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با توجه به لزوم مطالعه برهمکنش بین ماکروملکول ها نظیر  ،DNAپروتئین RNA ،با یکدیگر و نقش آن ها در
عملکرد سللللول و نهایتا فنوتیپ ،و همچنین شللل یه سلللا

محیطها محل برهمکنش این ماکروملکول ها و

همچنین ترکی ات مختلف نظیر عناصللر و  ...با یکدیگر ا یک طرف و همچنین اهمیت مطالعات بین رشللتها ا
طرف دیگر ،ال م بر آن شد تا در این پست مطل ی در این راستا برا خوانندگان این وبالگ آماده گردد.
امرو ه بیوانفورماتیک در تعامل با سایر ر شتهها نظیر علوم ی ستی ،کامپیوتر ،شیمی و فیزیک (کاربرد مکانیک
کوانتومی و مکانیک ملکولی ،معادالت فیزیک نیوتن ،معادالت شرودینگر و  )...به عنوان یک علم چندر شتها در
شللاخهها مختلفی نظیر مطالعات امیک (ژنومیک ،ترانسللکریپتومیک ،پروتئومیک ،متابولومیک ،اینترکتومیک،
فالکسللومیک و غیره) ،ایمنوانفورماتیک یا ایمونولوژ محاس ل اتی ،کیموانفورماتیک یا شللیمی محاس ل اتی ،نقش
چشللمگیر را در علوم آنالیز توالی و سللاختار ،بررسللی برهمکنش بین ملکولها در سللط اتمی ،مدلسللا

و

پی شگویی عملکرد سی ستم ایمنی ،طراحی دارو و واک سنها جدید ،تحقیقات آلرژ ایی و اکت شافات دارویی
دا شته ا ست و جواب خیلی ا سواالت دان شجویان در دوران دبیر ستان با شد که چرا دان شجویان علوم تجربی
دروسی نظیر فیزیک ،ریاضیات و  ...در دوران دبیرستان اخذ میکنند.
این علم نه تنها س ب تسریع تحقیقات علمی شده بلکه به علت تعامل آن با پروژهها ژنوم منجر به دستیابی به
اطالعات ب سیار یاد در مینهها مختلف علوم ی ستی گردیده ا ست .در این را ستا شنا سایی برهمکنش میان
ملکولها در علوم یسللتی ا اهمیت باالیی برخوردار اسللت ،چرا که بررسللی سللاختار و فعالیت ماکروملکولها در
شرایط مختلف و نیز برهمکنش بین آنها برا درک بهتر عملکرد سلولی ال م بوده و ا طرفی این ماکروملکولها
در یک سلول و یا سلولها مختلف به صورت برهمکنش با یکدیگر دارا عملکرد هستند ،که این برهمکنشها
نقش مهمی را در بسیار ا فرایندها سلولی ایفا میکنند به طور که در این مینه سرورهایی که برهمکنش
بین ملکول ها را در سلللط ژنومی بررسلللی میکنند نظیر )Genome Wide Docking Database( GWIDD

توسلللعه یافتند .بنابراین با توجه به نقش این برهمکنشها در فرایندها سللللولی و در نتیجه عملکرد ،مطالعه و
شللناسللایی این برهمکنشها بین ماکروملکولها مختلف در سللط اتمی حائز اهمیت اسللت ،که در این میان
روش ها بیوانفورماتیکی با تکیه بر ابزارها سلللاختار و پایگاه داده ها موجود ،میتوانند اغلب پیش بینی
کننده و تکمیل کننده نتایج آ مای شگاهی در رابطه با برهمکنش میان ماکروملکولها

