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 لیگاند در طراحی دارو-جنبه های بیوفیزیکی میانکنش پروتئین

 باقر دوائیل

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران ،2 دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

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

  چکیده

 باالیی  زیستی تنوع  ها پروتئین. کنند می اعمال خاصی ی گیرنده به اتصال طریق از را خود عملکرد داروها از بسیاری ، امروزه  مقدمه:

. از بین پروتئین ها، آنزیم ها اهمیت ویژه ای در طراحی دارو دارند .شود زیادی های دارو استفاده عنوان به  ها آن از  تا شده باعث که دارند

دانستن سینتیک اتصال، جایگاه اتصال و  گیرنده در همه فرایندهای زیستی در موجودات زنده نقش اساسی دارد. –میان کنش پروتئین 

دارای اهمیت ویژه ای  اتصال بین پروتئین و لیگاندرزیدوهای درگیر در اتصال، نیروهای درگیر، انرژی آزاد و سایر ویژگی های کاربردی در 

 روهای پروتئینی  با کارایی باال می باشند.در طراحی دا

در این مطالعه، ما از نتایج به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی و تئوریک استفاده کرده ایم. تکنیک های آزمایشگاهی زیادی روش ها:  

-ای مطالعه ی میان کنش پروتئینالکترون و ... بر-مثل کریستالوگرافی با اشعه ایکس، رزونانس مغناطیسی هسته ای، میکروسکوپ کرایو

لیگاند قابل استفاده می باشند. از ابزارهای تحت وب و داکینک مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی نیز می توان جهت مطالعه و 

 لیگاند بهره جست.-بررسی میان کنش پروتئین

برخی از فاکتورهای فیزیکی مثل دماا و  سوبسترا، -ئین براساس مطالعات انجام شده مشخص شده است که در اتصال پروت بحث و نتیجه: 

ا مواد شیمیایی ) شامل اوره، دناتورانت های پروتئین و ...( در تنظیم کردن گیرنده ها با تحت تاثیر گذاشتن انعطاف پذیری و پویاایی آن ها

، پیوناد میاان کانش هاای الکترواستاسایکدر بیشتر موارد میان کنش هاای ییار کوواالنسای  مثال  به عنوان عوامل محیطی نقش دارند.

شرکت می کنند. هرچند که در مواردی دیگر نیز اتصال پروتئین با سوبسترا ممکن است توسط پیوند های قاوی تار  والسدرهیدروژنی و وان

نقشه ها و الگوهای اتصال در جایگاه هاای فعاال مای تواناد بارای طراحای داروهاای جدیاد مانناد  عالوه بر این  کوواالنسی صورت پذیرد.

 مهارکننده های آنزیم ها به کار گرفته شوند.

 عنوان به مختلف های پروتئین ، بیولوژیکی پیچیده های شبکه لیگاند و  -جزئیات میان کنش های پروتئین از ما درک افزایش با استنتاج:

 .شوند می ظاهر پپتید بر مبتنی داروهای توسعه برای لقوهبا اهداف

 سوبسترا، داکینگ پروتئین با لیگاند -لیگاند، طراحی دارو، میان کنش پروتئین-میان کنش پروتئین :واژه کلید
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