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بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیفسنجی فلوئورتابی
نرگس شاهقلیان ،1قدیر رجب زاده2و* و بیژن مالئکه نیکویی
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 -1دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران
 -2دانشیار شیمی آلی ،گروه شیمی ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران
 -3دانشیار علوم دارویی ،مرکز تحقیقات نانوفناوری و گروه فارماسیوتیکس ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
دریافت :مهر  ،1394بازنگری :آبان  ،1394پذیرش :آذر 1394

چکیده :یکی از مهمترین عملکردهای زیستی آلبومین ،توانایی پیوند با ترکیبات زیستفعال طبیعی و سنتزی است .لذا آلبومین بهعنوان حامل،
برای پیوند با موادی مانند ترکیبات گیاهی با ویژگیهای درمانی و دارویی گزینه مناسبی به نظر میرسد .از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در زمینه علم
نانو و انتقال غذا داروها ،مستلزم پژوهشهای گسترده در زمینه تهیه و بررسی ساختار نانوکمپلکس مواد زیست فعال است .در این مطالعه ،برهمکنش
آلبومین گاوی با کورکومین بهعنوان یک پلی فنل با خواص دارویی متعدد ،به روش آزمون طیفسنجی فلوئورتابی حالت پایدار ،در  pHفیزیولوژیکی،
بررسی شده است .در بررسی خاموشی فلوئورتابی دو جزء فلوروفور در آلبومین ،ثابتپیوندی و تعداد مکانهای پیوند با کورکومین محاسبه شد .ثابت
استرن -ولمر ( )KSVو ثابت نرخ فرونشانندگی کورکومین ( ،)kqبه ترتیب  2/88 ×105 M-1و  0/58 × 1014 M-1 S-1به دست آمد .ثابت پیوند ( ،)Kaبر
اساس معادله بنسی-هیلدربرند محاسبه و مقدار آن  2 × 105 M-1بود .نسبت استوکیومتری پیوند  1/1و مقدار  ΔG°در تشکیل کمپلکس کورکومین-
آلبومین معادل  -30/24 kJ mol-1بود که معرف یک واکنش خود به خودی و گرمازاست .بررسی پتانسیل زتای سوسپانسیون حاوی ذرات کمپلکس
شده آلبومین -کورکومین ،پایداری کمپلکس ایجاد شده را تأیید کرد .تشکیل کمپلکس به روش میکروسکوپ الکترونی موردبررسی قرار گرفت.
واژههای کلیدی :آلبومین سرم گاوی ،کورکومین ،تشکیل کمپلکس ،طیفسنجی فلوئورتابی ،پتانسیل زتا

مواد در سامانه گوارشی ،نفوذ کم این مواد در بافت هدف ،شرایط
فراوری (دما ،اکسیژن و نور) و یا شرایط سامانه گوارشی (اسید،
آنزیم و حضور دیگر مواد مغذی) از تأثیرات مفید این مواد کاسته
میشود .بنابراین ،استفاده از سازوکارهای محافظتکننده ،که
مولکولها را تا زمان مصرف به شکل فعالشان حفظ کند و یا
آنها را به بافت موردنظر انتقال دهد ،ضروری به نظر میرسد.
در این راستا ،سامانههای انتقال مواد بر اساس مواد پلیمری برای
به دام اندازی و حفاظت از این مواد برای جنبههای درمانی مورد

مقدمه
بر اساس نظریه کارشناسان مواد غذایی ،توانایی بالقوه غذاداروها
و غذاهای فراسودمند برای انتقال مواد زیست فعال ،تأثیر
مستقیمی بر کاهش احتمال خطر مبتال شدن به انواع بیماریها
را فراهم میآورد .پیدایش ترکیبات رژیمی با ویژگی درمانی و با
عنوان غذادارو در سالهای اخیر توجه پژوهشگران ،تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان زیادی را به خود جلب کرده است .به دلیل
محدودیتهایی مانند حاللیت کم و یا زمان ماندگاری کوتاه این
*عهدهدار مکاتباتgh.rajabzadeh@gmail.com :
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تمایز سلولهای سرطانی و سالم ،استفاده از مقدارهای باالی دارو
را محدود میکند .از سوی دیگر کورکومین در حالت طبیعی دارای
حاللیت و پایداری کم است ،لذا انتقال آن در بدن با استفاده از
4
ساختارهای پلیمری طبیعی که سازگاری و زیستتخریبپذیری
مناسبی از خود نشان میدهند ،یک گزینه مناسب برای انتقال و
جذب مطلوب آن در بدن است [ .]6کورکومین از لحاظ شیمیایی
یک پلی فنل زردرنگ به نام دی فروروئیل متان 5است (شکل ،)1
که از ریزوم زردچوبه 6استخراج میشود و ماهیت سمی کمی
دارد [ .]7افزون بر آن مقدار زیادی از آن با قیمت بهصرفه قابل
استحصال است .بیش از دو هزار سال است که از زردچوبه در
پزشکی سنتی در طیف وسیعی از فعالیتهای زیستی استناد شده
به کورکومینوئید استفاده شده است .مطالعات توکسیکولوژی
نشان داده است که کورکومین ،جزء اصلی فعال بوده و یک
ماده غیرسمی حتی در دوزهای باالی مصرفی است .مطالعات
زیادی برای ارزیابی سازوکار فعالیت ضدالتهابی آن انجام پذیرفته
است .نتیجهها نشان میدهد که کورکومین ،تأثیر دوگانهای بر
واکنشهای رادیکالی اکسیژن دارد ،بدین معنا که هم میتواند
بهعنوان به دام اندازنده 7رادیکالهای هیدروکسیل عمل کند و
هم بسته به شرایط ،تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل را کاتالیز
کند [.]8

