بيان کنن هايها الزم است. گياهان واريخته جايگزين مناسبي براي سيستمبادياز جمله آنتي

هاي جانوري و پروکاريوتي هستند. گياهان واريخته داراي هاي نوترکيب همچون کشت سلولپروتئين

د دهنهاي پزشکي نشان ميهايي هستند که بطور مصنوعي به آن ها الحاق شده است. آزمايشژن يا ژن

اي هي و ساختماني با پروتئينهاي زيست شناختهاي توليد شده در گياهان از نظر فعاليتکه پروتئين

 .اند، قابل مقايسه هستندآمده هاي انساني و حيواني بدستهاي کشت سلولمشابه که از سيستم

 به عنوان يک ارگانيسم ميزبان براي توليد پروتئين  E. coliاستفاده از  -2-9-1

ام مواردي که موجب است. تم E.coli ها باکتريترين ارگانيسم مورد استفاده براي بيان پروتئينرايج

شوند. عواملي هاي بياني ديگر نيز بکار گرفته ميشوند در سيستممي E.coliافزايش بيان پروتئين در 

 ضرر نظير سرعت رشد باال، آساني کار با اين ميکروارگانيسم، رشد در محيط کشت نسبتا غني و بي

  .کندرا آسان ميبودن براي انسان و يا محيط زيست کار با اين ميکروارگانيسم 

 

   سازي پروتئين هاي نوترکيبخالص -2-9-2

زماني که ميزان بااليي از پروتئين داخل سلول توليد شد براي اينکه بتوان جزئيات پروتئين بيان شده 

را مورد مطالعه قرار داد نياز است که خالص سازي پروتئين در سطح مطلوبي صورت بگيرد. اين بدان 

 هايهاي مورد نظر ما از ساير اجزاي سلول از جمله تمام پروتئينتئينبايست پرومعني است که مي

ديگر جدا شود تخليص پروتئين يک فرآيند پيچيده مي باشد و نياز به درجه بااليي از مهارت و تجربه 

دارد.هم چنين پروتکل هاي تخليص پروتئين اغلب با تالش بي وقفه بدست آمده و تست شده اند. اکثر 

تکيه بر پيدا کردن ويژگي خاصي از پروتئين ها دارند که مي تواند به تدريج پروتئين مورد پروتکل هاي 

نظر را از تمام پروتئين ها و اجزاي ديگر سلولي تفکيک کند. استفاده از ستون کروماتوگرافي ميل 

 يترکيبي يک روش تخليص پروتئين است. اين روش به طور گسترده براي طيف وسيعي از پروتئين هاي
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با خواص متفاوت قابل اجرا است. در کروماتوگرافي ميل ترکيبي، اضافه نمودن اسيدهاي آمينه هاي 

خاص به پروتئين يک ويژگي جديد مي دهد که موجب اتصال محکم آن به يک ماده خاص مي گردد. 

اين تگ يک   براي کمک به تخليص کردن يک پروتئين است. "His tag"يک مثال رايج استفاده از 

ها اضافه پروتئين Cو يا پايانه  Nرشته )معموال شش تا( از رزيجو هاي هيستيدين است که به پايانه 

گردد. همچنين در حال حاضر پالسميدهايي به صورت تجاري در دسترس هستند که  حاوي کدون مي

عملکرد هاي اضافي در پروتئين اغلب هيچ گونه تداخلي با باشند. حضور اين آمينواسيدخود تگ مي

شود. به صورت طبيعي پروتئين ندارد و موجب اتصال محکم پروتئين به يونهاي فلزي مانند نيکل مي

هاي داراي تگ هيستيدين هاي که به يون فلزي نيکل اتصال دارند جهت تخليص پروتئينتجاري رزين

از ستون حاوي  E.coliهاي گيرند. در روش کروماتوگرافي ميل ترکيبي سلولمورد استفاده قرار مي

گردند. هاي داري تگ هيستيدين به يون نيکل متصل ميشود و  پروتئينهاي نيکل عبور داده ميرزين

 .گرددسپس براي آزاد شدن اين اتصال از بافر ايميدازول استفاده مي



 
 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: مواد و روش ها -3
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 مواد، تجهیزات و متغیرهاي آزمايشی -3-1

بيان و تخليص شد و نارنجين از شرکت سيگما، تهيه شدند. بقيه  FGFR2bپروتئين  ر اين تحقيقد

ين تيروز مواد شيميايي مورد استفاده از نوع خالص بودند.غلظت پروتئين مورد نظر که شامل ناحيه

M-بود توسط دستگاه نانودراپ با استفاده از ضريب خاموشي  FGFR2bکينازي پروتئين نوترکيب 

1-cm1 41160  محاسبه شده  نانومتر به دست آمد که بر اساس توالي اسيد آمينه 280در طول موج

 بود.

 مواد مورد استفاده در آزمايش -3-1-1

 جهت کشت باکتر ي در حجم باال LB Brothمحيط کشت  .1

 جهت تهيه کلوني از باکتري کشت داده شده LB Agarمحيط کشت  .2

 سيونجهت ترانسفورما  BL21(DE3)هاي مستعد )پذيرا( سلول .3

 FGFR2bي تيروزين کينازي پروتئين نوترکيب که حاوي ژن ناحيه pLEICS-01پالسميد  .4

 جهت بررسي عملکرد ناحيه کينازي پروتئين Cپروتئين فسفوليپاز  .5

 هاي حاوي پالسميدسيلين جهت انتخاب کلونيبيوتيک آمپيآنتي .6

 بافرها PHموالر جهت تنظيم  1اسيدکلريدريک  .7

 بافرها PHر جهت تنظيم موال 1هيدروکسيد سديم  .8

 جهت القاء بيان ژن IPTGتيوگاالکتوپيرانوزيد  1-دي-ايزوپروپيل بتا .9

10. NaCl جهت تهيه بافر دياليز، بافر ليزکننده سلولي و بافرهاي تخليص پروتئين 

11. Tris base  وTris-Hcl جهت تهيه بافرهاي پلي آکريالمي ژل الکتروفرزيس 

 و غشاي دياليزجهت نگهداري ستون نيکل  %20الکل  .12

 جهت استريل کردن %70الکل  .13

 گاليسين جهت تهيه بافر ژل الکتروفرزيس .14
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 ي پلي آکريل آميد ژل الکتروفرزآکريل آميد و بيس آکريل آميد جهت تهيه .15

16. TEMED( و آمونيوم پرسولفاتAPSجهت تهيه پلي آکريل آميد ژل الکتروفرز  ) 

 داده شده و بافر ليز کننده سلوليگليسرول جهت تهيه سمپل بافر، استوک باکتري کشت  .17

 بروموفنول بلو و مرکاپتواتانول جهت تهيه سمپل بافر .18

 Stainingمتانول، کماسي بلو و اسيد استيک جهت تهيه بافر .19

 جهت تهيه بافر تخليص پروتئين Hepesايميدازول و  .20

 محلول نيکل جهت تخليص پروتئين .21

 راسيون شيميايي( جهت مطالعات دناتوGdnHClگوانيدين هيدروکلرايد ) .22

 مارکر پروتئين جهت بررسي وزن مولکولي پروتئين .23

 کنش با پروتئين مورد نظرنارينجين جهت برهم .24

25. DMSO جهت حل کردن نارنجين 

 ها و تجهيزات مورد استفاده در آزمايشدستگاه -3-1-2

 (Visible spectrophotometryاسپکتروفوتومتري مرئي ) .1

 Bio700  (Spectrofluorimetry)مدل  Caryاسپکتروفلوريمتري  .2

 (Incubatorدرجه سانتيگراد ) 37انکوباتور معمولي  .3

 (Incubator shakerدرجه سانتيگراد ) 37دار انکوباتور شيکر .4

 (Refrigerated shakerدار )انکوباتور شيکر يخچال .5

 (Centrifugeسانتريفيوژ معمولي ) .6

 Ultra-low temperature lab freezers)) درجه سانتيگراد -80فريزر تا  .7

 Ultra-low temperature lab freezers)درجه سانتيگراد    ) -20فريزر تا  .8

 (Refrigeratorدرجه سانتيگراد    ) 4يخچال معمولي  .9

 (autoclaveدستگاه اتوکالو ) .10
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 (vortexورتکس ) .11

 (PH meterسنج  ) PHدستگاه  .12

 (1mg Digital scaleگرم   ) 0001/0ترازوي ديجيتالي با دقت  .13

 (1g Digital scaleگرم   ) 1يجيتالي با دقت ترازوي د .14

 (Electrophoresis equipmentدستگاه پلي آکريل آميد ژل الکتروفرزيس  ) .15

 (Sonication bacterial lysisدستگاه سونيکاتور ) .16

 (Nanodropدستگاه نانو دراپ ) .17

 (Column chromatographyستون تخليص کروماتوگرافي ) .18

 (Dialysis membraneغشاي دياليز ) .19

 (degree water bath 37 درجه سانتيگراد  ) 42تا  37بن ماري  .20

 ((Samplerميکروليتر   1000و 100، 10سمپلرهاي  .21

 ((Microtubeميلي ليتر  5/1 ميکروتيوپ .22

 (Falconميلي ليتر ) 50و  15لوله فالکن  .23

 (Ice makerدستگاه يخ ساز ) .24

 محلول ها و بافرها -3-2

 تهيه استوک آمپي سيلين -3-2-1

ميلي ليتر آب مقطر استريل حل کرده تا غلظت نهايي آن به  1يلي گرم آمپي سيلين را در م 100

mg/ml 100  درجه   -20برسد. پس از تهيه آن را به حجم هاي کوچکتر تقسيم کرده و در فريزر

 سانتيگراد نگهداري کرديم.
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 IPTGتهيه استوک  -3-2-2

 mMيل حل کرده تا غلظت نهايي آن به ميلي ليتر آب مقطر استر 1را در  IPTGميلي گرم  0595/0

درجه سانتيگراد   -20برسد. پس از تهيه آن را به حجم هاي کوچکتر تقسيم کرده و در فريزر  250

 نگهداري کرديم.

