کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین

امــروزه پلیمرهــا کاربردهــای گســترده ای در زمینــه پزشــکی و علــوم زیســتی یافته انــد کــه
از جملــه ایــن کاربردهــا می تــوان بــه اســتفاده از پلیمرهــا در مهندســی پروتئیــن اشــاره
کــرد .در ایــن روش ،پلیمرهــا بــه ســطح پروتئیــن ،پیونــد زده می شــوند کــه بــه موجــب
آن ،پایــداری پروتئین هــا در دماهــای بــاال ،محیط هــای اســیدی و قلیایــی و حالل هــای
آلــی افزایــش می یابــد .اصــاح پروتئین هــا توســط پلیمرهــا باعــث ســهولت شناســایی
پروتئین هــا ،افزایــش گســتره کاربــری آن هــا و اســتفاده از آن هــا در کاربردهــای خــاص و
هدفمنــد می شــود .انــواع مختلفــی از پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی در مهندســی پروتئیــن
مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد کــه از میــان آن هــا پلیمرهــای هوشــمند کــه می تواننــد در
مقابــل عوامــل تحریــک خارجــی ماننــد دمــا و  pHتغییــر صورت بنــدی بدهنــد ،باعــث
افزایــش بیشــتر پایــداری پروتئین هــا شــده اند .در اصــاح پروتئین هــا توســط پلیمرهــا
عوامــل مختلفــی از جملــه نــوع ،جــرم مولکولــی و ســاختار پلیمــر مــورد اســتفاده ،چگالی
زنجیرهــای پلیمــری در ســطح پروتئیــن و محــل اتصــال پلیمــر بــه پروتئیــن بــر عملکــرد
نهایــی پروتئیــن اثــر می گــذارد کــه بایــد بــه دقــت بررســی و بهینــه شــود .در ایــن مقالــه
مزایــا و معایــب انــواع مختلــف پلیمرهــای اســتفاده شــده در مهندســی پروتئیــن و تأثیــر
عوامــل مختلــف بــر عملکــرد نهایــی پروتئیــن بررســی می شــود.
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پیوندزنی پلیمرها
مهندسی پروتئین
افزایش پایداری پروتئین

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
پروتئین هــا یکــی از انــواع درشــت مولکولهای زیســتی
هســتند کــه از واحدهایــی بــه نــام آمینواســید ســاخته شــدهاند
و نخســتین و مهمتریــن بخــش موجــودات زنــده را تشــکیل
می دهنــد .پروتئین هــا عملکردهــای مهمــی در تمــام فرایندهای
زیســتی دارنــد ،بنابرایــن مطالعــه آنهــا موجــب فهــم بهتــر
ســلولها و درنتیجــه موجــودات زنــده میشــود .واکنشهــای
پیچیــده و مرتبــط بــه هــم کــه فرایندهــای موجــودات زنــده
را بــه وجــود می آورنــد؛ متکــی بــه حضــور پروتئینهــا
هســتند .پروتئینهــا بــر اســاس عملکــرد زیســتی خــود،
بــه دســتههای مختلفــی تقســیم میشــوند کــه از جملــه
عبارتنــد از :پروتئینهــای ســاختاری ()Structural Proteins
ماننــد کراتیــن ،پروتئینهــای حامــل ()Transport Proteins
ماننــد هموگلوبیــن ،پادتنهــا ( ،)Antibodyهورمون هــا
( )Hormonesو آنزیمهــا (.)Enzymes
همــه ایــن عملکردهــا مســتلزم ایــن اســت کــه زنجیرهــای
آمینواســیدی موجــود در پروتئیــن در فضــا بهدرســتی تاخــورده
و در کنــار هــم قــرار گرفتــه باشــند و در نهایــت پروتئیــن،
ســاختار طبیعــی ســه بعــدی صحیحــی داشــته باشــد تــا بتوانــد
فعالیــت حیاتــی از خــود نشــان دهــد [.]1،2
ـید ها در
ـو اسـ
ـی آمینـ
ـر در تاخوردگـ
ـای مؤثـ
 2نیروهـ
ن هــا
پروتئی 
در آرایــش فضایــی تاخــورده پروتئینهــا ،عوامــل و
برهم کنشهــای مختلفــی اثــر میگذارنــد کــه مهمتریــن
آنهــا عبارتنــد از :برهم کنش هــای آبگریــز ،پیوندهــای
هیدروژنــی ،نیروهــای الکترواســتاتیک و پیوندهــای دی
ســولفیدی [ .]3بــه فراینــدی کــه در اثــر آن تاخوردگیهــای
پروتئیــن بــاز میشــود و ســاختمان طبیعــی ســه بعــدی
پروتئیــن از بیــن مــی رود واسرشــتی ( )Denaturationگفتــه
میشــود (شــکل .)1درنتیج ـ ه ایــن فراینــد ،پروتئیــن فعالیــت
زیســتی خــود را از دســت میدهــد و قــادر بــه انجــام وظایــف
خــود نخواهــد بــود .عواملــی کــه در واسرشــتی تأثیــر دارنــد
عبــارت هســتند از [:]4
 :pH )1مقادیــر بســیار بــاال و بســیار پاییــن  pHاز طريــق
افزايــش ميــزان بــار الكتريكــي مشــابه ،ســبب واسرشــتی
مي شــود.
 )2دمــا :افزایــش دمــا ســبب شکســته شــدن پیوندهــای
ضعیــف بیــن مولکولــی میشــود و در دماهــای بســیار بــاال
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حتــی پیوندهــای پپتیــدی نیزشکســته میشــوند و ســاختار
اولیــه نیــز از بیــن مــیرود.
 )3امــاح :چنانچــه بــه محلــول پروتئیــن ،نمــک ( )NaClبــا
غلظــت کــم اضافــه کنیــم حاللیــت پروتئیــن افزایــش می یابــد
و اگــر غلظــت نمــک بــاال باشــد ،پروتئیــن رســوب می کنــد.
 )4حالل هــاي آلــي ،غيرقطبــي ،عوامــل فعــال ســطحي ،اوره
و برخــي تركيبــات شــيميايي ديگــر ماننــد فلــزات ســنگين.
 3کاربرد اصالح پروتئین ها توسط پلیمرها
افزایــش پایــداری پروتئین هــا در شــرایط غیرطبیعــی آن هــا،
مزایــای بســیاری در زمینه هــای پزشــکی و زیست شــیمی
دارد کــه از جملــه می تــوان بــه افزایــش دانــش مــا از ســاختار
پروتئینهــا اشــاره کــرد .بــرای شناســایی زیســت فیزیکی و
زیست-شــیمیایی پروتئینهــا بایــد آن هــا را از محیــط طبیعــی
خــود خــارج و وارد محیــط آزمایشــگاهی کــرد .زمانــی کــه
پروتئین هــا از محیــط دومحیط دوســت ( )Amphiphilicخــود
خــارج میشــوند ســاختار تاخورده شــان بــه هــم می ریــزد
و درنتیجــه فعالیــت زیســتی پروتئیــن از بیــن مــیرود []5؛
بنابرایــن بــا اصــاح پروتئین هــا می تــوان آن هــا را در شــرایط
آزمایشــگاهی ،پایــدار ســاخت و مــورد مطالعــه قــرار داد.
همچنیــن آنزیمهــای بــا پایــداری حرارتــی بــاال در صنعــت
بســیار مــورد توجهنــد؛ زیــرا ایــن امــکان را فراهــم می آورنــد
کــه واکنشهــا در دمــای باالتــری انجــام شــود کــه ایــن خــود
موجــب افزایــش ســرعت و بــازده واکنــش میشــود .یکــی از
روشهــای پایدارســازی پروتئین هــا ،تهیــه ترکیبــات مــزدوج
پروتئیــن -پلیمــر ( )Protein- Polymer Conjugatesاســت .در
ایــن روش پلیمرهــا بــه ســطح پروتئیــن پیونــد زده می شــوند
و از آنهــا در برابــر عوامــل تخریبــی محافظــت می کننــد .در
اصــاح ســطحی پروتئین هــا توســط پلیمر هــا عوامــل مختلفــی
مؤثرنــد کــه از جملــه عبارتنــد از :نــوع پلیمــر مــورد اســتفاده،
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جــرم مولکولــی و ســاختار پلیمــر ،چگالــی اتصــاالت پلیمــر به
ســطح پروتئیــن و محــل اتصــال پلیمــر بــه پروتئیــن .تغییــر هر
یــک از ایــن عوامــل ،باعــث تغییــر کارایــی و عملکــرد ترکیــب
مــزدوج نهایــی می شــود .بنابرایــن قبــل از اصــاح پروتئین هــا،
ایــن عوامــل می بایســت بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد.

