مقدمه ای بر پیش بینی ساختار پروتئین ها
بخش اول :آشنایی با ساختار پروتئین
ساختار پروتئین ،یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته میشود که پروتئین به خود میگیرد .پروتئین دارای
چهار ساختار میباشد که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد

ساختار اول پروتئین
به توالی پروتئین که به صورت رشتهای از اسیدهای آمینه میباشد گفته میشود .این پروتئینها پلیمرهایی خطی
از اسیدهای آمینه هستند که با پیوند پپتیدی بهم متصل شدهاند.
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ساختار دوم پروتئین
به نظمهای موضعی گفته میشود که پروتئین در حین تاشدگی به خود میگیرد.

ساختار دوم قسمتی از یک پروتئین؛ مارپیچ آلفا به رنگ خاکستری و صفحه بتا به رنگ قرمز نمایش داده شده
ساختار دوم پروتنئینها خود به چند دسته تقسیم میشود:
مارپیچ آلفا سادهترین و انعطاف پذیرترین ترتیب ،کنفرماسیونی مارپیچی و راست گرد بوده به نام مارپیچ آلفا.
مارپیچ آلفا یکی از ساختارهای دوم رایج در پروتئینهاست .مارپیچ آلفا یک مارپیچ راستگرد است که ساختار آن
هر ۵.۴آنگستروم یکبار تکرار میشود .در هر دور مارپیچ آلفا ۳.۶ ،اسید آمینه وجود دارد .یعنی هر  1.۵آنگستروم
یک اسید آمینه در طول مارپیچ آلفا قرار میگیرد .هر گروه کربوکسیل و آمین در مارپیچ آلفا با اسید آمینهای با
فاصله چهار تا از خود ،دارای باند هیدروژنی میباشد و این الگو در سراسر مارپیچ ،غیر از چهار اسیدآمینه در دو
انتهای آن تکرار شدهاست.پروتئین های که به شکل مارپیچ الفا هستند به پروتئین های فنری نیز معروفند.
صفحههای بتا :ساختار صفحههای بتا ،ساختار دوم بسیارکشیده و چیندار میباشد .یکی از تفاوتهای مهم
صفحههای بتا با مارپیچ آلفا این است که اسیدآمینههایی که معموالً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد
از هم قرارگرفتهاند ،برای تشکیل این ساختار در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند بنابراین صفحههای بتا تمایل به
سختی داشته و انعطافپذیری ناچیزی دارند .پیوندهای هیدروژنی بینرشتهای که میان گروههای  COیک رشته
بتا و  NHرشته بتای مجاور ایجاد میشوند ،به صفحات بتا پایداری میبخشند و باعث میشوند که این صفحات
ظاهری زیگزاگ داشته باشند.
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ساختار سوم پروتنئینها
حالت سهبعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود میگیرد گفته میشود.
در ساختمان نوع سوم برخالف پروتئینهای رشته ای ،زنجیره پلی پپتیدی روی خود پیچ و تاب خورده و ایجاد
ساختمان کروی را می کند  .اکثر پروتئینهای سلوی همانند انزیم ها ،پروتئینهای حامل ،تغذیه ای ،غشایی و غیره
دارای چنین ساختمانی می باشند این نوع پیچش پیچشی حد مابینپیچش در نوع دوم و چهارم می باشد .به این
نوع ساختار ساختار "پیچیده" یا همان "کمپلکس" میگویند.
ساختار چهارم پروتئینها
حالت قرارگیری چند پروتئین در فضا کنار یکدیگر .بیشتر پروتئینها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشابه یا
متفاوت ساخته شدهاند ،اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار میگردد .این ساختارترتیب
قرارگرفتن زیر واحدهای یک پروتئین را شرح میدهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکت پروتئین در
واکنشهای شیمیایی دارد .به این توجه داشته باشید که در ساختار سوم یا همان ساختار کمپلکس فقط یک
پروتئین به دور خود می پیچد ولی در ساختار چهارم چند پروتئین به دور هم میپیچند.برای ساختار چهارم می
توان پروتئین گلوتن در گندم را نام برد که از اتصال دو پروتئین گلیادین و گلوتنین تشکیل شده است.
