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مقدمه :سرطان یکی از مهمترین چالشهای بهداشتی قرن اخیر و آینده میباشد .طراحی داروهای ضدسرطان هدفمند ،مبتنی بر
آنتیبادیهای مونوکلونال ،نیازمند درک مکانیسم تعامل آنتیبادی–پروتئین در سطح باقیماندهها است .اولین گام برای تولید آنتیبادی
های مونوکلونال ،پیشبینی ساختار آنها میباشد.
روش :در این مقاله ،مهمترین تحقیقات منتشر شده در پایگاههای اطالعاتی  Springer ،ScienceDirect ،PubMedو ،IEEE
برای پیشبینی سایتهای تعامل کمپلکسهای آنتیبادی-پروتئین و تعیین ساختار مؤثر آنتیبادیها ،به صورت ساختاریافته مورد بررسی
قرار گرفت .معموالً برای این منظور ،از شبکههای عصبی مصنوعی یا وبسرورها استفاده میشود .به عالوه ،برخی محققین نیز از
الگوریتمهای تکاملی برای پیشبینی ساختار مؤثر آنتیبادیها استفاده نمودهاند .بر این اساس ،تعداد  14روش مبتنی بر ساختار فضایی
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بررسی قرار گرفت.
نتایج :مطالعه حاضر نشان داد که دقت روشهای مبتنی بر ساختار فضایی تا  %80قابل افزایش میباشد؛ در حالی که دقت روشهای
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باشد؛ برخی محققین برای بهبود دقت (حتی تا  ،)%96تنها از توالی آنتیبادیهای مؤثر بر چند آنتیژن مشابه در آموزش شبکه عصبی
استفاده نمودهاند؛ لذا با توجه به دقت باالی به دست آمده ،پیشنهاد میشود که از روش اخیر برای پیشبینی ساختار آنتیبادیهای
مونوکلونال استفاده گردد.
نتيجهگيري :در این مقاله ،پس از مرور روشهای موجود برای پیشبینی سایتهای تعامل آنتیبادی-پروتئین ،پیشنهادهایی برای
پیشبینی ساختار آنتیبادیهای مونوکلونال پیشنهاد گردید.
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]19؛ اما از آنجا که معموالً ساختارهای ساهبعادی در دساترس
نیستند ،برای پیشبینی ساختار مولکولی آنتیبادی باید از تاوالی
اسید آمینهها استفاده نمود که باا کااهش دقات (نسابت تعاداد
باقیماندههای واس به درستی پیشبینای شاده باه تعاداد کال
پیشبینیها) و پوشاش (نسابت تعاداد ساایتهاای پاروتئین–
پروتئین پیشبینی شده به تعداد سایتهای پاروتئین–پاروتئین
موجود در دنبالاه پروتئینای ماوردنظر) هماراه اسات [.]20-26
برخی از روشهای مذکور در قال وب سارور ()web-server
در دسترس میباشند [ .]46-27با توجه به اهمیت آنتیژنهاا و
آنتیبادیها در سیساتم ایمنای بادن انساان ،برخای محققاین
تحقیقات مستقلی در زمیناه پایشبینای سااختار آنتایژنهاا و
ساختار آنتیبادیها انجام دادهاند [.]47-64
با توجه به اینکه روشهای آزمایشگاهی برای مطالعاه سااختار
آنتیبادیهای مونوکلونال بسایار زماانبار و گاران مایباشاد،
پیش بینی ساختار مؤثر آنتیبادیهای مونوکلونال میتواند منجر
به صرفهجویی قابل توجه در زمان و هزینه گردد .در این مقاله،
ابتدا ،الگوریتمهای هوشمند ارائه شده توس محققین ،در زمینه
پیشبینی ساختارهای مؤثر پروتئینها ،آنتیژنها و آنتیبادیهاا
بررسی شده است .سپس ،با مقایسه و بررسی روشهای موجود
مختلپ ،بهترین راه کار برای تعیین ساختار مؤثر آنتیبادیهاای
مونوکلونال پیشنهاد گردید.
روش
در ای ان تحقی اق ،ابتاادا تعااداد  6واژه کلی ادی مناس ا شااامل
کمپلکس پروتئین-پروتئین ،کمپلکس آنتیبادی-پروتئین ،آنتی
بادی مونوکلونال ،ایمونولوژی ،هوش مصنوعی و شبکه عصابی
برای انجام یک جستجوی جامع و کامال در زمیناه روشهاای
پیشبینی سایتهای تعامل پاروتئینهاا انتخااب شاد .ساپس،
تمامی مقاالت مرتب با واژههای کلیادی فاو از پایگااههاای
اطالعاااااااتی  Springer ،ScienceDirect ،PubMedو
 IEEEاستخراج شدند .با توجه به هدف این تحقیق مبنای بار
بررسی و مرور ساختاریافته روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی،
در همه مراحل جستجو ،از ترکی کلید واژه هوش مصنوعی یاا
شبکه عصبی با کلید واژههای دیگر استفاده شد .هم ناین ،باه
منظااور محاادود نمااودن تعااداد نتااایج جسااتجو و دسااتیابی بااه
مقالههای مرتب تر جستجو به بخشهای عنوان ،کلمات کلیدی
و چکیده مقالههای موجود در پایگاههای مذکور محدود گردیاد.
در نهایت ،با مطالعه چکیده مقالههای استخراج شاده در فرآیناد
جستجو و تبادلنظار ،نویساندگان تعاداد  60مقالاه مارتب باا
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مقدمه
سرطان یکی از نگرانکنندهترین بیماریهاا در سراسار جهاان
بوده و هزینههای بسیار زیادی به خانوادهها و دولتهاا تحمیال
میکناد .روش هاای متاداول بارای درماان سارطان هم اون
جراحی ،پرتو درمانی و شیمی درمانی عوارض جانبی زیادی باه
دنبال دارند؛ زیرا عالوه بر نابودی سلولهاای سارطانی موجا
مختل شدن عملکرد سالولهاای طبیعای نیاز مایشاوند؛ لاذا
محققان به سمت گسترش درمانهای هدفمناد بارای سارطان
گام برداشتهاند [.]1-3
درمان هدفمند مبتنی بر آنتیبادی در ساال  1983توسا []1
 Oldhamو  ]1[ Dillmanمعرفی گردید .آنهاا باا آزماایش
آنتیبادی های مونوکلونال موشی در حیوانات و تعداد محادودی
از بیماران نشان دادند که ایان ناوآ آنتایباادیهاا مایتوانناد
پیشرفت عمدهای در درمان سرطان ایجاد نمایند .این روش باه
عنوان یکی از مؤثرترین روشهای درمان سرطان شناخته شاده
است؛ زیرا به صورت اختصاصی ،تنهاا بار ناابودی سالولهاای
سرطانی (با یک درصد خطا) تمرکز دارد .تاکنون ،بایش از 100
آنتایبااادی مونوکلوناال مختلااپ در پا وهشهااای تجرباای در
حیوانات و کارآزمایی های انسانی بارای درماان سارطان ماورد
استفاده قرار گرفته اند که از میان آنها تنها شمار انادکی بارای
مصارف بالینی توصیه شدهاند [ .]2این نوآ درمان نیازمناد درک
عمیقی از سرم شناسی سرطان ،تکنیک های مهندسی پاروتئین،
مکانیسم عمل سلول های سرطانی و نحوه تعامل باین سیساتم
ایمنی و سلولهای سرطانی است .یک چاالش کلیادی در ایان
نوآ درمان ،شناسایی آنتیژنهاای مناسا بارای درماانهاای
مبتنی بر آنتیبادی است [ .]3عالوه بر این ،برای درمان مؤثرتر،
میتوان آنتی بادیهای مونوکلونال را باا مولکاولهاای سامی،
رادیوایزوتوپها و یا داروهای ضد توموری ترکی نمود .به ایان
ترتی  ،مواد سمی به طور اختصاصی در مجااورت سالولهاای
توموری قرار گرفته و فرآیند تخری سلولها تسریع مایگاردد
[.]2
معموالً برای پایش بینای میازان بارهمکانش آنتایباادی –
پروتئین از روشهای هوشمند استفاده میشود .در این روشهاا
معموالً فرآیند پیشبینی بر مبنای تعامل باین بااقیمانادههاای
موجود در سایت تعامل (باقی مانده های واس ) بین دو پاروتئین
انجام می شود .بدیهی است که اگر ساختار سهبعدی دو پروتئین
با قدرت تفکیک باال در دساترس باشاد( ،باه دلیال اساتفاده از
خصوصیات فضایی کمپلکس آنتی بادی  -پروتئین) پایشبینای
ساختار مولکولی آنتیبادی با دقت بهتری انجاام مایشاود [-4