ی ستی بوده و در واقع به

عنوان پلی میان آ مایشللات تجربی و رهیافتها محاسل اتی ،سل ب کاهش مان و هزینهها در فرآیند تحقیقات
علمی شود (.)1
در این می نه یکی ا روش ها بیوانفور ماتیکی ج هت م طال عه برهمکنش بین ملکول ها روش داکی نگ ملکولی
اسللت ،که یک روش کلید برا پیشلل ینی سللاختار کمپلکس و برهمکنش ماکروملکولها با یکدیگر (گیرنده-
لیگاند) در سط اتمی میبا شد ( شکل  .)1به طور کلی مانی که صح ت ا لیگاند می شود ،منظور یک ملکول
کوچک دارا فعالیت بیولوژیکی اسلللت که گاها یک پروتئین هم میتواند باشلللد و گیرنده نیز میتواند یک
ماکروملکول نظیر پروتئین DNA ،و یا  RNAباشد .اساساً هدف ا داکینگ ملکولی ،دستیابی به یک پیش بینی
ساختار پیچیده لیگاند-گیرنده با استفاده ا روشها محاس اتی است ( .)3 ,2این روش برا اولین بار در سال
 1۹۸2مورد ا ستفاده قرار گرفت ( )4و امرو ه به طور گ سترده به عنوان ابزار ج ستجو مجا

در مراحل اولیه

فرایند توسعه دارو به کار برده میشود (.)5

شکل  :1شماتیکی ا داکینگ ملکولی لیگاند-گیرنده
به طور کلی فرایند داکینگ شامل دو مرحله اصلی میباشد .مرحله اول ،مرحله نمونهگیر ( ،)Samplingشامل
ایجاد کانفورماسیونها (تطابقها ) مختلف یک لیگاند و بررسی جهتگیر آنها نس ت به جایگاه فعال گیرنده
است .در این مرحله الگوریتمها جستجو جهت ایجاد صورتبند ها مختلف یک لیگاند و بررسی جهتگیر
آنها نس ت به جایگاه فعال گیرنده استفاده میشود (شکل .)2

شکل  :2صورتبند ها مختلف یک لیگاند در اطراف ملکول گیرنده
این الگوریتمها ،شامل تط یق پذیر
تابو و ش یه سا

سریع شکل ،ساخت افزای شی ،ش یه سا

مونت کارلو ،ژنتیک ،ج ستجو

حرارتی میبا شند ،که این الگوریتمها به سه د سته کلی ج ستجو

سی ستماتیک  ،ج ستجو

براساس تطابق شکل و جستجو به صورت تصادفی تقسیم میشوند .مرحله دوم داکینگ ،مرحله امتیا دهی است
که یک مول فه مهم در بر نا مه ها داکی نگ اسلللت ،ا این مرح له برا انت خاب بهترین ترک یب و یا بهترین
صورتبند یک لیگاند ا ستفاده و به عنوان مرحله سنجش تمایل ات صال لیگاند به گیرنده تخمین ده می شود.
این تابع الگوریتم داکینگ را قادر میسللا د تا با سللرعت ،کمیت برهمکنش بین لیگاند و گیرنده را بیان کند .در
طول مرحله نمونهبردار الگوریتم داکینگ کنفورماسللیونها مختلفی ا لیگاند را در جایگاه فعال گیرنده جا
میدهد و براسلللاس تابع امتیا دهی آنها را رت هبند میکند .در حالت ایدهآل یک تابع امتیا دهی بهترین امتیا
(منفیترین انرژ آ اد اتصال لیگاند-گیرنده) را به کنفورماسیونی ا لیگاند متصل به گیرنده اختصاص میدهد که
ا لحاظ سط انرژ در بهترین حالت خود (حداقل مقدار) باشد (شکل .)3

شکل  :3انتخاب بهترین کنفورماسیون لیگاند-گیرنده براساس سط انرژ

ا جمله کابردها داکینگ مولکولی اسللتفاده ا آن در طراحی دارو اسللت .در حال حاضللر طراحی دارو به کمک
کامپیوتر به عنوان یکی ا ابزارها بسیار مفید برا توسعه منطقی داروها ،مورد توجه قرار گرفته است و به یکی
ا شاخه ها علمی مهم در شیمی دارویی تحت عنوان کیموانفورماتیک یا شیمی محاس اتی ت دیل شده است.
که در واقع شللامل طراحی دارو ا رو سللاختار بوده و توانسللته مان ال م برا شللناسللایی و طراحی ترکی ات
دارویی ،نوع آنها و بهینهسا

ساختارشان را به حداقل مان برساند.

