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 چکیده:

ها زیستی و نقش اهمیت آنهای وآشنایی با ماکرومولکولدر این تحقیق وبررسی ابتدا به مطالعه هدف: 

شود. در مطالعه می شود. سپس مبانی مکانیک آماری و اصول محاسبات شبیه سازی گفتهمی پرداخته

شود. برای مطالعه مدل شبکه ابتدا عوامل می بررسی HPمدل شبکه و باالخص شبکههای نظری مزیت

شود. و سپس دو دیدگاه موجود برای پیچش می می بررسیاتهای ساختاری و نقش انواع پیوند

یعنی ساختار، ها بررسی خواهد شد. در ادامه سه خاصیت اصلی و فیزیکی پروتیینها پروتیین

 شود.می به صورت گسترده بیانها ترمودینامیک و سنتیک پروتیین

جریان این رشته به بررسی  درهای در نگارش این پایان نامه با مطالعه پژوهش شناسی پژوهش:روش

 این موضوع پرداخته خواهد شد.

و نقص شبکه مربعیبررسی شده. و با ها کاستی  HPبا توجه به مشکالت مطالعه مدل شبکه: هایافته

موجود و با توجه به مشکالت شبکه مربعی،  الگوریتم شبکه مثلثی برای های مطالعه بر روی شبکه

تواند جوابی برای پارادوکس لوینتال و سایر مشکالت یا مسائل می شود کهمی ارائهها پیچش پروتیین

 حل نشده باشد.

واطالعاتی که در اختیار ما قرار داده، ها بر روی شبکه مربعی  علی رغم پیشرفت HPمدل گیری: نتیجه

یر این شبکه ناتوان است. با تغیها نقایصی اساسی دارد؛ که از نشان دادن کامل مراحل پیچش پروتیین

 توان پی بردها میظریف پیچش پروتیینهای به شبکه مثلثی ضمن حل مشکالت مطالعاتی به جنبه

 پروتیین ها گیریشکلزیستی، های مدل شبکه ای، ماکرومولکولهای کلیدی: واژه
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  یستیزهای درشت مولکول -1- 1

بزرگ  اریبس ،یضرورهای یو چربها نیزنده، مانند پروتئهای در سامانه یاز مولکولها یاریبس

کوچکتر بنام مونومر ساخته شده اند که  یبزرگ از واحدها اریمولکولها بس نیهستند. ا یمریو پل

 ومرمون 50مجموعه کوچک از حدود  کیآنها از  یخورند. برخمی وندیبه هم پ یکوواالنس وندیبا پ

اغلب از  یکیولوژیبهای نقش دارند. مولوکول یکیولوژیب میدر تنظها مولوکول نیشده اند. ا دیتول

 خورند.می وندیتراکم و با از دست دادن مولکول آب به هم پ قیطر

: که از مریساخته شده است؛ هتروپل کسانی ی: که از منومرهامریدو نوع هستند هموپل مرهایپل

 ژنی(، اکسCاز چهار نوع اتم کربن ) یستیز مرهایاز دو نوع منومر ساخته شده است. تمام پل شیب

(Oه ،)دروژنی (Hن ،)تروژنی (Nوگاه ،)ی ( اوقات از گوگردSساخته شده اند؛ چهار دسته مولک )ول 

 هستند . کینوکلئوت یدهایواسها نییها، پروت یکربن، چرب دراتیزنده: ههای ستمیس یاصل

 

  یستیزی هامطالعه مولکولاهمیت  -2- 1

( نیوماشیب وابزار،ی)ب یکیولوژیبهای دارند که سامانه یساختار یستیزهای آنجا که مولکول از

یکی از داغ ها پروتئینی . مسئلهمیپردازمی یستیزهای دهند. به مطالعه ماکرومولکولمی را شکل

 ر،است که متخصصین زیست شناسی، شیمی، فیزیک، علم کامپیوت یبین رشته هایها ترین مساله

مانند علم نانو و متخصصین شاخه هایی که ذات بین رشته ایشان حتی در نامشان آشکار است، 

 زیست فیزیک، زیست انفورماتیک و زیست شیمی در آن مشغول تحقیق هستند. 

