
ی کبربردی بیوانفورمبتیک برای همههبمجموعه آموزش  

 PDBپروتئین در قبلب فرمت هبی آموزش مقبیسه همردیفی توالی
 تهیه و تدوین:

 حسن رسولی )مرکس تحقیقبت بیولوشی پسشکی دانشگبه علوم پسشکی کرمبنشبه(

بزای  BLASTريشی بزای مقبیسٍ دي تًالی بب یکذیگز است کٍ اس ابشاری بٍ وبم  alignmentمقبیسٍ َمزدیفی یب 
ابشار اوجبم مقبیسٍ َمزدیفی است ي بیه ایه دي مقًلٍ یعىی  blastشًد. دقت داشتٍ ببشیذ کٍ آوجبم آن استفبدٌ می

alignment  يblast َبی اسبسی يجًد دارد. بب تًجٍ بٍ ایىکٍ ایه مبحث بزای عالقٍ مىذاوی در تذيیه شذٌ است تفبيت
اوذ لذا سعی شذٌ است مطبلب مذکًر بب بیبوی سبدٌ ي ريان بزای ایه عشیشان کٍ تبسٌ شزيع بٍ یبدگیزی بیًاوفًرمبتیک کزدٌ

پبیٍ ي ايلیٍ بیًاوفًرمبتیک را یبد گیزوذ ي مجبًر وببشىذ بزای شزکت در تشزیح گزدد تب ديستبن بتًاوىذ بٍ راحتی اصًل 
َبی فضبیی در حبل حبضز در کشًر بزگشار می شًد شزکت ومبیىذ. َمبوطًری کٍ گفتٍ شذ َبیی کٍ بب قیمتيرکشبپ
blast  دارد. وًع ايل مقبیسٍ ابشار اوجبم مقبیسٍ َمزدیفی است. بٍ طًر کلی چىذ وًع مقبیسٍ َمزدیفی یب َمتزاسی يجًد

-می pairwise alignmentیک تًالی بب تًالی دیگز است کٍ بٍ آن مقبیسٍ َمزدیفی ديگبوٍ یب َمزدیفی مقبیسٍ 

کٍ در یک پبیگبٌ َب تًالی گًیىذ. وًع ديم مقبیسٍ َمزدیفی مقبیسٍ یک تًالی بب چىذیه تًالی مختلف )گبَی حتی بب میلیًن
َبیی کٍ دارای حذاقل یب حذاکثز گیزد. ایه وًع اس مقبیسٍ َمزدیفی معمًال بزای شىبسبیی تًالیدادٌ يجًد دارد( صًرت می

 NCBIببشذ. در پبیگبٌ )یعىی تًالی کٍ شمب آن را بب تًالی َبی دیگز مقبیسٍ می کىیذ( می queryتشببٍ بٍ تًالی 
در آدرس  PDBيجًد دارد. در حبل حبضز ابشار دیگزی کٍ در پبیگبٌ  BLASTابشارَبی مختلفی اس 

http://www.rcsb.org/pdb  ٍمًجًد است معزفی می شًد. ایه ابشار بٍ شمب کمک می کىذ کCHAIN َبی
َب را شىبسبیی کىیذ. بزای استفبدٌ اس ایه مختلف یک پزيتئیه را بب یکذیگز مقبیسٍ کىیذ ي وقبط تشببٍ مًجًد در ایه فبیل

 ا دوببل کىیذ.ابشار مزاحل سیز ر

دس آدسس:  PDBٍسٍد بِ سبیت  -1
analyze-http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do#Category 

سا اًتخبة  ANALYZEببیستی اص هٌَی سوت چپ گضیٌِ  PDBپس اص ٍسٍد بِ سبیت  -2

. پس اص اًتخبة ایي گضیٌِ صفحِ جذیذی هطببق بب ضکل صیش بشای ضوب بِ ًوبیص دس کٌیذ

 خَاّذ آهذ:

http://www.rcsb.org/pdb
http://www.rcsb.org/pdb
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do#Category-analyze
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do#Category-analyze
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ّبی ضوبسُ دستشسی تَالی Sequence and structure alignmentاکٌَى دس بخص  -3

استفبدُ  1CIV  ٍ1SMKسد ًوبییذ. دس ایٌجب هب اص دٍ ضوبسُ دستشسی پشٍتئیي خَد سا ٍا

 ّبی دلخَاّتَى سا دس ایي قسوت ٍاسد کٌیذ.این. ضوب هی تَاًیذ ضوبسُ دستشسی تَالیکشدُ

 
ضوب  select associated chain IDّب اکٌَى دس قسوت بعذ اص دسج کذ دستشسی تَالی -4

ّبی پشٍتئیي chain Aّبی دلخَاّتَى سا بب ّن هقبیسِ کٌیذ. دس ایٌجب هب دٍ chainببیستی 

 هزکَس سا بشای هقبیسِ بب یکذیگش اًتخبة کشدُ این:
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سٍش هقبیسِ خَد ًَع  select comparison methodبعذ اص ایي هشحلِ ببیستی دس گضیٌِ  -5

)یعٌی هقبیسِ دٍ تَالی بب یکذیگش( سا  blast2seqسا اًتخبة ًوبییذ. دس ایٌجب هب اص گضیٌِ 

ّبی دیگشی ًیض دس ایي صفحِ ٍجَد داسًذ کِ ّش کذام اص آًْب هشبَط این . گضیٌِاًتخبة کشدُ

 ضًَذ:بِ ًَع خبصی اص هقبیسِ ّوشدیفی ّستٌذ ٍ بب تَجِ بِ ًیبص کبسبش اًتخبة هی

 
سا اًتخبة ًوبییذ.  Alignپس اص اًتخبة سٍش هقبیسِ ّوشدیفی اکٌَى ببیستی ضوب گضیٌِ  -6

هزکَس سا بب ّوذیگش هقبیسِ کٌیذ. پس  pdbایي گضیٌِ بِ ضوب کوک خَاّذ کشد تب دٍ فبیل 

 ببضذ:اًتختبة ایي گضیٌِ صفحِ خشٍجی ضوب بِ صَست صیش هی
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تَاًیذ ًقبط تطببِ آًْب سا هطبّذُ ضوب دس دستشس است ٍ هی chainاکٌَى توبهی هطخصبت دٍ 

اص اّویت  pdbّب بش اسبس الگَی ّبی سِ بعذی اص پشٍتئیيًوبییذ. چٌیي هقبیسبتی ٌّگبم ایجبد هذل

بطِ بب آى تَاًیذ آًبلیضّبی هَسدًظش سا رخیشُ کٌیذ ٍ دس ساببالیی بشخَسداس است. ضوب اکٌَى هی

 تفسیشّبی هٌبسبی سا اسائِ دّیذ.

 

 

 

 
 


