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 بیوفیزیک پروتئین: توضیحی مبتنی بر نظریه گراف

 صابرمحمدامین کاتب

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

باشد. سلسله مراتبی بودن ها، تعریف ریاضیاتی ساختار آن مینه تحلیل محاسباتی بر روی پروتئینعنصر اصلی در انجام هرگو  مقدمه:

ی گراف شامل نظریهسازد. ساختار پروتئین، منجر به افزایش پیچیدگی آن شده و تعریف ریاضیاتی آن را با چالش جدی مواجه می

ی گراف، با در نظر گرفتن ابزارها مبتنی بر نظریهباشد. ها میهای گرافو ویژگی ، توپولوژیی ساختارهاهای موثری به منظور مطالعهتکنیک

 کنند.ها را ایجاد میاطالعات توپولوژی و اتصاالت سراسری امکان تعریف ریاضی ساختارهای پیچیده نظیر پروتئین

کند. معموالً در ها تبدیل میها و یالبعدی از رأس ای دوبعدی پروتئین را به شبکههای مبتنی بر نظریه گراف ساختار سهروشروش ها:  

های کوتاه و بلند برد را ها انواعی از اندرکنشها به عنوان رأس در نظر گرفته شده و یالها و یا موتیفها، آمینواسیداین ساختار اتم

پیوندی میسر بوده و تعیین دقیق مکان هر راس  انواع نیروهای پیوندی و غیرکنند. در تعریف یک گراف، امکان استفاده از نمایندگی می

های ساختار پروتئین به منظور تشخیص نواحی فعال، شود. سپس گرافها انجام میگیری زوایای اندرکنشمبتنی بر نوع، قدرت و جهت

 گیرند.پروتئین مورد استفاده قرار می-های تاخوردگی و تحلیل برهمکنش پروتئینها، خوشهخوشه

در خود حفظ های اصلی و جانبی ساختار را پذیری محلی و عمومی زنجیرهنمایش گرافی ساختار پروتئین، انعطاف   یجه:بحث و نت 

کیفیت  دهند.های گراف پروتئینی، همبستگی باالیی با عملکرد طبیعی خود در پروتئین نشان میمطالعات انجام شده بر رأسکند. می

 های گراف دارد.ها و یالسازی مبتنی بر گراف شدیداً وابسته به الگوریتم مورد استفاده برای تعیین رأسمدل

ی نظریهبر  یمبتن یهاروش سازی پروتئین به کمککیفیت مدل بر های بیوفیزیکیهای برهمکنشتاثیر پارامتردر این سمینار،  استنتاج:

 گیرد.می مورد بحث و بررسی قرار گراف

   نظریه گراف، ساختار پروتئین، شبکه پروتئین :واژه کلید

 مراجع

1. Anishchenko, I., Kundrotas, P. J., & Vakser, I. A. (2018). contact potential for structure prediction of proteins and protein complexes from Potts model. 
Biophysical journal, 115(5), 809-821. 
2. Jacobs, W. M., & Shakhnovich, E. I. (2016). Structure-based prediction of protein-folding transition paths. Biophysical journal, 111(5), 925-936. 
3.  Niknam, N., Khakzad, H., Arab, S. S., & Naderi-Manesh, H. (2016). PDB2Graph: A toolbox for identifying critical amino acids map in proteins based on 
graph theory. Computers in biology and medicine, 72, 151-159.  
4. Vishveshwara, S., Brinda, K. V., & Kannan, N. (2002). Protein structure: insights from graph theory. Journal of Theoretical and Computational 
Chemistry, 1(01), 187-211. 
5.  Jacobs, D. J., Rader, A. J., Kuhn, L. A., & Thorpe, M. F. (2001). Protein flexibility predictions using graph theory. Proteins: Structure, Function, and 
Bioinformatics, 44(2), 150-165. 
 

http://www.ibb.ut.ac.ir/