  یستیزهای مولکول یکیزیمطالعه ف لیدال -3- 1

ها دلیل عمده برای جذابیت این مساله از دیدگاه فیزیک وجود دارد. اول آن که پروتئین سه

روابط بین اجزای آنها، چندان مثال کالسیکی از سامانه های پیچیده هستند. سامانه هایی که اجزا و 

را  یدشوار و تحلیل ناپذیر به نظر نمی رسند، ولی جمع شدن تعداد کافی از این اجزا، رفتارهای
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نیز علیرغم کوچکی )چند یا ها سبب میشود که با رفتار ساده ی اجزا بسیار متفاوت است، پروتئین

تارهای پیچیده ای دارند. دلیل دوم چندده نانومتر( و سادگی )چندهزار یا چندصدهزار اتم(، رف

اهمیت پروتئین ها، قرارگرفتن آنها در مرز زنده بودن و نبودن است. از یک سو آنقدر کوچک اند 

که با روشهای فیزیک و شیمی قابل بررسی هستند و از سوی دیگر به اندازه کافی برای نشان دادن 

کارکرد زیستی دارند و در حقیقت ها بعضی از خواص موجودات زنده بزرگ هستند. پروتئین

 بطهآجرهای سازنده و ماشین آالت بدن موجودات زنده هستند. دلیل سوم اهمیت پروتئین ها، را

ی آنها با علم نانو و فنآوری نانو است. در واقع میلیونها سال پیش از این که تکنولوژی مدرن به 

ماشینهای نانو استفاده میکرده است.  صرافت استفاده از امکانات فنآوری نانو بیفتد، طبیعت از

است  بزارهاییو امکانات نانواها به معنی بررسی نحوه ی فعالیت، محدودیتها مطالعه ی پروتئین

که فعال اند و زحمت طراحی و بررسی امکان فعال بودنشان از دوش انسان برداشته شده است. این 

مطالعه به خصوص در درك محدودیتها در پیشرفت فنآوری نانو بسیار اهمیت دارد. درهم تنیدگی 

ی یا زیست فنآور ستاین دو فنآوری آنقدر زیاد است که هنوز تفاهمی در مورد استفاده از نام نانوزی

بیان کرد. ها نانوفنآوری وجود ندارد. اهمیت دیگری نیز که میتوان برای مطالعه ی رفتار پروتئین

می باشد، که در این روش محاسبه به جای استفاده از  DNAاستفاده آن در انجام محاسبات با 

و زیست شیمی  ستها، زیDNAفنآوری های رایانه ای مبتنی بر مدارهای سنتی سیلیکونی، از 

 شناسی مولکولی استفاده می شود. 

 نیدارند. بنابرا چیپ میوس چیصفحه ،مارپ لیبه تشک لیمتشکل از منومرها  تما یستیز یمرهایپل

 .میپردازها میمولکول نیا یکیزیخواص ف گریفرم و عملکرد و د نیرابطه ب ،یبه مطالعه خواص عموم
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 آنها یدهنده و خواص عموم لیتشک یواجزاها شناخت ماکرومولکول -1- 2

ها،  یکربن، چربهای دراتیشوند: همی میبزرگ معموال به چهاردسته بزرگ تقسهای مولکول

 (.  DNA)کینوکلئوت یدهایو اسها نییپروت

 

 کربن : هایدراتیه -1- 1- 2

 میتقس دهایساکار یپل دها،یساکار ید دها،یکربن معموال به سه گروه بزرگ: مونوساکار دراتیه

 ی. دگردندیم میبه سه گروه گلوکز، فروکتوز، گاالکتوز تقس دهایشوند. و خود مونوساکارمی

 . شامل ساکارز، مالتوز، الکتوز هستند. دیامی بدست دهایمونوساکار بیکه از ترک دهایساکار

 گلوکز+ فروکتوز →ساکارز د معمولی :قن

 گلوکز+ گاالکتوز →الکتوز  قند  شیر :

 گلوکز+ گلوکز →مالتوز  قند  میوه:

  
 کربن دراتیه انواع -1-2شکل  

 لیکربون نیهستند که با جذب آب ب لیدروکسیوه لیکربونهای گروه یدارا دهایمونوساکار



 

 

 وندیپ کیاز  شیب دهایشوند. از آنجا که اکثر مونوساکارمی زهیمریپل گریقند د لیدروکسیقند ه کی