عبدي و همکاران

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول
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نتایج
 -1-3پيشبيني سایتهاي تعامل پروتئين-پروتئين:

درک مکانیسم تعامل میان پروتئینها به منظور طراحای داروهاا،
نیازمند شناسایی باقیماندههای در حال تعامل است .بدیهی است
که اگر ساختار فضایی پروتئین در دسترس باشد ،شناساایی قابال
اطمینانتر خواهد بود؛ اما بارای گساتره وسایعی از پاروتئینهاا،
ساختار فضایی با قدرت تفکیک باال در دسترس نیست .در نتیجه،
تنها باید باا اساتفاده از تاوالی اسایدهای آمیناه باه پایش بینای
باقیماندهها (اسایدآمینههاایی کاه باا تشاکیل پیوناد پپتیادی،
مولکول آب خود را از دست دادهاناد) پرداخات .بار ایان اسااس
میتوان روشهای پیشبینی ساختار مولکولی را باه دو دساته باا
دسترسی به ساختار فضایی و بدون دسترسی به سااختار فضاایی،
تقسیم نمود [.]5


پيشبيني با استفاده از اطالعات ساختار فضایي

زمااانی کااه ساااختار فضااایی پااروتئین (جهااتگیااری فضااایی
اسیدآمینهها) در دسترس باشد ،معموالً برای پایشبینای بهتار از

جدول  :1روشهاي پيشبيني سایتهاي تعامل پروتئين-پروتئين با استفاده از اطالعات ساختار فضایي

روش پيشبيني

سال
2001

نوع طبقهبند
دو شبکه عصبی پرسپترون متوالی

 Fariselliو همکاران []7

2002

شبکه عصبی پیشرو

مشخصات طبقه بند
شبکه اول 420 :نرون ورودی 75 ،نرون در الیه پنهان و  2نرون خروجی
شبکه دوم 60 :نرون ورودی 30 ،نرون در الیه پنهان و  2نرون خروجی
 220نرون ورودی 4 ،نرون در الیه پنهان و  1نرون خروجی

دقت  ،%72پوشش %56

 Koikeو ]8[ Takagi
 BordnerوAbagyan
[]9
 Wangو همکاران []10

2004
2005

ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان

کرنل گاوسی
کرنل گاوسی

دقت  ، %56پوشش %87
دقت  ،%80پیشبینی مثبت  ،%39حساسیت %64

2006

ماشین بردار پشتیبان

کرنل گاوسی

دقت  ،%65/4حساسیت  ،%66/3وی گی ،%49/7

2006
2006

ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان

کرنل پایه شعاعی
کرنل گاوسی

دقت  ،%51حساسیت %63/7
دقت  ،%73/8حساسیت  ،%68وی گی %76

2007
2008
2009
2009
2012
2012
2014

ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان
الگوریتم جنگل تصادفی
شش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
الگوریتم جنگل تصادفی
ماشین بردار پشتیبان

کرنل پایه شعاعی
کرنل پایه شعاعی
مدل مارکوف پنهان
آموزش با استفاده از روش بهینهسازی ازدحام ذرات
کرنل خطی

دقت  ،%73/5حساسیت %70
حساسیت  ،%60/6وی گی %53/4
دقت  ،%69/3حساسیت  ،%53/6وی گی %58/6
پیشبینی مثبت  ،%76حساسیت %38
دقت %80
دقت  ،%67حساسیت  ،%79وی گی %55
؟

 Zhouو ]6[ Shan

 Chungو همکاران []11
 Nguyenو
]12[ Rajapakse
 Dongو همکاران []13
 Liو همکاران []14
 Liuو همکاران []15
 Sikicو همکاران []16
 Chenو همکاران []17
 Liو همکاران []18
 Hwangو همکاران []19
58
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پیشبینی ساایتهاای تعامال پاروتئینهاا را انتخااب نمودناد.
هم نین سعی شد که فرآیند جستجو تا حد امکان جامع بوده و
همه تحقیقات مارتب را شاامل گاردد .باه عاالوه ،در فرآیناد
انتخاب مقالهها هیچ محدودیتی لحاظ نشده و همه مقالاههاای
مرتب با موضوآ این تحقیق ،مورد بررسی قرار گرفته است.
در مرحلاه بعااد ،بااه دسااتهبنادی مقالااههااای جمااعآوری شااده
پرداختیم .باه طاور کلای ،تحقیقاات انجاام شاده در خصاو
پیشبینی سایتهای تعامل پروتئینها را به دو دسته روشهای
پیش بینی سایت هاای تعامال پاروتئین-پاروتئین و روشهاای
پیش بینی ساختار مؤثر آنتیبادی و آنتیژن تقسیم شاد .اگرچاه
آنتیبادیها و آنتیژنها نیز در حقیقت نوعی پروتئین میباشند؛
اما به دلیل اهمیت آنها در مطالعه و شناخت عملکارد سیساتم
ایمنای باادن و خصوصااً پایشبینای ساااختار آنتایبااادیهااای
مونوکلونال ،تحقیقات مربوط به آنتیباادیهاا و آنتایژنهاا در
دسته جداگانهای قرار داده شد .به عباارت دیگار ،در دساته اول
تحقیقات انجام شده در زمیناه پایشبینای ساایتهاای تعامال
پروتئینها به طور عام و در دسته دوم ،تحقیقات اختصاصای در
رابطه با آنتیبادیها و آنتیژنها قرار داده شدهاناد .باه عاالوه،
دسته اول براساس استفاده یا عدم استفاده از اطالعاات سااختار
فضایی پروتئین ها در فرآیند پیشبینی به دو زیاربخش تقسایم
شد .این در حالی اسات کاه در دساته دوم نیاز الگاوریتمهاای
مربوط به سااختار آنتایباادیهاا و سااختار آنتایژنهاا در دو
زیربخش جداگانه دستهبندی شدهاند.