بگیــرد و همیشــه بایــد جــرم مولکولــی آن ،پایینتــر از
جــرم مولکولــی آســتانه اش باشــد تــا بتوانــد توســط کلیــه،
دفــع بشــود .همچنیــن بــه علــت عــدم وجــود گروههــای
عاملــی خــاص در ســاختار  ،PEGایــن پلیمــر نمیتوانــد در
کاربردهــای خــاص ماننــد ترکیبــات پروتئین-پلیمــر هوشــمند،
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
• دکستران ()Dextran
دکســتران ها احتمــاالً اولیــن و بیشــترین پلیمــر مطالعــه شــده
هســتند .ایــن پلیمرهــا کــه توســط باکتریهــا تولیــد می شــوند
شــامل مونومرهــای گلوکــز هســتند کــه بــا اتصــاالت  1-αو
 6گلیکوزیــدی بــه هــم متصــل می شــوند و تشــکیل پلیمــر
خطــی یــا تــا حــدی شــاخهای را میدهنــد .درجــه شــاخهای
شــدن دکســتران بیــن  0/5تــا  60درصــد متغیــر اســت کــه بــر
میــزان انحــال آنهــا در آب تأثیــر میگــذارد و همچنیــن
ســینتیک عملکــرد آنهــا بــه شــدت بــه جــرم مولکولــی
مرتبــط اســت [ .]6بــرای اصــاح پروتئینهــا توســط
دکســتران ها ابتــدا ایــن پلیمــر توســط ترکیبــات پریداتــی،
اکســید میشــود و گروههــای آلدهیــدی در آن تشــکیل
میشــوند و ســپس آلدهیدهــا بــا گروههــای آمیــن پروتئیــن
واکنــش میدهند(شــکل.)2
در ســال  ،1986ویلمــن ( )Wilemanو همکارانــش ترکیــب
مــزدوج دکستران-اســپاراجیناز ( )Asparaginaseرا تهیــه و
مشــاهده کردنــد آنزیــم اصــاح شــده نســبت بــه اصــاح
نشــده تــا  50درصــد فعالیــت آنزیمــی خــود را حفــظ

 4انــواع پلیمرهــای مــورد اســتفاده در اصــاح
پروتئین هــا
• پلی اتیلن گلیکول (()Polyethylen Glycol (PEG
مطالعــات اولیــه در مهندســی پروتئیــن از دهــه  1970و توســط
داویــس ( )Davisو اباکویســکی ( )Abuckowskiبــا مطالعه تأثیــر
پلی اتیلن گلیکــول بــر پروتئیــن آلبومیــن آغــاز شــدPEG .
بــه دلیــل خواصــی نظیــر آب دوســتی ،غیــر ســمی بــودن،
انعطافپذیــری بــاال و زیست ســازگاری یکــی از بهتریــن
پلیمرهــای اســتفاده شــده اســت .تحقیقــات زیــادی در رابطــه
بــا افزایــش پایــداری ،ایمنــی و زمــان نگهــداری پروتئینهــا،
لیپوزوم هــا و ســامانه های دارورســانی در اثــر اصــاح آن هــا بــا
 PEGانجــام شــده اســت [ .]6بــه فراینــد پیوندزنــی  PEGبــر
ســطح پروتئینهــا پگیلــه شــدن ( )PEGylationگفتــه میشــود.
باوجــود خــواص بســیار خــوب  ،PEGایــن پلیمــر
نمیتوانــد در همــه ی کاربردهــا بهتریــن انتخــاب باشــد زیــرا
ضعفهایــی نیــز دارد کــه عبارتنــد از [:]6,7
 PEGدر جــرم مولکولیهــای بــاال ،بــه علــت عــدم
زیســت تخریب پذیری ،نمیتوانــد مــورد اســتفاده قــرار
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مــقــاالت عــلــمــی