توجه هستند .برای مثال ،میتوان به پروتئینها بهعنوان گروهی از
پلیمرهای طبیعی اشاره کرد [.]1
آلبومین در خون فراوانترین پروتئین موجود در پالسماست
که در تنظیم فشار اسمزی خون ایفای نقش میکند .برهمکنش
مولکولهای کوچک با سرم آلبومین میتواند اطالعات مفیدی در
مورد ویژگیهای کمپلکس این مواد ارایه دهد که بر رفتار توزیع،
غلظت فعال و متابولیت آن در جریان خون اشاره میکند .مطالعه
عاملهای پیوند ،یافتههای مفیدی در زمینه فرموالسیون و دوز
کاربردی داروها فراهم میآورد [ .]2سرم آلبومین یک پروتئین
کروی است که ساختار اصلی آن پیچه آلفاست .این ترکیب در خون
کار پیوند و حمل انواع لیگاندهای کوچک را بر عهده دارد و دارای
سه مکان ویژه اتصال به یونهای فلزی ،لیپید و نوکلئوتید است [.]3
1
بهطورمعمول منابع آلبومین مورد استفاده شامل اوالبومین
تخممرغ ،آلبومین سرم شیر گاو 2و سرم آلبومین انسانی است.
آلبومین سرم گاوی دارای وزن مولکولی  66کیلودالتون و نقطه
ایزوالکتریک  4/7در آب در دمای  ،25 °Cفراوان و در دسترس
است ،خالصسازی این ترکیب ساده بوده و دارای خواص پیوندی
غیرمعمول با لیگاندهاست [ .]4آلبومین بهعنوان یک پروتئین
غیرسمی و قابل متابولیزه در بدن و مشابه آلبومین موجود در سرم
خون ،نقش مهمی در انتقال مواد ایفا میکند .نانوذرات بر پایه
آلبومین بهعنوان حاملهای مواد موردتوجه ویژهای قرار گرفتهاند.
این امر به دلیل حضور مکانهای پیوندی متنوع و توانایی آن در
تشکیل پیوند با انواع مولکولهاست .بهواسطه حضور مقدارهای
زیاد آمینواسیدهای باردار در آلبومین (لیزین ،آرژینین ،آسپارتات
و گلوتامات) ،این ترکیب قابلیت جذب الکترواستاتیک ذرات با بار
مثبت و یا منفی را دارد [.]5
108نشان میدهد که مواد طبیعی پلی فنلی
بسیاری از پژوهشها
شکل  -1ساختار شیمیایی کورکومین
مانند کورکومین 3بهعنوان یک غذاداروی فراسودمند ،دارای
ؿىُ  -2ػبختبس ؿیٕیبیی وٛسؤٛیٗ
109
جنبههای تغذیهای و درمانی بهعنوان عوامل ضدالتهاب ،ضد
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سٚؽمقادیر کمی
گرفته و
موردبررسی قرار
فلوئورتابی
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تخریب
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سمیت سلولی م
ٔیىشٚػىٛح اِىتش٘ٚی سٚثـی
وٕپّىغ ثٝ
٘تبیح تـىیُ
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ٔحبػجٝ
ثیٗ ایٗ
پی٘ٛذی
ؿبخقیٞبی
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Bovin Serum
Albumin
Curcumin
4. Biocompatible
ثشسػی2.ؿذٜ
پتب٘ؼیُ صتب
٘یض 3.ث ٝسٚؽ ا٘ذاصٌٜیشی
وٕپّىغ ثٝدػت آٔذٜ
112 & biodegradable
7. Scavenger

()JARC
تجربی
شیمیبخش
کاربردی در -2
نشریه پژوهشهای 113
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ٛٔ -1-2اد

6. Turmeric curcuma longa
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1. Ovalbumin
اػت.
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رجبزاده و همکاران

در غلظت ثابت آلبومین ( )4/5 μMدر بافر فسفات ( 50 mM؛
 pH 7/4؛  )PBSو در حضور غلظتهای متفاوت محلول کورکومین
( )0/5 - 5 μMاندازهگیری شد .طیف نشری هر تیتراسیون بهطور
جداگانه در طولموج  300تا  450 nmو طولموج برانگیختگی
 280 nmبا پهنای شکاف 2برابر با  10 nmو سرعت پویش (اسکن)
 1500 nm/minثبت شد .اندازهگیریها در دمای  25 °Cانجام
شد .پس از افزودن محلول کورکومین به آلبومین ،نمونهها به مدت
 20ثانیه ورتکس شده و سپس به فلوئورتابی سنج منتقل شدند.
پس از رسم نمودارهای الزم ،ثابتهای پیوند محاسبه شد.

