
       

LINIOWA ANALIZA DYSKRYMINACYJNA JAKO WSPARCIE PRZYPISANIA
WIDM NMR WEWNĘTRZNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH BIAŁEK

a Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa 
b Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauki, ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
c Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

   Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) odgrywa ważną rolę w określaniu struktury i dynamiki białek. Standardowe przypisanie sygnałów w widmach NMR białek opiera się 
na analizie zestawu wyników z trójwymiarowych eksperymentów, które razem dostarczają informacji o sekwencyjnych połączeniach przesunięć chemicznych poszczególnych jąder. Poprawne 
przypisanie sygnałów jądrom atomowym tworzącym szkielet białka jest pierwszym, a zarazem jednym z ważniejszych kroków w analizie jego struktury.
  Proponujemy zastosowanie liniowej analizy dyskryminacyjnej (LDA) do procesu przypisywania, który może być skutecznie wspierany przez znalezienie „ukrytych” wzorców przesunięcia 
chemicznego, specyficznych dla poszczególnych typów reszt aminokwasowych.Na postawie danych zawartych w bazie BMRB (ang. Biological Magnetic Resonance Data Bank) stworzyliśmy 
zestaw treningowy składajacy się z przesunięć chemicznych 17 niezwiniętych białek. Wzorce są znajdowane w zestawie danych treningowych przy użyciu LDA, a następnie są wykorzystywane do 
klasyfikacji układów spinowych analizowanej próbki alfa-synukleiny.
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Wnioski

 Wierzymy, że wraz z rosnącą liczbą przypisań 
rezonansowych IDP w bazach danych, metoda ta stanie się w 
przyszłości jeszcze wydajniejsza i bardziej niezawodna.

Liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA)
   
1) Rozkład Gaussa opisuje rozłożenie danych w każdej klasie

2) Wszystkie macierze kowariancji (Σ) są równe średniej 
macierzy kowariancji

  Ta metoda wykorzystuje już sklasyfikowany zestaw danych 
(zestaw treningowy), aby jawnie próbować modelować różnicę 
między klasami. Po odpowiednim przeszkoleniu model można 
następnie wykorzystać do klasyfikacji układów spinów 
nieprzypisanego białka (zestaw testujący).
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Rys. 1. Schemat procesu przypisania białka.

Rys. 4. Wyniki analizy LDA  przesunięć chemicznych α-synukleiny.

Rys. 2. Projekcja Cβ/Hβ przedstawiająca przesunięcia chemiczne 18 nieszwiniętych 
białek z BMRB (kolorowe markery) oraz eksperymentalne przesunięcia chemiczne 
α-synukleiny (czarne kółka)

Rys 3. Znaczenie różnych przesunięć chemicznych dla modeli klasyfikacji, mierzone 
jako poziom błędu modeli LDA podczas dokonywania klasyfikacji na zbiorze testowym 
z pominiętąkolumną odpowiadającą jednemu przesunięciu chemicznemu

Projekcja, która maksymalizuje:

          Dystans pomiędzy klasami
          Rozrzut wewnątrz klasy

______________________________________________

 Na podstawie siedmiu przesunięć chemicznych  (HN, N, 
CO, Cα, Cβ, Hα,  Hβ.), skonstruowaliśmy trzy zestawy 
treningowe:
● zestaw (i): HN, N, Cα i CO
● zestaw (ii): Cα, Cβ , Hα i Hβ
● zestaw (iii): siedem przesunięć chemicznych. 

● LDA identyfikuje reszty w łańcuchu skuteczniej niż 
klasyczne rozpoznanie „manualne”. 

● LDA to powszechne zadanie przenoszenia listy 
rezonansów z repozytorium (np. BMRB) do 
eksperymentalnego widma nowej próbki.

 W przypadku mapowania rezonansowego w IDPs ten wymóg 
można spełnić, wybierając jako zestaw treningowy białka 
opisane w bazie danych BMRB jako „nieustrukturyzowane”, 
„rozwinięte” lub „nieuporządkowane”. Nasz zestaw 
treningowy składał się z 1613 układów spinowych z 17 takich 
białek.

Praktyczne wskazówki

● Najlepszy zestaw treningowy dla LDA powinien mieć 
podobne cechy jak dane testowe.

● Używaj jak największej liczby systemów spinów 
treningowych 

● 4D HabCab(CO)NH to eksperyment zapewniający 
optymalne dane dla LDA 

● Ostatnią praktyczną uwagą jest zawsze łączenie wyników 
LDA z innymi dostępnymi informacjami.
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Zastosowanie 1  Transfer listy pików.

Zastosowanie 2: Mapowanie łańcuchów


