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Tutkielman aihe on proteiinien laskostuminen sekã mahdollisuudet muodostuvien natüvikonformaatioiden ennustamiseen. Aiheeseen perehdyftün kirjallisuuden pohjalta, keskittyen erityisesti laskostumistapahtuman luonteeseen sekä
proteünien kokonaisraken teiden ennu stamisessa käyte ttyihin menetelmün.
Proteünin laskostuminen on monimutkainen tapahtuma, jota on selitetty monia
eri ækijöitä painottaen. Hydrofobisen romahduksen malli on ndisrä tällã hetkellä
v¡llitseva. Sen mukaan laskostumisen alkaessa tapahtuu hydrofobisæn vuorovaikutusten aiheuttama romahdus proteiinin rakenteessa: hydrofobiset aminohapot pyrkivät eroon vedestä suojautuen hyitrofîilisten aminohappojen
muodostaman kuorc.n :;isä.än. jìom¡jrrlnksg5g¿ 5i,nrvDyf ra(gnnr ¡lkaa t¿unän
jälkeen ast€itt¿in lähestyä lopullista konformaatiotaan, mutta muovautumisen
mekanismeista ei ole yksimielisyyttä.
Laskostumisen molekyylidynaamisella simuloimisella pyriüüin löytämään
sellainen ohjelmassa simuloitavien voimien tasapaino, että se vastaisi todellist¿
tilannefta ja johtaisi siten virtuaaliproteiinin todellisuutta vastaavàan laskostumiseen. Niün voitaisün ennustaa minkä tahansa luonnollisen tai keinotekoisen
proteiinin rakenne suoraan aminohapposekvenssistä. Vaikuttavien osatekijöiden
mäii¡ä on kuitenkin tähän asti osoittautunut liian suureksi ja olosuhteet liian
vaihteleviksi, eikã proteüneille yleisesti toimivia simuloituja voimakenttiä ole
pystyffy luomaan. Sisällyttämällä ohjelmien rajoitteiksi kokeellisesti määritetryä
tietoa rakenteista on laskostuminen luonnollisen kaltaisiin konformaatioihin
kuitenkin jo pystytty simuloimaan.
^dllä hetkellä 'qrmin fana ynttàâ enn¡sta?. proteiinin rakenne on hy,,,i¡ ta¡kka
muihin proteiineihin vertaamalla tehtävä mallitusryö. Tär¿i työtä helpotraa, jos
käytettävissä on tietoa tutkittavan proteiinin lähisukulaisten rakenteista tai jos
proteiinissa on yleisesti esiintyviä rakennepiirteitä. Hyvin läheisiã sukuiaisproteünej

a pystyt¿i¿in

mallittamaan ku takuinkin

Iu

otettav asti, mutta epäv armu u s-

tekijãt kasvavat nopeasti tutkimuskohteen ja mallien vâIisten

erojen

suurentuessa.

Päätelmäni on, että yleispätevän rakenteiden ennustamiseen kykenevän
systeemin luomiseksi on käytettävä yhteistyössä sekä kokeellista tietoa e1.ä
molekyylidynamükkaa. Tietoa aminohappojen ja aminohapposekvenssien
rakenteellisista taipumuksista on käytettãvä voimakenfän aineksina ja
simuloitava laskostumista näin synnytetyssä ympfi stössä.
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