شاخصهای پیوندی بین این دو محاسبه شده است .نتیجههای
تشکیل کمپلکس به روش میکروسکوپ الکترونی روبشی و
پایداری کمپلکس بهدست آمده نیز به روش اندازهگیری پتانسیل
زتا بررسی شده است.
بخش تجربی

مواد
 )MW = 66 KD( 1/12018 )fraction V) BSAفراورده
مرک آلمان ،کورکومین ( )C1386فراورده سیگمای آلمان و
موادی مانند اتانول ،سدیم هیدروکسید و دیگر مواد شیمیایی
فراورده مرک با درجه تجزیهای بودند .سایر ترکیبها مانند
 K2HPO4 ،NaCl ،KClو  Na2HPO4·2H2Oهمگی از نوع
درجه تجزیهای با خلوص باال از فراوردههای مرک انتخاب و
مصرف شدند .نام آلبومین که در مطالب این متن ذکر میشود،
اختصار نام سرم آلبومین گاوی ( )BSAاست.

اندازهگیری پتانسیل زتا
با استفاده از زتاسایز پراکنش نوری پویا

 )Nano, Malvern Instruments Ltd., UKدر دمای ،25 °C
و استفاده از سازوکار ترکیبی سرعت متر دوپلر لیزر و تجزیه فازی
پراکنش نوری ،پتانسیل زتای سوسپانسیون حاوی ذرات کمپلکس
شده کورکومین-آلبومین ،اندازهگیری شد ،در این آزمون ،سل
یکبار مصرف پالستیکی دو شاخکی استفاده شد.

تشکیل کمپلکس کورکومین با آلبومین
مقداری کورکومین به محلول ( %1 )w/vآلبومین در آب افزوده
و به مدت ده دقیقه همگن شد تا کورکومین در محلول پراکنده
شود .سپس محلول بهدست آمده یک شبانهروز در دمای اتاق
بر روی هم زن قرار گرفت .کورکومین آزاد به روش سانتریفوژ
( 20 ،8000 rpmدقیقه) جدا شد و سوپرناتنت بهدست آمده به
روش پاششی خشک شد و پودر کمپلکس پروتئین-کورکومین
به دست آمد.

آمادهسازی نمونه برای تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی
الکتروگراف نانوذرات پودری با استفاده از
( )Zeiss LEO, 1450 VP, Germanyثبت شد .نمونه پودری
3
بر روی یک نوار کربنی رسانای الکتریسیته تعبیهشده روی استاب
قرار گرفت و با پوششدهنده )SC7620, England( 4تحت خالء،
با طال پوشش نانومتری داده شد .سپس مشاهده میکروسکوپی
نمونه انجام شد .روبش در ولتاژ  20کیلوولت انجام شد.
SEM

بررسی برهمکنش کورکومین و آلبومین به روش طیفسنجی
فلوئورتابی

نتیجهها و بحث

بررسی نانوکمپلکس کورکومین -آلبومین

تجزیه کمی پتانسیل برهمکنش بین  BSAو ( Cnکورکومین)
با استفاده از تیتراسیون فلوئورتابی انجام شد .اندازهگیری
فلوئورتابی حالت پایدار 1با استفاده از طیفسنج فلوئورتابی
( FL-2500 (Hitachi, Japanانجام شد .ویژگی ذاتی فلوئورتابی

در تجزیه برهمکنش پیوندی کورکومین و آلبومین ،شدت
فلوئورتابی کمپلکس کورکومین-آلبومین در طولموج 340 nm
(که حداکثر طولموج نشری آلبومین در این طولموج است)

4. Sputter-coater

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

(DLS, Zetasizer

3. Stub

7

2. Slit-width

1. Steady-state

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 94

بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش ...