در مجموآ ،میتوان گفت که از میان  60مقاله اساتخراجی14 ،
روش مبتنی بر ساختار فضایی پروتئینها 28 ،روش مبتنای بار
توالی اسیدهای آمینه (مستقل از ساختار فضایی) پروتئینها11 ،
روش پ ایشبین ای ساااختار آنت ایژنهااا و  7روش پ ایشبین ای
سایت های تعامل آنتیبادیها مورد بررسی قرار گرفته است .باا
وجود این ،تحقیق مستقلی در خصو پیشبینی سااختار ماؤثر
آنتیبادیهای مونوکلونال یافت نشد.
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فضایی آن محاسبه شده است .آنها نیز از طبقاهبناد  SVMباا
کرنل گاوسی برای نگاشت ورودی استفاده نمودند.
هم نین  Wangو همکاران [ ]10برای پیشبینی سایت تعامال
از پروفایل توالی و نر تکاملی به عنوان ورودی طبقهبند SVM
استفاده نمودند .این دو وی گی برای باقیمانده هادف و  10بااقی
مانده از نزدیکترین همسایههای فضایی آن محاسبه و در باردار
ورودی قرار گرفته است.
درمقاله دیگاری Chung ،و همکااران [ ]11از  SVMباا تاابع
کرنل پایه شعاعی برای طبقهبندی دادهها استفاده کردناد .بارای
آموزش  ،SVMدو بردار ورودی مختلپ به کار رفته و نتاایج آن
ها مقایسه شده است .اولین بردار ورودی شامل پروفایل تاوالی و
مساحت در دسترس پنجره تحت بررسی (شامل باقیمانده ماورد
نظر و  11باقیمانده از نزدیکتارین همساایههاای فضاایی آن)
است .بردار ورودی دوم ،عالوه بر ورودیهای قبلی شامل نمرات
حفاظاات وابسااته بااه پنجااره ورودی نیاز مایباشااد .هم ناین،
 Nguyenو  ]12[ Rajapakseاز پروفایل توالی و مساحت در
دسترس برای کدگذاری پنجره ورودی استفاده نمودند .هر پنجره
شامل باقیمانده هدف و  14باقیمانده از نزدیکترین همسایگان
فضایی آن بوده است .برای طبقهبندی دادههاا نیاز از  SVMباا
کرنل گاوسی استفاده گردیده است.
 Dongو همکاران [ ]13اسااس بایشبینای خاود را بار مبناای
گرایش اسیدآمینههای موجود در سایتهای تعامل (گارایش هار
اسیدآمینه متناس است با نسبت فراوانی آن در باقیمانده واس
به فراوانی آن در کل باقیماندههای سطحی) ،مساحت ساطح در
دسترس و پروفایل باینری قرار دادند .وی گایهاای فاو بارای
پنجارهای شااامل باااقیمانااده هاادف و  11همسااایه فضااایی آن
محاسبه و به عنوان ورودی به طبقهبند  SVMبا کرنل تابع پایاه
شعاعی داده شده است.
 Liو همکاران [ ،]14به منظور پیشبینی باقیماندههاای واسا ،
مفهوم جدیدی برای آنها ارائه دادند .آنهاا بارای تماایز بیشاتر
کالسها ،مجموعه مثبت را تنها باقیماندههای واساطی در نظار
گرفتند که نسبت همسایگان واس آنهاا باه کال همساایگان،
بیشتر از آستانه بهینه  0/2باشاد .در مجموعاه داده نیاز دو بااقی
مانده در حال تعامل در نظر گرفته میشوند ،اگر فاصله باین اتام
های آنها کمتر از  5آنگساتروم باشاد .پنجاره ورودی شاامل 4
همسایه فضایی و  8همسایه از توالی باقیمانده هدف بوده اسات.
برای کدگذاری همسایگان فضایی از  10وی گی شامل تعداد اتام
ها ،تعداد بار الکترواستاتیکی ،تعداد باند هیدروژنی (وی گایهاای
فیزیکی  -شایمیایی) ،آبگریازی ،مسااحت نسابی در دساترس
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آنالیز تکهای ( ،)patch analysisمسااحت ساطح در دساترس
( ،)accessible surface areaهمساااایگان فضاااایی
باقی ماندهها و  ...اساتفاده مایشاود [ .]5در جادول  14 ،1روش
مختلپ پیشبینی سایتهای تعامل با استفاده از سااختار فضاایی
پروتئینها معرفی گردید .هم نین ،برای هر روش ،طبقهبند مورد
استفاده و عملکرد آن برحس معیارهای مختلپ نیز گزارش شد.
به عناوان مثاال Zhou ،و  ،]6[ Shanروش  PPISPرا ارائاه
نمودهاند .در این روش ،با استفاده از دو شبکه عصابی پرساپترون
متوالی ،واس (ساایت تعامال) باودن یاا نباودن یاک باقیماناده
سطحی پروتئین مورد بررسی قرار میگیرد (یک باقیمانده واسا
یا سایت تعامل است اگر بتواند باا باقیمانادهای از یاک پاروتئین
دیگر در یک کمپلکس شرکت نماید) .ورودیهای شبکه عصابی
ابتدایی شاامل پروفایال تاوالی یاک بااقیماناده ساطحی و 19
باقی مانده از نزدیاکتارین همساایگان فضاایی آن و هم ناین
مساحت قابل دسترس آنها برای حالل بوده است در حاالی کاه
ورودیهای شبکه عصبی دوم شامل مقادیر خروجی شبکه اول و
مساحت سطح قابل دسترس  20باقیمانده بوده است.
در مقاله دیگری که توس  Fariselliو همکاران [ ]7ارائه شاد،
پیش بینی سایتهای تعامل تنها به کماپلکسهاای پروتئینای از
نوآ هترودیمر (دو پروتئین غیر یکسان) محدود شده است .در این
روش ،برای پیشبینی از یاک شابکه عصابی پیشارو باا ورودی
پروفایل دنباله یک باقیمانده سطحی و ده باقیماناده از نزدیاک
ترین همسایههای فضایی آن استفاده شده است.
 Koikeو  ]8[ Takagiبااا اسااتفاده از ماش این بااردار پشااتیبان
( SVM)Support Vector Machineبه پیشبینی ساایت
های تعامل پرداختند .آنها برای به دسات آوردن بهتارین پایش
بینی ،از وی گیهای مختلفی شامل پروفایل توالی ،مساحت قابال
دسترس باقیمانده هدف و ده همساایه فضاایی آن و نیاز ساهم
سایتهای تعامل از کل توالی برای آماوزش طبقاهبناد اساتفاده
نمودند که بهترین نتایج با ترکیبای از آنهاا و باا بهارهگیاری از
کرنل گاوسی حاصل شد .الزم به ذکر است که پروفایال تاوالی
میزان شباهت توالی موردنظر با توالیهای هم خاانوادهاش را در
یک ماتریس بیان می کند که ایان اطالعاات باا همترازساازی
توالیهای پروتئین با استفاده از نرمافزارهای خا (مانند PSI-
 )BLASTبه دست میآید.
 Bordnerو  ]9[ Abagyanاز پروفایل توالی و نار تکااملی
(محاسبه شده با استفاده از الگوریتم بیزی) برای کدکردن پنجاره
ورودی بهره بردند .این دو وی گی بارای پنجارهای شاامل بااقی
مانده تحت بررسی و  14باقیمانده از نزدیکترین همساایههاای