با این وجود تاکنون کاربرد ا روش داکینگ در علوم دامی گزارش نشللده اسللت و با توجه به طیف وسللیعی ا
مطالعاتی که در بخش عملی و در هر سه گرایش این سه ر شته انجام می شود به خوبی میتوان ا این تکنیک در
این رشلللته اسلللتفاده کرد .در گرایش ژنتیک و اصلللال دام میتوان به مطالعه پیش بینی برهمکنش آنتیژن-
آنتیباد و شنا سایی اپیتوپ آنتیژن و پاراتوپ آنتیباد به هنگام طراحی واک سن به کمک کامپیوتر که ا آن
به مطالعات ایمنوانفورماتیک یاد می شود ،ا شاره کرد .ایمونوانفورماتیک یا ایمونولوژ محا س اتی اخیرا به ویژه با
اسللتفاده ا اطالعات ژنومیک به عنوان مینه ا مهم و نوین نقش چشللمگیر را در علوم آنالیز ،مدل سللا

و

پیشگویی عملکرد سیستم ایمنی ،طراحی واکسنها جدید ،تحقیقات آلرژ ایی و  ...داشته است .همچنین به
بررسلللی برهمکنش ها پروتئین-پروتئین ،پروتئین ،DNA-پروتئین ،RNA-و نقشلللی که این برهمکنشها در
فرایندها سلولی و فنوتیپ صفات دارند ،اشاره کرد .به عنوان مثال ،ملکولها  ،RNAعالوهبر نقشی که در کد
کردن پروتئین دارند ،در ب سیار ا فرایندها

سلولی ا طریق برهمکنش با سایر ملکولها نظیر یونها فلز ،

پروتئین ،DNA ،و  ...دخیل هستند و به ندرت میتوان RNAای یافت که به تنهایی فعالیت خاصی را انجام دهد.
بسیار ا RNAها تنها در حضور پروتئینها خاصی عملکرد خود را ایفا میکنند ،همچنین بسیار ا RNAها
به واسطه ملکولها کوچکی تنظیم می شوند و به محض اتصال این ملکولها به  ،RNAساختار آنها تغییر پیدا
میکند و لذا میتواند عملکرد آن را تغییر دهد .ا طرفی  RNAمیتواند به عنوان یک کاندیدا هدف برا یک
دارو باشللد که میتوان نقش آنتیبیوتیکها را در اتصللال به RNAهای ویروسللی نام برد که اسللتفاده ا داکینگ
میتواند در اختصللاصللی کردن آنتی-بیوتیکها در رابطه با بیمار ها در دام نقش مهمی را ایفا کند .همچنین با
توجه به اینکه تعداد توالیها ژنی و پروتئینی به طور چشللمگیر در عصللر ژنومیک در حال افزایش اسللت ،لذا
شر نویسی این توالیها در رابطه با بررسی عملکرد و مسیرها بیوشیمیایی و برهمکنشها مختلف محصوالت
حاصللل ا این توالیها با دیگر ملکولها یکی ا مهمترین نیا ها ضللرور رشللته بیوانفورماتیک میباشللد ،که
بررسی برهمکنش این ملکولها با استفاده روشها محاس اتی نقش مهمی را در این مینه ایفا میکند (.)6
ا دیگر کاربردها داکینگ در بررسی برهمکنش پروتئین-هاست .به عنوان مثال ،یک ژن  ،Xمحصول پروتئینی
آن با یک پروتئین دیگر حاصللل ا ژن  Yو یا ترکی ات دیگر دارا برهمکنش بوده و در ایجاد یک فنوتیپ خاص
در دام موثر با شد ،و هدف یک محقق برر سی تاثیر چند شکلیها ژنتیکی موجود در ژن  Xو برر سی تاثیر آنها