میکروموالر بود [ Ka .]11بر اساس شیب منحنی شکل -3الف،
قرائت شد .افزودن متوالی کورکومین به محلول آلبومین ،تغییری
محاسبه و مقدار آن  2 × 105 M-1به دست آمد.
در مکان حداکثری پیک ایجاد نکرد .کورکومین با دو اسیدآمینه
اػتبتیه1/∆F
خبٔٛؿی= 1/∆F
یبفت+ .
وبٞؾ1/ (K
× ∆F
خبٔٛؿی ×
اػبع ػبصٚوبس )][Cn
وٛسؤٛیٗ ثش)(2
 157درون
فلوروفور موجود در آلبومین پیوند میدهد Trp-212 :که در
max
a
max
ٔشثٛط ث ٝتـىیُ وٕپّىغ فّٛس
اػتبتیه،
مجموعهدسای از
مستقل
Fo/Fبهدسطور
تواند
کورکومین می
وقتی
پروتئین قرار
ٕ٘ٛداس داخّی ؿىُ  )3و٘ ٝـبٖد
خغیبهثٛد (ٕ٘بیؾ
ثشاثش ][Cn
ٔٙحٙی
حبِت پبی 1ٝاػت.
خبٔٛؽوٙٙذ ٜدس
مولکول آلبومین است و  Trp-134که بر روی سطح 158
14 - 1 - 1
5
-1
× 10 M S ٚ 2 /88 ×10
مولکولM
بین تشتیت
ٔٙحٙی ثٝ
متصلاػبع
 kq ٚ (Kثش
پی٘ٛذ )
اػتبتیه ثٛد.
ٚلٛؿ خبٔٛؿی
های
شود،ایٗتعادل
آلبومین
ثبثتدر
معادل
مکانهای
159تهای
گرفته است [ .]9شکل  ،2طیف نشری آلبومین در غلظ
وٛسؤٛیٗ ثش اػبع ػبصٚوبس خبٔٛؿی اػتبتیه ،وبٞؾ یبفت .خبٔٛؿی اػتبتیه ٔشثٛط ث ٝتـىیُ وٕپّىغ فّٛسٚفٛس -
157
 160ث ٝدػت آٔذ .فبُٔٞبی پی٘ٛذی ثیـتش ثب اػتفبد ٜاص ٔقبدِ ٝثٙؼیٞ-یّذسثش٘ذ )1949( 2دس ٔقبدِٔ 2 ٝحبػج ٝؿذ ،و ٝدس آٖ
آزاد1
پیوندی
های
ن
مکا
تعداد
شود.
ی
م
بیان
3
معادله
توسط
پیوندی
و
نمایش
280
nm
متفاوت کورکومین را در طولموج برانگیختگی
 158خبٔٛؽوٙٙذ ٜدس حبِت پبی ٝاػتٙٔ .حٙی  Fo/Fدس ثشاثش ] [Cnخغی ثٛد (ٕ٘بیؾ دس ٕ٘ٛداس داخّی ؿىُ  )3و٘ ٝـبٖدٙٞذٜ
اختالف ؿذت فّٛئٛستبثی ثیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛدس حضٛس  ٚفذْ حضٛس وٛسؤٛیٗ ∆F ،حذاوثش ٔمذاس  ∆Fدس لؼٕت ٔؼغحK ،
161
-1
اساس
پیوند) (
(استوکیومتری
ثٛد .هر
کاهشاػتبتیه در
میدهد .با افزایش غلظت کورکومین ،شدت
معادله 0/58× 1014M - 1S
ٚ 2 /88
تشتیتM ،)- 1nبر×105
ٔٙحٙی ثٝ
آلبومینثش اػبع ایٗ
مولکول kq ٚ )K
ثبثت پی٘ٛذ )
فلوئورتابیخبٔٛؿی
ٚلٛؿ
159
تدٕـ  [Cn] ٚغّؾت وٛسؤٛیٗ ثش اػبع ٔیىشٛٔٚالس ثٛد] K .[4ثش اػبع ؿیت ٔٙحٙی ؿىُ -4اِفٔ ،حبػجٔ ٚ ٝمذاس
162
2
کمپلکس ؿذ ،و ٝدس آٖ ∆F
ٔقبدِٔ 2 ٝحبػجٝ
تغییرات)1949
ٞیّذسثش٘ذ (
آلبومین آٔذ .فبُٔٞبی پی٘ٛذی
 160و ث ٝدػت
انرژیدس آزاد
ثٙؼی،K-
ٔقبدِ ٝاز
اػتفبد ٜاصاستفاده
ثیـتش ثبشد .با
محاسبه
یافت و این نشان داد که پیوند بین کورکومین
آٔذ.
ایجاد  2×105ث ٝ3دػت
M
163
a
اختالف ؿذت فّٛئٛستبثی ثیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛدس حضٛس  ٚفذْ حضٛس وٛسؤٛیٗ ∆F ،حذاوثش ٔمذاس  ∆Fدس لؼٕت ٔؼغح K ،ثبثت
161
[F = 1/∆F + 1/ (K × ∆F .]12
)]× [Cn
کورکومین-آلبومین ( ،)ΔG°از معادله  4به )ٔقبدِٝ
دست (2آمد
شده است .خاموشی فلوئورتابی ذاتی برای تعیین ثابت164پیوند با
-1
تدٕـ  [Cn] ٚغّؾت وٛسؤٛیٗ ثش اػبع ٔیىشٛٔٚالس ثٛد] K .[4ثش اػبع ؿیت ٔٙحٙی ؿىُ -4اِفٔ ،حبػجٔ ٚ ٝمذاس آٖ
162
1
استوکیومتری
ٔدٕٛف-3ٝ
منحنی ثٝشکل
شیب
اساس
دػت آٔذ .بر
آنF0 ٝ
در
استفاده از معادله استرن-ولمر (معادله  )1تجزیه شد که5
پیوند ؿٛد ،تقبدَ ثیٗ ِٔٛىَٞٛبی
آِجٔٛیٗ ٔتلُ
نسبت ٔقبدَ دس
بٔ،ىبٖٞبی
ای اص
عٛس ٔؼتمُ
تٛا٘ذ ثٝ
وٛسؤٛیٗ ٔی
ٚلتی
165
 2×10 M 163ث
پی٘ٛذ) ،)n( 1/ثش ا
آِجٔٛیٗ
شده)دسدرٞش
مقدار تقذاد
آمدٔ.یؿٛد.
دست ثیبٖ
تٛػظبهٔقبدِ3 ٝ
ٚ
166
تشکیل
حضورپی٘ٛذی 1/1
حضور و عدم
اػتٛویٔٛتشی= ∆F
کمپلکس1/∆F +
1/( )K
ِٔٛى× ∆Fَٛ
)]× [Cn
پی٘ٛذی2
محاسبهقبدِٝ
ٔΔG°ىبٖٞبی)ٔ
و  Fبه ترتیب شدت فلوئورتابی آلبومین در 164
تغییشات ا٘شطی آصاد وٕپّىغ وٛسؤٛیٗ-آِجٔٛیٗ )  ،(ΔGاص ٔقبدِ 4 ٝثٝ
ٔقبدِٔ 3 ٝحبػج ٝؿذ .ثب اػتفبد ٜاص ،Ka
167
معادل  -30 24 kJ mol-1بود که بر طبق
کورکومین-آلبومین
ثابت نرخ
کورکومین است [ .]10غلظت کورکومین [k ،[Cn