 تهيه بافر ليزکننده سلول جهت بررسي حالليت پروتئين -3-2-3

حل کرديم تا  ميلي ليتر آب مقطر 500را وزن کرده و در  NaClگرم  92/2و Tris-Hclگرم  96/1

 (.8PHميلي موالر باشد ) 100و  25غلظت نهايي هرکدام در محلول به ترتيبب  

 تهيه بافر ليزکننده سلول جهت تلخيص پروتئين -3-2-4

ميلي  500مي باشد که در  NaClگرم  29/2و HEPESگرم  79/2گليسرول،  ٪10اين محلول حاوي 

ميلي  100و  25ر اين محلول به ترتيب د NaClو  HEPESليتر آب مقطر تهيه گرديد غلظت نهايي 

 (.PH 8موالر بود )

 %4تهيه محلول ژل پلي آکريل آميد  -3-2-5

 5/2،  ٪30بيس آکريل آميد  -ميلي ليتر از محلول آکريل آميد 3/1ميلي ليتر آب مقطر ديونيزه،  1/6

نموده و با  را ترکيب SDS  10٪ميلي ليتر از محلول  1/0موالر Tris-Hcl 5/0ميلي ليتر از ژل بافر 

به محلول آن را به عنوان ژل  TEMED ميکروليتر  10و  APS10٪ ميکروليتر 50اضافه نمودن 

Stacking .استفاده کرديم 

 %12تهيه محلول ژل پلي آکريل آميد  -3-2-6

 5/2،  ٪30بيس آکريل آميد  -ميلي ليتر از محلول آکريل آميد 4ميلي ليتر آب مقطر ديونيزه،  4/3

را ترکيب نموده و  SDS  10٪ميلي ليتر از محلول  1/0موالر و Tris-Hcl 5/1افر ميلي ليتر از ژل ب

به محلول آن را به عنوان ژل TEMED ميکروليتر  5و  APS 10٪ ميکروليتر  50با اضافه نمودن 

Resolving .استفاده کرديم 
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 APS  10%تهيه محلول  -3-2-7

 ميلي ليتر آب ديونيزه حل کرديم. 1در  ميلي گرم آمونيوم پرسولفات را 100ي اين محلول براي تهيه

 X 10   (Running buffer)تهيه بافر الکترود  -3-2-8

ميکروليتر آب ديونيزه حل  1000را در   SDSگرم  10گرم گاليسين،  Tris base ،144گرم  3/30

 (.PH 8.3درجه سانتيگراد ذخيره کرديم ) 4کرده و در دماي 

  (Sample Buffer)تهيه بافر نمونه  -3-2-9

ميلي ليتر  5/2موالر،  Tris-Hcl 5/0ميلي ليتر  25/1ميلي ليتر آب ديونيزه،  55/3حلول حاوي اين م

-ميکروليتر بتا 50و  ٪5/0ميلي ليتر بروموفنول بلو  SDS 10٪  ،2/0ميلي ليتر  2گليسرول، 

 رديد.ميلي ليتر رسانده شد ودر دماي اتاق نگهداري گ 10مرکاپتواتانول است که حجم نهايي محلول به 

 موالر Tris- Hcl 5/0تهيه محلول  -3-2-10

به    Hcl ميلي ليتر آب ديونيزه اضافه گرديد و با افزودن مقدار مناسبي از 60به  Tris baseگرم  6

درجه  4ميلي ليتر رسانده شد. و در دماي  100تنظيم گرديد و حجم نهايي به  8/6روي   PHمحلول 

 سانتيگراد نگهداري گرديد.

 موالر Tris- Hcl 5/1تهيه محلول  -3-2-11

   Hcl ميلي ليتر آب ديونيزه اضافه گرديد و با افزودن مقدار مناسبي از 80به  Tris baseگرم  23/27

 4ميلي ليتر رسانده شد و در دماي  150تنظيم گرديد و حجم نهايي به  8/8روي   PHبه محلول 

 درجه سانتيگراد نگهداري گرديد.
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 Staining Bufferي تهيه -3-2-12

 10گرم کماسي بلو،  05/0ميلي ليتر متانول با  50ميلي ليتر از اين بافر به ميزان  100ي براي تهيه

 ميلي ليتر آب مقطر استفاده گرديد. 40ميلي ليتر استيک اسيد و 

 Destaining Bufferي تهيه -3-2-13

سيد و ميلي ليتر استيک ا 7ميلي ليتر متانول با  5ميلي ليتر از اين بافر به ميزان  100براي تهيه ي 

 ميلي ليتر آب مقطر استفاده گرديد. 88

 بيس آکريل آميد -ي محلول آکريل آميدتهيه -3-2-14

ميلي ليتر آب ديونيزه حل کرده و پس  300گرم بيس آکريل آميد را در  4/2گرم آکريل اميد با  6/87

 درجه سانتيگراد نگهداري گرديد. 4از فيلتر کردن در دماي 

 SDSتهيه بافر  -3-2-15

ميلي ليتر آب مقطر حل کرده و سپس  5را در  SDSگرم  10يلي ليتر از اين بافر، م 10براي تهيه ي 

 درجه سانتيگراد نگهداري شد. 4ميلي ليتر رسانديم اين محلول در دماي  10به حجم 

 A (Washing Buffer)تهيه بافر  -3-2-16

 ليتر آب مقطر حل کرده 1را در  Imidazoleگرم  36/1و  NaClگرم  HEPES ،84/5گرم  95/5

درجه سانتيگراد  4ميلي موالر باشد سپس محلول را در دماي  10و  100،  25تا غلظت نهايي به ترتيب 

 (.  PH7.5ذخيره کرديم)

 B (   (Eluting Bufferتهيه بافر  -3-2-17

ليتر آب مقطر حل کرده تا  1را در  Imidazoleگرم  68و  NaClگرم  HEPES ،84/5گرم  95/5

درجه سانتيگراد  4ميلي موالر باشد سپس محلول را در دماي  1000و  100،  25غلظت نهايي به ترتيب 

 (. PH 7.5ذخيره کرديم)
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 تهيه بافر دياليز -3-2-18

ليتر آب مقطر حل کرده تا غلظت نهايي به  4را در  NaClگرم  36/23و  Tris-Hclگرم  68/15

 PHاري نموديم )درجه سانتيگراد نگهد 4ميلي موالر باشد سپس محلول را در دماي  100و  25ترتيب 

7.5 .) 

 (GdnHClتهيه استوک گوانيدين هيدروکلرايد ) -3-2-19

 8ميلي ليتر آب مقطر حل کرديم تا غلظت نهايي به  100گرم گوانيدين هيدروکلرايد را در  25/48

 موالر برسد.

 تهیه نارنجین -3-3

سپس  ميلي موالر از گاليک اسيد تهيه کرديم 2حل کرده و يک غلظت نهايي  DMSOارنجين را در ن

 درجه سانتيگراد نگهداري کرديم. 4در دماي 

 هاي کشت باکتريآماده سازي محيط -3-3-1

تهيه کرديم سپس   LBگرم پودر  20را در حجم يک ليتر با اضافه کردن  LB Brothمحيط کشت 

اتوکالو کرده و پس از خنک شدن با اضافه کردن مقدار مناسبي از آنتي بيوتيک مورد استفاده قرار 

 داديم.

 LB Brothط کشت محي -3-3-2

تهيه کرديم سپس   LBگرم پودر  20را در حجم يک ليتر با اضافه کردن  LB Brothمحيط کشت 

اتوکالو کرده و پس از خنک شدن با اضافه کردن مقدار مناسبي از آنتي بيوتيک مورد استفاده قرار 

 داديم.
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 LB Agarمحيط کشت  -3-3-3

گرم آگار تهيه  75/3و  LBگرم  5فه کردن ميلي ليتر با اضا 250را در حجم  LB Agarمحيط کشت 

کرديم سپس اتوکالو نموده وپس از خنک شدن با اضافه نمودن مقدارمناسبي از آنتي بيوتيک محيط را 

 داخل پليت ريخته و از آن جهت محيط کشت جامد باکتري استفاده کرديم.

 روش انجام کار -3-4

 

 ينازیک نيروزیت هیناح یژن یتوال و pLEICS-01 بینوترک دیپالسم ساختار شينما -1-3 شکل

 FGFR2b بینوترک نیپروتئ

A 
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 .pLEICS-01 دیپالسم از کیشمات نقشه و ينازیک هیناح یژن یتوال -2-3 شکل

 

 Bو تصوير  FGFR2bروزين کينازي پروتئين نوترکيب تي توالي ژني ناحيه نشان دهنده Aتصوير 

-Nاست. اين پالسميد به پروتئين در ناحيه  pLEICS-01دهنده  نقشه شماتيک از پالسميد نشان

terminal( دنباله هيستيديني اضافه مي کند(His6-tag وکتور داراي ناحيه برش آنزيمي .TEV  

و  T7وتئين است. هم چنين وکتور شامل آغاز کنندهپروتئاز جهت برداشتن دنباله هيستيديني از پر

 است. T7  خاتمه دهنده 

 مراحل تولید پروتئین نوترکیب -3-5

 ((competent cellsهاي پذيرا ي سلولتهيه -3-5-1

 :هاي زير را آماده کرديمبدين منظور ابتدا محلول

 SOBکشت بدون آنتي بيوتيک تهيه کرديم. هم چنين محيط LB ميلي ليتر محيط کشت استريل  10

ميلي ليتر آب ديونيزه حل  95را در  NaClگرم  05/0گرم عصاره مخمر،  5/0، گرم تريپتون 2حاوي 
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تنظيم کرديم. و  7محلول را برابر با  PHميلي موالر اضافه نموديم و  KClميلي ليتر  1کرده و نيز 

تقسيم و اتوکالو نموديم.  ميلي ليتري 250رسانديم. در دو فالسک  100حجم نهايي را با آب ديونيزه به 

موالر اضافه کرديم. محلول  2استريل با غلظت  2MgClميلي ليتر  5/0قبل از استفاده به محلول 

درجه  4درصد را پس از آماده کردن  جهت استريل سازي اتوکالو  نموده  و در دماي  50گليسرول 

درصد رسانده شد. محلول  15زان نگهداري کرديم. هم چنين غلظت نهايي گليسرول در محلول را به مي

2CaCl  ميکرومتري استريل نموده و درون يک  2/0ميلي موالر را با از طريق يک فيلتر  50با غلظت

 محفظه استريل نگهداري کرديم.