میکنــد و مقاومــت قابــل توجهــی در برابــر تخریــب توســط
آنزیمهــای دیگــر نشــان میدهــد .همچنیــن بــا افزایــش
جــرم مولکولــی دکســتران ،زمــان مانــدگاری آنزیمهــای
اصــاح شــده در بــدن افزایــش یافتــه اســت [ .]8اگرچــه
از ایــن روش هنــوز هــم بــرای اتصــال دکســتران ها و پلــی
ســاکاریدها بــه پروتئینهــا اســتفاده میشــود ،امــا بــه علــت
تعــدد و فراوانــی گروه هــای عاملــی در ســاختار ایــن پلیمــر،
اگــر شــرایط اتصــال پلیمــر بــه پروتئیــن بــه خوبــی کنتــرل
نشــود ،واکنــش نامطلــوب شــبکه ای شــدن اتفــاق می افتــد.
عــاوه بــر آن ،در اثــر اکســایش ،دو نــوع گــروه آلدهیــدی در
مجــاورت یکدیگــر بــه وجــود می آیــد کــه واکنش پذیــری
متفاوتــی دارنــد و تشــخیص این کــه کــدام گــروه آلدهیــدی بــه
پروتئیــن متصــل شــده اســت دشــوار اســت .همچنیــن واکنــش
هــر دو گــروه آلدهیــدی بــا پروتئیــن نیــز امــری اجتناب ناپذیــر
اســت؛ بنابرایــن اگــر در ایــن روش شــرایط بهدرســتی و
بــه دقــت بهینــه و کنتــرل نشــود باعــث تشــکیل ترکیبــات
پروتئیــن -پلیمــر غیریکنواخــت میشــود .عــاوه بــرآن،
نایکنواختــی ســاختاری دکســتران در اثــر شــاخهای شــدن نیــز
باعــث افزایــش غیریکنواختــی و کاهــش تکرارپذیــری ترکیــب
مــزدوج نهایــی میشــود .ایــن عوامــل منجــر بــه اســتفاده کمتر
از دکســتران ها نســبت بــه پلیمرهــای ســنتزی شــده اســت [.]6
• پلی سیالیک اسید (()Polysialic Acids (PSAs
پلی سیالیک اســیدها جــزو پلیمرهــای طبیعــی و
زیســت تخریب پذیر بــا ســاختار خطــی هســتند کــه شــامل
واحدهــای  -Nاســتیل نورامینیک اســید هســتند و توســط

باکتری هــا تولیــد میشــوند .سیالیک اســید یکــی از اجــزای
اصلــی گلیکان هــای پروتئینهــای گلیکــوزدار شــده هســتند
کــه باعــث کاهــش تمایــل خودتجمعــی داروهــا و افزایــش
زمــان فعالیــت آنهــا میشــود PSAs .در طبیعــت بــا ایفــای
نقــش محافظتــی ،باعــث حفــظ ســاختار پروتئینهــا و افزایــش
خــواص دارویــی و کاهــش ایمنی زایــی آن هــا میشــوند.
زمــان نیمه عمــر ترکیــب مــزدوج پروتئین-پلی سیالیک اســید،
مســتقیم ًا متناســب بــا جــرم مولکولــی پلیمــر اســت .معمــوالً
جــرم مولکولیهــای بیــن  10تــا  60 kDaاز  PSAsبــرای
اصــاح پروتئین هــا اســتفاده میشــود .در اکثــر مــوارد از
طریــق اکســایش کنتــرل شــده  PSAبــا پریــدات در انتهــای
ایــن پلیمــر کــه دارای ســه گــروه هیدروکســیل اســت ،یــک
گــروه آلدهیــدی ایجــاد میشــود (شــکل.)3
ایــن اصــاح باعــث تشــکیل یــک گــروه آلدهیــدی بــه ازای
هــر زنجیــر پلیمــری میشــود ،بنابرایــن واکنشهــای شــبکه ای
شــدن در حیــن فراینــد اتصــال پلیمــر بــه پروتئیــن انجــام
نمی شــود .گــروه آلدهیــدی ایجــاد شــده در پلی سیالیک اســید
میتوانــد بــا گروههــای آمینــی آمینواســید لیزیــن ( )Lysineدر
پروتئیــن وارد واکنــش شــده و موجــب اتصــال ایــن پلیمــر بــه
پروتئیــن شــود[ .]6,9همچنیــن پلی سیالیک اســید آلدهیــددار
شــده میتوانــد بــه  PSA-مالئیمیــد تبدیــل شــود و از طریــق
پیوندهــای ســولفیدی بــه آمینواســید سیســتین ( )Cysteineدر
پروتئیــن ،پیونــد زده شــود[.]6,10
اگرچــه  PSAsپراکندگــی جــرم مولکولــی بیشــتری نســبت
بــه پلیمرهــای ســنتزی دارنــد کــه ایــن باعــث نایکنواختــی
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کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین

