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C = Coils

E = β-Strands

H = α-Helix



Навіщо?

• Простіше, ніж передбачення третинної структури

• Структурна класифікація білків

• Іноді передбачення функції

• Допоміжна процедура у множинному вирівнюванні 

послідовностей

• Важливий етап у предбаченні просторової структури



Міра надійності передбачення:

qα + qβ + qcoil

Q3 = ––––––––––––– × 100%

total number of res



Вторинна структура глобулярних білків

Chou–Fasman method

Amino acid propensities

Pα Pβ
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Знайти ділянки по 4–6 

залишків з високим середнім Рα

Подовжити в обидва боки, 

поки середній Рα для 4 

залишків не буде меншим 1

Q3 ~ 50%



Вторинна структура глобулярних білків

Garnier-Osguthorpe-Robson (GOR) method

A

17 residues window

Суммарне Р у вікні  дорівнює 

імовірності конформаційного 

стану центрального залишка 
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Схильність до конформації 

певного типу на основі 

фізико-хімічних даних



Вторинна структура глобулярних білків

Homology-based methods

Множинне вирівнювання

Передбачення вторинної 

структури для кожної 

послідовності
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HHHHHCCEEEECCHH Остаточне передбачення –

консенсус



Вторинна структура глобулярних білків

HMM

Neural networks           програми, що “тренуються” для 

розпізнавання патернів залишків, 

характерних для різних типів 

вторинної структури
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Вторинна структура глобулярних білків
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Secondary structure prediction methods

• PSI-pred (David Jones, Warwick) 

• JPRED Consensus prediction (Cuff & Barton, EBI) 

• DSC (King & Sternberg)

• PREDATOR (Frischman & Argos, EMBL) 

• PHD (Rost & Sander, EMBL) 

• ZPRED server (Zvelebil et al., Ludwig, U.K.) 

• nnPredict (Cohen et al., UCSF, USA) 

• BMERC PSA Server (Boston University, USA) 

• SSP (Nearest-neighbor) (Solovyev and Salamov, 
Baylor College, USA) 



Вторинна структура глобулярних білків

Точність сучасних методів
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Вторинна структура глобулярних білків

Точність сучасних методів

~ 76%

~ для 20% білків із більш ніж 100 гомологами – точність 

> 80%

Причини:

• Деякі сегменти можуть знаходитись в альтернативних 

конформаціях

• Не тільки локальні взаємодії є важливими

• Різниця між гомологами на рівні ~12% → вищий ліміт точності 

~88%



Вторинна структура трансмембранних білків

• Дуже важко визначати експериментально

• Але значно легше передбачати, ніж глобулярні білки!

(точність на рівні ~95%)



Вторинна структура трансмембранних білків

α-Спіральні білки

~25 гідрофобних 

залишків

Цитоплазма

Більше позитивних залишків 

на цитоплазматичному боці

http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/



Вторинна структура трансмембранних білків

β-Структурні білки



Coiled coil prediction
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Coiled coil prediction



Tertiary structure prediction

• Homology modeling

• Threading (fold 

recognition)

• Ab initio prediction

На основі відомих структур

На основі фізико-хімічних принципів



• Більше відомих структур – більше 

можна передбачити

• Вище потужність методів 

передбачення – менше структур 

треба знати



Homology modeling

Послідовність-запит

Пошук у базі даних

Ідентифікація шаблону 

(Template)

Модель ходу основного 

ланцюга

+ петлі і бічні залишки

Оптимізація моделі

Оцінка моделі

Res number
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Обирається послідовність з 

макимальною подібністю (як 

мінімум, 30%), для якої є 

структура з максимальним 

розділенням

Координатам атомів основного 

ланцюга запиту приписуються 

кординати шаблону

Порівняння конформації 

залишків із загальними 

статистичними закономірностями



http://swissmodel.expasy.org/

https://salilab.org/modeller/



Threading (fold recognition)

Передбачення укладки ланцюга шляхом пошуку у 

структурних базах типу укладки, якій ця послідовність 

найкраще відповідає

Послідовність-запит

Fold 1

Fold 2

Fold n

...

Бібліотека структур

Створення моделі, 

розрахунок енергії

Відбір 

найкращої 

моделі



http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/MUSTER/

http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/



Rosetta

Амінокислотна послідовність

Фрагмент 3-10 залишків

Пошук гомологічних фрагментів у PDB

Розподіл можливих локальних конформацій

Пошук конформації, що 
мінімізує вільну енергію

http://robetta.bakerlab.org/





Molecular dynamics
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Координати та швидкості 
усіх атомів





Ab initio prediction

• Молекулярна динаміка для 

коротких фрагментів ланцюга, 

ідентифікація сильних гідрофобних 

контактів

• До фрагментів додаються нові 

залишки

• Об’єднання знайдених елементів 

структури





RNA structure prediction

Pseudoknot Kissing hairpins Hairpin-bulge 

contact







http://unafold.rna.albany.edu/



http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi







http://www.bioinformatics.org/assemble/


