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 پایگاه داده قطعات پپتیدی:

 نرم افزار جدید برای کمک به طراحی پروتئین های نوترکیب  

 
 

 2سید شهریار عرب، 1,* فاطمه فضلعلی

   fatemeh.fazlali@modares.ac.irفاطمه فضلعلی  -1

 sh.arab@modares.ac.irدکتر سید شهریار عرب  -2

 

 

 چکیده    

 

اند .این قطعات پروتئین ها یکی از اجزای اصلی سلول ها هستند که معموال از چندین قطعه تقریبا مجزا تشکیل شده 

با ویژگی های   پروتئینطراحی  می توانند در طراحی و ساخت پروتئین های نو ترکیب با عملکرد های خاص استفاده شوند.  

کاربرد های اساسی در پژوهش و   طراحی پروتئین های نو ترکیب  مشخص یکی از زیر مجموعه های مهندسی پروتئین است. 

بیوانفورماتیک افزار  نرم  یک  پروتئین  طراحی  دستیار  دارد.  است.   یصنعت  پپتید  طراحی  های   برای  روش  از  استفاده 

یک  رای  ارائه شده دابرنامه    بیوانفورماتیک به کاهش هزینه های ساخت و بررسی کامل تمام محیط حل مسئله کمک میکند.

  مورد نظر کاربران   که با اتصال به یک پایگاه داده امکان جستجوی برای یافتن پپتیدی با شرایط مشخص  داردرابط کاربری  

. سازدممکن میرا  اند  هزار ساختار سوم پروتئین تولید شده   196از میان بیش از چهل میلیون قطعه پروتئینی که از حدود  
 برای عموم قابل استفاده است.  http://bioinf.modares.ac.ir/software/lindaاز طریق آدرس این نرم افزار 

 
 

پایگاه داده قطعات پپتیدی، طراحی پروتئین ، طراحی پپتید،    مهندسییی پروتئین،،  های نو ترکیب  پروتئینکلمات کلیدی: 

 ، بیوانفورماتیک، بیوانفورماتیک ساختاری پروتئینیداده های حجیم 

 

 مقدمه   .1

سلول متمرکز شده است. روزانه حجم وسیع و متنوعی  شناسی مولکولی در سال های اخیر بروی شناخت بیشتر  زیست

  اصلی ترین اجزای سازنده سلول ها هستند.    از  ها تولید و منتشر می شود. پروتئین ها  سلول  از داده های جدید در اثر بررسی

ای پیچیده بیشتر عملکرد های اصلی سلول را برعهده دارند. پروتئین ها در ویژگی های ساختاری و درشت مولکول هاین  

های مولکولی ضروری هستند که در تمام    بافت اندام های بدن ها تاثیر گذارند. پروتئین ها مکانیزم عملکردی سلول و در

هستند. بیست مدل آمینواسید مختلف داریم که با  بخش های حیات وجود دارند. اجزای سازنده پروتین ها آمینواسید ها  

 [1]ترکیب کردن آنها می توان زنجیره های پروتئینی متفاوتی تولید کرد.

 
* Email: fatemeh.fazlali@modares.ac.ir 

http://bioinf.modares.ac.ir/software/linda
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پروتئین    ر و با ایجاد تغییر در ساختا  عملکرد هر پروتئین به شدت به ویژگی های ساختاری هر پروتئین وابسته است  

. به پروتئین های جدیدی که از ترکیب پروتئین های دیگر برای ایجاد  ها می توان عملکرد های مختلفی در آنها ایجاد کرد

امروزه بازار جهانی پروتئین های نو ترکیب بیش از   نو ترکیب گفته می شود.یک عملکرد خاص ساخته می شوند پروتئین  

میلیارد دالر برسد. حجم و   5به بیش از    2030است و پیش بینی می شود که تا سال    ارزش گذاری شدهیک میلیارد دالر

 میزان رشد این بازار در یک دهه نشان از اهمیت این صنعت دارد.