  هاي پذيراروش آماده سازي سلول -3-5-2

 BL21هاي اشرشيا کلي بدون آنتي بيوتيک تهيه شده از قبل سلول LB Agarروي محيط کشت 

DE3  درجه سانتيگراد به مدت يک شب انکوبه شد. يک کلوني  37را استريک کرده و سپس در دماي

ميلي ليتر محيط کشت استريل وارد کرده و به مدت يک شب در دماي  10را از روي پليت به داخل 

ه را ب دور بر دقيقه انکوبه کرديم. يک ميلي ليتر از اين محيط 200درجه روي انکوباتور شيکردار با  37

  200درجه روي انکوباتور شيکردار با  37اضافه گرديد و در دماي  SOBميلي ليتر از محيط کشت   50

رسيد.  سپس سلول ها توسط  5/0نانومتر به  600دور بر دقيقه انکوبه شد تا زماني که جذب در 

وب داده شد. رسوب دور بر دقيقه رس 5000دقيقه در چهار درجه سانتي گراد با  10سانتريفيوژ به مدت 

دقيقه روي يخ قرار  03سرده شده احيا گرديد و به مدت  2CaClميکرو ليتر  50سلولي خيلي آرام در 

در حضور سرما به آرامي  2CaClميلي ليتر  2داده شدند. سلول ها مثل قبل رسوب داده شدند و با 

و ل ها اضافه شد و به آرمي درصد به سل 50احيا شدند و سلول ها روي يخ نگهداشته شدند. گليسرول 

درجه سانتي  -70ميکروليتر داخل ميکروتيوپ تقسيم شد و در دماي  100مخلوط گرديد. به ميزان 

 گراد ذخيره گرديد.
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 هاي پذيراترانسفورماسيون سلول -3-5-3

 هاي مورد نیازمحلول

ون آنتيبد LB brothسازي محيط کشت هاي مورد نياز براي ترانسفورماسيون شامل آمادهمحلول

 حاوي مقدار مناسبي از آنتي بيوتيک مي باشد.  LB agarهاي بيوتيک و پليت

 روش ترانسفورماسیون

ميکروليتر از سلول هاي پذيرا ريخته  50ميلي ليتري استريل به ميزان  5/1هاي داخل اپندورف تيوپ

راج ميني پرپ استخ ميکرو ليتر پالسميد تخليص شده )پالسميدها  به روش 4شد پس از اضافه نمودن 

درجه  42دقيقه روي يخ انکوبه شد.از دماي  30شده بودند( به آرامي مخلوط گرديد و سپس به مدت 

دقيقه  5ثانيه به منظور ايجاد شوک حرارتي استفاده گرديد. نمونه ها به مدت  45سانتي گراد به مدت 

آنتي بيوتيک به مخلوط اضافه  بدون LB brothميکروليتر  300روي يخ قرار داده شدند. به ميزان 

درجه سانتي گراد و داخل انکوباتور شيکر دار انکوباسيون را  37دقيقه در دماي  45نموده و به مدت 

 50حاوي مقدار مناسبي از آنتي بيوتيک به مقدار  LB agarانجام داديم. سلول هارا داخل پليت هاي 

شامل سلول هاي پذيراي حاوي پالسميد  Aليت ميکروليتر به صورت زير تقسيم شدند. پ 200و 100،

شامل سلول هاي C شامل سلول هاي پذيرا  و آنتي بيوتيک. پليت   Bو آنتي بيوتيک مناسب. پليت 

درجه سانتي گراد به مدت يک شب انکوباسيون  37پذيرا و آگار فاقد آنتي بيوتيک. سرانجام در دماي 

کلني باکتري رشد کرده  Cو  Aايد روي پليت هاي صورت گرفت. اگر کار درست انجام شده باشد ب

رشد مي  Aکلني باکتري مشاهده نگردد. کلني هاي باکتريايي که روي پليت  Bباشد ولي روي پليت 

 کنند حاوي کلني هاي حاوي پالسميد مورد نظر هستند.

 درجه سانتي گراد 37بررسي بيان پروتئين در دماي  -3-5-4

ميلي ليتر از محيط کشت  3ي مناسب انتخاب مي شود و داخل  از کلني هاي ترانسفورم شده يک کلن

LB    ساعت  3ميکرو گرم بر ميلي ليتر  آمپي سيلين بود انکوبه گرديد و تقريبأ به مدت  100که حاوي

رشد داده شد. سپس به  rpm 200 درجه سانتي گراد و داخل انکوباتور شيکر دار با دور 37در دماي 
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ميلي ليتر ازمحيط  50ميلي ليتراز کالچرهاي رشد داده شده  به داخل  5/0ان منظور ساب کالچر به ميز

ميکروگرم بر ميلي ليتر آمپي سيلين بود منتقل گرديد و به مدت يک  100که حاوي  LBکشت تازه 

  10شب در همان شرايط داخل انکوباتور شيکر دار  قرار گرفت. بعد از اين مرحله سلول ها به مدت 

ميلي  1گذاشته شدند. سپس رسوب هاي سلولي حاصل با  rpm5000 انتريفيوژ با دور دقيقه درون س

ميلي ليتر ازمحيط کشت تازه   50تازه بدون آنتي بيوتيک احيا گرديدند و پس از آن  به  LBليتر از 

LB  ميکروگرم بر ميلي ليتر آمپي سيلين بود جهت  ساب کالچر انتقال داده شدند. اين  100که حاوي

برسد ادامه يافت. از باقيمانده ي رسوب سلولي  1/0نانومتر به حدود  600له تا زماني که جذب در مرح

 37نيز جهت استخراج پالسميد در فريزر نگهداري شد. درادامه به منظور رشد بيشتر کالچرها در دماي 

 7/0تا   6/0ر برابر نانومت 600درجه داخل انکوباتور شيکر دار  قرار داده شدند  تا زماني که  جذب در 

ميکروليتر داخل  500شد. به اين مرحله فاز رشد لگاريتمي مي گويند. سپس از هر کالچر به ميزان 

درجه سانتي گراد به منظور نمونه قبل از القا جهت  -20ميکروتيوب استريل ريخته شد و در دماي 

 300الچرقبل از القا  با ميکروليترازک 700ذخيره شد. هم چنين به ميزان   SDS- PAGE آناليز

 -80درصد گليسرول در دماي  15درصد مخلوط گرديد واستوک حاصل با  50ميکروليتر ازگليسرول 

 1به ميزان  IPTGدرجه سانتيگراد نگهداري گرديد.  سپس القاي بيان پروتئين ها با اضافه نمودن  

روتئين گذشت به منظورجمع آوري ميلي موالر صورت گرفت.  پس از هر ساعت که از زمان القاي بيان پ

براساس حجم نمونه ي جمع آوري شده در  مرحله قبل  SDS-PAGE نمونه بعد از القا جهت آناليز 

 rpm5000 دقيقه در سانتريفوژ با دور  5از القاي بيان پروتئين نرمااليز صورت گرفت.  نمونه ها  به مدت 

براي بررسي پروتئين توليد  SDS-PAGEليز قرار گرفتند و سرانجام رسوب سلولي حاصل جهت آنا

 شده مورد استفاده قرار گرفتند.
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 درجه سانتيگراد 37ارزيابي حالليت پروتئين بيان شده در دماي   -3-5-5

 دقيقه کالچرها را در 10جهت ارزيابي حالليت  پروتئين بيان شده پس از القا در نهايت به مدت 

ميلي ليتر بافر  10رسوب  سلولي حاصل با اضافه نمودن  قرار داده شد و rpm 5000 سانتريفيوژ با دور

 20دقيقه  با استفاده از سونيکاتور که روي شرايط  2ليز سلولي احيا گرديد و سپس سلول ها به مدت 

به  ثانيه خاموش و باالترين ولتاژ تنظيم شده بود سونيکيت گرديده  و ليز شدند. 20ثانيه روشن و 

ميکروليتر به عنوان اليزت کل  100اليزت سلولي حاصل به ميزان  از SDS-PAGEمنظور آناليز 

 rpm دقيقه باقيمانده ي اليزت را در سانتريفيوژبا دور 20سلولي جمع آوري شد و هم چنين به مدت 

( به ميزان soluble fractionsاز اليزت شفاف ) SDS-PAGEقرارداده شد. به منظور آناليز  12500

 و نگهداري شد. ميکروليتر جمع آوري 20

 به منظور بررسی بیان پروتئین SDS-PAGE روش انجام  -3-6

دقيقه  10ميکروليتراز بافرنمونه مخلوط شدند.سپس به مدت  60ميکروليتر آب ديونيزه و 40ر نمونه با ه

دقيقه با حداکثر دور   15درجه سانتيگراد  حرارت داده شدند.  و هم چنين  به مدت  95در دماي 

ميکروليتر از سوپرناتانت هر نمونه درون چاهک هاي  20ند. پس از سانتريفيوژ به ميزان سانتريفيوژ شد

درصد  ازپلي آکريل آميد ريخته شد و هم چنين مارکر وزن مولکولي نيز  12تا  4ژل با گراديان غلظتي 

ميزان دقيقه درون  35به مدت  200درون يک چاهک قرار گرفت. جهت الکتروفرز ولتاژي برابر با  ولت 

دقيقه رنگ   35مناسبي از بافرالکترود برقرار شد. پس از اتمام الکتروفرز، ژل با بافر رنگ آميزي به مدت 

 دقيقه رنگ زدايي صورت مي گيرد. 30مي شود و درآخر با بافر رنگ بر به مدت 

 درجه سانتي گراد 20ارزيابي حالليت پروتئين بيان شده در دماي  -3-6-1

درجه سانتيگراد  37ارزيابي حالليت  پروتئين بيان شده در دماي  جهت SDS-PAGEدر آناليز  

نمونه ي اليزت کل سلولي با سوپرناتانت اليزت شفاف مقايسه گرديد . از آنجا که در اين دما پروتئين 

درجه  20درجه به  37نبود با تغيير شرايط آزمايش به صورت کاهش دماي رشد باکتري از   محلول
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ليد پروتئين  صورت گرفت. در اين روش  پس از کشت اوليه و رسيدن به زمانيکه القاي تو سانتيگراد

درجه سانتيگراد  20ساعت در دماي  1بود کالچرها به مدت  7/0تا 6/0نانومتر برابر با  600جذب در 

به ميزان  SDS-PAGE درون شيکر انکوباتور يخچال دار قرار داده شدند هم چنين به منظور آناليز

 IPTGميلي موالر  1وليتر نمونه تحت عنوان قبل از القا جمع آوري گرديد. سپس به ميزان ميکر 100

درجه سانتيگراد در انکوباتور  20جهت القا به محيط کشت افزوده شد و به مدت يک شب در دماي 

 1درجه سانتيگراد  پروتئين به ميزان  20يخچال دار قرار داده شد. پس از تاييد محلول شدن در دماي 

 ليتر توليد گرديد و در نهايت رسوب سلولي حاصل جهت تخليص پروتئين جمع آوري گرديد.