 دارند. امکان شاخه دار شدن را دارند . لیدروکسیه

. نشاسته همان قند گردندیم میتقس کوژنیبه سه گروه نشاسته، سلولز وگل زین دهایساکار یپل

است که معموال از هر سه نوع مونومر ساخته شده است. سلولز همان قند چوب است که  یاهیگ

)قند  کوژنی. گلشودیم هیتجزها یبوده و دربدن جانداران به کمک باکتر یاهیگ بریبصورت ف

 (1-2شود. )شکلمی گلوکز ساخته ونیزاسیمری( در کبد از پلیوانیح

 

 ها یچرب -2- 1- 2

 محلول یرقطبیغ یدر حاللها یمعموال در آب نامحلول ولهستند که  یآل باتیترک دهایلپ

 دهایپیخارج کرد. لها )استن، اتر( از بافت یبه کمک حالل آل توانیاز آنها را م یاریباشند. بسمی

 یانرژ نیجهت تام یرهایکنند و ماده ذخمی شرکت یکیولوژیوب یدر ساختمان غشاء سلول

 شوند.  نمی زهیمریپل یستیز یگروه از مولکولها نیگرما است. ا یرسانا مهیونباشند می

 

 ها نییپروت -3- 1- 2

کوچک  یهستند که از واحدها یستیزهای از ماکرومولکول یکیبزرگ و یمواد آلها نییپروت

 انیم ،یدیپپت وندیتوسط پ یخط ریمثل زنج نهیآم یدهایساخته شده اند. اس نهیام دیبنام اس

را بوجود آورند.  دیپپت یمولکول پل کیتا  ونددیپمی گریکدیمجاور به  نیوآم لیکربونهای گروه

 رهی(، زنج2-2( است. با توجه به شکل )2-2)شکل  ریساختار ز یدارا نهیآمهای دیتمام اس بایتقر

مورد  نیدر ا نیخاص است. تنها پرول نهیام دیاس کی ی( مشخصه براR) انیبرچسب بن یجانب

 ,Ala, Arg, Asn, Asp) یحرف 3به دو صورت  نهیام یدهایاس یاستثنا است. نشانه اختصار

Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Valg )

 شود.می حروف بزرگ کد فستا نوشته ایو

 
 ساختمان عمومی اسید امینه ها-1-2شکل 

( که توسط کدهای 3-2عدد است با توجه به شکل جدولی ) 20اسیدهای آمینه طبیعی تعداد 

 شوند:می زنده به کمک ریبوزوم طی مراحل زیر ساختههای حرفی در سلول 3ژنتیکی 
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 امینه مربوطههای کدهای ژنتیکی و جدول اسید-3-2 شکل

 شود:می انجامساخته شدن پروتیین در سلول طی مراحل زیر 

1- mRNA   در هسته ازDNA کند.می رونویس 

2-mRNA  گردد.می از هسته خرج شده ووارد سیتوپالسم 

 (.4-2شود)شکلمی به پرو تیین ترجمه و ساخته mRNAدر آنجا توسط ریبوزوم  -3

 یابد. می پس از ترجمه وساخت پروتیین تغیراتی یافته واستحکام خود را -4

 4000)دا(  تا پلیمر بسیار بزرگ حاوی   5000مونومر  با وزن مولکولی  50از  اندازه پلیمرها

 )دا(  متغیر است. 513000منومر با وزن مولکولی 

 
 سنتز یک پلی پپتید در ریبوزوم -4-2 شکل

 ها ( یا شبه پروتیین(DNAاسیدهای نوکلئوتیک  -4- 1- 2

چ کربنی و یک بنیان آلی تشکیل شده است. قند یک نوکلئوتید از سه بخش؛ فسفات، قند پن

آلی شامل آدنین، های باشد. بنیانمی ریبوز RNAدئوکسی ریبوز و در  DNAپنچ کربنی در 

( هستند. نوکلوتیدها حاصل پلیمر RNA( یا تیمین )درDNAسیتوزین، گوانین، اوراسیل )در

های گیرند.پس از پیچشمی به خودشکل نردبانی ها است. دو رشته اینها شدگی اسید نوکلئوتیک

 گردند.می (5-2متوالی به کروموزوم تبدیل )شکل



 