ٚq 165لتی وٛسؤٛیٗ ٔیتٛا٘ذ ثٝعٛس ٔؼتمُ ثٔ ٝدٕٛفٝای اص ٔىبٖٞبی ٔقبدَ دس /آِجٔٛیٗ ٔتلُ ؿٛد ،تقبدَ ثیٗ ِٔٛىَٞٛبی آصاد
 168آٔذ] .[21ثش اػبع ؿیت ٔٙحٙی ؿىُ  -4ة٘ ،ؼجت اػتٛویٔٛتشی پی٘ٛذ  1/1ث ٝدػت آٔذٔ .مذاس ٔ ΔGحبػج ٝؿذ
است.
خودی
گرمازا
یک
آلبومین در ٚعدم
آِجٔٛیٗ (اػتٛویٔٛتشی پی٘ٛذ) ( ،)nثش اػبع
ِٔٛىَٛ
خودبهدس ٞش
ٞبی وپی٘ٛذی
واکنشٔىبٖ
ؿٛد .تقذاد
انتظار ٔی
حضور ٔقبدِ 3 ٝثیبٖ
پی٘ٛذی تٛػظ
خاموشی زیست مولکولی ،و  τ0نیمهعمر 166
تـىیُ وٕپّىغ وٛسؤٛیٗ-آِجٔٛیٗ ٔقبدَ  -30/24kJ mol - 1ثٛد و ٝثش عجك ا٘تؾبس یه ٚاوٙؾ ٌشٔبصا  ٚخٛدثٝخٛدی اػ
169
ٔ logقبدِ 4 ٝث ٝدػت
 ،(ΔGاص
)-F)/F
آِجٔٛیٗ
وٛسؤٛیٗ-
اػتفبد ٜاص  ،Kaتغییشات ا٘شطی
3170
ٔقبدِٝ
=
وٕپّىغlog Ka
][Cnآصاد+ n log
ٔحبػج ٝؿذ .ثب )(3
kqτ0=K
167معادله
کورکومین است .ثابت خاموشی استرن-ولمر با
]F -F)/F = log K + n log [Cn
(3(F
ٔقبدِٝ
)
0
SV
 168آٔذ] .[21ثش اػبع ؿیت ٔٙحٙی ؿىُ  -4ة٘ ،ؼجت اػتٛویٔٛتشی پی٘ٛذ  1/1ث ٝدػت آٔذٔ .مذاس ٔ ΔGحبػج ٝؿذ ٜدس
∆G° = -RT ln Ka
)(4
بیان میشود که این ثابت مطابق با غلظتی از کورکومین است که
اػت= -RT ln .
ٔقبدِٝیK (4
)
خٛدثٝخٛد
171وٕپّىغ وٛسؤٛیٗ-آِجٔٛیٗ ٔقبدَ  -30/24kJ mol - 1ثٛد و ٝثش عجك ا٘تؾبس یه ٚاوٙؾ ٌشٔبصا ٚ
تـىیُ
169
در آن شدت پیک  %50کاهش مییابد.
)ٔقبدِlog )F -F)/F = log K + n log [Cn] )3 ٝ
170
172
]F0/F = 1+ kq τ0 [Cn] = 1+ KSV [Cn
)(1
)ٔقبدِ∆G = -RT ln K )4 ٝ
171
 KSVو  kqبه ترتیب از شیب منحنی و عرض از مبداء رگرسیون
172
خطی (شکل  )2تخمین زده شد τ0 .برای آلبومین ،بر اساس
y =2/8866 x +0/8236
محاسبات الکوویکز ( 5 ×10-9 ،)2004ثانیه در نظر گرفته شد .شدت
فلوئورتابی ذاتی آلبومین در حضور غلظت فزاینده کورکومین بر
y =2/8866 x +0/8236
اساس سازوکار خاموشی استاتیک ،کاهش یافت .خاموشی استاتیک
2
مربوط به تشکیل کمپلکس فلوروفور -خاموشکننده در حالت پایه
است .منحنی F0/Fدر برابر [ ]Cnخطی بود (نمایش در نمودار
بود .ثابت
داخلی شکل  )2که نشاندهنده وقوع خاموشی استاتیک
173
174
2 88 ×105
پیوند ( )KSVو  kqبر اساس این منحنی به ترتیب M-1
/ؿىُ  -3خبٔٛؿی فّٛسػب٘غ آِجٔٛیٗ دس حضٛس وٛسؤٛیٗ ،اص ثبال ث ٝپبییٗ :عیفٞبی ٘ـشی فّٛئٛستبثی آِجٔٛیٗ دس فذْ حضٛس  ٚحضٛس فضایٙذٔ ٜم
175
وٛسؤٛیٗ ( ،)0 -1/5 -2-2/5- 3- 3/5 -4-4/5- 5 µMدس ثبفش ػذیٓ فؼفبت )ٛٔ 0/05 ٚ 7/4 pHالس) ،عَٛٔٛج ثشاٍ٘یختٍی  ٚ 280nmدٔبی° C
و  0/58 × 1014 M-1 S-1به دست آمد .عاملهای پیوندی176بیشتر با
173
ٕ٘ٛداس داخّی ،دیبٌشاْ اػتشٖ ِٕٚ-ش آِجٔٛیٗ -وٛسؤٛیٗ دس عَٛٔٛج ٘ـشی .340nm
177
174معادله  2محاسبه
استفاده از معادله بنسی-هیلدربرند )1949( 3در
پایین ٚ :حضٛس فضایٙذٔ ٜمذاس
فذْ حضٛس
٘ـشی فّٛئٛستبثی
فلوئورتابیث ٝپبییٗ :ع
وٛسؤٛیٗ ،اص ثبال
 2حضٛس
شکل دس
ؿىُ  -3خبٔٛؿی فّٛسػب٘غ آِجٔٛیٗ
175
آِجٔٛیٗباالدس به
کورکومین ،از
آلبومینیفدرٞبیحضور
خاموشی
بین نمونه در
ثشاٍ٘یختٍی
حضورٔٛج
ٔٛالس) ،عَٛ
عدم0/05 ٚ
آلبومین)Hدر7/4 p
ػذیٓ فؼفبت
نشری) ،دس ثبفش
های0 -1/5 -
ف2-2/
طی5- 3
حضور- 3/5 -4-4/5-
وٛسؤٛیٗ (5 µM
شد ،که در آن  ∆Fتفاوت شدت فلوئورتابی 176
فزاینده
حضور و
فلوئورتابی
مقدار ٚ 280nmدٔبیund state .25 ° C
esi-Hilderbrand
.340/5-3-3
٘ـشی nm
/5-5عَٛٔٛج
وٛسؤٛیٗ دس
دیبٌشاْ اػتشٖ ِٕٚ-ش آِجٔٛیٗ
درداخّی،
ٕ٘ٛداس
 ∆Fحداکثر 177
 ،)0-1/5-2-2در بافر سدیم فسفات
کورکومینµM( -
/5-4-4
قسمت
مقدار ∆F
و عدم حضور کورکومین،
7
max
( 7/4 pHو  0/05موالر) ،طولموج برانگیختگی  280 nmو دمای .25 °C
مسطح Ka ،ثابت تجمع و [ ]Cnغلظت کورکومین بر اساس
نمودار داخلی ،دیاگرام استرن-ولمر آلبومین-کورکومین در طولموج نشری .340 nm
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3. Benesi-Hilderbrand