ترکیبــات مــزدوج آن هــا بــا پروتئیــن میشــود ،امــا بــا اســتفاده
از جــرم مولکولیهــای پاییــن ایــن پلیمــر (،)10-20 kDa
میتــوان بــر ایــن محدودیــت غلبــه کــرد [.]6
• اسیدهیالورونیک (()Hyaluronic Acid (HA
اســیدهیالورونیک جــزء اصلــی ماتریــس خــارج ســلولی
غضــروف در مهــرهداران اســت و پلی ســاکاریدی طبیعــی
اســت .ایــن پلیمــر دارای ســاختار خطــی ســاده ای اســت
کــه از واحدهــای دی ســاکاریدی تکــرار شــونده شــامل D
گلوکورونیــک اســید و  -Nاســتیل گلوکزامیــن تشــکیلشــده اســت.
اتصــال مــواد زیســتی بــه  HAمیتوانــد از طریــق
فعال ســازی گروههــای کربوکسیلیک اســید موجــود در
ســاختار ایــن پلیمــر انجــام شــود .در ایــن روش کــه بــرای
پیوندزنــی  HAبــه پروتئیــن از طریــق گروههــای آمینــی
مناســب اســت ،امــکان انجــام واکنــش شــبکه ای شــدن در
پلیمــر متصــل شــده بــه پروتئیــن ،وجــود دارد .درنتیجــه روش
اکســایش بــا پریــدات کــه در مــورد دکســتران ها توضیــح داده
شــد ،بــرای تهیــه ترکیب هــای مــزدوج اســیدهیالورونیک بــا
پروتئیــن نیــز بــه کار گرفتــه میشــود [ .]8 ،3روش متفــاوت
دیگــری بــرای فعالســازی  HAپیشــنهاد شــده اســت کــه در
آن برخــی از گروههــای کربوکســیلیک در هیالورونیک اســید
بــا پلیمــری کــه دارای گــروه آلدهیــد محافظــت شــده اســت،
تحــت واکنــش قــرارمی گیــرد و ســپس بــا حــذف گــروه
محافظت کننــده ،گــروه آلدهیــدی بــا پروتئیــن وارد واکنــش
می شــود .ایــن روش نتایــج خوبــی را در ارتبــاط بــا ترکیــب
پروتئیــن بــا پروتئینهــای مختلــف و پپتیدهــا نشــان داده اســت
[ .]6,12رایج تریــن  HAهــا بــرای ترکیــب بــا پروتئین هــا یــا
داروهــا بــا جــرم مولکولــی در محــدوده بیــن  100و 300 kDa
اســت HA .بــا جــرم مولکولــی بیشــتر از حــد باالیــی ،محلــول
آبــی بــا گرانــروی باالیــی تشــکیل می دهــد کــه در اصــاح
پروتئینهــا مناســب نیســت [.]6
• دکسترین ()Dextrin
دکســترین ها متشــکل از واحدهــای -Dگلوکــز هســتند
کــه توســط اتصــاالت  4،1 α-گلوکزیــدی بــه هــم متصــل
شــده اند و ســاختار خطــی تــا حــدی شــاخهای بــا اتصــاالت
-6،1گلوکزیــدی دارنــد .ایــن پلیمــر زیس ـتتخریبپذیر کــه
توســط آب کافــت کنتــرل شــده از نشاســته تولیــد میشــود،
در بــدن توســط -αآمیــاز موجــود در مایعــات خــارج ســلولی
تخریب میشود[.]6
ایــن پلیمــر بــرای اتصــال بــه پروتئینهــا سوکســینیل دار

میشــود .در ایــن روش گــروه سوکسینیک اســید یــا
سوکســینیک-انیدرید بــا گروههــای هیدروکســیل دکســترین
واکنــش می دهــد؛ درنتیجــه گروههــای کربوکســیل مناســب
بــرای اتصــال بــه پروتئینهــا در پلیمــر ایجــاد میشــود
(شــکل .)4دکســترین بــا درجـهای از سوکســله کــردن و جــرم
مولکولــی در محــدوده  7700 -47 200 Daبــرای اصــاح
پروتئینهــای مختلــف ماننــد فســفولیپاز  ،A2تریپســین،
مالنوســیت (تحریککننــد ه هورمونــی) و ضریــب رشــد
اپیدرمــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت [.]6
• هیدروکسی اتیل نشاسته (()Hydroxyethyl-Starch (HES
هیدروکسی اتیل نشاســته ،پلی ســاکارید غیریونــی نیمه ســنتزی
اســت کــه توســط اصــاح شــیمیایی گروه هــای هیدروکســیل
در موقعیتهــای  C 2و  C 6نشاســته بــه دســت میآیــد .ایــن
پلیمــر بــرای اســتفاده انســان بهعنــوان منبســط کننــده حجــم
پالســمای خــون تأییــد شــده اســت .بــا توجــه بــه حاللیــت
بــاال در آب و امــکان کنتــرل ســرعت زیســتتخریبپذیری
ایــن پلیمــر ،عــده ای آن را جایگزیــن بالقــوه بــرای PEG
میداننــد .البتــه تعــداد مطالعــات منتشــر شــده در ارتبــاط بــا
پیونــد زنــی  HESبــه پروتئینهــا ،نانــوذرات و داروهــا ،کــم
اســت و بیشــتر ایــن اطالعــات در ثبــت اختراع هــا ()Patents
یافــت می شــود [.]6
ترکیــب پروتئیــن بــا  HESبه طــور موفقیت آمیــزی بــا
اســتفاده از آنزیــم ترانــس گلوتامینــاز ()Trans Glutaminase
 )(TGaseحاصــل شــده اســت .به طــور خــاص ،اتصــال ایــن
پلیمــر بــه آنزیــم بــا اســتفاده از دو روش انجــام می گیــرد :اول
بــا تهیــه مشــتقات  HESحــاوی توالی هــای  Z-Glu-Glyکــه
دارای گروه هــای آســیلی و بــا آمینواســیدلیزین وارد واکنــش
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سال سوم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،10تابستان 1397
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می شــوند .دوم توســط ســنتز پلیمرهــای  HESآمیــن دار شــده
کــه میتواننــد به عنــوان بســتر آمین دهنــده عمــل کننــد و در
واکنــش  TGaseبــه ســمت گلوتامیــن ( )Glutamineپروتئینــی
هدایــت شــوند .وجــود نقــاط اتصــال زیــاد در ســاختار HES
ممکــن اســت منجــر بــه ترکیــب پروتئیــن -پلیمــر شــبکه ای
شــده شــود ،بنابرایــن زمــان واکنــش بایــد بهدرســتی بهینــه
شــود تــا از ایــن خطــر جلوگیــری شــود [.]6
اگرچــه  HESپلیمــر مناســبی بــرای ترکیــب بــا پروتئیــن
بــه نظــر می رســد ،امــا نگرانیهایــی در مــورد ایمنــی آن در
ارتبــاط بــا افزایــش خطــر مــرگ و آســیب کلیــوی مخصوصـ ًا
در بیمارانــی کــه داروی منبســط کننده ی پالســما مصــرف
می کننــد ،وجــود دارد [ .]6,13بــا توجــه بــه ایــن گزارش هــا،
کمیتــه ارزیابــی خطــر اداره داروســازان اروپــا توصیــه کــرده
اســت کــه هیدروکســی اتیــل نشاســته ،دیگــر بــرای درمــان
بیمــاران مبتــا بــه سپســیس (( )Sepsisعفونــت باکتریایــی
در خــون ( یــا بیمــاران ســوختگی بــه علــت افزایــش خطــر
آســیبهای کلیــوی و مرگومیــر ،اســتفاده نشــود [.]6
• پلی (-2اتیل-2-اکسازولین)
(()Poly(2-ethyl 2-oxazoline) (PEOZ

