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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Утврђивање Н-гликозилованости протеина методама машинског учења”
Значаj теме и области:
Протеини су jедни од наjважниjих биомолекула и представљаjу кључне компоненте многих биолошких
процеса. У циљу обављања своjих функциjа, већина еукариотских протеина подлеже различитим модификациjама на молекулском нивоу. Jедна од наjважниjих таквих модификациjа jесте гликозилациjа,
коjа представља везивање угљених хидрата (другачиjе гликана), помоћу гликозидних веза, за молекуле
протеина. Постоjи више врста гликозилациjа, при чему ће у овом раду бити фокус на Н-везаноj гликозилациjи, коjа директно утиче на функциjу протеина као и на начин његовог савиjања. Показано jе
да промене процеса Н-везане гликозилациjе могу довести до развитка многих болести код различитих
организама, при чему jе наjвише оних коjе погађаjу нервни систем [1].
Специфични циљ рада:
Протеини могу, али не мораjу подлећи процесу гликозилациjе. Уколико jедан протеин подлеже овом
процесу, кажемо да има своjство гликозилованости. Гликозилованост протеина се може утврдити
експерименталнним, лабораториjским методама или помоћу рачунарских програма. Прве предстаљаjу
методе коjе су jако поуздане, али су са друге стране споре и често скупе. Међу другим методама, методе
машинског учења су се показале посебно ефикасним у циљу решавања овог проблема. Циљ овог мастер
рада представља развоj класификатора коjи за дати протеин одређуjе да ли ће он бити Н-гликозилован
или не, помоћу различитих метода машинског учења (метода потпорних вектора, неуронска мрежа), као
и налажење коjа од метода даjе наjбоље резултате над истим скупом података и атрибута.
Остале битне информациjе:
Скуп података над коjим ће се решавати проблем представља скуп протеина организма Arabidopsis
thaliana, UniProt базе података. Имплементациjа представљених идеjа ће бити спроведена помоћу
програмског jезика Python и великог броjа доступних библиотека (Biopython, Keras, SciKit-Learn, итд.).
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