استفاده از اطالعات ساختاری با    ها  نهیآم  ی دهای شده اس  ی زیبرنامه ر  شی از پ  رییتغبه    دانشی است که  نی پروتئ  یمهندس 

پروت  تغییرات   ئین هاو عملکردی  این  پردازد.  بعد  می  اساس ساختار سه  بر  و    نیمع  ن یپروتئ  کیشناخته شده    ی معمواًل 

شاخص ترین مزیت این کار کاهش هزینه های آزمایشگاهی است که با کم کردن فضای   .  آن است  ییایم یوشیب  سمیمکان 

 [2]جستجو با انجام محاسبات کامپیوتری اتفاق می افتد.

ییراتی در توالی های آمینواسیدی طراحی و ساخت پروتئین ها و آنزیم های جدید با عملکرد های نو بواسطه ایجاد تغ 

به عالوه برای    در آن ها است.  †دار  و دیگری تکامل جهت  *دارای دو راهکار عمده است . یکی طراحی هدفمند پروتئین ها 

 [3]ایجاد تغییرات در اندازه و ارایش فضایی مولکول ها هم می تواند با روش های دیگر مهندسی پروتین انجام داد.

 

پروتئین    [4] شکل فضایی است که پروتئین به صورت خود به خودی در محیط های مختلف دارد.  ‡ساختار پروتئین  

 [5]. اندکه در شکل اول نمایش داده شده  ها دارای چهار مدل ساختاری هستند

 
 

 چهارم یک پروتئینساختار های اول و دوم و سوم و  – 1شکل 

 

است که با پیوند به یکدیگر متصل شده اند و زنجیره پلی پپتید خطی را ایجاد  ها  آمینواسید  توالیمدل ساختاری اول  

اند. ساختار اول ساده ترین و در حال مهم ترین ساختار یک پروتئین است زیرا ساختار فضایی و عملکردی هر پروتئین  کرده

 شود. ل ان تعیین می عموما از روی ساختار او

 
* Rational protein design  
† Direct evolution  
‡ protein structure 
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پردازد. برخی از این چیدمان مدل ساختاری دوم به چیدمان فضایی آمینواسید ها در توالی های خطی نزدیک به هم می 

این الگو ها معموال با لینکر ها که توالی های کوچک     اند. مثل مارپیچ های آلفا و زنجیره های بتا.ها قاعده مند و تکرار شونده  

با داشتن یک توالی اسید امینه معموال می توانیم ساختار دوم این توالی را  ستند به یک دیگر متصل می شوند . اسید امینه ه

   با دقت خوبی محاسبه کنیم.

از هم می  توالی های خطی دور  ها در  آمینواسید  به چیدمان فضایی  . گاها مشخص کردن دپردازمدل ساختار سوم 

 ممکن نیست. کوچک  پروتئینساختار دوم و سوم مجزا برای یک 

مدل ساختار چهارم برای پروتئین هایی است که بیشتر از یک زنجیره پلی پپتیدی دارند. در این پروتئین ها هر زنجیره 

.  دهدشود و ساختار چهارم آرایش فضایی و نحوه تماس زیر واحد ها بر هم را نشان میپلی پپتیدی یک زیر واحد نامیده می 

 کوچک که فقط یک زیر واحد دارند ساختار سوم و چهارم یکسان است.  در پروتئین های 

 
*DSSP    اولین بار الگوریتمی برای ساختار دوم ارائه شد   1983عبارتی برای تعریف ساختار دوم پروتئین است. در سال

صات اتمی سعی در شناخت الگو  تا با استفاده از مفاهیم بصری به ساختار دوم برسیم. در واقع این الگوریتم با استفاده از مخت

هر الگو دارای ویژگی های ثابتی است و الگوریتم در کل هشت نوع ساختار دوم برای اسید آمینه ها متصور می    ها دارد.

 [6]شود.

 

است و دسترسی  شروع به آرشیو اطالعات ساختار سوم پروتئین های موجود کرده  †پایگاه داده پروتئین ها   1971از سال  

 worldwide Protein Dataاین پایگاه داده هر هفته توسط مؤسسه بین المللی    به اطالعات آن رایگان و عمومی است.

Bank [7] .دشورسانی می  بروز 

انجام شد  PDBهر رکورد   نویسندگان، اطالعات آزمایش  نام  ه )مثل روش و  شامل اطالعات شناسایی مانند عنوان، 

 میزان تمایز(، تصویر ثابت و ساختار سه بعدی قابل دست ورزی پروتئینی است. 

