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Πεπίλητη 
 
Ζ θαηαλφεζε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ ηεο δσήο απαηηεί ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχλ νη πξσηεΐλεο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Γεθάδεο ρηιηάδεο πξσηεΐλεο έρνπλ κειεηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο ηνπο πνπ ζηελ νπζία θαζνξίδεη 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Παξ’ φια απηά νη πεηξακαηηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξφηη είλαη αθξηβείο κέζνδνη είλαη αθφκα ηδηαηηέξσο 

δχζθνιεο θαη απαηηεηηθέο ζε ρξφλν θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηρεηξείηαη, κε ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο, λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο πξφβιεςεο 

ηεο 3D δνκήο κηαο πξσηεΐλεο φηαλ ε γξακκηθή αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ πνπ 

ηελ απνηεινχλ είλαη γλσζηή. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζεγγίδεη ην πξφβιεκα απηφ σο 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο γηα ηε ιχζε ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη κία δεισηηθή 

πξνζέγγηζε ζε Λνγηθφ Πξνγξακκαηηζκφ κε Γηαρείξηζε Πεξηνξηζκψλ. Ζ 

πξφηαζε βαζίδεηαη ζε έλα πξνζσπνθεληξηθφ θπβηθφ πιέγκα σο ηνπνινγηθφ 

κνληέιν γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο πξσηεΐλεο. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηπρφλ δεπηεξεχνπζεο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

πξσηεΐλε θαζψο θαη άιια heuristics γηα λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ν ρψξνο 

αλαδήηεζεο. Σα πξψηα απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθέο πξσηεΐλεο είλαη 

ελζαξξπληηθά ηφζν φζν αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ρξνληθή επίδνζε αιιά θαη 

φζνλ αθνξά ηελ θιηκάθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

 

Λέξειρ κλειδιά: Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο κε Γηαρείξηζε Πεξηνξηζκψλ - CLP(FD), 

Βηνπιεξνθνξηθή , Αλαδίπισζε πξσηεΐλεο.   
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1 Ειςαγωγό 
 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην πεδίν ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο ζην 

νπνίν εληάζζεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία (Δλφηεηα 1.1). ηελ 

Δλφηεηα 1.2 παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο. 

Σέινο, ζηελ ελφηεηα 1.3 γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θάζε θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. 

 

1.1 Βιοπληροφορικό 
 

Σν δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο (Bioinformatics) είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ησλ επηζηεκψλ ηεο βηνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο (Εικόνα 1.1). Ζ ξαγδαία εμειηζζφκελε επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηε βηνινγία κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ [1]. 

 

Σα βηνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί λα αθνξνχλ δεδνκέλα ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα, 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αζζελψλ, θ.α. Ζ Bηνπιεξνθνξηθή, εθηφο απφ ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηε 

βηνινγία, ρξεζηκνπνηεί γλψζεηο θαη απφ πνιιέο άιιεο επηζηήκεο φπσο ηε 

ζηαηηζηηθή, ηε ρεκεία, ηα ζεσξεηηθά καζεκαηηθά, ηε βηνρεκεία θαη ηε θπζηθή. 

Δίλαη έλαο ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο θιάδνο κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζε 

δηάθνξα πεδία ηεο βηνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο θαξκαθνινγίαο [2]. 

 

Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε βηνινγία ζαλ ηδέα μεθίλεζε ήδε απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

βηνινγηθνχο θαλφλεο κε ρξήζε επαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ (A.J. Lotka, 

Elements of Physical Biology, 1925). Ο φξνο Βηνπιεξνθνξηθή επηλνήζεθε 

απφ ηελ Paulien Hogeweg, ζεσξεηηθή βηνιφγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Οπηξέρηεο, ην 1978 γηα ηε κειέηε ππνινγηζηηθψλ δηεξγαζηψλ ζε βηνινγηθά 
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ζπζηήκαηα. Ζ αλάπηπμε γξήγνξσλ επεμεξγαζηψλ θαη ε αληίιεςε φηη ην πεδίν 

ηεο βηνινγίαο κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα μεπεξάζεη πνιιά 

εκπφδηα, θαζηέξσζε ηελ Bηνπιεξνθνξηθή σο επηζηεκνληθφ πεδίν. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο παξαγσγήο δεδνκέλσλ θαηά ηε 

βηνινγηθή έξεπλα απμαλφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηα βηνινγηθά εξγαζηήξηα, πνπ απαηηνχζαλ 

επεμεξγαζία θαη εξκελεία, θαηέζηεζε ηε ζπκβνιή ηεο απαξαίηεηε. Δπηπιένλ, 

ζχληνκα βξέζεθε φηη ππάξρεη ηζρπξή αλαινγία κεηαμχ ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα 

θαη ελφο πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή, αθνχ απνδείρζεθε φηη ν γελεηηθφο 

θψδηθαο αλαπαξηζηά κία κεραλή Turing [2]. Δλψ αξρηθά ζθνπφο ηεο 

Βηνπιεξνθνξηθήο ήηαλ ε αλάιπζε αθνινπζηψλ λνπθιετθψλ νμέσλ θαη 

πξσηετλψλ, ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο ζηε 

γνληδησκαηηθή θαη ηελ πξσηετλνκηθή, ζηε δνκηθή θαη ζπζηεκηθή βηνινγία αιιά 

θαη ζηελ ηαηξηθή [1]. Πιένλ, εθαξκνγέο Βηνπιεξνθνξηθήο είλαη δηαζέζηκεο γηα 

ρξήζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζην δηαδίθηπν. 

 

Καζψο είλαη έλα πεδίν ξαγδαία εμειηζζφκελν γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

θαζηεξσζεί έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ. χκθσλα κε ην αγγιηθφ 

ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο (Oxford English Dictionary) [3] νξίδεηαη φηη ε 

Βηνπιεξνθνξηθή αληηιακβάλεηαη ηε Βηνινγία ζε επίπεδν κνξίσλ (φκνηα κε ηε 

θπζηθνρεκεία) θαη εθαξκφδεη ηερληθέο πιεξνθνξηθήο (εθαξκνζκέλα 

καζεκαηηθά, επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ζηαηηζηηθή) κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε 

θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα κφξηα, ζε καθξν-

θιίκαθα. Άιινη επηζηήκνλεο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ππνζηεξίδνπλ έλα 

πην ζηελφ νξηζκφ ηνπ πεδίνπ: ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο.  

 

πλνςίδνληαο, ν ζθνπφο ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

ηξηπιφο [1]: 

 

1. Οξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εχθνιε πξφζβαζε 

ησλ εξεπλεηψλ ζε απηά θαη λα επηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε λέσλ 

δεδνκέλσλ θαζψο παξάγνληαη. 

2. Αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη πφξσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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3. Υξήζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ κε 

ηξφπν ρξήζηκν γηα ηε Βηνινγία. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα αληηθείκελα ηνπ πεδίνπ ηεο 

Βηνπιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αθνινπζηψλ θαη δνκψλ καθξνκνξίσλ: 

 

 ηνίρηζε θαη ζχγθξηζε αθνινπζηψλ DNA, RNA θαη πξσηετλψλ. 

 Δχξεζε γνληδίσλ ζε αθνινπζίεο DNA θαη ραξηνγξάθεζή ηνπο ζηα 

ρξσκνζψκαηα. 

 Πξφβιεςε δνκήο DNA θαη RNA 

 Καηεγνξηνπνίεζε θαη πξφβιεςε δνκήο πξσηετλψλ 

 Πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο πξσηετλψλ 

 ρεδηαζκφο κνξίσλ θαη πξφζδεζε 

 

 

Εικόνα 1.1 Σύμπραξη Βιολογίας – Πληροφορικής [45] 

 

Μέρξη ηψξα ν θιάδνο ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο έρεη παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζε 

κεγάια επηζηεκνληθά εγρεηξήκαηα, φπσο ην Πξφγξακκα Αλζξψπηλνπ 

Γνληδηψκαηνο (Human Research Project), γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο θαη ζέηεη παξαθαηαζήθε γηα ην ξφιν πνπ ζα παίμεη 

ζην κέιινλ. 
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1.2 Αντικεύμενο Διπλωματικόσ 

 
Έλα απφ ηα βαζηθά πεδία ηεο βηνπιεξνθνξηθήο είλαη ε δνκηθή 

βηνπιεξνθνξηθή (structural bioinformatics) πνπ κειεηά ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή 

ησλ καθξνκνξίσλ (πξσηεΐλεο, DNA, RNA). ηνρεχεη ζηελ απνζήθεπζε, 

αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε ηεο δνκηθήο πιεξνθνξίαο ησλ καθξνκνξίσλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκεο γλψζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζθέιε ηεο δνκηθήο βηνπιεξνθνξηθήο είλαη ε 

ππνινγηζηηθή πξφγλσζε ηεο δνκήο ησλ πξσηετλψλ. Ζ ζεκαζία ηεο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξσηετλψλ είλαη 

δχζθνινο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ζπζζσξεπηεί κεγάινο αξηζκφο αθνινπζηψλ 

πξσηετλψλ κε άγλσζηε δνκή. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαπηάλεηαη 

κε ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο αλαδίπισζεο πξσηετλψλ (fold recognition).  

 

1.2.1 υνειςφορϊ 
 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα 

ζεκεία: 

 Γίλεηαη κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαγλψξηζεο ηεο 

αλαδίπισζεο πξσηετλψλ θαζψο θαη αλαθνξά ζηηο ππνινγηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ην επηιχνπλ. 

 Πξνηείλεηαη ιχζε γηα ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο κηα εμειηγκέλε 

ηερλνινγία ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηελ ηερλνινγία Constraint Logic 

Programming ζε Finite Domains - CLP(FD), δει. ην ινγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ κε πεξηνξηζκνχο ζε δηάθξηηα πεδία νξηζκνχ. 

 Τινπνηείηαη έλα CLP(FD) ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνδνηηθά γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δνκήο γηα ζρεηηθά κεγάιεο 

πξσηετληθέο αθνινπζίεο. 

 Γίλεηαη παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ θαζψο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά. 
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1.3 Οργϊνωςη κειμϋνου 

 
Σν πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξγαλψλεηαη ζηα αθφινπζα 

θεθάιαηα. Δπεηδή ε εξγαζία έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο βηνινγίαο, 

ζην Κεθάιαην 2 ζεσξήζεθε ζθφπηκε κηα αλαθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

πεδίνπ. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην 

νπνίν βαζίζηεθε ε παξνχζα εξγαζία κε κηα εηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο 

CLP(FD) ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο αλαδίπισζεο πξσηετλψλ. ην θεθάιαην 4 γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο αλαδίπισζεο πξσηετλψλ, ζηε 

ζεκαζία ηνπ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιχζε ηνπ. 

 

Σν θεθάιαην 5 αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

αλαδίπισζεο πξσηετλψλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο  CLP(FD) ηερλνινγίαο. 

Παξαηίζεληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπλνδεπφκελα απφ ηα εμαρζέληα 

ζπκπεξάζκαηα θαη γίλεηαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ. ην θεθάιαην 6 

γίλεηαη κηα ζχλνςε ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαη πξνηείλνληαη θάπνηεο κειινληηθέο επεθηάζεηο. ην θεθάιαην 7 

δίλεηαη ε βηβιηνγξαθία απφ ηελ νπνία αληιήζεθε ην απαξαίηεην γλσζηηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

Σέινο, ζην Παξάξηεκα 1 παξαηίζεηαη ν θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε πεξηβάιινλ Sicstus Prolog, κε ζρνιηαζκφ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξεκάησλ. ην Παξάξηεκα 2 δίλνληαη ηα θαηεγνξήκαηα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πξσηεΐλεο πάλσ ζηηο νπνίεο εμήρζεζαλ ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο.   
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2 ΠρωτεϏνεσ 
 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο βηνινγηθέο έλλνηεο, κε 

έκθαζε ζηηο πξσηεΐλεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξφβιεςεο ησλ 

δνκψλ ησλ πξσηετλψλ.  

 

2.1 Ροό τησ Γενετικόσ Πληροφορύασ 
 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Βηνινγίαο είλαη ε Μνξηαθή 

Βηνινγία. Ζ Μνξηαθή Βηνινγία κειεηά ηε δνκή θαη ηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζε κνξηαθφ επίπεδν, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ 

καθξνκνξίσλ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο. Σν πεδίν έξεπλάο ηεο έρεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε άιια πεδία ηεο βηνινγίαο, ηδηαίηεξα κε ηε γελεηηθή θαη ηε 

βηνρεκεία. 

 

2.1.1 Βιολογικϊ Μακρομϐρια 
 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, ε κηθξφηεξε δνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή κνλάδα δσήο είλαη ην θχηηαξν. Σν θχηηαξν είλαη κηα νξγαλσκέλε 

νκάδα κνξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Σα 

ρεκηθά ζηνηρεία πνπ απαληψληαη ζε έλα θχηηαξν είλαη πεξηνξηζκέλα. Ο 

Άλζξαθαο (C), ην Τδξνγφλν (H), ην Ομπγφλν (Ο), ην Άδσην (Ν), ν Φσζθφξνο 

(Ρ) θαη ην Θείν (S), απνηεινχλ ην 99% πεξίπνπ ηνπ βάξνπο ηνπ. Σα ρεκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ ηαμηλνκνχληαη ζε 1) αλφξγαλα: λεξφ (H2O) θαη κεηαιιηθά ηφληα 

θαη 2) νξγαληθά: πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, ιίπε θαη λνπθιετθά νμέα [4]. ηνλ 

Πίνακας 2.1 θαίλνληαη ηα ηέζζεξα θχξηα είδε ησλ βηνινγηθψλ καθξνκνξίσλ, 

ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 
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Πίνακας 2.1 Είδη βιολογικών μακρομορίων [47] 

 

Κάζε είδνο καθξνκνξίνπ έρεη μερσξηζηέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα θέξεη ζε πέξαο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ ρεκεία απηψλ ησλ καθξνκνξίσλ είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη απηφ έρεη σο πιενλέθηεκα νη νξγαληζκνί λα ιακβάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο βηνρεκηθέο νπζίεο ηξψγνληαο άιινπο νξγαληζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ηξψκε έλα κήιν ιακβάλνπκε ηνπο πνιπζαθραξίηεο θαη ηηο 

πξσηεΐλεο πνπ απηφ πεξηέρεη θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  

 

Σα θχηηαξα δηαρσξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιά θαη επηθνηλσλνχλ κε 

απηφ, κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπο. ην εζσηεξηθφ ηνπο βξίζθεηαη ην 

θπηηαξφπιαζκα ζην νπνίν πεξηέρνληαη ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ, δειαδή 

δηαρσξηζκέλεο δνκηθέο κνλάδεο πνπ εθηεινχλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Κάζε 

θχηηαξν θαη θαη’ επέθηαζε θάζε νξγαληζκφο θαηαζθεπάδεη ηηο δνκέο ηνπ θαη 
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πξαγκαηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζχκθσλα κε κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρεη θιεξνλνκήζεη απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη 

θαηαγξακκέλεο ζην DNA ηνπ, δειαδή ζην κφξην πνπ απνηειεί ην γελεηηθφ 

πιηθφ ησλ θπηηάξσλ. 

πλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ απνζήθεπζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. ην DNA πεξηέρνληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ 

θαη νξγαλψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, ηα γνλίδηα. 

 Ζ δηαηήξεζε θαη ε κεηαβίβαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ θχηηαξν 

ζε θχηηαξν θαη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ κε ηνλ απηνδηπιαζηαζκφ 

ηνπ DNA. 

 Ζ έθθξαζε ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

έιεγρν ηεο ζχλζεζεο ησλ πξσηετλψλ. 

 

Σα είδε ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ ζηα θχηηαξα είλαη δχν: ην 

δεζνμπξηβνλνπθιετθφ νμχ (DNA) θαη ην ξηβνλνπθιετθφ νμχ (RNA). Σα 

λνπθιετθά νμέα ζπληίζεληαη απφ δνκηθέο κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη 

λνπθιενηίδηα. Δλα λνπθιενηίδην ηνπ DNA κπνξεί λα έρεη κηα απφ ηηο 

αθφινπζεο αδσηνχρεο βάζεηο: Αδελίλε (Α), Γνπαλίλε (G) Κπηνζίλε (C) ή 

Θπκίλε (T). Έλα λνπθιενηίδην ηνπ RNA αληί γηα ζπκίλε (Σ) έρεη Οπξαθίιε (U).  

 

Σν DNA απνηειείηαη απφ δχν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο, ηνπο θιψλνπο, 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ ζρεκαηίδνληαο κηα 

δεμηφζηξνθε έιηθα. Οη δεζκνί πδξνγφλνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηηο 

αδσηνχρεο βάζεηο, πνπ είλαη θάζεηεο ζηνλ άμνλα ηνπ κνξίνπ θαη πξνεμέρνπλ 

πξνο ηα κέζα. Γεζκνί πδξνγφλνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ βάζεσλ, δχν κεηαμχ ηεο αδελίλεο θαη ηεο ζπκίλεο θαη ηξεηο 

κεηαμχ ηεο γνπαλίλεο θαη ηεο θπηνζίλεο (βι. Εικόνα 2.1). Σν κφξην ηνπ RNA 

ζε αληίζεζε κε απηφ ηνπ DNA είλαη κνλφθισλν. 
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Εικόνα 2.1 Οι βάσεις του DNA-RNA και οι δεσμοί που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους [45] 

 

2.1.2 Κεντρικϐ δϐγμα Μοριακόσ Βιολογύασ 
 

Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ ηα λνπθιετθά 

νμέα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κεηάθξαζε, δει. ηελ δηαδηθαζία ζχλζεζεο ησλ 

πξσηετλψλ [5]. 

 

2.1.2.1 Αντιγραφή 

 

Πξηλ απφ ηε δηαίξεζε ησλ θπηηάξσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, 

ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπο δηπιαζηάδεηαη. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ην παηξηθφ 

DNA ρξεζηκνπνηείηαη σο θαινχπη γηα ηελ δεκηνπξγία ζπγαηξηθψλ αιπζίδσλ. 

Σα θχηηαξα δηαζέηνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ ελδχκσλ θαη 

άιισλ πξσηετλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη θαηαιχνπλ ηηο ρεκηθέο 
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αληηδξάζεηο κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη εθπιεθηηθή αθξίβεηα. Έηζη, θαηαιχνληαη νη 

δεζκνί πδξνγφλνπ πνπ ζπγθξαηνχλ ηνπο δπν θιψλνπο κεηαμχ ηνπο, θαη θάζε 

παιηά αιπζίδα ρξεζηκεχεη σο θαινχπη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο λέαο. Κάζε 

ζπγαηξηθφ κφξην απνηειείηαη απφ κηα παηξηθή θαη κηα λέα αιπζίδα. 

 

2.1.2.2 Μεταγραφή 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο είλαη ε κεηαθνξά 

ηεο απφ ην DNA ζην RNA κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαγξαθήο. Γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ RNA, μεηπιίγεηαη ε αιπζίδα ηνπ DNA ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή θαη ηνπνζεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο απέλαληη απφ ηε κία απφ 

ηηο δπν έιηθεο. Αθνχ ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία νη δχν θιψλνη επαλαζπλδένληαη. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη RNA πνπ ζπληίζεληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, κε 

ζεκαληηθφηεξν ην αγγειηαθφξν RNA (mRNA), πνπ κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία 

ηεο ζχλζεζεο ησλ πξσηετλψλ απφ ηνλ ππξήλα ζηα ξηβνζψκαηα. Τπάξρνπλ 3 

αθφκε είδε RNA ηα νπνία κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξσηετλνζχλζεζεο κε 

έκκεζν ηξφπν, ην κεηαθνξηθφ RNA (tRNA), πνπ κεηαθέξεη ηα ακηλνμέα, ην 

ξηβνζσκηθφ (rRNA), πνπ είλαη δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ξηβνζσκάησλ θαη ην 

κηθξνππξεληθφ (snRNA), πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζχλζεζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ RNA. 

 

2.1.2.3 Μετάφραση 

 

H κεηάθξαζε είλαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξεη ην 

mRNA κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ξηβνζψκαηα θαη απαηηεί ηε ζπκκεηνρή αξθεηψλ 

πξσηετλψλ θαη ελέξγεηαο. Κάζε ηξηάδα βάζεσλ (θσδηθφλην) ζην mRNA 

αληηζηνηρεί θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ακηλνμχ. Πνιιά ακηλνμέα δεκηνπξγνχλ κηα 

πνιππεπηηδηθή αιπζίδα, ηελ πξσηαξρηθή δνκή ηεο πξσηεΐλεο. Σν tRNA 

κεηαθέξεη βάζεη ηνπ θαλφλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο (βι. Εικόνα 2.2) ην 

θαηάιιειν ακηλνμχ ζην ξηβφζσκα, ην νπνίν ελψλεηαη κε ην πξνεγνχκελφ ηνπ 

κε πεπηηδηθφ δεζκφ. Έηζη ζρεκαηίδεηαη ε πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ πεπηηδηθνχ δεζκνχ θαηαιχεηαη απφ ην έλδπκν «πεπηηδπιν- 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

20 
 

ηξαλζθεξάζε». Ακέζσο κεηά ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηετλνζχλζεζεο, 

ηα ακηλνμηθά θαηάινηπα πθίζηαληαη κεηαηξνπέο, ηηο κεηα-κεηαθξαζηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο θαζνξίδνπλ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηφηεηεο, ηελ αλαδίπισζε, ηε δξαζηηθφηεηα θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πξσηετλψλ. 

 

 

Εικόνα 2.2 Διαδικασία σύνθεσης πρωτεΐνης σε ένα ριβόσωμα [45] 

 

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ ζπλνςίδνληαη ζην θεληξηθφ 

δφγκα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο. Σν DNA απηνδηπιαζηάδεηαη θαη κεηαγξάθεηαη 

παξάγνληαο RNA. Σν RNA κεηαθξάδεηαη θαη παξάγεη πξσηεΐλεο. Δπίζεο ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηψλ ην RNA έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απηνδηπιαζηάδεηαη 

αιιά θαη λα κεηαγξάθεηαη αληίζηξνθα, παξάγνληαο DNA. (βι. Εικόνα 2.3) 

 

 

Εικόνα 2.3 Κεντρικό δόγμα Μοριακής Βιολογίας [45] 
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2.2 Δομό πρωτεώνών 
 
Σν βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ είλαη νη πξσηεΐλεο 

θαζψο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νπζηαζηηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ θπηηάξσλ ελφο νξγαληζκνχ. Σν φλνκα «πξσηεΐλε» δηαηππψζεθε απφ ηνλ 

Berzelius θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην εγρεηξίδην ηνπ Mulder 

(1840). Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «πξσηεχσ». Οη πξσηεΐλεο 

θέξνπλ ην φλνκα ηνπο δίθαηα, κηαο θαη πνιπάξηζκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ νθείινληαη ζε εηδηθέο πξσηεΐλεο. Δίλαη άγλσζηε θαη αδηαλφεηε ε 

χπαξμε δσήο ρσξίο πξσηεΐλεο.  

 

Οη πξσηεΐλεο είλαη ζπζηαηηθά θάζε θπηηάξνπ, ζρεκαηίδνπλ ηα ζπζηαιηά 

ζηνηρεία θαζψο θαη ηα έλδπκα πνπ ειεπζεξψλνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, ελψ ζην αίκα παίδνπλ ην ξφιν κεηαθνξηθψλ κνξίσλ. 

Οη πξσηεΐλεο είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα είδε βηνινγηθψλ καθξνκνξίσλ θαη 

απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία νλνκάδνληαη ακηλνμέα 

[1]. Ζ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ ηεο θάζε πξσηεΐλεο θαζνξίδεη ηε δνκή θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο αθνινπζίαο 

λνπθιενηηδίσλ (γνλίδηα) ηνπ θπηηάξνπ. πλεπψο, φιε ε πιεξνθνξία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξσηετλψλ ελφο θπηηάξνπ βξίζθεηαη ζηα 

γνλίδηά ηνπ. 

 

Οη πξσηεΐλεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηδηνηήησλ θαη ζρήκαηνο, π.ρ., νη 

πξσηεΐλεο ησλ καιιηψλ, ηνπ δέξκαηνο, ησλ ηελφλησλ θαη ησλ νζηψλ είλαη 

ιεπηέο θαη καθξηέο. Έηζη, έλα κφξην θνιιαγφλνπ (πξσηεΐλεο ησλ ηελφλησλ θαη 

ησλ νζηψλ) είλαη πεξίπνπ θπιηλδξηθφ, 2990 Å ζε κήθνο κε δηάκεηξν κφλν 14 

Å. Πεξίπνπ 300.000 ηέηνηα κφξηα ελψλνληαη ζηηο άθξεο ηνπο γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ηέλνληα 10 cm καθξχ θαη πεξίπνπ 1012 ηέηνηεο ζηήιεο 

είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέλνληα δηακέηξνπ 5 mm. Παξφκνηεο 

είλαη φιεο νη ηλψδεηο πξσηεΐλεο, ηα θχξηα δνκηθά πιηθά ησλ νξγαληζκψλ. 

 

Αληίζεηα, ηα πξσηετληθά κφξηα πνπ παίδνπλ ξφιν ζηηο ρεκηθέο κεηαβνιέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο είλαη πην ζπκπαγή ζε 

ζρήκα, παξφιν πνπ έρνπλ κεγάιε πνηθηιία κεγεζψλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
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ζθαηξηθψλ πξσηετλψλ είλαη ε αηκνζθαηξίλε, ν κεηαθνξέαο ηνπ νμπγφλνπ ζην 

αίκα, ηα αληηζψκαηα, νη πξσηεΐλεο πνπ ελψλνληαη κε μέλεο νπζίεο θαη 

βνεζνχλ ζηελ απνβνιή ηνπο θαη, θπξίσο, ηα έλδπκα, νη νξγαληθνί θαηαιχηεο 

πνπ ειέγρνπλ ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

 

Πνιιέο ζθαηξηθέο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ απφ θχηηαξα, λα 

θαζαξηζηνχλ θαη λα θξπζηαιισζνχλ. Οη δνκέο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε κεζφδνπο θξπζηαιινγξαθίαο αθηίλσλ-Υ, φπσο γίλεηαη θαη 

γηα κηθξφηεξα βηνινγηθά κφξηα. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά είλαη ε κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηά ηνπο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα πξσηετληθφ κφξην 

απνηειείηαη απφ έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. 

 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αξρηθά κηα πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξσηετλψλ πνπ είλαη ηα ακηλνμέα. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη δνκέο ησλ 

πξσηετλψλ κε έκθαζε ζηε δεπηεξεχνπζα δνκή κηαο πξσηεΐλεο (α-έιηθα θαη β-

πηπρσηή επηθάλεηα) θαη ζηελ ηξηηνγελή (ηξηζδηάζηαηε) δνκή κηαο πξσηεΐλεο. 

Σέινο αλαθέξνληαη νη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πξσηετλψλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαη αλαιχεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ πξσηετλψλ κε άιια κφξηα 

ελφο νξγαληζκνχ. 

 

2.2.1 Αμινοξϋα: τα δομικϊ ςτοιχεύα των πρωτεώνών 

 
Οη πξσηεΐλεο απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

νλνκάδνληαη ακηλνμέα Σα ακηλνμέα παξνπζηάδνπλ φια ηελ ίδηα γεληθή δνκή. 

Έλα θεληξηθφ άηνκν άλζξαθα (πνπ νλνκάδεηαη θαηά ζπλζήθε α-άηνκν 

άλζξαθα, Cα) ζπλδέεηαη κε 4 δηαθνξεηηθά άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ: έλα άηνκν 

πδξνγφλνπ (-Ζ), κία ακηλνκάδα (-ΝΖ2), κία θαξβνμπιηθή νκάδα (-COOΖ) θαη 

κία απφ 20 δπλαηέο δηαθνξεηηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο δηαθφξσλ ρεκηθψλ 

ηχπσλ (-R) [2], φπσο θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 2.4. Σα 20 δηαθνξεηηθά ακηλνμέα 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο R-νκάδεο ή πιεπξηθέο αιπζίδεο ηνπο. Οη 

πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ ακηλνμέσλ είλαη ζεκαληηθέο θαζψο θαζνξίδνπλ ηελ 

ηξηζδηάζηαηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο πξσηεΐλεο.  



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

23 
 

 

Εικόνα 2.4 Χημικός τύπος αμινοξέως [45] 

 

ηελ Εικόνα 2.5 θαίλεηαη ην ακηλνμχ ‘ζεξίλε’ θαη ζε άζπξν πιέγκα 

μερσξίδεη ε πιεπξηθή αιπζίδα απηνχ ηνπ ακηλνμέσο. 

 

 

Εικόνα 2.5 Το αμινοξύ Σερίνη [47] 

ηελ Εικόνα 2.6 θαίλεηαη ε ηξηζδηάζηαζε δνκή ησλ ακηλνμέσλ Αιαλίλε θαη 

Φαηλπιαιαλίλε, αληίζηνηρα. 
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Εικόνα 2.6 Το αμινοξύ Αλανίνη (στα αριστερά) και 

Φαινυλαλανίνη (στα δεξιά) [49] 

 

ηηο πξσηεΐλεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ απαληψληαη 20 δηαθνξεηηθά 

ακηλνμέα. Καζέλαο απφ ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ζε κηα ηξηάδα βάζεσλ 

ηνπ DNA αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα απφ ηα 20 ακηλνμέα. Άξα, θάζε ακηλνμχ 

θσδηθνπνηείηαη απφ κηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάδα γελεηηθνχ θψδηθα DNA. ηνλ 

Πίνακας 2.2 θαίλνληαη ηα 20 ακηλνμέα, φπσο θσδηθνπνηνχληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαλφλα ηνπ ελφο ή ησλ ηξηψλ γξακκάησλ. 

 

Γεληθά, ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, 8 απφ ηα 20 ακηλνμέα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε πξσηετλψλ δελ κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ απφ 

ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηελ ηξνθή. Γηα ην ιφγν 

απηφ θαινχληαη απαξαίηεηα ή βαζηθά ακηλνμέα. Δπίζεο, 4 απφ ηα 20 είλαη 

εκηαπαξαίηεηα, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ ζηα παηδηά. Σα ππφινηπα 8 

ζπληίζεληαη κέζσ ησλ κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ. 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ κνξίσλ δχν ακηλνμέσλ, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν πνπ 

απαληάηαη ζηηο πξσηεΐλεο, πεξηιακβάλεη κία απιή αληίδξαζε ζπκπχθλσζεο, 

ζηελ νπνία απνβάιιεηαη έλα κφξην λεξνχ θαη ζρεκαηίδεηαη έλαο πεπηηδηθφο 

δεζκφο. Σν κήθνο ησλ πξσηετλψλ θπκαίλεηαη απφ κηθξέο αιπζίδεο 

(ribonuclease A) πνπ απνηεινχληαη απφ 51 ακηλνμέα έσο θαη κεγάιεο 

αιπζίδεο (apolipoprotein B) πνπ απνηεινχληαη απφ 4.636 ακηλνμέα [2]. Αλ θαη 

απνηεινχληαη κφλν απφ είθνζη ακηλνμέα, ν ζεσξεηηθφο αξηζκφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξσηετλψλ είλαη ηεξάζηηνο αλ αλαινγηζηνχκε φηη γηα κία 
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αθνινπζία 100 ακηλνμέσλ (ζρεηηθά κηθξή αθνινπζία) ππάξρνπλ 20100 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο. 

 

Πίνακας 2.2 Αμινοξέα των οργανισμών (τα απαραίτητα 

συμβολίζονται με *) [46] 

 

Σα ακηλνμέα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Εικόνα 2.7, ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ [2]. Απηέο νη 

ηδηφηεηεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή ηεο πξσηεΐλεο 

θαζψο νη δεζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηαζεξνπνίεζή 

ηεο είλαη νη δεζκνί κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ. 
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Οξηζκέλεο πιεπξηθέο αιπζίδεο είλαη ειεθηξηθά πνισκέλεο (+1,-1), άιιεο είλαη 

πνιηθέο (πδξνθηιηθέο) θαη άιιεο κε πνιηθέο (πδξνθνβηθέο). 

 1η ομάδα αμινοξέων: Σα πέληε ακηλνμέα (Arg, His, Lys, Asp, Glu) 

έρνπλ ειεθηξηθά πνισκέλεο πιεπξηθέο αιπζίδεο πνπ πξνζειθχνπλ 

ην λεξφ (πδξνθηιηθά) θαη αληίζεηα πνισκέλα ηφληα φισλ ησλ εηδψλ. 

 2η ομάδα αμινοξέων: Σα πέληε ακηλνμέα (Ser, Thr, Asn, Gln, Tyr) 

έρνπλ πνιηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο πνπ δεκηνπξγνχλ αζζελήο 

δεζκνχο κε ην λεξφ θαη άιια πνιηθά ζπζηαηηθά. Καη απηά ηα 

ακηλνμέα είλαη πδξνθηιηθά. 

 3η ομάδα αμινοξέων: Σα εθηά ακηλνμέα (Ala, Ile, Leu, Met, Phe, Trp, 

Val) έρνπλ κε πνιηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο θαη ζην πγξφ πεξηβάιινλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπγθξνηνχληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πξσηεΐλεο. Απηά ηα ακηλνμέα είλαη πδξνθνβηθά. 

 4η ομάδα αμινοξέων: Σέινο, ηα ηξία ακηλνμέα (Cys, Gly, Pro) είλαη 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο, αλ θαη νη πιεπξηθέο ηνπο αιπζίδεο είλαη θπξίσο 

πδξνθνβηθέο. 

 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ακηλνμέσλ αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ηνπο είλαη ε παξαθάησ: 

 Ακηλνμέα κε αιεηθαηηθέο, κε πνιηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο: 

Αιαλίλε, Βαιίλε, Γιπθίλε, Ηζνιεπθίλε, Λεπθίλε, Μεζεηνλίλε, 

Πξνιίλε. 

 Ακηλνμέα κε αιεηθαηηθέο, πνιηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο: 

Θξενλίλε, εξίλε, Κπζηεΐλε. 

 Ακηλνμέα κε αξσκαηηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο: 

Φαηλπιαιαλίλε, Σπξνζίλε, Σξππηνθάλε. 

 Ακηλνμέα κε βαζηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο: 

Λπζίλε, Αξγηλίλε, Ηζηηδίλε. 

 Ακηλνμέα κε φμηλεο πιεπξηθέο αιπζίδεο: 

Αζπαξαγηληθφ, Γινπηακηληθφ. 

 Ακηλνμέα κε θαξβνμπιακίδηα ζηηο πιεπξηθέο αιπζίδεο ηνπο: 

Αζπαξαγίλε, Γινπηακίλε. 
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Εικόνα 2.7 Η κατάταξη των αμινοξέων σε 4 κατηγορίες [46] 

 

Σα ακηλνμέα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεπηηδηθφ δεζκφ θαη γηα απηφ ην ιφγν ε 

αθνινπζία ακηλνμέσλ νλνκάδεηαη θαη πνιππεπηηδηθή αιπζίδα [2]. ε απηφλ ην 

δεζκφ αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ε θαξβνμπιηθή νκάδα ηνπ ελφο ακηλνμένο κε ηελ 

ακηλνκάδα ηνπ άιινπ θαη ηαπηφρξνλα ειεπζεξψλεηαη θαη έλα κφξην λεξνχ. Ζ 

επαλαιεπηηθή αιιεινπρία αηφκσλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο απνθαιείηαη 

πνιππεπηηδηθφο ζθειεηφο. ηελ Εικόνα 2.8 θαίλεηαη κία απινπνηεκέλε 

πεξηγξαθή απηήο ηεο αληίδξαζεο. 
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Εικόνα 2.8 Σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού σε μια πρωτεΐνη [47] 

 

Κάζε πξσηεΐλε είλαη κηα αθνινπζία ακηλνμέσλ ε νπνία έρεη κία γξακκηθή 

δηάηαμε, δειαδή έρεη κηα αξρή θαη έλα ηέινο. Σν ζεκείν πνπ νξίδεη ηελ αξρή 

ηεο αθνινπζίαο είλαη ε ειεχζεξε ακηλνκάδα ηνπ πξψηνπ ακηλνμένο θαη 

νλνκάδεηαη ‘N terminus’ ελψ ην ζεκείν πνπ νξίδεη ην ηέινο ηεο αθνινπζίαο 

είλαη ε ειεχζεξε θαξβνμπιηθή νκάδα ηνπ ηειεπηαίνπ ακηλνμένο θαη νλνκάδεηαη 

‘C terminus’. Όιεο νη άιιεο ακηλνκάδεο θαη θαξβνμπιηθέο νκάδεο (εθηφο απηψλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο πιεπξηθέο αιπζίδεο) εκπιέθνληαη ζηνπο πεπηηδηθνχο 

δεζκνχο ηεο αιπζίδαο θαη δελ ζεσξνχληαη ‘ειεχζεξεο’, αλέπαθεο νκάδεο. 

Απηή ε δηάηαμε ηεο αθνινπζίαο ησλ ακηλνμέσλ αλαθέξεηαη θαη σο ‘Ν-C’ 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ [6]. 

 

Μία πνιππεπηηδηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ έλα θαλνληθά 

επαλαιακβαλφκελν κέξνο, ηελ θχξηα αιπζίδα (main chain) θαη έλα κεηαβιεηφ 

κέξνο, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο πιεπξηθέο αιπζίδεο ή νκάδεο (side chains) ησλ 

ακηλνμηθψλ θαηαινίπσλ. Ζ θχξηα αιπζίδα νλνκάδεηαη πνιιέο θνξέο 

ζπνλδπιηθή ζηήιε (backbone). 
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Πνιιέο πξσηεΐλεο, φπσο ε κπνζθαηξίλε, απνηεινχληαη απφ κία 

πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. Άιιεο απνηεινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

αιπζίδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αηκνζθαηξίλε έρεη δχν αιπζίδεο ελφο είδνπο θαη δχν ελφο άιινπ. Οη αιπζίδεο 

ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο. Δλαιιαθηηθά, νη 

πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο κεξηθψλ πξσηετλψλ πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιέο 

αιπζίδεο ζπλδένληαη κε δηζνπιθηδηθνχο δεζκνχο. 

 

2.2.2 Επύπεδα δομόσ των πρωτεώνών 
 

Σν 1959, νη Linderstrom-Lang θαη Schelman πξφηεηλαλ απφ ηηο κειέηεο ηνπο 

φηη ζηηο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ηέζζεξα επίπεδα νξγάλσζεο: 

ε πξσηνηαγήο, ε δεπηεξνηαγήο, ε ηξηηνηαγήο θαη ε ηεηαξηνηαγήο δνκή [1, 4]. 