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

2. Ground state
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1. Stern–Volmer equation
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رجبزاده و همکاران
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فضایی کورکومین ،قابلیت انطباق به شکلهای متفاوت برای
y =0/0005x + 0/0001
y =1/104 x– 0/69
ایجاد حداکثر تماسهای آبگریز با 2پروتئینی که به آن متصل
2
R =0/987
R =0/98
میشود را داراست .برای مثال ،حلقههای فنیلی کورکومین در
برهمکنشهای واندروالس  π-πبا زنجیرههای اسیدهای آمینه
آروماتیک شرکت میکنند .در کورکومین با ساختار آبگریز،
گروههای عاملی کربونیل و فنیل ،که در انتها و مرکز مولکول قرار
دارند ،در پیوندهای هیدروژنی با ماکرومولکولهای هدف شرکت
میکنند .این ساختار ،با ایجاد برهمکنشهای قوی و مستقیم
الکترواستاتیکی موجب افزایش انرژی آزاد مطلوب برای پیوستگی
و تجمع 1میشود .تاتومریزاسیون عملکردهای شیمیایی مازاد
الف
(الف) (ب)
برای کورکومین ایجاد میکند :قسمت میانی مولکول به دو حالت
دهد
اجازهثٝمی
گیرنده و دهنده در پیوند هیدروژنی عمل میکند و
فٛٙاٖ
فّٛسػب٘غ آِجٔٛیٗ دس حضٛس غّؾتٞبی ٔتفبٚت وٛسؤٛیٗ دس دٔبی  25 °Cة) ٔٙحٙی 1/∆F
ؿىُ  -4اِف) ٔٙحٙی ٍِبسیتٕی
خبٔٛؿیy =0
/0005x + 0/0001
کند
عمل
میشلی
پذیرنده
عنوان
ه
ب
نوکلئوفیلی
حمله
در
کورکومین
2
٘ؼجتRاػتٛویٔٛتشی پی٘ٛذ وٛسؤٛیٗ-آِجٔٛیٕٗٛ٘( .داسٞب دس عَٛٔٛج ٘ـشی  ٚ 340nmثشاٍ٘یختٍی  ٚ 280nmدس
تبثقی اص ] 1/ [Cnثشای ٔحبػجٝ
=0/987
و با پیوند کوواالنسی به سولفیدریلهای سیستئین هستهدوست و
غّؾت  4/5 µMآِجٔٛیٗ  ٚوٛسؤٛیٗ ( )0- 5 µMسػٓ ؿذٜا٘ذ).
نیمه سلنوسیستئین پیوند شود [.]13
 -2-3ثشسػی پی٘ٛذٞبی آِجٔٛیٗ-وٛسؤٛیٗ
ثابت پیوند گزارش شده در منابع در گستره  104تا  105بر موالر
متنوع بود ،که مقدار محاسبه شده در این بررسی ،در گستره ثابت
ٚخٛد
(وشث٘ٛیُ ٚ
پیوندهایفٙیُ ٚ
ػبختبس وٛسؤٛیٗ حبٚی ٌشٜٞٚبی ٔتٛوؼی ،فٙیُٞ ،یذسٚوؼی
اػت ٚثابت
اِ٘ٛیه)بزرگی
مطالعات قبلی
وتٖٛداشت.
ثتبدی قرار
گزارش شده
وٛسؤٛیٗ
ٌشیض دس
ٔٙغمٝبینفٙیّی
کنیشوٙذ.
ایدبدم ٔ
مولکولهای
آةها و
پروتئین
دٚبگریز
های آ
ٔؼتمیٓبه بره
تبتٔٛشی وت-ٛا٘ َٛدس ایٗ تشویت حبِت ٔٙبػجی ثشای پی٘ٛذٞبی پیوند را
گریزایدبد
ثشای
ثب یه استجبطدٙٞذ ٜا٘قغبفپزیش ثٔ ٓٞ ٝتلُ ٔیؿ٘ٛذ .ؿىُ فضبیی
ٔتفبٚت آب
ؿىُٞبدریبستههای
ث ٝپیوند
ا٘غجبقنها
لبثّیتکه در آ
وٛسؤٛیٗ،دادهاند،
کوچک نسبت