بر ساختار پروتئینی آن و متعاقب آن برر سی برهمکنش این دو پروتئین در حالتها مختلف ساختار پروتئینی
ایجاد شده به دلیل چندشکلیها ژننتیکی باشد ،در این نوع بررسی ،پس ا اعمال تاثیر چندشکلیها مختلف
بر سلللاختار پروتئین ،داکینگ ملکولی بین دو پروتئین در حالتها مختلف انجام شلللده و ا بین سلللاختارها
مختلف بهترین حالت براسللاس انرژ اتصللال انتخاب میشللود و بدین صللورت میتوان به عنوان یک مارکر و با
استفاده ا مطالعاتی که در سط اتمی انجام شده است ،ا آن بهره جست.
در گرایش فیزیولوژ در رابطه با ترکی ات مورد اسلللتفاده جهت منجمد کردن سللللولها اسلللپرم و بررسلللی
خ صو صیات مرت ط با بارور

سلولها ا سپرم که به وفور در این گرایش ا ستفاده می شود ،میتوان ا شاره کرد.

مقایسه ماده موثره این ترکی ات با دیگر ترکی ات ق ل ا انجام مراحل آ مایشگاهی و انتخاب هدفمند ترکی ات ،با
اسلللتفاده ا تکنیک داکینگ ملکولی و در کنار آن تکنیکها غربالگر مجا

جهت جسلللتجو و انتخاب این

ترکی ات ا پایگاهدادهها و براساس مسیرها بیوشیمایی دخیل در آن ،با استفاده ا نرم افزارها مختلف و تحت
شرایط  In Silicoقابل پیگیر و انجام ا ست ،که خال این نوع مطالعات ،ق ل و یا در حین انجام آ مون و خطا در
آ مایشگاه و سپس مقایسه ترکی ات مختلف با یکدیگر به صورت تجربی ،حس میشود.
در مورد ر شته تغذیه بحث ا ستفاده ا مواد مغذ

شامل ویتامینها و عنا صر معدنی ،ا سیدها آمینه و غیره و

ع ور کردن آنها ا شکم ه مطر می شود که ساختار آنها در پایگاه دادهها موجود و م شخص ا ست و میتوان
تاثیر و تعامل آنها را با دیگر ترکی ات شامل پروتئینها ،هورمونها ،کربوهیدراتها و همچنین  DNAو بیان ژنها
با استفاده ا روش داکینگ ملکولی بررسی کرد .استفاده ا داکینگ ملکولی میتواند جهت سنتز ترکی اتی که ا
طریق آن مواد مغذ قابلیت جذب و دسترسی بیشتر برا موجود داشته و یا اینکه سنتز ترکی اتی که سموم
موجود در خوراک را جذب کند؛ استفاده شود .بنابراین پایه ریز چنین مطالعاتی ق ل ا آ مون و خطا به صورت
تجربی در مقای سه با شرایط  In Silicoمیتواند ،ا یک طرف آگاهی محقق را در نوع ترکی ات مورد ا ستفاده در
جیره ها آ مایشلللی در حال مطالعه ارتقاء داده و ا طرف دیگر ا جن ه ها مختلف به خصلللوص ا نقطه نظر
اقتصاد و تجار به عنوان مثال ساخت باندکنندهها سموم خوراکی بسیار حائز اهمیت و درآمد ا باشد.
دوسللتان در صللورت نیا به اطالعات بیشللتر در این مینه میتوانند به منابع یر مراجعه و یا در صللورت داشللتن
سواالت در این مینه ،نظرات خود را در بخش نظرات مکتوب نمایند.
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