 

 
 وتشکیل کروموزومها نوکلئوتیدهای پیچش 5-2شکل 

 وشبه پروتیین هاها انواع ساختار پروتیین -2- 2

یکدیگر متصل ای از آمینواسیدها هستند که به وسیله پیوندهای پپتیدی به ها زنجیرهپروتئین

فضای  های متفاوتی از این زنجیره )با چرخش در اطراف کربن آلفا( دراند. شکلشده

آمینواسیدها ساختار قطبی دارند و دارای دو ناحیه مجزای مثبت پذیر است. برخی امکان بعدیسه

هستند. این دو گروه در ساختار پروتئین  NH و یک گروه آزاد C=O و منفی با یک گروه آزاد

ساختار  تواند برمبنایموجود را می آمینو اسید نوع 20دهند. می پیوند هیدروژنی تشکیل

بندی نمود. برای مثال، گلیسین کوچکترین زنجیره جانبی را که زنجیره جانبی تقسیم شیمیایی

 گیری ساختارهای محلیاست، دارد و بنابراین انعطاف باالیی در شکل اتم هیدروژن تنها شامل یک

 .کندپروتئین ایجاد می

 
 ساختار شیمیایی یک اسید امینه و زوایای پیچیشی آن در پپتیدها 6-2شکل

های آلفا و صفحات ای از اجزای ساختار دوم، حلقهتوان به صورت دنبالهرا می نیساختار پروتئ

بین آمینواسیدهای  یدروژنیه یوندهایپ  بتا، در نظر گرفت. در ساختار دوم، الگوهای منظمی از

 Ψ)زاویه حول نیتروژن و کربن آلفا( و  Φینواسیدها دارای زوایای گیرد و آمهمسایه شکل می

)زاویه حول نیتروژن وکربن کربونیل(  ꞷ و زاویه پیوند کربن آلفا و کربن کربونیل()زاویه حول 

 (.6-2یکسانی هستند)شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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ساختار اول: توالی خطی از اسیدهای امینه توسط پیوند پپتیدی تشکیل شده وپلی پپتید را 

 آورد.می بوجود

باشد اما در می αو مارپیچ  βساختار دوم: دونوع اصلی ساختار دوم پروتیین یعنی صفحه های

گیرد نمی کامل و مارپیچ کامل شکلهای پلی پپتیدهایی که بنیان حلقوی دارند صفحه

 (.7-2وساختارهای بین دوم وسوم قرار دارند)

 
 ر نوع دوم پروتییندو نوع اصلی  ساختا 7-2شکل

ساختار سوم: همان ساختار دوم با این تفاوت که شکل کمی قابل انعطاف و زنجیره شکل 

 دناتوره، سیم پیچ وشکل ناقص پیچ در پیچ ساختار دوم است.

ساختار چهارم: در این ساختار به جای یک واحد پپتیدی چند واحد پپتیدی با ساختارهای 

پیچیده  گیریشکل(. در این ساختار چندین پپتید با هم واکنش و 8–2دوم وسوم هستند)شکل

اتفاقی وبی نظم نیز وجود دارد. و مولکول هایی دارند. یعنی عالوه بر ساختار منظم اول و دوم بخش

 دارای ساختمان سه بعدی است. 

 
 انواع ساختار پروتیین ها 8-2شکل

و دماهای ها زیستی در زمانهای دارند این مولکولای ساختارهای پیچیدهها اما شبه پروتیین

مختلف یعنی درمراحل اینترفاز و متافاز )یا تقسیم سلولی( شکل و ساختارهای متفاوتی دارند. این 

نردبانی های مانند پروتیینها چهار ساختار اول، دوم، سوم  و چهارم دارند. زنجیرهها درشت مولکول

DNA خورند که عبارتند از می مختلف پیچهای ورتبه صB-DNA ،)راست گرد( ،A-DNA 

 معروف این پیچشها هست.های از شکل  P-DNAو Z-DNA)چپ گرد(، 



 

 

