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چکیده
سمینه و هدف:

دیٌبهیک هَلکَلی ،رٍضی برای ضبیِسبزی رفتبر ترهَدیٌبهیکی هَاد در سِ فبز جبهذ ،هبیع ٍ گبز بب استفبدُ از ًیرٍ ،سرعت ٍ

هکبى ررات هیببضذ .دربیي ایي عَاهل ،هْوتریي عبهلً ،یرٍ است .در ضبیِسبزی دیٌبهیک هَلکَلی کالسیکً ،یرٍ از پتبًسیل کالسیک بِدست-
هیآیذ .پتبًسیل کالسیکی ،تببعی از هکبى اتنّب یب ّستِّبست ٍ بِ هَقعیت الکترٍىّب در اتنّب ٍابستِ ًیستّ .ذف از ایي کبر ،هطبلعِ ٍ
هقبیسِی اًرشی هحبسبِ ضذُ برای چٌذ پرٍتئیي هْن بیَلَشیکی بَدُ است.

مواد و روشها3

ضبیِسبزی دیٌبهیک هَلکَلی ،رٍضی هٌبسب برای هذلسبزی هیکرٍسکَپی در هقیبس اتوی ٍ هَلکَلی فراّنهیکٌذ.

هحبسببت رٍی یک کبهپیَتر ضخصی بب برًبهِی ّبیپر کن اًجبمضذ .شئَهتری بذٍى ّیچ تغییری اًجبم ضذ ٍ ایي اهکبى فراّن گردیذ کِ توبم اتن-
ّب ،پیًَذّب ٍ زٍایبی دی ّذرال بِطَر خَد بِخَد تغییرکٌذ.

یافتهها3

اًرشی ًْبیی سبختوبى سِ پرٍتئیي در ضبیِسبزی ّبی هًَت کبرلَ ،دیٌبهیک هَلکَلی ٍ دیٌبهیک الًگَیي اًجبم ضذ .بْیٌِکردى

سبختبر ٌّذسی ٍ برّنکٌص اًرشیّبی هحبسبِضذُ بب رٍشّبی هختلف برای چٌذ پرٍتئیي ضبهل گیرًذُی فبکتَر رضذ عصبی ٍ آًسین پرٍتئیٌی
هَثر در یبدگیری هقبیسِضذ.

نتیجهگیزی3

در ضبیِسبزی دیٌبهیک هَلکَلی کَاًتَهیً ،یرٍ از پتبًسیل کالسیکی ٍ هعبدلِی الکترًٍی ضرٍدیٌگر هحبسبِ هیضَد .ضبیِ-

سبزی کبهپیَتری بب هعرفی رٍش ّبی غیرتعبدلی در تعییي خَاظ اًتقبلی ٍ درًظرگرفتي اثرات هکبًیک کَاًتَهی تَسعِیبفتِاست .اًرشی پتبًسیل
ٍ درجِی حرارت درطی ضبیِسبزیّب ،تقریببً ثببت ّستٌذ کِ ایي خَدً ،طبىدٌّذُی پبیذاری سبختوبى ایي پرٍتئیيّب در دهبّبی رکر ضذُ هی-
ببضذ.

واژههای کلیدی 3ضبیِ سبزی هَلکَلی ،فبکتَر رضذ عصبی.AMBER ،OPLS ،MM ،
اػتّ .وچٌیي ثِعٌَاى یک هَلکَل ػیگٌبل عول هی-

مقدمه
فبکتَس سؿذ علجی یک پشٍتئیي کَچک ،اهب هْن

کي( .)1فبکتَسّبی علجی «ًَسٍ تشٍفیيّب» ًیض ًبهیذُ هی-

دس سؿذً ،گْذاسی ٍ صًذُهبًذى ًشٍىّبی ّذف خبكی

ؿًَذ ( .)2فبکتَس سؿذ علجی ،هیتَاًذ ًمؾ هْوی دس
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تأثیش اثشات تشهَدیٌبهیکی ثش تغییشات اًشطی ٍ همبیؼِی ثشّنکٌؾّبی ػبختبسی دس...

