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  چکیده
 به طیف  تواند ، میآلبومین سرم انسانی با ساختار منحصر به فرد خود به عنوان یک مولکول حامل در پالسما :مقدمه

عملکرد  طبیعی در ساختار و ه تغییر غیرهر گون. هاي متنوعی را ایفا کند  وسیعی از مواد اتصال یابد و در نتیجه نقش
 و )DTAB(ها در این تحقیق اتصال لیگاندهایی چون دترجنت. تواند عواقب ناخوشایندي در پی داشته باشد  آلبومین، می

  .بر روي آلبومین بررسی شد  درجه سانتی گراد42 و 37 هاي در دما)گلوکز(ها قند
 بدن تهیه گردید و به منظور دناتوراسیون آن از pHزدیک به  نpHبافر تریس آلبومین با  :مواد و روش ها

 . بود UVتکنیک مورد استفاده جهت مطالعات دناتوراسیون در این تحقیق طیف سنجی .  استفاده شداسیدکلریدریک

 غلظت یافته، پروتئین، کاهش جذب ماکزیمم ،DTAB غلظت افزایش بانتایج نشان داد که  :یافته هاي پژوهش
 و ساختار احتماالً و شده انسانی سرم آلبومین جذب در اي مالحضه  قابل تغییرات سبب قند، لیتر دسی  بر گرم  میلی 400

 .گیرد می  قرار تاثیر تحت مولکول عملکرد
ها را در خون   تواند عملکرد بسیاري از مولکول  گلوکز عالوه بر تاثیرات زیانباري که دارد می :بحث و نتیجه گیري 

 تواند  هاي حیاتی و مورد نیاز بدن، می به عنوان مثال،  در سطوح هورمونی، انتقال داروها، عناصر و یون . دتغییر ده
 .تاثیرات شگرف و مهمی داشته باشد
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  مقدمه
 نیپـروتئ  اجـزاء  ترین مهم از ، یکی مین سرم انسانی  آلبو     
بوده و اي و غیر گلیکوزیله   تک رشته، باشد  پالسما می  هاي

  در کبـد سـنتز شـده و نهایتـاً      .د آمینه اسـت    اسی 585 داراي
غلظت این پـروتئین   .)1(،گیرد  به خود میی شکل ساختار قلب 
پـروتئین    ایـن .)2(،باشـد    میM  4-10×7دود حدر در خون 

 اسـیدهاي  چـرب،  ها، داروها، اسیدهاي   هورمون حامل قند، 
 مـی  خـون  گـردش  سیستم در ها   از کاتیون  و تعدادي  آمینه

هـاي آزاد اکـسیژن و        چنین در جداسازي رادیکال    هم .باشد  
تنظـیم  . هاي سمی مانند بیلـی روبـین نقـش دارد            متابولیت

 اصلی آلبومین سرم   عملکرد هاي ون یکی از    فشار اسمزي خ  
عالوه بر این آلبومین سرم انـسانی بـه         . )3(،باشد   انسانی می 

عنـوان یـک بـافر در    ه باشد و ب     خون حساس می   pHتغییر  
محتـواي   نظـر از  .)4(،کند   خون ایفاي نقش می pHتنظیم

 و فاقـد    بـوده   هلیکس α ساختار    درصد 67ساختمانی داراي   
این پروتئین از سـه دمـین مـشابه         . )5(،اشدب   می βصفحات  

 انـسانی  سـرم  آلبومین در ناحیه 6 حداقل. تشکیل شده است 
 و کوچـک  هـاي    مولکـول  کوواالنسی غیر شدن پیوند براي
 در سـاختار  تغییـر  توانـایی  داراي آلبومین .دارد وجود ها یون

 در آلبومین از ناحیه هر. باشد   می لیگاند حضور عدم و حضور
 .)6(،دهـد  سـاختار  تغییر تواند می لیگاندها شدن ندپیو ضمن

که به وسـیله آلبـومین سـرم    ست ا  مواديگلوکز نیز یکی از 
 تشخیـصی  معیـار  اسـاس  بر. شود   انسانی در خون حمل می    

 گرم میلی  110 باالي ناشتاي قندخون مریکاآ دیابت انجمن
 غیاب در .شود   می تلقی دیابت متوالی بار دو در لیتر دسی بر