Παξαθάησ δίλεηαη κία πεξηγξαθή απηψλ ησλ ηεζζάξσλ δνκψλ θαζψο 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πξσηετλψλ. 

 

 

1) Ππυηοηαγήρ δομή: Ζ αθξηβήο αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ κηαο πξσηεΐλεο 

απνηειεί ηελ πξσηνηαγή δνκή ηεο. Οη ζπληνκνγξαθίεο (έλα γξάκκα) ησλ 

ακηλνμέσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αθνινπζηψλ ηνπο. ηα 

πςειφηεξα επίπεδα ησλ πξσηετληθψλ δνκψλ, νη ηνπηθέο αλαδηπιψζεηο δίλνπλ 

ζην καθξνκφξην ην ηειηθφ ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζρήκα, αιιά φια απηά ηα επίπεδα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνηαγή δνκή ησλ πξσηετλψλ. Γειαδή, νη ηδηφηεηεο 

ηεο αθξηβήο αθνινπζίαο ησλ ακηλνμέσλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ έλα 

καθξνκφξην ηπιίγεηαη θαη αλαδηπιψλεηαη, ψζηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηε δνκή 

ηνπ. 

 

 

2) Γεςηεποηαγήρ δομή: Ζ δεπηεξνηαγήο δνκή κηαο πξσηεΐλεο απνηειείηαη 

απφ ζπκκεηξηθά, επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

αιπζίδαο ηεο. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη δεπηεξνηαγνχο δνκήο νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη απφ ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ ακηλνμέσλ θαη νη 

νπνίνη είλαη ε α-έιηθα θαη ε β-πηπρσηή επηθάλεηα.  
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3) Σπιηοηαγήρ δομή: Ζ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα θάκπηεηαη θαη αλαδηπιψλεηαη 

ζην ρψξν έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηξηηνηαγνχο δνκήο 

ηεο. Μηα πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ηξηηνηαγνχο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο δηεπθξηλίδεη 

ηε ζέζε θάζε αηφκνπ ηνπ καθξνκνξίνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ. Οη α-έιηθεο θαη β-πηπρσηέο έιηθεο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηξηηνηαγνχο δνκήο θαη εληνπίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ καθξνκνξίνπ. Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ησλ καθξνκνξίσλ 

απνηεινχληαη απφ κνξθέο δεπηεξνηαγνχο δνκήο πνπ είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε 

πξσηεΐλε. Οη δεζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηξηηνηαγνχο δνκήο είλαη νη δεζκνί κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ 

αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ [2]. 

 

 

4) Σεηαπηοηαγήρ δομή: Πνιιέο ιεηηνπξγηθέο πξσηεΐλεο απνηεινχληαη απφ 

δχν ή πεξηζζφηεξεο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη 

ππνκνλάδεο. Ζ ηεηαξηνηαγήο δνκή ηεο πξσηεΐλεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ππνκνλάδσλ ηεο [2]. 

 

Αθνχ, φπσο απνδείρζεθε αξθεηά πεηζηηθά κε πεηξάκαηα αλαδηάηαμεο, ε 

ακηλνμηθή αθνινπζία πεξηέρεη θσδηθνπνηεκέλε φιε ηελ αλαγθαία πιεξνθνξία 

ψζηε κία πξσηεΐλε λα δηπισζεί ζηε θπζηθή ηξηδηάζηαηε δνκή ηεο, έπεηαη φηη 

ππάξρεη κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 4 επηπέδσλ νξγάλσζεο, 

ηέηνηα ψζηε ζηνηρεία ελφο θαηψηεξνπ επηπέδνπ νξγάλσζεο λα θαζνξίδνπλ 

ζηνηρεία ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ.  

 

ηελ Εικόνα 2.9 θαη ζηελ Εικόνα 2.10 θαίλνληαη ηα ηέζζεξα δνκηθά 

επίπεδα νξγάλσζεο ησλ πξσηετλψλ. 
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Εικόνα 2.9 Τα 4 δομικά επίπεδα οργάνωσης μιας πρωτεΐνης [47] 

 
Εικόνα 2.10 Τα 4 δομικά επίπεδα μιας πρωτεΐνης [46] 

 

Πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο πνπ πάξζεθαλ κεηά απφ κειέηεο ηεο δνκήο πνιιψλ 

πξσηετλψλ κε θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ Υ επηηξέπνπλ ηελ πξνζζήθε ζην 

ζρήκα ησλ 4 επηπέδσλ δχν επηπιένλ επηπέδσλ νξγάλσζεο, ηεο 
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ςπεπδεςηεποηαγούρ δομήρ (supersecondary structure) θαη ηνπ δομικού 

ζηοισείος ή μονάδαρ ή αςηοηελούρ πεπιοσήρ (domain). 

 

Οη ππεξδεπηεξνηαγείο δνκέο απνηεινχλ θαλνληθνχο ζπλδπαζκνχο 

δεπηεξνηαγψλ δνκψλ [5] θαη ε αξθεηά ζπρλή εκθάληζή ηνπο δείρλεη φηη 

επλννχληαη γηα θηλεηηθνχο ιφγνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδίπισζεο ή/θαη 

γηα ελεξγεηαθνχο ιφγνπο. Έρνπλ αλαθεξζεί ηέζζεξα βαζηθά είδε 

ππεξδεπηεξνηαγψλ δνκψλ: 

 

1. βαβ - δχν παξάιιεινη θιψλνη β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο παξεκβάιιεηαη κία α-έιηθα (δεο Εικόνα 2.11., (a)), 

2. αα - δχν αληηπαξάιιειεο α-έιηθεο (δεο Εικόνα 2.11., (b)), 

3. β καίαλδξνο - κία αληηπαξάιιειε β-πηπρσηή επηθάλεηα, ε νπνία 

ζρεκαηίδεηαη απφ αληηπαξάιιεινπο β-θιψλνπο, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο παξεκβάιινληαη β-ζηξνθέο (δεο Εικόνα 2.11., (c)), 

4. Διιεληθφ Κιεηδί - κία επαλαιεπηηθή ππεξδεπηεξνηαγήο δνκή, ε νπνία  

ζρεκαηίδεηαη φηαλ κία αληηπαξάιιειε πηπρσηή επηθάλεηα 

αλαδηπιψλεηαη κε ηνλ εαπηφ ηεο (δεο Εικόνα 2.11., (d)). 

 

Εικόνα 2.11 Τα 4 βασικά είδη υπερδευτεροταγών δομών [46] 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ή κνλάδεο ή απηνηειείο πεξηνρέο (Εικόνα 2.) 

ζρεκαηίδνληαη φηαλ πνιχ κεγάιεο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο ηείλνπλ λα 

δηπιψλνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθξηηά ζθαηξηθά ηκήκαηα, ηα νπνία 
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ζπλδένληαη ζρεηηθά ραιαξά κεηαμχ ηνπο. Μηθξά ηκήκαηα ζπλδένπλ ζπλήζσο 

ηα γεηηνληθά δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο 

απφ δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο απφςεσο. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί φηη δνκηθά 

ζηνηρεία κε παξφκνηεο δηακνξθψζεηο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε κία 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. 

 

 

Εικόνα 2.12 Δομικά στοιχεία (domains) [46] 

 

2.3 τοιχεύα δευτεροταγοϑσ δομόσ πρωτεώνών 
 

Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο ηξηηνηαγνχο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο, νη 

πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο κπνξνχλ λα αλαδηπιψλνληαη ζε θαλνληθέο 

επαλαιακβαλφκελεο δνκέο νη νπνίεο νξίδνπλ ηελ δεπηεξνηαγή δνκή ησλ 

πξσηετλψλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 

I. α-Έλικα 

II. β-Πηςσυηή Δπιθάνεια 

 

Οη δχν απηέο δνκέο είλαη ην ίδην ζεκαληηθέο θαη ζπλεζηζκέλεο ζηηο πξσηεΐλεο. 

Γηα παξάδεηγκα ζηηο ζθαηξηθέο πδξνδηαιπηέο πξσηεΐλεο ζπλαληάκε ηηο α-

έιηθεο κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 30% ελψ ηηο β-πηπρσηέο επηθάλεηεο κε 

ζπρλφηεηα πεξίπνπ 25%. Οη β-πηπρσηέο επηθάλεηεο είλαη πην ηζρπξέο θαη 

ζηαζεξέο δνκέο απφ ηηο α-έιηθεο. 
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2.3.1 α-ϋλικα 
 

Ζ α-έιηθα είλαη κία δεμηφζηξνθε έιηθα ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ δεζκψλ 

πδξνγφλνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπ πδξνγφλνπ ηεο έλσζεο Ν-Ζ ελφο 

ακηλνμένο θαη ηνπ νμπγφλνπ ηεο έλσζεο C=O ελφο άιινπ ακηλνμένο. Οη 

πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ ακηλνμέσλ εθηείλνληαη εμσηεξηθά ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο ηεο έιηθαο. Έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ χπαξμε α-έιηθαο ζε 

κηα πξσηεΐλε είλαη ε παξνπζία κεγάισλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο 

εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία δεζκψλ πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ ακηλνμέσλ θαη 

επνκέλσο θαη ηε δηακφξθσζε α-έιηθαο [2]. 

 

Οη α-έιηθεο βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ πξσηετλψλ ζε 

αληίζεζε κε ηηο β-πηπρσηέο επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη βαζηά ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο. Οη α-έιηθεο είλαη κία ηδηαίηεξα απαληψκελε δεπηεξνηαγήο δνκή (πνζνζηφ 

εκθάληζεο ζε ζθαηξηθέο πδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο ~ 30%). ρεκαηίδνληαη φηαλ 

ζε κία πνιππεπηηδηθή αιπζίδα νη γσλίεο γχξσ απφ ηνπο δεζκνχο N-Ca θαη 

Ca-C' (θ θαη ς) παίξλνπλ ηηκέο αληίζηνηρα -57° θαη -47° πεξίπνπ, γηα κία ζεηξά 

δηαδνρηθψλ, ηνπιάρηζηνλ 5, θαηαινίπσλ.  

 

Ζ α-έιηθα είλαη δεμηφζηξνθε. ηαζεξνπνηείηαη απφ ηελ χπαξμε πδξνγνληθψλ 

δεζκψλ, ζρεδφλ παξάιιεισλ πξνο ηνλ άμνλά ηεο. Οη δεζκνί απηνί 

ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ζην πδξνγφλν ηεο ακηλνκάδαο (-ΝΖ) ηνπ ακηλνμέσο i 

θαη ζην νμπγφλν ηεο θαξβνμπινκάδαο ηνπ ακηλνμέσο i-4. αλ έιηθα, έρεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ βήκα πνπ είλαη 5,4 Å πεξίπνπ θαη έρεη 3,6 ακηλνμέα αλά 

ζηξνθή. Δπνκέλσο, ε απφζηαζε δχν δηαδνρηθψλ ακηλνμέσλ παξάιιεια κε 

ηνλ άμνλα ηεο έιηθαο είλαη πεξίπνπ 1,5 Å (Εικόνα 2.12). Ζ αθηίλα ηεο α-

έιηθαο είλαη 2,3 Å. 
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Εικόνα 2.12 Γραφική απεικόνιση α-έλικας [46] 

 

Δπεηδή, πνιιέο θνξέο, νη α-έιηθεο βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πξσηετλψλ, 

ππάξρεη ε ηάζε νη πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ θαηαινίπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο λα κεηαβάιινληαη απφ πδξφθνβεο ζε πδξφθηιεο, κε 

πεξηνδηθφηεηα 3 ή 4 θαηάινηπα (πξάγκα πνπ θαίλεηαη ζηελ ακηλνμηθή 

αθνινπζία). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη α-έιηθεο παξνπζηάδνπλ κία 

πδξφθνβε θαη κία πδξφθηιε επηθάλεηα. 

 

Γελ ζπκκεηέρνπλ φια ηα ακηλνμηθά θαηάινηπα κε ηελ ίδηα επηηπρία ζην 

ζρεκαηηζκφ α-έιηθαο. Έηζη, ε Αιαλίλε, ε Γινπηακίλε, ε Λεπθίλε θαη ε 

Μεζεηνλίλε επλννχλ ηε δεκηνπξγία ειίθσλ ελψ ε Πξνιίλε, ε Γιπθίλε θαη ε 

εξίλε φρη. Οη α-έιηθεο, εθηφο απφ ηε κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε 

ζθαηξηθέο πδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο, απαληψληαη θαη ζε δνκηθέο (ηλψδεηο) 

πξσηεΐλεο, φπσο ζηηο α-θεξαηίλεο, ζηελ αθηίλε, ηε κπνζίλε, ηελ ηξνπνκπνζίλε 

θιπ. θαζψο θαη ζε πξσηεΐλεο κεκβξαλψλ φπσο π.ρ. ζηε ξνδνςίλε θαη 

βαθηεξηνξνδνςίλε, ζε ξηβνζσκηθέο πξσηεΐλεο, πξσηεΐλεο ηψλ θιπ.  

 

Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δεμηφζηξνθεο α-έιηθαο νθείιεηαη ζηελ 

πνιχ ζηαζεξή ελεξγεηαθή θαηάζηαζε πνπ δηαζέηεη (θαηάζηαζε ειάρηζηεο 
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ελέξγεηαο). Τπάξρνπλ θαη αξηζηεξφζηξνθεο α-έιηθεο αιιά δελ απαληψληαη ζε 

πξσηεΐλεο επεηδή είλαη πνιχ αζηαζείο.  

 

2.3.2 Β-πτυχωτϋσ επιφϊνειεσ 
 

Οη β-πηπρσηέο επηθάλεηεο (ή β-πηπρσηά θχιια) είλαη ε δεχηεξε θχξηα κνξθή 

δεπηεξνηαγνχο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο πνπ πξνηάζεθε ζεσξεηηθά απφ ηνπο 

Pauling θαη Corey [7, 8], φπσο θαη ε α-έιηθα. Γηα λα ζρεκαηηζηνχλ νη β-

πηπρσηέο επηθάλεηεο πξνεγείηαη ν ζρεκαηηζκφο πδξνγνληθψλ δεζκψλ, είηε 

κεηαμχ ησλ ακηλνκάδσλ θαη θαξβνμπινκάδσλ δηαθνξεηηθψλ αιπζίδσλ 

ακηλνμέσλ, είηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο ακηλνμηθήο 

αθνινπζίαο [2]. Απηά ηα ηκήκαηα νλνκάδνληαη β-θιψλνη (β-strands).  

 

Οη ακηλν- θαη θαξβνμπιν- νκάδεο πξνζαλαηνιίδνληαη πεξίπνπ θάζεηα ζηνλ 

άμνλα ηεο αιπζίδαο, ε νπνία είλαη ζρεδφλ εληειψο εθηεηακέλε, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε δεκηνπξγία πδξνγνληθψλ δεζκψλ κε αληίζηνηρεο νκάδεο δηπιαλψλ 

αιπζίδσλ (β-θιψλσλ). Ζ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ ηζρπξψλ πδξνγνληθψλ δεζκψλ 

(πεξίπνπ επζχγξακκσλ) έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη β-θιψλνη λα κελ είλαη 

ηειείσο εθηεηακέλνη, κε ζπλέπεηα ε επηθάλεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ απηνχο 

λα παξνπζηάδεη κία ειαθξά θάκςε ή πηχρσζε, απ’ φπνπ θαη «πηπρσηή» ε 

νλνκαζία ηεο. 

 

Δίλαη δπλαηφλ, νη β-θιψλνη πνπ απνηεινχλ κία β-πηπρσηή επηθάλεηα λα έρνπλ 

ηελ ίδηα δηεχζπλζε, νπφηε ε δνκή νλνκάδεηαη παξάιιειε β-πηπρσηή 

επηθάλεηα ή αληίζεηεο δηεπζχλζεηο, νπφηε δεκηνπξγείηαη ε αληηπαξάιιειε β-

πηπρσηή επηθάλεηα (βι. Εικόνα 2.13). παληφηεξα, κία β-πηπρσηή 

επηθάλεηα είλαη κείγκα παξάιιεισλ θαη αληηπαξάιιεισλ β-θιψλσλ. Οη 

δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ C=O θαη H-N ζπλδένπλ έλα θαη κφλν ακηλνμχ ζηελ 

γεηηνληθή β-πηχρσζε. Οη πιεπξηθέο αιπζίδεο (ζηελ εηθφλα κε πξάζηλν ρξψκα) 

ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηνλ άμνλα ησλ β-θιψλσλ θαη είλαη θαη’ ελαιιαγή άλσ 

θαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο β-πηχρσζεο. Όηαλ νη θιψλνη είλαη παξάιιεινη 

ζρεκαηίδεηαη ε παξάιιειε επηθάλεηα ζηελ νπνία νη γεηηνληθέο β-πηπρψζεηο 

έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Οη δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ C=O θαη H-N 
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ζπλδένπλ θάζε ακηλνμχ ηεο κίαο πηχρσζεο κε δχν δηαθνξεηηθά ακηλνμέα ζηελ 

γεηηνληθή β-πηχρσζε (βι. Εικόνα 2.13). Κνηλφ απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο 

θαη ησλ δπν θαηεγνξηψλ ησλ επηθαλεηψλ είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δνκήο. 

 

Εικόνα 2.13 Αντιπαράλληλη και Παράλληλη β-πτυχωτή 

επιφάνεια [45] 

ηηο β-πηπρσηέο επηθάλεηεο παξαηεξνχληαη 3 ζεκαληηθέο πεξηνδηθφηεηεο: Ζ 

επαλαιακβαλφκελε πεξίνδνο θαηά κήθνο ησλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ (β-

θιψλσλ), ε απφζηαζε κεηαμχ δχν β-θιψλσλ (πνπ ζπλδένληαη κε 

πδξνγνληθνχο δεζκνχο) θαη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ πηπρσηψλ 

επηθαλεηψλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία πηπρσηέο 

επηθάλεηεο «παθεηάξνληαη» ε κία πάλσ ζηελ άιιε). 
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Ζ πξψηε πεξηνδηθφηεηα είλαη πεξίπνπ 6,5 Å ζηηο παξάιιειεο β-πηπρσηέο 

επηθάλεηεο θαη 7,0 Å ζηηο αληηπαξάιιειεο (αλά δχν ακηλημέα θαηά κήθνο ησλ 

β-θιψλσλ). Ζ απφζηαζε κεηαμχ δχν β-θιψλσλ είλαη πεξίπνπ 4,7 Å. Ζ 

απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ θαη πνηθίιιεη απφ 3,5 έσο 

12 Å πεξίπνπ. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο β-πηπρσηέο επηθάλεηεο πεξηέρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 6 β-

θιψλνπο, ρσξίο λα έρεη παξαηεξεζεί «πξνηίκεζε» γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ. 

Δμάιινπ, ππάξρεη κηθξή πξνηίκεζε νη β-θιψλνη λα έρνπλ πεξηηηφ αξηζκφ 

ακηλνμέσλ. Γελ παξαηεξήζεθε επίζεο πξνηίκεζε γηα παξάιιειεο ή 

αληηπαξάιιειεο επηθάλεηεο, αιιά παξάιιειεο επηθάλεηεο κε ιηγφηεξνπο απφ 

4 β-θιψλνπο είλαη ζπάληεο. Μεηθηέο πηπρσηέο επηθάλεηεο, δειαδή κε 

παξάιιεινπο θαη αληηπαξάιιεινπο θιψλνπο εκθαλίδνληαη κελ, αιιά είλαη 

ιηγφηεξν ζπρλέο απφ φηη ζα αλακελφηαλ κε ηπραία αλάκεημε ησλ δηεπζχλζεσλ. 

Οη θιψλνη δειαδή ησλ β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ επηδεηθλχνπλ θάπνηα 

«ζπλεξγαηηθφηεηα»: ηείλνπλ λα είλαη φινη παξάιιεινη ή αληηπαξάιιεινη. 

 

Ακηλνμέα πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγία β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ, είλαη θπξίσο 

ακηλνμέα κε νγθψδεηο πδξφθνβεο αιπζίδεο (Βαιίλε, Ηζνιεπθίλε, Λεπθίλε, 

Σξππηνθάλε, Κπζηεΐλε, Σπξνζίλε), νη νπνίεο δηεπζεηνχληαη ζρεηηθά άλεηα ζηε 

ζηεξενδηάηαμε ηεο β-πηπρσηήο επηθάλεηαο (ην «παθεηάξηζκα» ησλ πιεπξηθψλ 

αιπζίδσλ ηνπο επλνεί ζεκαληηθά ηηο αιιειεπηδξάζεηο van der Waals). 

 

Οη παξάιιειεο β-πηπρσηέο επηθάλεηεο είλαη ζπλήζσο «ζακκέλεο» ζην 

εζσηεξηθφ ησλ πξσηετλψλ θαη νη δχν επηθάλεηέο ηνπο ζπλήζσο 

«πξνζηαηεχνληαη» απφ άιια ηκήκαηα ηεο θχξηαο αιπζίδαο (ζπρλά α-έιηθεο), 

φληαο ηαπηφρξνλα πδξφθνβεο. Οη αληηπαξάιιειεο πηπρσηέο επηθάλεηεο 

πνιιέο θνξέο έρνπλ ηε κία πιεπξά ηνπο εθηεζεηκέλε ζην δηαιχηε θαη ηελ άιιε 

«ζακκέλε», πξάγκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ ακηλνμηθή ηνπο αθνινπζία, ε 

νπνία εκθαλίδεη ελαιιαθηηθά πδξφθηια θαη πδξφθνβα θαηάινηπα. Οη β-

πηπρσηέο επηθάλεηεο παξνπζηάδνπλ γεληθά κεγαιχηεξε πδξνθνβηθφηεηα ζην 

θέληξν ηνπο παξά ζηνπο αθξαίνπο β-θιψλνπο. 
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Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ ζε ζθαηξηθέο 

πδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο είλαη κεγάιε. Δίλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20-25% (θαη 

δηαξθψο απμάλεηαη φζν πξνζηίζεληαη θαηλνχξηεο θξπζηαιινγξαθηθά 

επηιπζείζεο δνκέο). Βξίζθνληαη ζε πνιιέο ηάμεηο πξσηετλψλ: ηηο πξσηεάζεο, 

ηηο αθπδξνγνλάζεο θιπ. Δπίζεο εκθαλίδνληαη ζε ηλψδεηο (δνκηθέο) πξσηεΐλεο 

ηνπ ρνξίνπ ησλ κεηαμνζθσιήθσλ, ηηο θεξαηίλεο ησλ θηεξψλ θαη ιεπηψλ, ζηελ 

νπξά θάγσλ θιπ. Δίλαη εμίζνπ δηαδεδνκέλε θαη ζεκαληηθή δεπηεξνηαγήο δνκή 

φπσο θαη ε α-έιηθα. 

 

ηα ηνπνινγηθά δηαγξάκκαηα, νη β-πηπρσηέο επηθάλεηεο απεηθνλίδνληαη 

ζπλήζσο κε βέιε πνπ δείρλνπλ ηφζν ηελ θαηεχζπλζε θάζε β-θιψλνπ φζν θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη θιψλνη κεηαμχ ηνπο θαηά κήθνο ηεο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο (βι. Εικόνα 2.14). Γεηηνληθνί αληηπαξάιιεινη β-

θιψλνη ζπλδένληαη κε βξφρνπο θνπξθέηαο. Σέηνηνη βξφρνη είλαη ζπρλά κηθξνί 

θαη δελ έρνπλ θάπνηα θαλνληθή δεπηεξνηαγή δνκή. 

 

 

Εικόνα 2.14 Τοπολογικό διάγραμμα αντιπαράλληλης β-

πτύχωσης [45] 

Δλδεηθηηθά, ζηελ παξαθάησ Εικόνα 2.15 θαίλεηαη ε ηξηζδηάζηαζε δνκή ηεο 

πξσηεΐλεο ‘ 2IGD’, φπνπ κε θφθθηλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη νη έιηθεο, κε κπιε 

ρξψκα νη β-πηπρσηέο επηθάλεηεο. 
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Εικόνα 2.15 Η πρωτείνη ‘2IGD’ με χρωματισμένες τις 

δευτερεύουσες δομές της [49] 

 

2.3.3 Μη Κανονικό Δομό (coil) 
 

Με ηνλ φξν κε θαλνληθή δνκή (coil ή random coil) ραξαθηεξίδνληαη ηα ηκήκαηα 

εθείλα κίαο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο πνπ δελ είλαη α-έιηθα ή β-πηπρσηή 

επηθάλεηα. Οη πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκνχο 

ζηνηρείσλ δεπηεξνηαγνχο δνκήο, α-ειίθσλ θαη β-πηπρσηψλ επηθαλεηψλ, ηα 

νπνία ζπλδένληαη απφ ηκήκαηα κε θαλνληθήο δνκήο κε δηάθνξα κήθε θαη 

αθαλφληζην ζρήκα. Απηά ηα ηκήκαηα κε θαλνληθήο δνκήο βξίζθνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κνξίνπ. Οη θαξβνμπινκάδεο θαη ακηλνκάδεο ηεο θχξηαο 
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αιπζίδαο απηψλ ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίεο γεληθά δελ ζρεκαηίδνπλ 

πδξνγνληθνχο δεζκνχο, είλαη εθηεζεηκέλεο ζην δηαιχηε θαη κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ πδξνγνληθνχο δεζκνχο κε κφξηα λεξνχ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε πηζαλψλ θαλνληθνηήησλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ δελ έρνπλ αθφκε 

ηεθκεξησζεί. 

 

 

2.4 τερεοχημικό διαμϐρφωςη πρωτεώνών 
 

Πξηλ νη πξσηεΐλεο κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζεκαληηθέο ηνπο  

ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, απηνδηακνξθψλνπλ ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή 

ηνπο, ή φπσο ιέκε «αλαδηπιψλνληαη». Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαδίπισζεο ησλ 

πξσηετλψλ, παξφηη είλαη δσηηθή θαη ζεκειηψδεο γηα φιε ηε βηνινγία, 

παξακέλεη απφ πνιιέο πιεπξέο έλα κπζηήξην.  

 

Κάζε είδνο πξσηεΐλεο αλαδηπιψλεηαη ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θάζε 

θνξά κε βνήζεηα άιισλ ελδχκσλ ή ρσξίο. Απηφ ην ζρήκα είλαη ην πην 

ζηαζεξφ πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ε πξσηεΐλε. Ζ καθξηά πξσηετληθή αιπζίδα 

αλαδηπιψλεηαη ζην ρψξν ιακβάλνληαο κία ζπγθεθξηκέλε ηξηζδηάζηαηε κνξθή, 

ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη ράξε ζε αζζελείο κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηφζν απφ άηνκα ηνπ πνιππεπηηδηθνχ ζθειεηνχ, φζν θαη απφ 

άηνκα ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ. Οη αζζελείο απηνί δεζκνί 

είλαη δεζκνί πδξνγφλνπ, ηνληηθνί δεζκνί θαη δεζκνί van der Waals. Οη δεζκνί 

απηνί κφλνη ηνπο είλαη αξθεηά αζζελείο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνηνπνιηθνχο 

δεζκνχο ηνπ κνξίνπ έηζη, είλαη απαξαίηεηνη πνιινί κε νκνηνπνιηθνί δεζκνί, 

ψζηε λα ζπγθξαηεζνχλ δχν πεξηνρέο ηεο δηπισκέλεο πνιππεπηηδηθήο 

αιπζίδαο. Δπνκέλσο, ε ζηαζεξφηεηα θάζε δηπισκέλεο δνκήο επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπλνιηθή ηζρχ πνιιψλ ηέηνησλ δεζκψλ.  

 

Έλα ηέηαξην είδνο αζζελνχο δχλακεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζρήκαηνο κηαο πξσηεΐλεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ 

ακηλνμέσλ θαηαηάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο ηηο Τδξφθνβεο (κε-
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πνιηθέο), πνπ δελ δηαζέηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο θάπνην ειεθηξηθφ θνξηίν ή 

δηαζέηνπλ πνιχ κηθξφ θαη ράλνπλ ηε δνκή ηνπο φηαλ βξεζνχλ ζε επαθή κε 

κφξηα λεξνχ, θαζψο επίζεο θαη ηηο Τδξφθηιεο (πνιηθέο) ηα κέιε ησλ νπνίσλ 

δηαζέηνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ θνξηίν θαη δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ παξνπζία κνξίσλ λεξνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ έρνπκε 

ηελ εμήο δηαδηθαζία: ηα πδξφθνβα κφξηα κεηαμχ ηνπο θαη νη κε πνιηθέο 

πιεπξηθέο αιπζίδεο ζπγθεθξηκέλσλ ακηλνμέσλ, φηαλ βξεζνχλ ζε πδαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζπλσζνχληαη καδί έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε δηαζπαζηηθή 

δξάζε ηνπο ζην δίθηπν ησλ πδξνγνλνδεζκψλ ηνπ λεξνχ. Δπνκέλσο, έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαηεπζχλεη ηελ αλαδίπισζε ή πηχρσζε (folding) 

θάζε πξσηεΐλεο είλαη ε θαηαλνκή ησλ πνιηθψλ θαη κε πνιηθψλ ακηλνμέσλ ηεο.  

 

Ο κεραληζκφο, πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ν εμήο: Οη κε πνιηθέο (πδξφθνβεο) 

πιεπξηθέο αιπζίδεο κηαο πξσηεΐλεο ηείλνπλ λα ζπλαζξνίδνληαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ κνξίνπ απνθεχγνληαο έηζη ηελ επαθή κε ην λεξφ, αληίζεηα νη πνιηθέο 

(πδξφθηιεο) πιεπξηθέο αιπζίδεο ηείλνπλ λα δηαηάζζνληαη θνληά ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κνξίνπ, φπνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ δεζκνχο 

πδξνγφλνπ κε ην λεξφ ή κε άιια πνιηθά κφξηα. Όηαλ πνιηθά ακηλνμέα 

βξίζθνληαη θξπκκέλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ κνξίνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε 

δεζκνχο πδξνγφλνπ κε άιια πνιηθά ακηλνμέα ή κε ηνλ πνιππεπηηδηθφ 

ζθειεηφ. 

 

Καηά ζπλέπεηα, έλα πξσηετληθφ κφξην δηαηάζζεηαη ζην ρψξν αθνινπζψληαο 

ηνπ λφκνπο ησλ παξαπάλσ δεζκψλ δεκηνπξγψληαο κηα ζρεηηθά ρανηηθή 

δνκή. Μέζα ζηε δνκή απηή φκσο παξαηεξνχκε, φπσο αλαθέξζεθε, θαη 

θάπνηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, φπσο ε α-έιηθα θαη ην β-πηπρσηφ θχιιν. 

Οη δνκέο απηέο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αηφκσλ θπξίσο 

ηνπ πεπηηδηθνχ ζθειεηνχ θαη καο δίλνπλ ηδηαίηεξα ζηαζεξέο δνκέο πνπ 

ζπλάδνπλ θαη κε ην θαηλφκελν ηεο πδξνθνβίαο θαη πδξνθηιίαο. ηελ Εικόνα 

2.16 θαίλεηαη ε ηξηηνηαγήο δνκή ηεο πξσηεΐλεο ‘2IGD’, ηφζν ζηελ πιήξε δνκή 

ησλ αηφκσλ ηεο φζν θαη ζηελ κνξθή κφλν ησλ Ca αηφκσλ. 
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Εικόνα 2.16 Τριτοταγής δομή της πρωτεΐνης ‘2IGD’  

(δεξιά φαίνονται όλα τα άτομα – αριστερά μόνο τα Ca άτομα) [49] 

 

Όηαλ νη πξσηεΐλεο δελ αλαδηπιψλνληαη ζσζηά («ιαλζαζκέλε αλαδίπισζε»), 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο. ε ιαλζαζκέλε αλαδίπισζε 

νθείινληαη πνιιέο αζζέλεηεο, φπσο ε Νφζνο ηνπ Αιηζράηκεξ, ε λφζνο 

Κξφηηδθειλη-Γηάθνκπ, ε πιαγία κπναηξνθηθή ζθιήξπλζε, ε λφζνο ηνπ 

Υάληηγθηνλ, ε λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, πνιινί θαξθίλνη θαη ζρεηηδφκελα κε ηνλ 

θαξθίλν ζχλδξνκα. Δθηφο απφ ηελ ιαλζαζκέλε αλαδίπισζε, κπνξεί λα 

επέιζεη θαη θαηαζηξνθή κηαο νξζήο αλαδίπισζεο ππφ ηελ επίδξαζε 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, γηα παξάδεηγκα έθζεζε ζε αθξαίεο ηηκέο 

ζεξκνθξαζίαο ή ΡΖ. Σφηε νη πξσηεΐλεο πθίζηαληαη κεηνπζίσζε, δειαδή 

ζπάλε νη δεζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ, 

θαηαζηξέθεηαη ε ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπο θαη ε πξσηεΐλεο ράλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

2.5 Λειτουργύεσ των πρωτεώνών 
 

Ο ξφινο ησλ πξσηετλψλ είλαη ζεκαληηθφο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

νξγαληζκψλ. Απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηηο πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο 

ζπληεινχλ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε νθηψ γεληθέο 

θαηεγνξίεο [2], νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

2.5.1 Ενζυμικό καταλυτικό δρϊςη 
 

Ο πην γλσζηφο ξφινο ησλ πξσηετλψλ ζηα θχηηαξα είλαη ν ξφινο ηνπο σο 

έλδπκα, ηα νπνία θαηαιχνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο. ρεδφλ φιεο νη ρεκηθέο 
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αληηδξάζεηο ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα θαηαιχνληαη απφ εηδηθά καθξνκφξηα 

πνπ νλνκάδνληαη έλδπκα. Μεξηθέο απφ ηηο αληηδξάζεηο απηέο είλαη αξθεηά 

απιέο, φπσο π.ρ. ε ελπδάησζε ηνπ CΟ2. Άιιεο, φπσο ε αληηγξαθή ελφο 

νινθιήξνπ ρξσκνζψκαηνο, είλαη αξθεηά πνιχπινθεο. Σα έλδπκα έρνπλ πνιχ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θπηηάξνπ: ζηελ αληηγξαθή, ηε 

κεηαγξαθή, ηε κεηάθξαζε θαη ηηο κεηα-κεηαγξαθηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ δξάζε 

ησλ ελδχκσλ επηηαρχλεη ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο απφ 106 κέρξη θαη 1017 

θνξέο. Απφ δνκηθή άπνςε, αλ θαη ηα έλδπκα κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ 

εθαηνληάδεο ακηλνμέα, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ακηλνμέσλ ζπκκεηέρεη 

ζηελ θαηάιπζε. Πεξηζζφηεξα απφ 100 έλδπκα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα έρνπλ θξπζηαιισζεί. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη φια ηα γλσζηά 

έλδπκα είλαη πξσηεΐλεο. 

 

2.5.2 Μηχανιςμϐσ ϊμυνασ (ανοςοπροςταςύα) 
 

Δηδηθέο πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρήκα ηνπο γηα λα αλαγλσξίζνπλ μέλνπο 

εηζβνιείο θαη θαξθηληθά θχηηαξα. Απηέο νη πξσηεΐλεο νλνκάδνληαη αληηζψκαηα 

θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα 

αληηζψκαηα παξάγνληαη απφ ηα β-ιεκθνθχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο, φηαλ έλα αληηγφλν (παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο, ηφο ή μέλν 

πιηθφ) πξνζβάιιεη ηνλ νξγαληζκφ. Σα αληηζψκαηα αληηδξνχλ κε ην αληηγφλν 

θαη ην εμνπδεηεξψλνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα αληίζσκα αλαγλσξίδεη 

κφλν κηα πεξηνρή ηνπ αληηγφλνπ, πνπ νλνκάδεηαη αληηγνληθφο θαζνξηζηήο. 

Κάζε είδνο αληηζψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη έλα αληηγνληθφ θαζνξηζηή 

παξάγεηαη απφ κηα νκάδα φκνησλ β-ιεκθνθπηηάξσλ, πνπ απνηεινχλ έλα 

θιψλν. Σα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη απφ έλα θιψλν β-ιεκθνθπηηάξσλ 

νλνκάδνληαη κνλνθισληθά. Σα κνλνθισληθά αληηζψκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά 

ζηελ ηαηξηθή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαγλσζηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε 

αζζελεηψλ ή σο εμεηδηθεπκέλα θάξκαθα ελαληίνλ παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ ή αθφκα θαη θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. 

 

2.5.3 Μεταφορϊ και αποθόκευςη ουςιών 
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Πνιιέο πξσηεΐλεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα κηθξά κφξηα θαη ηφληα κε 

ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο ελφο πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ 

ή ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε αηκνζθαηξίλε είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηα εξπζξνθχηηαξα. Ζ κπνζθαηξίλε κεηαθέξεη νμπγφλν 

θαη ην απνζεθεχεη πξνζσξηλά ζηνπο κχεο ησλ ζπνλδπισηψλ. Ζ 

ηξαλζθεξάζε κεηαθέξεη ζίδεξν ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, ν νπνίνο 

απνζεθεχεηαη ζην ζπθψηη σο ζχκπινθν κε ηε θεξξηηίλε, κηα δηαθνξεηηθή 

πξσηεΐλε. 

 

2.5.4 Λειτουργύα Κύνηςησ 
 

Οη πξσηεΐλεο είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ κπψλ, ησλ νπνίσλ ε ζπζηνιή 

επηηπγράλεηαη κε ηελ νιηζζεηηθή θίλεζε δχν εηδψλ πξσηετληθψλ λεκαηίσλ, ηεο 

αθηίλεο θαη ηεο κπνζίλεο. Δπίζεο, ε θίλεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηε κίησζε 

θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζπέξκαηνο κέζσ καζηηγίσλ επηηπγράλεηαη κε ζπζηαιηά 

πξσηετληθά ζπγθξνηήκαηα. 

 

2.5.5 Διακυτταρικό επικοινωνύα 
 

Οη πξσηεΐλεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθπηηαξηθή επηθνηλσλία. Γηα 

παξάδεηγκα νη ηληεξθεξφλεο είλαη αληηηηθέο πξσηεΐλεο, πνπ παξάγνληαη απφ 

θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνχο. Οη πξσηεΐλεο απηέο, επάγνπλ ηελ 

παξαγσγή άιισλ πξσηετλψλ απφ ηα γεηηνληθά πγηή θχηηαξα, νη νπνίεο 

εκπνδίδνπλ ησλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ ζε απηά. Οη ηληεξθεξφλεο είλαη 

νηθνγέλεηα ζπγγελψλ πξσηετλψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε ρεκηθή θαη 

βηνινγηθή ελεξγφηεηά ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο: ηηο ηληεξθεξφλεο α, β θαη γ. 