 
 DNAپیچش های انواع مختلف فرم 9-2شکل

مشخص  DNAاشکال فضایی مختلف  X: به وسیله کریستالوگرافی اشعه  DNAانواع شکلهای 

 (.9–2وجود دارد )شکل Z،A ،B....،  می گردد که بـه فرمهای

درصد است این  92است و در شرایطی که آب محیط  B-DNA: فرم طبیعی B-DNAالف( 

-ˊ2فرم ایجاد میشود، جهت پیچش راسـت گـرد، پیونـد گلیکوزیـدی تـرانس ، چـرخش قنـد

Endo فاصـله هـر جفـت ،A° 4/3  قطر مارپیچA° 7/23  4/10تعداد جفـت بازهـا در هـر پـیچ 

، شیار  1°، انحراف جفت باز از حالت طبیعی  36°، زاویـه چرخش A 4/35° ،ارتفـاع هـر پـیچ

و واحد تکرار  (A°11/3 ، شیار کوچک باریک و کامالً عمیق)A 34°بزرگ پهن و کاماًل عمیق 

 شونده یک جفت باز است.

نمکهایی مانند سدیم و پتاسیم بـه محـیط و کـاهش  با افزودن ترکیبات A-DNA:ب( 

  A-DNAتبدیل می شود.  A-DNAبه B-DNAفرم  75به % 92رطوبـت نـسبی محیط از %

زنجیر دو رشته ای بـا حالـت موازی ناهمسو، راست گرد، شیار بزرگ تنگ و عمیق و شیار کوچک 

، هرجفت  Endo-ˊ3چـرخش قنـد ،A°3 /25جفت باز به ارتفاع  11گشاد و کم عمق، در هر پیچ 

، انحراف جفت باز از حالت A 5/25°و قطـر  2/32 °، زاویـه چرخـشی A 3/2°بـاز بـه فاصـله 

درجه، پیوند گلیکوزیـدی تـرانس، واحد تکرارشونده یک جفت باز، شکل 19°طبیعی محور مارپیچ 

دو رشته ای  که بـه صورت RNA است. قسمتهایی از A-DNA دهیدراته DNA پهن و فرم

 شباهت دارد.  A-DNA به RNA – DNA هستند و هیبرید

دورشته ای چپ گرد است که ستون حاصل از فسفاتها به حالت زیگزاگ می  : : Z-DNA ج(

قدرت  -2توالی غنی از سیتوزین و گوانین - 1تشکیل میشود :  Z-DNA باشد، تحت این شرایط

 DNA اتصال بعضی از پروتئینها به-3 )موالر 4 به غلظت  (NaClیونی محیط و غلظت باالی نمک
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 ، فاصله هر جفت باز 1در این حالت شیار بزرگ مسطح و صاف، شیار کوچک بسیار باریک و عمیق

A°8/3  قطـر مـارپیچ°A 4/186) 12پیچش چپ گرد، تعداد جفت بازها در هر پیچ  ، جهـش 

، واحد  A°9 طبیعی محور مارپیچ  انحـراف جفـت بـاز از حالـتA 6/45°دیمر( ، ارتفاع هر پیچ

 Cis حالت سیس G حالت ترانس و برای T و C تکرار شونده دو جفت باز، پیوند گلیکوزیدی برای

 3و پورینها است G و برای Endo-ˊ3  و پیریمیدینها  C برای Endo-2  2قند  چرخش ،

به صورت طبیعی و بازهـای مکمـل بـا  DNA دو رشتهها، DNAیا پلی : P-DNA د( 

دیگر با پیوندهای دیگری مانند های کریک به یکدیگر متصل می شوند و رشته-پیونـدهای واتـسون

چند رشته  DNA شوند و کند به هم متصل می هوگستن حلقه ایمیدازول در پیونـد شـرکت  می

مولکولی و مراجع  -سلولی عمومی وبرگفته وتلخیص از کتب زیست شناسی [  .شود ای ایجاد می

(Kaiser, et al.  2007, Karp, 2009, Michal & Schomburg, 2012)[  

 

 مطالعه پیچش پروتیین هاهای انواع روش -3- 2

 زی صورتمطالعه پیچش پروتیین به دو صورت مطالعه تجربی و مطالعه نظری وشبیه سا

 گردد می گیردکه در پایین به تفضیل در باره هریک بحثمی

 