 PEOZپلیمــری مصنوعــی خطــی اســت کــه در آب و
بســیاری از حالل هــای آلــی محلــول اســت و به عنــوان
جایگزینــی مناســب بــرای  PEGدر نظــر گرفتــه میشــود
[ PEOZ .]6,14,15ماننــد  ،PEGمیتوانــد بــا پراکندگــی
کــم وزن مولکولــی تولیــد شــود و دارای گــروه عاملــی در
انتهــای خــود اســت کــه میتوانــد بــه پروتئیــن متصــل
شــود .خــواص  PEOZبه طــور مســتقیم متناســب بــا جــرم
مولکولــی و درنتیجــه ،حجــم هیدرودینامیــک آن اســت کــه
در جــرم مولکولــی یکســان ،اندکــی کمتــر از  PEGاســت.
مطالعــات در موشهــا نشــان داد کــه ایــن پلیمرهــا در بــدن
تجمــع پیــدا نمیکننــد و عمدتــ ًا توســط کلیــه و بــه میــزان
کمــی توســط کبــد ،از بــدن زدوده میشــوند .بــا توجــه بــه
شــباهت  PEOZبــه  PEGانتقــال دانــش شــیمی و نحــوه فعــال
کــردن و اتصــال ایــن پلیمــر بــه پروتئیــن نســبت ًا آســان اســت.
 PEOZبــا گــروه انتهایــی هیدروکســیل تولیــد میشــود کــه
میتوانــد فعــال شــود و بــهنوبــه خــود ،بــا پلیمرهــای دیگــر
کــه دارای گروههــای عاملــی مناســب هســتند واکنــش دهــد
و  PEOZهــای کربوکســیل ،آمیــن ،مالئیمیــد و آلدهیددارشــده
تهیــه شــود .ایــن مشــتقات انتخــاب گســترده ای از واکنش های
شــیمیایی بــرای ترکیــب شــدن ایــن پلیمــر بــا پروتئیــن را
ارائــه میدهنــد.
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تاکنــون ،ترکیبــات پروتئیــن بــا  PEOZتنهــا در مدل هــای
حیوانــی مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت ،امــا ایــن پلیمــر
حتــی بــا گروههــای جانبــی آویــزان کــه بــرای ترکیــب شــدن
بــا داروهــای بــا وزن مولکولــی کــم نیــز اســتفاده میشــود،
هیچگونــه ســمیتی نداشــته اســت و نتایــج مثبتــی را نشــان
داده اســت [.]6
امــکان ســنتز  PEOZبــا گروههــای جانبــی آویــزان شــاید
مزیــت اصلــی ایــن پلیمــر نســبت بــه  PEGدر رابطــه بــا
رهایــش داروهــای کوچــک باشــد .درهرصــورت  PEOZبایــد
کاربــرد خــاص خــود را در زمینــه ترکیبــات مــزدوج پروتئیــن-
پلیمــر پیــدا کنــد .البتــه شــباهت آن بــه پلیمــری ماننــد PEG
کــه مــدت طوالنــی اســت در مصــارف بالینــی ایمــن اســتفاده
میشــود ،ممکــن اســت ضعــف آن محســوب شــود [.]6
 5ترکیبات پروتئین -پلیمر هوشمند
()Smart Polymer-Protein Conjugation
ترکیبــات پروتئیــن -پلیمــر هوشــمند از اتصــال پلیمر پاســخگو
بــه تحریــک خارجــی بــه پروتئیــن تهیــه می شــوند و در آن هــا
تغییــر عامــل تحریــک خارجــی ماننــد  ،pHدمــا یــا نــور باعــث
تغییــر صورت بنــدی پلیمــر از حالــت بازشــده ()Expanded
بــه حالــت فروپاشــیده ( )Collapsedیــا برعکــس ،می شــود
(شــکل .)5پلیمرهــای پاســخگو بــه تحریــک خارجــی بــه
واســطه تغییــرات صورت بنــدی ،در مقایســه بــا پلیمرهــای
معمولــی ذکــر شــده در قســمتهای قبــل باعــث پایــداری
بیشــتر پروتئین هــا در شــرایط غیرطبیعــی آنهــا میشــوند.
مطالعــه بــر روی ایــن ترکیبــات از ســال  1980آغــاز شــد.
در ایــن مطالعــات پلیمرهــای کربوکســیالتی بــه پروتئینهــا
پیونــد زده میشــد کــه در  pHهــای پاییــن یــا در اثــر افــزودن
یون هــای کلســیم ،جدایــی فــازی رخ م ـیداد .در ســال 1980
هافمــن و همکارانــش پلیمــر حســاس بــه دمــای پلــی -N
ایزوپوپیــل آکریالمیــد را بــر روی پادتــن بررســی کردنــد و
روش جدیــد جداســازی مولکولهــای زیســتی بــا اســتفاده
از حــرارت را گــزارش کردنــد .از آن زمــان تاکنــون مطالعــات
زیــادی در زمینــه اصــاح پروتئینهــا توســط پلیمرهــای
هوشــمند بــرای کاربردهــای مختلــف ازجملــه فرایندهــای
آنزیمــی ،دارورســانی ،تشــخیص و درمــان توســط پروتئینهــا
و حســگرهای زیســتی انجــام گرفتــه اســت[.]16,17
راســل ( )Russellو همکارانــش ترکیــب مــزدوج پروتئیــن
–پلیمــر حســاس بــه  pHرا بــا پیونــد زدن پلــی(( -2دی متیــل
آمینــو) اتیــل متاکریــات) بــر ســطح آنزیــم کیموتریپســین
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( )Chymotrypsinتهیــه کردنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه
بــا کاهــش  ،pHدر اثــر پروتــون دار شــدن آمین هــای موجــود
در ســاختار پلیمــر ،فعالیــت کاتالیــزوری و کارایــی آنزیــم در
شــرایط اســیدی حفــظ میشــود .آنهــا همچنیــن نشــان دادنــد
کــه در  pHبرابــر  7بــه علــت دافعــه بیــن بارهــای مثبــت در
ســاختار پلیمــر و ممانعــت از نزدیــک شــدن پروتئینهــا بــه
یکدیگــر و درنتیجــه کاهــش فراینــد تخریــب خودبهخــودی
( ، )Autolysisفعالیــت زیســتی آنزیمهــای اصــاح شــده در
دمــای  41 oCپــس از گذشــت  7روز تــا  81درصــد فعالیــت
اولیــه باقــی مانــده اســت [.]18
در تحقیــق دیگــری راســل و همکارانــش نشــان دادنــد کــه
پایــداری آنزیــم کیموتریپســین در دماهــای  25و  ،40 oCپــس
از اصــاح بــا پلیمرهــای پلــی[’N، Nدی متیل (متاکریلویــل
اتیل) آمونیوم پروپان ســولفونات] ( )pDMAPSو پلــی–)N
ایزوپروپیل آکریالمیــد) ( )pNIPAMبهطــور قابلتوجهــی
افزایــش یافــت .در دمــای  25 oCهــر دو پلیمــر در حالــت
بازشــده هســتند و بــا ایجــاد ممانعــت فضایــی مانــع انجــام
فراینــد تخریــب خودبه خــودی آنزیــم میشــوند ،امــا در
دمــای  40 oCکــه باالتــر از دمــای پایینــی بحرانــی انحــال
( )LCSTبــرای  pNIPAMاســت ،ایــن پلیمــر در حالــت
فروپاشــیده قــرار میگیــرد و ماننــد الیــه محافــظ در اطــراف
آنزیــم ،مانــع از انجــام فراینــد تخریــب خودبهخــودی آن
میشــود و در مقایســه بــا  pDMAPSکــه در حالــت بازشــده
خــود قــرار دارد باعــث افزایــش پایــداری حرارتــی بیشــتر
آنزیــم کیموتریپســین می شــود [.]19
لــی ( )Liو همــکاران ،بــا پیونــد زنــی پلــی ( -Nایزوپروپیــل
آکریالمیــد) بــر ســطح پروتئیــن آلبومیــن ،ترکیــب مــزدوج
حســاس بــه دمــا تهیــه کردنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه
بــا اتصــال ایــن پلیمــر میــزان آب کافــت آنزیمــی آلبومیــن در
دمــای  25و 37 oCبه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت.