 قنـدخون  غلظت انسولین به مقاومت صورت در یا و انسولین
 تـأثیر  علـت  بـه  دیابـت  عـوارض  تمـامی  و یابد   می افزایش
 از آن  .)7(،اسـت  مختلـف  هاي  بافت عروق روي بر قندخون

 اهمیـت  باشد  جا که حامل قندخون آلبومین سرم انسانی می      
  در کنـار عوامـل     تاثیرات قندخون بر ساختار پروتئین    مطالعه  

دیگري چون تغییرات دمایی، و یا حضور لیگانـدهاي دیگـر            
 .شود  آشکار می

  مواد و روش ها
    gr بدن، pHنزدیک به  pH به منظور تهیه بافري با       

  
  

  
   آب مقطر اضافه CC 400 پودر بافر تریس به 3/75

 به HClسپس با اضافه کردن تدریجی ) pH10(گردید
 CC 100، و پس از آن  کاهش داده شد7/5 تا pHمحلول، 

آب مقطر به محلول اضافه گردید تا به این ترتیب حجم 
-HSA, A(آلبومین سرم انسانی.  برسدCC500نهایی به 

1887, Lot. No. 1449319, fatty acid free( از 
سازي  آمادهشرکت سیگما آمریکا خریداري شد و پس از 

آلبومین و با استفاده از این . بیشتر مورد استفاده قرار گرفت
براي  Mgml-17/0  اي با غلظت محلول بافر، نمونه

 DTAB  کاتیون.تهیه گردید M 4-10غلظتبا آزمایشات 
)  میلی موالر2 و 5/1 و 0,5 و 0(هاي مختلف  که غلظت

 ml 2گرم گلوکز با آب مقطر به حجم  5/0. تهیه گردید
، 100(هاي متفاوت گلوکز  رسانده شد، جهت برداشت غلظت

هاي مختلفی از    حجم)میلی گرم بر دسی لیتر 400 و 175
اضافه   DTABاین نمونه به محلول آلبومین انکوبه شده با

 جا که هدف استفاده از روش اسپکتروفتومتري از آن .گردید
UV-Visibleدست آوردن طیف جذبی آلبومین است  ، به

هاي آروماتیک آلبومین در جذب  از خاصیت اسیدآمینه
در این .  استفاده گردیدnm 280یی با طول موج ها فوتون

با  گلوکز  وDTABمرحله، بعد از پنج دقیقه انکوباسیون 
 هایی با طول موج آلبومین، با استفاده از این دستگاه، فوتون

به نمونه داده شد و جذب ماکزیمم  nm 300-250هاي 
هاي   با استفاده از این روش غلظت. گیري شد اندازه

DTAB بالوکزگ و  HSA گرفت و در  مورد بررسی قرار
  . سه بار تکرار گردیددرجه سانتی گراد  42 و 37دماي 
  ي پژوهشها یافته
 آلبومین سرم انسانی انکوبه شده با UVهاي   طیف      

 37هاي  هاي مختلف قند، در دما  و غلظتDTAB کاتیون
 و 1هاي شماره   به ترتیب در شکل درجه سانتی گراد 42و 
  .اند   ترسیم شده2

 انسانی، سرم آلبومین جذب ماکزیمم ،1شماره   شکل    
هاي   غلظت حضور در DTAB کاتیون با شده انکوبه

  .باشد  گراد می  درجه سانتی37در دماي  قند مختلف
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  درجه سانتی37کز در دماي هاي مختلف گلو  نانومتر آلبومین سرم انسانی در حضور غلظت280 جذب طول موج .1 شماره شکل
  pH=7 در بافر فسفات نیم میلی موالر و DTABگراد به عنوان تابعی از غلظت 

  
 ذبــج زیممـاکـم ،2اره ـمـکل شــش نینـچ مـه    

 در DTAB ونـکاتی با دهـش انکوبه انسانی، سرم ومینـبـآل
 سانتی درجه 42 دماي در قند مختلف هاي  ظتـغل ضورـح

  .شدبا  می گراد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  درجه سانتی42هاي مختلف گلوکز در دماي   نانومتر آلبومین سرم انسانی در حضور غلظت280 جذب طول موج .2  شمارهشکل
 pH=7 در بافر فسفات نیم میلی موالر و DTABگراد به عنوان تابعی از غلظت 

