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 ها ساختار پروتئین یمقدمه ای بر پیش بین

 ساختار پروتئینبخش اول: آشنایی با 

ن دارای گیرد. پروتئیشود که پروتئین به خود میساختار پروتئین، یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می

 که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد باشدچهار ساختار می

 

 پروتئین ساختار اول

رهایی خطی ها پلیمشود. این پروتئینباشد گفته میای از اسیدهای آمینه میتوالی پروتئین که به صورت رشتهبه 

 اند.از اسیدهای آمینه هستند که با پیوند پپتیدی بهم متصل شده
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 پروتئین ساختار دوم

 گیرد. شود که پروتئین در حین تاشدگی به خود میهای موضعی گفته میبه نظم

 

 ساختار دوم قسمتی از یک پروتئین؛ مارپیچ آلفا به رنگ خاکستری و صفحه بتا به رنگ قرمز نمایش داده شده

 :شودها خود به چند دسته تقسیم میساختار دوم پروتنئین

ترین و انعطاف پذیرترین ترتیب، کنفرماسیونی مارپیچی و راست گرد بوده به نام مارپیچ آلفا. سادهمارپیچ آلفا 

هاست. مارپیچ آلفا یک مارپیچ راستگرد است که ساختار آن پیچ آلفا یکی از ساختارهای دوم رایج در پروتئینمار

آنگستروم  1.۵اسید آمینه وجود دارد. یعنی هر  ۳.۶شود. در هر دور مارپیچ آلفا، آنگستروم یکبار تکرار می ۵.۴هر

ای با وه کربوکسیل و آمین در مارپیچ آلفا با اسید آمینهگیرد. هر گریک اسید آمینه در طول مارپیچ آلفا قرار می

باشد و این الگو در سراسر مارپیچ، غیر از چهار اسیدآمینه در دو فاصله چهار تا از خود، دارای باند هیدروژنی می

 .است.پروتئین های که به شکل مارپیچ الفا هستند به پروتئین های فنری نیز معروفندانتهای آن تکرار شده

های مهم باشد. یکی از تفاوتدار میهای بتا، ساختار دوم بسیارکشیده و چینساختار صفحههای بتا: صفحه

هایی که معموالً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد های بتا با مارپیچ آلفا این است که اسیدآمینهصفحه

مایل به های بتا تگیرند بنابراین صفحهورت یکدیگر قرار میاند، برای تشکیل این ساختار در مجااز هم قرارگرفته

یک رشته  CO هایای که میان گروهرشتهپذیری ناچیزی دارند. پیوندهای هیدروژنی بینسختی داشته و انعطاف

 شوند که این صفحاتبخشند و باعث میشوند، به صفحات بتا پایداری میرشته بتای مجاور ایجاد می NH بتا و

 .ی زیگزاگ داشته باشندظاهر
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 هاپروتنئین ساختار سوم

 .شودگیرد گفته میبعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود میحالت سه

در ساختمان نوع سوم برخالف پروتئینهای رشته ای، زنجیره پلی پپتیدی روی خود پیچ و تاب خورده و ایجاد 

همانند انزیم ها، پروتئینهای حامل، تغذیه ای، غشایی و غیره ساختمان کروی را می کند . اکثر پروتئینهای سلوی 

به این  .دارای چنین ساختمانی می باشند این نوع پیچش پیچشی حد مابینپیچش در نوع دوم و چهارم می باشد

 میگویند. "کمپلکس"یا همان  "پیچیده"نوع ساختار ساختار 

 هاپروتئین ساختار چهارم

ابه یا ها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشپروتئین در فضا کنار یکدیگر. بیشتر پروتئینحالت قرارگیری چند 

گردد. این ساختارترتیب اند، اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار میمتفاوت ساخته شده

پروتئین در  دهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکتقرارگرفتن زیر واحدهای یک پروتئین را شرح می

های شیمیایی دارد. به این توجه داشته باشید که در ساختار سوم یا همان ساختار کمپلکس فقط یک واکنش

پروتئین به دور خود می پیچد ولی در ساختار چهارم چند پروتئین به دور هم میپیچند.برای ساختار چهارم می 

 .پروتئین گلیادین و گلوتنین تشکیل شده است توان پروتئین گلوتن در گندم را نام برد که از اتصال دو