عبدي و همکاران

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکي

حالل ،سااختار دوم بااقیماناده (شاامل  3ناوآhelix, coil, :
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حفاظت ،سطح در دسترس و تنوآ توالی در نظر گرفته شده است.
به عالوه ،هر شبکه عصبی یک الیه پنهان با نرونهاایی از ناوآ
 )Radial Basis Function( RBFو یک نرون خروجی نیز
داشته است .برای تنظیم مرکز و عرض توابع  RBFو وزنهاای
بین نرونهای الیههاای پنهاان و خروجای ،روش بهیناهساازی
ازدحاام ذرات )Particle Swarm Optimization( PSO
به خدمت گرفته شده است .در نهایت ،پاسخ نهایی با ادغام نتاایج
حاصل از شش شبکه عصبی به روش میانگین وزنای باه دسات
آمده است .نتایج تجربای در ایان تحقیاق ،بیاانگر آن اسات کاه
روشهای تصمیمگیری جمعی میتوانند دقت و پوشش بیشاتری
فراهم آورند.
 Liو همکاران [ ]18با بهرهگیری از یک پیشبینیکنناده جدیاد
مبتنی بار معیاار حاداکثر ارتبااط-حاداقل افزونگایmRMR ،
( )minimum Redundancy Maximal Relevanceو
الگوریتم جنگل تصادفی به پیشبینی سایتهای تعامل پاروتئین
پرداختند .در این روش ،برای پیشبینی عالوه بر اطالعات توالی،
از وی گیهای ساختار دوم و سوم پروتئین نیاز بهاره بارده شاده
است .برای کدگذاری پنجره ورودی (شامل  21باقیماناده) از 34
وی گی شامل ماتریس امتیازدهی موقعیت ،خصوصیات فیزیکی-
شیمیایی اسیدآمینهها ،نمره بینظمی ،شکل اسایدهای آمیناه در
ساختار دوم و خصوصیات سااختار ساوم شاامل شااخص عماق،
شاخص بیرونزدگی ،مساحت سطح در دسترس حالل ،مسااحت
سطح مولکولی و انحنای سطح برای هر باقیمانده استفاده شاده
اسات .در ادامااه ،باا اسااتفاده از روش حاداکثر ارتباااط  -حااداقل
افزونگی وی گیهای کم اهمیت تر حذف و تعداد آن به  51عنصر
کاهش یافتاه اسات .در نهایات بارای طبقاهبنادی دادههاا از از
الگوریتم جنگل تصادفی استفاده شده است.
 Hwangو همکاران [ ]19عالوه بر ساختار پروتئین مورد نظر از
ساختار پروتئین شریک نیز برای پیشبینای ساایتهاای تعامال
کمک گرفتند (اصطالحاً به این نوآ الگوریتمها ،روشهای مبتنی
بر اتصال (داکینگ) پروتئینها گفته میشود) .برای ایان منظاور،
ابتدا برای هر اتم باقیمانده ،تعداد تماسها با اتامهاای پاروتئین
شریک محاسبه گردیده و پس از نرمالسازی ،ضریبی به هر اتام
اختصا داده میشود .سپس ،هر باقیماناده براسااس مقایساه
مجموآ ضرای اتمهایش با آستانهای مشخص به عنوان واسا
یا غیر واس درنظر گرفته میشود .این روش در مقایسه با دیگار
روش های متداول پیشبینی ساایتهاای تعامال پاروتئین (کاه
توجهی به ساختار پروتئین شریک ندارند) عملکرد بهتری داشاته
است .به عالوه ،به منظور بهبود نتایج ،الگوریتم فو با استفاده از
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 ،)sheetنمره حفاظت ،محی زنجیاره جاانبی (براسااس درجاه
غیرسطحی و مساحت زنجیره جانبی که توس اتمهاای قطبای
پوشیده شده است به  6ناحیه تقسیم میشاود) ،فاصاله تاوالی و
فاصله فضایی (حداقل فاصله بین باقیمانده موردنظر با باقیماناده
هدف) بهره برده شده است .برای باقیمانده هدف نیز عاالوه بار
 10وی گی مذکور ،تعداد اتمها و تعداد باقیماندهها به تفکیک نوآ
برای کدگذاری محاسبه گردیده است (در مجموآ ،باردار ورودی
شامل  108+104+18+20=158عنصر است) .بارای طبقاه
بندی دادهها نیز از  SVMبا کرنل تابع پایه شعاعی استفاده شده
است.
 Liuو همکاران [ ]15برای پیشبینی سایتهای تعامل پروتئین
(برای مجموعهای شامل هتروکمپلکسها و هوماوکمپلکسهاا)،
استفاده از  SVMمدل مارکوف پنهان ،را پیشنهاد دادند .آنها از
پروفایل توالی و مسااحت نسابی در دساترس حاالل پنجارهای
شااامل باااقیمانااده هاادف و  13باااقیمانااده از نزدیااکتاارین
همسایههای فضایی آن برای کدگذاری استفاده نمودند .برچسا
باقیماندههای پنجره ورودی بر اساس تعریپ باقیمانده واسا و
غیر واس تعیین شده و ارتباط بین برچس ها نیز به عنوان یاک
وی گی در کدگذاری پنجره به کار رفته است (به طوری کاه اگار
دو برچس مجاور برابر باشند ،مقدار این وی گی صفر و در غیار
این صورت یک خواهد بود).
 Sikicو همکاران [ ]16پیشبینی سایتهای تعامل را با استفاده
از تااوالی و خصوص ایات فضااایی باااقیماناادههااا انجااام دادنااد.
خصوصیات فضایی به کار رفتاه شاامل مسااحت در دساترس و
مساحت نسبی باقیماندههای غیر قطبی ،ماکزیمم شاخص عمق،
میانگین شاخص عمق و مینایمم شااخص برآمادگی مایباشاد.
پنجره ورودی شامل  )1<N<9( Nباقیمانده بوده و از الگوریتم
جنگل تصادفی برای پیشبینی واس بودن آن اساتفاده گردیاده
است .برای هر پنجره به ازای طولهاای مختلاپ 9 ،پایشبینای
انجام شده و در نهایت ،اگر تعداد پیشبینیهای مثبت (پیشبینی
مثبت یعنی باقیمانده مرکزی باه عناوان واسا شاناخته شاود)
بیشتر از منفی بود ،پنجره به عنوان سایت تعامل در نظار گرفتاه
میشد.
 Chenو همکاران [ ]17از شش شبکه عصبی تابع پایه شاعاعی
( )RBFبرای پیشبینای ساایتهاای تعامال پاروتئین اساتفاده
نمودند .ورودیهای هرکدام از شبکهها به ترتی پنجرههایی باه
طول  9 ،7 ،5 ،3 ،1و  11باقیمانده بوده و برای هر باقیماناده 6
وی گی شاامل پروفایال تاوالی ،آنتروپای ،آنتروپاینسابی ،نماره

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول
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( SVMبااا کرناال خطای) بااا روش  ]35[ meta-PPISPنیااز
ترکی شده است.