تَلیذ تَهَساص عشیك گیشًذُّبی تیشٍصیي کیٌبص خبف

کشثي هتلل ثِ یک حلمِی پٌح یب ؿؾ عضَی یب کشثٌبی

اًدبمدّذ( .)3هغبلعبت اخیشً ،ـبىدادُ کِ فبکتَس سؿذ

کِ دسٍى یک حلمِی پٌح عضَی خذاگبًبِ ٍخبَد داسد ٍ

ؿجِ علجی ٍاػغِای هْن دس التْبة ٍ دسد هشثَط ثِ

ّوچٌیي اتبن کبشثي دس یبک حلمبِی ثٌضًبی چبَى داسای

ػلَلّبی علجی اػت( .)4لزا هیتَاًذ ثِعٌَاى یک

هحیظ ّبی هتفبٍتی ّؼتٌذ ،ثب یکذیگش یکؼبى ًوبیثبؿبٌذ.

ّذف دس ثحث داکیٌگ داسٍ هغشح ثبؿذ.

دس هغبلعِ ٍ ثشسػی ػبختبس ٌّذػی فبص گبصی ،اًشطی آصاد

کَلیياػتیل تشاًؼفشاص ،آًضیوی اػت کِ ثشای ػٌتض

اًحالل ،فشکبًغّبی استعبؿی ٍ اًشطیّببی پیکشثٌبذی اص

اػتیل کَلیي اػتفبدُ هیؿَد ٍ یک ًـبًگش ثشای ًشٍىّبی

ایي هیذاى ًیشٍ ثْشُگشفتِهیؿَدً .حَُی ًوبیؾ اتنّب دس

کَلیٌشطیکی اػت( .)5فعبلیت اػتیل کَلیي ٍ آًضین اػتیل

 AMBERثِ ؿکل یکٌَاخت ثَدُ ٍ اتنّبی ّیبذسٍطى سا

کَلیي تشاًؼفشاص دس ثیوبسی آلضایوش ثشسػی ٍ هـخق

دس داخل ّوبى تَصیعی کِ ثشای اتنّبی ػٌگیي هتلل ثبِ

ؿذُاػتً .مق آًْب هیتَاًذ ثبعث کبّؾ حبفظِ ٍ یبد

آى ثِکبسهیسٍدً ،وبیؾ هبیدّبذ کبِ ایبي خبَد ،ثبعبث

گیشی ؿَد ( .)6افضایؾ فعبلیت ایي آًضین ثِّوشاُ

افضایؾ ػشعت هحبػجبت هیگبشدد .دس ایبي هیبذاى ًیبشٍ،

داسٍّبی خبف ،ثبعث ثْجَد یبدگیشی دس حیَاًبت ؿذُ-

یک خولِی هشثَط ثِ پیًَذ ّیذسٍطًی هَخَد اػبت کبِ

اػت(.)7

همذاس اًشطی پیًَذ ّیبذسٍطًی سا کبِ اص ثبشّنکبٌؾّببی

فبکتَسّبی سؿذ ؿجِ اًؼَلیٌی ثِعَسعجیعی دس

دٍلغجی ب دٍلغجی گشفتِ هیؿَد (هشثَط ثِ اتبن دٌّبذُ ٍ

ػیؼتن علجی هشکضی ) (CNSهَخَداػت ٍ ًمؾ هْوی

گیشًبذُ) دس ثببش هببیگیبشد .اصعشیبك هعبدلببِی لٌبببسدخًَض،

دس تکثیش ٍ توبیض ػلَلی دس عی سؿذ ٍ ثلَغ هغض داسد.