 های تعیین ساختار پروتئینروش

کشف ساختار سوم و چهارم یک پروتئین راهنمای بسیار مهمی برای تعیین کارکرد این پروتئین است. از روشهای 

 توان به پراش اشعه ایکس و تشدید مغناطیسی هسته اشاره کرد.معمول می

 بینی ساختار پروتئینپیشهای روشبخش دوم: 

یان بعدی پروتئین از روی دنباله آمینواسیدهای آن یا به ببینی ساختار پروتئین به معنای استنتاج ساختار سهپیش

 ٔ  مسأله اب مبنا از پروتئین ساختار تعیین. است پروتئین ٔ  دیگر، تعیین ساختار دوم و سوم از روی ساختار اولیه

ست. تعیین ساختار پروتئین یکی از مسائل مهم در حوزه بیوانفورماتیک و شیمی ا متفاوت پروتئین یک طراحی

 ها( دارد.فناوری )در طراحی آنزیمتئوری است و اهمیت زیادی در پزشکی )برای مثال در طراحی دارو( و زیست

 اجزای اصلی در ساختار یک پروتئین

 هایشکل. اندشده متصل یکدیگر به پپتیدی پیوندهای ٔ  وسیلهای از آمینواسیدها هستند که به ها زنجیرهپروتئین

 دهاآمینواسی برخی. است پذیرامکان بعدیسه فضای در( آلفا کربن اطراف در چرخش با) زنجیره این از متفاوتی

 NH و یک گروه آزاد C=O آزاد گروه یک با منفی و مثبت مجزای ٔ  ناحیه دو دارای و دارند قطبی ساختار

تواند نوع آمینو اسید موجود را می 2۰دهند. ن دو گروه در ساختار پروتئین تشکیل پیوند هیدروژنی میهستند. ای

بندی نمود. برای مثال، گلیسین کوچکترین زنجیره جانبی را که برمبنای ساختار شیمیایی زنجیره جانبی تقسیم
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گیری ساختارهای محلی پروتئین ایجاد شکلتنها شامل یک اتم هیدروژن است، دارد و بنابراین انعطاف باالیی در 

 .کندمی

های آلفا و صفحات بتا، در نظر گرفت. ای از اجزای ساختار دوم، حلقهتوان به صورت دنبالهساختار پروتئین را می

ا گیرد و آمینواسیدهدر ساختار دوم، الگوهای منظمی از پیوندهای هیدروژنی بین آمینواسیدهای همسایه شکل می

زوایای فی )زاویه حول نیتروژن و کربن آلفا( و سای )زاویه حول پیوند کربن آلفا و کربن کربونیل( یکسانی  دارای

 هستند.

 

 های پیوند فی و سایزاویه

 مارپیچ آلفا

آمینواسید  ۳٫۶ها است که در هر دور به طور متوسط مارپیچ آلفا پر تکرارترین نوع از اجزای ساختار دوم در پروتئین

 1۰دور )معادل با  ۳شود. طول متوسط هر مارپیچ . یک پیوند هیدروژنی نیز در انتهای دور چهارم ایجاد میدارد

ترازی پیوندهای هیدروژنی یک آمینواسید( متغیر است. هم ۴۰تا  ۵دور ) 11تا  1٫۵آمینواسید( است. این طول از 

کند و منجر به ایجاد یک بار مثبت جزئی در آمینواسید انتهای مارپیچ گشتاور دوقطبی را در مارپیچ ایجاد می

است، با یک گروه با بار منفی مانند فسفات تعامل دارد.  NH شود. از آنجا که این ناحیه دارای گروه آزادمی

 بیرون یآب محیط با تعامل برای را رابط یک که است پروتئین هایهسته آلفاسطح مارپیچ ترین مکان برایولمعم

و قسمت بیرون تمایل به داشتن  گریزآب آمینواسیدهای داشتن به تمایل مارپیچ داخلی قسمت. کندمی ایجاد

گریز خواهند ینواسید، سه آمینواسید آبدارد؛ بنابراین در طول مارپیچ از هر چهار آم دوستآب آمینواسیدهای

گریزی دارند. به طور کلی خاصیت آب سلولی غشای بود. سایر آمینواسیدهای موجود در هسته پروتئین یا داخل