Παξφκνην ξφιν έρεη θαη ε ηλζνπιίλε, ε νπνία κεηαθέξεη έλα ζήκα απφ ην 

θχηηαξν ζην νπνίν ζπληίζεηαη ζε άιια θχηηαξα απνκαθξπζκέλσλ ηζηψλ. 

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ πξσηετλψλ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο σο ππνδνρείο εμσηεξηθψλ ζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε 

αλάινγσλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ. 
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2.5.6 Μηχανικό υποςτόριξη 
 

Ηλψδεηο θαη λεκαηνεηδείο πξσηεΐλεο έρνπλ δνκηθφ ξφιν ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Γηα παξάδεηγκα ε αληνρή δέξκαηνο θαη νζηψλ νθείινληαη ζην θνιιαγφλν θαη 

ηελ ειαζηίλε, δπν πξσηεΐλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ίλεο. 

 

2.5.7 Έλεγχοσ τησ ανϊπτυξησ και τησ διαφοροπούηςησ 
 

Οη πξσηεΐλεο ρξεζηκεχνπλ ζηελ ειεγρφκελε έθθξαζε ησλ γελεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νπζηψδε δηαδηθαζία γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ. Μφλν έλα κηθξφ θιάζκα ηνπ γνληδηψκαηνο 

ελφο θπηηάξνπ εθθξάδεηαη θάζε θνξά. ηα βαθηήξηα, πξσηεΐλεο-θαηαζηνιείο, 

είλαη ζπνπδαίνη παξάγνληεο ειέγρνπ πνπ «ζηγνχλ» εηδηθά ηκήκαηα ηνπ DΝΑ 

ελφο θπηηάξνπ. 

 

2.5.8 Δημιουργύα και μετϊδοςη νευρικών παλμών 
 

Ζ απφθξηζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζε εηδηθά εξεζίζκαηα ππνβνεζείηαη απφ 

πξσηεΐλεο-ππνδνρείο. Γηα παξάδεηγκα, ε ξνδνςίλε είλαη ν θσηνυπνδνρέαο-

πξσηεΐλε ζηα ξαβδία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή. Μφξηα ππνδνρείο πνπ κπνξνχλ 

λα «δηεγεξζνχλ» κε εηδηθά κφξηα, φπσο ε αθεηπινρνιίλε, είλαη ππεχζπλα γηα 

ηε κεηάδνζε ησλ λεπξηθψλ παικψλ ζηηο ζπλάςεηο, δειαδή ηηο επαθέο κεηαμχ 

λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Τπάξρνπλ αθφκα πνιινί εηδηθνί ξφινη, πνπ έρνπλ νη 

πξσηεΐλεο ζηελ δσή ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ.  

 

ηελ Εικόνα 2.17 θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ πξσηετλψλ. 

 

Εικόνα 2.17 Λειτουργίες πρωτεϊνών (μεταφορά μορίων – ένζυμο 

– υποδοχέας χημικών ουσιών – σύνδεση κυττάρων) [47] 
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2.6 Αλληλεπύδραςη πρωτεώνών 
 

Οη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο κηαο πξσηεΐλεο εμαξηψληαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αιιειεπηδξνχλ κε άιια κφξηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα αληηζψκαηα ζπλδένληαη κε 

ηνπο ηνχο ή ηα βαθηήξηα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηνχλ ηνπο ακπληηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ. Όιεο νη πξσηεΐλεο ζπλδένληαη κε άιια κφξηα. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε απηή παξνπζηάδεη κεγάιε εμεηδίθεπζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε πξσηεΐλε κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κφλν κε έλα ή έζησ 

ιίγα απφ ηα ρηιηάδεο κφξηα πνπ έξρεηαη ζε επαθή. Ζ νπζία πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξσηεΐλε κπνξεί λα είλαη είηε έλα ηφλ, είηε έλα κηθξφ κφξην, είηε θάπνην 

καθξνκφξην (πξσηεΐλε) θαη απνθαιείηαη ζπλδέηεο ή πξνζδέηεο (ligand) γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε.  

 

Ζ ηθαλφηεηα κηαο πξσηεΐλεο λα ζπλδέεηαη εθιεθηηθά θαη κε κεγάιε ζπγγέλεηα 

κε έλα ζπλδέηε νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλφινπ αζζελψλ, κε 

νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ (δεζκνί πδξνγφλνπ, ηνληηθνί δεζκνί, έιμεηο van der 

Waals) θαη επλντθψλ πδξφθνβσλ αιιειεπηδξάζεσλ. Απφ κφλνο ηνπ θάζε 

έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ δεζκνχο είλαη αζζελήο. Έηζη, πξνυπφζεζε γηα λα 

αλαπηπρζεί κία απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε είλαη λα ζρεκαηηζηνχλ 

ηαπηφρξνλα πνιινί αζζελείο δεζκνί. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ην 

επηθαλεηαθφ πεξίγξακκα ηνπ κνξίνπ ηνπ ζπλδέηε ηαηξηάδεη πνιχ θαιά κε ηελ 

πξσηεΐλε, φπσο ην «ρέξη κέζα ζε έλα γάληη».  

 

Ζ πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο πνπ αιιειεπηδξά κε ην ζπλδέηε απνθαιείηαη ζέζε 

ζχλδεζεο. Ζ ζέζε ζχλδεζεο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ κία θνηιφηεηα ζηελ 

επηθάλεηα ηεο πξσηεΐλεο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

ακηλνμέσλ. Σα ακηλνμέα απηά αλήθνπλ ζε πεξηνρέο ηεο πνιππεπηηδηθήο 

αιπζίδαο πνπ απέρνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο. Δλ ηνχηνηο, έρνπλ πιεζηάζεη 

πνιχ θνληά ράξε ζηελ πηχρσζε ηεο πξσηεΐλεο.  

 

Δπηπιένλ, κία κεγάιε πξσηεΐλε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κηα ζέζε ζχλδεζεο 

αλαγλσξίδεη ηελ επηθάλεηα κηαο δεχηεξεο πξσηεΐλεο θαη ηφηε ε ηζρπξή 

ζχλδεζε ησλ δχν πηπρσκέλσλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ ζηε ζέζε απηή, 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

48 
 

δεκηνπξγεί κηα κεγαιχηεξε πξσηεΐλε κε κνλαδηθή γεσκεηξία. ηελ 

απινχζηεξε πεξίπησζε, δχν (ή παξαπάλσ) ηαπηφζεκεο αιπζίδεο ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλα ζπκκεηξηθφ ζχκπιεγκα γλσζηφ σο δηκεξέο 

(πνιπκεξέο). Ζ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε δχν ηαπηφζεκεο ζέζεηο ζχλδεζεο.  

 

Μειεηψληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αληηιακβαλφκαζηε φηη ε πιήξεο 

αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο πξσηεΐλεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο, πξφβιεκα πνπ 

απνηειεί ην θπξηφηεξν ζήκεξα ζηφρν ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο θαη ζηφρν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  
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3 Πρϐβλημα Αναγνώριςησ 

Αναδύπλωςησ Πρωτεώνών 
 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

πξφβιεςεο ησλ πξσηετληθψλ δνκψλ (Δλφηεηα 3.1). ηελ Δλφηεηα 3.2 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ Δλφηεηα 3.3 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά 

έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά πξφβιεςεο ηεο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο, 

ην ινγηζκηθφ Modeller. Σν θεθάιαην θιείλεη ζηελ Δλφηεηα 3.4 κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ βηβιηνγξαθία απφ ηελ ζχγθξηζε 

ησλ κεζφδσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

 

3.1 Περιγραφό του προβλόματοσ 
 

Δλψ νη πξσηετληθέο αθνινπζίεο εμάγνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ε εξγαζηεξηαθή 

ηαπηνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπο ζην ρψξν είλαη κία αξγή θαη δαπαλεξή 

δηαδηθαζία. Οη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:  

 ε θξπζηαιινγξαθία κε αθηίλεο Υ,  

 ν ππξεληθφο καγλεηηθφο ζπληνληζκφο θαη  

 ε θαζκαηνκεηξία κάδαο.  

 

Σν 1971 ηδξχζεθε ζηα Brookhaven National Laboratories (BNL) ησλ ΖΠΑ ε 

Σξάπεδα Γεδνκέλσλ Πξσηετλψλ - Protein Data Bank (PDB), ε νπνία 

πεξηειάκβαλε 7 3D δνκέο καθξνκνξίσλ, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ 

θξπζηαιινγξαθηθέο κειέηεο. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εγγξαθψλ ζηε δεθαεηία 

ηνπ '70 ήηαλ πνιχ κηθξφο. Απφ ην 1980 θαη κεηά ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο, ν ξπζκφο πξνζζήθεο δεδνκέλσλ ζηελ ηξάπεδα δεδνκέλσλ 

πξσηετλψλ απμάλεηαη δξακαηηθά, αιιά πάληα ν αξηζκφο ησλ πξσηετλψλ ησλ 
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νπνίσλ είλαη γλσζηή ε δνκή, παξακέλεη πνιχ κηθξφο. χκθσλα κε ηνπο [9, 

10], ε ηξάπεδα PDB πεξηέρεη 6.010.749 εγγξαθέο, ελψ ε δνκή είλαη γλσζηή 

κφλν γηα ηηο 47.873 απφ απηέο. Κάζε κήλα πξνζηίζεληαη ζηε ηξάπεδα 

πξσηετλψλ 200 πεξίπνπ πξσηεΐλεο. Σν λα γλσξίδνπκε ηε δνκή κηαο 

πξσηεΐλεο είλαη θαίξην γηα λα θαηαιάβνπκε πψο ιεηηνπξγεί αιιά θαη λα γηα ηελ 

ζηνρεχζνπκε κε θάξκαθα ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο. Γίλεηαη ινηπφλ 

εχθνια αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αλαπηπρζνχλ άιιεο πην γξήγνξεο 

θαη νηθνλνκηθέο κέζνδνη πξφγλσζεο ηεο δνκήο ησλ πξσηετλψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ππάξρνπζεο ρξνλνβφξεο θαη αθξηβέο εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο 

πξφγλσζεο.  

 

Ζ εχξεζε κηαο ηαρείαο ππνινγηζηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ πξφγλσζε ηεο δνκήο 

κηαο πξσηεΐλεο κε αθξίβεηα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθή ζα ήηαλ 

γηα ηελ πξφνδν ηεο Βηνινγίαο. Έηζη ζρεδφλ νιφθιεξνο ν θιάδνο ηεο 

βηνπιεξνθνξηθήο ζηξάθεθε ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σα νθέιε απφ ηελ 

εχξεζε κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, θαζψο ζα επηηαρχλεη 

ζεκαληηθά ηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, θχξηνη εθθξαζηέο ηνπ 

νπνίνπ είλαη νη πξσηεΐλεο, αλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο ζηελ Ηαηξηθή, ηε 

Βηνινγία αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο. Δπηπιένλ, ε εχξεζε κηαο ηέηνηαο 

κεζφδνπ ζα βνεζνχζε ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν 

πξσηετληθψλ κνξίσλ, βξίζθνληαο άκεζε εθαξκνγή ζηε θαξκαθνινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρεδίαζε λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ 

θαξκάθσλ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη βησζηκφηεηα 

πνιιψλ αλζξψπσλ (ελδεηθηηθά ηνλίδεηαη φηη ηα λέαο γεληάο αληηθαξθηληθά 

θάξκαθα βαζίδνληαη ζηε ζρέζε πξσηεΐλεο-ζπλδέηε γηα λα ζηνρεχζνπλ ζε 

θαξθηληθά θχηηαξα ρσξίο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα πγηή θχηηαξα ηνπ 

αζζελνχο).  

 

3.2 Μϋθοδοι Πρϐγνωςησ Αναδύπλωςησ Πρωτεώνών 
 

Μία κηθξή πξσηεΐλε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ιίγα ακηλνμέα, αιιά νη 

αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγαιχηεξεο θαη απνηεινχληαη 

κέρξη θαη απφ 1000 ακηλνμέα. Αθφκα θαη νη κηθξφηεξεο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα 
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αλαδηπισζνχλ ζην ρψξν κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο γηαηί έρνπλ πνιινχο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο, ην νπνίν είλαη επξέσο γλσζηφ σο παξάδνμν ηνπ 

Levinthal. Γειαδή φηη ν αξηζκφο ησλ δπλαηψλ δηακνξθψζεσλ ζην ρψξν κηαο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο είλαη ηφζν κεγάινο, πνπ ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη αδχλαηε. 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ βξέζεθε εξγαζηεξηαθά ε πξψηε δνκή πξσηεΐλεο, νη 

εξεπλεηέο, ρεκηθνί/βηνρεκηθνί θαη βηνιφγνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ππνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο επηρείξεζαλ λα αλαπηχμνπλ πξνζεγγίζεηο ή 

πξσηφθνιια, κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε θαη ηελ πξνζνκνίσζε κηαο 

ηξηζδηάζηαηεο δνκήο κε κνλαδηθφ ζηνηρείν θαη αθεηεξία ηελ αθνινπζία 

ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ πξψησλ 

ινγηζκηθψλ Βηνπιεξνθνξηθήο επηρεηξνχζαλ λα επηιχζνπλ ην «πξφβιεκα ηεο 

αλαδίπισζεο ησλ πξσηετλψλ». Μεηά απφ 40 ρξφληα εμέιημεο ζην πεδίν απηφ, 

ε πξφβιεςε θαη ε πξνζνκνίσζε δνκψλ πξσηετλψλ, ζπλερίδεη λα απνηειεί 

έλα απφ ηα πην ελεξγά εξεπλεηηθά πεδία ζηε Γνκηθή Βηνπιεξνθνξηθή, ζηε 

Βηνκνξηαθή Πξνζνκνίσζε, ζηε Γνκηθή Βηνρεκεία/Βηνινγία θαη ζην ζρεδηαζκφ 

ελψζεσλ κε βηνινγηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, εθηφο απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ απνδίδεη αλά έηνο, θαηάθεξε λα νδεγήζεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή λέσλ ππνινγηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξεηο άμνλεο:  

 

1) πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο - ζπγθξηηηθή πξνζνκνίσζε,  

2) πξνζνκνίσζε κέζσ threading, θαη  

3) πξνζνκνίσζε ab initio, ή de novo πξνζνκνίσζε. 

 

Τπάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία γηα ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο. Λεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα βξεη ζην [11]. Καη νη ηξεηο κέζνδνη είλαη 

νπζηαζηηθά πξνζεγγηζηηθέο πξνβιέςεηο, κε ηελ έλλνηα φηη νη δνκέο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ είλαη δνκηθά κνληέια θαη φρη δνκέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

θαζαξά πεηξακαηηθά δεδνκέλα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ Υ θαη απφ ηνλ ππξεληθφ καγλεηηθφ ζπληνληζκφ 

NMR. Οη δχν πξψηεο κέζνδνη είλαη επξηζηηθέο, δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ ήδε 
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πξνζδηνξηζκέλεο δνκέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο 

αγλψζηνπ δνκήο. Δίλαη πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε 

θαη πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηα πθηζηάκελα πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο, θαη απνθηνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. Αληίζεηα, νη απαξρήο κέζνδνη δελ βαζίδνληαη ζε 

πξνεγνχκελε γλψζε, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθέο θαη ρεκηθέο αξρέο. Όιεο νη 

κέζνδνη πξφγλσζεο ηεο δνκήο ησλ πξσηετλψλ αμηνινγνχληαη θάζε δπν 

ρξφληα απφ ην 1994, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ CASP (Critical 

Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction). 

 

 

Εικόνα 3.1 Συσχέτιση της μεθόδου πρόβλεψης της δομής μιας 

πρωτείνης με την ακρίβεια των μοντέλων που προκύπτουν και 

τις εφαρμογές για κάθε μοντέλο [48] 
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ηελ Εικόνα 3.1 παξνπζηάδεηαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αθξίβεηαο ησλ δνκηθψλ κνληέισλ αλάινγα κε ηελ κέζνδν κνξηαθήο 

πξνζνκνίσζεο. Σα παξαδείγκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο κέζσ νκνινγίαο 

βαζίδνληαη ζε πεξίπνπ 60% (Α), 40% (Β) θαη 30% (C) ηαχηηζε ηεο ακηλνμηθήο 

αθνινπζίαο. Σα παξαδείγκαηα ηεο ab initio (de novo) πξνζνκνίσζεο 

παξνπζηάδνληαη ζην (D) θαη (Δ). Οη δνκέο πνπ πξνβιέθζεθαλ παξνπζηάδνληαη 

κε θφθθηλν θαη νη πξαγκαηηθέο δνκέο κε κπιε. 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ δνκψλ κεηψλεηαη απφ ην (Α) ζην (Δ) αιιά φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ ε ζπλνιηθή δνκή ησλ κνληέισλ παξακέλεη ζρεηηθά θνληά κε ηελ 

πξαγκαηηθή δνκή. ηε δεμηά ζηήιε ηνπ ζρήκαηνο ζπζρεηίδεηαη ε αθξίβεηα ελφο 

κνληέινπ κε ηελ εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην κνληέιν ζηελ 

θαηαλφεζε βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ή ζηελ δνκηθή κειέηε άιισλ κνξίσλ. 

 

3.2.1 Μϋθοδοι προτυποπούηςησ με ομολογύα (homology 

modeling) 

 

Αλάκεζα ζηηο ηξεηο δηαζέζηκεο πξνζεγγίζεηο, ε πην απνηειεζκαηηθή θαη 

αθξηβήο είλαη ε πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο (homology modeling). Ζ 

πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο απνδίδεη ζρεηηθά πςειήο αθξίβεηαο 

ηξηζδηάζηαηα δνκηθά κνληέια πξσηετλψλ, βαζηζκέλα ζε νκνηφηεηεο ζηελ 

ακηλνμηθή αθνινπζία κε θάπνηα άιιε δηαζέζηκε ηξηζδηάζηαηε δνκή ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ πξσηετλψλ (PDB). ηηο δνκέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο, ε πνηφηεηα ησλ κνληέισλ εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ην βαζκφ ηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζηελ αθνινπζία ηεο 

αγλψζηνπ δνκήο πξσηεΐλεο θαη ηεο αθνινπζίαο ηεο πξσηεΐλεο κε ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη ζχγθξηζε ηεο νκνινγίαο ηνπο. Οη πξσηεΐλεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 

ην κεγαιχηεξν βαζκφ ηαχηηζεο είλαη θαη απηέο γηα ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε 

πξνζνκνίσζή ηνπο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. Ωο γεληθφο 

θαλφλαο, ε επηηπρία ζηελ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κέζε 

ζπκθσλία ησλ ζπληεηαγκέλσλ κεηαμχ ηεο πξσηεΐλεο ηεο νπνίαο ε δνκή 

πξνζνκνηάδεηαη (πξσηεΐλε – ζηφρνο) θαη ηεο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εθκαγείν (ε γλσζηή θαη πεηξακαηηθά ππνινγηζκέλε δνκή, 
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θαη είλαη ε ζχγθιηζε θαηά 0,3 Å γηα θάζε 10% αχμεζε ηεο ηαχηηζεο/νκνινγίαο 

αλάκεζα ζηηο δχν αθνινπζίεο. 

 

Ζ πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ πξφβιεςε 

δνκψλ πξσηετλψλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πνζνζηφ ηαχηηζεο ακηλνμηθήο 

αθνινπζίαο κηθξφηεξν ηνπ 25-30% κε ηελ πξσηεΐλε αλαθνξάο. Παξ' φια απηά 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ε πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη κε πνζνζηφ ηαχηηζεο κηθξφηεξν ηνπ 

25%. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλππνινγίδνληαη θαη άιια δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ηνπνινγία, ε χπαξμε ζπκπαξαγφλησλ φπσο 

πξνζζεηηθέο νκάδεο (π.ρ. αίκε), κεηαιιηθά ηφληα κε παξφκνηα ακηλνμέα, 

ζέζεηο πξφζδεζεο, πεπηηδηθά ηκήκαηα ζχλδεζεο κεηαμχ ηνκέσλ ηεο 

πξσηεΐλεο, θ.ι.π. 

 

Ζ πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ αθνινπζηψλ, ηε δνκηθή ηαπηνπνίεζε, ηελ 

αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο 

δηακφξθσζεο ηνπ πεπηηδηθνχ ζθειεηνχ θαη ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ, ηελ 

δηεπζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηα νπνία δελ ηαπηίδνληαη αλάκεζα ζηηο δχν 

αθνινπζίεο (ηα νπνία ζπλήζσο απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο ζειηέο), ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

δηαδηθαζία θαη ηελ απνηίκεζε ηεο δνκήο πνπ πξνθχπηεη γηα λα θαηαιήμεη 

ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ δνκηθνχ κνληέινπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε 

πέληε βαζηθά ζηάδηα: 

 

1) Αληηζηνίρηζε ηεο ακηλνμηθήο αθνινπζίαο ηεο πξσηεΐλεο κε ηελ άγλσζηε 

δνκή ζηελ αθνινπζία ηεο πξσηεΐλεο κε ηε γλσζηή δνκή, θαη επηινγή κηαο 

δηαζέζηκεο δνκήο απηήο ηεο πξσηεΐλεο απφ ηελ PDB. 

2) Υξήζε ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ αθνινπζηψλ γηα ηελ επηινγή θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηνπ ζθειεηνχ (ζπλήζσο ζειηέο, νη δνκέο ησλ 

νπνίσλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο θαη δηαζέζηκεο ζε εηδηθέο βηβιηνζήθεο 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

55 
 

αθνινπζηψλ γλσζηέο γηα ην ζρεκαηηζκφ ζειηψλ), ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα 

ππνζηνχλ δηακνξθσηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. Κάηη 

ηέηνην είλαη απαξαίηεην φηαλ κεηαμχ ησλ ππφ ζχγθξηζε αθνινπζηψλ 

ππάξρνπλ ηκήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη επηπιένλ ή απνπζηάδνπλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο δχν αθνινπζίεο. 

3) Αληηθαηάζηαζε ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ πνπ δηαθέξνπλ 

αλάκεζα ζηηο δχν αθνινπζίεο, είηε ιφγσ ηεο εηζαγσγήο είηε ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο πεπηηδηθνχ ηκήκαηνο ακηλνμέσλ ζηελ αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ 

ηεο πξσηεΐλεο-ζηφρνπ θαη επηηπρή πξνζνκνίσζε/κνληεινπνίεζε ηεο 

δηακφξθσζεο πεπηηδηθψλ ηκεκάησλ ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ζειηέο (loops). 

4) Βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνκνίσζε, κε 

ρξήζε πξσηνθφιισλ Μνξηαθήο Μεραληθήο/Γπλακηθήο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (κήθε/γσλίεο δεζκψλ, 

ζηεξενρεκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, δεζκνί-Ζ, θ.ι.π.). 

5) Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ζε επίπεδν αλάιπζεο θαη νξζφηεηαο, ησλ 

κνξηαθψλ δνκψλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ κνξηαθήο απεηθφληζεο θαη 

απνηίκεζεο κνξηαθψλ δνκψλ (π.ρ. PROCHECK). 

 

Σν πιένλ θαζνξηζηηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο κέζσ νκνινγίαο 

είλαη ην πξψην βήκα, δειαδή ε αληηζηνίρηζε ησλ δχν αθνινπζηψλ. Δζθαικέλε 

αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζηηο δχν αθνινπζίεο ησλ πξσηετλψλ ζα δεκηνπξγήζεη 

έλα ληφκηλν ιαζψλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζνκνίσζεο, νδεγψληαο ηειηθά ζε έλα παξαπιαλεηηθφ ηξηζδηάζηαην 

δνκηθφ κνληέιν ηεο πξσηεΐλεο. 

 

Σα πηζαλά ζθάικαηα ζηα δνκηθά κνληέια ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ ζηα εμήο 

ζεκεία: 

 

I. θάικαηα ζηε δηάηαμε/παθεηάξηζκα ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ησλ 

ακηλνμέσλ (παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο-ζηφρνπ θαη ηεο 

πξσηεΐλεο αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηνλ πεπηηδηθφ ζθειεηφ, ηα άηνκα ηνπ 

νπνίνπ παξακέλνπλ ίδηα). 
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II. θάικαηα θαη απνθιίζεηο απφ ηελ πξσηεΐλε αλαθνξάο αθφκα θαη ζε 

ζσζηά αληηζηνηρηζκέλεο πεξηνρέο ηεο αθνινπζίαο σο επαθφινπζν ηεο 

δηαθνξάο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλάκεζα ζηελ πξσηεΐλε 

αλαθνξάο θαη ηελ πξσηεΐλε – ζηφρν (απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην 

κέζν, δηάιπκα ή ζηεξεά θαηάζηαζε θαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο 

δνκήο, είηε ζηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεπξηθψλ 

αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ φηαλ απηά δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε πξσηεΐλε – 

ζηφρν θαη αλαθνξάο). 

III. θάικαηα ζηελ πεξηνρή φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε δνκή αλαθνξάο 

(εθκαγείν), θαη νθείιεηαη ζε απνπζία πεπηηδηθψλ ηκεκάησλ ζηε δνκή  

IV. θάικαηα ιφγσ κε αθξηβνχο ή παξαπιαλεηηθήο αληηζηνίρηζεο ησλ 

αθνινπζηψλ ηεο πξσηεΐλεο-ζηφρνπ θαη ηεο πξσηεΐλεο αλαθνξάο. 

V. θάικαηα ηα νπνία νθείινληαη ζε ιάζνο επηινγή ηεο πξσηεΐλεο 

αλαθνξάο, έλα πξφβιεκα ην νπνίν είλαη ζπρλφ φηαλ ζπγθξίλνληαη 

καθξηλέο κεηαμχ ηνπο πξσηεΐλεο (<25% ηαχηηζε ακηλνμηθψλ 

αθνινπζηψλ). 

 

Αξρηθά ε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο κέζσ νκνινγίαο απνηεινχζε κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, πξνζηηή κφλν ζε φζνπο δηέζεηαλ ζεκαληηθέο γλψζεηο 

ζηε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ UNIX θαη γεληθά ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε κηθξή δηαζεζηκφηεηα 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ κνξηαθήο απεηθφληζεο θαζψο θαη Ζ/Τ πςειήο 

ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. ήκεξα, ε εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ επί κέξνπο 

ζηαδίσλ. Έηζη ε πξνζνκνίσζε κέζσ νκνινγίαο κπνξεί πιένλ λα εθηειείηαη 

θαζεκεξηλά θαη λα εθαξκφδεηαη κε επρέξεηα αθφκα θαη απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο 

κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα εξεπλεηέο. Δπηπιένλ εθηφο ησλ εκπνξηθά 

δηαζέζηκσλ ινγηζκηθψλ ππάξρνπλ αξθεηά αμηφπηζηα ινγηζκηθά επξέσο 

δηαδεδνκέλα θαη ειεχζεξεο ρξήζεο, φπσο ην ινγηζκηθφ MODELLER [12]. Σν 

ινγηζκηθφ απηφ είλαη δηαζέζηκν ηφζν γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα UNIX θαη 

LINUX φζν θαη γηα ηελ πιαηθφξκα ησλ WINDOWS.  

 

Πξφζθαηα ε δηαδηθαζία ηεο κνξηαθήο πξνζνκνίσζεο έρεη γίλεη δηαζέζηκε 

κέζσ δηαθνκηζηψλ ζην δηαδίθηπν. Πιένλ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
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δηαθνκηζηψλ, φπσο ν SWISS-MODEL φπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφκαηα, κε κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ ρεηξηζηή, ε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο 

κέζσ νκνινγίαο απφ νπνηνλδήπνηε εξεπλεηή. 

 

Βέβαηα νθείιεη θαλείο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο φηαλ πξνζπαζεί λα 

επεθηείλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ γηα ηελ δνκή ησλ πξσηετλψλ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ πξσηετλψλ. Πξσηεΐλεο φκνηεο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη δπλαηφλ 

λα έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθνχο βηνινγηθνχο ξφινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε θξπζηαιιίλε ζην θαθφ ηνπ νθζαικνχ (κε θαζαξά δνκηθφ 

ξφιν) ε νπνία είλαη εκθαλέο πξντφλ πξφζθαηεο εμέιημεο απφ κεηαβνιηθά 

έλδπκα. Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δνκηθή ή αθφκε θαη ιεηηνπξγηθή 

νκνηφηεηα εκθαλίδεηαη γηα πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα πξσηετλψλ. Γηα παξάδεηγκα 

ε χπαξμε πξνηχπνπ "δαθηχινπ ςεπδαξγχξνπ" (Zink-finger motif), είλαη κία 

θαιή έλδεημε πσο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη δπλαηφ λα πξνζδέλεηαη ζε 

DNA ή RNA, δε κπνξνχκε, φκσο, λα απνθιείζνπκε απφιπηα ηελ πηζαλφηεηα 

ψζηε, ζπλνιηθά, ε πξσηεΐλε λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα άιιε βηνινγηθή 

ιεηηνπξγία. 

 

 

3.2.2 Πρϐβλεψη δομόσ με το λογιςμικϐ MODELLER 
 

Σν MODELLER είλαη έλα απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά γηα ηελ 

πξφβιεςε/πξνζνκνίσζε δνκήο κέζσ νκνινγίαο. ηελ πην απιή ηνπ κνξθή, 

ηα εηζαγφκελα δεδνκέλα είλαη ε ακηλνμηθή αθνινπζία ηεο πξσηεΐλεο-ζηφρνπ, 

κία ή πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο αλαθνξάο, νη αηνκηθέο ζπληεηαγκέλεο (απφ ηελ 

PDB) ηεο δνκήο ησλ πξσηετλψλ αλαθνξάο θαη έλα κηθξφ αξρείν εληνιψλ 

(script). Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, ην MODELLER ππνινγίδεη απηφκαηα έλα 

δνκηθφ κνληέιν ηεο πξσηεΐλεο-ζηφρνπ κέζα ζε ιίγα ιεπηά ζε έλαλ θνηλφ Ζ/Τ, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξέκβεη ν ρξήζηεο. 

 

Σν MODELLER θαηαζθεπάδεη δνκηθά κνληέια κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

θάπνησλ δηακνξθσηηθψλ πεξηνξηζκψλ (spatial restraints). Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί πεξηιακβάλνπλ: 
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A. πεξηνξηζκνχο εμ νκνινγίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αληηζηνίρηζε 

αθνινπζίαο κε ηηο πξσηεΐλεο αλαθνξάο θαη εθαξκφδνληαη ζε αηνκηθέο 

απνζηάζεηο θαη δίεδξεο γσλίεο ηεο αθνινπζίαο-ζηφρνπ,  

B. ζηεξενρεκηθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο πξνηηκψκελα κήθε θαη γσλίεο 

δεζκψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν δπλάκεσλ (force field) 

κνξηαθήο κεραληθήο,  

C. ζηαηηζηηθέο πξνηηκήζεηο γηα δίεδξεο γσλίεο κε-δεζκηθέο αηνκηθέο 

απνζηάζεηο, πξνεξρφκελεο απφ κία βάζε γλσζηψλ πξσηετληθψλ 

δνκψλ θαη  

D. πξναηξεηηθά, κε-απηφκαηνπο πεξηνξηζκνχο βαζηζκέλνπο ζε 

πιεξνθνξίεο απφ θαζκαηνζθνπία NMR, πεηξάκαηα αιιειεπίδξαζεο 

πξσηετλψλ κε ρεκηθέο ελψζεηο δηαζηαπξνχκελεο δηαζχλδεζεο (cross-

linking), θζνξηζκνκεηξία, ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία, θαηεπζπλφκελε 

κεηαιιαμηγέλεζε θ.ά.  

 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη σο πηζαλνινγηθέο ζπλαξηήζεηο θαη 

ζπλδπάδνληαη ζε κηα ζπλάξηεζε (objective function). Ζ ζπλάξηεζε απηή 

βειηηζηνπνηείηαη κε ηξφπν ψζηε λα παξαβηάδεηαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο 

αξηζκφο πεξηνξηζκψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο αθνινπζεί ηε 

κέζνδν ηεο κεηαβιεηήο ζπλάξηεζεο (variable target function), δειαδή γίλεηαη 

ζε θχθινπο, κε ηελ αξρηθή ζπλάξηεζε λα ιακβάλεη ππ’ φςηλ κφλν ηνπο 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο (πνπ αθνξνχλ ηα θνληηλά ακηλνμέα) θαη ζηε ζπλέρεηα 

απηή λα ελζσκαηψλεη φιν θαη πην καθξηλνχο, κέρξη ην ζχλνιφ ηνπο λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή ζπλάξηεζε. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε βειηηζηνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο ζπδεπγκέλνπ αλχζκαηνο (conjugate 

gradients method) θαη ε πξνζνκνίσζε αλφπηεζεο (simulated annealing). Ζ 

φιε δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηξηηνηαγνχο δηακφξθσζεο 

ζηε θαζκαηνζθνπία NMR. 

 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία δνκηθψλ κνληέισλ κε ηε κέζνδν ησλ 

δηακνξθσηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ην MODELLER κπνξεί επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη de novo πξνζνκνίσζε ηεο δνκήο ησλ ζειηψλ (loops). Οη 

ζειηέο ζηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, αθφκε θαη κεηαμχ πξσηετλψλ κε πςειή νκνινγία. πρλά φκσο 
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παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο, ζπκκεηέρνληαο ζην 

ζρεκαηηζκφ ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο ππνθαηαζηαηψλ ή ζην ελεξγφ θέληξν. Ζ 

πξνζνκνίσζε ηεο δνκήο ησλ ζειηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα δηαδηθαζία 

δηακνξθσηηθήο έξεπλαο θαη βειηηζηνπνίεζεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη 

αιγφξηζκνη είλαη ε κέζνδνο ζπδεπγκέλνπ αλχζκαηνο θαη ε πξνζνκνίσζε 

αλφπηεζεο. 

 

Σν MODELLER πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο δηαθφξσλ 

βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο αληηζηνίρηζε αθνινπζηψλ ή δνκψλ γηα δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο, δεκηνπξγία θπινγελεηηθψλ δέληξσλ θ.ά. Σν 

πξφγξακκα ζηε κνξθή γηα ηνπηθή εγθαηάζηαζε ζε Ζ/Τ δελ πεξηιακβάλεη 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ιεηηνπξγεί κε αξρεία γξαπηψλ εληνιψλ (scripts). 

 

 

3.2.3 Μϋθοδοι ϑφανςησ πρωτεώνών (protein threading) 

 

Οη κέζνδνη χθαλζεο πξσηετλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

εκθαλίδεηαη πςειή νκνινγία. Οη ηερληθέο 'threading' (ή remote homology 

modelling, φπσο αιιηψο αλαθέξνληαη) είλαη δπλαηφλ λα απνθαιχςνπλ 

'απνκαθξπζκέλεο' νκνινγίεο, νη νπνίεο δελ αληρλεχνληαη κε ηε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ ζηνίρηζεο αθνινπζηψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί επεηδή 

αθνινπζίεο κε κε εκθαλή νκνηφηεηα κπνξεί λα έρνπλ παξφκνηα αλαδίπισζε, 

ρσξίο λα έρνπλ εμειηθηηθή ζρέζε. Ζ εχξεζε ηεο δνκήο κπνξεί λα αλαρζεί ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αλαδίπισζεο αλάκεζα ζε γλσζηέο δνκέο. 

 

Γηα ηελ χθαλζε κηαο πξσηεΐλεο αγλψζηνπ δνκήο είλαη απαξαίηεηα: (i) έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζχλνιν Σ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δνκέο πξφηππα (folds 

template), (ii) κία ζπλάξηεζε ελέξγεηαο, θαηάιιειε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ζηνίρηζεο ηεο αθνινπζίαο s κε κία δνκή t ηνπ ζπλφινπ Σ, (iii) έλαο αιγφξηζκνο 

χθαλζεο γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ζηνίρηζεο γηα θάζε δεχγνο αθνινπζίαο 

s-t, (iv) έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο πνπ πξνβιέπεηαη. Ζ 

πξνβιεπφκελε δνκή δελ πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζέζεηο ησλ αηφκσλ ησλ 

ακηλνμέσλ, άξα κπνξεί λα απνηειέζεη ζηε ζπλέρεηα είζνδν ζε εξγαιείν 

πξνηππνπνίεζεο πξσηετλψλ κε νκνινγία. 
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3.2.4 Μϋθοδοι απαρχόσ (ab initio) 

 

Οη απαξρήο κέζνδνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα δνκψλ, αιιά επηρεηξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο απφ ηελ ακηλνμηθή ηεο αθνινπζία. ηηο 

κεζφδνπο απηέο θνηλά απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη: (i) θαηάιιειε 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξσηεΐλεο ζην ρψξν, (ii) θαηάιιειε ελεξγεηαθή 

ζπλάξηεζε ζπκβαηή κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξσηεΐλεο, (iii) απνδνηηθφο 

θαη αμηφπηζηνο αιγφξηζκνο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρψξνπ ιχζεσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί ε δνκή ηεο πξσηεΐλεο. 

Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη δπλάκεηο-

αιιειεπηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ αηφκσλ. Όκσο, κία ηέηνηα 

εμαληιεηηθή αλαδήηεζε ζα θαζηζηνχζε ην ρψξν ιχζεσλ ηεξάζηην, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηειηθά απινπνηεκέλα πεδία δπλάκεσλ θαη 

αιγφξηζκνη πνπ δελ αμηνινγνχλ φιεο ηηο δπλαηέο ιχζεηο (MONTE CARLO ή 

γελεηηθνί αιγφξηζκνη). 

 

3.3 υμπερϊςματα 
 

Αλ θαη νη απαξρήο κέζνδνη θαηλφηαλ λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο κεζφδνπο 

πξνηππνπνίεζεο κε νκνινγία ή χθαλζεο, ηειεπηαία έρνπλ εκθαληζηεί λέεο 

απαξρήο κέζνδνη πνπ θάλνπλ ρξήζε δνκηθήο πιεξνθνξίαο γηα ζηνηρεηψδε 

ηκήκαηα αθνινπζηψλ. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη κεξηθέο θνξέο νη κέζνδνη πξνηππνπνίεζεο κε νκνινγία ή 

χθαλζεο δίλνπλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, δελ είλαη φκσο δπλαηφ λα 

ζεσξήζνπκε πσο έρεη ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο αλαδίπισζεο ησλ πξσηετλψλ. 