(الف) (ب)

ب

فٙیّیبرابر بزرگ
تقریب یک
ٔثبَ،تها ب
شود.یاین ثاب
پروتئینسا انجام م
تر دس
وٛسؤٛیٗ
حّمٝهٞبی
داساػت.ی ثشا
 188حذاوثش تٕبعٞبی آةٌشیض ثب پشٚتئیٙی و ٝث ٝآٖ ٔتلُ ٔیؿٛد
آلبومینث ٝدر
فلوئورتابی
لگاریتمی خاموشی
(الف) منحنی
شکلٔ 3
بود .آثبنها از
دس ()2010
همکارانش
های بوراسا
حضوری آٔی ٝٙاز یافته
فٛٙاٖ
1/∆F
ٔٙحٙی
وٛسؤٛیٗ دس
ثشٓٞی
حضٛس غّؾتٞب
ػب٘غ آِجٔٛیٗ دس
ػبختبسبافرآةٌ10شیض،
وٛسؤٛیٗ
ؿشوت ؤیوٙٙذ.
آسٔٚبتیه
اػیذٞب
یشٜٞبی
دٔبی 25π-°Cπثبة)ص٘د
ٚا٘ذسٚاِغ
تفبٚتٞبی
وٙؾ
189
2

غلظتهای متفاوت کورکومین در دمای  25 °Cو (ب) منحنی  1/∆Fبهعنوان

ٔتشی پی٘ٛذ وٛسؤٛیٗ-آِجٔٛیٕٗٛ٘( .داسٞب دس عَٛٔٛج ٘ـشی  ٚ 340nmثشاٍ٘یختٍی  ٚ 280nmدس
میلی موالر تریس-کلریدریک اسید 3استفاده کرده بودند [ .]14در
کورکومین-آلبومین.
برای محاسبه
1/]Cn
تابعی
ِٔٛى َٛلشاس داس٘ذ ،دس پی٘ٛذٞبی ٞیذسٚط٘ی ثب ٔبوشِٛٔٚىَٞٛبی ٞذف
پیوندا٘تٟب ٔ ٚشوض
استوکیومتری دس
نسبت فٙیُ ،وٝ
وشث٘ٛیُ ٚ
فبّٔی
ٌشٜٚازٞب[ی
190
 )0سػٓ ؿذٜا٘ذ).(نمودارها در طولموج نشری  340 nmو برانگیختگی  280 nmو در غلظت
مطالعه دیگر مقدار  Kaمحاسبه شده مشابه نتیجههای ارایه شده
اند)ٞ.بی لٛی ٔ ٚؼتمیٓ اِىتشٚاػتبتیىی ٔٛخت افضایؾ ا٘شطی آصاد ٔغّٛة ثشای
وٙؾ
ثشٓٞ
ایدبد
ثب
ػبختبس،
ایٗ
.
وٙٙذ
ی
ٔ
ؿشوت
191
 4/5 µMآلبومین و کورکومین ( )0-5 µMرسم شده
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association
the hydrophobic “pocket” of the protein
2
Tris-HCl buffer
1

بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش ...