هی تَاى پیًَذّبی ّیذسٍطًی سا هحبػبجِ ًوبَد( .)14عبی

 IGF-Iیک صًدیشُی پلی پپتیذ 70 ،آهیٌَاػیذ داسدٍ .صى

هغبلعبت لجلی دسثببسُی آًببلیض پبساهتشّببی تشهَؿبیویبیی

هَلکَلی آى 7649 ،دالتَى هیثبؿذ IGF-I .ثِعٌَاى

یَساػیل ٍ هذل ّیذساتِی آى گضاسؽّبی هتعذدی اسائبِ-

َّسهَى آًذٍکشیي دس کجذ تشؿح ٍ دس ثبفتّبی ّذف ثِ

ؿذُاػت(ّ .)5وچٌیي ثب ثشسػی ثشخی ػیؼبتنّبب کبِ ثبب

حبلت پبساکشیي /اتَکشیي تَلیذ هیؿَد(َّ .)15سهَى

سٍؽّبی ً QM/MMـبى دادُ  ،هیتَاى خبثدببییّببی

سؿذ ٍ  IGF-Iعول کلیِ سا تحشیک هیکٌٌذ ٍ ثبعث

ؿیویبیی حبكبل اص ً ٍ NMRتببیح  QM/MMسا تغجیبك

افضایؾ خشیبى خَى کلیَی ٍ ػشعت فیلتشاػیَى

دادُ ٍ ثِ ًتبیح خَثی سػیذ(.)6

گلَهشٍلی هیؿًَذ (.)16
ؿجیِػبصی سٍؿی لَی ثشای ثشسػی سفتبس هتغیش ثب
صهبى دس ػیؼتنّبی دیٌبهیکی پشٍتئیيّبػت(.)17

مواد و روشها
هحبػجبت سٍی یک کبهپیَتش ؿخلی ثب ثشًبهِی

سٍؽّبی ؿبجیِػببصی ٍ هبذلکبشدى ػیؼبتنّبب،

ّبیپشکن اًدبمؿذً .شمافضاس هذل کشدى هَلکَلی سٍی

دساثتذا ثبشای تعبذاد هحبذٍدی اص تشکیجببت آلبی ثبِ کببس

ػیؼتن ٍیٌذٍص  XPاًدبمگشفت .دیٌبهیک هَلکَلی،

هیسفت ،لیکي اهشٍصُ ثشای عیف ٍػیعی اص پبشٍتئیيّبب ٍ

دیٌبهیک الًگَیي ٍ هًَت کبسلَ ّش کذام دس هیذاىّبی

اػ بیذّبی ًَکلئی بک لبثببل اػببتفبدُاػببت .هیببذاى ًیببشٍی

ًیشٍی خذاگبًِ هغبلعِؿذ .ثْیٌِکشدى ػبختبس ٌّذػی ػِ

 AMBERدس هحیظ صیؼتی ثِخَثی ؿٌبختِؿذُ ٍ كحت

پشٍتئیي گیشًذُی فبکتَس سؿذ علجی ٍ آًضین پشٍتئیٌی

ٍ دلت الصم سا داسد .ایي هیذاى ًیشٍ ،هبًٌذ ػبیش هیذاىّبی

هؤثش دس یبدگیشی ٍ فبکتَس سؿذ ؿجِ اًؼَلیٌی اًدبمؿذ.

ًیشٍی بی اػببت کببِ دس عشاحببی پببشٍتئیيّببب ٍ اػ بیذّبی

طئَهتشی ثذٍى ّیچ تغییشی كَستگشفت ٍ ایي اهکبى

ًَکلئیک ثِکبسهیسٍد .دسایي هیذاى ًیشٍ  ،ثبِ عٌبَاى هثببل

فشاّن ؿذ کِ توبم اتنّب ،پیًَذّب ٍ صٍایبی دی ّذسال،

هجلِ داًطگبُ علَم پسضکی سبسٍار
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كجبغ صادُ

خَد ثِ خَد تغییش کٌذ .گشادیبى الگَسیتن هضدٍج خْت

الصم کِ دس هحذٍدُی دهبیی  295تب  308دسخِ کلَیي

پیذا کشدى ثْتشیي ػبختبس دس ثؼتِی ّبیپشکن ثِکبسثشدُؿذ.