Αλ θαη νη κέζνδνη απηέο αθήλνπλ κεγάιεο ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ, είλαη 

επηθίλδπλν λα ππεξεθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιχ 

ζπρλά θαηαθεχγνπκε ζε απινπζηεπκέλεο πξνγλψζεηο, πνπ κπνξεί λα κε 

δίλνπλ πιήξσο ηηο ηξηζδηάζηαηεο δνκέο αιιά απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθά 

κπζηηθά γηα ηε δνκή ησλ πξσηετλψλ. 
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ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηείλεηαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κηα 

κέζνδνο, πνπ εληάζζεηαη ζηηο απαξρήο κεζφδνπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κηα 

πνιιά ππνζρφκελε ηερλνινγία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ηελ ηερλνινγία Constraint Logic Programming in 

Finite Domains (CLP(FD)), πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ 

θεθαιαίνπ.  
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4 Λογικϐσ προγ/ςμϐσ με 

διαχεύριςη περιοριςμών  
 

 
 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη θχξηεο ηδέεο ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε δηαρείξηζε πεξηνξηζκψλ 

(Constraint Logic Programming – CLP), ε νπνία απνηειεί ην ππφβαζξν απφ 

ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε εξγαζία. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηδέεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία. Απηή ε 

κηθξή εηζαγσγή θαιχπηεη απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν αλαγλψζηεο. Γηα 

πεξηζζφηεξεο  ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζην θιαζηθφ βηβιίν ησλ 

Marriot θαη Stuckey [13] θαη ζε έλα πην πξφζθαην βηβιίν ηνπ Apt [14]. 

 

4.1 Λογικϐσ προγραμματιςμϐσ 
 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ραξαθηεξηδφκελσλ απφ κεηαβιεηφηεηα. Π.ρ., πξνβιήκαηα κε 

πνιιέο παξαιιαγέο, φπσο είλαη ηα ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα ή ηα 

πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνθαζνξηζηνχλ πιήξσο, 

είλαη ζπρλά δχζθνιν λα ιπζνχλ αιγνξηζκηθά. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ, κία κηθξή αιιαγή ζηηο πξνδηαγξαθέο απαηηεί ηε 

κνξθνπνίεζε ή θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ αιγνξίζκνπ.  

 

Ζ αξρή ηνπ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο Kowalski 

θαη Colmerauer. Ο Kowalski κνξθνπνίεζε ηελ δηαδηθαζηηθή εξκελεία ηεο 

πξνηαζηαθήο ινγηθήο ηνπ Horn. Έδεημε πσο έλαο θαλφλαο «A, αλ  B1 θαη B2 

θαη... θαη Bn» κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη λα πινπνηεζεί ζαλ κηα δηαδηθαζία 
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δηαδηθαζηηθήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ Α είλαη ην θεθάιη ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη Βi ην ζψκα ηεο. 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη ηνπ ζπγγεληθνχ 

ηνπ, ηνπ ζπλαξηεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, απφ ηηο άιιεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

γιψζζεο, έγθεηηαη ζηελ απνπζία ζαθψλ νδεγηψλ γηα ηε ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο. ε έλα πξφγξακκα ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα δεδνκέλα, νη 

ππνζέζεηο ελφο πξνβιήκαηνο (εθθξαζκέλεο κε ηε κνξθή θαλφλσλ) θαη ν 

ζηφρνο, είλαη αξθεηά γηα ηελ επίιπζή ηνπ.  

 

Πνιιέο εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαηάθεξαλ λα επσθειεζνχλ 

απφ ηελ δχλακε ηνπ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Μηα ηδηαίηεξε πεξηνρή ζηελ 

νπνία ν ινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα είλαη 

ζαλ κηα ηππηθή θαη αθεξεκέλε γιψζζα θαζνξηζκνχ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Μηα ινγηθή γιψζζα εθνδηαζκέλε κε πξσηνγελείο 

φξνπο ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ είλαη εμαηξεηηθή γηα ηελ θάζε θαζνξηζκνχ 

απαηηήζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ. Ζ ζεκαζηνινγία ηεο πξνηαζηαθήο 

ινγηθήο είλαη ζαθήο επηηξέπνληαο ηελ έθθξαζε ιεπηνκεξεηψλ κε κηθξέο 

εθθξάζεηο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη ε ρξήζε κηαο γιψζζαο απαηηήζεσλ βαζηζκέλε 

ζηελ ινγηθή πξψηεο ηάμεο θαη ελφο κεηαθξαζηή/δηεξκελέα ψζηε  νη 

απαηηήζεηο λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ. Μηα ηέηνηα δπλαηφηεηα έρεη ην 

πιενλέθηεκα εληνπηζκνχ αξθεηψλ ζθαικάησλ ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ζην 

ζηάδην πξνζδηνξηζκνχ απαηηήζεσλ.  

 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

θάζεηο ηεο απαηηήζεσλ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηείλεη λα κελ 

ππάξρεη. Πξνο ην παξφλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί απηφκαηα έλα 

απνδνηηθφ ινγηζκηθφ, πάλησο είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί έλα πξσηφηππν ζε 

κηθξφ ρξφλν πνπ ζα δξα φπσο ην ηειηθφ ινγηζκηθφ κε ην κεηνλέθηεκα ηεο 

κηθξφηεξεο απφδνζεο. Με άιια ιφγηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ην 

ινγηζκηθφ θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο σζφηνπ φιεο νη δπλαηφηεηεο 

κνληεινπνηεζνχλ ζσζηά.  
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4.1.1 Η γλώςςα Prolog 
 

Ζ γιψζζα Prolog πινπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ ινγηθνχ πξνγ/ζκνχ. Ζ γιψζζα απηή 

αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 70 απφ ηνλ B. Kowalski [15], ν νπνίνο 

αλαθάιπςε φηη ν θαηεγνξεκαηηθφο ινγηζκφο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ γιψζζα πξνγ/ζκνχ, απφ δχν νκάδεο εξεπλεηψλ θαζνδεγνχκελεο απφ 

ηνπο A. Colmerauer θαη D. Warren πνπ πινπνίεζαλ απηέο ηηο ηδέεο θαη απφ 

ηελ εξγαζία πάλσ ζηελ κέζνδν ηεο ελνπνίεζεο πνπ έθαλε ν J. Robinson ην 

1965.  

 

Απφ άπνςε πινπνίεζεο, νη πξψηεο εθδφζεηο ηεο Prolog ήηαλ κε απνδνηηθέο. 

Πνιχ θαιχηεξε απφδνζε επηηεχρζεθε κε ηελ πινπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο 

κεραλήο ηνπ Warren (Warren Abstract Machine, WAM γηα ζπληνκία). Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ ελνπνίεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ Paterson-Wegman [16] θαη ηνλ 

αιγφξηζκν Martelli-Montanari πνπ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα ζε 

γξακκηθφ ρξφλν. Πάλησο, ζε ηππηθέο πινπνηήζεηο ν αιγφξηζκνο ελνπνίεζεο 

ηξέρεη ζε ηεηξαγσληθφ ρξφλν ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε, αιιά είλαη 

επθνιφηεξν λα θσδηθνπνηεζεί. 

 

Ζ αθεξεκέλε κεραλή ηνπ WAM έρεη δχν κεηνλεθηήκαηα:  

 

1) βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ δηαδηθαζηηθέο γιψζζεο  

δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, αλ θαη θάπνηεο πινπνηήζεηο παξέρνπλ βηβιηνζήθεο 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη  

2) παξέρνληαη δηαζπλδέζεηο ζε άιιεο γιψζζεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ξνπηηλψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα θσδηθνπνηεζνχλ ζηελ Prolog. 

 

Ζ Prolog βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή πξψηεο ηάμεο θαη ηα γεγελή αληηθείκελα είλαη 

ζχκβνια ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ εθηέιεζε ελφο Prolog πξνγ/ηνο 

γίλεηαη κε κηα αλαδήηεζε ζε κηα ζπιινγή δπλαηψλ ιχζεσλ (ρψξνο 

αλαδήηεζεο) πνπ νξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε. Ζ δηαδηθαζία 

βαζίδεηαη ζηελ ελνπνίεζε ζπληαθηηθψλ νληνηήησλ. Ζ αλαδήηεζε φισλ ησλ 

ιχζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηα κνλνπάηηα αδηεμφδνπ. Απηά ηα 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

65 
 

κνλνπάηηα εγθαηαιείπνληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πηζσγπξίζκαηνο πνπ 

θαηεπζχλεη δηαθνξεηηθά ηελ αλαδήηεζε κέζσ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ. Απηή ε 

πξνζέγγηζε γίλεηαη γξήγνξα κε απνδνηηθή, εμαηηίαο απαηηήζεσλ ρξφλνπ θαη 

ρψξνπ.  

 

4.2 Προβλόματα Ικανοπούηςησ περιοριςμών 
 

Μηα πνιχ κεγάιε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο είλαη ηα 

ιεγφκελα ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα ή αιιηψο πξνβιήκαηα ηθαλνπνίεζεο 

πεξηνξηζκψλ, φπσο ε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ σξψλ εξγαζίαο (timetabling), ν ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ 

νξγάλσζε γξακκψλ παξαγσγήο (planning), θιπ. Δηδηθφηεξα, έλα πξφβιεκα 

ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 

    Έλα πεπεξαζκέλν I ζχλνιν κεηαβιεηψλ:  {Υ1, Υ2, Υ3,...ΥΚ} 

    Αληίζηνηρα πεπεξαζκέλα πεδία νξηζκνχ:  {D1, D2, D3,...DΚ} 

    Έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ:    {C1, C2, C3,...Cm} 

 

Έλαο πεξηνξηζκφο Ci {Ci1, Ci2, Ci3, ... CiΚ} κεηαμχ n κεηαβιεηψλ απφ ην ζχλνιν 

Η είλαη ην ππνζχλνιν ηνπ θαξηεζηαλνχ γηλνκέλνπ Di1 x Di2 x...Din ην νπνίν 

θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα 

κε ην πφζεο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλεη έλαο πεξηνξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο: 

 

 κνλαδηαίνο (unary) φηαλ πεξηιακβάλεη κηα κεηαβιεηή, π.ρ. V1>0 

 δπαδηθφο (binary) φηαλ πεξηιακβάλεη δχν κεηαβιεηέο, π.ρ. V1>V2 

 αλψηεξεο ηάμεο (higher order) φηαλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο, π.ρ. 

V1+V2+V3>0. 

 

Ζ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πεξηνξηζκψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάζεζε ηηκψλ 

ζηηο κεηαβιεηέο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί. ηελ πεξίπησζε 

χπαξμεο ζπλάξηεζεο βειηηζηνπνίεζεο, επηδηψθεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ιχζεο εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ, ε νπνία λα ηθαλνπνηεί 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα βειηηζηνπνηεί ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο. 
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4.2.1 Αδυναμύεσ του Λογικοϑ προγραμματιςμοϑ 
 

Ο ινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζθέξεη έλαλ εχθνιν ηξφπν πεξηγξαθήο 

δηαθξηηψλ  ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ρξήζε ηνπ κε ληεηεξκηληζκνχ 

αιιά θαη ηεο ζρεζηαθήο ζρέζεο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Παξφια απηά, ην κνλαδηθφ είδνο απνδεθηψλ πεξηνξηζκψλ, είλαη νη ηζφηεηεο 

κεηαμχ φξσλ ζπληαθηηθά ίδησλ.  

 

Έζησ γηα παξάδεηγκα ν παξαθάησ θαλφλαο: 

 triangle(X,Y,Z) :- X>=0, Y>=0, Z>=0, X+Y>=Z, X+Z>=Y, Y+Z>=X. 

Δάλ ππνβάιινπκε ηελ εξψηεζε: 

 ?- triangle(3,4,5). 

ζηελ θιαζζηθή Prolog ζα πάξνπκε ηελ απάληεζε: 

 yes. 

Αλ φκσο ππνβάιινπκε ηελ εξψηεζε: 

 ?- triangle(3,4,Ε). 

δελ ζα πάξνπκε θακία απάληεζε (εθηφο ίζσο απφ θάπνην κήλπκα ιάζνπο). Ο 

ιφγνο είλαη φηη ζηελ θιαζζηθή Prolog νη αξηζκεηηθέο ζρέζεηο (ηζφηεηεο, 

αληζφηεηεο) κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κφλν εθφζνλ νη κεηαβιεηέο έρνπλ φιεο 

πάξεη ηηκή. 

 

Έηζη, ε ηερληθή πνπ αλαγθαζηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαδήηεζε 

ιχζεσλ ζην πξφβιεκα ζα είλαη ε ηερληθή παξαγσγή & έιεγρνο (generate & 

test). πγθεθξηκέλα, ε βαζηθή δνκή ελφο Prolog πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ε 

εμήο: 

find (X) ← 

generate (X) , 

test (X) . 

 

Σν θαηεγφξεκα generate(X), ηππηθά κε ληεηεξκηληζηηθφ, είλαη ππεχζπλν  λα 

επηζηξέςεη κηα απαξίζκεζε ησλ ιχζεσλ πνπ είλαη ζπρλά εθζεηηθέο ζηνλ 

αξηζκφ. Κάζε θνξά πνπ ην θαηεγφξεκα generate επηζηξέθεη κηα ιχζε ζην X, 

ην θαηεγφξεκα test ληεηεξκηληζηηθά θαη απνδνηηθά ειέγρεη αλ ην X είλαη 
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απνδεθηφ κε δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή 

είλαη νξζή αιιά κε απνδνηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε θαηαρψξεζε ηνπ 

ρψξνπ αλαδήηεζεο παξάγεηαη πξηλ ηνλ επαθφινπζν έιεγρν.  

 

αλ απνηέιεζκα ε απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ ρακειή, 

ηδίσο γηα ηα κεγάινπ κεγέζνπο ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ππάξρεη 

ζπλδπαζηηθή έθξεμε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο.  Ζ πξαγκαηηθή δπζθνιία, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έγθεηηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο, έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ δελ 

πξνζθέξεη ν θιαζζηθφο ινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

 

Ζ εκπνξηθή επηηπρία ηεο Prolog επηβξαδχλζεθε απφ ηελ κε απνδνηηθφηεηά 

ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαδηθαζηηθέο γιψζζεο φπσο ε C θαη έηζη ε ρξήζε ηεο 

πεξηνξίζηεθε κε ηα ρξφληα. Ζ ηάζε απηή αληηζηξάθεθε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ινγηθέο γιψζζεο. Σα λέα απηά 

ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ηελ ζπγγξαθή απνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ 

ρξήζε ηνπ θιαζζηθνχ δεισηηθνχ ζηπι. 

 

4.3 Η διαφοροπούηςη του Λογικοϑ Προγραμματιςμοϑ 

με Διαχεύριςη Περιοριςμών 
 

Ο Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο κε Γηαρείξηζε Πεξηνξηζκψλ αληηπξνζσπεχεη κία 

λέα θιάζε πεξηγξαθηθψλ (declarative) πξνγξακκαηηζηηθψλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία ζπλδπάδεη ην κε-ληεηεξκηληζκφ κε ηελ επίιπζε 

πεξηνξηζκψλ. Αηηία αλάπηπμήο ηνπ είλαη ε αδπλακία ηνπ ακηγψο ινγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε κεγάιεο 

θιίκαθαο ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο. 

 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ απηψλ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ θνηλφηεηα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 

γηα πνιιά ζπλαπηά έηε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δεισηηθή πεξηγξαθή θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πνιχπινθσλ ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

αλαπηχρζεθε κία λέα ηερλνινγία ινγηζκηθνχ, γλσζηή σο ινγηθφο 
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πξνγξακκαηηζκφο κε δηαρείξηζε πεξηνξηζκψλ (Constraint Logic Programming, 

CLP). 

 

Ζ CLP ηερλνινγία δηαηεξεί φια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε δεισηηθφηεηα, ν κηθξφο ρξφλνο αλάπηπμεο θαη ε 

εχθνιε ζπληήξεζε, ελψ παξέρεη επίζεο κία ιχζε ζην πξφβιεκα 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ θιαζζηθνχ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ωο απνηέιεζκα 

απηνχ, νη εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηνπο 

αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηηαθηηθέο γιψζζεο, φπσο ε C θαη ε 

Pascal. Έηζη, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηε θπζηθή έθθξαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ηελ ρξήζε πεξηνξηζκψλ, ρσξίο λα αλαισζνχλ ζηελ 

αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ αιγφξηζκνπ επίιπζήο ηνπ. 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ CLP απφ ηνλ θιαζζηθφ Λνγηθφ 

Πξνγξακκαηηζκφ, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δνθηκήο θαη 

ζθάικαηνο (generate & test) θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελνπνίεζεο, απφ 

κεζφδνπο ρεηξηζκνχ θαη επίιπζεο πεξηνξηζκψλ, φπσο είλαη νη ηερληθέο 

ζπλέπεηαο. Ζ κεζνδνινγία ησλ ηερληθψλ ζπλέπεηαο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

αθαίξεζε ησλ «αζπκβίβαζησλ» ηηκψλ απφ ηα πεδία ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην δηάζηεκα αλαδήηεζεο. Οη κεηαβιεηέο 

παξηζηάλνληαη σο θφκβνη γξάθσλ, ελψ νη πεξηνξηζκνί σο ηφμα κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ην θαινχκελν «δίθηπν πεξηνξηζκνχ». Οη 

αιγφξηζκνη ζπλέπεηαο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηε ζπλέπεηα 

θφκβσλ, ηε ζπλέπεηα ηφμσλ θαη ηε ζπλέπεηα κνλνπαηηψλ, ζχκθσλα κε ην 

βαζκφ ειέγρσλ ζπλέπεηαο πνπ εθηεινχλ. Έλα CLP πξφγξακκα έρεη ηελ ίδηα 

δεισηηθά δνκή κε έλα Prolog πξφγξακκα θαη έηζη έλα έηνηκν Prolog 

πξφγξακκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε CLP πξφγξακκα κε πνιχ κηθξή 

πξνζπάζεηα.  

 

Ζ πξψηε εμέιημε ηνπ CLP ζε ζχγθξηζε κε κηα θαζαξά αθεξεκέλε ινγηθή δνκή 

είλαη ε πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ κε εηδηθή ζεκαζηνινγία ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο, δει. αθέξαηνπο θαη πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο θαη ηηο αιγεβξηθέο 

πξάμεηο πνπ νξίδνληαη αλάκεζά ηνπο. Γη’ απηφ ππάξρεη κηα νηθνγέλεηα 

γισζζψλ, κηα γηα θάζε πεξηνρή εθαξκνγήο. Έλα CLP πξφγ/κα πεξηέρεη 
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ινγηθέο εθθξάζεηο (πεξηνξηζκνχο) , π.ρ. X > 0, Y + Z < 15, νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηνλ ζσζηφ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνγ/ηνο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ν αιγφξηζκνο ηεο ελνπνίεζεο (πνπ είλαη ε θαξδηά ηεο Prolog)  δελ 

κπνξεί λα γίλεη εθκεηαιιεχζηκνο θαη ζπρλά επεθηείλεηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη  

απφ έλαλ επηιπηή πεξηνξηζκψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εθαξκνγήο. Ο 

επηιπηήο είλαη ππεχζπλνο λα ειέγρεη αλ νη πεξηνξηζκνί είλαη ηθαλνπνηήζηκνη. 

Γηα ιφγνπο απφδνζεο, νη επηιπηέο είλαη απμεηηθνί κε ηελ έλλνηα φηη κε 

δεδνκέλν έλα επηιπκέλν ζχλνιν πεξηνξηζκψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζζέζνπκε 

έλαλ αθφκα πεξηνξηζκφ ρσξίο λα απαηηείηαη ν επαλππνινγηζκφο φινπ ηνπ 

ζπλφινπ πεξηνξηζκψλ. Πνιιέο ηερληθέο επίιπζεο πεξηνξηζκψλ είλαη 

δαλεηζκέλνη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο επηζηήκεο Ζ/Τ, π.ρ. επηρεηξεζηαθή 

έξεπλα, κέζνδνο simplex γηα γξακκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε πξαγκαηηθνχο 

αξηζκνχο, θιπ.  

 

Οη λεψηεξεο εθδφζεηο ησλ πην γλσζηψλ πινπνηήζεσλ ηεο Prolog έρνπλ 

επεθηείλεη ηε γιψζζα κε ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη κεηαβιεηέο κε πεδίν 

νξηζκνχ θαη πεξηνξηζκνχο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (CLP βηβιηνζήθεο). Σα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ ζπλήζσο ζην είδνο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ (π.ρ. γξακκηθέο αληζφηεηεο, αληζφηεηα κεηαμχ 2 ή πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ θιπ). 

 

Όηαλ κεηαθηλνχκαζηε απφ κηα θαζαξά ινγηθή γιψζζα ζε κηα CLP γιψζζα, 

ππάξρεη κηα λνεηηθή κεηάζεζε ηεο θχξηαο κεζνδνινγίαο γηα ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο: απφ παξαγσγή θαη έιεγρν (generate and test) ζε πεξηνξηζκνί 

θαη έιεγρνο (constrain and generate). Ζ ηδέα είλαη λα πεξηνξίδνπκε αξρηθά ηηο 

κεηαβιεηέο κε ηελ θαηαρψξεζε ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηνπο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πεξηνξηζκψλ αλάκεζά ηνπο. ε κηα δεχηεξε θάζε, κφλν νη απνδεθηέο 

ιχζεηο παξάγνληαη κε ηελ βαζηθή ηδέα θαζπζηέξεζεο φζν είλαη δπλαηφλ ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ζηηο κεηαβιεηέο. 

 

Ζ γεληθή κνξθή ελφο CLP πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ είλαη ε εμήο: 
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solve(Variables):- 

read_data(Data), 

setup_constraints(Data, Variables), 

labeling(Variables). 

 

φπνπ, ην θαηεγφξεκα read_data/1 νξίδεηαη απφ εκάο θαη δηαβάδεη θάπνηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα. 

Σν θαηεγφξεκα setup_constraints/2 νξίδεηαη απφ εκάο θαη νξίδεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο επί ησλ κεηαβιεηψλ, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαβάζακε. Σν 

θαηεγφξεκα labeling/1 είλαη ελζσκαησκέλν ζην CLP ζχζηεκα θαη ιχλεη ην 

πξφβιεκα, δει. εμεξεπλά ην ρψξν αλαδήηεζεο κε ηηο ηερληθέο ζπλέπεηαο ησλ 

πεξηνξηζκψλ. 

 

4.4 υγκρύνοντασ Λογικϐ Προγ/ςμϐ με τον Λογικϐ 

Προγ/ςμϐ με περιοριςμοϑσ 
 

 

Ο Herbert A. Simon, έλαο επηζηήκνλαο πνπ κειέηεζε επηιχζεηο πξνβιεκάησλ 

κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο CLP, ρξεζηκνπνίεζε ηα δεκνθηιή πξνβιήκαηα 

θξππηαξηζκεηηθήο γηα λα δείμεη ηα πιενλεθηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηνλ ινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ωο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

πξφηεηλε ην πξφβιεκα εχξεζεο κηαο έλα-πξνο-έλα αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ησλ 

γξακκάησλ S,E,N,D,M,O,R,Y θαη ησλ αξηζκψλ 0,1,2,...,9, έηζη ψζηε λα ηζρχεη 

ε παξαπάησ ηζφηεηα: 

 

SEND + 

MORE = 

MONEY 

 

Οη κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηα γξάκκαηα S,E,N,D,M,O,R,Y. Σα 

πεδία ηηκψλ ηνπο είλαη ην ζχλνιν αθεξαίσλ 0,1,...,9. Οη πεξηνξηζκνί είλαη φηη νη 

κεηαβιεηέο πξέπεη λα πάξνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο κεηαμχ ηνπο θαη φηη πξέπεη 

λα ηζρχεη ε παξαπάλσ εμίζσζε. Σν πξφβιεκα έρεη 108 δπλαηέο 
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θαηαρσξήζεηο (ε ζπλδπαζηηθή έθξεμε ησλ 8 κεηαβιεηψλ κε 10 θαηαρσξήζεηο 

ε θαζεκία).  

 

Έγηλε έλαο πεηξακαηηθφο έιεγρνο γηα λα ζπγθξηζνχλ νη απνδφζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο φηαλ θσδηθνπνηεζεί ζηελ βαζηθή Prolog θαη ζε κηα CLP 

γιψζζα. ηνλ Πίνακας 4.1 παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο Prolog γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ‘SEND MORE MONEY’ πξνβιήκαηνο, ελψ ζηνλ Πίνακας 

4.2 παξνπζηάδεηαη ν ηζνδχλακνο θψδηθαο ζην CLP ζχζηεκα CHIP. 

 

Ο θψδηθαο Prolog ρξεζηκνπνηεί ηελ generate and test πξνζέγγηζε γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ην θαηεγφξεκα generate είλαη κε 

ληεηεξκηληζηηθφ θαη ρξεζηκνπνηεί ην ελζσκαησκέλν θαηεγφξεκα member γηα 

λα απαξηζκήζεη ηηο δπλαηέο θαηαρσξήζεηο απφ κηα ιίζηα (δει., απφ 0 έσο 9) 

ζε θάζε κεηαβιεηή. Σν θαηεγφξεκα test πινπνηεί ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνξηζκψλ 

πάλσ ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ. Σν θαηεγφξεκα different πινπνηεί ην ζχλνιν 

ησλ ηεηξαγσληθψλ ειέγρσλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε δεπγάξη κεηαβιεηψλ 

έρεη δηαθξηηή ηηκή απφ ηηο άιιεο κεηαβιεηέο.  

 

Ο CLP θψδηθαο, γξακκέλνο κε ηελ constrain and generate πξνζέγγηζε 

πεξηέρεη ηα ίδηα δνκηθά ζηνηρεία. Ζ θάζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νη ιχζεηο (ρξήζε ηνπ ηειεζηή #= θαη ρξήζε ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ θαηεγνξήκαηνο all_different). Σν θαηεγφξεκα labeling μεθηλά 

ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δεληξνπ αλαδήηεζεο κε ηηο ηερληθέο ζπλέπεηαο 

πεξηνξηζκψλ. 

 

Οη απνδφζεηο απηψλ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ είλαη σο εμήο. Ζ πινπνίεζε ηεο 

Prolog πήξε 143 δεπηεξφιεπηα γηα λα θαηαιήμεη ηελ αλαδήηεζε (εθηειέζηεθε 

κηα εμαληιεηηθή αλαδήηεζε), ελψ ν CLP θψδηθαο πήξε ιηγφηεξν απφ 0.01 

δεπηεξφιεπηα. Απηφ είλαη έλα μεθάζαξν παξάδεηγκα ηεο δχλακεο ηεο 

δηάδνζεο πεξηνξηζκψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ CLP ηερλνινγία. 
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Πίνακας 4.1 Prolog κώδικας για το 'SEND MORE MONEY' 

πρόβλημα [50] 

 

 

Πίνακας 4.2 CLP κώδικας για το 'SEND MORE MONEY' 

πρόβλημα [50] 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

73 
 

4.5 Αλγϐριθμοι ελϋγχου ςυνϋπειασ  
 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε κέζνδνο ηεο δνθηκήο θαη ζθάικαηνο (generate 

and test) θαη ε κέζνδνο ηεο θιαζζηθήο νπηζζνδξφκεζεο δελ είλαη απνδνηηθέο, 

θαζψο νη πεξηνξηζκνί ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κεηψζνπλ εθ ησλ πζηέξσλ ην δέληξν αλαδήηεζεο. Ζ θξάζε «εθ ησλ πζηέξσλ» 

ππνδειψλεη φηη έρεη πξνεγεζεί ε απνηπρία, θαη επνκέλσο έρεη ήδε 

ζπαηαιεζεί αξθεηφο πξνγξακκαηηζηηθφο ρξφλνο.   

 

Ζ βαζηθή ηδέα ησλ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ ζπλέπεηαο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο πξηλ ηελ αλάζεζε ηηκψλ. 

Ζ γεληθή κνξθή απηνχ ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε εμήο: 

 

 Γηα θάζε πεξηνξηζκφ αθαίξεζε απφ ηα πεδία ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ηηο 

ηηκέο εθείλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειηθή ιχζε. 

 ην κεησκέλν ρψξν αλαδήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξνεγνχκελν 

βήκα εθάξκνζε έλαλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν αλαδήηεζεο γηα λα βξεζεί ε 

ιχζε (π.ρ. πξψηα θαηά βάζνο). 

 ε θάζε βήκα (αλάζεζε ηηκήο) απηήο ηεο αλαδήηεζεο εθάξκνζε μαλά 

ηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ ζπλέπεηαο έηζη ψζηε λα αθαηξεζνχλ ηπρφλ ηηκέο 

απφ ηα πεδία ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ιχζε. 

 

Παξαδείγκαηα ηερληθψλ ζπλέπεηαο είλαη νη ηερληθέο «forward checking» θαη 

«looking ahead», νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ επφκελε 

κεηαβιεηή ζηελ νπνία δελ έρεη απνδνζεί αθφκα ηηκή, φηη ππάξρεη κία 

ηνπιάρηζηνλ ηηκή γηα ηελ νπνία ηθαλνπνηνχληαη, σο εθείλν ην ζεκείν, νη 

πεξηνξηζκνί. Έηζη, απνξξίπηνληαη ζπλδπαζκνί πνπ ζα θφζηηδαλ ζε 

πξνγξακκαηηζηηθφ ρξφλν, θαη δελ ζα είραλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γηα λα 

γίλεη απηφ, αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν ζε θάζε θφκβν πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ην ζπλνιηθφ ηειηθφ αξηζκφ ησλ θφκβσλ πνπ επεμεξγάδνληαη. 

Δμάιινπ, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηάδνζεο (propagation), νη ζπλέπεηεο ησλ 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

74 
 

επηινγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηαδίδνληαη, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ νδεγεί 

ζηελ έγθαηξε πξφιεςε άιισλ απνηπρηψλ.  

 

4.5.1 Παρϊδειγμα χρόςησ αλγορύθμου ςυνϋπειασ 
 

Γηα λα πεξηγξαθεί ε ρξήζε ελφο αιγνξίζκνπ ζπλέπεηαο πεξηνξηζκψλ, αο 

πάξνπκε σο παξάδεηγκα ζπλδπαζηηθνχ πξνβιήκαηνο έλα πξφβιεκα 

εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ κε πξνηεξαηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 

νξηζζεί ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εθηειεζηνχλ ηέζζεξηο εξγαζίεο Α, Β, Γ, Γ. 

Λφγσ φκσο ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε εξγαζία Α πξέπεη λα εθηειεζηεί 

κεηά απφ ηελ Γ, ε Γ πξηλ απφ ηελ Β, θαη ε Β πξηλ απφ ηελ Α. Μηα 

κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε εμήο: 

 

 Μεηαβιεηέο: Α, Β, Γ, Γ 

 Πεδία ηηκψλ: DA=DB=DΓ=DΓ = {1,2,3,4} 

 Πεξηνξηζκνί (φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίνακας 4.3)  

 

 

 

Πίνακας 4.3 Πίνακας περιορισμών για το πρόβλημα καθορισμού 

της σειράς εργασιών [51] 

 

Σν πξφβιεκα έρεη ηξεηο ιχζεηο, ηηο αθφινπζεο: 

Α=4, Β=2, Γ=1, Γ=3, δειαδή ε ζεηξά είλαη: ΓΒΓΑ 

Α=4, Β=3, Γ=1, Γ=2, δειαδή ε ζεηξά είλαη:ΓΓΒΑ 

Α=4, Β=3, Γ=2, Γ=1, δειαδή ε ζεηξά είλαη: ΓΓΒΑ 

 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πψο θζάλεη θαλείο ζηηο παξαπάλσ ιχζεηο, κε 

ηελ ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ ζπλέπεηαο. Γεληθά, νη πεξηνξηζκνί 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

75 
 

αλαπαξίζηαληαη κε έλαλ γξάθν πεξηνξηζκψλ. Δλδεηθηηθά, ζηελ Εικόνα 4.1 

θαίλεηαη ν γξάθνο πεξηνξηζκψλ γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

 Α > Γ 

 Γ < Β 

 Β < Α 

 
Εικόνα 4.1 Γράφος περιορισμών [51] 

 
Σα αξρηθά πεδία ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη: 

 Α ∈ {1,2,3,4} 

 Β ∈ {1,2,3,4} 

 Γ ∈ {1,2,3,4} 

 Γ ∈ {1,2,3,4} 

Λφγσ ηνπ φηη Β < Α (C9), ε κεηαβιεηή Β δε κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα 

πάξεη ηελ ηηκή 4, αιιά νχηε θαη ε Α λα πάξεη ηελ ηηκή 1, άξα: 

 Α ∈ {2,3,4} 

 Β ∈ {1,2,3} 

 Γ ∈ {1,2,3,4} 

 Γ ∈ {1,2,3,4} 

 

Λφγσ ηνπ φηη Γ < Β (C8), ε Γ δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 3 νχηε θαη ηελ ηηκή 

4, ελψ ε Β δε κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 1, άξα: 

 Α ∈ {2,3,4} 

 Β ∈ {2,3} 

 Γ ∈ {1,2} 
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 Γ ∈ {1,2,3,4} 

 

Λφγσ ηνπ φηη Α > Γ (C7) ε Γ δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 4, άξα: 

 Α ∈ {2,3,4} 

 Β ∈ {2,3} 

 Γ ∈ {1,2} 

 Γ ∈ {1,2,3} 

 

Σν πεδίν ηεο Β έρεη κεηαβιεζεί, νπφηε ν πεξηνξηζκφο C9 πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί. Λφγσ ηνπ φηη Β < Α (C9) δελ κπνξεί λα ππάξρεη ε ηηκή 2 ζην 

πεδίν ηεο Α, άξα: 

 Α ∈ {3,4} 

 Β ∈ {2,3} 

 Γ ∈ {1,2} 

 Γ ∈ {1,2,3} 

 

Έηζη, κεηά απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί γίλνληαη 

2×2×2×3 = 24, ζε ζρέζε κε ηνπο 256 πνπ ππήξραλ αξρηθά. ην ζεκείν 

απηφ ηα πεδία ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ 

παξαπέξα. ‘Δηζη, επηιέγεηαη ζηελ ηχρε κηα κεηαβιεηή θαη ηεο απνδίδεηαη 

απζαίξεηα κία απφ ηηο ηηκέο ηεο. Απηφ πξνθαιεί επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηα 

πεδία ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ.  

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη: 

 Όιεο νη κεηαβιεηέο λα πάξνπλ κία ηηκή. 

 Κάπνηα κεηαβιεηή λα κείλεη ρσξίο ηηκέο 

 Σν ζεκείν απηφ απνηειεί ζεκείν ππαλαρψξεζεο 

 

Όιε ε πνξεία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δείρλεηαη ζηελ παξαθάησ 

Εικόνα 4.2. 
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Εικόνα 4.2 Πορεία υπολογισμού του προβλήματος διάταξης 

εργασιών με προτεραιότητες [51] 

 
Ο γξάθνο αλαδήηεζεο δηαζρίδεηαη ζπλήζσο πξψηα-θαηά-βάζνο. Τπάξρνπλ 

βέβαηα επξεηηθέο ηερληθέο γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο, φπσο π.ρ.: 

 

 Να επηιέμνπκε λα δψζνπκε ηηκή πξψηα ζηηο κεηαβιεηέο κε ηηο 

ιηγφηεξεο ηηκέο. 

 Δλαιιαθηηθά, λα επηιέμνπκε λα δψζνπκε ηηκή πξψηα ζηηο κεηαβιεηέο 

εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο. 

 Αθνχ επηιέμνπκε κηα κεηαβιεηή, ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε λα ηεο 

αλαζέζνπκε πξψηα ηελ ηηκή εθείλε πνπ πξνθαιεί ηε κηθξφηεξε 

απφξξηςε ηηκψλ απφ ηα πεδία ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

4.6 Δημοφιλό CLP ςυςτόματα 
 

Απφ ηα πην δεκνθηιή CLP ζπζηήκαηα είλαη ην ζχζηεκα CHIP (Constraint 

Handling In Prolog). Αλαπηχρζεθε ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Δξεπλψλ 

(European Computer-Industry Research Centre, ECRC) θαη έρεη 
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ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Ζ CHIP είλαη κηα γιψζζα ινγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηε ζεσξία ησλ ηερληθψλ 

ζπλέπεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ πξνηάζεθε απφ 

ηνλ Galliard κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηήο πξφηεηλε ηε ρξήζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζε έλα ελεξγφ ξφιν, κε ζηφρν ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ κείσζε ηνπ 

δέληξνπ αλαδήηεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ηδέα απηή αληηβαίλεη ζηελ 

θιαζζηθή νπηζζνδξφκεζε θαη ηε κεζνδνινγία δνθηκήο θαη ζθάικαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θιαζζηθφ ινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαη έρνπλ σο 

αξρή ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν ησλ πεξηνξηζκψλ. Βαζηθή ηδέα είλαη πιένλ ε 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε θαη επηθνηλσλία ηεο ληεηεξκηληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

εθηίκεζεο θαη εθαξκνγήο πεξηνξηζκψλ θαη ηεο κε-ληεηεξκηληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ κία ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο, ε ιχζε ηεο ζπλάξηεζεο 

απηήο γίλεηαη ζηελ CHIP κε ηε βνήζεηα θαηεγνξεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, θαη 

αλαθνξηθά κε κηα ζπλάξηεζε ειαρηζηνπνίεζεο, φηαλ βξεζεί κηα ιχζε κε ηηκή 

α, ν πεξηνξηζκφο (ηηκή ζπλάξηεζεο < α) πξνζηίζεηαη δπλακηθά ζην 

πξφγξακκα. Καζψο ζπλερίδεηαη ε αλαδήηεζε κίαο θαηλνχξγηαο ιχζεο, φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ δηαζηήκαηνο έξεπλαο, γηα ηα νπνία ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ α, απνξξίπηνληαη. Ζ βέιηηζηε ιχζε ζεσξείηαη φηη έρεη 

επηηεπρζεί φηαλ δελ πξνθχπηεη κία θαηλνχξγηα, θαιχηεξε απφ ηελ πην 

πξφζθαηε. 

 

Κάζε CLP ζχζηεκα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο επηιπηέο πεξηνξηζκψλ γηα 

δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά πεδία. Γει. παξέρεη βηβιηνζήθεο κε επηιπηέο 

πεξηνξηζκψλ, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο, αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. 

 

Έλα άιιν επίζεο δεκνθηιέο θαη ειεχζεξν CLP ζχζηεκα είλαη ην ECLIPSE 

[41], ην νπνίν ππνζηεξίδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκψλ, 

φπσο: 
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 ηελ βηβιηνζήθε ic (interval constraints) πνπ ππνζηεξίδεη πεξηνξηζκνχο 

επί αθεξαίσλ θαη πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ησλ νπνίσλ ηα πεδία νξηζκνχ 

είλαη δηαζηήκαηα, πεξηνξηζκνχο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο,  

 εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο κε πνιιέο κεηαβιεηέο γηα πξνβιήκαηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ,  

 βηβιηνζήθε γηα πεξηνξηζκνχο ζπλφισλ ic_sets,  

 πεξηνξηζκνχο ζρεηηθνχο κε πεπεξαζκέλα ζχλνια αθεξαίσλ, θιπ. 