روشهای تعیین ساختار پروتئین
کشف ساختار سوم و چهارم یک پروتئین راهنمای بسیار مهمی برای تعیین کارکرد این پروتئین است .از روشهای
معمول میتوان به پراش اشعه ایکس و تشدید مغناطیسی هسته اشاره کرد.
بخش دوم :روشهای پیشبینی ساختار پروتئین
پیشبینی ساختار پروتئین به معنای استنتاج ساختار سهبعدی پروتئین از روی دنباله آمینواسیدهای آن یا به بیان
دیگر ،تعیین ساختار دوم و سوم از روی ساختار اولیهٔ پروتئین است .تعیین ساختار پروتئین از مبنا با مسألهٔ
طراحی یک پروتئین متفاوت است .تعیین ساختار پروتئین یکی از مسائل مهم در حوزه بیوانفورماتیک و شیمی
تئوری است و اهمیت زیادی در پزشکی (برای مثال در طراحی دارو) و زیستفناوری (در طراحی آنزیمها) دارد.
اجزای اصلی در ساختار یک پروتئین
پروتئینها زنجیرهای از آمینواسیدها هستند که به وسیلهٔ پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل شدهاند .شکلهای
متفاوتی از این زنجیره (با چرخش در اطراف کربن آلفا) در فضای سهبعدی امکانپذیر است .برخی آمینواسیدها
ساختار قطبی دارند و دارای دو ناحیهٔ مجزای مثبت و منفی با یک گروه آزاد  C=Oو یک گروه آزاد NH
هستند .این دو گروه در ساختار پروتئین تشکیل پیوند هیدروژنی میدهند 2۰ .نوع آمینو اسید موجود را میتواند
برمبنای ساختار شیمیایی زنجیره جانبی تقسیمبندی نمود .برای مثال ،گلیسین کوچکترین زنجیره جانبی را که
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تنها شامل یک اتم هیدروژن است ،دارد و بنابراین انعطاف باالیی در شکلگیری ساختارهای محلی پروتئین ایجاد
میکند.
ساختار پروتئین را میتوان به صورت دنبالهای از اجزای ساختار دوم ،حلقههای آلفا و صفحات بتا ،در نظر گرفت.
در ساختار دوم ،الگوهای منظمی از پیوندهای هیدروژنی بین آمینواسیدهای همسایه شکل میگیرد و آمینواسیدها
دارای زوایای فی (زاویه حول نیتروژن و کربن آلفا) و سای (زاویه حول پیوند کربن آلفا و کربن کربونیل) یکسانی
هستند.

زاویههای پیوند فی و سای
مارپیچ آلفا
مارپیچ آلفا پر تکرارترین نوع از اجزای ساختار دوم در پروتئینها است که در هر دور به طور متوسط  ۳٫۶آمینواسید
دارد .یک پیوند هیدروژنی نیز در انتهای دور چهارم ایجاد میشود .طول متوسط هر مارپیچ  ۳دور (معادل با 1۰
آمینواسید) است .این طول از  1٫۵تا  11دور ( ۵تا  ۴۰آمینواسید) متغیر است .همترازی پیوندهای هیدروژنی یک
گشتاور دوقطبی را در مارپیچ ایجاد میکند و منجر به ایجاد یک بار مثبت جزئی در آمینواسید انتهای مارپیچ
میشود .از آنجا که این ناحیه دارای گروه آزاد  NHاست ،با یک گروه با بار منفی مانند فسفات تعامل دارد.
معمولترین مکان برای مارپیچ آلفاسطح هستههای پروتئین است که یک رابط را برای تعامل با محیط آبی بیرون
ایجاد میکند .قسمت داخلی مارپیچ تمایل به داشتن آمینواسیدهای آبگریز و قسمت بیرون تمایل به داشتن
آمینواسیدهای آبدوست دارد؛ بنابراین در طول مارپیچ از هر چهار آمینواسید ،سه آمینواسید آبگریز خواهند
بود .سایر آمینواسیدهای موجود در هسته پروتئین یا داخل غشای سلولی خاصیت آبگریزی دارند .به طور کلی
مارپیچهای قرار گرفته در سطح ،تعداد کمتری آمینواسید آبگریز دارند .از این ویژگی میتوان در پیشبینی
ساختار پروتئینها کمک گرفت .برای مثال نواحی با مقادیر بیشتر از آالنین ،گلوتامین اسید ،لوسین و متیونین و
مقادیر کمتر از پرولین ،گلیسین ،تیروزین و سرین تمایل به تشکیل مارپیچ آلفا دارند.
