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 ک سلول تیهای بیوانرژیکوانتوم بیولوژی در قسمت

  احمد امیری

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران   

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

ی باشد. این کار به صورت فوتوسنتز در گیاهان و یا تنفس سلولدات زنده میوبرای همه موجایجاد و ذخیره انرژی یک امر حیاتی   مقدمه:

تم های مربوط به فوتوسنتز ، اکسیژن سندری و فوتوسیاینکه در تنفس سلولی در میتوکرسد. با توجه بهدر سلول های جانوری به نجام می

انتقال الکترون همراه می شود با یک شیب پروتون در دو سمت غشا شود و به یک ملکول آب تبدیل می شود. این ی احیا میاتم

 وجود دارد، اما امرمیتوکندری. امروزه سوال های حل نشده بسیاری در باره مکانیسم و میزان انرژی ایجاد شده در این اندامک های سلولی 

های مختلف و استاندارد مدل سازیاستفاده از  نین با دهد . همچ پیشرفت علم کوانتوم توانسته است که بسیاری از این سواالت را پاسخ

های اکسیژن و حتی های آنزیمی، پیوند اتمها حتی به نوع واکنش. این مدلشده استبرای دانشمندان روشن نکات تاریک بسیاری 

 ها خصوصا سیتوکروم اکسیداز می پردازد. های عناصر فلزی موجود در بسیاری از پروتئینالکترون

 

گیرد به دو صورت مدلسازی و تجربی می باشد. روش های تجربی هایی که در مطالعات کوانتومی مورد استفاده قرار میروشش ها: رو 

بیشتر  ، و فلورسانس ، انواع تست های کشت سلول و ... می باشد. این روش X ray  ،FT IRهای مختلفی چون یعنی استفاده از دستگاه

 LVCP Basis، تست XFpهای مدلسازی شامل آنالیز رود. اما روشع اتم ها و عناصر موجود به کار میبرای تشخیص ساختار و نو

HDP, B3LYP, OCR توان گفت استفاده از روش های استفاده می شود که هرکدام به جنبه های خاصی می پردازند. به طور کلی می

 ت مربوط پاسخ دهد. آزمایشگاهی و مدلسازی دست به دست هم داده است تا به سواال
 

ها به وسیله محاسبات کوانتومی صورت میزان انرژی تولید شده و هم چنین چگالی الکترونی اتم های موجود در پروتئین   بحث و نتیجه: 

آنجایی که  توان گقت توجه و تمرکز این محاسبات بر روی تغییرات الکترونی، الکتروشیمیایی معطوف می باشد. ازطور کلی میگیرد. بهمی

شود که بررسی و اندازه گیری این تغییرات به وسیله کوانتوم به های مربوط میتغییرات و انتقاالت الکترونی باعث  ایجاد تغییرات و واکنش

کند.کوانتوم همچنینبه بررسی پیوندهای شیمیایی میان اکسیژن و همچنین میان اکسیژن و هیدروژن یدرک بهتر موضوع کمک م

 کند. های موجود و تشکیل دهنده اسیدهای آمینه توجه میپردازد . عالوه بر این به انواع اتممی

 

گیری را باال برده و پاسخ گوی بسیاری از اندازهمیزان دقت  DFTهای مربوط به آن مانند به طور کلی شیمی کوانتومی و روش استنتاج:

تواند مجموعه های اتمی موجودر پروتئین ها را بررسی کند.  در این مطالعات توجه باشد. مدلسازی های مربوط به آن میسواالت مبهم می

الکتروشیمیایی امری ضروری و حیاتی  و پتانسیل pHبه فعالیت های آنزیمی و همچنین با توجه به انتقاالت الکترونی وپروتونی دانستن 

 است. 
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