 تخليص پروتئين با استفاده از ستون کروماتوگرافي ميل ترکيبي- -3-6-2

 1ميلي ليتر بافر ليز کننده احيا گرديد و سونيکيت شد. سپس به مدت  30رسوب سلولي حاصل در 

درجه سانتيگراد قرار گرفت. پس از سانتريفيوژ  4در دماي  rpm 13500 ساعت داخل سانتريفيوژ با دور 

 ميلي ليتر از 5سوپرناتانت شفاف  جمع آوري شد و جهت خالص سازي پروتئين در ستون  حاوي 

NTA - 2+ Ni  100، 75، 50ريخته شد. سپس ستون با يک گراديان غلظتي افزايشي از ايميدازول ،

ميلي موالر از ستون خارج گرديد.  75پروتئين  سرانجام در غلظت  ميلي موالر شسته شد.  200و  150

ارزيابي گرديد. فرکشن هاي حاوي پروتئين  SDS-PAGEتوسط آناليز    ميزان خلوص پروتئين مدنظر

ليتر از بافر دياليز قرار گرفت. نمونه دياليز شده با آناليز   4ساعت در  6هدف باهم ترکيب شده و به مدت 

SDS-PAGE رسي گرديد.بر 

 تعيين غلظت پروتئين -3-6-3

با استفاده از دستگاه نانو دراپ غلظت پروتئين اندازه گيري شد. قبل از اندازه گيري سيستم با استفاده 

 NaClميلي موالر  100و  Tris-Hclميلي موالر  25ميکروليتر از بافر حاوي  2از يک محلول بالنک )

 کيلودالتون اعمال شد. 38مولکولي پروتئين به ميزان  ( صفرشد. در اين محاسبه وزن5/7برابر  PHبا 
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 مطالعات اسپکتروسکوپی فلوئورسنس -3-7

راي بررسي ساختار سوم پروتئين تخليص شده در شرايط متفاوت از روش فلوئورسنس ذاتي استفاده ب

 Bioشد. انداره گيري شدت فلوئورسنس ذاتي با دستگاه اسپکتروفلوريمتر واريان کري اکليپس مدل 

روي ولتاژ (PMT) ميلي متر صورت گرفت. آشکارساز 10، حاوي کووت کوارتز با طول مسير 700

نانومتر استفاده شد.  5متوسط تنظيم شد. هر يک از دو شکاف هاي تحريکي و انتشاري  با يک باندپاس 

 450تا  300نانومتر بود و داده ها در دماي اتاق و طول موج نشري  280طول موج تحريک پروتئين 

نانومتر جمع آوري شدند.  به منظور از بين بردن اثر پس زمينه ي بافر حاوي پروتئين روي شدت 

 ميکروليتر از بافر( صفرشد. 400فلوئورسنس،  سيستم با استفاده از يک محلول بالنک )

ميلي  100و  Tris-Hclميلي موالر  25ميلي گرم بر ميلي ليتر در بافر حاوي  15/0پروتئين با غلظت 

تهيه شد. غلظت پروتئين در همه ي محلول هاي مورد آزمايش ثابت نگه  5/7برابر  PHبا  NaClموالر 

ميکروليتري ريخته و با بافر  400ميکروليتر از  نمونه پروتئيني داخل کووت  200داشته شد. به ميزان 

ن محلول ن، چنديبه حجم نهايي رسانديم. به منظور بررسي اثر نارينجين روي شدت فلوئورسنس پروتئي

 3ميکروموالر تا  50پروتئين در حضور غلظت هاي متفاوت از محدوده ي حاوي غلظت هاي ثابت از 

و اثر هرکدام در شرايط نرمال بررسي گرديد. هم  ميلي موالر از نارينجين به طور جداگانه تهيه شد

ميکروليتر  400ل به ميزان  چنين با اضافه کردن ميزان مناسبي از بافر به هر نمونه حجم نهايي محلو

دقيقه گرفته شد.  20نگه داشته شد. سپس طيف نشري بعد از گذشت زمان اينکوبيشن به مدت 

آزمايشات اوليه در جهت تعيين حداقل و حداکثر غلظتي از نارينجين که روي طيف نشري فلوئورسنس 

حضور نارينجين با هم اثر مي گذاشت صورت گرفت. طيف نشري حاصل از پروتئين در حضور و عدم 

 مقايسه شد. هر آزمايش دو بار براي هر طيف نشري تکرار شد.
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 مطالعات دناتوراسيون شيميايي با استفاده از اسپکتروسکوپي فلوئورسنس -3-7-1

به منظور ارزيابي پايداري کنفورماسيوني پروتئين تخليص شده غلظت هاي متفاوت از گوانيدين 

 نانومتر تنظيم شد. آشکارساز 280ه شد. طول موج تحريکي روي موالر تهي 6تا  0هيدروکلرايد از 

(PMT) روي ولتاژ باال تنظيم شد. در حضور حداکثر غلظت موثر مشاهده شده در طيف نشري

دناتوراسيون شيميايي انجام گرفت. چندين محلول حاوي نارينجين  ميلي موالر از 3فلوئورسنس يعني 

-Trisميلي موالر  25ميلي گرم بر ميلي ليتر در بافر حاوي  15/0پروتئين با غلظت ثابت به ميزان 

Hcl  ميلي موالر  100وNaCl  باPH  تهيه شد. غلظت نهايي گوانيدين هيدروکلرايد در هر  5/7برابر

موالر بود. طيف نشري  6و  5/ 5, 5, 5/4, 4, 5/3, 3, 5/2, 2, 5/1, 1, 5/0, 25/0, 0محلول به ميزان 

ميکرو موالر از نارينجين به طور جداگانه   50ه زمان انکوباسيون در حضور  دقيق 60پس از حدود 

مونيتور شد. در نهايت طول موج ماکزيمم هر نشر براي رسم نمودار در غلظت هاي متفاوت دناتوره 

 کننده استفاده گرديد. هر آزمايش دو بار  تکرار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: يافته ها و نتايج-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 درجه سانتی گراد 37بررسی بیان پروتئین در دماي  -4-1

ها هاي تراريخته در محيط مناسب کشت داده شدند و نمونهراي بررسي بيان پروتئين نوترکيب، باکتريب

نشان داد که بعد از  SDS-PAGEمورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج  IPTGقبل و بعد از القا توسط 

کيلودالتون بيان شده است. نتايج  38پروتئين نوترکيب مورد نظر با اندازه تقريبي ، IPTGالقا توسط 

 (.4-1(باشد شکلمي IPTGساعت بعد ار القا توسط  4الي  3نشان داد که بهترين ميزان بيان 

 

 

 در E.coli يباکتر در FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح ژن انیب -1-4 شکل

 .گراد یسانت درجه 37 يدما

نمونه ليز شده باکتري داراي حامل نوترکيب قبل از القاء با  2نشانگر وزن مولکولي، ستون  1ستون 

IPTG بعد از القاء با  6الي  3هاي موالر و ستونبا غلظت يک ميليIPTG  به ترتيب در فاصله زماني

 .باشدهار ساعت بعد از القاء مييک، دو، سه و چ
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 درجه سانتی گراد 20بررسی بیان پروتئین در دماي -4-2

، پروتئين IPTGدرجه سانتي گراد، بعد از القا توسط  20در دماي نشان داد که SDS-PAGEتايج ن

 (.2-4کيلودالتون بيان شده است )شکل 38نوترکيب مورد نظر با اندازه تقريبي 

 

 

 درE.coli  يباکتر در FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح ژن انیب -2-4 شکل

 .گراد یسانت درجه 20 يدما

نمونه ليز شده باکتري داراي حامل نوترکيب قبل از القاء با  2نشانگر وزن مولکولي، ستون  1ستون 

IPTG بعد از القاء با  3 نموالر و ستوبا غلظت يک ميليIPTG  بعد از يک فاصله بيست و چهار

 باشد.ساعت بعد از القاء مي
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درجه  37و  20بررسی  حاللیت پروتئین بیان شده دردو دماي -4-3

 سانتی گراد

هاي حاصل از ليز سلول و مايع ي نمونهدرجه سانتيگراد و مقايسه 37عد از بيان پروتئين در دماي ب

مشاهده شد که پروتئين بيان شده نامحلول است.  SDS-PAGEفيوژ آن توسط رويي حاصل از سانتري

درجه سانتيگراد و القاي توليد پروتئين در شرايط  37با تکرار آزمايش در چند دماي مختلف کمتر از 

درجه سانتيگراد پروتئين مورد نظر در فاز محلول به دست آمد  20کاهش دمايي، در نهايت در دماي 

 (.15)شکل 

 

 

 دو در FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح تیحالل يسهيمقا  -3-4 شکل

 .گراد یسانت درجه 37 و 20يدما
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به ترتيب نمونه ليز شده باکتري و مايع رويي حاصل از  3و  2نشانگر وزن مولکولي، ستون  1ستون 

به ترتيب نمونه ليز شده باکتري و مايع رويي  5و  4درجه سانتي گراد، ستون  37در دماي سانتريفيوژ 

 درجه سانتي گراد. 20حاصل از سانتريفيوژ در دماي 

 بررسی میزان خلوص پروتئین محلول شده -4-4

بيان  سازي پروتئينهيستيدين در ابتداي پروتئين مورد نظر براي خالصا توجه به وجود دنباله پليب

استفاده شد. شستشوي ستون با استفاده  NTA-2+Niه از ستون کروماتوگرافي ميل ترکيبي حاوي شد

موالر صورت پذيرفت. ميزان خلوص پروتئين مورد نظر ميلي 200الي  50از شيب غلظت ايميدازول از 

شود پروتئين مورد ارزيابي گرديد. چنان که در الگوي الکتروفورز مشاهده مي SDS-PAGEتوسط 

 (.4-4ظر با درجه خلوص مناسبي خالص گرديد )شکلن

 

 استفاده با FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح يسازخالص  -4-4 شکل
 .Ni2+-NTA يحاو یبیترک لیم یکروماتوگراف ازستون
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نمونه بعد از شستشوي  3سازي، ستون اوليه قبل از خالص نمونه 2نشانگر وزن مولکولي، ستون  1ستون 