پيشبيني با استتفاده از ستاختار مولکتولي (بتدون
ساختار فضایي)

آنتروپی هر ستون به هر باقیمانده ،یک ضری ارزش اختصاا
میدهد.
ورودی طبقهبند شامل پروفایل توالی و ارزش تکاملی باقیماناده
هدف و  8باقیمانده از نزدیکترین همسایههای آن خواهد بود.
 Ofranو  ]23[ Rostباا ترکیا اطالعاات سااختاری باا
اطالعات تکاملی به تکمیل کار پیشین خود پرداختند .در این کار،
عالوه بر وی گیهای فو از ساختار دوم و مسااحت در دساترس
حالل برای پیشبینی واس بودن باقیماناده ماوردنظر اساتفاده
شده است.
 Chenو  ]24[ Jeongپیشبینای ساایتهاای تعامال را باا
استفاده از روش تلفیقای انجاام دادناد .در ایان روش ،از  3گاروه
وی گی برای کدکردن پنجرهای شامل باقیمانده هدف و  20باقی
مانده از نزدیکترین همسایههای آن بهره بارده شاد :گاروه اول
شامل وی گیهای فیزیکی-شیمیایی (از جملاه آبگریازی ،آب-
دوستی ،تمایل به حالل ،نقطه ایزوالکتریاک ،جارم و  )...و نماره
حفاظت ،گروه دوم شامل فاصله باقیمانده هدف از  20باقیمانده
همسایه آن و گروه سوم شامل ماتریس امتیازدهی موقعیات مای
باشااد .در جاادول  ،2ساااختار طبقااهبناادهای مااورد اسااتفاده در
روشهای فو و نتایج ارزیابی آنها گزارش شده است .عالوه بر
این ،وبسرورهای متعددی (کاه باه صاورت بارخ و از طریاق
اینترنت در دسترس میباشند) نیز به صورت کلی ،به پایشبینای
تعامالت پروتئینها میپردازند .از جمله وبسرورهای پرکااربرد و
مشهور میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

جدول  :2روشهاي پيشبيني سایتهاي تعامل پروتئين-پروتئين با استفاده از اطالعات ساختار مولکولي
روش پيشبيني
 Bockو ]20[ Gough
 Ofranو ]4[ Rost
 Yanو همکاران []21
 Resو همکاران []22
 Ofranو ]23[ Rost
 Chenو ]24[ Jeong

سال
2001
2003
2004
2005
2007
2009

نوع طبقهبند
ماشین بردار پشتیبان
شبکه عصبی پیشرو
ماشین بردار پشتیبان
ماشین بردار پشتیبان
شبکه عصبی پیشرو
الگوریتم جنگل تصادفی

مشخصات طبقه بند
 10نرون ورودی 300 ،نرون در الیه پنهان و  2نرون خروجی
کرنل چندجملهای
کرنل چندجملهای
-

 :ProMateبراساس بعضی از خصوصیات سطح از جمله توزیاع
اسیدهای آمینه باه تفکیاک ناوآ ،توزیاع اتامهاا ،توزیاع جفات
اسیدهای آمینه ،نمره حفاظت ،ساختار دوم ،انادازه پاچ ( patch
 )sizeو ...به پیشبینی میپردازد [.]26
 :cons-PPISPبا اجماعی از شبکههاای عصابی و بار اسااس
ساختار فضایی به پیشبینی باقیماندههای واس مایپاردازد .در
این وبسرور از پروفایل توالی و مساحت در دسترس بااقیماناده

نتایج ارزیابي
دقت %80
دقت  ،%70پوشش %20
حساسیت  ،%82/3وی گی %81
دقت  ،%58/7ارزش پیشبینی مثبت %26
دقت %68
حساسیت  ،%73وی گی %70

سطحی و همسایگان فضایی آن به عنوان ورودی شبکه عصابی
استفاده شده است [.]27
 :PPI-PREDدر این وبسرور ،ابتدا پچهای سطح تولید شده و
سپس برای راس هر پچ 7 ،وی گی مختلپ شامل شاخص ساطح
(عددی در بازه ( )-1 ,1که تعیین کننده میزان تقعر یا تحدب پاچ
مااایباشاااد) ،میاازان خمیاادگی ،نماااره حفاظااات ،پتانساایل
الکترواستاتیک ،آبگریزی ،گرایش به واس بودن بااقیماناده و
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در روشهای پیشبینای سااختار مولکاولی بادون دسترسای باه
ساختار فضایی معموالً از اطالعات مربوط باه مولکاول پاروتئین
شامل ترکی اسیدآمینهها در توالی ،نظم خا آنها و اطالعات
تکاملی به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده میشود [.]5
به عنوان مثال Bock ،و  ]20[ Goughبا همین رویکارد باه
پ ایشبین ای تع اامالت پااروتئینهااا پرداختنااد .آنهااا از خااوا
فیزیکی–شیمیایی باقیمانده ها شامل بار الکتریکی ،آبگریزی و
فشار سطح برای کدگذاری توالی بهره بردند.
در کار دیگری Ofran ،و  ]4[ Rostبارای پایشبینای سااختار
مولکولی از یک شبکه عصابی پیشارو اساتفاده نمودناد .در ایان
روش ،ورودی شبکه عصبی شامل پروفایل تاوالی  9بااقیماناده
متوالی به مرکز باقیمانده تحت بررسی بوده است .به عاالوه ،باه
هر بردار یک متغیر با مقدار یک برای باقیمانده تحات بررسای و
مقدار صفر برای سایر باقیماندهها اضافه گردیده است .هم نین،
 Yanو همکاران [ ]21از پروفایل توالی پنجرهای شامل  11باقی
مانده متوالی به مرکز باقیمانده هدف برای تشاخیص کماپلکس
های آنتیبادی – آنتیژن استفاده نمودند.
در مقاله دیگری که توسا  Resو همکااران [ ]22ارائاه شاد از
پروفایل توالی و اطالعات تکاملی برای پیشبینی ساایت تعامال
استفاده کردند .اطالعات تکاملی براسااس درخات فیلوژنتیاک و

عبدي و همکاران

بهار  ،1397دوره پنجم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکي

جدول  :3مقایسه عملکرد وبسرورهاي پيشبيني سایتهاي تعامل پروتئين-پروتئين (با استفاده از تنها اطالعات ساختار مولکولي) براساس معيارهاي پوشش،
ضریب همبستگي ،دقت ،پيشبيني مثبت ،ویژگي و حساسيت
وبسرورها
]26[ ProMate
]27[ cons-PPISP
]28[ PPI-PRED
]34[ PINUP
]29[ WHISCY
]30[ SPPIDER
]35[ meta-PPISP
]31[ PIER
]32[ meta-PSIVER
]33[ meta-PIS

سال

پوشش

ضریب همبستگي

دقت

پيشبيني مثبت

ویژگي

حساسيت

2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2010
2013

%50
% 30/5
%50/5
-

0/43
0/135
0/181

%70
%71
%76
%29/4
%60
%74/2
%49/5
% 66/3

% 33

%50
% 63/7
% 60
% 25
% 70/6

%20
%10
% 60/3
% 50
% 46/5
% 49/5

پيشبيني ساختار مؤثر آنتيژنها و آنتيباديها:

از آنجا که همه آنتیبادیها و آنتیژنها زیرمجموعه پروتئینهاا
هستند؛ لذا برای پیشبینی سایتهای تعامل آنها میتوان از هار
یک از روشهای عمومی پیشبینی سایتهای تعامل پروتئینهاا
(که در بخشهای قبلی مورد بررسی قرار گرفتند) استفاده نماود؛
اما به دلیل اهمیت عملکرد آنتیبادیها و نحوه تعامال آنهاا باا
آنتیژنها در سیستم ایمنی بدن انساان ،برخای محققاین بارای
62