 
  گیري بحث و نتیجه

 و 175 غلظت دو در شود می مشاهده که طور همان      
 غلظت در بیشینه جذب قند، لیتر  دسی بر گرم  میلی 100

 حالی در این و است داده رخ DTAB از موالر میلی 5/0
 جذب لیتر  دسی بر گرم  میلی 400 قند غلظت در که است

 شده حاصل DTAB از موالر میلی 1 غلظت در بیشینه
 پروتئین، جذب ماکزیمم ،DTAB غلظت افزایش با. است

 در جذب ماکزیمم شکل به توجه با. است یافته کاهش
 قندخون نرمال شرایط و DTAB موالر میلی 5/0 غلظت

 با هایپرگالیسمی شروع و لیتر  دسی بر گرم  میلی 100
 و 325 ترتیب به لیتر،  دسی بر گرم  میلی 175 قند غلظت

 ماکزیمم که است حالی در این و باشد می نانومتر  316
با  دیابت شرایط و DTAB ر موال میلی 1 غلظت در جذب

 نانومتر 278 تا لیتر،  گرم بر دسی   میلی400غلظت قند 
چنین با افزایش   هم.دهد می نشان محسوسی کاهش

  بیشتر شدهDTABغلظت قند، تمایل پروتئین به کاتیون 
 شود  می مشاهده که طور همان 2  شمارهدر شکل. است 

 یتر قند،ل  گرم بر دسی  میلی 400غلظت  در پروتئین
  می حاصل DTAB از بیشتري غلظت در را جذب ماکزیمم

 175 غلظت در پروتئین جذب ماکزیمم که طوريه ب. کند
 موالر میلی 1 غلظت در لیتر قند  گرم بر دسی  میلی

DTAB در لیتر قند،  گرم بر دسی  میلی 400 غلظت در و 
 از طرفی .شود  می دیده DTAB موالر میلی 5/1 غلظت
گراد نیز    درجه سانتی42 در دماي 2 شماره  به شکلبا توجه

، DTABمانند دماي فیزیولوژیک، با افزایش غلظت 
 ماکزیزمم جذب پروتئین کاهش یافته است؛ زیرا ماکزیمم

 330در لیتر قند،  گرم بر دسی  میلی 100 غلظت جذب
 گرم بر دسی  میلی 400 غلظت در رقم این و بوده نانومتر

چنین  هم .است کرده پیدا نزول نانومتر 286 به لیتر قند 
 پروتئین تمایل قند، غلظت افزایش  با1  شمارههمانند شکل
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 غلظت افزایش  با.است  شده  بیشترDTAB کاتیون به
  لیتر   گرم بر دسی  میلی 175 غلظت جذب ماکزیمم قندخون،

 با و شده حاصل DTAB موالر میلی 1 غلظت در قند،
لیتر   گرم بر دسی  میلی 400 به قندخون غلظت افزایش

 دیده DTAB از موالر میلی 5/1 غلظت در جذب ماکزیمم
 درجه 42 و 37که در هر دو دماي  با توجه به این .شود می

با افزایش غلطت  گراد تمایل پروتئین به کاتیون سانتی
 کاتیون توان گفت اگر قندخون افزایش یافته است می

DTAB به ثبتم بار یک داشتن لحاظ به را Na+  تشبیه 
 نمک مصرف دیابت به مبتال افراد در گفت توان می کنیم،
 آلبومین که چرا است، برخوردار بیشتري حساسیت از طعام

 را شخص موضوع این و کرده پیدا نمک به بیشتري تمایل
-قلبی هاي بیماري متعاقباً و فشارخون به ابتال مستعد
 دیابت به یانمبتال درصد 50 از بیش. کرد خواهد عروقی

 به مبتالیان در. )8(،هستند مبتال فشارخون بیماري به 2 نوع
 به پایین سنین در و ابتدا در درصد، این یک، نوع دیابت
 می بیشتر سن، افزایش با تدریجاً و است کمتر مراتب

 فشارخون دیابت، و تشدید را دیابت باال، فشارخون. )9(،شود
 و توأمان درمان دو، این کنترل راه تنها و کند می بدتر را