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یک مارپیچ آلفا با پیوندهای هیدروژنی (نقاط زرد)
صفحات بتا
صفحات بتا از پیوندهای هیدروژنی میان  ۵تا  1۰آمینواسید متوالی در یک بخش از زنجیره با  ۵تا  1۰آمینواسید
دیگر در ناحیهای دیگر از زنجیره تشکیل شدهاند .این نواحی دارای کنش شیمیایی ممکن است همسایه باشند (با
یک حلقهٔ کوتاه در میانشان) یا ممکن است خیلی دور باشند و ساختارهای متفاوتی در میانشان وجود داشته
باشد .زنجیرهها در صفحه میتوانند همجهت باشند که تشکیل یک صفحه موازی را میدهند ،همچنین میتوانند
در جهت متفاوت باشند که صفحهٔ ناموازی نامیده میشوند و درنهایت یک صفحه میتواند هر دو دسته زنجیره
را داشته باشد که صفحه ترکیبی نام دارد .الگوی پیوندهای هیدروژنی در صفحات موازی و ناموازی متفاوت است.
هر آمینواسید در رشتهٔ داخلی صفحه دو پیوند هیدروژنی را با آمینواسیدهای همسایه تشکیل میدهد ،در حالی
که آمینواسیدهای رشتههای مرزی تنها یک پیوند هیدروژنی را با رشتهٔ مجاور داخلی میدهند .به طور کلی،
پیشبینی مکان صفحات بتا از مارپیچهای آلفا مشکلتر است.
حلقه
حلقهها نواحی از زنجیره پروتئینی هستند که بین مارپیچهای آلفا و صفحات بتا هستند ،دارای طولهای متفاوت
و ساختار سهبعدی هستند و در سطح ساختار قرار دارند .حلقههای با پیچ تند که یک دور کامل در زنجیره
پلیپپتیدی هستند و دو رشته ناموازی بتا را به هم متصل میکنند ،ممکن است طولی به اندازهٔ دو آمینواسید
داشته باشند .حلقهها با محیط آبی اطراف و سایر پروتئینها در تعامل اند .از آنجا که آمینواسیدهای روی حلقه
همانند آمینواسیدهای داخل هسته محدودیت فضا و محیط ندارند و همچنین تأثیری روی شکلدهی به ساختار
دوم ندارند ،احتمال رخداد جایگزینی ،حذف یا جایگذاری آمینواسیدها در آنها بیشتر است؛ بنابراین ،در یک
دنباله همترازی ،وقوع بیشتر این موارد میتواند نشاندهندهٔ یک حلقه باشد .نقش حلقهها در دنبالهٔ پروتئینی
همانند نقش نواحی اینترون در دنباله ژنوم است.
۵

چنبره
ناحیهای از ساختار دوم که یک مارپیچ آلفا یا یک صفحه بتا نباشد و نتوان آن را یک حلقه در نظر گرفت ،به عنوان
یک چنبره در نظر گرفته میشود.
پیشبینی ساختار دوم پروتئین ها
پیشبینی ساختار دوم به مجموعه روشهایی در بیوانفورماتیک گفته میشود که به تعیین ساختار محلی دوم از
روی دنباله آمینواسیدها میپردازند .تعیین ساختار دوم به معنای تعیین مکان مارپیچهای آلفا ،صفحات بتا و
حلقههای روی رشته آمینواسید است .میزان موفقیت یک روش تعیین ساختار دوم را میتوان به کمک نتایج به
دست آمده از الگوریتم  DSSPروی ساختار بلور پروتئین ارزیابی نمود .بهترین و جدیدترین روشهای موجود
در این حوزه دقتی حدود  ۸۰درصد دارند .این دقت باال موجب میشود تا از ساختار پیش بینی شده بتوان به
عنوان ویژگی در بهبود مسائلی نظیر طبقهبندی الگوهای ساختاری یا همترازی دنبالههای پروتئینی استفاده نمود.