هحبػجِؿذُ ،دهبی  300دسخِ کلَیي دس ًظشگشفتِؿذُ-

)(PDB

اػت .هتغیشّبی عَل پیًَذّب ٍ صٍایبی دی ّذسال ٍ ػبیش

تْیِ ؿذ 3 FEG.کذ هشثَط ثِ آًضین کَلیي اػتیل

هتغیشّبی ثْیٌِػبصی دس ًوَداس1هـخقؿذُاػت .اًشطی

تشاًؼمشاص 1 WWW ،کذ هشثَط ثِ پشٍتئیي فبکتَس سؿذ

پتبًؼیل ٍ دسخِی حشاست دسعی ؿجیِػبصیّب ،تمشیجبً

علجی ٍ  1 GZRهشثَط ثِ فبکتَسؿذ ؿجِ اًؼَلیٌی هی-

ثبثت ّؼتٌذ کِ ایي عولً ،ـبى دٌّذُی پبیذاسی ًؼجی

ثبؿذ .ػبختوبى کشیؼتبل پشٍتئیيّبی ٍسدٍی ثشای هغبلعِ

ػبختوبى ایي پشٍتئیيّب دس دهبّبی رکشؿذُ هیثبؿذ.

ػبختوبى پشٍتئیيّب اص ثبًک اعالعبت پشٍتئیي

اػتفبدُؿذ .دسخأل ،ػیؼتنّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی

دیفشاًؼیلی ٍ ًؼجتبً ػبدُ ،  (R) ،ثشای تَكیف

هًَت کبسلَ ؿجیِػبصیؿذ .صهبى  100 psدس ًظشگشفتِ

ثشّنکٌؾ ثیي هدوَعِای اص اتنّب کِ ثب هختلبت دکبستی

ؿذ .دهب دسعَل هذت  300دسخِی کلَیي ثبثت لشاسدادُ-

 Rهـخق ؿذُاًذ ،اػتفبدُهیکٌذ .ؿجیِػبصیّبی هًَت

ؿذ .اثتذا ثب کوک الگَسیتن گشادیبى ،اًشطی ػیؼتن ثِ-

کبسلَ ثشای اسصیبثی هیبًگیي خَاف تشهَدیٌبهیکی یک

حذالل سػبًذُؿذ ،ػپغ ؿجیِػبصی  MCدس ػِ هیذاى

هَلکَل یب ػیؼتن هَسد اػتفبدُ لشاسگشفتِ ٍ دس تحمیك

ًیشٍی  OPLS ٍ AMBER، MM+دس  100پیکَثبًیِ ثِ

ٍیظگیّبی تعبدل ٍ ػبختبس هبیعّب ٍ هحلَلّب ثِکبسثشدُ-

خشیبىافتبد .چٌذیي ؿجیِػبصی اًدبمؿذ کِ دس خذٍلّبی

ؿذُاػت .سٍؽّبی هًَت کبسلَ ثشای اخشای تحمیمبت

ضویوِ لیؼتؿذُاػت .ؿجیِػبصی دس پشٍتئیيّب ثب

كَستثٌذی تحت ؿشایظ غیشتعبدل ثِ کبس هیسًٍذ.

ثشًبهِی  HyperChem 7اًدبمگشدیذ .عی ایي ثشًبهِ ثب

دس هیبى هیذاىّبی ًیشٍ MM+ ،اصآى خْت کِ ّن

تمشیت هٌبػجی ،ثْیٌِػبصیّب ٍ ثشّنکٌؾّبی اًشطیّب،

ثش سٍی صٍایب ٍ ّن ثش سٍی پیًَذّب عولهیکٌذ ،هٌحلش

پیًَذّب ،صاٍیِّب ،کــی ب خوـی ،الکتشٍػتبتیک ٍ

ثِ فشد اػتّ .وچٌیي  MM+ؿبهل یک عجبست خوؾ ب

ٍاًذسٍالغ دس فبص گبصی ٍ حالل خذاگبًِ اًدبم ؿذ.