 
Ζ εχξεζε ιχζεσλ ζην ζχζηεκα ECLIPSE  γίλεηαη κε δχν θαηεγνξήκαηα πνπ 

μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία εχξεζεο αλάζεζεο ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο: 

 

 indomain(X): Ζ κεηαβιεηή Υ είλαη κηα κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία έρνπλ 

νξηζζεί θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Ζ θιήζε indomain(X) αλαζέηεη ζηελ Υ κηα 

απφ ηηο ηηκέο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη, ελψ ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεη 

φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηνξηζκνχο κε ηελ Υ. 

 labeling(List): Ζ ιίζηα List πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ νξηζζεί θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Ζ θιήζε ζηελ labeling 

επηρεηξεί λα βξεη κηα αλάζεζε ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο ηεο List, ε νπνία 

λα είλαη ζπκβαηή κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη 

κεηαβιεηέο. 

 

πλήζσο θαινχκε ηελ labeling κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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5 Τλοπούηςη ςε CLP(FD) 
 

 

5.1 Ειςαγωγό 
 

Οη πξσηεΐλεο είλαη ππεχζπλεο γηα θάζε ζρεδφλ ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Ζ 

αθνινπζία ησλ ζηνηρείσλ (ακηλνμέσλ) πνπ απνηεινχλ κηα πξσηεΐλε 

νλνκάδεηαη πξσηνηαγήο (1D) δνκή ηεο πξσηεΐλεο. Μηα ιεηηνπξγηθή πξσηεΐλε 

είλαη κηα δηπισκέλε αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην (3D) ρψξν. 

Αξθεηά πεηξάκαηα έρνπλ απνδείμεη φηη ε ζπλέπεηα κηαο πξνζπάζεηαο 

αλαδηάηαμεο κηαο πξσηεΐλεο ζηνλ 3D ρψξν είλαη ε πξσηεΐλε απηή λα 

επηζηξέθεη άκεζα ζηελ θπζηθή ηεο δηακφξθσζε [1]. Ζ 3D δνκή ηεο πξσηεΐλεο 

ραξαθηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ γλψζε ηεο 3D δνκήο κηαο πξσηεΐλεο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζε πνιιέο βηνηαηξηθέο εθαξκνγέο, π.ρ. γηα ζρεδηαζκφ 

θαηάιιεισλ θαξκάθσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. 

 

Σν Πξφβιεκα Αλαδίπισζεο Πξσηεΐλεο (ΠΑΠ) είλαη ην πξφβιεκα πξφβιεςεο 

ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο φηαλ ε γξακκηθή αθνινπζία ησλ 

ακηλνμέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ (δειαδή ε ρεκηθή ηεο δνκή) είλαη γλσζηή. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε 

θπζηθή ρσξνζέηεζε κηαο πξσηεΐλεο έρεη ηελ ειάρηζηε ειεχζεξε ελέξγεηα. Ωο 

εθ ηνχηνπ, κηα εμαξρήο (de novo) ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ ΠΑΠ είλαη λα 

αλαρζεί ζε έλα πξφβιεκα εχξεζεο κηαο αθνινπζίαο ζεκείσλ ζηνλ 3D ρψξν 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηεο πξσηεΐλεο, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ην 3D ζρήκα ηεο πξσηεΐλεο. Πξφθεηηαη δει. γηα έλα πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο κε αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ γλσζηέο 

θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ακηλνμέσλ. πλήζσο, ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο 

νξίδεηαη κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο  ηεο νπνίαο νη ηηκέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

απφζηαζε θαη ηνλ ηχπν αλάκεζα ζε νπνηνδήπνηε δεχγνο ακηλνμέσλ [17]. 
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Ζ έθδνζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζαλ πξφβιεκα απφθαζεο (δει., αλ ππάξρεη κία 

αλαδίπισζε ηεο αθνινπζίαο κε ελέξγεηα κηθξφηεξε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή) έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη NP-πιήξεο [18, 19]. Αθφκα θη αλ ε ζπλάξηεζε 

ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν, ε έθδνζε 

απφθαζεο ηνπ ΠΑΠ παξακέλεη NP-πιήξεο. Παξφιν πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν 

γηα ηελ επίιπζή ηνπ, ην ΠΑΠ είλαη ηφζν θξίζηκεο ζεκαζίαο πνπ αμίδεη λα 

επηιπζεί έζησ θαη πξνζεγγηζηηθά. Δίλαη έλα πξφβιεκα θξίζηκεο 

ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ Βηνινγία θαη ηελ Βηνηερλνινγία θαη ην γεγνλφο φηη ην 

ηππηθφ κήθνο κηαο πξσηεΐλεο δελ είλαη ηεξάζηην ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

επίιπζήο ηνπ. 

 

Σν πξφβιεκα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη γη’ απηφ πξέπεη λα απινπνηεζεί 

ρσξίο βέβαηα λα ραζεί ε βηνινγηθή ηνπ δηάζηαζε. Μηα θνηλή απινπνίεζε είλαη 

ε ρξήζε ελφο δηάθξηηνπ ρσξηθνχ κνληέινπ πιέγκαηνο γηα ηηο ζέζεηο ησλ 

ακηλνμέσλ ζην ρψξν [20, 21, 22]. ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

ηνπνινγηθφ κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζε πιέγκα ζρήκαηνο θχβνπ κήθνπο 2 πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηα ζεκεία ηνπ θαη ην θέληξν θάζε επηθάλεηαο ηνπ θχβνπ.  

 

Οπνηαδήπνηε γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ κεραληζκφ αλαδίπισζεο κηαο πξσηεΐλεο 

ζαθψο βειηηψλεη θάζε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Έλα απφ ηα ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ κεραληζκνχ πνπ πιένλ 

γλσξίδνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη κεξηθέο εηδηθέο δηακνξθψζεηο, φπσο α-έιηθεο 

θαη β-πηπρσηέο επηθάλεηεο είλαη αλαγλσξίζηκεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξσηεΐλεο 

πξηλ ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο 3D δνκήο ηνπο.  Απηά ηα δνκηθά ζηνηρεία 

θαινχληαη Γεπηεξνηαγήο Γνκή ηεο πξσηεΐλεο. Ζ κεγάιε αθξίβεηα πνπ έρεη 

επηηεπρζεί ζηηο πξνβιέςεηο δεπηεξεχνπζαο δνκήο [23] επηηξέπεη ηελ 

ζπκπεξίιεςε απηήο ηεο πξφβιεςεο ζην θχξην πξφβιεκα πξφβιεςεο ηεο 

ηξηηνηαγνχο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο. ηελ εξγαζία δηεξεπλάηαη πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ζε φξνπο επίδνζεο θαη αθξίβεηαο, ε εηζαγσγή 

πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεπηεξνηαγή δνκή ηεο πξσηεΐλεο. 

 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία Constraint Logic Programming (CLP), 

εηδηθφηεξα ηελ ηερλνινγία Constraint Logic Programming ζε Finite Domains 
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(CLP(FD)), γηα λα κνληεινπνηήζνπκε θαη λα ιχζνπκε απνδνηηθά ην ΠΑΠ. Ζ 

επηινγή ηνπ CLP(FD) είλαη θπζηθή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ην [14]: 

 

 Σν CLP(FD) είλαη έλα παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνχ θαηάιιειν γηα 

πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο.  

 Παξέρεη δεισηηθή θαη πςεινχ επηπέδνπ κνληεινπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο θαη αλαδήηεζεο.  

 Μαο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε εχθνια λένπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ σο λέα γλψζε θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο.  

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία είλαη ηα εμήο 

δχν: 

1. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζε φξνπο απφδνζεο θαη αθξίβεηαο είλαη ε ρξήζε 

ηεο CLP(FD) γηα ην ΠΑΠ; 

2. Μπνξεί έλαο CLP(FD) αιγφξηζκνο λα εθαξκνζηεί γηα κεγάια ΠΑΠ, 

δει. λα θιηκαθσζεί γηα κεγάιεο πξσηεΐλεο; 

 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ ρξήζε ηνπ CLP(FD) γηα ην ΠΑΠ έρεη 

παξνπζηαζηεί ζην [24]. ε απηήλ ηελ εξγαζία επεμεξγαδφκαζηε απηή ηελ 

πξφηαζε κε ζθνπφ λα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε θαη ηελ θιηκάθσζε. Ο 

ηειηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνδείμνπκε φηη: 

 

 νη δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ CLP(FD) είλαη 

πνιχ θαιέο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ΠΑΠ; είλαη δπλαηφ λα κνληεινπνηήζνπκε 

εχθνια ηηο δεπηεξεχνπζεο δνκέο κηαο πξσηεΐλεο, γεγνλφο πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλεη κε άιιεο πινπνηήζεηο.   

 νη δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο πςεινχ επηπέδνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πξνζζέζνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε εχθνια πεξηνξηζκνχο φηαλ απηνί 

γίλνπλ δηαζέζηκνη, θαζψο επίζεο λα εμεξεπλήζνπκε ηελ ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο; 

 απνδνηηθφηεηα θαη θιηκάθσζε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα. 
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Σν πξψην βήκα ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ε επαλακνληεινπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο φπσο πξνηείλεηαη ζην [24] κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επίδνζε. 

Δηζάγνπκε κηα λέα δνκή πεξηνξηζκψλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δεπηεξεχνπζαο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο. Έπεηηα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζηνλ αιγφξηζκν. Σέινο, απηνί νη επηπξφζζεηνη 

πεξηνξηζκνί ζπλδπάδνληαη κε θάπνηεο επξεηηθέο κεζφδνπο γηα θαζνδήγεζε ηεο 

εμεξεχλεζεο ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο, νδεγψληαο ζε κηα πην απνδνηηθή 

πεξηθνπή.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ λέα δνκή πεξηνξηζκψλ θαη ηα λέα heuristics, 

πεηπραίλνπκε κηα επηηάρπλζε ηεο ηάμεο 50% ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπ 

θψδηθα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην [24] θαη βειηησκέλε θιηκάθσζε. Μειεηάηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζε θάπνηεο κηθξνκεζαίεο πξσηεΐλεο ησλ 

νπνίσλ ε δνκή είλαη γλσζηή, θαηαιήγνληαο ζε επηηπρή εθαξκνγή ηνπ 

αιγνξίζκνπ ζε πξσηεΐλεο κήθνπο σο θαη 100 ακηλνμέα.  

 

 

5.2 χετικϋσ εργαςύεσ 
 

Ζ βηβιηνγξαθία επάλσ ζην ΠΑΠ είλαη εθηεηακέλε [25, 26]. Σν ΠΑΠ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ζαλ κηα κεγάιε πξφθιεζε [27], θαη έρεη αληηκεησπηζηεί κε κηα 

πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ (π.ρ., ζπγθξηηηθή κνληεινπνίεζε κέζσ νκνινγίαο, 

λεκάησζε, εμαξρήο πξνζέγγηζε).  

 

Όζνλ αθνξά ηελ θνηλφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ, απινπνηεκέλεο εθδφζεηο ηνπ 

ΠΑΠ, βαζηζκέλεο ζην ΖP κνληέιν, έρνπλ κειεηεζεί θαη επηηπρψο ιπζεί γηα 

πξσηεΐλεο κεγέζνπο 30-40 ζην [28, 29, 30]. Σν κνληέιν HP δηαρσξίδεη ηα 

ακηλνμέα ζε δχν θαηεγνξίεο (H-πδξνθνβηθά, θαη P-πδξνθηιηθά) θαη ην 

πξφβιεκα αλάγεηαη ζε έλα πξφβιεκα εχξεζεο εθείλεο ηεο δηακφξθσζεο πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηηο επαθέο ησλ H ακηλνμέσλ. Σν πξφβιεκα έρεη κειεηεζεί ζε 2D 

ηεηξαγσληθά πιέγκαηα [19, 31], 2D ηξηγσληθά πιέγκαηα [20], 3D ηεηξαγσληθά 

κνληέια [32] θαη πξνζσπνθεληξηθά θπβηθά πιέγκαηα  [33]. ην [34] ην ζρεηηθφ 
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πξφβιεκα εχξεζεο ηεο 3D δνκήο γηα ηελ παξάπιεπξε αιπζίδα κειεηάηαη 

επίζεο κέζα ζην CLP πιαίζην. 

 

Οη Backofen θαη Will έρνπλ εθηεηακέλα κειεηήζεη ηελ HP κνληεινπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε πξνζσπνθεληξηθά θπβηθά πιέγκαηα ([28, 29, 30]. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα θαζνιηθέο πξσηεΐλεο, επεηδή ε θχξηα 

δχλακε πνπ θαζνδεγεί ηελ δηαδηθαζία αλαδίπισζεο είλαη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα H θαη P ακηλνμέα θαη ηα πξνζσπνθεληξηθά 

θπβηθά πιέγκαηα είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο θαη απινχζηεξεο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ 3D ρψξνπ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ Backofen θαη Will είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, αιιά ν κεγάινο βαζκφο αθαηξεηηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ ηνπο 

δελ δίλεη πάληα αθξηβή απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα, νη ηνπηθέο δηακνξθψζεηο 

ηεο κνξθήο έιηθαο θαη πηπρψζεσλ ζπρλά δελ αλεπξίζθνληαη. ε ζχγθξηζε κε 

ηελ εξγαζία ησλ Backofen θαη Will, ε πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ηξνπνπνηεί ην κνληέιν ηεο ελεξγεηαθήο ζπλεηζθνξάο, επεθηείλνληαο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο H θαη P ακηλνμέσλ ζε 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε θάζε δεχγνο ακηλνμέσλ ζε θνληηλή απφζηαζε. 

 

Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πεξηνξηζκψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΑΠ είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλε. ηελ αλαθνξά [35], ε Prolog ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε επξεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο γηα 

ηελ πξφβιεςε α-ειίθσλ θαη β-πηπρσηψλ ηνπνινγηψλ. ηελ αλαθνξά [36], 

θαηαλεκεκέλε αλαδήηεζε θαη ζπλερήο βειηηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εμαξρήο πξφβιεςε ηεο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο.  
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5.3 Προτεινϐμενη χωροθϋτηςη  - Μοντϋλα 

κρυςταλλικοϑ πλϋγματοσ 
 

Αξθεηά κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα ηηο 3D ηδηφηεηεο ησλ πξσηετλψλ, δει. γηα 

ηηο απνδεθηέο ζέζεηο ζην ρψξν γηα θάζε ακηλνμχ. Ζ ζέζε ελφο ζεκείνπ 

αλαπαξηζηά ηελ ζέζε ελφο ακηλνμέσο θαη είλαη κηα ηξηάδα ηηκψλ {x, y, z} (3D 

κνληέια). Oη κεηαβιεηέο x, y θαη z κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί, νπφηε 

νη πξσηεΐλεο κπνξεί λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε ζην ρψξν, ή αθέξαηνη 

αξηζκνί νπφηε ηα ακηλνμέα κπνξνχλ λα πάξνπλ έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

ζέζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε πξνθχπηνπλ δχζθνια 

δηαρεηξίζηκα ππνινγηζηηθά κνληέια, γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκνχκε ηελ δεχηεξε 

επηινγή, δει. δηάθξηηα ηνπνινγηθά κνληέια. 

 

Σα κνληέια θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ παιηά γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο. Οη δνκέο πιέγκαηνο έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, παξέρνληαο κηα δηαρεηξίζηκε δηαθξηηνπνίεζε 

ηνπ 3D ρψξνπ. ην ρψξν ηεο βηνινγίαο δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο θπζηθνρεκηθήο νξγάλσζεο ησλ κνξηαθψλ δνκψλ. Δηδηθφηεξα, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δνκέο πιέγκαηνο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

κειέηε ηνπ ΠΑΠ [21]. Έλα δπλαηφ κνληέιν είλαη έλα πιέγκα ηνπ νπνίνπ ηα 

ζεκεία είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπ Ν3. Όκσο, ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη κφλεο 

επηηξεπηέο γσλίεο αλάκεζα ζε ηξία ζπλερφκελα ακηλνμέα είλαη 90◦ θαη 180◦. 

Απηφ ην πιέγκα είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθφ γηα κηα ξεαιηζηηθή κνληεινπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη γη’ απηφ έρεη εγθαηαιεηθζεί.  

 

ην [33] αλαθέξεηαη φηη ην ΠξνζσπνΚεληξηθφ Κπβηθφ (ΠΚΚ) πιέγκα είλαη έλα 

θαηάιιειν, ξεαιηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε δηακφξθσζε κηαο 

πξσηεΐλεο. Απηφ ην κνληέιν βαζίδεηαη ζε θχβνπο κε πιεπξέο κήθνπο 2 , ζην 

νπνίν ηα απνδεθηά ζεκεία είλαη νη θνξπθέο ηνπ θχβνπ καδί κε ην θεληξηθφ 

ζεκείν θάζε επηθάλεηαο ηνπ θχβνπ. Σα ζεκεία πνπ απέρνπλ απφζηαζε √2 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε απφζηαζε απηή νλνκάδεηαη ηκήκα πιέγκαηνο. 

Κάζε ζεκείν γεηηληάδεη κε 12 ζεκεία (βι. Εικόνα 5.2). 
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Κάζε ακηλνμχ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα ζεκείν ηνπ πξνζσπνθεληξηθνχ 

θπβηθνχ πιέγκαηνο θαη λα ζπλδεζεί κε έλα γεηηνληθφ ακηλνμχ κε κηα απφ ηηο 12 

δπλαηέο ζπλδέζεηο. Ζ γσλία αλάκεζα ζε 3 ακηλνμέα κπνξεί λα είλαη 60◦, 90◦, 

120◦ θαη 180◦. Κάπνηνη πεξηνξηζκνί φκσο ζηηο πξσηεΐλεο θάλνπλ ηηο ηηκέο 60◦ 

θαη 180◦ αδχλαηεο. Γη’ απηφ κφλν ζπλδέζεηο 90◦ θαη 120◦ είλαη απνδεθηέο. 

Σέηνηνο πεξηνξηζκφο δελ ππάξρεη ζηηο γσλίεο αλάκεζα ζε 4 ακηλνμέα. Μία 

επαθή νξίδεηαη αλάκεζα ζε δχν κε γεηηνληθά ακηλνμέα φηαλ ε απφζηαζή ηνπο 

είλαη 2 ηκήκαηα πιέγκαηνο. Έλα ηκήκα πιέγκαηνο αληαπνθξίλεηαη θπζηθά ζε 

απφζηαζε 3,8 Å, πνπ είλαη πεξίπνπ ε απφζηαζε Van der Waals αλάκεζα ζηα 

2 θεληξηθά άηνκα άλζξαθα δχν ζπλερφκελσλ ακηλνμέσλ. πλεπψο, πξέπεη λα 

επηβιεζεί ν πεξηνξηζκφο φηη 2 κε ζπλερφκελα ακηλνμέα πξέπεη λα απέρνπλ 

πεξηζζφηεξν δχν ηκήκαηα πιέγκαηνο.  

 

Οπιζμόρ 1 (Πλέγμα). Έλα θξπζηαιιηθφ πιέγκα είλαη έλαο γξάθνο (P,E), 

φπνπ P είλαη έλα ζχλνιν απφ 3D ζεκεία (x, y, z) ∈ Z
3, πνπ ζπλδένληαη 

απφ κε θαηεπζπλφκελεο αθκέο (E). Σα πιέγκαηα πεξηέρνπλ ηζρπξέο 

ζπκκεηξίεο θαη παξνπζηάδνπλ ηαθηηθά πξφηππα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηνλ 

ρψξν. Αλ φινη θφκβνη έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ δ (δει., ν αξηζκφο ησλ αθκψλ 

πνπ εμέξρνληαη απφ έλαλ θφκβν είλαη δ), ηφηε ιέκε φηη ην πιέγκα είλαη δ-

ζπλδεδεκέλν. 

 

Με δεδνκέλα δχν ζεκεία A,B ∈ P, θαη {Ax, Ay, Az}, {Bx, By, Bz} ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζηνλ 3D ρψξν, νξίδνληαη νη αθφινπζεο δχν έλλνηεο ηεο 

απφζηαζεο αλάκεζα ζηα ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο: 

 

 ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ (A,B) = (Bx − Ax)2 + (By − 

Ay)
2
 + (Bz − Az)2 

 

 ΜΔΓΗΣΖ_ΑΠΟΣΑΖ_ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(A,B) = max{|Bx − Ax|, |By − 

Ay|, |Bz − Az|} 

 

Ηζρχεη πάληα φηη  

ΜΔΓΗΣΖ_ΑΠΟΣΑΖ_ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(A,B)
2
 ≤ ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ (A,B). 
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Γείγκαηα 3D θξπζηαιιηθψλ πιεγκάησλ θαίλνληαη παξαθάησ, ζηελ Εικόνα 

5.1. 

 

Εικόνα 5.1 Δείγματα 3D κρυσταλλικών πλεγμάτων [50] 

 

ε απηήλ ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πιέγκαηνο, 

ην ιεγφκελν ΠξνζσπνΚεληξηθφ Κπβηθφ (ΠΚΚ) πιέγκα.  

 

Οπιζμόρ 2 (ΠποζυποΚενηπικό Κςβικό πλέγμα – ΠΚΚ πλέγμα). Έλα 

ΠξνζσπνΚεληξηθφ Κπβηθφ (ΠΚΚ) πιέγκα (P,E) νξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

ηδηφηεηεο: 

 

 P = {(x, y, z) | x, y, z ∈ Z ∧ (x + y + z) είλαη άξηην}; 

 E = {(A,B)|A,B ∈ P,ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ (A,B) = 2}. 

 

Γειαδή, έλα ΠΚΚ κνληέιν βαζίδεηαη ζε θχβνπο κε πιεπξέο κήθνπο 2, φπνπ ην 

θεληξηθφ ζεκείν θάζε επηθάλεηαο ηνπ θχβνπ είλαη επίζεο ζεκείν ηνπ 

πιέγκαηνο. Ο πξαθηηθφο θαλφλαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ 

αλήθνπλ ζην πιέγκα είλαη ν έιεγρνο αλ ην άζξνηζκα ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

ζεκείσλ (x,y,z) είλαη άξηην (Εικόνα 5.2). Εεπγάξηα ζεκείσλ (xi, yi, zi), 

(xj, yj, zj) κε ηεηξάγσλε Δπθιείδεηα απφζηαζε 2 ζπλδένληαη θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηηο αθκέο ηνπ πιέγκαηνο; ε απφζηαζή ηνπο νλνκάδεηαη κνλάδα 

πιέγκαηνο, γηα ηελ νπνία ηζρχεη φηη  

 

 |xi − xj |+|yi − yj|+|zi − zj| = 2.  
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Σν ΠΚΚ πιέγκα είλαη 12-ζπλδεδεκέλν. χκθσλα κε ην [33], ην ΠΚΚ πιέγκα 

ζεσξείηαη έλα θαηάιιειν, ξεαιηζηηθφ κνληέιν γηα ηηο ηξηζδηάζηαηεο 

δηακνξθψζεηο ησλ πξσηετλψλ. 

 

 

Εικόνα 5.2 Ένας κύβος του ΠΚΚ πλέγματος. Οι έντονες γραμμές είναι 

οι ακμές. Οι διακεκομμένες γραμμές είναι οι ακμές μέσα στον κύβο. 

Στα δεξιά, φαίνεται το πλήρες σύνολο των ακμών. [50] 

 

5.4 Περιοριςμού 

 

5.4.1 Χωρικού Περιοριςμού πϊνω ςτο ΠΚΚ πλϋγμα 

 
Ζ ρσξνζέηεζε κηαο πξσηεΐλεο ζην ΠΚΚ πιέγκα επηβάιιεη κηα ζεηξά απφ 

ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Μηα αλαδίπισζε ηεο πξσηεΐλεο S = s1 … sn, φπνπ 

si είλαη ην i-νζηφ ακηλνμχ είλαη κηα θαηαρψξηζε ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο ζέζεο 

V1, V2, …, Vn θάζε ακηλνμέσο πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο. 

 

1) Γηα θάζε i ∈ {1,…, n-1},  

ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ (Vi, Vi+1) = 2. 
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Γλσξίδνληαο απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη δχν ζπλερφκελα ακηλνμέα 

δηαρσξίδνληαη απφ κηα ζηαζεξή απφζηαζε (ηππηθά, 3.8 Å), πξέπεη φια 

ηα γεηηνληθά ακηλνμέα ζηελ πξσηνγελή αθνινπζία λα απεηθνλίδνληαη ζε 

γεηηνληθά ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 

ηεηξάγσλε επθιείδεηα απφζηαζε ίζε κε 2. 

 

2) Όιεο νη κεηαβιεηέο ζέζεο {V1, V2, …, Vn} πξέπεη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο κεηαμχ ηνπο. Γει. φια ηα ακηλνμέα πξέπεη λα 

θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην πιέγκα, αθνχ δελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ βξφγρνη. 

 

3) Γηα θάζε i ∈ {2, …, n-1},  

ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ (Vi-1, Vi+1) ≤  7, 

 

ην ΠΚΚ πιέγκα, θάζε ζεκείν έρεη 12 γεηηνληθά ζεκεία θαη ε γσλία 

αλάκεζα ζε ηξία ζπλερφκελα ζεκεία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 60◦, 90◦, 

120◦, θαη 180◦. Ογθνκεηξηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο πξσηεΐλεο απνθιείνπλ 

ηηο ηηκέο  60◦ θαη 180◦. Γηα ην ιφγν απηφ, ην κνληέιν πεξηνξίδεη λα 

ππάξρνπλ κφλν γσλίεο 90◦ θαη 120◦. 

 

4) Γηα θάζε i, j ∈ {1, … ,n}, |i-j|>= 2, 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΖ_ΔΤΚΛΔΗΓΗΑ_ΑΠΟΣΑΖ(Vi, Vj) > 4.  

 

Γει. θάζε δπάδα κε ζπλερφκελσλ ακηλνμέσλ πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη 

απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα κνλάδεο πιέγκαηνο, αθνχ ζχκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο παξαηεξήζεηο δχν κε ζπλερφκελα ακηλνμέα δελ κπνξνχλ 

λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηαο κνλάδαο πιέγκαηνο, επεηδή ηφηε νη 

φγθνη ηνπο ζα επηθαιχπηνληαλ. 

 

5.4.2 Περιοριςμϐσ ςυμπϑκνωςησ 
 

Βαζηζκέλνη ζε κηα κειέηε επάλσ ζηηο δνκέο ησλ πξσηετλψλ, νη Huang Καη 

Powers ζην [13] θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κέγηζην κήθνο κηαο 
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πξσηεΐλεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 2.2n0.38 Å, φπνπ n είλαη ην πιήζνο ησλ 

ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο. Έηζη, γηα θάζε δεχγνο ακηλνμέσλ είλαη ινγηθφ λα 

πξέπεη λα επηβιεζεί έλα άλσ φξην ζηελ απφζηαζή ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ελφο παξάγνληα ζχκπηπμεο. Έηζη, εηζάγεηαη ν αθφινπζνο πεξηνξηζκφο: 

 

 Γηα θάζε i, j ∈ {1, … ,n}, 

ΜΔΓΗΣΖ_ΑΠΟΣΑΖ_ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(Vi ,Vj) ≤ cf * n,  

 

φπνπ cf είλαη ν παξάγνληαο ζπκπχθλσζεο, πνπ εθθξάδεηαη ζαλ έλαο 

αξηζκφο αλάκεζα ζε 0 θαη 1 θαη n είλαη ην κήθνο ηεο πξσηεΐλεο. Ο 

παξάγνληαο ζπκπχθλσζεο θαζνξίδεη κηα πξνζεγγηζηηθή κέγηζηε απφζηαζε 

αλάκεζα ζηα ακηλνμέα. Ζ ηηκή ηνπ cf ζα κπνξεί λα δίλεηαη απφ ζηνλ ρξήζηε, 

αιιά ππάξρεη θαη κηα εμ’ νξηζκνχ ηηκή  πνπ έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε ηνλ 

ηχπν 2.2n0.38 Å, ψζηε λα απεηθνλίδεη ηελ κνλάδα πιέγκαηνο ζηελ πξαγκαηηθή 

απφζηαζε αλάκεζα ζηα ακηλνμέα. 

 

5.4.3 Περιοριςμού που αφοροϑν τισ δευτερεϑουςεσ δομϋσ μιασ 

πρωτεϏνησ 
 

Μαδί κε ηελ πξσηνγελή αθνινπζία ακηλνμέσλ, ην κνληέιν ηεο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ γλψζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηδηαίηεξσλ 

δεπηεξεπνπζψλ δνκψλ ζηελ πξσηεΐλε (π.ρ. έιηθαο ή πηπρσηήο επηθάλεηαο). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, ε ηειηθή δηακφξθσζε κηαο πξσηεΐλεο 

κπνξεί λα εκπεξηέρεη αξθεηά δεπηεξνγελή δνκηθά ζηνηρεία (δει. ηηο έιηθεο θαη 

ηηο πηπρψζεηο) πνπ ηαθηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κνηίβα. Οη έιηθεο 

απνηεινχληαη απφ 5 σο 40 ζπλερφκελα ακηλνμέα ζε δεμηφζηξνθε έιηθα, κε 3.6 

ακηλνμέα αλά ζηξνθή. Οη πηπρσηέο επηθάλεηεο απνηεινχληαη απφ εθηεηακέλα 

θχιια ησλ 5 σο 10 ακηλνμέσλ. Κάζε θχιιν απνηειείηαη απφ ζπλερφκελα 

ακηλνμέα αιιά ηα θχιια πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πηχρσζε δελ είλαη 

απαξαίηεηα ζπλερφκελα ζηελ πξσηετληθή αθνινπζία. Έλα άιιν ζεκαληηθφ 

δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξσηετλψλ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ θπζηεηλψλ λα 

ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο κέζσ ησλ αηφκσλ ζείνπ πνπ δηαζέηνπλ, 

ζρεκαηίδνληαο έηζη γέθπξεο πνπ επηβάινπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο 
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επαθήο. Απηφ ην είδνο πιεξνθνξίαο είλαη ζπρλά δηαζέζηκν, είηε απφ 

πεηξάκαηα είηε απφ πξνβιέςεηο. 

 

Τπάξρνπλ αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζε λεπξσληθά δίθηπα [25], νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηεο ηάμεο ηνπ 75% ηελ 

δεπηεξνγελή δνκή κηαο πξσηεΐλεο (π.ρ., ηα ζπζηήκαηα PHD ή PSI-pred). Όιε 

απηή ε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβάιιεη αξθεηνχο ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, αλαγθάδνληαο κηα αθνινπζία ζεκείσλ λα έρνπλ κηα απζηεξή 

ρσξηθή κνξθή (δεο Δλφηεηα 5.6).  

 

5.5 Μοντελοπούηςη τησ ενϋργειασ τησ πρωτεϏνησ 
 

Ζ ελέξγεηα ηεο πξσηεΐλεο νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ φια ηα δεπγάξηα ησλ κε ζπλερφκελσλ ακηλνμέσλ. Απηέο νη 

ελέξγεηεο εμαξηψληαη απφ ηελ απφζηαζε θαη ησλ ηχπν ησλ ακηλνμέσλ. Ζ 

ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά είλαη κεδεληθή αλ ηα δχν ακηλνμέα είλαη ζε απφζηαζε 

κεγαιχηεξε απφ 2 κνλάδεο πιέγκαηνο. Γηα ην ΠΚΚ πιέγκα ζεσξνχκε φηη δχν 

ακηλνμέα Α, Β είλαη ζε επαθή ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ θαη άξα ζπλεηζθέξνπλ 

ελεξγεηαθά φηαλ ε ηεηξάγσλε Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο έρεη ηηκή 4, 

δει. φηαλ απέρνπλ δχν κνλάδεο πιέγκαηνο.  

 

Κάζε θνξά ινηπφλ πνπ εληνπίδεηαη κηα επαθή αλάκεζα ζε έλα δεχγνο 

ακηλνμέσλ, ππνινγίδεηαη κηα ηδηαίηεξε ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά, αλάινγα κε ην 

δεχγνο ησλ ακηλνμέσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίνακας 5.1. Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα 

απηνχ έρνπλ ππνινγηζηεί κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ θπζηθψλ ρσξνζεηήζεσλ 

ησλ εξγαζηεξηαθά ηαπηνπνηεκέλσλ πξσηεηλψλ [17, 37]. 

 

Γηα θάπνηα δεχγε ακηλνμέσλ ε ζπλεηζθνξά είλαη ζεηηθή, ελψ γηα άιια είλαη 

αξλεηηθή. Αθνχ αλαδεηείηαη ε δηακφξθσζε κε ηελ ειάρηζηε ελέξγεηα, 

πξνηηκψληαη νη αξλεηηθέο ζπλεηζθνξέο. Έηζη, νη ηηκέο ελέξγεηαο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δνκψλ θαηαιήγνπλ λα είλαη αξλεηηθέο.  
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Πίνακας 5.1 Ενέργειες αμινοξέων [17] 
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5.6 Τλοπούηςη του ΠΑΠ ςε CLP(FD) 
 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε CLP(FD) κνληεινπνίεζε 

ηνπ ΠΑΠ, κε έκθαζε ζηα θχξηα θαηεγνξήκαηα πινπνίεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε 

ε βηβιηνζήθε ‘clpfd’ ηεο SICStus PROLOG 3.9.1 [38]. Ο πιήξεο θψδηθαο 

δίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο εξγαζίαο. 

 

Ο θχξηνο φξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλαο θιαζζηθφο φξνο «Πεξηνξηζκνί & 

Αλαδήηεζε» ηεο κνξθήο:  

 

anadiplosi ( Kwdikos, Xronos, Sympyknwsh ):- 

     arxikopoihsh, 

     prwteinh(Kwdikos, Prwtogenhs, Deuterogenhs), 

 Arxikos_xronos, 

  periorismoi(Prwtogenhs, Deuterogenhs, Tritogenhs,  

  Energeia, Sympyknwsh, Taks_tritogenhs,   

  Lista_me_Energeies), 

     emfanise_xrono('Υξόλνο Πεξηνξηζκώλ: '),nl,!, 

     anazhthsh_lyshs(Kwdikos, Prwtogenhs, Deuterogenhs,  

  Sympyknwsh, Xronos, Tritogenhs, Energeia,   

  Lista_me_Energeies), 

     emfanise_xrono('πλνιηθόο ρξόλνο: '), 

emfanise_apotelesma(Prwtogenhs,Tritogenhs), 

write(‘Δλέξγεηα = ’), write(Energeia). 

 

 

Ζ κεηαβιεηή εηζφδνπ Kwdikos είλαη ν θσδηθφο ηεο πξσηεΐλεο γηα ηελ νπνία 

αλαδεηείηαη ε 3D δνκή, ε κεηαβιεηή εηζφδνπ Xronos είλαη έλα ρξνληθφ φξην 

πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηελ αλαδήηεζε ζε secs θαη ε κεηαβιεηή εηζφδνπ 

Sympyknwsh είλαη ν παξάγνληαο ζπκπχθλσζεο ηεο ιχζεο. 

 

Σν θαηεγφξεκα ‘prwteinh’, νξίδεηαη εμσηεξηθά ζην βνεζεηηθφ αξρείν 

‘prwteines.pl’ θαη καο επηηξέπεη λα πξνζπειάζνπκε ηελ πξσηνγελή θαη ηηο 

δεπηεξνγελείο δνκέο κηαο πξσηεΐλεο κε βάζε ηνλ θσδηθφ ηεο, ζηηο κεηαβιεηέο 

εηζφδνπ Prwtogenhs θαη Deuterogenhs, αληίζηνηρα.  

Γηα παξάδεηγκα, 

prwteinh(Kwdikos, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

Kwdikos = '1LE0', 

Prwtogenhs = [s,w,t,w,e,g,n,k,w,t,w,k], 

Deuterogenhs = [ptyxwsh (2,4), ptyxwsh (9,11)]. 
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Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi’ δεκηνπξγεί ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ηηο ζέζεηο ησλ ακηλνμέσλ θαη πξνζζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο γηα 

ηηο κεηαβιεηέο απηέο. Ζ κεηαβιεηή εμφδνπ Tritogenhs είλαη ε ιίζηα κε 

ηξηάδεο κεηαβιεηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο ζέζεηο ησλ ακηλνμέσλ, δει. ε 

ηξηηνηαγήο δηακφξθσζε ηεο πξσηεΐλεο. Σν θαηεγφξεκα ‘anazhthsh_lyshs’ 

αλαδεηά ηελ ιχζε ζην ρψξν αλαδήηεζεο. Σν θαηεγφξεκα 

‘emfanise_apotelesma’ εθηππψλεη ηελ έμνδν ζε θαηάιιειε κνξθή, 

επηηξέπνληάο ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο επξηζθφκελεο 3D δνκήο ηεο πξσηεΐλεο κε 

βηνινγηθφ ινγηζκηθφ απεηθφληζεο. Ζ κεηαβιεηή εμφδνπ Energeia είλαη ε ηηκή 

εμφδνπ κε ηελ ελέξγεηα ηεο πξσηεΐλεο (νη ηηκέο ηνπ πίλαθα ελεξγεηψλ 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 1000 γηα λα πξνθχςνπλ αθέξαηεο ηηκέο ελέξγεηαο).  

 

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν αθφινπζνο ππνινγηζκφο: 

?- anadiplosi ('1LE0', 120, 0.6). 

1 s 12 12 12 

2 w 13 13 12 

3 t 14 13 13 

4 w 15 12 13 

5 e 16 13 13 

6 g 17 12 13 

7 n 17 11 12 

8 k 18 10 12 

9 w 17 9 12 

10 t 16 9 13 

11 w 15 10 13 

12 k 14 10 12 

Δλέξγεηα = -4085 

 

5.6.1 Σο κατηγϐρημα  ‘periorismoi’ 
 

Σν θαηεγφξεκα periorismoi νξίδεηαη σο εμήο: 

periorismoi(Prwtogenhs, Deuterogenhs, Tritogenhs, Energeia, 

Sympyknwsh, Taks_tritogenhs,  Lista_me_Energeies):- 

     elegxos(Prwtogenhs), 

 length(Prwtogenhs,N), 
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dhmiourgia_tritogenhs (N, Tritogenhs), 

     pedio_orismou(Tritogenhs, N), 

apofygh_brogxwn(Tritogenhs, N), 

apofygh_symmetriwn(N, Tritogenhs), 

periorismoi_epomenou(Tritogenhs), 

periorismoi_apostashs(Tritogenhs), 

periorismoi_sympyknwshs(Tritogenhs,N, Sympyknwsh),  

periorismoi_gwnies(Tritogenhs), 

deutereuousa_domh(Deuterogenhs, Tritogenhs), 

   periorismoi_energeias(Prwtogenhs, Tritogenhs,   

  Energeia, Lista_me_Energeies). 

