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 آنتروپی ساختاری در تغییرات ساختار پروتئین، آنالیز محاسباتی و ابزاری

 موحدیاکبر موسوی، علی*فرمحمد صادق ندیمی

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

 (یدگردارائه  98-99 اول الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

 از اعم مختلف فرایندهای طی نیز ها پروتئین در. است سیستم هر در نظمیبی درجه برای ایاندازه که است ترمودینامیکی کمیتی نتروپیآ

 یا نظمیبی میزان در تغییر به منجر که شودمی ایجاد ختاریاس تغییراتی...  و مولکولی بین اندرکنش ،واسرشتگی پروتئین تاشدگی و

رشته  برای ساختاری آنتروپی معمول طور یه. باشدمی مولکول آن برای ساختارها تعداد با ارتباط در ساختاری آنتروپی. بود خواهد تروپیآن

 .شود می تعریف پروتئین جانبی هایریشه و اصلی

 یا رشته اصلی درالهدی زاوایای در آمینواسید هر برای محتمل حاالت محاسبه طریق از ساختاری آنتروپی گیریاندازه هایروش از یکی

-می بولتزمن معادله کمک با متغییرها این. شودمی هداستفا آزادی درجه تعریف برای یاتصوصخ این از. باشدمی جانبی ریشه روتامرهای

 NMR است تاریساخ آنتروپی گیریاندازه به قادر که تجربی روش تنها دیگر سوی از. کند بیان را ساختاری آنتروپی میزان تواند

relaxation  باشدمی. 

. است آن ایجاد احتمال به وابسته پروتئین واسرشته یا تاشده ساختار ،مارپیچ آلفا مانند ساختار یک با مرتبط ساختاری آنتروپی میزان

 ساختاری آنتروپی رسدمی نظر به. است بیشتر تاشده حالت از داریمعنی بطور واسرشته هایپروتئین وپیچه تصادفی  ساختارهای آنتروپی

. است پروتئین تاخوردگی برابر مانعی نتیجه در و را بر عهده دارد واسرشته حالت در انرژی سطح بیتثت در مهمی نقش جانبی ریشه

 ساختارهای دیگر برابر در پروتئینطبیعی  ساختار بیتثت به قادر جانبی هایریشه آنتروپی همین که داده نشان جدید مطالعات که هرچند

 پروتئین پویایی و ساختار در پدیده این نقش به آن یریگاندازه هایروش و ساختاری آنتروپی معرفی بر عالوه مطالعه این در .است پیچیده

 .پردازیم می

 NMR relaxationهدرال، روتامر، معادله بولتزمن، آنتروپی ساختاری، زاویه دی :واژه کلید
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