 ها و پروتیین ها(DNA زیستی )های مطالعه تجربی مولکولهای انواع روش -1- 3- 2

 (: (x-rayروش اشعه ایکس -1- 1- 3- 2

 ها شد. و برای توضیح ساختار دادهمی انجام 1950تا حدود DNAاین روش ابتدا با تهیه الیاف 

                                                      
پیوندهای گلیکوزیدی بین بازها و قند در یک جفت باز مکمل که در مقابل هم قرار گرفته اند  DNA :شیارهای بزرگ و کوچک  1

درجه و دیگری  180یک خط قرار نمی گیرند و در نتیجه دو شیار نامساوی در دو طرف ایجاد میشود که یکی بزرگتر از در 

نام دارند شیار  (Minor groove) و شیار کوچک (Major groove)درجه میباشد که به ترتیب شیار بزرگ  180کوچکتر از 

  .باز و شیار بـزرگ  طرف مقابل آن استپورین از یک جفت N3 پیریمیدین و O2کوچک مربوط به 

اتم حلقه فورانوز یا ریبوز چهار اتم در یک صفحه و یکـی از  5نام می برند که اگر از  Puckering تغییرات قند ریبوز را با عنوان 2

 Endoل صفحه یا طرف باشد، داخ ˊC5را ایجـاد مـی کنـد کـه اگـر در  Envelope اتمهـا در خـارج صـفحه قـرار گیـرد حالـت

نام دارد سه اتم در صفحه هستند و دو اتم از   Twist که می نامند. حالت دوم  Exoباشد، خارج از صفحه یا  ˊC5و اگر در خالف 

   .توانند تغییراتی داشته باشندمی   Zو  Y و X صفحه خارج می شوند. بازها نیز نسبت به محور

پیوند قابل چرخش وجود دارد. پیوند گلیکوزیدی بین باز آلی و قند که بازهای یک  6چرخش پیوندها : در یک دی نوکلئوتید  3

قند اتصال می یابنـد. منجر به تشکیل نوکلئوزید و آب  C1 به اتمN 9و بازهای دو حلقه ای از طریق اتم N1 حلقه ای از طریق اتم 

که قند و باز آلی هر دو در یک سمت  Syn یا ( Cis) حالت سیس-1 :میگردد، قابل چرخش است و دو ایزومر فضایی ایجاد مینماید

که قند در یک طرف و باز آلی در طرف دیگر پیونـد گلیکوزیـدی  Anti یا (Trans) حالت ترانس-2 .پیوند گلیکوزیدی قرار میگیرند

 .قـرار میگیرند



 

 

کرد. اما روش و نو پیشرفته تهیه می تکیهها بشدت به رویکردهای نظری مانند تجزیه و تحلیل داده

-B-DNA ،B'-DNA ،Aقابل دسترسی شد. ساختارهایی مانند  1970از سال    DNAهای بلور

DNA ،Z-DNA ،P-DNAذاتی یعنی رسیدن  به ساختار های ، کشف گردید. البته محدودیت

بسیار سخت است، و سایر مشکالت را دارد. البته  برای  پروتئین و چربی و که    DNAخوب 

توان از روشهای تجزیه شیمیایی و پلیمریزه کردن آنها  استفاده نموده و به می هیدرات کربن

 ساختار آنها پی برد.

 

 (:  NMR) ای رزونانس مغناطیسی هسته -2- 1- 3- 2

سنتز کریستالو های اخیر حتی با موفقیتشود. در سالهای می اهمیت این روش روز بروز بیشتر

به رقیب جدی آن تبدیل شده است. این امر نتیجه  DNAدر زمینه بیو فیزیک   x-rayگرافی 

( امکان NMR)ای دو بعدی به خصوص طیف سنجی رزونانس هسته NMR های توسعه تکنیک

ان مطالعه  نوسانات  پذیر شده است. مزیت این روش درعدم نیاز به بلور است.  مزیت دیگر امک

باشد.  محدودیت  این ها میبا پیگیری تبادل  پروتون در جفت DNAساختاری مارپیچ دو تایی  

جفت( را دارد.اگرچه  12)حدود  DNAکوتاه های روش  در این است که  فقط  امکان مطالعه رشته

العه  قرار گیرد. بنابراین به بلور نیاز نیست ولی محلولهای بسیار متمرکز )غلیظ( میتواند مورد مط