کـؾ اػت کِ ثذاى عجبست «یَسی ب ثشدلی» گفتِهیؿَد.
عجبست «یَسیب ثشدلی» ،ؿبهل ثشّنکٌـی اػت کِ ثشای
ؿجیِػبصی كحیح هَلکَلّب ،تعییيکٌٌذُ هیثبؿذ .ثِ-

یافتهها
اًشطی ًْبیی ػبختوبى ػِ پشٍتئیي دس ؿجیِػبصی-

عٌَاى هثبل :صٍایبی پیًَذی ثشای اتنّبی ػٌگیي دس

ّبی هًَت کبسلَ  ،دیٌبهیک هَلکَلی ٍ دیٌبهیک الًگَیي

ػیکلَ ثَتبى دس همبیؼِ ثب صاٍیِی پیًَذ عجیعی دس
3

دس دهبی  300دسخِ کلَیي دس خذٍل ً 1ـبىدادُؿذُ-

اٍسثیتبلّبی  spفـشدُاػت ٍ پیًَذّبی کشثي ب کشثي

اػت .دساًدبم هحبػجبت ،دس ایي ػِ ؿجیِػبصیً ،یبص ثِ

داسای کبساکتش  pثضسگتشّؼتٌذ .ایي خَد ،ثبعث ایدبد

تعییي دهبی ثبثتی اػت کِ ػبختبس پشٍتئیيّب دس آى دهب

پیًَذی ضعیفتش هیگشدد ٍ عَل پیًَذ کشثي ب کشثي سا

پبیذاستش اػت .ثشای ایي هٌظَس ،پغ اص اًدبم هحبػجبت

افضایؾهیدّذ .یک عجبست «یَسی ب ثشدلی» ثشای ایي

جذول  :1محبسببت انرژی پتبنسیل برحسب کیلوکبلری بر مول در پروتئین هبی مختلف در میذان هبی نیروی MM,AMBER,OPLS
انرشی پتبنسیل (مونت کبرلو)
پروتئین

مکبنیک
مولکولی

فبکتور رشد عصبی
آنسیم کولین استیل
ترانسفراز
فبکتوررشد شبه انسولینی

1782/08

امبر

اپیلس

811/523

796/952

انرشی پتبنسیل(دینبمیک مولکولی)
مکبنیک
مولکولی
1246/22

امبر

اپیلس

456/179

368/965

انرشی پتبنسیل(دینبمیک النگ وین)
مکبنیک
مولکولی
1221/65

امبر

اپیلس

479/1

354/426

21338/2

3277/03

2894/13

24240/8

11288/4

11483/8

24097/1

11284/3

11477/8

2790/67

542/5

352/916

3437/33

484/801

276/695

3373/37

469/728

323/105
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تأثیش اثشات تشهَدیٌبهیکی ثش تغییشات اًشطی ٍ همبیؼِی ثشّنکٌؾّبی ػبختبسی دس...

ومًدار :1متغیرَبی طًل پیًود ( ، )Bgزايیٍی پیًود( )Agي زايیٍی دی َدرال( )Dgاز سبختبر َىدسی بُیىٍشدٌ در میدانَبی ویري(برای تک تک
ومًدارَبی داخل شکل ویس َمیه متغیرَب وسبت بٍ میدانَبی ویري بٍطًرجداگبوٍ ترسیمشدٌاست).
جذول  :2نتبیج محبسببت آمبری برای سه پروتئین مختلف در میذان هبی نیری MM,AMBER,OPLS
متغیر هبی وابسته
پروتئین اصلی