نمونه هاي بعد از شستشوي ستون کروماتوگرافي با ايميدازول  9الي  5اوليه ستون کروماتوگرافي و ستون 

 ميلي موالر. 200تا  50با شيب غلظت 

 بعد از ديالیز SDS-PAGEآنالیز  -4-5

، بعد از تخليص پروتئين مورد نظر دياليز شد و هت خارج نمودن ايميدازول از محلول حاوي پروتئينج

 (.5-4انجام شد )شکل SDS-PAGEجهت اطمينان از وجود پروتئين و کميت آن بعد از دياليز 

 

 

 .زیاليد از بعد SDS-PAGE جينتا -5-4 شکل

 

 نشان دهنده نمونه دياليز شده مي باشد.به بعد  2نشانگر وزن مولکولي و ستون  1ستون 
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 بررسی عملکرد پروتئین خالص شده -4-6

فاکتور رشد  موجود در سوبستراي گيرنده SH2ي ز اتصال ناحيه کينازي پروتئين مورد نظر با ناحيها

(. بررسي الگوي حاصل 6-4فيبروبالستي جهت بررسي عملکرد پروتئين خالص شده استفاده شد )شکل

 SH2ي نمايد که ناحيه کينازي پروتئين مورد نظر با پپتيدي که داراي ناحيهيمشخص م PAGEاز 

( و کمپلکس حاصل داراي الگوي الکتروفورزي 6-4است تعامل برقرار نموده است )ستون چهارم شکل

( در حالي که الگوي 6-4باشد )ستون اول و دوم شکلمتفاوت از هر کدام از دو جزء به تنهايي مي

است که  SH2ي جهش يافته مخلوط حاوي پروتئين مورد نظر با پپتيدي که داراي ناحيهالکتروفورزي 

( با الگوي الکتروفورزي 6-4توانايي اتصال به ناحيه کينازي پروتئين مورد نظر را ندارد )ستون پنجم شکل

ال ( که نشان دهنده عدم اتص6-4هر کدام از دو جزء به تنهايي يکسان است )ستون اول و سوم شکل 

 باشد.است مي SH2ي جهش يافته پروتئين مورد نظر با پپتيدي که داراي ناحيه

 

 

 .شده خالص FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح عملکرد یبررس -6-4 شکل

 



70 
 

، SH2ي پپتيد داراي ناحيه 2ستون  ،FGFR2bي تيروزين کينازي پروتئين نوترکيب ناحيه 1ستون 

کمپلکس پروتئين مورد نظر با پپتيد داراي  4جهش يافته، ستون  SH2ي پپتيد داراي ناحيه 3ستون 

 .SH2ي جهش يافته مخلوط حاوي پروتئين مورد نظر با پپتيد داراي ناحيه 5و ستون  SH2ي ناحيه

کیب نوتري تیروزين کینازي پروتئین بررسی ساختار سوم ناحیه -4-7

FGFR2b 
يب ي تيروزين کينازي پروتئين نوترکا استفاده از روش فلوئورسنس ذاتي وضعيت ساختار سوم ناحيهب

FGFR2b  در عدم حضور و هم چنين در حضور نارينجين در دماي اتاق بررسي شد. نتايج افزايش

اسيون ان داد. با تيترنارينجين و با افزايش تدريجي غلظت آن ها نش شدت نشر فلوئورسنس را در حضور

نارينجين تغييرات کمي در شيفت حداکثر طول موج نشري  فلوئورسنس به سمت طول موجهاي 

 کوتاهتر مشاهده گرديد.

بررسی فلوئورسنس ذاتی فولدينگ ناحیه ي تیروزين کینازي  -4-8

 FGFR2bپروتئین نوترکیب 

در شرايط  FGFR2bنوترکيب ررسي فلوئورسنس ذاتي فولدينگ ناحيه ي تيروزين کينازي پروتئين ب

موالر در شکل زير نشان داده شده  6طبيعي و غيرطبيعي در حضور گوانيدين هيدروکلرايد با غلظت 

نانومتر است، در شرايط  336است. نتايج نشان داد طول موج ماکزيمم نشر که در شرايط طبيعي 

 فت پيدا مي کند.نانومتر شي 342غيرطبيعي و در حضور گوانيدين هيدروکلرايد به سمت 
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 نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح فلوئورسنس زیآنال به مربوط ينمودارها ¬¬ -1-4 نمودار

 .FGFR2b بینوترک

 موالر گوانيدين هيدروکلرايد(. خط آبي مربوط به حالت فولدشده و 6در شرايط طبيعي و غيرطبيعي )

 قرمز مربوط به حالت آنفولدشده مي باشد.

بررسی اثر دناتوراسیون شیمیايی بر طول موج ماکزيمم نشر  -4-9

 FGFR2bي تیروزين کینازي پروتئین نوترکیب فلوئورسنس ذاتی ناحیه

 FGFR2bي تيروزين کينازي پروتئين نوترکيب ناحيه -4-9-1

نوترکيب مورد نظر با اندازه  ، پروتئينIPTGنشان داد که بعد از القا توسط  SDS-PAGEنتايج 

ي ساعت بعد از القا بود. بيان ژن ناحيه 4تا  3کيلودالتون بيان شد و بهترين ميزان بيان  38تقريبي 

:وزن مولکولي، ستون 1در باکتري ايشرشياکلي. ستون  FGFR2bتيروزين کينازي پروتئين نوترکيب 

موالر و با غلظت يک ميلي IPTGالقاء با  : نمونه ليز شده باکتري داراي حامل نوترکيب قبل از2
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به ترتيب در فاصله زماني يک، دو، سه و چهار ساعت  IPTG: نمونه بعد از القاء با 6تا  3هاي ستون

 ( ..7-4بعد)شکل 

با  FGFR2bتيروزين کينازي پروتئين نوترکيب  سازي ناحيه( خالص8-4الگوي الکتروفورز)شکل 

: وزن 1را نشان مي دهد که ستون  Ni2+-NTAي ميل ترکيبي حاوي استفاده ازستون کروماتوگراف

: نمونه بعد از شستشوي اوليه ستون 3سازي، ستون : نمونه اوليه قبل از خالص2مولکولي، ستون 

: نمونه ها بعد از شستشوي ستون کروماتوگرافي با ايميدازول با شيب 9تا  4کروماتوگرافي و ستون 

 ر.ميلي موال 200تا  50غلظت 

يب ي تيروزين کينازي پروتئين نوترکبا استفاده از روش فلوئورسنس ذاتي وضعيت ساختار سوم ناحيه

FGFR2b  در حضور نارنجين بررسي شد. نتايج افزايش شدت نشر فلوئورسنس را در حضور  نارنجين

داکثر ح و با افزايش تدريجي غلظت آن ها نشان داد. با تيتراسيون نارنجين تغييرات کمي در شيفت

 (.9-4طول موج نشري فلوئورسنس به سمت طول موج هاي کوتاهتر مشاهده گرديد)شکل

 

 

 IPTG با القاء از بعد نمونه -7-4 شکل
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 الکتروفورز الگوي -8-4 شکل

 

 

 FGFR2b بینوترک نیپروتئ ينازیک نيروزیت يهیناح سوم ساختار تیوضع -9-4 شکل

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیري -5
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 بحث و نتیجه گیري -5-1

ريشيا کلي در باکتري ايش 2bي کينازي گيرنده نوترکيب فاکتور رشد فيبروبالستي ر اين مطالعه ناحيهد

BL21 هاي فاکتور رشد فيبروبالستي با بيان شد و به صورت محلول و فعال خالص گرديد. گيرنده

د. هاي انسان دارنفعاليت کينازي خود نقش مهمي در تکثير و رشد سلولي و ميزان بقا و تمايز سلول

شود. ها در انسان ميطانها منجر به بسياري از سري اين گيرندهرساني سلولي به واسطهتغيير در پيام

ها است. اين کينازها به عنوان ها سازوکار بسياري از اين سرطاني کينازي اين گيرندهجهش در ناحيه

(. اگرچه ترکيبات 2009يک هدف درماني جالب توجه براي درمان سرطان هستند )پايتل و همکارانش،

ها در کانيسم مولکولي دقيق اين مهارکنندهاند اما ممؤثري براي مهار پروتئين کينازها شناسايي شده

 (.2008مهار فعاليت پروتئين کينازي  به روشني مشخص نيست )کاني و همکارانش،

از آنجا که براي انجام مطالعات ساختاري و يا بررسي برهمکنش بين پروتئين و ليگاند نياز به تهيه 

ي اول پالسميد حاوي ژن در مرحلهباشد در اين مطالعه گرم ميپروتئين خالص شده در حد ميلي

تحت سيستم بياني باکتري ايشريشيا کلي  FGFR2bي تيروزين کينازي پروتئين نوترکيب ناحيه

BL21 سازي اوليه پروتئين به دست آمده نشان قرار گرفت و پروتئين مورد نظر به دست آمد. آماده

 روتئين را دارد.سازي شرايط توليد پداد که حالليت پايين آن نياز به بهينه

تواند بوجود آيد نامحلول ¬مشکلي که  حين تالش براي به دست آوردن حداکثر مقدار پروتئين مي

شدن پروتئين بيان شده است. اگرچه ممکن است  پروتئين بيش از حد بيان شده يک باند مشخص در 

 اين حالت نامحلول شدنژل ايجاد کند با اين حال  پس از اينکه پروتئين خالص شود غيرفعال است. در 

پروتئين بدليل اينست که فرايند تاخوردگي به صورت نادرست رخ داده است و اجسام توده اي تشکيل 

(، Inclusion bodiesاي )¬هاي غيرفعال پروتئيني به شکل اجسام تودهشده اند. يک علت تجمع توده

کنولوژي رفع اين مشکل از نظر بيوت تواند بيان بيش از حد پروتئين در سيتوپالسم باکتري باشد کهمي

 اهميت به سزايي دارد.
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يابي به پروتئين محلول وجود چندين روش براي به حداقل رساندن تشکيل اجسام توده مانند و دست

ي القا دارد که شامل تغيير متغيرهايي نظير درجه حرارت، ميزان بيان، متابوليسم ميزبان و غلظت ماده

سي روي پروتئين هدف مثل استفاده از اتصال دنباله مناسب و نيز بيان همزمان کننده يا تغييرات مهند