 قرار گرفته است. x-rayاین روش مکمل مطالعه 

 

 میکروسکوپ:  -3- 1- 3- 2

سه نوع میکروسکوپ الکترونی منظم ،میکروسکوپ کرایو الکترون ،میکروسکوپ اسکن اتمی ، 

 ها دارند.DNA هریک نقش خود را در بررسی ساختار 

 

 روشهای نوری: -4- 1- 3- 2

، اسپانوسکوپ رامان و روش فلورسنت مورد استفاده  UV,CD,IRدر این بخش طیف سنجی 

 گیرد. می قرار 

 : UVالف( طیف سنجی 

نانو متر است.  اندازه گیری شدت  260جذب اشعه ماورای بنفش در حدود  DNAبرای جفت 

بطور گسترده برای مطالعه UV جذب  با اسپکترو فتومتر منظم آسان است. از جهت طیف سنجی 

، B-DNA ،B'-DNA ،A-DNAشود. تغییرات جذب برای انتقال  فاز می ادهاستف   DNAبازشدن

Z-DNA ،P-DNA   .بسیار کم است 
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   CD (Circular dichroism)ب( طیف سنجی مولر 

بسیار حساس به ساختار سلیسی  UVنانومتری نسبت به جذب 260در مجاورت  CDطیفهای 

مشخص و  CDهای دارای طیف B-DNA ،A-DNA ،Z-DNA ،P-DNA)یا بلورهای( هستند. 

بین   DNAبسیار متفاوت هستند. این  واقعیت  بطور گسترده  در مطالعه  انتقال  ساختاری

 شوند. می ساختارهای مختلف مارپیچ استفاده

 و اسپانوسکوپ: IRج( طیف سنجی 

 تواند مورد استفاده مطالعاتیمی حساس هستند. DNAطیف مادون قرمز و رامان به ساختار  

دارد.  DNAقرار گیرد. با این حال محدودیت این روش در این است که آنها نیاز به غلظت باالی 

 شود.می کمتر استفاده CDو  UVبه همین دلیل نسبت به 

 د( روش فلورسنت

کنند. در روش  فلورسانس از طریق  اتصال  نمی عمال پرتو جذب DNA های مولکول

شود. عمل فلورسانس به علت می استفاده DNAفلورسنت به رنگ آمیزی قوی مانند های مولکول

شود. با این می انتقال انرژی برانگیخته بین مولکول برانگیزنده الکتریکی ومولکول برانگیخته انجام

 توان جزییاتی از اسیدهای نوکلئوتیک بدست آورد. می کار

 

 محاسباتیهای انواع مطالعه نظری پیچش پروتیینها و مدل -2- 3- 2

بیان شد. حاال در این قسمت مطالعه نظری و انواع ها قسمت قبل خواص عمومی پروتئیندر 

چگونه به زیستی های شود. سوال مهم این است که مولکولمی محاسباتی گفتههای مدل

شوند. و می ساختهها زنجیره از پیوند اسید آمینهها رسند؟ در پروتئینمی ساختارهای مختلف

سازد. پیچش پروتئین مستلزم محاسبات ریاضی در سه بعد برای می ( راساختار اولیه )خطی

بین اتم  Φو Ψهای مطالعات نظری ساختار پروتئین است. یک مولکول زیستی با توجه به زاویه

-N-رسد. مثالً در پیوند پپتیدی}می همسایه پیچ خورده و به ساختار مختلفهای کربن مواد اتم

C-(CO)-ها چند مقدار خاص دارند. افزودن موادی مثل اوره موجب دناتوراسیون تنها { این زاویه

شود. یعنی ترکیب اصلی )ساختار دوم( شل شده و به حالت پیچش می در سامانه )ساختار سوم(

 گردد.  می تصادفی برمی گردد. پس از حذف عامل دناتوراسیون پروتئین به ترکیب ساختار دوم بر

ی است که با دقت پیچش و خواص پیچش را مطالعه کند. مشکل آنچه میخواهیم یک مدل نظر

یا انواع ساختارهای متفاوت، اختالف انرژی بسیار کم در ها اصلی در این است که انواع  پیچش

ها از یکدیگر دارند.از این رو به یک تابع بسیار خوب انرژی برای پیش بینی  TBkحدود چند 

زیر را مد نظر هستند. الف: تعداد حاالت  ترمودینامیکی های ینیازمندیم. در این مطالعات پیش بین

 قابل مشاهده ب: سرعت پیچش  ج: اثر جهش خاص در سرعت پیچش. 



