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 همچون سلول حیاتی هاي فعالیت تنظیم در مهمی بسیار نقش پروتئین این. دارد تعلق کینازها  پروتئین ابرخانواده به 2مارك هدف
 چون پاتولوژیکی هاي حالت در آن، نامناسب کارکرد.کند می ایفا تمایز و سلولی اسکلت تنظیم سلولی، اتصاالت تنظیم قطبیت، ایجاد

 این ساختاري جزئیات درك. شده گزارش پیلوري، هلیکوباکتر توسط زایی بیماري و ها سرطان برخی آتیسم، آلزایمر، بیماري
 علیه بر موثر و اختصاصی هاي درمان توسعه در مهم گامی فعال، به فعال غیر حالت از عبور در آن حرکتی جزئیات بویژه و پروتئین

  . آید می شمار به پروتئین این زاي بیماري رفتارهاي

 به 208 ترئونین باقیمانده تبدیل با و مولکولی دینامیک سازي شبیه تکنیک از استفاده با تا نمودیم تالش مطالعه این در روش
  .نمائیم بررسی را سازي فعال مسیر در آنزیم رفتار آید، می شمار به آنزیم کارکرد جهت در ساز فعال موتاسیون یک که گلوتامات،

. است ، در قسمتهاي مختلف پروتئین2مارك شدن فعال جهت در همسو و یکنواخت رفتاري عدم وجود از حاکی نتایج هیجنت
 تحت نواحی اما اند کرده حرکت آنزیم شدن فعال جهت در اغلب دومین، این از مستقل حرکت داراي و UBA دومین از دور نواحی
 با همسو نتایج، این. دهند نمی نشان خود از 2مارك آنزیم شدن فعال جهت در و منظم رفتاري ناحیه، این با برهمکنش تاثیر

  .اند داده نسبت  UBA دومین به بازدارندگیخود کارکرد که است مطالعاتی

  سازي  سازي دینامیک مولکولی، فعال شبیه، 2مارك :کلمات کلیدي
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Verification of structural changes induced by T208E mutation in MARK2 protein by Modeling and 
Molecular Dynamic Simulation technique 

 

Background: 

Mark2 belongs to the super-family of Kinase proteins. This protein has Substantial role in regulation of 
vital cellular processes like induction of polarity,  regulation of cell  junctions, Cyto-skeleton structure 
and differentiation. The abnormal function of this protein has been associated with some pathological 
conditions like Alzheimer’s disease, Autism, several carcinomas and development of virulent effects of 
Helicobacter pylori. Understanding the structural base of the function of this protein and specially detail 
of its transition motion from inactive to active state, would be a prominent step toward development of 
special and effective treatments against pathological behavior of the protein.  

Method: 

Here we tried to verify the structural changes induced by T208E mutation which has activating effect on 
protein function, by Molecular Dynamics Simulation technique. 

Results: 

 although the enzyme structure shifts toward active state, but this process is not a uniform change in all 
through the expected regions. functional regions that have little or no interaction with UBA domain, say 
yes to activating motions but those of having interactions with UBA domain, are held in-place and don’t 
show a shift toward activation in their structure. These results  confirm the suggested auto-inhibitory 
function for  UBA-domain. 
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