آنسیم کولین استیل ترانسقراز*

-21808/7

فبکتور رشد شبه انسولینی

-1783/81

آنسیم کولین استیل

فبکتور رشد عصبی

21808/71

803/2549

ترانسقراز

فبکتور رشد شبه انسولینی *

20024/91

803/2549

فبکتور رشد شبه

فبکتور رشد عصبی

1783/807

803/2549

انسولینی

آنسیم کولین استیل ترانسقراز

-20024/09

803/2549

آنسیم کولین استیل ترانسقراز

-8034/31

2181/95

فبکتور رشد شبه انسولینی

83/25767

2181/95

آنسیم کولین استیل

فبکتور رشد عصبی

8034/309

2181/951

ترانسقراز

فبکتور رشد شبه انسولینی *

8117/567

2181/951

فبکتور رشد شبه

فبکتور رشد عصبی

-83/2577

2181/951

انسولینی

آنسیم کولین استیل ترانسقراز

-8117/57

2181/951

آنسیم کولین استیل ترانسقراز *

-8111/8

2340/069

فبکتور رشد شبه انسولینی

189/209

2340/069

آنسیم کولین استیل

فبکتور رشد عصبی *

8111/796

2340/069

ترانسقراز

فبکتور رشد شبه انسولینی

8301/005

2340/069

فبکتور رشد شبه

فبکتور رشد عصبی

-189/209

2340/069

انسولینی

آنسیم کولین استیل ترانسقراز

-8301

2340/069

فبکتور رشد عصبی

اپیلس

گرفته
803/2549

فبکتور رشد عصبی

امبر

پروتئین هبی مورد مقبیسه قرار
803/2549

فبکتور رشد عصبی
مکبنیک مولکولی

اختالف میبنگین

انحراف معیبر

* معنی دار بودن در حد  ./.5است .

تغییشات ػبختبسی هوکي هیؿَد ٍ ٍاکٌؾّبی هٌحلش ثِ

هیذاى ًیشٍی ً OPLSیض ثشای اًدبم هحبػجبت

فشد سا کِ دس هَلکَلّبی فـشدُ اتفبق افتبدُ ،هـخق-

سٍی پشٍتئیيّب ٍ اػیذّبی ًَکلئیک هَسد اػتفبدُ

هیػبصد.

لشاسهیگیشد .خوالت هشثَط ثِ اًشطی دسایي هیذاى ،هـبثِ
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كجبغ صادُ

هیذاى  AMBERاػت .پبساهتشیکشدى ثشّنکٌؾّبی

تأثیشدهب دس ؿجیِػبصیّبی هًَت کبسلَ ،تعذیل

غیشپیًَذی ثب آًچِ دس هیذاىّبی ًیشٍی لجلی ثَدُ هتفبٍت

لذست ٍاکٌؾ هیبى هَلکَلّب هیثبؿذ .صیشا دهب ،تٌْب

) exp( E / kT

اػت ٍ دس ایي هیذاى اص ؿجیِػبصی هًَت کبسلَثِ دػت-

اصعشیك فبکتَس ثَلتضهي

هیآیذ.

ؿجیِػبصیهیؿَد  .اختالف دس اًشطی پتبًؼیل

ٍاسد

هیثبؿذ .ثٌبثشایي ،دس دهبّبی ثبالتش ،اًشطی ثبالتش
هحتولتشاػت .دهبی ؿجیِػبصی ،هیبًگیي اًشطی خٌجـی سا
تعییي هیکٌذ کِ ایي اًشطی خٌجـی ،دسهیضاى اًشطی
پتبًؼیل ػْن داسد تب هیبًگیي اًشطی کل سا ثِدػتآٍسد.
هحبػجبت آهبسی  ANOVAاًدبمگشفتً .تبیح دس خذٍل
ً 2ـبىدادُؿذُاػت .همذاس  Pvalueکوتش اص ً 0/05ـبى
هیدّذ .ػِ سٍؽ MM,AMBER,OPLS :هتفبٍت
الف