همچنیــن بــا افزایــش چگالــی زنجیرهــای پلیمــری از  5بــه
 ،11میــزان مقاومــت بــه تخریــب افزایــش یافــت .عــاوه بــر
آن ،میــزان تخریــب آلبومیــن اصــاح نشــده در دمــای 25 oC
بیشــتر از  37 oCبــود ،درحالیکــه در اثــر اصــاح ،میــزان
تخریــب آلبومیــن در دمــای  37 oCکمتــر از  25 oCبــود .ایــن
نتایــج مؤیــد ایــن اســت کــه  pNIPAMدر دمــای 3 7 oC
کــه باالتــر از دمــای  LCSTآن اســت بــه حالــت فروپاشــیده
درمی آیــد و از پروتئیــن محافظــت بیشــتری می کنــد [.]20
 6عوامــل مهــم در تهیــه ترکیبــات مــزدوج
پروتئیــن -پلیمــر
 1-6محل های اصالح

تعییــن دقیــق موقعیتــی از پروتئیــن کــه وارد واکنــش بــا
پلیمر هــا میشــود یکــی از عوامــل مهــم در تهیــه ترکیبــات
پروتئیــن -پلیمــر اســت و بهطــور چشــمگیری در عملکــرد
نهایــی پروتئیــن تأثیــر میگــذارد .معمول تریــن موقعیتهــا
در هــر پروتئیــن بــرای اصــاح ،گروههــای آمینــی آمینواســید
لیزیــن ،آمینواســید هیســتیدین ( ،)Histidineگروهــای تیــول
در آمینواســید سیســتین و اتم هــای ســولفور آزاد شــده از
پیوندهــای دی ســولفیدی هســتند [.]21
لــو ( ) Luو همکارانــش آنزیــم کیموتریپســین را بــا پلــی
[-2(-Nهیدروکســی پروپیل) متاکریالمید] ( )pHPMAدر
موقعیتهــای لیزیــن و اسپارتیک/گلوتامیک اســید (Aspartic/
 )Glutamic Acidاصــاح کردنــد و مشــاهده کردنــد کــه
ترکیبــات حاصــل از اتصــال پلیمــر بــه گروههــای آمینــی بــه
لیزیــن ،نســبت بــه آنزیــم اصالح نشــده فعالیــت بیشــتری دارند
درحالیکــه در ترکیباتــی کــه در آنهــا پلیمــر بــه گروههــای
کربوکسیلیک اســیدی در اســپارتیک/گلوتامیک اســید متصــل
شــد ،فعالیــت آنزیمــی کاهــش یافتــه اســت [.]22
به طورکلــی تعییــن مکانــی کــه بــرای اصــاح پروتئیــن
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انتخــاب میشــود بــرای دســتیابی بــه خــواص مــورد نظــر
ضــروری اســت.
 2-6جرم مولکولی پلیمر و چگالی اتصاالت

