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 Replica Exchange مولکولیدینامیک سازیشبیه از استفاده با نامنظم ذاتا هایپروتئین یمطالعه

 حقیانصاری روشنک

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

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

  چکیده

 تشکیل را ما پروتئوم از توجهی قابل سهم ندارند، پایداری بعدیسه ساختار که هاییپروتئین ،(IDPs) نامنظم ذاتا هایپروتئین مقدمه:

 تاهمی سلولی تنظیمات و رسانیپیام مانند زیستی عملکردهای از بسیاری در (IDRs) نامنظم ذاتا نواحی چنینهم و هادهند. پروتئینمی

 هاسرطان از تعدادی و عروقی-قلبی هایبیماری هانتینگتون، پارکینسون، آلزایمر، نظیر عصبی سیستم هایبیماری از زیادی شمار با و دارند

 کمبود با هاپروتئین از گروه این مورد در هنوز شده، آشکار هاپروتئین از دسته این اهمیت که است هامدت هستند. گرچه ارتباط در

 نواحی و هاپروتئین یمطالعه است. در مانده باقی نشده کشف زیادی حد تا هاپروتئین این مکانیسم و هستیم مواجه باال وضوح با تاطالعا

 .سازدمی فراهم را امکان این مولکولی دینامیک سازیشبیه که است برخوردار باالیی اهمیت از اتمی سطح در اطالعات نامنظم، ذاتا

 احتمال افزایش یبوسیله را آزاد انرژی سد موثری بطور ،Replica Exchange (REMD) مولکولیدینامیک یسازشبیه :ها روش 

 سازیشبیه طی را هاپروتئین از موثرتر بردارینمونه امکان و دهدمی کاهش باالتر، دمای و آزاد انرژی با هاییکنفورماسیون از بردارینمونه

   سازد.می فراهم دماها از ایبازه در مجزا هاینسخه موازی

 میانکنش زیستی هدف چندین با ترکم کارایی و باال ویژگی با توانندمی باال ساختاری دینامیک بخاطر هاIDR و هاIDP نتیجه: و بحث

 مانند عواملی ثیرتأ REMD هایسازیشبیهکند. می ایفا زاییبیماری در مهمی نقش هاپروتئین این کنفورماسیونی تغییرات. کنند برقرار

شبیه دادند. همچنین نشان هاپروتئین این از تعدادی تاخوردگی رفتن بین از یا ایجاد در را هااسمولیت با برهمکنش و لیگاند به اتصال

 رماسیونیکنفو ناهمگونی کردند. این ثابت پروتئینی سوبستراهای با را هاIDP از برخی میانکنش بودن چندشکلی و پذیریانعطاف ها،سازی

 روی ترجمه از پس اصالحات اثر روش این به شده انجام مطالعات طریق از دارد. بعالوه، حیاتی نقش fuzzy هایکمپلکس این عملکرد در

 شد. داده تشخیص  هاIDP از اینمونه  کنفورماسیونی هایمجموعه

ها تحت تأثیر پروتئین تغییرات کنفورماسیونی این اطالعاتی از REMD روش از استفاده با نامنظم، اذات هایپروتئین یمطالعه  استنتاج:

این اطالعات بطور بالقوه . کندها فراهم میاسمولیت و نیز میانکنش با های پروتئینیسوبستراها یا لیگاندانواع  مانند اتصال به شرایط مختلف

 .فراهم سازندها را در شرایط بیماریزایی کنترل کنند که کنفورماسیون این پروتئین یطراحی داروهای جهت توانند دیدگاهی درمی

بیماری   کنفورماسیونی، هایمجموعه ،Replica Exchangeمولکولیدینامیک سازیشبیه نامنظم، ذاتا نواحی و هاپروتئین :واژه کلید

 fuzzy هایکمپلکس پروتئین، تاخوردگی  عصبی، سیستم های
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