ّؼتٌذ .هغبلعِی اًشطی پتبًؼیل دس  300دسخِ کلَیي
ثشای ػِ پشٍتئیي ثبثت کشد کِ دس هیذاى ّبی ًیشٍی
آًضین کَلیي اػتیل تشاًؼفشاص

MM,AMBER,OPLS

اختالف هعٌبداسی ًؼجت ثِ گیشًذُی فبکتَس سؿذ ؿجِ-
اًؼَلیٌی ًـبى هیدّذ.
بحث
هب هیتَاًین خشیبى ًؼجی دسخِی حشاست هَلکَل
سا ثب اػتفبدُ اص هعبدلِی ریل هحبػجِ ًوبیین)1(.
ة

N

Tk (t )   mi vi2 (t ) / K B N f
i 1

کِ  K Bثببثت ثبَلتبضهي ٍ  N fدسخببت آصادی اػبت
(  N fثشاثش  3N-3ثشای یک ػیؼتوی اص  Nرسُ ثب
اًذاصُی حشکت کلی ثبثت ؿذُاػت)ٍ m i .صى اتن ثشای
اتن  vi ٍ iػشعت اتن  iهیثبؿذ T .ثش حؼت کلَیي
هیثبؿذ.
گضاسؽ هب ثشای چٌذیي دسخِ حشاست هختلف دس
اًذاصُّب ٍ تَپَلَطیّبی هتعذد ثَد .اًشطیّبی پتبًؼیل
پشٍتئیي گیشًذُی فبکتَس سؿذ علجی ٍ آًضین پشٍتئیٌی
ج
شکل  :1الف) سبختمبن پريتئیه فبکتًررشد شبٍاوسًلیىی
ة)جبیگبٌ فعبل کًلیه استیل تراوسفراز ي ج)جبیگبٌ پیًود
فبکتًر رشد عصبی کٍ در حالل قرارگرفتٍاود
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حشاستّبی هختلف اًذاصُگیشی ؿذ.
ّوبًغَس کِ ًوَداس ً1ـبى هیدّذ ،صاٍیِی پیًَذ
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...تأثیش اثشات تشهَدیٌبهیکی ثش تغییشات اًشطی ٍ همبیؼِی ثشّنکٌؾّبی ػبختبسی دس