دستیابی به کارایی بیشتر ،اقدام به توسعه روشهاای اختصاصای
برای آنتیبادیها و آنتیژنها نمودهاند .بدیهی اسات کاه تعیاین
ساختارهای مؤثر آنتیژنها و آنتیبادیهاا در طراحای داروهاای
مؤثرتر از اهمیت وی های برخوردار میباشد .الزم به ذکر است که
در همه روشهای ارائه شده برای پیشبینی ساختار آنتیژنهاا و
آنتیبادیها ،تنها از اطالعات توالی اسیدهای آمینه استفاده شاده
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مساحت در دسترس حالل محاسبه میشود .سپس ،بارای پایش
بینی سایتهای تعامل ،بردار وی گی فو باه عناوان ورودی باه
 SVMداده میشود [.]28
 :WHISCYدر این وبسرور ،به هر باقیمانده براسااس نماره
حفاظت و گرایش به واس بودن ،ضاریبی اختصاا ماییاباد.
سپس ،براساس ضرای باقیمانده موردنظر و همساایههاای آن،
واس بودن آن مشخص میشود [.]29
 :SPPIDERدر ایان وبسارور باارای کادینگ پنجااره ورودی
شبکه عصبی از میانگین وزندار وی گیها شامل مساحت نسابی
در دسترس حالل ( ،)RSAاختالف بین مقادیر پیشبینی شده و
مشاهده شده  ،RSAآبگریزی ،میزان بقای بار ،میزان بقای آب
گریزی ،میزان بقای اندازه ،میزان بقای نوآ اسیدآمینه در پنجاره
ای با  11باقیمانده استفاده شده است [.]30
 :PIERدر ای ان وب ساارور از پارامترهااای آماااری (مساااحت در
دسترس و نمره حفاظت) به دست آمده از گروههای اتمای ساطح
پروتئین برای پیشبینی استفاده میشود.]31[ .
 :meta-PSIVERسایتهای تعامل را تنهاا براسااس سااختار
اول پروتئین و با استفاده از طبقهبند بیز ساده پیشبینی مایکناد
[.]32

 :meta-PISدر این وب سرور ،نتایج پانج الگاوریتم مختلاپ
شاااااااااامل ،]32[ meta-PSIVER ،]30[ SPPIDER
الگوریتم  Sikicو همکااران [ ]16و دو نساخه بهبودیافتاه از
الگوریتم  Liuو همکاران [ ]15باه شاکلی ماؤثر باا یکادیگر
ترکی شدهاند [ :meta-PPISP.]33کاه باا ترکیا خطای
نتایج وبسارورهای ]27[ cons-PPISP ،]26[ ProMate
و  ]34[ PINUPبه پیشبینی باقیماندههای واس میپردازد
[.]35
عمکلرد وبسرورهای فو برحس معیارهای ارزیابی مختلاپ
در جدول  3با یکدیگر مقایسه شده است .هم نین ،عاالوه بار
نمونههای فو  ،میتوان به وبسرورهای ،]25[ IPPRED
PatchDock ،]37[ HADDOCK ،]36[ InterPreTS
[FireDock ،]40[ GRAMM-X ،]39[ ClusPro ،]38
[Hex ،]43[ Struct2Net ،]42[ RosettaDock ،]41
[ ]46[ pyDockWEB ،]45[ CPORT ،]44نیااز اشاااره
نمود.

مروري بر روشهاي پيشبيني سایتهاي تعامل كمپلکسهاي آنتيبادي–پروتئين

است؛ زیرا ساختار فضایی بسیاری از آنتیژنها و آنتیباادیهاای
شناخته شده ،هنوز مشخص نشده است.


ساختار مؤثر آنتيژنها

کموکاینی استفاده میکند به دو گونه )X4( CXCR4-using
و  CCR5-usingتقسیمبندی میشود .آنها برای پایشبینای
فنوتی ها از یک شبکه عصبی پیشرو با  16نارون در ورودی و 3
نرون در الیه پنهان و یک نرون در الیه خروجی استفاده نمودناد.
آموزش شبکه با الگوریتم پسانتشار خطا انجام شده است (با نر
یادگیری  .)0/5اسیدآمینههای موجود در چند موقعیات خاا در
حلقه سوم متغیر ویاروس ایادز ( )V3و باار کلای آن باه عناوان
ورودیهای شبکه عصبی در نظر گرفته شده است .نتاایج بیاانگر
توانایی شبکه برای پیش بینای فنوتیا اول اسات؛ اماا از دقات
مناسبی در پیشبینی فنوتی دوم برخوردار نیست.
 Chenو همکاران [ ]48با استفاده از طبقهبناد  SVMو تجزیاه

توالی آنتیژن به ترکیبات دوتایی به پیشبینی اپیتوپها
پرداختند .برای محاسبه باردار ورودی ،ابتادا تاوالی باه ترکیباات
دوتایی تجزیه شده و سپس ،یک بردار  400عنصری براساس
فراوانی ترکی های مذکور ساخته میشود .در نهایت ،ایان روش
به وی گی  ،%58/94حساسیت  % 74/31و دقت  % 69/65رسیده
است.
عالوه بر مقاالت ذکر شده ،وبسرورهای متعددی نیز در ارتبااط
با تعیین ساختار آنتیژن (به صورت خا تعیین اپایتاوپهاای
آن) براساس توالی آن ارائه شده است .به عنوان مثال ،میتوان از
وبسرورهای ( ]49[ BcePredپیشبینی براساس خصوصیات
فیزیکی-شیمیایی اسیدآمینه مانناد آبدوساتی ،انعطااف پاذیری،
میزان قطبی باودن ،ساطح در معارض و میازان دسترسای باه
حالل)( ]50[ CEP ،پیشبینی براساس میزان دسترسپذیری
حالل و توزیع فضایی اسایدهای آمیناه)]51[ DiscoTope ،
(پیشبینی براساس ساختار و نمرات گرایش اسایدهای آمیناه)،
( ]52[ ELLIPROپاایشبیناای براساااس ساااختار فضااایی)،
( ]53[ EPITOPIAپیشبینی براساس خصوصیات فیزیکی–
شیمیایی و وی گیهاای هندسای سااختار فضاایی)EPCES ،
[ ]54و  ]55[ EPMeta ،]56[ SEPPA ،]55[ EPSVRو
 ]57[ Bpredictorنام برد.
برای مقایسه روشهای فو  ،جدول  4را ببینید.

جدول  :4مقایسه عملکرد وبسرورهاي پيشبيني اپيتوپ آنتيژنها براساس معيارهاي پوشش ،ضریب همبستگي ،دقت ،پيشبيني مثبت ،ویژگي و حساسيت

سال

دقت

پيشبيني مثبت

ویژگي

حساسيت

الگوریتم پيشبيني
]49[ Bcepred

2004

% 58/7

-

% 61

% 56

]50[ CEP

2005

% 75

-

-

-

]51[ DiscoTope

2008

-

-

% 75

% 47/3

]52[ ElliPro

2008

% 84

% 29/1

% 86/2

% 60/1

]53[ Epitopia

2009

% 89/4

-

-

-

]54[ EPCES

2009

-

-

% 69/5

% 47/8

]56[ SEPPA

2009

-

-

% 70/7

% 58

]55[ EPSVR

2010

% 59/1

-

-

-

]55[ EPMeta

2010

-

-

-

-

]57[ Bpredictor

2011

0/672

-

% 69/2

% 49
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 Reschو همکاران [ ]47به پیشبینی فنوتیا هاای مختلاپ
ویروس نقص ایمنی انسانی نوآ ( 1آنتیژن) پرداختند .ایزولههای
این ویروس دارای دو نوآ فنوتی میباشند .فنوتی اول براساس
توانایی ویروس برای القا و تکثیر چند هستهای شدن سلولهای
 MT-2باه دو گوناه  )Syncytium Inducing( SIو NSI
( )Non-SIمیباشد .این در حالی است که فنوتی دوم بر اساس
اینکه ویروس برای داخلشدن به سلولهای بدن از چاه گیرناده