 

Σν θαηεγφξεκα ‘elegxos’ ειέγρεη ηελ πξσηνγελή ιίζηα ακηλνμέσλ γηα ηπρφλ 

ιαλζαζκέλν θσδηθφ θάπνηνπ ακηλνμέσο. Σν θαηεγφξεκα 

‘dhmiourgia_tritogenhs’ δεκηνπξγεί κηα ιίζηα κε ηξηπιέηεο N κεηαβιεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπληεηαγκέλεο ησλ Ν ακηλνμέσλ, φπνπ Ν είλαη ην 

κήθνο ηεο πξσηνγελνχο ιίζηαο Prwtogenhs.  

 

Σν θαηεγφξεκα ‘pedio_orismou’ πεξηνξίδεη ζην δηάζηεκα 0 .. 2*N φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ζέζεο ησλ ακηλνμέσλ Xi, Yi, Zi, δει. θαζνξίδεη ην κέγηζην κήθνο 

κηαο πξσηεΐλεο. Δπηπιένλ, επηβάιιεη ην άζξνηζκα ησλ ζπληεηαγκέλσλ θάζε 

ζεκείνπ Xi + Yi + Zi  λα είλαη άξηην, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ΠΚΚ 

πιέγκαηνο.  

 

Σν θαηεγφξεκα ‘apofygh_brogxwn’ επηβάιιεη φιεο νη ηξηάδεο ζέζεσλ λα 

είλαη δηαθνξεηηθέο. Υξεζηκνπνηείηαη ην ελζσκαησκέλν θαηεγφξεκα 

‘all_different’ ζε κηα λέα ιίζηα κεηαβιεηψλ [I1, …, In] φπνπ Ii #= (Xi*P 

*P) + (Yi*P) + Zi, γηα κία θαηάιιειε ηηκή P.  

 

Σν θαηεγφξεκα ‘apofygh_symmetriwn’ εηζάγεη πεξηνξηζκνχο κε ζηφρν ηελ 

απνκάθξπλζε πεξηηηψλ απνδεθηψλ δηακνξθψζεσλ. Δηδηθφηεξα, ηίζεηαη φηη ην 

επφκελν ζεκείν γηα ην [N, N, N] ζα είλαη ην [N + 1, N + 1, N], εάλ ν Ν 

είλαη άξηηνο (εάλ N είλαη πεξηηηφο, πξνζηίζεηαη 1 ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ν πεξηνξηζκφο αξηηφηεηαο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ). 

 

Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi_epomenou’ επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ γηα ηηο 

ζέζεηο φισλ ησλ ζπλερφκελσλ ακηλνμέσλ [Xi, Yi, Zi] θαη [Xi+1, Yi+1, 
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Zi+1] λα είλαη γεηηνληθά ζεκεία ζην πιέγκα.  Υξεζηκνπνηνχληαη νη κεηαβιεηέο 

Dx,Dy θαη Dz, πεξηνξίδνληαη ζην δηάζηεκα 0..1 θαη επηβάιινληαη νη 

αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 

 

domain([Dx,Dy,Dz],0,1), 

Dx #= abs(Xi-Xi+1),  

Dy #= abs(Yi-Yi+1),  

Dz #= abs(Zi-Zi+1), 

sum([Dx,Dy,Dz], #= ,  2). 

 

Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi_apostashs’ πξνζζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηηο 

κεηαβιεηέο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε δχν κε ζπλερφκελα ζεκεία απέρνπλ 

Δπθιείδεηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2. Γηα θάζε ακηλνμχ j>i+1 επηβάιιεηαη: 

 

Dx #= (Xi - Xj) * (Xi - Xj), 

Dy #= (Yi - Yj) * (Yi - Yj), 

Dz #= (Zi - Zj) * (Zi - Zj), 

sum([Dx,Dy,Dz], #>, 2). 

 

Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi_sympyknwshs΄ πξνζζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηηο 

κεηαβιεηέο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηεο πξσηεΐλεο είλαη 

N*Sympyknwsh, φπνπ Ν είλαη ην πιήζνο ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο θαη 

Sympyknwsh είλαη ν παξάγνληαο ζπκπχθλσζεο πνπ δίλεηαη σο είζνδνο απφ 

ηνλ ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi_gwnies’ πεξηνξίδεη θάζε 3 ζπλερφκελα ζεκεία 

λα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κφλν γσλίεο 90◦ ή 120◦. Με δεδνκέλα ηξία 

ζπλερφκελα ζεκεία κε ζπληεηαγκέλεο (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2), (X3, 

Y3, Z3), πεξηνξίδνληαη ηα δχν αληίζηνηρα δηαλχζκαηα ησλ ζρεηηθψλ 

απνζηάζεσλ λα είλαη: 

1) δηαθνξεηηθά ψζηε λα κελ ζρεκαηίδεηαη γσλία θάκςεο 180◦ θαη 

2) ην βαζκσηφ ηνπο γηλφκελν λα είλαη >= 0, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη γσλία 

60◦, ε νπνία δίλεη ηηκή -1. 

πγθεθξηκέλα, αξθεί λα ηεζνχλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 
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Ax #= X2-X1, 

Ay #= Y2-Y1, 

Az #= Z2-Z1, 

Bx #= X3-X2, 

By #= Y3-Y2, 

Bz #= Z3-Z2, 

%%% γσλία θάκςεο <> 180 κνίξεο  

10 * Ax + 5 * Ay + Az #\= 10 *  Bx + 5 * By + Bz, 

%%% γσλία θάκςεο >= 90◦  

bathmwto_ginomeno ([Ax,Ay,Az],[Bx,By,Bz],gwnia), 

gwnia #>= 0. 

 

φπνπ ην θαηεγφξεκα ‘bathmwto_ginomeno’ εθηειεί ην άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ δχν δηαλπζκάησλ.  

 

Σν θαηεγφξεκα ‘periorismoi_energeias’ ππνινγίδεη ηελ ελέξγεηα ηεο 

δηακφξθσζεο ζηελ κεηαβιεηή Energeia θαη ηελ ιίζηα ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηψλ ζηελ κεηαβιεηή Lista_me_Energeies. πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεη 

ην άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηψλ En πνπ νξίδνληαη απφ θάζε δεχγνο ακηλνμέσλ 

Ai, Aj ηεο πξσηνγελνχο αθνινπζίαο Prwtogenhs, κε j>i+1, σο εμήο: 

 

pinakas(Ai, Aj, Energeia), 

En in {0, Energeia }, 

DX #= abs(X1 - X2), 

DY #= abs(Y1 - Y2), 

DZ #= abs(Z1 - Z2), 

2 #= DX + DY + DZ  #<=> En #= Energeia, %%% πλεηζθνξά επαθήο  

 

φπνπ ην θαηεγφξεκα ‘pinakas’ επηζηξέθεη ηελ ηηκή ελέξγεηαο γηα ηα 

ακηλνμέα Ai, Aj απφ ηνλ πίλαθα ησλ ελεξγεηψλ. Ο αξηζκφο 2 ζηελ ηειεπηαία 

ζεηξά επηβάιιεη ε απαηηνχκελε απφζηαζε επαθήο λα είλαη 2 κνλάδεο. (εκ. νη 

κεηαβιεηέο DX, DY θαη DZ δελ πεξηνξίδνληαη ζην δηάζηεκα 0..1, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηνλ πεξηνξηζκφ γηα ηα ζπλερφκελα ακηλνμέα ζην θαηεγφξεκα 

‘periorismoi_epomenou’). Ζ κεηαβιεηή Lista_me_Energeies είλαη ε ιίζηα 
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φισλ ησλ  κεηαβιεηψλ En πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζηελ νπζία 

αλαπαξηζηνχλ ηελ ελεξγεηαθή ζπλεηζθνξά θάζε δεχγνπο ακηλνμέσλ. 

 

 

5.7 Αναζότηςη λϑςεων 
 

5.7.1 Καταχώριςη τιμών ςτισ μεταβλητϋσ ςτο ΠΚΚ πλϋγμα 
 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαζνξηζηνχλ νη πεξηνξηζκνί, μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαδήηεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο είλαη ε πινπνίεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο  δηαδηθαζίαο απφδνζεο ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο, δηάδνζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη πηζαλψλ πηζσγπξηζκάησλ [15]. Ζ εμέιημε ηνπ ππνινγηζκνχ 

κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζαλ ηελ θαηαζθεπή ελφο δέληξνπ αλαδήηεζεο, φπνπ νη 

εζσηεξηθνί θφκβνη αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηινγή ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο 

(labeling) ελψ νη αθκέο αληαπνθξίλνληαη ζηελ δηάδνζε ηεο θαηαρψξηζεο απηήο 

ζε άιιεο κεηαβιεηέο (δηακέζνπ ησλ πεξηνξηζκψλ). 

 

πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θχξηεο ζηξαηεγηθέο επηινγήο κεηαβιεηψλ:  

 

1) ε αξηζηεξφζηξνθε ζηξαηεγηθή (leftmost), ε νπνία επηιέγεη ηελ πην 

αξηζηεξή κεηαβιεηή πνπ δελ έρεη πάξεη ηηκή ζαλ επφκελε θαηαρψξηζε 

θαη  

2) ε ζηξαηεγηθή πξψηεο απνηπρίαο (first-fail), ε νπνία επηιέγεη ηελ 

κεηαβιεηή κε ην κηθξφηεξν πεδίν νξηζκνχ. 

 

5.7.2 Διϊδοςη περιοριςμών 
 

Ζ δηάδνζε ησλ πεξηνξηζκψλ ελεξγνπνηείηαη φηαλ ην πεδίν νξηζκνχ κηαο 

κεηαβιεηήο ηξνπνπνηεζεί. Π.ρ. αλ ππνηεζεί κηα θαηάζηαζε φπνπ νη 

κεηαβιεηέο G = {V1, …, Vk-1} έρνπλ πάξεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, Vk είλαη ε 

κεηαβιεηή πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ηηκή θαη NG = {Vk+1, …, Vn} είλαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Σν πξψην βήκα κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηηκήο ζηελ Vk, 
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είλαη λα ειεγρεί ε ζπλέπεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κνξθήο C(Vk, Vi), φπνπ Vi 

∈ G (πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν ζπλέπεηαο θφκβνπ). Ζ επφκελε θάζε δηάδνζεο 

δηαηξείηαη ζε δχν βήκαηα. Καηαξρήλ, φινη νη πεξηνξηζκνί ηεο κνξθήο C(Vk, 

Vj)επεμεξγάδνληαη, φπνπ Vj ∈ NG. Απηφ ην βήκα δηαδίδεη ηα λέα φξηα ηεο Vk 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα πάξεη ηηκή. Ακέζσο κεηά εθαξκφδεηαη ν 

έιεγρνο νξίσλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κνξθήο C(Vi, Vj), φπνπ Vi ∈ NG.  

 

Δηδηθφηεξα, ζην ΠΑΠ αλ ε κεηαβιεηή Vi-1 έρεη πάξεη ηηκή θαη ε κεηαβιεηή Vi 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ηηκή, ππάξρνπλ κφλν 12 δπλαηέο ηηκέο πνπ επηηξέπεη ην 

πιέγκα - δεδνκέλνπ φηη ην πιέγκα είλαη 12-ζπλδεδεκέλν θαη ηα ζπλερφκελα 

ακηλνμέα απέρνπλ κηα κνλάδα πιέγκαηνο. Έηζη επεθηείλεηαη ην δέληξν 

αλαδήηεζεο κε κφλν απηέο ηηο 12 ηηκέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ηξέρνλ πεδίν 

νξηζκνχ ηεο Vi. Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, αιιά πνιχ θνηλή, ζπκβαίλεη φηαλ 

δχν ζπλερφκελεο κεηαβιεηέο ζέζεο, π.ρ. Vi-1 θαη Vi-2 έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αιιειεπίδξαζε ησλ πεξηνξηζκψλ πεξηνξίδεη 

ηηο ηηκέο ηεο Vi ζε 6 ην πνιχ δπλαηέο ηηκέο (ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηηο 

δπλαηέο γσλίεο θάκςεο 90° ή 120°), θαη κφλν απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο. Ζ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο δηάδνζεο 

πεξηνξηζκψλ επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε κηα δηαδηθαζία 

πνπ εμεξεπλά φια ηα δπλαηά ζεκεία.  

 

5.7.3 Πρώτη δοκιμό του προγρϊμματοσ 
 

ε πξψηε θάζε δνθηκάζηεθε ε απφδνζε θαη ε θιηκάθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρσξίο ηελ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ δεπηεξεχνπζα δνκή ησλ 

πξσηετλψλ, δει. ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ηνπ θαηεγνξήκαηνο 

‘deutereuousa_domh‘ πνπ επηβάιιεη ηνπο πεξηνξηζκνχο δεπηεξεχνπζαο 

δνκήο. Γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ελζσκαησκέλν 

θαηεγφξεκα labeling σο εμήο:  

 

labeling([ff,minimize(Energeia)], Tritogenhs). 
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Γίλεηαη δει. εμεξεχλεζε ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο κε ηελ ρξήζε ηεο  first-fail 

(πξψηε απνηπρία) ζηξαηεγηθήο επηινγήο κεηαβιεηήο, αθνχ σο 1ε παξάκεηξνο 

ηνπ θαηεγνξήκαηνο ‘labeling’ ηίζεηαη ε επηινγή ff. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο branch-and-bound γηα βειηηζηνπνίεζε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ν ελζσκαησκέλνο branch-and-bound βειηηζηνπνηεηήο, κε 

ηελ ρξήζε ηεο επηινγήο minimize.  

 

χκθσλα κε ηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην πξφγξακκα βξίζθεη 

ιχζεηο ζε απνδεθηφ ρξφλν (ιίγα ιεπηά) κφλν γηα κηθξέο πξσηεΐλεο κήθνπο  N 

≤ 20, γεγνλφο πνπ πξνηξέπεη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο 

κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο. 

 

5.8 Χρόςη τησ δευτερεϑουςασ δομόσ  
 

’ απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο 

δεπηεξεχνπζαο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο, γηα λα βειηησζεί ην δεισηηθφ 

πξσηφηππν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, ε δεπηεξεχνπζα δνκή κηαο πξσηεΐλεο κπνξεί λα 

πξνβιεθηεί κε αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα  (π.ρ.,  απφ ηα πξνγξάκκαηα `PhD'  ή 

PSI-pred).  

 

Γηα ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ε πιεξνθνξία ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο 

αλαθηήζεθε απφ ηε βάζε πξσηετλψλ PDB [10] θαη θαηαγξάθεθε ρεηξνθίλεηα 

ζην αξρείν ησλ πξσηετλψλ ‘prwteines.pl’. Μειινληηθά πξνγξακκαηίδεηαη 

λα ηξνπνπνηεζεί ν παξφλ θψδηθαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί απηφκαηα ηελ 

πξφβιεςε πνπ δίλεη ην πξφγξακκα PhD ή άιια ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ 

πιεξνθνξία ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο κηαο πξσηεΐλεο έρεη ηελ εμήο κνξθή:  

 

 elika(i, j): φπνπ νξίδεη φηη ηα ζηνηρεία  i, i+1, …, j ηεο αθνινπζίαο 

εηζφδνπ ζρεκαηίδνπλ κία έιηθα, 

 

 ptyxwsh(i, j): φπνπ νξίδεη φηη ηα ζηνηρεία i, i+1, …, j ηεο 

αθνινπζίαο εηζφδνπ ζρεκαηίδνπλ κία πηπρσηή επηθάλεηα. 
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 gefyra(i, j): καξηπξά ηελ παξνπζία γέθπξαο θπζηεηλψλ αλάκεζα ζηα 

ζηνηρεία i, i+1, …, j (δει. φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ θνληά ην έλα 

ζην άιιν). 

 

Όιε ε παξαπάλσ πιεξνθνξία αλαθηάηαη απφ ην θπξίσο πξφγξακκα κέζα 

απφ ην αξρείν ησλ πξσηετλψλ ‘prwteines.pl’ θαη απνζεθεχεηαη ζηε ιίζηα 

Deuterogenhs.  

 

Σν κνληέιν πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο πνπ 

πξνηείλεηαη ζην [24] πηνζεηεί κία επηπξφζζεηε αλαπαξάζηαζε κε δείθηεο 

θαηεπζχλζεσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζέζεηο ησλ ακηλνμέσλ. πγθεθξηκέλα, 

αθνχ ζην ΠΚΚ πιέγκα γηα δχν δεδνκέλα ζεκεία κφλν 6 δπλαηέο θαηεπζχλζεηο 

επηηξέπνληαη γηα ην επφκελν ζεκείν, κία ιίζηα απφ (N – 2) αξηζκνχο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ 1..6 κπνξεί λα πεξηγξάςεη επαθξηβψο ηελ ζέζε ηνπ θάζε 

ακηλνμέσο ζε κηα πξσηεΐλε κεγέζνπο Ν. Απηή ε αλαπαξάζηαζε θξίλεηαη 

θαηάιιειε γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ έιηθεο θαη πηπρψζεηο, 

δηφηη νη δεπηεξεχνπζεο δνκέο εμαηηίαο ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ ζρήκαηφο 

ηνπο, πεξηγξάθνληαη απιά κε κηα αθνινπζία θαηεπζχλζεσλ (γσληψλ). 

Δηδηθφηεξα, νη έιηθεο πεξηγξάθνληαη σο αθνινπζίεο ηεο κνξθήο 1-3-4-6-1-3-4-

6-… (κπνξνχλ επίζεο λα μεθηλνχλ απφ  3, 4, ή 6) ζηηο κεηαβιεηέο ησλ δεηθηψλ 

θαηεχζπλζεο. Δλψ νη β-πηπρψζεηο πεξηγξάθνληαη σο αθνινπζίεο ηεο κνξθήο: 

2-3-2-3-… (ή 3-2-3-2-…). 

 

Όκσο νη δείθηεο θαηεχζπλζεο έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κε ηηο Καξηεζηαλέο 

ζπληεηαγκέλεο θαη απηφ γηλφηαλ κε έλα επηπξφζζεην ζχλνιν πεξηνξηζκψλ. 

Παξαηεξήζεθε φκσο φηη αλ θαη ην παξαγφκελν κνληέιν ήηαλ μεθάζαξν θαη 

δεισηηθφ, νη παξαγφκελνη πεξηνξηζκνί ήηαλ κε γξακκηθνί αθνχ απαηηνχζαλ 

δηαλπζκαηηθά γηλφκελα θαη επνκέλσο είραλ θησρή δηάδνζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο αλαδήηεζεο. Απηή ήηαλ θαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ κηθξή ζρεηηθά απφδνζε 

θαη ηελ έιιεηςε θιηκάθσζεο γηα κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο.  
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ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε λα κνληεινπνηεζεί ε πεξηγξαθή ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ δνκψλ αληί γηα ηνπο δείθηεο θαηεχζπλζεο κε ηηο Καξηεζηαλέο 

ζπληεηαγκέλεο. Γει. έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηνχλ φζν ηνλ δπλαηφλ νη 

κε γξακκηθνί πεξηνξηζκνί, επειπηζηψληαο ζε θαιχηεξε απφδνζε θαη 

θιηκάθσζε. Δηδηθφηεξα, ε πεξηγξαθή ησλ δεπηεξεπνπζψλ δνκψλ κε 

Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο έγηλε απφ ην θαηεγφξεκα ‘deutereuousa_domh’ 

σο εμήο: 

  

α-έλικερ: ε κνληεινπνίεζε ησλ α-ειηθψλ (Εικόνα 5.3) βαζίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε φηη αξθεί λα πεξηνξηζηνχλ ηα 5 πξψηα ακηλνμέα ηεο έιηθαο  γηα 

λα ππάξμεη εγγχεζε γηα ην ζρήκα ηεο έιηθαο - ην ζρήκα απηφ κπνξεί λα 

δηαδνζεί ζην ππφινηπν ηεο έιηθαο κέζα απφ απιέο ηζφηεηεο δηαλπζκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, κε δεδνκέλα ηα 5 πξψηα ακηλνμέα κηαο έιηθαο κε ζπληεηαγκέλεο 

<X1,Y1,Z1>, . . . , <X5,Y5,Z5>, νη αθφινπζνη φξνη κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο έιηθαο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα ζεκεία 

απηά ζην ΠΚΚ πιέγκα: 

 

Σν 1ν κε ην 5ν ζεκείν πξέπεη λα έρνπλ κηα ίδηα ζπληεηαγκέλε , ην 1ν κε ην 3ν 

θαζψο θαη ην 3ν κε ην 5ν ζεκείν πξέπεη λα έρνπλ δχν ίδηεο ζπληεηαγκέλεο, ην 

1ν κε ην 4ν θαζψο θαη ην 2ν κε ην 5ν ζεκείν πξέπεη λα απέρνπλ ζε φιεο ηηο 

ζπληαγκέλεο ηνπο απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 2.  

 

 

Εικόνα 5.3 α-έλικα [50] 
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Οη παξαπάλσ φξνη κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε CLP(FD) πεξηνξηζκνχο σο 

εμήο: 

 

Dx #=X5-X1, Dy #=Y5-Y1, Dz #=Z5-Z1, 

Dx1#=X3-X1, Dy1#=Y3-Y1, Dz1#=Z3-Z1, 

Dx2#=X5-X3, Dy2#=Y5-Y3, Dz2#=Z5-Z3, 

Dx3#=abs(X4-X1), Dy3#=abs(Y4-Y1), Dz3#=abs(Z4-Z1), 

Dx4#=abs(X5-X2), Dy4#=abs(Y5-Y2), Dz4#=abs(Z5-Z2), 

count(0,[Dx,Dy,Dz],#=,1), 

count(0,[Dx1,Dy1,Dz1],#=,2), 

count(0,[Dx2,Dy2,Dz2],#=,2), 

Dx3 #=<2, Dy3 #=<2, Dz3 #=<2, 

Dx4 #=<2, Dy4 #=<2, Dz4 #=<2. 

 
Δμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πεξηνξηζκψλ, ε ιίζηα [Dx,Dy,Dz] 

θαηαιήγεη λα είλαη ην δηάλπζκα (±2,±2,0) γηα νπνηαδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ησλ 5 ζεκείσλ. Γηα θάζε ακηλνμχ si ζηελ ζέζε {Xi,Yi,Zi}, ε 

ζέζε ηνπ ακηλνμέσο si+5 ζα είλαη {Xi+Dx,Yi+Dy,Zi+Dz}. Έηζη, πεξηνξηζκνί ηεο 

κνξθήο Dx#=Xi+5−Xi, Dy#=Yi+5−Yi, Dz#=Zi+5–Zi πξνζηίζεληαη γηα θάζε 

επφκελν δεχγνο ακηλνμέσλ si, si+5 ζηελ έιηθα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

δηάδνζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο έιηθαο. 

 

β-πηςσώζειρ: ε κνληεινπνίεζε κηαο β-πηχρσζεο (Εικόνα 5.4) είλαη πνιχ 

απινχζηεξε. Με δεδνκέλα 3 ζπλερφκελα ακηλνμέα κε ζπληεηαγκέλεο 

{X1,Y1,Z1, . . . ,X3,Y3,Z3}, γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα γσλία ±90◦ πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ πηχρσζε, ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν ζεκείν πξέπεη λα έρνπλ δχν ίδηεο 

ζπληεηαγκέλεο θαη κηα ζπληεηαγκέλε ζε απφζηαζε 2, γεγνλφο πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

Dx #= X3-X1, Dy #= Y3-Y1, Dz #= Z3-Z1, 

count(0,[Dx,Dy,Dz],#=,2), 

abs(Dx + Dy + Dz) #=2, 
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Οη παξαπάλσ φξνη επηβάιινληαη θαη ζηηο ππφινηπεο ηξηάδεο ακηλνμέσλ ηεο 

πηπρσηήο επηθάλεηαο κε ηζφηεηεο δηαλπζκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα βήκα 3 

ακηλνμέσλ. 

 

 

Εικόνα 5.4 Β-πτυχωτή επιφάνεια [50] 

 

Γέθςπα κςζηεινών: ε πινπνίεζε απηψλ ησλ δνκψλ ζην [24] έγηλε 

επηβάιινληαο κηα κέγηζηε Δπθιείδεηα απφζηαζε 6 αλάκεζα ζηα δχν ακηλνμέα 

πνπ ζπλδένληαλ κε γέθπξα κε ηνλ παξαθάησ πεξηνξηζκφ:  

 

abs(X1-X2) + abs(Y1-Y2) + abs(Z1-Z2) #=< 6 

 

Δπηιέρζεθε λα αληηθαηαζηαζεί ν πεξηνξηζκφο ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο 6, 

κε ηελ πξνζέγγηζε ηα δχν ζεκεία λα απέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο 

απφζηαζε έσο 4, δει: 

 

Dx#=abs(X1-X2), Dy#=abs(Y1-Y2), Dz#=abs(Z1-Z2), 

Dx #=< 4, Dy #=< 4, Dz #=< 4. 

 

5.9 Πειραματικϊ αποτελϋςματα 
 
Σν αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα ειέγρζεθε θαηαξρήλ κε κηθξνκεζαίεο 

πξσηεΐλεο, ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ 

Πξσηετλψλ PDB [10], απ’ φπνπ κπνξεί λα απνθηεζεί  ηφζν ε πξσηνηαγήο 

φζν θαη ε δεπηεξνηαγήο δνκή κηαο πξσηεΐλεο. Σα ππνινγηζηηθά απνηειέζκαηα 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακας 5.2 (ρξεζηκνπνηήζεθε  SICStus PROLOG 3.9.1 

[38] θαη έλα PC Intel Core 3 3.2GHz, 4GB RAM). Σα ζχκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεπηεξνγελή δνκή είλαη, ‘gefyra’ γηα ηελ γέθπξα, 

‘pryxwsh’ γηα ηελ πηχρσζε θαη ‘elika’ γηα ηελ έιηθα.  
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Γηα λα ειεγρεί ε πνηφηεηα ηεο πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν ε κέζε 

ηεηξαγσληθή απφθιηζε (Root Mean Square Deviation - RMSD) ησλ αηφκσλ α-

άλζξαθα ηνπ θνξκνχ ηεο πξσηεΐλεο. Σν RMSD εθθξάδεη ηελ δνκηθή δηαθνξά 

δχν πξσηετλψλ κεηξψληαο ηελ κέζε απφζηαζε αλάκεζα ζηα άηνκα α-

άλζξαθα δχν πξσηετλψλ. Ωο κνληέιν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε απηφ ηεο 

Σξάπεδαο Γεδνκέλσλ Πξσηετλψλ [10] (φπνπ ππάξρεη έλα πιήξεο κνληέιν 

αηφκσλ κε πξαγκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο), εμάγνληαο ηνλ θνξκφ ηεο πξσηεΐλεο 

γηα λα επηηεπρζεί κηα ηζνδχλακε αιπζίδα αηφκσλ α-άλζξαθα. Όηαλ 

ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα 

δεπγάξηα ησλ αληίζηνηρσλ αηφκσλ α-άλζξαθα, δει. αλάκεζα ζηελ πξφβιεςε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε κηα βέιηηζηα ππεξηηζέκελε δνκή πνπ εμάγεηαη απφ 

ηελ Σξάπεδα Γεδνκέλσλ Πξσηετλψλ.  

 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη ελδεηθηηθά φηη γηα ηελ (1EDP) (17 

ακηλνμέα)  ην RMSD ζθάικα είλαη 4,2 Å, ελψ γηα ηελ (1ZDD) (34 ακηλνμέα) 

είλαη 3,9 Å. Ζ πξσηεΐλε (1ZDD) ζπληίζεηαη θπξίσο απφ α-έιηθεο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζεγγηζζνχλ θαιά ζην πιέγκα, γη’ απηφ ην ζθάικα είλαη κηθξφηεξν αλ 

θαη πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξε πξσηεΐλε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο κηθξέο πξσηεΐλεο κε κήθνο απφ 12 σο 40 ακηλνμέα, ε απφθιηζε 

είλαη κάιινλ κηθξή γχξσ ζηα 5.0 Å, δει. ηεο ηάμεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε 

δχν ζπλερφκελα ακηλνμέα. Γηα ηελ πξσηεΐλε (1ED0) (46 ακηλνμέα) ππάξρεη 

κηα απφθιηζε 7.3 Å, ελψ γηα ηελ κεγαιχηεξε πξσηεΐλε (1ENH) (54 ακηλνμέα), 

κηα πξσηεΐλε πνπ πξνζθνιιάηαη ζην DNA κε πην πεξίπινθε δνκή, ππάξρεη 

κηα απφθιηζε 10 Å. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη απφ ηα ιάζε πνπ 

ελππάξρνπλ ζηελ ρξήζε ηνπ ΠΚΚ πιέγκαηνο θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ιχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα ιάζε απηά είλαη 

δπλαηφλ λα πεξηνξηζηνχλ εθηειψληαο θάπνηα βήκαηα κνξηαθήο δπλακηθήο ζην 

αξρηθφ απνηέιεζκα ζην ΠΚΚ πιέγκα – φπσο ηελ γεληθεπκέλε κέζνδν Born 

[39] πνπ πινπνηείηαη ζην πξφγξακκα CHARMM [40]. Μεηά απφ ηέηνηα 

δηαδηθαζία, ην κφξην κε κηα πιήξε πεξηγξαθή αηφκσλ είλαη θνληχηεξα ζην 
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ηνπηθφ ειάρηζην ελέξγεηαο θαη γεληθά πεξηνξίδεη ηα ζθάικαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ ΠΚΚ πιέγκαηνο. 

 
 

Πρωτεΐνη Μζγεθοσ Δευτερεφουςα Δομή Χρόνοσ Ενζργεια RMSD 

1LE0 12 [ptyxwsh(2,4),ptyxwsh(9,11)] 0.54s -6654 3.9 

1KVG 12 [gefyra(2,11),ptyxwsh(2,4),ptyxwsh(9,11)] 2.34s -14234 3.3 

1LE3 16 [ptyxwsh(2,6),ptyxwsh(11,15)] 4.35s -10984 5.1 

1EDP 17 [gefyra(1,15),gefyra(3,11),elika(9,15)] 0.45s -16112 4.2 

1PG1 18 
[gefyra(6,15),gefyra(8,13), 

ptyxwsh(4,9),ptyxwsh(12,17)] 
0.52s -26546 3.8 

1ZDD 34 [gefyra(5,34),elika(3,13),elika(20,33)] 3m 13s -9542 3.9 

1VII 36 [elika(4,8),elika(15,18),elika(23,32)] 3h 23m -24124 9.2 

2GP8 40 [elika(6,21),elika(26,38)] 1m 5s -17126 4.8 

1ED0 46 
[gefyra(3,40),gefyra(4,32),gefyra(16,26), 

elika(7,18),elika(23,30), 
ptyxwsh(2,4),ptyxwsh(33,34)] 

12h.14m. -27232 7.1 

1ENH 54 
[elika(8,20),elika(26,36),elika(40,52), 

ptyxwsh(22,23)] 
2h 13m -26764 9.5 

2ERA 61 
[ptyxwsh(2,5), ptyxwsh(13,17), 

ptyxwsh(34,41),  
                ptyxwsh(23,31), ptyxwsh(50,55)] 

17h 14m -37010 10.6 

Πίνακας 5.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

 

Μειεηψληαο ηψξα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε πξνηεηλφκελε αλαπαξάζηαζε ηεο 

δεπηεξεχνπζαο δνκήο ζε ζρέζε κε ηελ κνληεινπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη ζην 

[24] ζε θνηλέο πξσηεΐλεο θαη ζε ίδην Ζ/Τ (Intel Core 3 3GHz, 4GB RAM) 

πξνθχπηεη ν ζπγθξηηηθφο Πίνακας 5.3. Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη ηηο δηαθνξέο 

ζηηο ζηήιεο ‘Σν ζχζηεκα ζην [24] θαη ‘Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα’. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζηελ απφδνζε ηεο ηάμεο 

απφ 4 σο 50; Μφλν ζε κηα πεξίπησζε παξαηεξήζεθε επηβξάδπλζε. Πάλησο, 

αλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιά γηα ζρεηηθά κηθξέο πξσηεΐλεο, πάιη δελ 

δίλνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επηηάρπλζε γηα κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζηελ επφκελε ελφηεηα δνθηκάδνληαη λέα heuritstic αλαδήηεζεο πνπ 

πηζαλνινγείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα δηεξεπλνχλ πην απνδνηηθά ην δέληξν 

αλαδήηεζεο πνπ παξάγνπλ νη κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο.  

 



Αναδίπλωςη πρωτεινών: Μια CLP(FD) πρόταςη 

 

107 
 

Πρωτεΐνη Μζγεθοσ 
Σο προτεινόμενο 

ςφςτημα 
Σο ςφςτημα ςτο 

[24] 
Επιτάχυνςη 

1LE0 12 0.54s 2.8s 5.2 

1KVG 12 2.34s 9.8s 4.2 

1LE3 16 4.35s 3.9s 0.9 

1EDP 17 0.45s 22.23s 49.4 

1PG1 18 0.52s 13.88s 26.7 

1ZDD 34 3m 13s 26m 40s 8.6 

Πίνακας 5.3 Σύγκριση απόδοσης με το σύστημα στο [24] 

 

5.10 Διερευνώμενεσ ςτρατηγικϋσ αναζότηςησ 
 

Αθφκα θαη κεηά ηελ πεξηθνπή ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο πνπ επηηπγράλνπλ νη 

πεξηνξηζκνί ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο, ν ρψξνο αλαδήηεζεο παξακέλεη πνιχ 

κεγάινο φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κεγάιεο πξσηεΐλεο. Οη πξσηεΐλεο πνπ κπνξεί 

λα βξεζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα θαη ζε ινγηθφ ρξφλν ε 3D δνκή ηνπο 

έρνπλ κέγεζνο πεξίπνπ 40 ακηλνμέα, αιιά απηφ δελ επαξθεί. Έηζη, 

δηεξεπλάηαη ε εηζαγσγή θάπνησλ heuristics γηα λα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ ν 

ρψξνο αλαδήηεζεο. 

 

ηελ αξρή δηεξεπλήζεθαλ θάπνηεο πνιιά ππνζρφκελεο ηδέεο αλαδήηεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη είλαη ήδε ελζσκαησκέλεο ζην CLP(FD) 

ζχζηεκα ECLIPSE [41]. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κεηαθέξζεθε θαηαξρήλ ην 

πξφγξακκα απφ ηελ παξνχζα πινπνίεζε ηεο SICStus Prolog ζην ζχζηεκα 

ECLIPSE κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξψλ αιιαγψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ηδέεο απηέο έκνηαδαλ ζεσξεηηθά πνιιά ππνζρφκελεο, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απέηπραλ λα πξνζθέξνπλ θάπνην πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ κέρξη ηφηε 

πινπνίεζε. 

 

Δηδηθφηεξα, ειέγρεζαλ νη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο:  

 

I. Ζ Limited Discrepancy Search (LDS).  
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II. Ζ Bounded Backtracking Search (BBS). 

III. Ζ Depth Bounded Search (DBS) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ LDS. 

 

Ζ LDS ζηξαηεγηθή ςάρλεη ηνπο γείηνλεο κηα απνδεθηήο ιχζεο πνπ δηαθέξνπλ 

κφλν γηα έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ [42]. Ζ BBS 

ζηξαηεγηθή πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ πηζσγπξίζκαηνο πνπ γίλνληαη 

ζην δέληξν αλαδήηεζεο. Ζ DBS ζηξαηεγηθή επεθηείλεη πιήξσο έλα 

θαζνξηζκέλν αξηζκφ επηπέδσλ απφ ηελ ξίδα θαη έπεηηα εμεξεπλεί ην ππφινηπν 

δέληξν κε κηα θαζνξηζκέλε ηερληθή (LDS ζηα πεηξάκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ).  

 

Σν φηη ηειηθά απηά ηα heuristics δελ ηαηξηάδνπλ ζην πξφβιεκα κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ θαη λνεηηθά σο εμήο: 

Ηδεαηά, θάπνηνο ζα ήζειε λα εμεξεπλήζεη ην ρψξν αλαδήηεζεο  ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη: 

 

 κηθξέο αιιαγέο ζηελ αλαδίπισζε κηαο πξσηεΐλεο δελ επεξεάδνπλ 

ηδηαίηεξα ηελ θαζνιηθή ελέξγεηα - πνπ είλαη ην αληίζεην κε απηφ πνπ 

θάλεη ε LDS ζηξαηεγηθή; 

 απφ ηελ ζηηγκή πνπ βξεζεί κηα ιχζε, είλαη πηζαλφλ φηη κηα άιιε 

θαιχηεξε ιχζε βξίζθεηαη ζε έλα πιήξσο δηαθνξεηηθφ κέξνο ηνπ 

δέληξνπ αλαδήηεζεο - πνπ είλαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ θάλεη ε BBS 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία εθηειεί έλα ζηαζεξφ αξηζκφ απφ πηζσγπξίζκαηα 

θαη έηζη θξαηά ηελ αλαδήηεζε θνληά ζηελ ιχζε πνπ έρεη ήδε βξεζεί; 

 ε πιήξεο εμεξεχλεζε ησλ πξψησλ επηπέδσλ ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο 

(φπσο γίλεηαη ζηελ DBS) είλαη ρξνλνβφξα θαη έηζη έλα πην επηιεθηηθφ 

heuristic πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Πάλησο, ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ έδεημαλ φηη κεξηθέο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο 

(π.ρ., ε BBS ζηξαηεγηθή) κπνξεί λα παξάγεη ιχζεηο πνπ είλαη ππνβέιηηζηεο ζε 

φξνπο ελέξγεηαο, αιιά ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν. Απηφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ κηα βέιηηζηε ιχζε απαηηεί πάξα πνιχ ρξφλν θαη έηζη κηα 

πξνζεγγηζηηθή ιχζε ζηελ βέιηηζηε ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 
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5.11 Διερευνώμενη ςτρατηγικό επιλογόσ μεταβλητόσ 
 

αλ ελαιιαθηηθή ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο κεηαβιεηήο ‘πξψηε απνηπρία’ 

(first-fail) δνθηκάζηεθε ε απφδνζε ηηκψλ πξψηα ζηηο  Υ ζπληεηαγκέλεο θάζε 

ζεκείνπ θαη κεηά ζηηο άιιεο δχν ζπληεηαγκέλεο κε ηελ ειπίδα φηη θάπνηα 

δηάδνζε ζα πεξηθφςεη κέξε ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο. Ζ δηαίζζεζε ήηαλ φηη ε 

δνκή πιέγκαηνο δεκηνπξγεί ηζρπξέο εμαξηήζεηο αλάκεζα ζηηο ζπληεηαγκέλεο; 

Έηζη δίλνληαο ηηκή ζε κηα ζπληεηαγκέλε πηζαλνινγνχηαλ λα επεξεάδνληαη 

γξήγνξα θαη νη ππφινηπεο ζπληεηαγκέλεο. Γπζηπρψο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε απφδνζε ήηαλ θησρή, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηάδνζεο (δίλνληαο 

ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή δελ είλαη αξθεηά επαξθέο γηα ηελ δηάδνζε ζηηο 

γεηηνληθέο κεηαβιεηέο). 