 ّوچٌیي دسهیبى.)1ًوَداس،OPLS ٍ MM+,AMBER

/299 ، ثشای گیشًذُی سؿذ علجی،MM+ دس هیذاى ًیشٍی

ٍ  تغییشات صاٍیِی پیًَذ ًؼجت ثِ عَل پیًَذ،هتغیشّب

ٍ 3965/08 ، ثشای آًضین کَلیي اػتیل تشاًؼفشاص،555

صاٍیِی دی ّذسال ثِعَسهـبثِ دس ػِ پشٍتئیي گیشًذُی

. دسخِ هیثبؿذ2003/05 ،ثشای فبکتَس سؿذ ؿجِاًؼَلیٌی

 آًضین کَلیي اػتیل تشاًؼفشاص ٍ فبکتَس سؿذ،سؿذ علجی

 ثشای،134/475 ِایي همذاس ثشای گیشًذُی سؿذ علجی ث

.ؿجِاًؼَلیٌی ثبسصتش اػت

 ٍ ثشای فبکتَس808/102 ِآًضین کَلیي اػتیل تشاًؼفشاص ث

+

، MM اًشطیّبی پتبًؼیل ثشای ػِ هیذاى

. دسخِ کبّؾ یبفتِ اػت47/7753 ِسؿذ ؿجِاًؼَلیٌی ث

 دس ؿجیِػبصی هًَت کبسلَ ثِتشتیتOPLS ٍ AMBER

ایي کبّؾ دس همبدیش کویتّب ثشای هیذاى ًیشٍی

 ثشسػی تغییشات اًشطی پتبًؼیل دس ػِ هیذاى.همبیؼِؿذ

 پغ ثب همبیؼِی. ّن دیذُهیؿَدOPLS ٍ AMBER

 اص هیذاىMM+ ًیشٍ هـخق ًوَد کِ هیذاى ًیشٍی

 آًضین کَلیي،ًوَداس هتغیشّب دس گیشًذُی سؿذ علجی

. ثْتش هی ثبؿذOPLS ٍ AMBER ًیشٍی

-اػتیل تشاًؼفشاص ٍ فبکتَس سؿذ ؿجِاًؼَلیٌی هـخقهی

اًشطی پتبًؼیل (کیلَ کبلشی ثشهَل) دسهمبثل

 صٍایِی پیًَذ ٍ صاٍیِی دی،ؿَد کِ تغییشات عَل پیًَذ

 هَلکَالس،َصهبى(پیکَ ثبًیِ)دس عی ؿجیِ ػبصی هًَت کبسل

- دس هیذاى،ِّذسال دس ػِ پشٍتئیي هـبثِ اػت ٍ ایي تـبث

295 دیٌبهیک ٍ دیٌبهیک الًگ ٍیي دس هحذٍدُی صهبًی

 پغ ثب هعشفی هحیظّبی.ّبی ًیشٍ ّن هٌعکغ اػت

 دسخِ کلَیي ثب اػتفبدُ اص هیذاىّبی ًیشٍی308 تب

ؿیویبیی خبف ٍ تغییش ثبثتّبی ًیشٍ (دس هیذاىّبی

 دس ػبختبس ػِ پشٍتئیي ًـبىدادAMBER,MM,OPLS

ٍ ًیشٍی هتفبٍت) پیچؾّب ٍ صٍایبی پیًَذ تغیشهیکٌذ

،کِ اًشطی پتبًؼیل ٍ دسخِ حشاست دس ػشاػش ؿجیِػبصی

ُ هیتَاى اص ّش هحیظ دس هَاسد خبف ثْش،ثشایي اػبع

حذالل اًحشاف سا داسد کِ ایي ًـبى اص ؿشایظ پبیذاسی

 ثشایAMBER  هیذاى ًیشٍی،ُثشد کِ ثب هغبلعبت اًدبمؿذ

.ًؼجی دس عَل ؿجیِػبصیّب اػت

ِپشٍتئيّب هٌبػتتش هیثبؿذ (ثب همبیؼِی کبّؾ صاٍی
 عَل پیًَذ ٍ صاٍیِی دی ّذسال دس هیذاى ًیشٍی،پیًَذ
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Background: Molecular dynamics method to simulate the
thermodynamic behavior of materials in the solid phase, liquid
and gas using the force, velocity and position of particles. Among
these factors, the most important factor is power. Classical
molecular dynamics simulations, Classical potential energy is
obtained. potential classic, is a function of the location and
position of electrons in atoms or nuclei of atoms is dependent.
purpose of this study compare the energy calculated for a
number of biologically important proteins.
Materials and Methods: Molecular dynamics simulation provide
an appropriate way to microscopic atomic and molecular
modeling. The calculations were performed on a personal
computer with the program hyperchem. No changes were made
and geometry of all atoms, Dihedral angles and bonds were selfchange.
Results: The final energy of protein structures using Monte-Carlo
simulations, molecular dynamics and Langevin dynamics was
performed. Optimize the geometry and the interaction energies
calculated with different methods, for several proteins, including
nerve growth factor receptor and enzyme protein was
comparable effective learning.
Conclusion: Molecular dynamics simulations of quantum and
classical potential energy of the electron Schrödinger equation is
calculated. Simulation methods using a set of non-equilibrium
transport properties and consider the effects of quantum
mechanics are developed. Energy potential and the degree
during the heat simulations almost constant that indicates the
stability of the temperature structure of these proteins are listed.
Keywords: NGF, AMBER, MM+, OPLS, MC.
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