 

 

پیچش یک مسئله جالب است، زیرا شامل مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل عددی است 

مسئله پیچش که تا به امروز بصورت کامل حل نشده است دو مدل پیوسته و گسسته برای حل 

امینه ساده بهم های میتوان تصور کرد. درمدل فضای پیوسته پروتئینها به شکل زنجیره از اسید

در یک راس قرار گرفته است حتی در این شرایط نیز پروتئین  ها پیوسته اند که هریک از اسید امینه

. چرا که یکی میتواند وضعیتهای مختلف به خود بگیرد. فضای پیوسته غیر قابل بررسی است 

بعدی که در آن )تعداد  nبسیار مهم تعداد زیاد درجه آزادی است مثالً فضای ترکیب های ازمشکل

رسد. مسئله دوم زمان می 10726اتمی  به  3576( در یک پپتید است . دریک باکتری n=3×اتم

انفورماتیک برای رویم  دانشمندان زیست می محاسبات است. از این رو به  سراغ  فضای  گسسته

روند. در مدل فضای گسسته بر روی شبکه کاهش درجه ها میگسسته کردن فضا به سراغ شبکه

کاستن از پیچیدگی و ساده سازی آنهاست. یکی از ها آزادی است. روش استاندارد در بررسی مدل

ل کاهش مطالعه، مدل چشم انداز انرژی تصادفی است. مدل سازی به دو صورت مدهای روش

 شود.  می انجام میگرد که هر یک جداگانه بحثای سازی عددی و مدل سازی شبکه

 

 روش عددی -1- 2- 3- 2

: در این روش تابع انرژی متشکل از شش پارامتر از جمله انرژی  الف( مدل سازی مولکولی

ه پیوندها، انرژی پیوند طولی، انرژی ..... دیگر است. پس  یافتن  مقدار پارامترهای تابع انرژی را ب

رسانیم. و برای مکانیک مولکولی، انرژی یک مولکول در یک تابع ساده که از فاصله ایده می حداقل

برند. این روش از می آل پیوند و زاویه و واکنشهای غیرپیوندی )واندروالس( و پیوند کولنی بهره

 کند .می ابتدایی ترین روشهاست. بنابراین از شبیه سازی چشم پوشی

دراین شبیه سازی نقطه شروع تعریف مناسب از میدان ینامیک مولکولی: ب( شبیه سازی د

 نیروهای موثر به کمک هامیلتونی و الگرانژی یا معادالت نیوتن است.

 پ( شبیه سازی دینامیک النژوین:

یک روش مناسب برای درك چگونگی رسیدن ساختار اولیه به ساختار دوم و سوم است که 

کند. دراین شبیه سازی واکنش اتم با می را ممکن و واقع بینانه مطالعه مدل شیمایی پروتئین

گردد. مولکولهای آب و حاللهای می خودش )یا سامانه( محاسبه های محیط تنها از طریق واکنش

 شود.می دیگر نیز بطور صریح به حساب آورده
 ج(روش مونت کارلو:
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Abstract 

Research Aim:  In this thesis, we first study and study the 

biomacromolecules and they role and importance. Then, we introduce the 

fundamentalsof statistical mechanics and simulation.Among theoretical 

studies, we focus on the lattice models, specially the HP lattice model.In this 

regard, at first the structural parameters and the role of atomics bonding are 

in vestigeted. Thence two main viewpoints in the problem of protein folding 

is assented. In con tinue ,three main physical properties of the pro teins ,i.e. 

structure ,thermodynamics and synthetic is studied 

Research method:  In this thesis, we study the current literature in the field. 
Findings:  the defects in the HP lattice model. We in vestigate the problem 

and suggeet to we the triangular lattice rather than the square lattice.this can 

help to solve the Leventhal paradox and other problems. 
Conclusion:  HP model  on square lattices, despite of advances and bene 

fits , sutfers From defects and is dis able to represent fine aspects of protein 

folding problem.by changing the lattice to a triangular one, fine structure any 

be  revealed. 
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