آن باشد  يباشد. هم چنين اگر علت نامحلول بودن پروتئين بيان بيش از اندازهها با پروتئين ميچاپرون

ين ترهاي ذکر شده مهمتوان غلبه کرد. از بين روشبا کاهش دادن سطح بيان پروتئين به اين مشکل مي

 تر و يا در محيطکار تغيير شرايط رشد باکتري است مانند رشد دادن باکتري در درجه حرارت پايين

 (.2005کشتي که از نظر مواد مورد نياز باکتري غني نباشد )سورنسن و همکارانش،

ها،  در يک ميزبان هترولوگ مانند ايشريشياکلي در سطوح باال بيان ¬بنابراين زمانيکه پروتئين

اند. اضافه نمودن يک دنباله  پروتئيني که به ميزان بااليي محلول ¬وند در اغلب موارد نامحلولش¬مي

( عالوه بر کمک به محلول سازي،  در خالص سازي MBPاست مانند پروتئين اتصال يابنده مالتوز )

است. اين ، مثال ديگري از کاربرد دنباله پروتئيني Hisپروتئين هم نقش دارد.  استفاده از تگ هاي 

از پروتئين مورد نظر در حين کلون کردن ژن متصل  Cو يا  Nدنباله هيستيديني را مي توان به پايانه 

 (.2009کرد )آستين و همکارانش،

سام شوند تمايل  به تشکيل  اج¬ها زماني که بيش از حد بيان  مي¬دليل اين که چرا بعضي از پروتئين

را ندارند هنوز به طور کامل شناخته نشده است. اما با اين حال  اي دارند و بعضي ديگر اين تمايل¬توده

ند، شو¬اين موضوع مشخص است که نيروهايي  که به طور طبيعي به تاخوردگي پروتئين منجر مي

شوند. اين نيروها عمدتا نيروهاي آبگريز هستند که به دليل ¬ها نيز مي¬باعث تجمع نامناسب پروتئين

هاي جانبي آبگريز يکسري اسيدهاي آمينه خاص با يکديگر و نه با ¬يرهتمايل اتصال قوي بين زنج

هاي آبگريز يک گام کليدي در ¬آيند. در شرايط طبيعي، برقراري اين اتصال¬مولکول آب بوجود مي

انبي هاي ج¬ها است اما زماني که غلظت پروتئين به طور مصنوعي باال رود زنجيره¬تاخوردگي پروتئين

هاي مختلف ممکن است با يکديگرارتباط برقرار کنند که منجر به تجمع و ¬تئينهاي پرو¬در مولکول

 (.2005شود)سورنسن و همکارانش،¬نامحلول شدن  پروتئين مي
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از آنجا که براي انجام مطالعه هاي ساختاري يا بررسي برهمکنش بين پروتئين و ليگاند به پروتئين 

 العه از پروتئين خالص شده استفاده گرديد.گرم نياز است، در اين مطخالص شده در حد ميلي

از آنجا که براي انجام مطالعه هاي ساختاري يا بررسي برهمکنش بين پروتئين و ليگاند به پروتئين 

 گرم نياز است، در اين مطالعه از پروتئين خالص شده استفاده گرديد.خالص شده در حد ميلي

در تنظيم فرايندهاي بيولوژيکي  2bد فيبروبالستي همان گونه که قبال اشاره شد گيرنده فاکتور رش

حياتي؛ ازجمله تکثير سلولي نقش حياتي دارد. درمطالعه ي حاضر با استفاده از روش هاي 

اسپکتروسکوپي؛ ازجمله مطالعات فلوئورسنس تغييرات مشاهده شده بر روي ساختار سوم ناحيه ي 

سي شد. در مطالعه هاي مختلف به منظور بررسي کينازي، در حضور و عدم حضور ترکيبات نارنجين برر

اثر نارنجين روي تکثير سلولي در محيط کشت سلولي  از غلظت هاي متفاوتي از نارنجين استفاده شده 

است. غلظت پروتئين در مطالعه حاضر وابسته به تکنيک استفاده شده در اين نوع مطالعه است. به 

ميلي گرم بر ميلي ليتر نياز است  1تا  2/0د نياز پروتئين منظور انجام مطالعه فلوئورسنس غلظت مور

 (44ميلي گرم بر ميلي ليتر پروتئين مورد نظر استفاده شد)) 34/0که در اين مطالعه از غلظت 

نتايج اين مطالعه افزايش شدت نشر فلوئورسنس را در حضور و نيز با افزايش تدريجي غلظت نارنجين 

ن نارنجين تغييراتي در شيفت منحني حداکثر طول موج نشري نشان داد. هرچند با تيتراسيو

فلوئورسنس به سمت طول موج هاي کوتاهتر مشاهده شد در  مطالعه اي که توسط ژانگ و همکاران 

( با استفاده از روش هاي فلوئورسنس اسپکتروسکوپي BSAانجام شد تغييرات ساختاري پروتئين )

که شدت نشر فلوئورسنس کاهش يافته و همچنين حداکثر  بررسي شد. نتايج اين مطالعه نشان داد

(. در 88طول موج نشري شيفت پيدا کرده است که اين نتايج آنفولد شدن پروتئين را نشان مي دهد)

توان گفت که افزايش شدت نشر فلوئورسنس ناحيه ¬ي حاصل از مظالعات ما مي¬مقايسه با نتيجه

هاي تريپتوفان انتهايي در ساختار پروتئين ¬اسيد آمينه کينازي در حضور نارنجين باعث پنهان شدن

 شود.¬مي
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به منظور مطالعات بيشتر و بررسي هر چه بيشتر تغييرات مشاهده شده، دناتوراسيون شيميايي 

فلوئورسنس در حضور نارنجين انجام شد. اين مطالعات در حضور حداکثر غلظت موثر نارنجين و در 

ي حاضر نيز ¬(. در مطالعه48نيدين هيدروکلرايد انجام گرفت)حضور افزايش تدريجي غلظت گوا

 ي کينازي شد.¬گوانيدين هيدروکلرايد باعث دناتوره شدن ناحيه

طبيعي  ي کينازي در حالت¬نتايج حاصل از دناتوراسيون شيميايي نشان داد که فرايند آنفولدينگ ناحيه

ي آنفولد شدن هر ¬فرايند نشان دهندهاي است. وجود دو حالت گذار در اين ¬يک فرايند سه مرحله

 هاي متفاوت از گوانيدين هيدروکلرايد است.¬ساب دومن به طور جداگانه و در غلظت

بر اساس نتايج، در حين دناتوراسيون تغييرات بوجود آمده روي ساختار سوم موجب ناپايدار شدن آن 

 شود.¬در حضور نارنجين مي

کردند وبه اين نتيجه رسيدند که نارنجين  باعث کاهش سلول در مطالعه اي بر روي نارنجين ازمايش 

هاي توموري پستان  مي شود و همچنين در تکثير سلول, تهاجم و بقا نقش دارد. پس نارنجين  به طور 

 (.40قابل توجهي دوام و تکثير, تهاجم و شکل گيري سلول هاي توموري راکاهش مي دهد)

رساني را توسط ¬مسير پيام MAPK¬تواند فعاليت¬ين ميدر مطالعه اي گزارش شده است که نارنج

 (.43گلوکز باال در سلول هاي قلبي تغيير دهد  )

 2bي کينازي گيرنده نوترکيب فاکتور رشد فيبروبالستيدر اين مطالعه بر اساس نتايج بدست آمده ناحيه

ده هاي مختلف استفانندهتوان از آن جهت بررسي برهمکنش پروتئين و ليگاند؛ از جمله اثر مهارکرا مي

 نمود.

ر ي کينازي گيرنده نوترکيب فاکتوعالوه براين اثر ناپايداري فالونوئيد ها از جمله نارنجين روي ناحيه

مي تواند در سطح مولکولي و درون سلول موجب اختالل در مسير پيام رساني  2bرشد فيبروبالستي

 تغيير قرار دهد. سلول شود و فرآيندهاي بيولوژيکي سلولي را دستخوش
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همچنين نتايج اين پژوهش با مطالعات قبلي که کاربرد برخي نارنجين را به عنوان يک درمان جانبي  

ي هاي¬اند که در درمان سرطان¬در سرطان پيشنهاد مي کنند هم جهت است. مطالعات قبلي نشان داده

هاي ¬ي گيرنده¬به واسطه رساني سلول¬ها اختالل در مسير پيام¬ي آن¬که مکانيسم بوجود آورنده

زمان از فالونوئيدها از جمله نارنجين در کنار مهار  ¬فاکتور رشد فيبروبالستي است، استفاده هم

راي هاي ديگر، ب¬هاي کينازي اثر بخش است. با اين وجود مطالعات بيشتري با استفاده از روش¬کننده

 است. کشف مکانيسم مولکولي دقيق تاثيرات نارنجين در سرطان نياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

References: 

1.Allen BL, Rapraeger AC.  Spatial  and  temporal  expression  of  heparan sulfate  in  

mouse  development  regulates  FGF  and  FGF  receptor  assembly. J  Cell Biol. 2003; 

163(3): 637-48 

2.Amaru DL,Biondo PD, Field CJ.the role of conjugated linoleic acid in breast cancer 

qrowth and Development. The Open Nutraceuticals Journal. 2010, 3, 30-46  

.3.Aranda S, Alvarez M, Turró S, Laguna A, de la Luna S. Sprouty2-mediated inhibition 

of fibroblast growth factor signaling is modulated by the protein kinase DYRK1A. Mol 

Cell Biol. 2008 Oct; 28(19):5899-911. 

4.Arora A, Scholar EM. Role of tyrosine kinase inhibitors in cancer therapy. J 

Pharmacol Exp Ther. 2005 Dec; 315(3):971-9 

5.Auciello G, Cunningham DL, Tatar T, Heath JK, Rappoport JZ. Regulation of 

fibroblast growth factor receptor signalling and trafficking by Src and Eps8. J Cell Sci. 

2013 Jan 15; 126(Pt 2):613-24 

6.Batey S, Nickson AA, Clarke J. Studying the folding of multidomain proteins. HFSP 

J. 2008 Dec; 2(6): 365–377 

7.Bae JH, Lew ED, Yuzawa S, Tome´ F, Lax I, Schlessinger J. The selectivity of 

receptor tyrosine kinase signaling is controlled by a secondary SH2 domain binding site. 