عبدي و همکاران

مروري بر روشهاي پيشبيني سایتهاي تعامل كمپلکسهاي آنتيبادي–پروتئين



ساختار مؤثر آنتيباديها

 ]61[ Paratomeاز همترازسااازی ساااختاری پااروتئینهااا و
شباهتهای ساختاری آنها استفاده مینماید .به بیانی دیگر ،این
وبسرور با مقایسه توالی اسیدآمینهای یا ساختار سوم آنتیباادی
موردنظر با ساختار آنتی بادیهایی شناخته شاده ،باه پایشبینای
نااواحی اتصااال بااا آنت ایژن م ایپااردازد .هم ن این ،وبساارور
 ]62[ proABCبرای تعیین ناواحی اتصاال ،الگاوریتم جنگال
تصادفی را به خدمت گرفته است .این وب سرور قاادر باه پایش
بینی احتمال اتصال هر اسیدآمینه بر اساس نوآ تعامل (تعاامالت
با تشکیل پیوند هیدروژنی  ،تعاامالت آبگریاز ،تعاامالت بادون
اتصال ) و نوآ اتمهای آن (زنجیره اصالی ،زنجیاره جاانبی و یاا
هردو) نیز میباشد .دو وبسرور مذکور از همترازسازی سااختاری
یا همترازسازی توالی برای پیشبینی بهره میبرند .این در حاالی
است که به دلیل جهشهای غیرهمبسته در کمپلکسهای آنتای
بادیآنتیژن (و درنتیجه ،عدم دسترسای باه اطالعاات تکااملی)
استفاده از همترازی چندان قابل قبول نیست .لاذاKrawczyk ،
و همکاران وب سرور  Antibody i-Patchرا معرفی نمودند.
در این وبسرور به جای همترازی ،از ساختار همولوژی آنتیبادی
ها برای تعیین احتمال اتصال اسیدآمینههاا باه آنتایژن اساتفاده
شده است .به بیانی دقیقتر ،این وبسرور با مدلساازی سااختار
آنتی-بادی موردنظر به روش همولوژی و براساس نمره گارایش
اسیدآمینه (براساس فراوانی اسیدآمینه در سایت تعامل نسبت باه
نواحی دیگر تعیین میشود) ،باه هار اسایدآمینه ناواحی ،CDR
امتیاز واس بودن اختصا میدهد Asti .و همکاران [ ]64نیاز
روشی مبتنی بر آنتروپی برای پیشبین میزان کشاش باین آنتای
بادی و آنتیژن پیشنهاد کردند .پیشبینی موردنظر باا اساتفاده از
مدلسازی حداکثر آنتروپی بر روی مجموعه توالی به دست آماده
از بیمار آلوده به ویروس HIVحاصل شد .نتایج به دست آمده از
این روش بر روی  30آنتیبادی ،بیانگر ضری همبساتگی 0/77
میباشد .برای مقایسه روشهای فو  ،جدول  5را ببینید.

جدول  :5مقایسه عملکرد روشهاي پيشبيني ساختار آنتيباديها براساس معيارهاي پوشش ،ضریب همبستگي ،دقت ،پيشبيني مثبت ،ویژگي و حساسيت
الگوریتم پيشبيني
اتوآنتیبادیها []59
]61[ Paratome
]62[ ProABC
]63[ Antibody i-Patch
عبدی و همکاران []60