 

5.12 Νϋα τεχνικό αναζότηςησ (Bounded Block Fails 

heuristic) 
 

Σειηθψο, δηεξεπλήζεθε άιιν έλα λέν heuristic γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ δέληξνπ, 

πνπ νλνκάδεηαη Bounded Block Fails (BBF). Απηή ε ηερληθή αλ θαη είλαη γεληθή 

θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε ηχπν αλαδήηεζεο, απνδείρζεθε εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθή φηαλ εθαξκφζηεθε ζην ΠΑΠ. Ζ BBF επξεηηθή κέζνδνο γηα 

αλαδήηεζε ιχζεο πξσηνπξνηάζεθε ζην [99] θαη πινπνηείηαη φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

 

Ζ κέζνδνο εκπιέθεη ηελ έλλνηα ηνπ κπινθ. Με δεδνκέλε κηα ιίζηα 

αδέζκεπησλ κεηαβιεηψλ θαη κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ πάξεη ηηκή V = [V1, ... 

, Vn], νη κεηαβιεηέο ζην ζχλνιν V ρσξίδνληαη ζε κπινθ ζηαζεξνχ κεγέζνπο 

k, έηζη ψζηε ε ζπλέλσζε φισλ ησλ κπινθ B1,B2, …, Bℓ δίλεη ηελ 

ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ησλ κε δεζκεπκέλσλ κεηαβιεηψλ V , φπνπ ℓ είλαη ν 

αξηζκφο ησλ κπινθ θαη ηζρχεη ℓ ≤ n/k. 

Γει. έλα κπινθ Bi είλαη κηα ππνιίζηα ηνπ V κεγέζνπο k πνπ απνηειείηαη απφ 

κε δεζκεπκέλεο κεηαβιεηέο. Ζ ζπλέλσζε φισλ ησλ κπινθ B1,B2, …, Bℓ καο 
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δίλεη ηελ ηαμηλνκεκέλε ιίζηα κε αδέζκεπηεο κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ V 

,φπνπ ℓ ≤ n/k. Σα κπινθ επηιέγνληαη δπλακηθά θαη εμαηξνχλ κεξηθέο απφ ηηο 

αξρηθέο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ήδε πάξεη ηηκή ιφγσ ηεο δηάδνζεο 

πεξηνξηζκψλ. Έηζη ν αξηζκφο ησλ κπινθ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ n/k 

θαη κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξφο θαηά ηελ δηάξθεηα αλαδήηεζεο. Ζ Εικόνα 

5.5 δείρλεη έλα παξάδεηγκα γηα k = 3, κε κηα ιίζηα απφ 9 κεηαβιεηέο. Οη 

καπξηζκέλεο πεξηνρέο αλαπαξηζηνχλ δεζκεπκέλεο κεηαβιεηέο.  

 

 

Εικόνα 5.5 Η BBF μέθοδος αναζήτησης [50] 

 

Ζ επξεηηθή κέζνδνο ρσξίδεη ηελ αλαδήηεζε αλάκεζα ζηα ℓ κπινθ. Δζσηεξηθά, 

θάζε κπινθ Bi παίξλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκεηή ζηξαηεγηθή ηηκψλ. 

Όηαλ έλα κπινθ Bi πάξεη πιήξσο ηηκέο, ε αλαδήηεζε κεηαθηλείηαη ζην 

επφκελν κπινθ Bi+1, αλ ππάξρεη. Αλ ε θαηαρψξηζε ηηκψλ ζην κπινθ Bi+1 

απνηχρεη, ε αλαδήηεζε πηζσγπξίδεη ζην κπινθ Bi. ην ζεκείν απηφ, ππάξρνπλ 

δχν επηινγέο: αλ νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ην Bi+1 έρεη πιήξσο απνηχρεη είλαη 

ιηγφηεξεο απφ έλα δεδνκέλν θαηψθιη ti, ηφηε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη 

παξάγνληαο κηα αθφκα ιχζε γηα ην Bi θαη επαλεηζαγσγή ζην Bi+1. 

Γηαθνξεηηθά, αλ έρνπλ ζπκβεί πνιιέο απνηπρίεο, δει. έρεη μεπεξαζηεί ην 
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θαηψθιη ti, ηφηε ε κέζνδνο παξάγεη κηα απνηπρία γηα ην Bi θαη πηζσγπξίδεη ζε 

έλα πξνεγνχκελν κπινθ. Να ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ απνηπρηψλ 

πεξηιακβάλεη θαη θαλνληθέο απνηπρίεο αλαδήηεζεο θαζψο θαη απηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή.  Ζ ιίζηα t1, ..., tℓ κε ηα 

θαηψθιηα θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επξεηηθήο κεζφδνπ. Ζ Εικόνα 5.5 έρεη 

σο ππφζεζε t1=3 θαη δείρλεη φηη κεηά ηελ ηξίηε απνηπρία ηνπ B2, ε αλαδήηεζε 

ζην B1 απνηπγράλεη επίζεο. 

 

Μηιψληαο δηαηζζεηηθά, ην BBF heuristic πξνηείλεη λα αλαζεσξήζνπκε 

πξνεγνχκελεο επηινγέο (δει., κηα πην δξαζηηθή αλαζεψξεζε ηεο δνκήο πνπ 

έρεη παξαρζεί κέρξη ηφηε) αληί ηεο εμεξεχλεζεο φινπ ηνπ ρψξνπ δπλαηνηήησλ 

θάησ απφ ην κπινθ πνπ γελλά απνηπρίεο (αληί δει. κηα πην ηνπηθή 

αλαζεψξεζε ηεο δνκήο). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα 

δηαπεξάζνπκε ιχζεηο πνπ παξάγνπλ απνηπρίεο κπινθ, επεηδή άιιεο ζα 

αλαθαιπθζνχλ αθνινπζψληαο άιιεο επηινγέο ζε πξνεγνχκελα κπινθ.  ην 

πιαίζην αλαδήηεζεο ιχζεσλ ζην 3D πιέγκα, πνιιέο απνηπρίεο ζηνλ παξφλ 

θιάδν ηνπ δέληξνπ ζεκαίλνπλ φηη ε κεξηθή ρσξηθή δνκή πνπ έρεη θηηαρηεί 

κέρξη ηφηε δελ καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ρσξίο λα παξαβηαζηνχλ 

θάπνηνη πεξηνξηζκνί. 

 

Αλ ππάξρεη κεγάιε ππθλφηεηα απνδεθηψλ ιχζεσλ ε BBF κέζνδνο επηηξέπεη 

λα εμαηξεζνχλ θάπνηεο ιχζεηο, αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ θαησθιηνχ θαη λα έηζη 

λα πεξηθνπεί ν ρψξνο αλαδήηεζεο ρσξίο ην ξίζθν λα ραζεί ε βέιηηζηε ιχζε. 

Πάλησο, ε κέζνδνο BBF είλαη γεληθά κε πιήξεο, δει. κπνξεί θαη λα ράζεη ηελ 

βέιηηζηε ιχζε.   

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ε 

BBF ζηξαηεγηθή απνδίδεη θαιχηεξα ηφζν ρξνληθά φζν θαη πνηνηηθά απφ ηελ 

κέρξη ηψξα πινπνίεζε ρσξίο ην BBF θαη απηφ θαίλεηαη ζηα επφκελα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 
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5.12.1 Πειραματικϊ αποτελϋςματα με και χωρύσ το BBF 

heuristic 

 
ηνλ Πίνακας 5.4, ππνινγίζζεθαλ νη ρξφλνη εθηέιεζεο θαη νη ηηκέο ελέξγεηαο 

γηα έλα ζχλνιν πξσηετλψλ, κε θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ BBF. Γηα ηελ BBF 

ζηξαηεγηθή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο k = 3, t1 = 5 θαη ti = 3 γηα i>=1, 

νη νπνίεο κεηά απφ αξθεηά πεηξάκαηα απνδεδείρζεθε φηη δίλνπλ θαιή 

απφδνζε. Οη είζνδνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε (*) ζεκαίλνπλ εθπλνή ρξφλνπ (δει. 

ε εθηέιεζε ζηακάηεζε κεηά ην πέξαζκα ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ). 

 

Όνομα 
Πρωτεΐνησ 

Μζγεθοσ 
Πρωτεΐνησ 

Χωρίσ BBF Με BBF 
Επιτάχυνςη 

Χρόνοσ Ενζργεια Χρόνοσ Ενζργεια 

1LE0 12 0.54s -6654 0.52s -6112 1.03 

1KVG 12 2.34s -14234 2.14s -13745 1.09 

1LE3 16 4.35s -10984 3.52s -10674 1.23 

1EDP 17 0.45s -16112 0.39s -16112 1.15 

1PG1 18 0.52s -26546 0.47s -26546 1.10 

1ZDD 34 3m 13s -9542 3m -9352 1.07 

1VII 36 3h 23m -24124 1h 12m -24124 3.2 

2GP8 40 1m 5s -17126 1m 2s -17126 1.04 

1ED0 46 (*) 10h  1h 46m -31580  

1ENH 54 2h 13m -26764 1h 10m -25549 2 

2ERA 61 (*) 10h  4h 35m -38206  

1SN1 63 (*) 10h  6h 42m -42116  

1YPA 63 (*) 10h  6h 24m -45678  

1FVS 72 (*) 10h  1h 35m -52346  

1B4R 80 (*) 10h  2h 19m -74378  

Πίνακας 5.4 Πειραματικά αποτελέσματα με και χωρίς το BBF 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηνχλ δχν ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο. Καηαξρήλ, ε 

πινπνίεζε ηνπ BBF πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ SICStus Prolog ζε πςειφ 
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επίπεδν; έηζη φηαλ ππήξρε απνηπρία, θαινχληαλ πνιιά θαηεγνξήκαηα ‘fail’, 

γεγνλφο πνπ είρε έλα ζρεηηθά πςειφ θφζηνο ζην ρεηξηζκφ ηνπ δέληξνπ 

αλαδήηεζεο. Απηφ έθαλε ηελ πινπνίεζε κε απνδνηηθή θαη απηφ θαίλεηαη 

μεθάζαξα ζηηο κηθξφηεξεο πξσηεΐλεο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ πξνθαλή 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο θαη ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ρακεινχ επηπέδνπ πινπνίεζε 

ηνπ BBF ζα νδεγνχζε ζε πνιχ θαιχηεξε απφδνζε.  

 

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη ην BBF είλαη ζρεδηαζκέλν λα ρεηξίδεηαη 

κεγάινπ κεγέζνπο εηζφδνπο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο πξσηεΐλεο, ν αξηζκφο ησλ 

κπινθ ηείλεη λα είλαη κηθξφο θαη ην BBF θάλεη ιίγα πηζσγπξίζκαηα κπινθ. ηα 

πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε κπινθ κεγέζνπο 3 (πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηξεηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ακηλνμέσο). Πξνζπάζεηεο γηα κείσζε απηήο ηεο 

ηηκήο (δει., αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κπινθ) δεκηνπξγνχζε πηψζε ηεο 

απφδνζεο, εμαηηίαο ηνπ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ κπινθ (πνπ ππεξηζρχεη 

ηεο αξρηθήο ηδέαο ηνπ BBF). Γηα ηνλ ρεηξηζκφ κεγαιχηεξσλ πξσηετλψλ είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεγαιχηεξα κπινθ (π.ρ. k=9), πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο κέζα ζην αληίζηνηρν ππνδέληξν. 

Έηζη, κηα απνηπρία απφ ηελ BBF ζηξαηεγηθή πεξηθφπηεη έλα κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηνπ δέληξνπ θαη επηηαρχλεη ηελ αλαδήηεζε. Παλησο γηα λα 

ηζζνξνπήζεη ην πνζφ επηηάρπλζεο κε ηελ αθξίβεηα, πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ 

θαηάιιεια νη παξακέηξνη ti (π.ρ. κε κεγάιεο ηηκέο ti έρνπκε πην αξγά αιιά 

πην αθξηβή απνηειέζκαηα). 

 

Πξσηεΐλεο κε κέγεζνο κεγαιχηεξν αθφκα θαη απφ 100 ακηλνμέα κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ απφ ην ζχζηεκα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζεκαληηθά θαιχηεξν 

απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην [24], φπνπ πξσηεΐλεο κε κέγεζνο κεγαιχηεξν 

απφ 70 ακηλνμέα ρξεηάδνληαη ψξεο γηα λα επηιπζνχλ. Απηή ε βειηίσζε είλαη 

ζεκαληηθή εμαηηίαο ηεο NP-πιεξφηεηαο ηνπ ΠΑΠ, φπνπ κηα αχμεζε ζην κήθνο 

ηεο πξσηεΐλεο κεηαθξάδεηαη ζε κηα εθζεηηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο. 

Σν BBF heuristic θαη ε λέα δνκή πεξηνξηζκψλ παξέρεη πην απνηειεζκαηηθή 

πεξηθνπή ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο, δίλνληαο θαιχηεξεο πνηνηηθά θαη γξήγνξεο 

ιχζεηο. Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ειέγρεηαη απφ ην 
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θαηψθιη ηνπ BBF: κεγαιχηεξεο ηηκέο παξέρνπλ κηα πην ιεπηνκεξεηαθή 

αλαδήηεζε θαη άξα πην πνηνηηθέο αιιά πην αξγέο ιχζεηο. 

 

 

5.13 ϑγκριςη με το ςϑςτημα HMMSTR/Rosetta 
 

Δπίζεο, έγηλε κηα ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ κε απηά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο HMMSTR/Rosetta [44]. Σν ζχζηεκα απηφ δελ 

ρξεζηκνπνηεί πιέγκα ζαλ ρσξηθφ κνληέιν: ηα ακηλνμέα κπνξνχλ λα πάξνπλ  

νπνηαδήπνηε ζέζε ζην ρψξν R
3. Σν ζχζηεκα HMMSTR/Rosetta 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ έλαο εμαξρήο (de novo) πξνγλψζηεο 

(απελεξγνπνηψληαο ηηο επηινγέο γηα νκνινγία θαη psi-blast). Ζ ζχγθξηζε 

βέβαηα δελ είλαη δίθαηα επεηδή ζην κνληέιν ηεο εξγαζίαο ε δεπηεξεχνπζα 

δνκή είλαη γλσζηή θαη δελ πξνβιέπεηαη. Οη ρξφλνη ηνπ ζπζηήκαηνο  

HMMSTR/Rosetta παίξλνληαη απφ ηα αξρεία απνηειεζκάησλ αιιά δελ είλαη 

μεθάζαξν ζε πνην κεράλεκα αλαθέξνληαη. Σα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ ζηνλ 

Πίνακας 5.5. Ζ HMMSTR πξφβιεςε είλαη ζαθψο ηαρχηεξε, αιιά νη 

πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πνπ πεξηέρνπλ γλσζηέο δεπηεξεχνπζεο 

δνκέο) βειηηψλνπλ ην RMSD γηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. 

 
 

Όνομα 
Πρωτεΐνησ 

Μζγεθοσ 
Πρωτεΐνησ 

Σο ςφςτημά μασ Σο ςφςτημα Rosetta 

Χρόνοσ RMSD Χρόνοσ RMSD 

1ZDD 34 3m 43s 5.2 5m.35s 3.5 

1VII 36 1h 12m 5.6 5m.35s. 4.2 

2GP8 40 1m 2s 3.6 6m.35s. 6.4 

1ED0 46 1h 46m 6.2 7m.23s. 8.9 

Πίνακας 5.5 Συγκρίσεις με τις προβλέψεις του συστήματος 

Rosetta 
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6 Επύλογοσ 
 

Με ην θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. ηελ 

Δλφηεηα 6.1 γίλεηαη κία ζχλνςε ηεο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. ηελ ελφηεηα 6.2 πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο ελέξγεηεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ κειινληηθά λα επεθηείλνπλ ηελ εξγαζία απηή. 

 

6.1 ϑνοψη και υμπερϊςματα  
 

Σν πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο αλαδίπισζεο πξσηετλψλ απαζρνιεί πνιχ 

ηελ θνηλφηεηα ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δνκή 

ησλ πξσηετλψλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δσή ησλ έκβησλ φλησλ θαη ηελ 

θαζνξίδεη κε πνιινχο ηξφπνπο. Δπεηδή φκσο δελ κπνξνχλ φιεο νη λέεο  

πξσηεΐλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά λα ηαπηνπνηεζνχλ εξγαζηεξηαθά, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα πξφγλσζεο ηεο 3D δνκήο ηνπο κε ρξήζε εμειηγκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

 

ε απηή ηελ εξγαζία κνληεινπνηήζεθε ην Πξφβιεκα Αλαδίπισζεο Πξσηετλψλ 

(ΠΑΠ) ζαλ έλαλ πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο πνπ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο ζε έλα ΠξνζσπνΚεληξηθφ Κπβηθφ (ΠΚΠ) πιέγκα - 

έλα βηνινγηθά ζπκβαηφ ρσξηθφ κνληέιν - κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ελέξγεηαο ηεο πξσηεΐλεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ έηνηκν πίλαθα 

ελεξγεηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην CLP(FD) παξάδεηγκα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Παξνπζηάζηεθε έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνπο νξγάλσζεο 

ησλ πεξηνξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ κέρξη ηψξα CLP(FD) πξνζέγγηζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη δνθηκάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο γηα ηελ επίιπζε. Έκθαζε δφζεθε ζε έλα λέν heuristic 

αλαδήηεζεο, ην Bounded Block Fails (BBF), πνπ ηαηξηάδεη ζην πξφβιεκα 

δίλνληαο πνιχ θαιά απνηειέζκαηα απφδνζεο, αθξίβεηαο θαη θιηκάθσζεο.  
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Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο 

πεξηνξηζκψλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ CLP(FD) ηερλνινγία καο επηηξέπνπλ λα 

πεηχρνπκε κηα θπζηθή θαη αξθεηά δεισηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε ηξνπνπνίεζε θαη επεθηαζηκφηεηα, φπσο π.ρ. ηελ 

απιή εηζαγσγή λέσλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ επηπξφζζεηε γλψζε 

γηα κηα πξσηεΐλε (π.ρ., γλψζε γηα πξφζζεηα ζηνηρεία δεπηεξεχνπζαο δνκήο).  

 

Ζ εξγαζία εηζάγεη λέεο ηδέεο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο, ηεο αθξίβεηαο θαη 

ηεο θιηκάθσζεο ζε ζρέζε κε ηελ CLP(FD) πινπνίεζε πνπ έρεη παξνπζηαζηεί 

ζην [24]. Οη ηδέεο απηέο αθνξνχλ: (1) ηελ θαηάιιειε επαλαδηαηχπσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ,  θπξίσο απηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δεπηεξεχνπζεο δνκέο κηαο 

πξσηεΐλεο θαη (2) ηελ δηεξεχλεζε θαη πινπνίεζε heuristics αλαδήηεζεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζην ΠΑΠ.  

 

Ζ CLP(FD) πινπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη βειηηψλεη ηελ απφδνζε πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί ζην [24] κε κηα επηηάρπλζε ηεο ηάμεο απφ 4 σο 50 ζε κηθξέο θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο πξσηεΐλεο, βειηηψλνληαο θαη ηελ αθξίβεηα ηεο ιχζεο. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ πξσηεΐλεο κήθνπο πεξίπνπ 100 ακηλνμέσλ, κέγεζνο 

ην νπνίν δελ είλαη εθηθηφ κε ηα ππάξρνληα CLP(FD) κνληέια.  

 

6.2 Μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ 
 

Σα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δίλνπλ έλαπζκα γηα 

κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εξγαζίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην ζεκείν έλαξμεο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε 

ζηφρν ηελ επίιπζε πνιχ κεγαιχηεξσλ πξσηετλψλ κε κήθνο αθφκα θαη 500 

ακηλνμέα. Ζ δεισηηθφηεηα ηνπ θψδηθα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πινπνίεζε λέαο 

γλψζεο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πεξηνξηζκψλ (π.ρ. πεξηνξηζκνχο γηα ηελ 

πιεπξηθή αιπζίδα, ηνπνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, πεξηνξηζκνχο γηα 

ππεξδεπηεξνηαγείο δνκέο, θ.α.) θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ heuristics 

αλαδήηεζεο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ πεξηθνπή ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο. 
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Μηα ηδέα γηα δηεχξπλζε ζηελ θιηκάθσζε ηεο παξνχζαο πινπνίεζεο γηα ην 

ρεηξηζκφ κεγαιχηεξσλ πξσηετλψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμήο: Όηαλ 

ρεηξηδφκαζηε κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο ζπλήζσο ζπλαληάκε θαηαζηάζεηο φπνπ 

νη δηακνξθψζεηο δηαθφξσλ ππναθνινπζηψλ είλαη ήδε γλσζηέο (π.ρ. απφ 

νκνινγία). Σφηε, ην ΠΑΠ γίλεηαη ηζνδχλακν κε ηελ πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο 

ιίγσλ δηακνξθσκέλσλ ππναθνινπζηψλ πνπ ζπλδένληαη απφ Με Καλνληθέο 

Γνκέο (coils).  Υξεζηκνπνηψληαο ηηο Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζε θάζε 

δεπγάξη ακηλνμέσλ ζηηο γλσζηέο ππναθνινπζίεο ζαλ επηπξφζζεηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην ππφινηπν κνληέιν πεξηνξηζκψλ, ε παξνχζα πινπνίεζε ζα 

κπνξνχζε λα δψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζε κεγαιχηεξεο πξσηεΐλεο. 

 

Ζ δεισηηθή θχζε ηεο CLP(FD) θσδηθνπνίεζεο δίλεη κηα πιήξε ειεπζεξία 

ζηελ εμεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, κηα εθ ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε ρξήζε παξάιιειεο αλαδήηεζεο. Δηδηθφηεξα, ε 

εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο ιχζεσλ είλαη κηα θαζαξά κε-

ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία, κε πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο 

δηαθξηηνχο θιάδνπο ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο, αθνχ θάζε θιάδνο  νδεγεί ζε 

κηα πηζαλά δηαθνξεηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ είλαη έλα πνιχ βνιηθφ 

πιαίζην γηα ηελ παξάιιειε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηνπ δέληξνπ 

αλαδήηεζεο, πνπ ζα εθηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα ηεο κεραλήο 

επίιπζεο πεξηνξηζκψλ.  

 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ επίζεο ε πινπνίεζε ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

πεξηνξηζκψλ πνπ δηαζέηεη γεγελείο κεηαβιεηέο κε δηαθξηηέο ηηκέο 3D ζεκεία 

ηνπ πιέγκαηνο θαη πξσηνγελείο πεξηνξηζκνχο βαζηθέο ρσξηθέο ζρέζεηο κέζα 

ζηελ δνκή ηνπ πιέγκαηνο. ρεδηάδνληαο εηδηθέο ηερληθέο επίιπζεο θαη 

δηάδνζεο πεξηνξηζκψλ θαη πινπνηψληαο θάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα 

heuristics, φπσο ην BBF, ζε ρακειφ επίπεδν κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιχ 

θαιχηεξε απφδνζε θαη θιηκάθσζε ιχζεσλ.  
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8 Παρϊρτημα 1 – Κϑρια Κατηγορόματα 
 

ην παξάξηεκα απηφ παξαηίζεηαη ν CLP(FD) θψδηθαο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε ζρνιηαζκφ ησλ βαζηθφηεξσλ θαηεγνξεκάησλ. 

 

% SICStus Prolog Κώδηθαο γηα ην Πξόβιεκα Αλαδίπισζεο Πξσηεηλώλ 

ζε CLP(FD)  

% Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε: 20 Απγνύζηνπ 2014 

 

 

:-use_module(library(clpfd)). 

:-use_module(library(lists)). 

:-use_module(library(terms)). 

:-use_module(library(timeout)). 

:-use_module(library(system),[]). 

:-consult('prwteines.pl'). 

 

% ελεκεξώλεη ην θαηάινγν εξγαζίαο ζηνλ θαηάινγν ηνπ θαινύληνο 

πξνγ/ηνο πνπ θαιεί   

:-system:working_directory(A,A), write(Katalogos ergasias: 

'),write(A),nl. 

 

 

% ΚΤΡΗΟ ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: anadiplosi/1-2-3 

% ΔΗΟΓΟ: ν θσδηθόο ηεο πξσηεΐλεο από ην αξρείν prwteines.pl 

%        Έλα ρξνληθό όξην γηα ηελ αλαδήηεζε ζε secs  

%        Ο παξάγνληαο ζπκπύθλσζεο ηεο ιύζεο 

% ΔΞΟΓΟ: Ζ ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ δίδεη ε δηακόξθσζε πνπ  

% βξέζεθε  

% ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:  anadiplosi ('1ed0'). 

%         Δμ’ νξηζκνύ ρξνληθό όξην : 24 ώξεο,  

%      Δμ’ νξηζκνύ παξάγνληαο ζπκπύθλσζεο:  4*N/5  

%           anadiplosi ('1ED0',120). 

%         Υξνληθό όξην: 120secs,  

%   Δμ’ νξηζκνύ παξάγνληαο ζπκπύθλσζεο:  4*N/5 

%           anadiplosi ('1ED0',120,0.6). 

%         Υξνληθό όξην: 120secs, παξάγνληαο ζπκπύθλσζεο: 0.6           

 

anadiplosi ( Kwdikos ):- 

prwteinh(Kwdikos, Prwtogenhs, _),  

     length(Prwtogenhs, N), 

     CF is (4.4*N**0.38)/N, 

     anadiplosi (Kwdikos, 36000, CF). 

 

anadiplosi ( Kwdikos, Xronos ):- 

prwteinh(Kwdikos, Prwtogenhs, _),  

     length(Prwtogenhs, N), 
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     CF is (4.4*N**0.38)/N, 

     anadiplosi (Kwdikos, Xronos, CF). 

 

anadiplosi ( Kwdikos, Xronos, Sympyknwsh ):- 

     arxikopoihsh, 

     prwteinh(Kwdikos, Prwtogenhs, Deuterogenhs), 

 Arxikos_xronos, 

  periorismoi(Prwtogenhs, Deuterogenhs, Tritogenhs,  

  Energeia, Sympyknwsh, Taks_tritogenhs,   

  Lista_me_Energeies), 

     emfanise_xrono('Υξόλνο Πεξηνξηζκώλ: '),nl,!, 

     anazhthsh_lyshs(Kwdikos, Prwtogenhs, Deuterogenhs,  

  Sympyknwsh, Xronos, Tritogenhs, Energeia,   

  Lista_me_Energeies), 

     emfanise_xrono('πλνιηθόο ρξόλνο: '), 

emfanise_apotelesma(Prwtogenhs,Tritogenhs), 

write(‘Δλέξγεηα = ’), write(Energeia). 

 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

%  ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi 

%  ΔΗΟΓΟ: Prwtogenhs, Deuterogenhs 

%  ΔΞΟΓΟ: Οη ιίζηεο Tritogenhs,  

%          ε πεξηνξηζκέλε ηηκή Energeia, 

%          ε ιίζηα Lista_me_Energeies κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 

επαθώλ ζηελ ελέξγεηα, θαη 

%          κηα ζεηξά πεξηνξηζκώλ ζηηο κεηαβιεηέο 

 

periorismoi(Prwtogenhs, Deuterogenhs, Tritogenhs, Energeia, 

Sympyknwsh, Taks_tritogenhs,  Lista_me_Energeies):- 

     elegxos(Prwtogenhs), 

 length(Prwtogenhs,N), 

dhmiourgia_tritogenhs (N, Tritogenhs), 

     pedio_orismou(Tritogenhs, N), 

apofygh_brogxwn(Tritogenhs, N), 

periorismoi_epomenou(Tritogenhs), 

periorismoi_apostashs(Tritogenhs), 

periorismoi_sympyknwshs(Tritogenhs,N, Sympyknwsh),  

periorismoi_gwnies(Tritogenhs), 

deutereuousa_domh(Deuterogenhs, Tritogenhs), 

apofygh_symmetriwn(N, Tritogenhs), 

   periorismoi_energeias(Prwtogenhs, Tritogenhs,   

  Energeia, Lista_me_Energeies). 

 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: dhmiourgia_tritogenhs/2 

% ΔΗΟΓΟ: N, αξηζκόο >= 0, ην κήθνο ηεο πξσηνγελνύο αιπζίδαο 

ακηλνμέσλ 

% ΔΞΟΓΟ: κηα ιίζηα κε ηξηπιέηεο N κεηαβιεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζπληεηαγκέλεο 

 

dhmiourgia_ Tritogenhs (N, Tritogenhs):- 
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    Ntripl is N*3, 

    length(Tritogenhs,Ntripl). 

 

 

% PREDICATE: pedio_orismou/2 

% ΔΗΟΓΟ: N, αξηζκόο >= 0, 

%        Tritogenhs, ε ιίζηα κε ηηο ηξηπιέηεο ησλ κεηαβιεηώλ 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: πξνζζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαβιεηέο ώζηε νη 

ηηκέο ηνπο λα είλαη ζην δηάζηεκα 0 .. 2*Ν 

 

pedio_orismou([X,Y,Z |Ypoloipes], N) :- 

     MHKOS_KYBOU is N * 2, 

     domain([X,Y,Z],0,MHKOS_KYBOU), 

     sum([X,Y,Z], #=, Athroisma), 

artio(Athroisma), 

pedio_orismou(Ypoloipes, N). 

pedio_orismou([], _). 

 

 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: apofygh_brogxwn/2 (Βνεζεηηθό: 

theseis_se_akeraious/3) 

% ΔΗΟΓΟ:  Tritogenhs, ε ιίζηα κε ηηο ηξηπιέηεο κεηαβιεηώλ 

θαη ην Ν κέγεζνο ηεο πξσηείλεο 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: πξνζζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαβιεηέο 

%        γηα ηελ απνθπγή ίζσλ ηξηπιεηώλ 

 

apofygh_brogxwn(Tritogenhs, Ν):- 

     ARITHMOS is 2*N+1, 

theseis_se_akeraious(Tritogenhs, Eswteriki_lista,  

  ARITHMOS), 

     all_different(Eswteriki_lista). 

 

theseis_se_akeraious([[X,Y,Z]|R],[I|S], ARITHMOS):- 

I #= X* ARITHMOS * ARITHMOS +Y* ARITHMOS +Z, 

theseis_se_akeraious( R , S, ARITHMOS). 

theseis_se_akeraious([],[], _). 

 

 

 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi_epomenou/1 (Βνεζεηηθό: epomeno/6) 

% ΔΗΟΓΟ: Tritogenhs, ε ιίζηα κε ηηο ηξηπιέηεο κεηαβιεηώλ 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: πξνζζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαβιεηέο 

%        γηα λα εμαζθαιίζεη όηη νη ηξηπιέηεο είλαη ζπλερόκελεο 

 

periorismoi_epomenou([]). 

periorismoi_epomenou([_]). 

periorismoi_epomenou([A,B|C]) :- 

    epomeno(A,B), 

    periorismoi_epomenou([B|C]). 

epomeno([X_i,Y_i,Z_i],[X_si,Y_si,Z_si]):- 

  domain([Dx,Dy,Dz],0,1), 

  DX #= abs(X_i - X_si), 

  DY #= abs(Y_i - Y_si), 

  DZ #= abs(Z_i - Z_si), 
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  sum([DΥ,DΤ,DΕ], #= ,  2). 

 

 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi_apostashs/1 (Βνεζεηηθό: apostash/4, 

oxi_epomeno/6) 

% ΔΗΟΓΟ: Tritogenhs, ε ιίζηα κε ηηο ηξηπιέηεο κεηαβιεηώλ 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: πξνζζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαβιεηέο 

%        γηα λα εμαζθαιίζεη όηη νη κε ζπλερόκελεο ηξηπιέηεο  

%        έρνπλ απόζηαζε ζην πιέγκα > 1. 

% ΖΜΔΗΩΖ: Δηζάγεη κε γξακκηθνύο πεξηνξηζκνύο 

 

periorismoi_apostashs([_]). 

periorismoi_apostashs([P1,P2|R]):- 

    apostash(P1,R), 

    periorismoi_apostashs([P2|R]). 

 

apostash(_,[]). 

apostash(P1,[P2|R]):- 

    oxi_epomeno(P1,P2), 

    apostash(P1,R). 

 

oxi_epomeno([X1,Y1,Z1],[X2,Y2,Z2]):-   

 Dx #= (X1-X2) * (X1-X2), 

   Dy #= (Y1-Y2) * (Y1-Y2), 

   Dz #= (Z1-Z2) * (Z1-Z2), 

   sum([Dx,Dy,Dz], #>, 2).  

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi_sympyknwshs /3  

% ΔΗΟΓΟΗ: Tritogenhs, ε ιίζηα κε ηηο ηξηπιέηεο ησλ 

κεηαβιεηώλ, ην κέγεζνο ηεο πξσηεΐλεο N θαη CF ν παξάγνληαο 

ζπκπύθλσζεο 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: πξνζζέηεη FD πεξηνξηζκνύο ζε εθείλεο ηηο 

κεηαβιεηέο γηα λα εμαζθαιίζεη όηη ε γξακκηθή απόζηαζε αλάκεζα 

ζηα ακηλνμέα είλαη κηθξή 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

periorismoi_sympyknwshs (Tritogenhs, N, Sympyknwsh):- 

     Apostash is integer(N*Sympyknwsh), 

     apost_periorismoi(Tritogenhs, Apostash). 

 

 

apost_periorismoi([],_). 

apost_periorismoi([_,_,_],_). 

apost_periorismoi([X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2|R], Apostash) :- 

    apost_bohth(X1,[X2,Y2,Z2|R], Apostash), 

    apost_bohth(Y1,[Y2,Z2|R], Apostash), 

    apost_bohth(Z1,[Z2|R], Apostash), 

    apost_periorismoi([X2,Y2,Z2|R], Apostash). 

apost_bohth(_,[],_). 

apost_bohth(Z1,[Z2], Apostash):- 

    orio(Z1,Z2, Apostash). 

apost_bohth(Y1,[Y2,_], Apostash):- %% Y 
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    orio(Y1,Y2, Apostash). 

apost_bohth(X1,[X2,_,_|R], Apostash):- %% X ή Y ή Z 

    orio(X1,X2, Apostash), 

    apost_bohth(X1,R, Apostash). 

orio(A,B,Dist):-   

  A - B #< Apostash, 

  B - A #< Apostash. 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi_gwnies /1  

% ΔΗΟΓΟ: H ηξηηνηαγήο δνκή.  

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Πεξηνξίδνπκε ηα δύν δηαλύζκαηα ησλ ζρεηηθώλ 

απνζηάζεσλ λα είλαη: 

% 1) δηαθνξεηηθά ώζηε λα κελ ζρεκαηίδεηαη γσλία θάκςεο 180 

κνίξεο 

% 2) ην βαζκσηό ηνπο γηλόκελν λα είλαη >= 0, ώζηε λα κελ 

επηηξέπεηαη γσλία 60 κνηξώλ ε νπνία δίλεη ηηκή -1 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

periorismoi_gwnies([X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R]):- !, 

    Ax #= X2-X1, 

    Ay #= Y2-Y1, 

    Az #= Z2-Z1, 

    Bx #= X3-X2, 

    By #= Y3-Y2, 

    Bz #= Z3-Z2, 

   %%% γσλία θάκςεο <> 180 κνίξεο  

    10 * Ax + 5 * Ay + Az #\= 10 *  Bx + 5 * By + Bz, 

   %%% γσλία θάκςεο >= 90 κνίξεο 

    bathmwto_ginomeno ([Ax,Ay,Az],[Bx,By,Bz],gwnia), 

    gwnia #>= 0, 

    periorismoi_gwnies([X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R]). 

periorismoi_gwnies(_). 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: deutereuousa_domh /2  

% ΔΗΟΓΟ: Ζ πιεξνθνξία ηεο δεπηεξνγελνύο δνκήο θαη ε 

ηξηηνηαγήο δνκή. 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Δπηβάιιεη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

δεκηνπξγία ηεο δεπηεξεύνπζαο δνκήο 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

deutereuousa_domh ([], _). 

deutereuousa_domh ([gefyra(A1,A2)|Ypol], Tritogenhs):- 

    !, 

    Periorismos_gefyras(A1,A2, Tritogenhs), 

    deutereuousa_domh(Ypol, Tritogenhs). 

 

%%% ELIKA 

deutereuousa_domh([elika(Arxh, Telos)|Ypol], Tritogenhs):- 

     !,     

     perioxh_deyter(Arxh, Telos, Tritogenhs, Kommati_Trit),       

     periorismoi_elikas(Kommati_Trit), 

     deutereuousa_domh(SecRest, Tritogenhs). 
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%%% PTYXWSH 

deutereuousa_domh([ptyxwsh(Arxh, Telos)| Ypol], Tritogenhs):- 

     !, 

     perioxh_deyter(Arxh, Telos, Tritogenhs,Kommati_Trit),       

     periorismoi_ptyxwshs(Kommati_Trit), 

     deutereuousa_domh(Ypol, Tritogenhs). 

 

 

 

perioxh_deyter(1,End,_Tertiary,[]):- 

    End<1,!. 

perioxh_deyter(1,End,Tertiary,Sub):- 

     E3 is End*3, 

     length(Sub,E3), 

     prefix(Sub, Tertiary). 

perioxh_deyter(S,E,[_X,_Y,_Z|Tertiary],Sub):- 

    S>1,!, 

    S1 is S-1, 

    E1 is E-1, 

    perioxh_deyter(S1,E1,Tertiary,Sub). 

     

 

periorismoi_ptyxwshs([]). 

periorismoi_ptyxwshs([_,_,_]):-!. 

periorismoi_ptyxwshs([_,_,_,_,_,_]):-!. 

periorismoi_ptyxwshs([X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R]):- 

   Dx #= X3-X1, 

   Dy #= Y3-Y1, 

   Dz #= Z3-Z1, 

   count(0,[Dx,Dy,Dz],#=,2),  %% δύν ίδηεο ζπληεηαγκέλεο 

   abs(Dx+Dy+Dz) #=2,  %% κηα ζπληεηαγκέλε ζε απόζηαζε 2 

  

periorismoi_ptyxwshs_diadosh([X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R],[D

x,Dy,Dz]). 