Cell. 2009;138(3):514-24 

.8.Bcrgsagell PL. Frequent translocation t (4; 14) (p16. 3; q32. 3) in multiple myeloma 

is associated with increased expression and activating mutations of fibroblast growth 

factor receptor 3. Nat Genet. 1997; 16:260-4 

9.Beenken A, Mohammadi M. The FGF family: biology, pathophysiology    and 

therapy. Nat Rev Drug Discov. 2009; 8(3):235-53 

10.Bennion BJ, Daggett V. The molecular basis for the chemical denaturation of 

proteins by urea. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 April; 29; 100(9): 5142–47 

.11.Berezin MY,   Achilefu S. Fluorescence Lifetime Measurements and biological 

Imaging. Chem Rev. 2010 May 12; 110(5): 2641–2684 



81 
 

.12.Bernfield M, Gotte M, Park PW, Reizes O, Fitzgerald ML, Lincecum J, et  al.  

Functions of cell surface heparan sulfate proteoglycans. Annu Rev Biochem. 1999; 68: 

729-77 

.13.Bottcher, R. T., N. Pollet, et al. "The transmembrane protein XFLRT3 forms a 

complex with FGF receptors and promotes FGF signalling." Nat Cell Biol. 2004; 6(1): 

38-44 

.14.Bryant M.R, Marta C.B, Kim F.S, Bansal R. Phosphorylation and Lipid Raft 

Association of Fibroblast Growth Factor Receptor-2 In Oligodendrocytes. Glia. 2009 

July; 57(9): 935–46 

.15.Byron SA, Gartside MG, Wellens CL, Mallon MA, Keenan JB, Powell MA, et al. 

Inhibition of activated fibroblast growth factor receptor 2 in endometrial cancer cells 

induces cell death despite PTEN abrogation. Cancer research. 2008; 68(17):6902-7 

.16.Carrillo C, Cavia Mdel M, Alonso-Torre SR. Antitumor effect of oleic acid; 

mechanisms of action: a review. Nutr Hosp. 2012 Nov; 27(6):1860-5 

17.Chen Y, Barkley MD.  Toward  understanding  tryptophan  fluorescence  in  proteins. 

Biochemistry. 1998; 37:9976–9982 

.18.Claudriana Locatelli, Fabíola Branco Filippin-Monteiro, Tânia Beatriz Creczynski-

Pasa"Alkyl esters of gallic acid as anticancer agents: A review"European Journal of 

Medicinal Chemistry 60 (2013) 233e239 

19.Correa DHA, Ramos CHI. The use of circular dichroism spectroscopy to study 

protein folding, form and function.  African J Biochem Res. 2009 May, 3 (5): 164-173. 

.20.Corsetto PA, Cremona A, Montorfano G, Jovenitti IE, Orsini F, Arosio P, et al. 

Chemical-physical changes in cell membrane microdomains of breast cancer cells after 

omega-3 PUFA incorporation. Cell Biochem Biophys. 2012 Sep; 64(1):45-59 

.21.Cotton LM, O'Bryan MK, Hinton BT. Cellular signaling by fibroblast growth factors 

(FGFs) and their receptors (FGFRs) in male reproduction. Endocr Rev. 2008 Apr; 

29(2):193-216 



82 
 

.22.Damm-Welk C, Fuchs U, Wissmann W, Borkhardt A. Targeting oncogenic fusion 

genes in leukemias and lymphomas by RNA interference. Semin Cancer Biol. 

2003;13:283-92 

.23.Daskiewicz JB1, Depeint F, Viornery L, Bayet C, Comte-Sarrazin G, Comte G, Gee 

JM, Johnson IT, Ndjoko K, Hostettmann K, Barron D. Effects of flavonoids on cell 

proliferation and caspase activation in a human colonic cell line HT29: an SAR study. 

2005 Apr 21;48(8):2790-804. 

24. Dill KA, Shortle D. Denatured states of proteins. Annu Rev Biochem. 1991; 60:795-

825 

25..Dobson CM. Principles of protein folding, misfolding and aggregation. Semin Cell 

Dev Biol. 2004; 15:3-16 

26. Dode C, Levilliers J, Dupont J-M, De Paepe A, Le De N, Soussi-Yanicostas N, et al. 

Loss-of-function mutations in FGFR1 cause autosomal dominant Kallmann syndrome. 

Nat Genet. 2003; 33(4):463-5 

27. Druker BJ, Tamura S, Buchdunger E, Ohno S, Segal GM, Fanning S, et al. Effects of 

a selective inhibitor of the Abl tyrosine kinase on the growth of Bcr-Abl positive cells. 

Nature medicine. 1996; 2(5):561-6 

28. ELLIOTT MIDDLETON, JR.,CHITHAN KANDASWAMI, AND THEOHARIS C. 

THEOHARIDES. The Effects of Plant Flavonoids on Mammalian Cells:Implications for 

Inflammation, Heart Disease,and Cancer. Pharmacol Rev52:673–751, 2000 

29. Espinosa E, Zamora P, Feliu J, González Barón M. Classification of anti cancer drugs 

a new system based on therapeutic targets. Cancer Treat Rev. 2003 Dec; 29(6):515-23 

30. Estes KC, Rose BT, Speck JJ, Nutter ML, Reitz RC. Effects of omega 3 fatty acids 

on receptor tyrosine kinase and PLC activities in EMT6 cells. J Lipid Mediat Cell Signal. 

1997 Nov; 17(2):81-96 

31. Eswarakumar VP, Lax I, Schlessinger J. Cellular signaling by fibroblast growth factor 

receptors. Cytokine Growth Factor Rev. 2005; 16(2):139-49 

32. Friedrich I, Shir A, Klein S, Levitzki A. RNA molecules as anti-cancer agents. 

Seminars in cancer biology. 2004;14:223-30 



83 
 

33. Gartside MG, Chen H, Ibrahimi OA, Byron SA, Curtis AV, Wellens CL, et al. Loss-

of-function fibroblast growth factor receptor-2 mutations in melanoma. Mol Can Res. 

2009; 7(1):41-54 

34. Gotoh N,  Manova K,  Tanaka S,  Murohashi M,  Hadari Y,  Lee A, et al. The Docking 

Protein FRS2α Is an Essential Component of Multiple Fibroblast Growth Factor 

Responses during Early Mouse Development. Mol Cell Biol. 2005 May; 25(10): 4105–

4116 

35. Greenman C, Stephens P, Smith R, Dalgliesh GL, Hunter C, Bignell G, et al. Patterns 

of somatic mutation in human cancer genomes. Nature. 2007; 446(7132):153-8 

36. Grose R, Dickson C. Fibroblast growth factor signaling in tumorigenesis. Cytokine 

& growth factor reviews. 2005; 16(2):179-86 

37. Hanahan D,Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 

Mar; 144(5):646-74 

38. Haugsten EM, Wiedlocha A, Olsnes S, Wesche Jr. Roles of fibroblast growth factor 

receptors in carcinogenesis.  Mol Cancer Res. 2010; 8(11):1439-52 

39. Hongzhong  Li, Bing  Yang, Jing  Huanga, Tingxiu  Xiang, Xuedong  Yin, Jingyuan  

Wan,et al. Naringin  inhibits  growth  potential  of  human  triple-negative  breast  cancer  

cells by  targeting  catenin  signaling  pathway. Toxicology  Letters  220 (2013) 219–  

228 

40. Holthauzen LM, Auton M, Sinev M, Rösgen J. Protein stability in the presence of 

cosolutes. Methods Enzymol. 2011; 492: 61–125 

42. .Ibrahimi OA, Eliseenkova AV, Plotnikov AN, Yu K, Ornitz DM, Mohammadi M. 

Structural basis for fibroblast growth factor receptor 2 activation in Apert syndrome. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001; 98(13):7182-7 

43. Ijiri TW, Mahbub Hasan AK, Sato K. Protein-Tyrosine Kinase Signaling in the 

Biological Functions Associated with Sperm. J Signal Transduct. 2012; 2012:181560 

44. Jingfu Chen, Runmin Guo, Hai Yan, Lihong Tian, Qiong You, Shanghai Li, et al. 

Naringin Inhibits ROS-activated MAPK Pathway in High Glucose-induced Injuries in 

H9c2 Cardiac Cells. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2014, 114, 293–304. 



84 
 

45. Kelly SM, Price NC. The use of circular dichroism in the investigation of protein 

structure and function. Curr Protein Pept Sci. 2000 Dec;1(4):349-84 

46. Kalinina J, Dutta K, Ilghari D, Beenken A, Goetz R, Eliseenkova AV, et al. The 

alternatively spliced acid box region plays a key role in fgf receptor autoinhibition. 

Structure. 2012; 20(1):77-88 

47.fibroblast growth-factor receptor 2 reveals a wide spectrum of mutations in patients 

with syndromic craniosynostosis. Am J Hum Biol. 2002; 70(2):472-86 

48. Katoh Y, Katoh M. FGFR2-related pathogenesis and FGFR2-targeted therapeutics 

(Review).  Int J Mol Med. 2009; 23(3):307-11 

49. Katoh M. FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2). Atlas of Genetics and 

Cytogenetics in Oncology and Haematology. 2009;13(7):1-6 

50. Kilgour E, Smith PD. Molecular pathways: fibroblast growth factor signaling: a new 

therapeutic opportunity in cancer. Clin Cancer Res. 2012 Apr; 18(7): 1855-62 

50. Kim S.H, Jun C.D, Suk K, Choi B.J, Lim H, Park S, Lee S.H, Shin H.Y, KimZ 

D.K, Shin T.Y. Gallic acid in¬hibits histamine release and pro-inflammatory cyto¬kine 

production in mast cells. Toxicol Sci .2006;91:123-131. 