نی بیتوان در پیشگریز دارند. از این ویژگی میتری آمینواسید آبهای قرار گرفته در سطح، تعداد کممارپیچ

گرفت. برای مثال نواحی با مقادیر بیشتر از آالنین، گلوتامین اسید، لوسین و متیونین و  ها کمکساختار پروتئین

 .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

آمینواسید  1۰تا  ۵آمینواسید متوالی در یک بخش از زنجیره با  1۰تا  ۵ن صفحات بتا از پیوندهای هیدروژنی میا

اند. این نواحی دارای کنش شیمیایی ممکن است همسایه باشند )با ای دیگر از زنجیره تشکیل شدهدیگر در ناحیه

ه ود داشتوج میانشان در متفاوتی ساختارهای و باشند دور خیلی است ممکن یا( میانشان در کوتاه ٔ  یک حلقه

ند تواندهند، همچنین میجهت باشند که تشکیل یک صفحه موازی را میتوانند همها در صفحه میباشد. زنجیره

 هزنجیر دسته دو هر تواندمی صفحه یک درنهایت و شوندمی نامیده ناموازی ٔ  در جهت متفاوت باشند که صفحه

ای هیدروژنی در صفحات موازی و ناموازی متفاوت است. پیونده الگوی. دارد نام ترکیبی صفحه که باشد داشته را

 الیح در دهد،می تشکیل همسایه آمینواسیدهای با را هیدروژنی پیوند دو صفحه داخلی ٔ  هر آمینواسید در رشته

 کلی، طور به. دهندمی داخلی مجاور ٔ  رشته با را هیدروژنی پیوند یک تنها مرزی هایرشته آمینواسیدهای که

 .تر استهای آلفا مشکلکان صفحات بتا از مارپیچم بینیپیش

 حلقه

تفاوت های مهای آلفا و صفحات بتا هستند، دارای طولبین مارپیچ ها نواحی از زنجیره پروتئینی هستند که حلقه

های با پیچ تند که یک دور کامل در زنجیره در سطح ساختار قرار دارند. حلقه بعدی هستند و و ساختار سه

 اسیدآمینو دو ٔ  کنند، ممکن است طولی به اندازهپتیدی هستند و دو رشته ناموازی بتا را به هم متصل میپپلی

 قهحل روی آمینواسیدهای که آنجا از. اند تعامل در هاپروتئین سایر و اطراف آبی محیط با هاحلقه. باشند داشته

دهی به ساختار همچنین تأثیری روی شکل و ندارند محیط و فضا محدودیت هسته داخل آمینواسیدهای همانند

ها بیشتر است؛ بنابراین، در یک دوم ندارند، احتمال رخداد جایگزینی، حذف یا جایگذاری آمینواسیدها در آن

 ئینیپروت ٔ  دنباله در هاحلقه نقش. باشد حلقه یک ٔ  دهندهتواند نشاندنباله همترازی، وقوع بیشتر این موارد می

 .اینترون در دنباله ژنوم است نواحی نقش همانند

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha_helix.png?uselang=fa
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 چنبره

نباشد و نتوان آن را یک حلقه در نظر گرفت، به عنوان  بتا صفحه ای از ساختار دوم که یک مارپیچ آلفا یا یکناحیه

 .شودیک چنبره در نظر گرفته می

 پروتئین هابینی ساختار دوم پیش

شود که به تعیین ساختار محلی دوم از گفته می بیوانفورماتیک درهایی بینی ساختار دوم به مجموعه روشپیش

های آلفا، صفحات بتا و پردازند. تعیین ساختار دوم به معنای تعیین مکان مارپیچروی دنباله آمینواسیدها می

 هتوان به کمک نتایج بهای روی رشته آمینواسید است. میزان موفقیت یک روش تعیین ساختار دوم را میحلقه

های موجود پروتئین ارزیابی نمود. بهترین و جدیدترین روش بلور ساختار روی DSSP دست آمده از الگوریتم

شود تا از ساختار پیش بینی شده بتوان به درصد دارند. این دقت باال موجب می ۸۰در این حوزه دقتی حدود 

ه نمود. های پروتئینی استفادهمترازی دنباله بندی الگوهای ساختاری یاعنوان ویژگی در بهبود مسائلی نظیر طبقه