 

 
 

 . روش2

که به یک پایگاه  طراحی پروتئین های نوترکیب یک نرم افزار تحت وب طراحی شده است فرآیند رای آسان تر کردن ب 

ویژگی استفاده   ششکاربران برای جستجو در میان قطعات پپتیدی می توان از متصل است.   حاوی قطعات پپتیدی  داده

توالی آمینو اسید های موجود، توالی ساختار دوم هر  تعداد و ویژگی شامل  شش این کنند و فضای جستجو را محدود کنند. 

هستند که در آمینواسید ها  رمیزان دسترسی پذیری ه قطعه، قطبیت هر توالی و فاصله بین ابتدا تا انتهای قطعه پپتیدی 

 استفاده شده است.  1برای محاسبات این ویژگی ها از جدول  ادامه توضیح داده می شوند.

توالی آمینو اسید های موجود : کاربران می توانند قطعاتی شامل ترکیبات مختلف بیست نوع آمینواسید موجود  تعداد و  

 این عدد می تواند بین سه تا بیست آمینواسید باشد.  گرافیکی بدهند.را برای یافتن لینکر مناسب به رابط 

 
* Define Secondary Structure of Protein  
† Protein Data Bank archive (PDB) 
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را برای جستجو  DSSPتوالی ساختار دوم هر قطعه : قطعات پپتیدی می توانند هر هشت حالت مختلف در الگوریتم  

 به رابط گرافیکی بدهند.   PDBدر فضای 

توالی های آمینواسید را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. یکی از این دسته بندی ها  قطبیت هر توالی :  

به کمک جدول چگونگی میان کنش آن ها با آب است و فهم ای عملکرد برای طراحی پروتئین های جدید ضروری است.  

محاسبه شده و در پایگاه داده قرار دارد    میزان قطبیت هر یک از قطعات پپتیدی از قبل )جدول یک( خواص آمینواسید ها

ها می تواند  دو کاربران این ویژگی هم برای محدود کردن فضای جستجو می توانند استفاده کنند. هر یک از اینو اسی

 باشند.  †یا غیر قطبی *قطبی 

 تمامی می تواند به رابط گرافیکی داده شود تا ‡( Åفاصله بین ابتدا تا انتهای قطعه پپتیدی: براساس واحد آنگستروم)    

 قطعاتی با این طول از پایگاه داده پیدا شوند. 

برهم کنش های آبگریز نقش عمده ای در شکل گیری و پایداری پروتئین    :هر آمینواسید ها  §میزان دسترسی پذیری     

با توجه به خواص زنجیره  ترس حالل بودنش می سنجند. ها دارند .میزان آبدوست یا آبگریز یا آمینواسید را با میزان در دس

میزان دسترسی پذیری از قبل برای  های جانبی و قطبی بودن مولکول آب اکثر امینو اسید ها در آب حل می شوند. 

آمینواسید ها محاسبه شده و کاربران میتوانند قطعه پپتیدی مورد نظرشان را براساس این که می خواهند چه بخش هایی 

ی سطح پپتید)در تماس با حالل( و چه بخش هایی در داخل ساختار پپتید )بدون تماس مستقیم با حالل( باشد هم  رو

 انتخاب کنند. 

 
* Polar 
† Nonpolar 
‡ Angstrom 
§ Accessibility  



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         685 

و   : جدول خصوصیات اسید امینه های طبیعی که شامل ستون های بار الکتریکی،  قطبیت، پی اچ ایزوالکتریک، شدت قدرت اسید، جرم ملوکولی  1جدول 
   .  فی اسید امینه هاستنام سه و تک حر

 

در نهایت کاربر می تواند یکی یا چند تا از فیلد های موجود را پر کند و نرم افزار تمام قطعات پروتئینی که ویژگی های  

این قطعات می توانند در ادامه برای پیدا شدن قطعه ای که بتوانند  مورد نظر کاربر را دارند را پیدا و به او نمایش دهد.

 پروتئین نو ترکیب مد نظر را بسازد مورد استفاده قرار بگیرد. 