51. Knights V, Cook SJ. De-regulated FGF receptors as therapeutic targets in cancer. 

Pharmacology & therapeutics. 2010; 125(1):105-17 

52. Kouhara H, Hadari YR, Spivak-Kroizman T, Schilling J, Bar-Sagi D, Lax I, et al. A 

lipid-anchored grb2-binding protein that links fgf-receptor activation to the ras/mapk 

signaling pathway.  Cell. 1997 May; 89(5): 693-702 

53. Kovalenko D, Yang X, Chen PY, Nadeau RJ, Zubanova O, Pigeon K, et al. A role 

for extracellular and transmembrane domains of Sef in Sef-mediated inhibition of FGF 

signaling. Cell Signal. 2006 Nov; 18(11):158-66 

54.Langelier B, Linard A, Bordat C, Lavialle M, Heberden C. Long chain-

polyunsaturated fatty acids modulate membrane phospholipid composition and protein 

localization in lipid rafts of neural stem cell cultures. J Cell Biochem. 2010 Aug 15; 

110(6):1356-64 



85 
 

55. Lee D, Redfern O, Orengo C. Predicting protein function from sequence and 

structure. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007 Dec; 8(12):995-1005 

56. Leitzmann MF, Stampfer MJ, Michaud DS, Augustsson K, Colditz GC, Willett WC, 

et al. Dietary intake of n3 and n6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Am J Clin 

Nutr. 2004; 80:204-16 

57. Lemmon MA, Schlessinger J. Cell signaling by receptor-tyrosine kinases. Cell. 2010; 

141(7):1117-34 

58. Lew ED, Furdui CM, Anderson KS, Schlessinger J. The precise sequence of FGF 

receptor autophosphorylation is kinetically driven and is disrupted by oncogenic 

mutations. Sci Signal. 2009; 2(58):ra6 

59. Luo J, Solimini NL, Elledge SJ. Principles of cancer therapy: oncogene and non-

oncogene addiction. Cell. 2009; 136(5):823-37 

60. Manuvakhova M, Thottassery JV, Hays S, Qu Z, Rentz SS, Westbrook L, et al. 

Expression of the SNT-1/FRS2 phosphotyrosine binding domain inhibits activation of 

MAP kinase and PI3-kinase pathways and antiestrogen resistant growth induced by 

FGF-1 in human breast carcinoma cells. Oncogene. 2006 Sep; 25(44):6003-14 

61. Mitsuoka T. Development of functional foods. Biosci Microbiota Food Health. 

2014;33(3):117-28. doi: 10.12938/bmfh.33.117. Epub 2014 May 16. Review. 

62.  Matsunaga S, Okigaki M, Takeda M, Matsui A, Honsho S, Katsume A, et al. 

Endothelium-targeted overexpression of constitutively active FGF receptor induces 

cardioprotection in mice myocardial infarction. J Mol Cell Cardiol. 2009 May; 

46(5):663-73 

63. Mustafa RA. Abdul Hamid A. Mohamed S. Bakar FA. "Total phenolic compounds, 

flavonoids, and radical scavenging activity of 21 selected tropical plants". Journal of 

Food Science. 75(1):C28-35, 2010 Jan-Feb 

64. Moon H. Kim, Amy Lew Tsuhako, Erick W. Co, Dana T. Aftab, Frauke Bentzien, 

Jason Chen, Wei Cheng,Stefan Engst, Levina Goon, Rhett R. Klein, Donna T. Le, 

Morrison Mac, Jason J. Parks, Fawn Qian,Monica Rodriquez, Thomas J. Stout, Jeffrey 

H. Till, Kwang-Ai Won, Xiang Wu, F. Michael Yakes,Peiwen Yu, Wentao Zhang, 

Yeping Zhao, Peter Lamb, John M. Nuss, Wei Xu 



86 
 

65. Niehrs, C. and H. Meinhardt. Modular feedback. Nature. 2002; 417(6884): 35-6 

66. Meinander NQ, Jeppsson M, Sogaard M. Optimisation of the solubility of the 

recombinant Itk kinase domain in Escherichia coli. In: Merten OW, editor. 

Recombinant Protein Production with Prokaryotic and Eukaryotic Cells - A 

Comparative View on Host Physiology. The Netherlands: Kluwer Academic 

Publishers; 2rd edition 2001. p. 159-70 

67.Ornitz DM. FGFs, heparan sulfate and FGFRs: complex interactions essential for 

development. Bioessays. 2000 Feb; 22(2):108-12 

68. Orr-Urtreger A, Bedford MT, Burakova T, Arman E, Zimmer Y, Yayon A, et al. 

Developmental localization of the splicing alternatives of fibroblast growth factor 

receptor-2 (FGFR2). Dev Biol. 1993; 158(2):475-86 

69. Patrick-Iwuanyanwu, K.C., Onyeike, E.N., Adhikari, A. Isolation, identification and 

characterization of gallic acid derivatives from leaves of Tapinanthus bangwensis. 

Journal of Natural Products Volume 7 (2014) 

70. Pollock PM, Gartside MG, Dejeza LC, Powell MA, Mallon MA, Davies H, et al. 

Frequent activating FGFR2 mutations in endometrial carcinomas parallel germline 

mutations associated with craniosynostosis and skeletal dysplasia syndromes. 

Oncogene. 2007;26(50):7158-6 

71. Rajendran L, Knolker HJ, Simons K. Subcellular targeting strategies for drug design 

and delivery. Nat Rev Drug Discov. 2010 Jan; 9(1):29-42 

72. Rogers KR, Kikawa KD, Mouradian M, Hernandez K, McKinnon KM, Ahwah SM, 

et al. Docosahexaenoic acid alters epidermal growth factor receptor-related signaling 

by disrupting its lipid raft association. Carcinogenesis. 2010 June; 31(9) 1523–30 

73. Rohmann E, Brunner HG, Kayserili Hl, Uyguner O, Nornberg G, Lew ED, et al. 

Mutations in different components of FGF signaling in LADD syndrome. Nat Genet. 

2006; 38(4):414-7 

74. Ruhe JE, Streit S, Hart S, Wong C-H, Specht K, Knyazev P, et al. Genetic alterations 

in the tyrosine kinase transcriptome of human cancer cell lines. Cancer Res. 2007; 

67(23):11368-76 



87 
 

75. Schlessinger J. Cell signaling by receptor tyrosine kinases. Cell. 2000; 103(2):211 

76. Siegel R, Ward E, Brawley O, Jemal A. Cancer statistics, 2011. CA: A Cancer 

Journal for Clinicians. 2011;61(4):212-36 

77.Street TO, Courtemanche N, Barrick D. Protein folding and stability using 

denaturants. Methods 2004 

78. Suh YJ, Bae HS, Choi JY, Lee JH, Kim MJ, Kim S, et al. A novel FGFR2 mutation 

in tyrosine kinase II domain, L617F, in Crouzon syndrome. J Cell Biochem. 2014 

Jan;115(1):102-10 

79. Tomasovic A, Traub S, Tikkanen R.  Molecular networks in FGF signaling: flotillin-

1 and cbl- associated protein compete for the binding to growth factor receptor substrate 

2.  PLoS One. 2012; 7(1):29739 

80. Vivian J T, Callis P R. Mechanisms of tryptophan fluorescence shifts in proteins. 

Biophys J.  May; 80(5): 2093–2109 

81. V.U. Borde1*, P.P. Pangrikar and S.U. Tekale. Gallic Acid in Ayurvedic Herbs and 

Formulations. Recent Research in Science and Technology 2011, 3(7): 51-54 

82. Wang J, Stockton DW, Ittmann M. The fibroblast growth factor receptor-4 Arg388 

allele is associated with prostate cancer initiation and progression. Clin  Cancer Res. 

2004; 10(18):6169-78 

83.Webster MK, Donoghue DJ. FGFR activation in skeletal disorders: too much of a 

good thing. TIG. 1997; 13(5):178-82 

84. KYadegarynia S, Pham A, Ng A, Nguyen D, Lialiutska T, Bortolazzo A, Sivryuk 

V, Bremer M, White JB. “Profiling flavonoid cytotoxicity in human breast cancer cell 

lines: determination of structure-function relationships”. 2014 May;9(5):597-606. 

85.Yewseok Suh, Farrukh Afaq, [...], and Hasan Mukhtar.A plant flavonoid fisetin 

induces apoptosis in colon cancer cells by inhibition of COX2 and Wnt/EGFR/NF-κB-

signaling pathways. Prostate Cancer and Prostatic Diseases (2006) 9,68–76 

86.Yong Lu, Feng Jiang, Hao Jiang, Kalina Wu, Xuguang Zheng, Yizhong Cai, Mark 

Katakowski,Michael Choppb, Shing-Shun Tony"Gallic acid suppresses cell viability, 



88 
 

proliferation, invasion and angiogenesis in human glioma cells"European Journal of 

Pharmacology 641 (2010) 102–107 

87.Yun YR, Won JE, Jeon E, Lee S, Kang W, Jo H, et al. Fibroblast growth factors: 

biology, function,and application for tissue regeneration. J Tissue Eng. 2010 Nov; 

7:218142 

88. Xia Zhang, Lin Li, Zhenbo Xu, Zhili Liang, Jianyu Su, Jianrong Huang, et al. 

Investigation of the Interaction of Naringin Palmitate with Bovine Serum Albumin: 

Spectroscopic Analysis and Molecular Docking. March 2013, e59106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Abstract: 

Background: FGFR2b plays a significant role in cell signaling pathway, regulating 

several key biological processes including cellular differentiation and proliferation. 

Genetic alterations of the tyrosine kinase domain of FGFR2b, point mutations for 

example, occur in breast cancer, ovarian cancer and prostate cancer. Several 

epidemiological, in vitro and animal studies have demonstrated that flavonoids , such as 

naringin can influence the growth and proliferation of many different human tumor types. 

Naringin is a biologically active compound is cytotoxic against certain cancer cells 

without harm to normal cells enter. Naringin significantly regulated phosphorylation of 

two members of the PI3K / AKT and RAS / MAPK signal transduction pathways 

decreases. Also on cell proliferation, invasion, and survival of the cells. 

Objective: The present study was analysis of its tertiary structure changes upon 

interaction with naringin. 

Methods: Expression of recombinant protein was induced with 1mM IPTG at 37 ºC and 

analyzed by SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). The protein was 

purified by affinity chromatography. The protein sample was dialyzed and then used to 

analyze using polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).Chemical denaturation and 

intrinsic fluorescence spectra of the purified proteins were carried out by adding different 

concentrations of as naringin. 

Findings: The intrinsic fluorescence emission spectra kinase domain in the presence of 

naringin shows an increase in fluorescence maximum emission wavelength (nm) and 

FGFR2b protein was unstable. 

 

Conclusion: Rigarding to the results, the tertiary structural change kinase domain reflects 

a conformational change within the protein that is important for the biological function 

of FGFR2b. 

 

Keyword: Fibroblast growth factor receptor,  kinase domain, naringin, flouresence 

spectroscopy 

 

 

 

 