 .شودتعیین می EVA و LiveBench های تعیین ساختار دوم، به صورت هفتگی توسطدقت روش

 های پیشنهادیمروری بر الگوریتم

 فاسمن-ها، روش کوبینی ساختار دوم وجود دارد. یکی از اولین روشروش متفاوت برای پیش 2۰امروزه، بیش از 

کند. پارامترهای مربوط به هر است که بر مبنای احتمال رخداد هر یک از آمینواسیدها در هر ساختار عمل می

آید. اولین بار در اواسط احتمال بر مبنای تعداد رخداد هر آمینواسید در هر یک از اجزای ساختار دوم به دست می

رامترهای به دست آمده از یک نمونه کوچک از میالدی، نتایج ضعیفی از این الگوریتم به کمک پا 1۹۷۰دهه 

های جدیدتری برای تخمین بهتر پارامترهای هر احتمال های بعد روشهای آمینواسیدی به دست آمد. درسالدنباله

 .درصد است ۶۰تا  ۵۰ارائه شد. دقت این روش در اطراف 

کردند( انشمندی که در این حوزه کار می)برگرفته از نام سه د GOR الگوریتم قابل توجه بعدی در این حوزه روش

 تنتاجاس ترکند. این روش نسبت به روش قبلی از تکنیک احتماالتی قویکار می اطالعات تئوری است که بر مبنای

رخداد  شرطی احتمال کند. این تکنیک عالوه بر احتمال رخداد هر آمینواسید در هر ساختار ازاستفاده می بیزی

تر و فاسمن دقیق-کند. این روش نسبت به الگوریتم کوهایش نیز استفاده میط همسایههر آمینواسید به شر

های آلفا را بهتر از درصد است. این روش مارپیچ ۶۵برابر با  GOR تر است. دقت اولین نوع از الگوریتمحساس

 .دهدصفحات بتا تشخیص می

 عصبی هایشبکه همچون ماشین یادگیری هایروشگام رو به جلوی بعدی در این حوزه، به کارگیری 

به  مصنوعی عصبی شبکه ای از ساختارهای تعیین شده روی یک سری دنباله را به هراست. مجموعه مصنوعی

 هاشود تا شبکه، الگوهای مشترک در هر ساختار را شناسایی کند. این دسته از روشعنوان داده آموزش داده می

وند. این شصد هستند. با این وجود، صفحات بتا همچنان با دقت بسیار پایینی تعیین میدر ۷۰دارای دقت بیش از 
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بعدی و الگوهای پیوندهای هیدروژنی است. دو روش شناخته نکته به دلیل کمبود اطالعات در رابطه با ساختار سه

ین بردار ماش های بعدی،هستند. در پژوهش "JPRED" و "PSIPRED" های عصبیشده بر مبنای شبکه

 .]ها معرفی شدنیز به عنوان روشی کارآمد برای یافتن حلقه پشتیبان

 پروتئین ها سومبینی ساختار پیش

آن و یافتن کمینه سراسری این انرژی است.  آزاد انرژی ٔ  محاسبه پروتئین، ساختار تعیین در مهم ٔ  دو زیر مسأله

نه اختارهای ممکن یک پروتئین را برای یافتن کمیبینی ساختار پروتئین باید تمام فضای سیک الگوریتم پیش

سراسری جستجو کند. ابعاد این فضا بسیار بزرگ است. یک رویکرد برای کاهش فضای جستجو هرس کردن آن 

ند، برای اهای مشابه پروتئین هدف تعیین شدهتوان از ساختارهایی که به صورت آزمایشگاهی از پروتئیناست. می

 هایروش روی پیش هایچالش و هاپیشرفت خود ٔ  و، استفاده کرد. زانگ در مقالههرس کردن فضای جستج

 .است کرده مطرح را پروتئین ساختار تعیین

 های مبتنی بر انرژیروش

های تصادفی زیادی برای جستجوی فضای ساختارهای پروتئین برای یافتن کمینه سراسری ارائه شده است. روش

های کوچک کارآمد هستند. برای محاسباتی باالیی نیاز دارند و تنها برای پروتئینها منابع این دسته از روش

های بهینه و همچنین منابع محاسباتی عظیمی همچون تر نیاز به گسترش الگوریتمهای بزرگپروتئین

