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  براساس شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین پایداری بر اسید آمینو نقطه تک جهش اثر بینی پیش

 سارا نعمتی

  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

 بعدی سه ساختار کلی پایداری کنندهمنعکس که است هاپروتئین مهم بیوفیزیکی ویژگی یک پروتئین تاخورده حالت آزاد انرژی  مقدمه:

 است ممکن ، است داده رخ آزمایشگاهی شرایط در یا افتاده اتفاق طبیعی طور به که ، آمینه اسیدهای توالی در تغییر. است هاماکرومولکول

 بینی پیش  را پروتئین آزاد انرژی تغییرات مختلفی هایروش. باشد همراه بیماری با رو این از و بگذارد تأثیر مربوطه پروتئین پایداری بر

 ناشی ساختاری تغییرات توصیف بلکه است پروتئین خورده تا حالت آزاد انرژی تغییرات دقیق بینی پیش تنها نه مطلوب هدف اما کنند می

 توسط مستقیماً توان می را جهش از حاصل آزاد انرژی تغییرات است شده بینی پیش آزاد انرژی تغییرات ساختاری ماهیت و ها جهش از

 MD-FEP مولکولی دینامیک بر مبتنی آزاد انرژی آشفتگی محاسبات براساس ، رویکردی چنین. کرد محاسبه آماری ترمودینامیک اصول

 .است شده ارائه شناختی زیست با مرتبط هایسیستم از ایستردهگ طیف برای موفقیت با اخیراً ،

 از آزاد انرژی اختالف محاسبه برای محاسباتی شیمی در و است شده ساخته آماری مکانیک براساس که است روشی( FEP)روش ها:  

 و آنتالپی اثرات مولکولی دینامیک یساز شبیه بر مبتنی FEP محاسبات. شود می استفاده کارلو مونت سازی شبیه یا مولکولی دینامیک

 .کندمی بینیپیش کنفورماسیونی پذیری انعطاف از را آنتروپی

 تأثیر بینی پیش برای آزاد انرژی انواع محاسبه برای  FEP محاسبات مفاهیم ، اصل در آزاد های انرژی محاسبه در  بحث و نتیجه: 

 یک در ، بار اولین برای مطالعه این های ولفهم. است شده استفاده پروتئین ریپایدا ترمودینامیک بر آمینه اسید نقطه تک هایجهش

 .دهد می نشان را پروتئین حرارتی پایداری بینی پیش برای انرژی دقیق رویکرد یک نوید ، بزرگ سنجی اعتبار داده مجموعه

 نقاط ارزیابی و شناسایی ، انتخاب ، بندی رتبه برای مجازی غربالگری ابزار یک عنوان به تواند می مولکولی دینامیک سازی شبیه استنتاج:

 .  گیرد قرار استفاده مورد هاپروتئین ساختار در ناپایدار
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