 بهتر دیابتی، بیمار فشارخون چه هر. هاست آن زمان هم
 ضایعات مغزي، و قلبی هاي سکته بروز خطر شود، کنترل
 می کمتر او در محیطی اعصاب و عروقی و کلیوي و چشمی

 فراوانی اهمیت از مسئله این به توجه لذا. برعکس و شود
شکل با توجه به اطالعات حاصل از  .)10(،است برخوردار

لیتر می   گرم بر دسی   میلی400قند با غلطت  2  و1هاي 
هاي فعال آلبومین سرم انسانی فرد مبتال  توان گفت جایگاه

در . به دیابت که دچار تب شده است، تمایل به کاتیون دارد

نتیجه می توان گفت این افراد بیشتر در معرض ابتال به 
چنین با  هم .ض ناشی از آن قرار دارندفشارخون و عوار

توجه به نتایج منتشر شده در مجله دیابت و لیپید، ماکزیمم 
جذب آلبومین گالیکه شده با غلظت باالي قند در مقایسه با 

 و قند به DTABماکزیم جذب آلبومین انکوبه شده با 
نشان می دهد پایداري  لیتر  دسی بر گرم  میلی 400غلظت 

التی که تنها با غلظت باالي قند انکوبه شده پروتئین در ح
ها می  ست که کاتیون نیز به آنااست، بیشتر از زمانی 

این موضوع نشان می دهد که آلبومین فرد دیابتی . پیوندد
 اي که از نمک کمتري در رژیم غذایی خود استفاده می

فردي که کند، در وضعیت پایدارتري قرار دارد نسبت به 
شود افرادي  ین مهم باعث میا .نمکی داردرژیم غذایی پر 

با رژیم غذایی کنترل شده و مبتال به دیابت کمتر در معرض 
هاي قلبی  هاي جانبی مانند فشارخون، بیماري بروز بیماري

هاي اتوایمیون  و عروقی، نارسایی هاي کلیوي و بیماري
 اسپوندیلیت روماتوئید، ام اس و آرتریت مانند پسوریاز،

 در ؛ چرا که هافلر و همکاران دریافتند نمک شوندنآنکلیلوزا
نقش  »یک نوع دیابت« مانند خودایمنی هاي  بیماري ایجاد
  میلی 400 غلظتدهد که   این پژوهش نشان می .)11(،دارد
 در اي  مالحضه قابل تغییرات سبب قند لیتر  دسی بر گرم

 و ساختار احتماالً  واست شده انسانی سرم آلبومین جذب
گونه که از  آن .گیرد  می قرار تاثیر تحت مولکول لکردعم

باري که  گلوکز عالوه بر تاثیرات زیانآید،  می نتایج حاصله بر
ها را در خون   مولکولتواند عملکرد بسیاري از   میدارد 

به عنوان مثال این مهم در سطوح هورمونی، . تغییر دهد
د نیاز بدن، هاي حیاتی و مور  و یونانتقال داروها، عناصر 

  .تواند تاثیرات شگرف و مهمی داشته باشد  می
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Abstract 
Introduction: Human serum albumin with 
its singular structure acts as a carrier mo-
lecule that can attach to a variety of sub-
stances. Any structural or functional chan-
ges in albumin are accompanied with unde-
sirable outcomes. In the present research, 
attachment of some ligands such as det-
ergents (DTAB) and sugars (glucose) to 
albumin were evaluated at temperatures 
27°C and 42°C. 
    
Materials & Methods:   Tris-buffer solusion 
for albumin with a pH close to the pH of 
body was prepared. To denature albumin, 
hydrochloric acid was used. UV spectero-
photometric technique was applied to eval-
uate denaturation process.  
 

Findings: With increment of DTAB conc-
entration the maximum optical absorption 
of albumin decreased. Glucose concent-
ration at 400mg/dl level caused a profound 
change in the optical absorption of albumin 
that might affect the structure of the mo-
lecule. 
  
Discussion & Conclusion: Glucose elevate-
on has deleterious effects and deteriorates 
the function of many molecules in blood. 
The effects may exert on hormones, drug 
transportation, necessary ions and elements 
  
Keywords: Human serum albumin, DTAB 
cation, glucose, thermal denaturation, UV 
spectrophotometry  
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