
Proteomics



Partial proteolysis
Mass spectrometry

Computer search in databases

Proteomics



http://www.expasy.org/tools/



http://string-db.org/

Protein-protein interactions



Prediction of protein-protein interactions

Об’єднання доменів: якщо у протеомі два домени об’єднані у складі одного

білка, то такі окремі білки в іншому протеомі імовірно 

взаємодіють

Сусідні гени (для прокаріотів): якщо розташування сусідніх генів     

консервативно, то ці гени імовірно об’єднані в оперон, а 

їхні продукти імовірно взаємодіють

Гомологія: якщо два білки протеому взаємодіють, то їхні гомологи в 

іншому протеомі також імовірно взаємодіють

Філогенетичний аналіз: аналіз одночасної присутності/відсутності пар 

білкових генів у багатьох геномах



http://string-db.org/



https://www.uniprot.org/

Protein 

sequences and 

functional 

information

The most important databases



https://www.uniprot.org/proteomes/



https://www.ebi.ac.uk/pride/archive/

repository for proteomics data, including protein 

and peptide identifications, post-translational 

modifications and supporting spectral evidence



Information about 

protein interactions

https://www.ebi.ac.uk/intact/





Information about 

protein involvement in 

biological pathways

https://reactome.org/





https://biocyc.org/
Experimentally elucidated 

metabolic pathways from all 

domains of life: 2642 pathways 

from 2941 different organisms.

E. coli database

Encyclopedia of Human Genes and Metabolism



Structural bioinformatics

аналіз, порівняння і передбачення структур 

біополімерів



Protein Data Bank



VMD
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

UCSF Chimera
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/

PyMol
https://www.pymol.org/





Structural alignment

• накладання структур з метою минимизации атом-атомних 

відстаней між двома структурами

міра подібності – RMSD (root mean square deviation,   корінь 

із середнього квадрату відстаней)

• розрахунок міжатомних відстаней всередині структури і 

порівняння матриць відстаней між різними структурами

• комбіновані методи

 NDRMSD i /2





http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/vastplus/vastplus.cgi









http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/ssm/



http://ekhidna2.biocenter.helsinki.fi/dali/



http://w3dna.rutgers.edu/



Protein structure classification

• SCOP (Structural Classification of Proteins)

• CATH (Class, Architecture, Topology and Homologous)



Architecture – взаємне розташування елементів вторинної структури

Fold (Motif) – архітектура + структура петель

Domain: домен гомологічний – ділянка послідовності, що часто

зустрічається в білках

домен структурний – автономна просторова структура



SCOP

http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/index.html

Classes:

1. All alpha

2. All beta

3. Alpha and beta (α/β)

mainly parallel β sheets

4. Alpha and beta (α+β)

segregated α and β regions 

5. Multi-domain

two or more domains belonging 

to different classes

6. Membrane and cell surface

7. Small

8. Coiled coil

9. Low-resolution structures

10. Peptides

11. Designed proteins

Folds Superfamilies Families

Висока ідентичність 

послідовностей

(> 50%)

Родини з високою 

структурною 

подібністю

Надродини з 

загальними 

структурними 

мотивами





http://www.cathdb.info/

CATH (Class, Architecture, Topology and 

Homologous)

Classes:

1. Mainly alpha  – 5 architectures

2. Mainly beta – 20 architectures

3. Alpha beta – 14 architectures

4. Few secondary structures – 1 

architectures (Irregular)

Folds 

(Topologies)

Загальні типи упаковки

Superfamilies Families 

(Domains)