سال
2004
2012
2013
2013
2015

دقت
% 41
% 81
% 96/2

پيشبيني مثبت
% 36
% 69
% 40
% 98/3

ویژگي
% 71
% 11
% 82
% 99/7

بحث و نتيجه گيري
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% 71
% 100
% 80
% 94
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محمودی و همکااران [ ]58و طااهرزاده و همکااران [ ]59در دو
تحقیق متفاوت ،با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیاه و
بهرهگیری از دو وی گی آبدوستی و  PHایزوالکتریک ،باه دساته
بندی اتوآنتیبادیها (در بیماری لوپوس) پرداختند .در ایان کاار،
برای آموزش و تست شبکه عصبی از نواحی متغیر آنتیبادیهای
ضد ( DNAمجموعه مثبت) و آنتیبادیهای غیر اتاوآنتیباادی
(مجموعه منفی) استفاده گردیده است .هم نین ،سااختار شابکه
عصبی ،شامل  266نرون در الیه ورودی 9 ،نرون در هار یاک از
دو الیه پنهان و  1نرون در الیه خروجی میباشاد کاه باه روش
آزمون و خطا تنظیم گردیده اسات .بارای آماوزش شابکه نیاز از
الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است .ایان روش توانسات
به حساسیت و وی گی  %71دست یابد.
در پ وهش دیگری ،عبدی و همکاران [ ]60روشای جدیاد بارای
ارزیابی و تعیین آنتایباادیهاای ماؤثر بار  HIVباا اساتفاده از
 SVMارائه شد .در این روش ،از ترکی  3وی گی مختلپ شامل
احتمال وقوآ اسید آمینه در همترازی ،همسایگی اسیدآمینههاا در
توالی و آبدوستی برای کدگذاری زنجیره پروتئینی استفاده شد.
در واقع ،روش فو با معرفی بردار جدید همساایگی ،در ارزیاابی
آنتیبادیهای ماؤثر بار  HIVباه حساسایت  ،%81/80وی گای
 ،%99/66ارزش پیشبینی مثبت  %98/29و دقت  %96/20دست
یافته است.
در حقیقت ،در دو تحقیق اخیر به جای آموزش طبقهبند باا اناواآ
مختلفی از ترکی های آنتیبادی-آنتیژن ،تنها ساختار آنتیبادی
های قابل تعامال باا آنتایژن ماورد نظار (ماثالً  )HIVو آنتای
ژنهایی با ساختار مشابه ،به طبقهبند آموزش داده شده است .باه
این ترتی  ،با توجه به ساده شدن فضای مدلسازی ،طبقهبند می
تواند به دقت بسیار بهتری از خود نشان دهد.
در ارتباط با تعیین پاراتوپها نیز هماکنون چنادین وبسارور باه
صورت برخ در دسترس میباشد .باه عناوان مثاال ،وبسارور
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 11منبع مختلپ در خصو پیشبینی سااختار آنتایژنهاا و 7
منبع مختلپ در زمینه پیشبینی ساختار آنتیبادیها پرداخت .باه
عنوان مثال ،در جدول  4عملکارد  10روش پایشبینای سااختار
آنتیژنها و هم نین ،در جادول  ،5کاارایی  5روش پایشبینای
ساختار آنتیبادیها ،بر حس معیارهای ارزیاابی مختلاپ شاامل
دقت ،پیشبینی مثبت ،وی گی ،و حساسیت باا یکادیگر مقایساه
شد .همانطور که مشاهده مایشاود ،بهتارین دقات ،وی گای و
حساسیت به دست آمده برای پیشبینی اپیتوپ آنتایژنهاا باه
ترتیااا عباااارت اسااات %86/2 ،)]53[ Epitopia( %89/4
( ،)]52[ ElliProو  .)]52[ ElliPro( %60/1ایااان در حاااالی
است که روش عبدی و همکاران [ ]60با دقت  ،%96/2پیشبینی
مثبت  ،%98/3وی گی  %99/7و حساسیت  %81/8بهترین کارایی
را در میان همه روشهای پیشبینی ساختار آنتیبادیهاا داشاته
است.
از آنجا که تاکنون تحقیق مستقلی در رابطه با پیشبینای سااختار
آنتیبادیهای مونوکلونال انجام نشده است ،نتایج اخیر میتواناد
در این زمینه بسیار امیدبخش باشد .به عبارت دقیقتار ،عبادی و
همکاااران [ ]60نشااان دادن اد کااه بااه جااای انااواآ مختلف ای از
کمپلکس های آنتیبادی-آنتیژن ،میتوان تنها از سااختار آنتای
بادیهای قابل تعامل با آنتیژن مورد نظر (یاا چناد آنتایژن باا
ساختار مشابه) برای آموزش شبکه عصبی (یا طبقهبناد) اساتفاده
نمود .به این ترتی  ،با افزایش شباهت الگوهای آموزشی و سااده
شدن فضای وی گی ،دقت شبکه عصبی تا  %96/2افزایش یافتاه
است .تنها دشواری در این زمینه ،تعداد محدود آنتایباادیهاای
شناختهشده مؤثر بر گیرندههای سلول سرطانی است؛ لذا در ایان
حالت ،طبقهبند  SVMبه دلیل عدم حساسیت باه تفااوت تعاداد
نمونههای آموزشی در کالسهای مثبت منفی و قابلیت آماوزش
با تعداد نمونههای کم ،عملکرد بهتری در مقایسه با شابکههاای
عصبی مصنوعی داشته است.
با توجه به رشد روزافزون سرطان و عاوارض درماانهاای رایاج،
توجهها به سمت درمانهای اختصاصای و هدفمناد جلا شاده
است .این نوآ درمان بر پایه استفاده از آنتیبادیهای مونوکلونال
میباشد .اولین گام در تولید این نوآ آنتایباادیهاا ،پایشبینای
ساختار آنها است .پیشبینی سااختار بایاد باا توجاه باه تعامال
آنتی ژن مربوطه با آنتی بادیهای تأثیرگذار بر آن انجام شود؛ لاذا
در این مقاله روشهای موجود برای پیشبینی سایتهای تعامال
پروتئین-پروتئین در حالت عام و آنتی باادی-آنتایژن در حالات
خا بررسی شد .در این مطالعه نشاد داه شد که تنها روشهاای
توسعه داده شده برای پیشبینی ساختار آنتایباادیهاای مشاابه
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همانطور که بیان گردید ،درک مکانیسم تعامل میان پروتئینهاا
به منظور طراحی داروها ،نیازمند شناسایی باقیماندههای در حال
تعامل است .در این مقاله ،با بررسی آخرین و پرکاربردترین مناابع
در این زمینه سعی گردید که بررسی جاامعی از اناواآ روشهاای
پیشبینی سایتهای تعامل کمپلکسهای آنتایباادی-پاروتئین
ارائه گردد.
به عنوان مثال ،بسیاری از محققین برای دستیابی به دقات قابال
قبول در پیشبینی سایتهای تعامل ،از اطالعات ساختار فضاایی
پروتئین برای آموزش شبکه عصبی ساود جساتهاناد .در مطالعاه
حاضر به بررسی  14منبع مختلپ در این زمینه نشان داده شد که
با استفاده از اطالعات ساختار فضایی امکان بهبود دقت پیشبینی
تا ( %80روش  Bordnerو  )]9[Abagyanنیز میسر بوده اسات.
هم نین ،ماشین بردار پشاتیبان پرکااربردترین طبقاهبناد بارای
پیشبینی سایتهای تعامل با استفاده از اطالعات ساختار فضایی
بود .با وجود این ،اطالعات فضایی برای بسیاری از پروتئینهاا در
دسترس نمیباشاد؛ لاذا بارای پایش بینای ساایت هاای تعامال
پروتئین-پروتئین تنها با اساتفاده از اطالعاات تاوالی اسایدهای
آمینه ،الگوریتمهای هوشمند و وبسارورهای متعاددی تااکنون
معرفی شدهاند .در این تحقیق 28 ،منباع مختلاپ در ایان رابطاه
مورد بررسی قرار گرفت.
به عنوان مثال ،در جدول  ،2شش روش مختلپ پیشبینی سایت
های تعامل با استفاده از ساختار مولکولی مورد بررسی قرار گرفته
که بهترین دقات توسا  BOCKو  ]20[ GOUGHارائاه شاده
است .هم نین ،در جدول  ،3عملکرد  10وبسارور پرکااربرد در
پیش بینی سایتهای تعامل پروتئین-پروتئین (تنها با اساتفاده از
توالی اسیدهای آمینه) ،براساس معیارهای ارزیابی مختلپ شاامل
پوشش ،ضری همبستگی ،پیشبینی مثبات و منفای ،وی گای و
حساسیت با یکدیگر مقایسه شده است .همانطاور کاه مشااهده
شد ،پوشش ،دقت ،وی گی و حساسیت روشهاای ماذکور بادون
استفاده از اطالعات ساختار فضایی به ترتی ( %50/5وب سارور
( %76 ،)]35[ meta-PPISPوب سرور ،)]28[ PPI-PRED
( %63/7وب ساارور  )]30[ SPPIDERو ( %60/3وب ساارور
 )]30[ SPPIDERتجاوز نمیکند.
با توجه به دقت پایین روشهای پیشبینای ساایتهاای تعامال،
برخی محققین اقدام به توساعه الگاوریتمهاایی هوشامند بارای
پیشبینی ساختارهای مؤثر آنتیژنها و آنتیبادیها نمودهاناد .در
این گونه روشها ،به جاای آماوزش کماپلکسهاای پاروتئین-
پروتئین ،تنها آنتیژن ها یا آنتیبادیهای مرتب به شبکه عصبی
آموزش داده میشوند .در همین رابطه ،مطالعه حاضر باه بررسای
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با یک آنتیژن خا
.برای این منظور پیشنهاد گردید
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Introduction: Cancer is one of the most important health issues in the current and next centuries.
Understanding the mechanism of interaction between antibody-protein residues is essential for
designing targeted anticancer drugs based on monoclonal antibodies. Prediction of the effective
structure is the first step for production of monoclonal antibodies.
Methods: This paper is a systematic review of the state-of-the-art researches on prediction of
interaction sites and specification of antibody structures. Artificial neural networks or web servers
are frequently used for evaluation of interaction sites while some researchers have employed
evolutionary algorithms for prediction of the effective structure of antibodies. Accordingly, 14
methods based on the protein spatial structure, 28 researches based on the molecular amino-acide
sequence (without usage of the spatial structure), and 18 antigen/antibody structure prediction
techniques were reviewed.
Results: We demonstrated that the accuracy of structure-based methods can be increased up to 80%
while the acuracy of sequence-based methods was rarely better than 75%. Since the spatial structure
of many antibodies is unknown, some researchers raised the accuracy (even to 96%) by only
antibody sequences able to interact with some similar antigens in training neural networks.
Therefore, we suggest this approach for structure prediction of monoclonal antibodies because of its
adequate high accuracy.
Conclusion: In this paper, after reviewing available methods for prediction of antibody-protein
interaction sites, some suggestions were made for effective prediction of structure of monoclonal
antibodies.
Keywords: Immunology, Monoclonal Antibodies, Antibody-Protein Complexes, Artificial
Intelligence, Neural Networks
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