 .است شده توزیع محاسبات ابرکامپیوترها یا

 ای پروتئینسازی مقایسهمدل

های دیگر را به عنوان یک نقطه شروع یا الگو استفاده ن، ساختارهای معین پروتئینای پروتئیسازی مقایسهمدل

بعدی کند. این روش به این دلیل کارآمد است که با وجود تعداد زیادی پروتئین تنها تعداد محدودی ساختار سهمی

نوع  2۰۰۰تئین تنها حدود ها نوع پروشود که با وجود میلیونها وجود دارد. تخمین زده میممکن برای پروتئین

 :توان در دو گروه زیر قرار دادها را میها وجود دارد. این روشتاشدگی متفاوت در فضای سه بعدی برای پروتئین

 سازی همولوژِیکیمدل

ها برمبنای این فرض منطقی هستند که دو پروتئین با دنباله توالی مشابه دارای ساختارهای سه این دسته از روش

های مورد ها به میزان تشابه بین پروتئین مورد نظر و پروتئینشابهی نیز هستند. دقت این دسته از روشبعدی م

سازی همولوژیکی پیدا کردن توالی هدفی است که به عنوان الگو استفاده الگوریتم بستگی دارد. مشکل عمده مدل

وند، با شمل کمتر از خود توالی دچار تغییر میهای پروتئین در طول روند تکاشود. از آنجا که تاشدگیاستفاده می

 .نمود استفاده الگو عنوان به دارند، زیادی ٔ  هایی که حتی در همترازی فاصلهتوان از توالیدقت مناسبی می

 



۸ 

 

 سازی بر اساس رشته پروتئینمدل

رای شود. بیسه میمقا داده پایگاه یک در مشخص ساختار با هایپروتئین مجموعه با پروتئین در این روش رشته

 شود؛ بنابراین ساختارهایهر یک به کمک یک تابع امتیازدهی، میزان سازگاری هر دنباله با هر ساختار مشخص می

 .شوندممکن برای هر دنباله معین می

 بینی هندسه زنجیره جانبیپیش

اختار بینی سطرح در پیشم مسائل از یکی نیز بعدی سه ساختار داخل در آمینواسیدها جانبی قرارگیری زنجیره

ها بر روی یک ستون ای از پیکربندی زنجیرهها است. این مسئله معموالً به صورت قرارگیری مجموعهپروتئین

ها مشود. این دسته از الگوریتگفته می "رتیمر"ها شود. به این مجموعه پیکربندیمحکم پلی پپتیدی مطرح می

ها هستند که انرژی تمام مجموعه کمینه شود. دو رویکرد مطرح در ربندیای از این پیکبه دنبال یافتن مجموعه

هستند که یک تابع هزینه را روی یک سری متغیر گسسته کمینه  "SCMF" و "DEE" هایاین حوزه الگوریتم

فاده تهای موجود رتیمرها اسها از کتابخانهکنند که در اینجا این متغیر گسسته رتیمرها هستند. این الگوریتممی

ها در هر یک از سه دسته مستقل از ستون پروتئین، وابسته به ستون پروتئین یا وابسته به کنند. این کتابخانهمی

گونه اطالعاتی از پیکربندی خود ستون های مستقل از ستون پروتئین هیچگیرند. کتابخانهساختار دوم قرار می

مارهای مربوط به هر نوع رتیمر را برای هر یک از اجزای ساختار های وابسته به ساختار دوم، آدهند. کتابخانهنمی

تون های وابسته به سدهند. در نهایت، کتابخانهها به صورت مجزا ارائه میدوم یعنی مارپیچ آلفا، صفحه بتا و حلقه

 .دهندهای محلی ستون در نقاط مختلف ارائه میپروتئین نیز آمارهایی وابسته به پیکربندی

 پروتئین ها ساختار چهارمی پیش بین

وان در مورد تبینی کنیم، میبعدی هر پروتئین را با دقت باالیی پیشدرشرایطی که توانسته باشیم ساختار سه

 .ساختار چهارم که مربوط به قرارگیری دو یا چند پروتئین در کنار هم است نیز اظهار نظر نمود

 افزارها و ابزارهای محاسباتینرم

-I" ها وجود دارد. دو ابزار موفق در این زمینهافزار برای برای تعیین ساختار پروتئیناد زیادی نرمامروزه، تعد

TASSER" و"HHpred" نام دارند. 

 


