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 هاآنزیمی پایدار بیوفیزیک

 پیده ضیائیس

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

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

  چکیده

ها مولکولعملکرد کمیت و کیفیت  پایداری ساختاری با .تهاسآن پایداری ،اهها باالخص آنزیمپروتئینهای مهم از ویژگی مقدمه:

عمر ۀ نیمهن کنندمند هستند که تعییز پایداری مشخصی بهرها، طبیعی خود قرار دارند افتها زمانی که در بآنزیمارتباط مستقیم دارد. 

د. بنابراین از یابیم اغلب کاهششده و تغییر ستخوش د هاآنی ار، پایدشوندهای طبیعی استخراج میبافتوقتی از ولی  ستهاآن

در شرایط ها با آنکار  گامهن ایداری این ماکرومولکولهاپ، افزایش هایی که همیشه محققین علوم زیستی با آن مواجه هستندچالش

ؤثر بر پایداری امل معو بطه بااردر تیعامطالدر این مقاله سعی داریم  .است غیرطبیعی ایهبستر ها برتثبیت آنآزمایشگاهی و یا 

 دهیم. هئاراها پس از تثبیت های نوین حفظ پایداری آنها و روشآنزیم
 

فاده از پی با استوسکومیکر .FT-IRو  (CDئورسانس، دو رنگ نمایی دورانی )فلو ،UV-vis هایسنجی به روش فطی ها:روش 

TEM ،منتن -معادالت میکائیلیسسینتیک آنزیمی با  . همچنینکولیک مولامیدینو  اسمومتری ،پذیریانحالل بررسی لکتروفورز، ا

 بررسی شده است. برک-ینویورو یا ال

 

َ  کاهشپایداری و فعالیت آنزیم  ،تثبیتاستخراج یا در صورتی که با  بحث و نتیجه:  رای آنزیم باتی بترکی ایشرایطی یابد، بعضا

 .گرددکه منجربه بهبود این پایداری شود طراحی می

 

های محاسباتی قبل از انجام با روشا هآن گیری جهتنحوه  بینیپیشو ها اری بر روی آنزیمبا انجام مطالعات ساخت ج:استنتا

با ها نشود بلکه بازدهی آناهش ها طراحی کرد که نه تنها منجربه کپروسۀ تثبیت آنزیمشرایطی برای آزمایش و  توانمیآزمایش 

 فزایش دهد.آن را افعالیت  ،پایدار کردن آنزیم

 

 یایدارپآنزیم، تثبیت،  :واژه کلید
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