دقت روشهای تعیین ساختار دوم ،به صورت هفتگی توسط  LiveBenchو  EVAتعیین میشود.
مروری بر الگوریتمهای پیشنهادی
امروزه ،بیش از  2۰روش متفاوت برای پیشبینی ساختار دوم وجود دارد .یکی از اولین روشها ،روش کو-فاسمن
است که بر مبنای احتمال رخداد هر یک از آمینواسیدها در هر ساختار عمل میکند .پارامترهای مربوط به هر
احتمال بر مبنای تعداد رخداد هر آمینواسید در هر یک از اجزای ساختار دوم به دست میآید .اولین بار در اواسط
دهه  1۹۷۰میالدی ،نتایج ضعیفی از این الگوریتم به کمک پارامترهای به دست آمده از یک نمونه کوچک از
دنبالههای آمینواسیدی به دست آمد .درسالهای بعد روشهای جدیدتری برای تخمین بهتر پارامترهای هر احتمال
ارائه شد .دقت این روش در اطراف  ۵۰تا  ۶۰درصد است.
الگوریتم قابل توجه بعدی در این حوزه روش ( GORبرگرفته از نام سه دانشمندی که در این حوزه کار میکردند)
است که بر مبنای تئوری اطالعات کار میکند .این روش نسبت به روش قبلی از تکنیک احتماالتی قویتر استنتاج
بیزی استفاده میکند .این تکنیک عالوه بر احتمال رخداد هر آمینواسید در هر ساختار از احتمال شرطی رخداد
هر آمینواسید به شرط همسایههایش نیز استفاده میکند .این روش نسبت به الگوریتم کو-فاسمن دقیقتر و
حساستر است .دقت اولین نوع از الگوریتم  GORبرابر با  ۶۵درصد است .این روش مارپیچهای آلفا را بهتر از
صفحات بتا تشخیص میدهد.
گام رو به جلوی بعدی در این حوزه ،به کارگیری روشهای یادگیری ماشین همچون شبکههای عصبی
مصنوعی است .مجموعهای از ساختارهای تعیین شده روی یک سری دنباله را به هر شبکه عصبی مصنوعی به
عنوان داده آموزش داده میشود تا شبکه ،الگوهای مشترک در هر ساختار را شناسایی کند .این دسته از روشها
دارای دقت بیش از  ۷۰درصد هستند .با این وجود ،صفحات بتا همچنان با دقت بسیار پایینی تعیین میشوند .این
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نکته به دلیل کمبود اطالعات در رابطه با ساختار سهبعدی و الگوهای پیوندهای هیدروژنی است .دو روش شناخته
شده بر مبنای شبکههای عصبی " "PSIPREDو " "JPREDهستند .در پژوهشهای بعدی ،ماشین بردار
پشتیبان نیز به عنوان روشی کارآمد برای یافتن حلقهها معرفی شد[.
پیشبینی ساختار سوم پروتئین ها
دو زیر مسألهٔ مهم در تعیین ساختار پروتئین ،محاسبهٔ انرژی آزاد آن و یافتن کمینه سراسری این انرژی است.
یک الگوریتم پیشبینی ساختار پروتئین باید تمام فضای ساختارهای ممکن یک پروتئین را برای یافتن کمینه
سراسری جستجو کند .ابعاد این فضا بسیار بزرگ است .یک رویکرد برای کاهش فضای جستجو هرس کردن آن
است .میتوان از ساختارهایی که به صورت آزمایشگاهی از پروتئینهای مشابه پروتئین هدف تعیین شدهاند ،برای
هرس کردن فضای جستجو ،استفاده کرد .زانگ در مقالهٔ خود پیشرفتها و چالشهای پیش روی روشهای
تعیین ساختار پروتئین را مطرح کرده است.
روشهای مبتنی بر انرژی
روشهای تصادفی زیادی برای جستجوی فضای ساختارهای پروتئین برای یافتن کمینه سراسری ارائه شده است.
این دسته از روشها منابع محاسباتی باالیی نیاز دارند و تنها برای پروتئینهای کوچک کارآمد هستند .برای
پروتئینهای بزرگتر نیاز به گسترش الگوریتمهای بهینه و همچنین منابع محاسباتی عظیمی همچون
ابرکامپیوترها یا محاسبات توزیع شده است.
