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 جنبه های بیوفیزیکی وجود همزمان انعطاف پذیری و پایداری در پروتئین ها

 باقر دوائیل

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

  د(ارائه گردی 98-99 اول الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

  چکیده

ساختمان عملکردی پروتئین ها دارای کم ترین سطح انرژی با پایدارترین حالت آن ها می باشد. منظوورا  پایوداری پوروتئین هوا ،      مقدمه:

پایداری ترمودینامیکی آن هاست که مربوط به تعادل خالص نیروها می شود.در کنار این مساله ، ساختمان پروتئین دارای انعطوا  پوریری   

انعطا  پریری پروتئین به تغییرات مونظم وهمواهنگی اشواره دارد کوه  باعو        ای می باشد که برای عملکرد آن حیاتی است.قابل مالحظه 

تغییر کمی در درجه آ ادی و تغییر ساختمان کلی پروتئین )بدون تخریب کردن ساختمان آن( موی شوود. ارتطواط بوین پایوداری، انعطوا        

ش علمی مهم برای دانشمندان بوده است. در این مقاله خالصه ای ا  اطالعواتی کوه موا را در فهوم و     پریری و عملکرد پروتئین ها ، یک چال

 درک این مطلب کمک می کنند، ارائه شده است.

و  روش ر نانس مغناطیسی هستهدر این مطالعه با تکیه بر نتایج به دست آمده ا تکنیک های کریستالوگرافی اشعه ایکس ، روش ها:  

دورنگ نمایی دورانی و روش کالریمتری روبشی تفاضلی و همچنین روشهای  )برای سنجش انعطا  پریری( دینامیک مولکولیشطیه سا ی 

 ) برای سنجش پایداری ( به بررسی موضوع پرداخته شده است.

آن هاست و با کاهش  پروتئین ها شدیدا متاثر ا  انعطا  پریری م شده نشان می دهد که عملکرد اغلبمطالعات انجا بحث و نتیجه: 

انعطا  پریری، عملکرد پروتئین نیز کاهش می یابد. این مساله بخصوص برای آنزیم ها که دارای جایگاه اتصالی برای سوبستراهای خود 

ارتطاط نزدیکی را بین پایداری پروتئین و عملکرد  پایداری نیز بیشتر مطالعات انجام شدههستند، بسیار حائز اهمیت می باشد. در ارتطاط با 

الش علمی پیش رو برای چتغییرات توام انعطا  پریری و پایداری و تاثیر آن ها بر روی عملکرد پروتئین  حال نشان می دهند. با این ها آن

 پژوهشگران می باشد. 

پریری و پایداری ال م است که پروتئین در بهترین حالت با توجه به ططیعت پیچیده  پروتئین ها با ه خاصی ا  انعطا   استنتاج:

 عملکردی خود باشند. 

   عملکرد پروتئین ها, پایداری پروتئین ها, انعطا  پریری پروتئین ها :واژه کلید
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