 

 

%%% ην ζρήκα δηαδίδεηαη ζηα ππόινηπα ακηλνμέα ηεο πηύρσζεο κε 

ηζόηεηεο δηαλπζκάησλ κε ηελ ρξήζε ελόο βήκαηνο 3 ακηλνμέσλ 

    

periorismoi_ptyxwshs_diadosh ([_,_,_,_,_,_],_):-!. 

periorismoi_ptyxwshs_diadosh ([_,_,_],_):-!. 

periorismoi_ptyxwshs_diadosh ([],_). 

periorismoi_ptyxwshs_diadosh 

([X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R],[Dx,Dy,Dz]):- 

   Dx #= X3-X1, 

   Dy #= Y3-Y1, 

   Dz #= Z3-Z1, 

   periorismoi_ptyxwshs_diadosh      

 ([X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3|R],[Dx,Dy,Dz]). 

   

 

 

periorismoi_elikas([]). 

periorismoi_elikas(L) :- 

        length(L,NN), 
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        NN >= 15, !, 

        L=[X1,Y1,Z1, 

           X2,Y2,Z2, 

           X3,Y3,Z3, 

           X4,Y4,Z4, 

           X5,Y5,Z5 

           |_] , 

   Dx #= X5-X1, 

   Dy #= Y5-Y1, 

   Dz #= Z5-Z1, 

   count(0,[Dx,Dy,Dz],#=,1),  %% κηα ίδηα ζπληεηαγκέλε 

   Dx1 #= X3-X1,  %% κηζή έιηθα 

   Dy1 #= Y3-Y1, 

   Dz1 #= Z3-Z1, 

   count(0,[Dx1,Dy1,Dz1],#=,2),  %% δύν ίδηεο ζπληεηαγκέλεο 

   Dx2 #= X5-X3,  %% δεύηεξε κηζή έιηθα 

   Dy2 #= Y5-Y3, 

   Dz2 #= Z5-Z3, 

   count(0,[Dx2,Dy2,Dz2],#=,2),  %% δύν ίδηεο ζπληεηαγκέλεο 

    

   Dx3 #= abs(X4-X1),  %% δεύηεξε κηζή έιηθα 

   Dy3 #= abs(Y4-Y1), 

   Dz3 #= abs(Z4-Z1), 

   Dx3 #=<2, 

   Dy3 #=<2, 

   Dz3 #=<2,      % δελ κπνξεί λα είλαη ην δηάλπζκα 3 1 0 

 

   Dx4 #= abs(X5-X2),  %% δεύηεξε κηζή έιηθα 

   Dy4 #= abs(Y5-Y2), 

   Dz4 #= abs(Z5-Z2), 

   Dx4 #=<2, 

   Dy4 #=<2, 

   Dz4 #=<2,      % δελ κπνξεί λα είλαη ην δηάλπζκα 3 1 0 

 

   periorismoi_elikas_l(L,[Dx,Dy,Dz]). 

periorismoi_elikas(_):- 

   write('Πξνζνρή: πνιύ κηθξή έιηθα!.'),nl. 

 

 

periorismoi_elikas_ diadosh ([],_). 

periorismoi_elikas_ diadosh ([_,_,_],_):-!. 

periorismoi_elikas_ diadosh ([_,_,_,_,_,_],_):-!. 

periorismoi_elikas_ diadosh ([_,_,_,_,_,_,_,_,_],_):-!. 

periorismoi_elikas_ diadosh ([_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_],_):-!. 

periorismoi_elikas_ diadosh (L,[Dx,Dy,Dz]):- 

        L=[X1,Y1,Z1, 

           X2,Y2,Z2, 

           X3,Y3,Z3, 

           X4,Y4,Z4, 

           X5,Y5,Z5 

           |R], 

   Dx #= X5-X1, 

   Dy #= Y5-Y1, 

   Dz #= Z5-Z1, 

   periorismoi_elikas_ diadosh 

 ([X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3,X4,Y4,Z4,X5,Y5,Z5|R],[Dx,Dy,Dz]). 
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%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: Periorismos_gefyras/3 (βνεζεηηθό θαηεγόξεκα 

syntetagmenes/3) 

% ΔΗΟΓΟ: Οη αξηζκνί ησλ 2 ακηλνμέσλ θαη ε ηξηηνηαγήο δνκή.  

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Πεξηνξίδνπκε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ 

απνζηάζεσλ λα είλαη σο 12  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

Periorismos_gefyras (A1, A2, Tritogenhs):- 

    syntetagmenes (Tritogenhs,A1,P1), 

    syntetagmenes (Tritogenhs,A2,P2), 

    gefyra(P1,P2). 

 

 

gefyra ([X1,Y1,Z1],[X2,Y2,Z2]):- 

    Dx #= abs(X1-X2), 

    Dy #= abs(Y1-Y2), 

    Dz #= abs(Z1-Z2), 

    Dx #=< 2, 

    Dy #=< 2, 

    Dz #=< 2. 

 

 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: apofygh_symmetriwn 

% ΔΗΟΓΟ: Σν κήθνο ηεο πξσηεΐλεο θαη ε ηξηηνηαγήο δνκή 

% ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ: Δπηβάιεη κηα ζρέζε ζπκκεηξηώλ ζε θάπνηα 

γεηηνληθά ζεκεία 

 

apofygh_symmetriwn(0,[]). 

apofygh_symmetriwn(1,_). 

apofygh_symmetriwn(Mhkos,[[Mhkos,Mhkos,Mhkos],[M,M,Mhkos]|_]):

-   

     artio(Mhkos), 

  M #= Mhkos+1. 

apofygh_symmetriwn(Mhkos,[[N,N,N],[M,M,N]|_]):- 

  peritto(Mhkos), 

  N #= Mhkos + 1, 

  M #= N+1. 

 

  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: periorismoi_energeias/4 

% ΔΗΟΓΟ: Ζ πξσηνηαγήο ιίζηα θαη ε ηξηηνηαγήο ιίζηα. 

% ΔΞΟΓΟ:  Τπνινγίδεη ηελ ελέξγεηα ηεο δηακόξθσζεο ζηελ 

κεηαβιεηή Energeia (ζαλ πεξηνξηζκό)θαη ηελ ιίζηα ησλ επηκέξνπο  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

periorismoi_energeias(Prwtogenhs, Tritogenhs, Energeia, 

Lista_me_Energeies):-  
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 lista_epimerous_energeies(Prwtogenhs, Tritogenhs,  

      Lista_me_Energeies), 

 sum(Lista_me_Energeies,#=,Energeia). 

 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΑ: lista_epimerous_energeies (βνεζεηηθά 

θαηεγνξήκαηα list_pot_amino, pinakas) 

% ΔΗΟΓΟ: The Prwtogenhs list of aminoacids, 

%        The Tritogenhs list of triples, 

% ΔΞΟΓΟ: Ζ ιίζηα Lista_me_Energeies κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θάζε δπλαηή ελέξγεηα ιόγσ επαθήο πνπ ζα 

ππνινγηζζνύλ ζηελ κεηαβιεηή Energeia (ζαλ πεξηνξηζκόο) 

%        Καη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο ηεο δηακόξθσζεο 

 

lista_epimerous_energeies([_],[_],[]). 

lista_epimerous_energeies([Ami1,Ami2|ListaAmin],[Pos1,Pos2|Lis

taPos],Eksodos_lista_energeiwn):- 

     lista_energ_amino(Ami1,Pos1,ListaAmin,ListaPos,L), 

     lista_epimerous_energeies([Ami2|ListaAmin], 

[Pos2|ListaPos], Lista_me_Energeies), 

 append(L,Lista_me_Energeies,Eksodos_lista_energeiwn). 

 

lista_energ_amino(_Aminoksi,_Thesi,[],[],[]). 

lista_energ_amino(Amino,[X1,Y1,Z1],[Amino2|ListaAmin],[[X2,Y2,

Z2]|ListaPos],[En|L]):- 

     pinakas(Amino, Amino2, Energeia), 

     En in {0, Energeia }, 

     DX #= abs(X1 - X2), 

     DY #= abs(Y1 - Y2), 

     DZ #= abs(Z1 - Z2), 

     2 #= DX + DY + DZ  #<=> En #= Energeia, %%% 

πλεηζθνξά επαθήο  

     

lista_energ_amino(Amino,[X1,Y1,Z1],ListaAmin,ListaPos,L). 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΦΑΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ  

% ΖΜΔΗΩΖ: time_out/3 είλαη έλα ελζσκαησκέλν κεηα-θαηεγόξεκα 

% :- time_out( Goal, Time, L)  

% 1. Δπηζηξέθεη L = success αλ κηα ιύζε γηα ηνλ ζηόρν Goal 

βξεζεί ζε <= Time ms. 

% 2. Δπηζηξέθεη L = time_out αλ κηα ιύζε γηα ηνλ ζηόρν Goal 

δελ βξεζεί ζε ρξόλν <= Time ms. 

% 3. Δπηζηξέθεη fails αλ ζε ρξόλν <= Time ms απνδεηρζεί όηη 

δελ ππάξρνπλ ιύζεηο γηα ηνλ ζηόρν Goal. 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

anazhthsh_lyshs(Xronos, Tritogenhs, Energeia) :-  

Xronos_se_millisecs is integer(Xronos * 1000), 

        time_out( 

           (write('μεθηλά ε αλαδήηεζε …'),nl, 

            

           labeling([ff,minimize(Energeia)], Tritogenhs)),  

           Xronos_se_millisecs, Apotel),  

        (Apotel == time_out -> write('Πξνζνρή: Γελ είλαη 

αξθεηόο ν ρξόλνο γηα ηελ εύξεζε ιύζεο !!!'),nl; true), 
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           print_results(Kwdikos, Xronos, Prwtogenhs, 

Deuterogenhs, Tritogenhs ,Sympyknwsh,b). 

 

 

 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% Σα 20 ακηλνμέα   

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Aminoksi(a). Aminoksi(c). Aminoksi(d). 

Aminoksi(e). Aminoksi(f). Aminoksi(g). 

Aminoksi(h). Aminoksi(i). Aminoksi(k). 

Aminoksi(l). Aminoksi(m). Aminoksi(n). 

Aminoksi(p). Aminoksi(q). Aminoksi(r).  

Aminoksi(s). Aminoksi(t). Aminoksi(v). 

Aminoksi(w). Aminoksi(y).  

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

% c 

pinakas(c,c,-3477).   pinakas(c,m,-2240).   pinakas(c,f,-2424).   

pinakas(c, i, -2410). pinakas(c, l, -2343). pinakas(c, v, -2258).  

pinakas(c, w, -2080). pinakas(c, y, -1892). pinakas(c, a, -1700). 

pinakas(c, g, -1101). pinakas(c, t, -1243). pinakas(c, s, -1306).  

pinakas(c, n, -788).  pinakas(c, q, -835).  pinakas(c, d, -616). 

pinakas(c, e, -179).  pinakas(c, h, -1499). pinakas(c, r, -771). 

pinakas(c, k, -112).  pinakas(c, p, -1196). 

% m 

pinakas(m, m, -1901). pinakas(m, f, -2304). pinakas(m, i, -2286). 

pinakas(m, l, -2208). pinakas(m, v, -2079). pinakas(m, w, -2090).   

pinakas(m, y, -1834). pinakas(m, a, -1517). pinakas(m, g, -897). 

pinakas(m, t, -999).  pinakas(m, s, -893).  pinakas(m, n, -658). 

pinakas(m, q, -720).  pinakas(m, d, -409).  pinakas(m, e, -209). 

pinakas(m, h, -1252). pinakas(m, r, -611).  pinakas(m, k, -146). 

pinakas(m, p, -788). 

% f 

pinakas(f, f, -2467). pinakas(f, i, -2530). pinakas(f, l, -2491). 

pinakas(f, v, -2391). pinakas(f, w, -2286). pinakas(f, y, -1963). 

pinakas(f, a, -1750). pinakas(f, g, -1034). pinakas(f, t, -1237).  

pinakas(f, s, -1178). pinakas(f, n, -790).  pinakas(f, q, -807). 

pinakas(f, d, -482).  pinakas(f, e, -419).  pinakas(f, h, -1330 ). 

pinakas(f, r, -805).  pinakas(f, k, -270).  pinakas(f, p, -1076). 

% i 

pinakas(i, i, -2691). pinakas(i, l, -2647). pinakas(i, v, -2568).  

pinakas(i, w, -2303). pinakas(i, y, -1998). pinakas(i, a, -1872). 

pinakas(i, g, -885).  pinakas(i, t, -1360). pinakas(i, s, -1037).  

pinakas(i, n, -669).  pinakas(i, q, -778).  pinakas(i, d, -402). 

pinakas(i, e, -439).  pinakas(i, h, -1234). pinakas(i, r, -854). 

pinakas(i, k, -253).  pinakas(i, p, -991). 

% l 

pinakas(l, l, -2501). pinakas(l, v, -2447). pinakas(l, w, -2222).   

pinakas(l, y, -1919). pinakas(l, a, -1728). pinakas(l, g, -767). 

pinakas(l, t, -1202). pinakas(l, s, -959).  pinakas(l, n, -524). 

pinakas(l, q, -729).  pinakas(l, d, -291).  pinakas(l, e, -366). 
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pinakas(l, h, -1176). pinakas(l, r, -758).  pinakas(l, k, -222). 

pinakas(l, p, -771). 

% v 

pinakas(v, v, -2385). pinakas(v, w, -2097). pinakas(v, y, -1790). 

pinakas(v, a, -1731). pinakas(v, g, -756).  pinakas(v, t, -1240). 

pinakas(v, s, -933).  pinakas(v, n, -673).  pinakas(v, q, -642).  

pinakas(v, d, -298).  pinakas(v, e, -335).  pinakas(v, h, -1118). 

pinakas(v, r, -664).  pinakas(v, k, -200).  pinakas(v, p, -886). 

% w 

pinakas(w, w, -1867).  pinakas(w, y, -1834). pinakas(w, a, -1565). 

pinakas(w, g, -1142).  pinakas(w, t, -1077). pinakas(w, s, -1145).  

pinakas(w, n, -884).   pinakas(w, q, -997).  pinakas(w, d, -613). 

pinakas(w, e, -624).   pinakas(w, h, -1383). pinakas(w, r, -912). 

pinakas(w, k, -391).   pinakas(w, p, -1278). 

% y 

pinakas(y, y, -1335).  pinakas(y, a, -1318). pinakas(y, g, -818). 

pinakas(y, t, -892).   pinakas(y, s, -859).  pinakas(y, n, -670). 

pinakas(y, q, -687).   pinakas(y, d, -631).  pinakas(y, e, -453). 

pinakas(y, h, -1222).  pinakas(y, r, -745).  pinakas(y, k, -349). 

pinakas(y, p, -1067). 

% a 

pinakas(a, a, -1119).  pinakas(a, g, -290).  pinakas(a, t, -717).  

pinakas(a, s, -607).   pinakas(a, n, -371).  pinakas(a, q, -323). 

pinakas(a, d, -235).   pinakas(a, e, -039).  pinakas(a, h, -646). 

pinakas(a, r, -327).   pinakas(a, k, 196).   pinakas(a, p, -374). 

% g 

pinakas(g, g, 219).    pinakas(g, t, -311).  pinakas(g, s, -261).  

pinakas(g, n, -230).   pinakas(g, q, 033).   pinakas(g, d, -097). 

pinakas(g, e, 443).    pinakas(g, h, -325).  pinakas(g, r, -050). 

pinakas(g, k, 589).    pinakas(g, p, -042). 

% t 

pinakas(t, t, -617).   pinakas(t, s, -548).  pinakas(t, n, -463). 

pinakas(t, q, -342).   pinakas(t, d, -382).  pinakas(t, e, -192). 

pinakas(t, h, -720).   pinakas(t, r, -247).  pinakas(t, k, 155). 

pinakas(t, p, -222). 

% s 

pinakas(s, s, -519).   pinakas(s, n, -423).  pinakas(s, q, -260). 

pinakas(s, d, -521).   pinakas(s, e, -161).  pinakas(s, h, -639). 

pinakas(s, r, -264).   pinakas(s, k, 223).   pinakas(s, p, -199). 

% n 

pinakas(n, n, -367).   pinakas(n, q, -253).  pinakas(n, d, -344). 

pinakas(n, e, 160).    pinakas(n, h, -455).  pinakas(n, r, -114). 

pinakas(n, k, 271).    pinakas(n, p, -018). 

% q 

pinakas(q, q, 054).    pinakas(q, d, 022).   pinakas(q, e, 179). 

pinakas(q, h, -290).   pinakas(q, r, -042).  pinakas(q, k, 334). 

pinakas(q, p, -035). 

% d 

pinakas(d, d, 179).    pinakas(d, e, 634).   pinakas(d, h, -664). 

pinakas(d, r, -584).   pinakas(d, k, -176).  pinakas(d, p, 189). 

% e 

pinakas(e, e, 933).    pinakas(e, h, -324).  pinakas(e, r, -374). 

pinakas(e, k, -057).   pinakas(e, p, 257). 

% h 

pinakas(h, h, -1078).  pinakas(h, r, -307).  pinakas(h, k, 388). 

pinakas(h, p, -346). 

% r 

pinakas(r, r, 200).    pinakas(r, k, 815).   pinakas(r, p, -023). 

% k 

pinakas(k, k, 1339).   pinakas(k, p, 661). 

% p 
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pinakas(p, p, 129). 

 

% πκκεηξηθέο ηηκέο 

pinakas(P1,P2,C):- 

  pinakas(P2,P1,C),!. 

 

%%% Καηεγνξήκαηα εκθάληζεο 

 

emfanise_apotelesma( Prwtogenhs, Tritogenhs ) :- 

   emfanise_apotelesma( 1 , Prwtogenhs, Tritogenhs ). 

emfanise_apotelesma( I , [Amino|R], [X,Y,Z|N]) :- 

  write(I), write('\t'),  

 write(Amino), write('\t'), 

 write(X), write('\t'), 

 write(Y), write('\t'), 

 write(Z), write('\t'), 

   nl, 

 I1 is I + 1, 

 emfanise_apotelesma( I1, R, N). 

emfanise_apotelesma(_ , [], []). 

 

%%% Καηεγνξήκαηα ρξόλνπ 

 

Arxikos_xronos :- 

    statistics(runtime,[T|_]),  

    assert(Arxh(T)). 

emfanise_xrono(Mhnyma) :- 

  Arxh(Arxikos_xronos), 

  statistics(runtime,[Trexon_xronos|_]), 

  Diafora_xronou is Trexon_xronos - Arxikos_xronos, 

  write(Mhnyma), 

  emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter(Diafora_xronou), 

  write('\t'). 

 

emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter ( K ) :- 

  K < 60000,!, 

  S is integer(K/1000), 

 M is K mod 1000, 

   write(S), 

 write(','), 

 write(M), 

 write('s'). 

emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter ( K ) :- 

  K < 3600000,!, 

  M is integer(K / 60000), 

  S is K mod 60000, 

  write(M), 

  write('min.'), 

  emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter (S). 

emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter ( K ) :- 

  H is integer(K / 3600000), 

  M is K mod 3600000, 

  write(H), 

  write('hours.'), 

  emfanise_apotelesma_se_wres_lepta_deyter (M). 
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%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% Απνκάθξπλζε βεβαησκέλσλ γεγνλόησλ,  

% πνπ παξέκεηλαλ ζηελ κλήκε ιόγσ απόξξηςεο ηεο εθηέιεζεο 

 

katharise :-   

  retract(start(_)), 

  katharise. 

katharise. 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: elegxos/1 

% ΔΗΟΓΟ: Μηα ιίζηα  

% ΔΞΟΓΟ: Αιεζήο αλ ε ιίζηα πεξηέρεη ακηλνμέα 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

elegxos([T|R]):- 

    ground(T), 

    aminoksi(T),!, 

    elegxos(R). 

elegxos([_T|_R]):- 

    write('Λαλζαζκέλε αθνινπζία ακηλνμέσλ'),nl, 

    fail. 

elegxos([]). 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% Καηεγόξεκα γηα άξηην/πεξηηηό. 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

artio (X) :-  

    0 #= X mod 2. 

 

peritto(X):-  

1 #= X mod 2. 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: bathmwto_ginomeno 

% ΔΗΟΓΟ: V1, V2 

% ΔΞΟΓΟ: V1 X V2. 

% ΖΜΔΗΩΖ: Πξόθεηηαη γηα κε γξακκηθνύο πεξηνξηζκνύο  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

bathmwto_ginomeno ([Ax,Ay,Az],[Bx,By,Bz],S):- 

          Px #= Ax*Bx, 

          Py #= Ay*By, 

          Pz #= Az*Bz, 

        sum([Px,Py,Pz],'#=',S). 

 

 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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% ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑ: syntetagmenes /3 

% ΔΗΟΓΟ: Ζ ηξηηνηαγήο δνκή θαη ν αξηζκόο ελόο ακηλνμένο 

% ΔΞΟΓΟ: Οη ζπληεηαγκέλεο [X,Y,Z] ηνπ ακηλνμένο  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

syntetagmenes(Tritogenhs, A ,[X,Y,Z]):- 

    T1 is (A-1)*3+1,  

    T2 is T1 + 1,  

    T3 is T2 + 1, 

    nth(T1, Tritogenhs,X),  

    nth(T2, Tritogenhs,Y),  

    nth(T3, Tritogenhs,Z). 
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9 Παρϊρτημα 2 - ΠρωτεϏνεσ 
 

ην παξάξηεκα 2 παξαηίζεληαη νη πξσηεΐλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

ζχλνιν ειέγρνπ ηνπ CLP(FD) πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 3D δηακφξθσζεο κηαο πξσηεΐλεο.  

Όιεο νη πξσηεΐλεο θαζψο θαη νη δεπηεξεχνπζεο δνκέο ηνπο πξνέξρνληαη απφ 

ηελ γλσζηή Βάζε Γεδνκέλσλ Πξσηετλψλ PDB [10].   

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 12 

     KWDIKOS = '1LE0', 

     Prwtogenhs = [s,w,t,w,e,g,n,k,w,t,w,k] , 

     Deuterogenhs = [ ptyxwsh(2,4), ptyxwsh(9,11) ]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 12 

        KWDIKOS = '1KVG', 

        Prwtogenhs = [s,c,h,f,g,p,l,g,w,v,c,k], 

        Deuterogenhs = [ gefyra(2,11), 

                      ptyxwsh(3,4), ptyxwsh(9,11)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 16 

         KWDIKOS = '1LE3',    

       Prwtogenhs = [g,e,w,t,w,d,d,a,t,k, 

                    t,w,t,w,t,e],  

       Deuterogenhs = [ptyxwsh(2,6), ptyxwsh(11,15)].  

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο: 17 

        KWDIKOS = '1EDP', 

         Prwtogenhs = [c,s,c,s,s,l,m,d,k,e, 

                    c,v,y,f,c,h,l], 

         Deuterogenhs = [gefyra(1,15), gefyra(3,11), 

                      elika(9,15)  

                     ]. 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 18 

        KWDIKOS = '1PG1', 

       Prwtogenhs = [r,g,g,r,l,c,y,c,r,r, 

                   r,f,c,v,c,v,g,r],  

      Deuterogenhs = [gefyra(6,15), gefyra(8,13), 

                     ptyxwsh(4,9), ptyxwsh(12,17) ]. 
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prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο: 34   

        KWDIKOS = '1ZDD', 

       Prwtogenhs = [f,n,m,q,c,q,r,r,f,y, 

                  e,a,l,h,d,p,n,l,n,e, 

                  e,q,r,n,a,k,i,k,s,i, 

                  r,d,d,c], 

        Deuterogenhs = [ 

                 gefyra(5, 34), 

                      elika(3,13),elika(20,33)]. 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο: 36 

       KWDIKOS = '1VII', 

        Prwtogenhs = [m,l,s,d,e,d,f,k,a,v,  

                   f,g,m,t,r,s,a,f,a,n,  

                      l,p,l,w,k,q,q,n,l,k,  

                      k,e,k,g,l,f], 

       Deuterogenhs = [elika(4,8),elika(15,18),elika(23,32)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο: 40 

        KWDIKOS = '2GP8', 

       Prwtogenhs = [i,t,g,d,v,s,a,a,n,k,  

                    d,a,i,r,k,q,m,d,a,a,  

                        a,s,k,g,d,v,e,t,y,r,  

                        k,l,k,a,k,l,k,g,i,r], 

        Deuterogenhs = [elika(6,21),elika(26,38)].      

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 46 

     KWDIKOS = '1ED0', 

     Prwtogenhs = [k,s,c,c,p,n,t,t,g,r, 

                 n,i,y,n,a,c,r,l,t,g, 

                     a,p,r,p,t,c,a,k,l,s, 

                     g,c,k,i,i,s,g,s,t,c, 

                     p,s,d,y,p,k], 

     Deuterogenhs = [gefyra(3,40),gefyra(4,32),gefyra(16,26), 

                   elika(7,18),elika(23,30), 

                   ptyxwsh(3,4),ptyxwsh(33,34)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% Μήθνο: 54 

     KWDIKOS = '1ENH', 

     Prwtogenhs = [r,p,r,t,a,f,s,s,e,q, 

                 l,a,r,l,k,r,e,f,n,e, 

                     n,r,y,l,t,e,r,r,r,q, 

                     q,l,s,s,e,l,g,l,n,e, 

                     a,q,i,k,i,w,f,q,n,k, 

                     r,a,k,i], 
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     Deuterogenhs = [elika(8,20),elika(26,36),elika(40,52), 

                   ptyxwsh(22,23)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο = 61 

  KWDIKOS = '2ERA', 

  Prwtogenhs = [r,i,c,f,n,h,q,g,s,q, 

             p,q,t,t,k,t,c,s,p,g, 

             e,s,s,c,y,n,k,q,w,s, 

             d,f,r,g,t,i,i,e,r,g, 

             c,g,c,p,t,v,k,p,g,i, 

             k,l,s,c,c,e,s,e,v,c, 

             n], 

  Deuterogenhs = [ ptyxwsh(2,5), ptyxwsh(13,17), 

ptyxwsh(34,41),  

                ptyxwsh(23,31), ptyxwsh(50,55)]. 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο = 63 

  KWDIKOS = '1SN1', 

  Prwtogenhs = [v,r,d,a,y,i,a,k,p,h, 

             n,c,v,y,e,c,a,r,n,e, 

             y,c,n,d,l,c,t,k,n,g, 

             a,k,s,g,y,c,q,w,v,g, 

             k,y,g,n,g,c,w,c,i,e, 

             l,p,d,n,v,p,i,r,v,p, 

             g,k,c], 

  Deuterogenhs = [ gefyra(12,63), gefyra(16,36), 

gefyra(22,46), gefyra(26,48),  

                elika(19,28), ptyxwsh(2,5), ptyxwsh(33,39), 

ptyxwsh(43,51)]. 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%%% Μήθνο = 63 

  KWDIKOS = '1YPA', 

  Prwtogenhs = [m,k,t,e,w,p,e,l,v,g, 

             k,a,v,a,a,a,k,k,v,i, 

             l,q,d,k,p,e,a,q,i,i, 

             v,l,p,v,g,t,i,v,t,m, 

             e,y,r,i,d,r,v,r,l,f, 

             v,d,k,l,d,n,i,a,q,v, 

             p,r,v], 

  Deuterogenhs = [ elika(31,43), ptyxwsh(24,29)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 71 

  KWDIKOS = '1FVS', 

  Prwtogenhs = [a,r,e,v,i,l,a,v,h,g, 

             m,t,c,s,a,c,t,n,t,i, 

             n,t,q,l,r,a,l,k,g,v, 

             t,k,c,d,i,s,l,v,t,n, 

             e,c,q,v,t,y,d,n,e,v, 

             t,a,d,s,i,k,e,i,i,e, 
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             d,c,g,f,d,c,e,i,l,r, 

             d], 

  Deuterogenhs = [ elika(13,26), elika(51,62), ptyxwsh(30,36), 

ptyxwsh(41,46), ptyxwsh(2,9), ptyxwsh(65,70)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 79 

  KWDIKOS = '1B4R', 

  Prwtogenhs = [a,t,l,v,g,p,h,g,p,l, 

             a,s,g,q,l,a,a,f,h,i, 

             a,a,p,l,p,v,t,a,t,r, 

             w,d,f,g,d,g,s,a,e,v, 

             d,a,a,g,p,a,a,s,h,r, 

             y,v,l,p,g,r,y,h,v,t, 

             a,v,l,a,l,g,a,g,s,a, 

             l,l,g,t,d,v,q,v,e], 

  Deuterogenhs = [ ptyxwsh(2,4), ptyxwsh(14,21), 

ptyxwsh(46,51), ptyxwsh(39,43), ptyxwsh(28,32), 

ptyxwsh(55,64), ptyxwsh(69,78)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 86 

  KWDIKOS = '1NFJ', 

  Prwtogenhs = [e,h,v,v,y,v,g,n,k,p, 

             v,m,n,y,v,l,a,t,l,t, 

             q,l,n,e,g,a,d,e,v,v, 

             i,k,a,r,g,r,a,i,s,r, 

             a,v,d,v,a,e,i,v,r,n, 

             r,f,m,p,g,v,k,v,k,e, 

             i,k,i,d,t,e,e,l,e,s, 

             e,q,g,r,r,s,n,v,s,t, 

             i,e,i,v,l,a], 

  Deuterogenhs = [ elika(10,24), elika(36,52), ptyxwsh(2,5), 

ptyxwsh(28,34), ptyxwsh(77,86), ptyxwsh(57,67)]. 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 91 

  KWDIKOS = '1JNS', 

  Prwtogenhs = [a,k,t,a,a,a,l,h,i,l, 

             v,k,e,e,k,l,a,l,d,l, 

             l,e,q,i,k,n,g,a,d,f, 

             g,k,l,a,k,k,h,s,i,c, 

             p,s,g,k,r,g,g,d,l,g, 

             e,f,r,q,g,q,m,v,p,a, 

             f,d,k,v,v,f,s,c,p,v, 

             l,e,p,t,g,p,l,h,t,q, 

             f,g,y,h,i,i,k,v,l,y, 

             r], 

  Deuterogenhs = [ elika(14,27), elika(30,36), elika(43,47), 

elika(60,67), ptyxwsh(50,53), ptyxwsh(3,11), ptyxwsh(82,89), 

ptyxwsh(74,79)]. 
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prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 94 

  KWDIKOS = '1CI5', 

  Prwtogenhs = [s,s,q,q,i,y,g,v,k,y, 

             g,n,v,t,f,h,v,p,s,n, 

             q,p,l,k,e,v,l,w,k,k, 

             q,k,d,k,v,a,e,l,e,n, 

             s,e,f,r,a,f,s,s,f,k, 

             n,r,v,y,l,d,t,k,s,g, 

             s,l,t,i,y,n,l,t,s,s, 

             d,e,d,e,y,e,m,e,s,p, 

             n,i,t,d,s,m,k,f,f,l, 

             y,v,g,e], 

  Deuterogenhs = [ elika(49,52), ptyxwsh(3,8), ptyxwsh(85,93), 

ptyxwsh(74,79), ptyxwsh(26,30), ptyxwsh(33,39), 

ptyxwsh(42,45)]. 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 96 

  KWDIKOS = '1HS7', 

%% commented the short elika 

  Prwtogenhs = [t,n,q,k,t,k,e,l,s,n, 

             l,i,e,t,f,a,e,q,s,r, 

             v,l,e,k,e,c,t,k,i,g, 

             s,k,r,d,s,k,e,l,r,y, 

             k,i,e,t,e,l,i,p,n,c, 

             t,s,v,r,d,k,i,e,s,n, 

             i,l,i,h,q,n,g,k,l,s, 

             a,d,f,k,n,l,k,t,k,y, 

             q,s,l,q,q,s,y,n,q,r, 

             k,s,l,f,p,l], 

  Deuterogenhs = [ elika(2,29), elika(35,45), elika(45,60), 

%elika(61,66),  

               elika(66,94)]. 

 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 97 

  KWDIKOS = '1J27', 

  Prwtogenhs = [m,k,a,y,l,g,l,y,t,a, 

             r,l,e,t,p,a,r,s,l,k, 

             e,k,r,a,l,i,k,p,a,l, 

             e,r,l,k,a,r,f,p,v,s, 

             a,a,r,l,y,g,l,d,a,w, 

             g,y,e,v,v,g,f,t,l,l, 

             g,n,d,p,a,w,v,e,e,t, 

             m,r,a,a,a,r,f,l,a,e, 

             a,g,g,f,q,v,a,l,e,e, 

             f,r,l,e,a,f,e], 

  Deuterogenhs = [ elika(18,37), elika(63,81), ptyxwsh(40,45), 

ptyxwsh(52,61), ptyxwsh(2,13), ptyxwsh(85,97)]. 

 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 98 
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  KWDIKOS = '2NCM', 

  Prwtogenhs = [r,v,l,q,v,d,i,v,p,s, 

             q,g,e,i,s,v,g,e,s,k, 

             f,f,l,c,q,v,a,g,d,a, 

             k,d,k,d,i,s,w,f,s,p, 

             n,g,e,k,l,s,p,n,q,q, 

             r,i,s,v,v,w,n,d,d,d, 

             s,s,t,l,t,i,y,n,a,n, 

             i,d,d,a,g,i,y,k,c,v, 

             v,t,a,e,d,g,t,q,s,e, 

             a,t,v,n,v,k,i,f], 

  Deuterogenhs = [ gefyra(24,79), ptyxwsh(3,8), 

ptyxwsh(19,28), ptyxwsh(61,67), ptyxwsh(52,57), 

ptyxwsh(11,15), ptyxwsh(87,98), ptyxwsh(75,83), 

ptyxwsh(34,39), ptyxwsh(43,45)]. 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 98 

  KWDIKOS = '1BM8', 

  Prwtogenhs = [q,i,y,s,a,r,y,s,g,v, 

             d,v,y,e,f,i,h,s,t,g, 

             s,i,m,k,r,k,k,d,d,w, 

             v,n,a,t,h,i,l,k,a,a, 

             n,f,a,k,a,k,r,t,r,i, 

             l,e,k,e,v,l,k,e,t,h, 

             e,k,v,q,g,g,f,g,k,y, 

             q,g,t,w,v,p,l,n,i,a, 

             k,q,l,a,e,k,f,s,v,y, 

             d,q,l,k,p,l,f,d], 

  Deuterogenhs = [ elika(33,39), elika(44,54), elika(77,86), 

elika(90,97), ptyxwsh(2,7), ptyxwsh(10,16), ptyxwsh(21,25), 

ptyxwsh(61,63), ptyxwsh(72,74)]. 

 

 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 100 

  KWDIKOS = '1JHG', 

  Prwtogenhs = [s,a,a,m,a,e,q,r,h,q, 

             e,w,l,r,f,v,d,l,l,k, 

             n,a,y,q,n,d,l,h,l,p, 

             l,l,n,l,m,l,t,p,d,e, 

             r,e,a,l,g,t,r,v,r,i, 

             i,e,e,l,l,r,g,e,m,s, 

             q,r,e,l,k,n,e,l,g,a, 

             g,i,a,t,i,t,r,g,s,n, 

             s,l,k,a,a,p,v,e,l,r, 

             q,w,l,e,e,v,l,l,k,s], 

  Deuterogenhs = [ elika(2,24), elika(28,35), elika(38,56), 

elika(61,68), elika(72,84), elika(87,97)]. 

 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 
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%% prwteinh Μήθνο: 101 

  KWDIKOS = '1UKU', 

  Prwtogenhs = [m,i,i,v,y,t,t,f,p,d, 

             w,e,s,a,e,k,v,v,k,t, 

             l,l,k,e,r,l,i,a,c,a, 

             n,l,r,e,h,r,a,f,y,w, 

             w,e,g,k,i,e,e,d,k,e, 

             v,g,a,i,l,k,t,r,e,d, 

             l,w,e,e,l,k,e,r,i,k, 

             e,l,h,p,y,d,v,p,a,i, 

             i,r,i,d,v,d,d,v,n,e, 

             d,y,l,k,w,l,i,e,e,t, 

             k], 

  Deuterogenhs = [ elika(10,24), elika(58,60), elika(61,73), 

elika(89,100), ptyxwsh(29,41), ptyxwsh(44,57), ptyxwsh(2,8), 

ptyxwsh(81,84)]. 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 101 

  KWDIKOS = '1P1L', 

  Prwtogenhs = [m,h,n,f,i,y,i,t,a,p, 

             s,l,e,e,a,e,r,i,a,k, 

             r,l,l,e,k,k,l,a,a,c, 

             v,n,i,f,p,i,k,s,f,f, 

             w,w,e,g,k,i,e,a,a,t, 

             e,f,a,m,i,v,k,t,r,s, 

             e,k,f,a,e,v,r,d,e,v, 

             k,a,m,h,s,y,t,t,p,c, 

             i,c,a,i,p,i,e,r,g,l, 

             k,e,f,l,d,w,i,d,e,t, 

             v], 

  Deuterogenhs = [ elika(11,25), elika(62,74), elika(90,102), 

ptyxwsh(30,42), ptyxwsh(45,59), ptyxwsh(2,9), ptyxwsh(81,85)]. 

 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 

%% prwteinh Μήθνο: 102 

  KWDIKOS = '', 

  Prwtogenhs = [m,e,e,v,v,l,i,t,v,p, 

             s,e,e,v,a,r,t,i,a,k, 

             a,l,v,e,e,r,l,a,a,c, 

             v,n,i,v,p,g,l,t,s,i, 

             y,r,w,q,g,e,v,v,e,d, 

             q,e,l,l,l,l,v,k,t,t, 

             t,h,a,f,p,k,l,k,e,r, 

             v,k,a,l,h,p,y,t,v,p, 

             e,i,v,a,l,p,i,a,e,g, 

             n,r,e,y,l,d,w,l,r,e, 

             n,t], 

  Deuterogenhs = [ elika(11,25), elika(63,75), elika(91,101), 

ptyxwsh(30,42), ptyxwsh(47,60), ptyxwsh(2,9), ptyxwsh(82,86)]. 

 

 

prwteinh(KWDIKOS, Prwtogenhs, Deuterogenhs):- 
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%% prwteinh Μήθνο: 104 

  KWDIKOS = '1TQG', 

  Prwtogenhs = [g,s,h,m,e,y,l,g,v,f, 

             v,d,e,t,k,e,y,l,q,n, 

             l,n,d,t,l,l,e,l,e,k, 

             n,p,e,d,m,e,l,i,n,e, 

             a,f,r,a,l,h,t,l,k,g, 

             m,a,g,t,m,g,f,s,s,m, 

             a,k,l,c,h,t,l,e,n,i, 

             l,d,k,a,r,n,s,e,i,k, 

             i,t,s,d,l,l,d,k,i,f, 

             a,g,v,d,m,i,t,r,m,v, 

             d,k,i,v], 

  Deuterogenhs = [ elika(2,30), elika(33,54), elika(56,75), 

elika(81,103)]. 
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