مدلسازی مقایسهای پروتئین
مدلسازی مقایسهای پروتئین ،ساختارهای معین پروتئینهای دیگر را به عنوان یک نقطه شروع یا الگو استفاده
میکند .این روش به این دلیل کارآمد است که با وجود تعداد زیادی پروتئین تنها تعداد محدودی ساختار سهبعدی
ممکن برای پروتئینها وجود دارد .تخمین زده میشود که با وجود میلیونها نوع پروتئین تنها حدود  2۰۰۰نوع
تاشدگی متفاوت در فضای سه بعدی برای پروتئینها وجود دارد .این روشها را میتوان در دو گروه زیر قرار داد:
مدلسازی همولوژِیکی
این دسته از روشها برمبنای این فرض منطقی هستند که دو پروتئین با دنباله توالی مشابه دارای ساختارهای سه
بعدی مشابهی نیز هستند .دقت این دسته از روشها به میزان تشابه بین پروتئین مورد نظر و پروتئینهای مورد
استفاده الگوریتم بستگی دارد .مشکل عمده مدلسازی همولوژیکی پیدا کردن توالی هدفی است که به عنوان الگو
استفاده میشود .از آنجا که تاشدگیهای پروتئین در طول روند تکامل کمتر از خود توالی دچار تغییر میشوند ،با
دقت مناسبی میتوان از توالیهایی که حتی در همترازی فاصلهٔ زیادی دارند ،به عنوان الگو استفاده نمود.
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مدلسازی بر اساس رشته پروتئین
در این روش رشته پروتئین با مجموعه پروتئینهای با ساختار مشخص در یک پایگاه داده مقایسه میشود .برای
هر یک به کمک یک تابع امتیازدهی ،میزان سازگاری هر دنباله با هر ساختار مشخص میشود؛ بنابراین ساختارهای
ممکن برای هر دنباله معین میشوند.
پیشبینی هندسه زنجیره جانبی
قرارگیری زنجیره جانبی آمینواسیدها در داخل ساختار سه بعدی نیز یکی از مسائل مطرح در پیشبینی ساختار
پروتئینها است .این مسئله معموالً به صورت قرارگیری مجموعهای از پیکربندی زنجیرهها بر روی یک ستون
محکم پلی پپتیدی مطرح میشود .به این مجموعه پیکربندیها "رتیمر" گفته میشود .این دسته از الگوریتمها
به دنبال یافتن مجموعهای از این پیکربندیها هستند که انرژی تمام مجموعه کمینه شود .دو رویکرد مطرح در
این حوزه الگوریتمهای " "DEEو " "SCMFهستند که یک تابع هزینه را روی یک سری متغیر گسسته کمینه
میکنند که در اینجا این متغیر گسسته رتیمرها هستند .این الگوریتمها از کتابخانههای موجود رتیمرها استفاده
میکنند .این کتابخانهها در هر یک از سه دسته مستقل از ستون پروتئین ،وابسته به ستون پروتئین یا وابسته به
ساختار دوم قرار میگیرند .کتابخانههای مستقل از ستون پروتئین هیچگونه اطالعاتی از پیکربندی خود ستون
نمیدهند .کتابخانههای وابسته به ساختار دوم ،آمارهای مربوط به هر نوع رتیمر را برای هر یک از اجزای ساختار
دوم یعنی مارپیچ آلفا ،صفحه بتا و حلقهها به صورت مجزا ارائه میدهند .در نهایت ،کتابخانههای وابسته به ستون
پروتئین نیز آمارهایی وابسته به پیکربندیهای محلی ستون در نقاط مختلف ارائه میدهند.
پیش بینی ساختار چهارم پروتئین ها
درشرایطی که توانسته باشیم ساختار سهبعدی هر پروتئین را با دقت باالیی پیشبینی کنیم ،میتوان در مورد
ساختار چهارم که مربوط به قرارگیری دو یا چند پروتئین در کنار هم است نیز اظهار نظر نمود.
نرمافزارها و ابزارهای محاسباتی
امروزه ،تعداد زیادی نرمافزار برای برای تعیین ساختار پروتئینها وجود دارد .دو ابزار موفق در این زمینه"I-
"TASSERو ""HHpredنام دارند.
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