که دارای بیش از   (PDB) بانک اطالعات پروتئین ها  جوالی  ماه ابتدا نسخهتوسعه نرم افزار  در مرحله نخست 

شد. ساختار های سوم دریافتی را فیلتر و با میزان دقت مشخص جداسازی  ساختار سوم پروتئین بود دریافت 196970

 پروتئین را استخراج کردیم. 78000کردیم و تعداد 

بسیاری از پروتئین ها به یک دیگر شبیه هستند ولی برای این نرم افزار ما ناچار به انتخاب نمونه های غیر تکراری   

هستیم چرا که با انتخاب پروتئین های مشابه نتایج نهایی متعلق به گروه های خاصی خواهند بود و وزن دسته ها توزیع 

 78000با درصد از بانک کنار گذاشته شده و تنها   95ئین هایی با تشابه  داده ها را بر هم خواهد زد. به همین علت پروت

   پروتئین باقی مانده بانک داده پر شده است.
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به فایل های اطالعات ( pdbل های یفایل های اطالعات ساختار سوم پروتئین ها )فا برای تبدیل در مرحله ی بعد 

  dsspپایتونی الگوریتم اسکریپت این مرحله از   نوشته شد. )درپایتونی اسکریپت یک ( dssp)فایل های  ساختار دوم

اطالعات مورد نیاز شامل نام پروتئین ها، نام زنجیره های پلی پپتیدی و محتوای اسید امینه ها، ساختار  .(استفاده شد 

اسید امینه ها استخراج شد و به صورت  مرکز تک تک  X,Y,Zدوم، میزان سطح در دسترس در هر پروتئین و موقعیت 

 ستون هایی در یک فایل متنی قرار گرفت . 

کردیم و به صورت یک جدول  MYSQLپایگاه داده پایتونی قبلی را وارد یک اسکریپت در این مرحله فایل خروجی  

ختیم. و محتوا را به اسید آمینه از روی جدول سا 20تا  3بزرگ ذخیره کردیم .سپس قطعات پپتیدی را به طول های 

صورت جدول های جدیدی که شامل ستون های توالی آمینو اسید های موجود، توالی ساختار دوم هر قطعه، قطبیت هر 

 توالی و فاصله بین ابتدا تا انتهای قطعه پپتیدی بود قرار دادیم. 

کاربر و سیستم مدیریت پایگاه داده را  تا ارتباط بین درخواست ی نوشته شدبرای اتصال پایگاه داده و وب سرور اسکریپت 

 ایجاد کند. 

یک اسکریپت پایتونی هم برای مدیریت ورود محتوای جدید به پایگاه داده با هدف بروز نگه داشتن پایگاه داده با پایگاه   

 ایجاد شد.    (PDBاطالعات پروتئین ها )

  40و رابط کاربری اش با هدف یافتن قطعات پپتیدی مناسب از میان بیش از  *( DAPro) پرو دآبه این ترتیب نرم افزار  

 میلیون قطعه پپتیدی موجود در پایگاه داده ایجاد و توسعه پیدا کرد .

 

 

  گیرینتیجه  .3

کشاورزی ، آرایشی، غذایی، شیمیایی و  بهداشتی،  داروییبیوتکنولوژی،   از جملهامروزه پروتئین ها در صنایع مختلفی   

پروسه   کاربرد دارند و تولید پروتئین های نو ترکیبی که عملکرد های جدیدی و مشخصی داشته باشند یکی از نیاز های اصلی

این صنایع است. با در نظر داشتن این موضوع نرم افزار پرو دآ و ابزار های دیگر بیوانفورماتیکی با هدف    ساخت پروتئین در

طراحی شدند تا بتواند عالوه بر کاهش هزینه های آزمایشگاهی به یافتن مجموعه ی کاملی    تسهیل ساخت قطعات پروتئینی 

 از راه حل کمک کند. 

پروتئین هایی را از بانک داده پروتئین ها استخراج می کند و با پردازش آنها را به قطعات پپتیدی به طول  این نرم افزار      

اجازه می دهد تا با تنظیم پارامتر های ورودی رابط کاربری بین چهل   کاربران  و به  سه تا بیست آمینواسید تبدیل می کنند

 کنند.  ارا دارد را پید نمیلیون قطعه پپتیدی به وجود آمده قطعه پروتئینی که شرایط مد نظرشا
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