در یک پژوهش ،برهمکنش بین آلبومین و آنتوسیانین موردبررسی
قرار گرفته است .نتیجهها نشان داده که آنتوسیانین میتواند با
تیروزین و تریپتوفان در آلبومین از طریق پیوندهای هیدروژنی
و واندروالس برهمکنش دهد .برهمکنش آنتوسیانین و آلبومین
موجب تشکیل کمپلکس بهصورت نانوذرات شد .تصاویر
میکروسکوپ الکترونی اندازه ذرات را کمتر از  50نانومتر
گزارش کرد [ .]17بهطور مشابه ،در برهمکنش سیانوکوباالمین
با سرم آلبومین مشخص شده است که هر دو جزء تریپتوفان
در برهمکنش با ویتامین مذکور شرکت میکنند و پارامترهای
ترمودینامیکی محاسبه شده نشان داد که برهمکنش غالب بین
این دو ماده ،برهمکنش آبگریز است [ .]18مطالعات نشان داده
است که ایزوله پروتئین سویا نیز با کورکومین ،تشکیل کمپلکس
میدهد .مطالعات طیفسنجی فلوئورتابی بر کمپلکس مذکور
انجام و تشکیل کمپلکس به برهمکنشهای آبگریز نسبت داده
شد .بهطور مشابه ،رفتار خاموشی فلوئورتابی ذاتی پروتئین ایزوله
سویا با کورکومین مشاهده شد [.]19

خشک شده به روش انجمادی ،تصویرهای میکروسکوپ
الکترونی آن ثبت شد .نتیجههای الکتروگراف (در بزرگنمایی
 )10000 Xدر شکل  ،4نشان داد که اندازه ذرات در دامنه 130
تا  337نانومتر قرار دارد .در بررسی میکروسکوپی ،شکل کروی و
سطح هموار در ذرات مشهود بود .تشکیل نانوکمپلکس آلبومین-
کورکومین پودری با مشاهده تصویرهای میکروسکوپی SEM
تأیید شد.

بررسی پتانسیل زتا

شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی ساختار کمپلکس آلبومین-کورکومین
در بزرگنمایی 10000 X

پتانسیل زتای نمونه شاهد و نمونه کمپلکس آلبومین-
کورکومین ،نزدیک به یکدیگر و در گستره  -24/5تا  -27میلی
ولت گزارش شد و اختالف زیادی بین آنها مشاهده نشد.
کورکومین چهار پروتون قابل یونیزه شدن دارد و بار الکتریکی
سطحی آن در اتانول حدود  -6 mVبرآورد شده است .بنابراین،
حضور کورکومین در کنار پروتئین ،تغییر چندانی در پتانسیل زتای
کل ایجاد نکرده است [ .]20پتانسیل زتا نقش مهمی در پایداری
کمپلکس دارد و با نزدیکی این مقدار به  -30میلی ولت و بیشتر،
پایداری افزایش مییابد [ .]21بر این اساس کمپلکسهای ایجاد
شده از کورکومین-آلبومین از پایداری مناسبی برخوردارند.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،برهمکنش آلبومین سرم گاوی و کورکومین
به روش طیفسنجی فلوئورتابی بهتفصیل موردبحث قرار گرفت
و ثابت استرن ولمر ،ثابت نرخ فرونشانندگی کورکومین ،ثابت
پیوند و انرژی آزاد گیبس محاسبه شد .نتیجهها نشان میدهد
که کمپلکس آلبومین -کورکومین از پایداری مناسبی برخوردار
بوده و آلبومین را میتوان بهعنوان حامل در ریزپوشانی کورکومین
مورداستفاده قرار داد .لزوم بهکارگیری این پروتئین در بررسی پلی
فنلهای گیاهی دیگر با ویژگیهای دارویی میتواند باعث تعمیق
دانش ریزپوشانی شده و روش مناسبی را برای حمل مواد زیست
فعال به فرم مناسب در بدن فراهم کند.

ریختشناسی نانوذرات به روش SEM

بهمنظور ریختشناسی نمونه ذرات آلبومین -کورکومین

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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Abstract: One of the most important functions of albumin, is the ability to interact with bioactive materials,
either in natural or synthetic form. So, albumin seems to be a good choice as a a carrier of plant compounds
with health and medicinal benefits. In addition, developments in the field of nanoscience and nutraceutical
delivery require extensive research on the preparation and characterization of nanocmplexes of bioactive
materials. In this study, interaction of bovine serum albumin with curcumin, as a pharmacologically active
ingredient, was investigated at physiological pH. The apparent binding constants and number of substantive
binding sites were evaluated by fluorescent quenching method. Stern-Volmer constant (KSV) and curcumin
quenching rate constant (kq), were 2.88 × 105 M-1 and 0.58 × 1014 M-1S-1, respectively. Association
binding constant (Ka), calculated based on the benesi-hilderbrand equation, was found to be 2 × 105 M-1.
Stoichiometric ratio of bonding was 1.1 and ΔG° in albumin-curcumin complex formation was -30.24
kJmol-1 which indicates a spontaneous reaction. By measuring the zeta potential of the suspension, stability
and sustainability of the albumin-curcumin complex were confirmed. Complex formation was examined by
scanning electron microscopy.
Keywords: Bovine Serum Albumin, Curcumin, Complex formation, Fluorescent Spectroscopy, Zeta
potential.
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