جــرم مولکولــی پلیمــر و چگالــی اتصــاالت زنجیــر پلیمــر بــر
ســطح پروتئیــن ،از عوامــل دیگــری اســت کــه نقــش مهمــی
بــر عملکــرد ترکیبــات پروتئین-پلیمــر دارد .عوامــل مختلفــی
ماننــد نســبت اســتوکیومتری پلیمــر بــه پروتئیــن ،زمــان و دمای
واکنــش بــر چگالــی اتصــاالت تأثیــر میگذارنــد .به طورمعمول
تصــور میشــود کــه افزایــش تعــداد و طــول زنجیــر پلیمــری
باعــث ایجــاد محدودیــت در نفــوذ سوبســترا بــه آنزیــم و
کاهــش فعالیــت آنزیمــی میشــود .به هرحــال نمیتــوان
رونــدی کلــی بــرای تمــام ترکیبــات پروتئین-پلیمــر در نظــر
گرفــت ،زیــرا تنهــا نقــش ممانعــت در برابــر نفــوذ نیســت کــه
بــر خــواص پروتئیــن اثــر دارد بلکــه پلیمــر میتوانــد باعــث
تغییــر ســاختار ســهبعدی پروتئیــن و درنتیجــه فعالیــت آن
شــود .در کل ،میتــوان گفــت کــه جــرم مولکولــی و چگالــی
اتصــاالت تمــام پلیمرهــای وینیلــی اثــر مشــابهی ماننــد پگیلــه
شــدن بــر یــک پروتئیــن خــاص دارنــد [.]21,23
رودریگــز مارتینــز ( )Rodriguez-Martinezو همــکاران
بــا بررســی تأثیــر جــرم مولکولــی و تعــداد زنجیرهــای PEG
بــر فعالیــت و پایــداری حرارتــی آنزیــم کیموتریپســین نشــان
دادندکــه بــا افزایــش جــرم مولکولــی و تعــداد زنجیرهــای
 PEGدر ســطح آنزیــم ،مقاومــت حرارتــی آن به علــت ممانعت
فضایــی ایجــاد شــده توســط زنجیرهــای پلیمــری در اطــراف
آنزیــم و کاهــش امــکان فراینــد تخریــب خودبهخــودی
آنزیــم افزایــش یافــت .بهطوریکــه بــا اتصــال  8زنجیــر
پلیمــری بــا جــرم مولکولــی  ،5000بــا گذشــت 2/5ســاعت
و در دمــای  60 ،45 oCدرصــد از فعالیــت اولیــه آنزیــم حفــظ
شــد درحالیکــه آنزیــم اصــاح نشــده به طــور کامــل فعالیــت
خــود را از دســت داد [.]24
لیســیوس ( )Liciusو همــکاران بــا بررســی اثــر گروههــای
عاملــی و جــرم مولکولــی پلیمــر بــر پایــداری آنزیــم لیزوزیــم،
نتیجــه گرفتنــد کــه در اثــر افزایــش جــرم مولکولــی و ممانعــت
فضایــی و کاهــش میــزان نفــوذ سوبســترا بــه آنزیــم ،فعالیــت
آنزیــم کاهــش یافتــه اســت و در جــرم مولکولیهــای بــاالی
پلیمــر) بیشــتر از ( 14000فعالیــت آنزیــم از بیــن رفتــه
اســت .همچنیــن بــه علــت ایجــاد پیوندهــای هیدروژنــی و
برهم کنشهــای یونــی گروههــای عاملــی پلیمــر بــا آنزیــم،
پایــداری شــیمیایی آنزیــم در  HClگوانیدیــن افزایــش یافتــه
اســت .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا مشــاهده کردنــد کــه در اثــر
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اصــاح لیزوزیــم بــا پلیمرهــای آکریلیــک اســید در  pH=1بــه
دلیــل تشــکیل گروههــای آنیونــی و دافعه ایجــاد شــده بیــن
بارهــای منفــی ایــن گروه هــا بــا باکتــری M.lysodeikticu
کــه دارای بــار منفــی اســت ،فعالیــت آنزیــم کاهــش می یابــد
درحالیکــه در اثــر اصــاح ایــن آنزیــم بــا پلیمرهــای
دارای گروههــای کاتیونــی بــه دلیــل نیــروی جاذبــه بیــن
بارهــای مثبــت ترکیــب مــزدوج و بارهــای منفــی باکتــری
 M.lysodeikticusفعالیــت آنزیمــی به مراتــب بیشــتر خواهــد
بــود [.]25
 3-6ساختار پلیمر

ســاختار پلیمــر ازلحــاظ خطــی یــا شــاخهای بــودن ،ســفتی
و ســختی تأثیــر زیــادی بــر خــواص ترکیب هــای پروتئیــن-
پلیمــر دارد .در وزن مولکولــی مشــخص ،پلیمرهــای پــر شــاخه،
ســاختار فشــرده و ســخت تری را نســبت بــه پلیمرهــای خطــی
انعطافپذیــر در محلــول دارنــد ،بنابرایــن ایــن پلیمرهــا
نســبت بــه پلیمرهــای خطــی منعطــف کــه میتواننــد روی
ســطح پروتئیــن پخــش شــوند ممکــن اســت اثــر کمتــری بــر
پروتئیــن داشــته باشــند .همچنیــن در مقایســه بــا پلیمرهایــی کــه
دارای صورت بنــدی مارپیــچ تصادفــی هســتند ،در پلیمرهــای
پــر شــاخه میــزان در هــم فرورفتگــی زنجیرهــای پلیمــری
کمتــر اســت و نمی تواننــد مانــع یکنواختــی در مقابــل نفــوذ
مولکولهــای کوچــک در اطــراف پروتئیــن تشــکیل دهنــد .بــر
اســاس تحقیقــات انجــام شــده  ،به طــور دقیق مشــخص نیســت
کــه چــه ســاختار پلیمــری میتوانــد مقاومــت پروتئیــن در برابــر
واسرشــتی و تخریــب حرارتــی و پروتئینــی را بــدون کاهــش
فعالیــت آنزیمــی ،افزایــش دهــد .البتــه مشــخص شــده اســت
کــه پلیمــر بــا ســاختار ســفت و ســخت ناشــی از شــاخهای
شــدن ،تاخوردگــی یــا حضــور گروههــای جانبــی حجیــم بــه
دلیــل عــدم توانایــی ایــن پلیمرهــا بــرای پخــش روی ســطح
پروتئیــن و تداخــل بــا محلهــای فعــال در آن ،بــه میــزان
کمتــری بــر فعالیــت آنزیمــی اثــر میگــذارد .عــاوه بــر آن،
پلیمــر بــا ســاختار ســخت باعــث می شــود تــا ترکیــب مــزدوج
پروتئیــن -پلیمــر نیــز ســاختار ســختی داشــته باشــد و مقاومــت
بیشــتری برابــر واسرشــتی حرارتــی نشــان دهــد [.]23
 4-6روشهای اتصال پلیمرها به پروتئینها

روشهــای بســیاری بــرای تهیــه ی ترکیبــات مــزدوج
پروتئیــن -پلیمــر وجــود دارد .در روشهــای قدیمــی ابتــدا
پلیمــر در حــال ســنتز میشــد و ســپس انتهــای آن بــا
گروههــای عاملــی خــاص بــرای اتصــال بــه پروتئینهــا،
عامــل دار میشــد .ایــن روش کــه فرایندهــای پگیلــه شــدن

کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین

بــه " ()Grafting to

نیــز توســط آن انجــام می شــود" پیونــد
نامیــده میشــود .در روش جدیــد دیگــری که"پیونــد از"
( )Grafting fromنــام دارد ابتــدا آغازگــر بــه ســطح پروتئیــن
متصــل میشــود و ســپس مونومرهــا بــا ایــن آغازگرهــا
واکنــش میدهنــد و پلیمری شــدن در ســطح پروتئیــن انجــام
میشــود (شــکل .)6روش"پیونــد از" دارای برتریهایــی
نســبت بــه روش"پیونــد بــه" اســت .در روش"پیونــد از"
خالصســازی ترکیــب مــزدوج آســان اســت زیــرا مونومرهــای
واکنــش نــداده بهراحتــی توســط روشهــای فراصــوت دهــی
یــا دیالیــز حــذف میشــوند .همچنیــن در اســتفاده از روش
"پیونــد بــه" بــه علــت ممانعــت فضایــی زیــاد زنجیرهــای
پلیمــری ،امــکان تهیــهی ترکیبهــای مــزدوج بــا چگالــی
اتصــاالت بــاال وجــود نــدارد درحالیکــه در روش" پیونــد
از" بــه دلیــل عــدم ممانعــت فضایــی مونومرهــا ،امــکان بــاال
بــردن چگالــی اتصــاالت وجــود دارد [.]7،18،25،26
در پلیمری شــدن مونومرهــا روی ســطح پروتئیــن بــا
روش" پیونــد از" ،پلیمری شــدن رادیکالــی زنــده از جملــه
پلیمری شــدن رادیکالــی انتقــال اتــم (Atom Transfer Radical
 )Polymerizationو انتقــال بــه زنجیــر افزایشــی -جدایشــی
برگشــت پذیــر (Reversible-Addition Fragmentation
 )Chain Transferبــه کار گرفتــه میشــود .در ایــن روشهــا
امــکان کنتــرل بســیار خــوب جــرم مولکولــی زنجیــر پلیمــری
و ضخامــت الیـ ه پلیمــری تشــکیل شــده روی پروتئیــن وجــود
دارد .عــاوه بــر آن ،پراکندگــی جــرم مولکولــی زنجیرهــای
پلیمــری بســیار کــم خواهــد بــود و ترکیبهــای مــزدوج
پروتئیــن -پلیمــر بســیار یکنواختــی حاصــل خواهــد شــد کــه

خــواص بســیار مشــابه بــا یکدیگــر و بــا تکرارپذیــری بــاال
نشــان می دهنــد .همچنیــن ایــن واکنش هــا در شــرایط مســاعد
بــرای پروتئین هــا (حــال آبــی و دمــای اتــاق) ،انجام می شــود
[.]7,16,25
 5-6پایدار سازی پروتئین ها در حالل های آلی

اگــر آنزیم هــا در حالل هــای آلــی حــل شــوند ،میتواننــد
بســیاری از واکنشهــا ماننــد تبــادل اســتری یــا آمینولیــز را بــا
فضاگزینــی و اناتیوگزینــی بیشــتری کاتالیــز کننــد .امــا فعالیــت
آنزیــم در محیط هــای آلــی بــه دلیــل اثــرات ســاختاری
حــال بــر آنهــا و اتصــاالت ضعیــف سوبســترا بــه آنزیــم،
معمــوالً چندیــن مرتبــه کمتــر از آب اســت .در حــا ل هــای
غیــر قطبــی ،بعضــی از آنزیم هــا پایــداری ســاختاری و شــکل
فضایــی خــود را حفــظ می کننــد زیــرا برهم کنش هــای بیــن
حــال غیــر قطبــی و آنزیــم ،ایجــاد ســاختار کــروی آنزیــم را
مطلــوب می کنــد .در مقابــل ،فعالیــت کاتالیــزوری آنزیم هــا در
ایــن حالل هــا بــه علــت عــدم تحــرک کافــی کاهــش می یابــد.
در حالل هــای قطبــی ماننــد اســتونیتریل ،مولکولهــای آب
از آنزیــم خــارج میشــوند کــه موجــب واسرشــتی آنزیــم
می شــود .بــا ایــن هــدف ،راســل و همــکاران ترکیــب
مــزدوج آنزیــم کیموتریپســین بــا پلــی(( -2دی متیل آمینــو)
اتیل متاکریــات) ( )CT-pDMAEMAرا بــرای انحــال و
فعالیــت در حــال اســتونیتریل تهیــه کردنــد .آنهــا مشــاهده
کردنــد کــه  CT-pDMAEMAدر حاللهــای آلــی در مقیــاس
مولکولــی حــل میشــود و میــزان فعالیــت کاتالیــزوری CT-
 pDMAEMAبــرای واکنــش تبــادل اســتری در اســتونیتریل
بســیار بیشــتر از آنزیــم اصــاح نشــده اســت .نتایــج ایــن

شکل 6طرح واره روش های الف)"پیوند به" و ب) "پیوند از" در اصالح پروتئین ها
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مطالعــه گامــی مهــم در زمینــه آنزیم شناســی در محیط هــای
غیرآبــی را فراهــم کــرده اســت [.]27
 7نتیجه گیری
پروتئینهــا و آنزیمهــا جــزو ترکیبــات زیســتی حیاتــی
در موجــودات هســتند کــه وظایــف مختلفــی را بــر عهــده
دارنــد .متأســفانه ایــن ترکیبــات در برابــر عواملــی ماننــد
تخریــب توســط دیگــر پروتئینهــا ،تخریــب خودبهخــودی،
واسرشــته شــدن در دمــای بــاال و pHهــای خــارج از محــدوده
طبیعــی بســیار حســاس هســتند و تغییــر شــرایط طبیعــی آنهــا
موجــب از بیــن رفتــن خــواص و فعالیــت زیســتی آنهــا
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میشــود .از طرفــی در بســیاری از کاربردهــا ماننــد شناســایی
شــیمیایی و فیزیولوژیکــی پروتئینهــا ،پروتئیــن درمانــی و
ســامانه های رهایــش دارو ،ممکــن اســت پروتئینهــا در
شــرایطی غیــر از شــرایط طبیعــی قــرار گیرنــد .اصــاح و
پایدارســازی پروتئینهــا بــا اســتفاده از پلیمرهــا از جملــه
روش هایــی اســت کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
و نتایــج مطالعــات تــا بــه امــروز بیانگــر کارایــی ایــن روش
بــوده اســت .بــا پیونــد زدن پلیمرهــای مختلــف بــر ســطح
پروتئین هــا میتــوان آنهــا را در شــرایط نامســاعد پایــدار و
پروتئین هــای ناشــناخته شناســایی و مطالعــه کــرد و همچنیــن
گســتره کاربــری آنهــا را افزایــش داد.

کاربرد پلیمرها در مهندسی پروتئین
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