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Background and Aims: Cholera is a lethal diarrheal disease that cause by Vibrio
cholerae. Cholera toxin and colonization factor pili (tcpA) are the major virulence factor in
V.cholerae pathogenesis. The B subunit of the enterotoxin )ctxB) which is responsible for toxin
binding to eukaryotic cells and toxin-coregulated pili A (tcpA) that is essential for V.cholerae
colonization, have immunogenic properties. Chimeric proteins carrying epitopes, linkers or
adjuvant sequences could increase immunogenicity for recombinant antigens and can also elicit
broad immune responses. The aim of this study was to design am immunogen against adherence
and toxicity of V.cholorae.
Materials and Methods: ctxB and tcpA genes were analyzed for rare codons and gene
optimization was performed using optimization software. The half-life and protein instability
index was determined. Secondary and tertiary structure was predicted and evaluated. Linear and
conformational epitopes were predicted. Recombinant pET28a/chimeric gene plasmid was
transformed to E.coli BL21 DE3 and expression was induced with Isopropyl β-D-1thiogalactopyranoside (IPTG). The protein expression was evaluated by sodium dodecyl sulfate
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Results: Chimeric protein instability index was 24.04 and the codon adaptation index of
chimeric constructs increased to 0.9. The tertiary predicted structure of the chimeric proteins
confirmed and mRNA was stable. Conformational and linear epitopes were seen in both domains
of the chimeric protein. Restriction analysis confirmed cloning of the gene into pET28a vector.
Expression of recombinant protein in E.coli led to the production of chimeric protein with 35 k
Da molecular weight.
Conclusions: According to the results of bioinformatics and recombinant protein
expression, the design chimeric protein could be used as an immunogen to evaluate the
immunity against cholera.
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طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت ژن کایمر دربردارنده زیر واحد  Bکلراتوکسین و زیر واحد A
میالد عامریان ،شهرام نظریان ،حسین هنری ،محمد ابراهیم مینایی ،عماد کردبچه
مرکز تحقیقات زیستشناسی ،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1931/11/20 :
پذیرش1931/10/11:

چکیده
زمینه و اهداف:

وبا بیماری خطرناکی است که توسط ویبریو کلرا ایجاد میشود .فاکتور کلونیزاسیون پیلی

) Toxin-coregulated pili A (tcpAو توکسین کلرا مهمترین عوامل بیماریزایی ویبریوکلرا میباشند .زیر واحد B
انتروتوکسین ) Cholera toxin subunit B (ctxBمسئول اتصال سم به سلول یوکاریوتی است و
 tcpAکه برای کلونیزاسیون باکتری ضروری است ،ویژگیهای ایمونوژنیک دارند .پروتئینهای کایمر دربردارنده اپی

انتشار آنالین1931/21/11:

توپ و ادجوانت ،میتوانند سبب افزایش خاصیت ایمونوژنیسیتی پروتئینها شوند و سبب بروز پاسخهای ایمنی گردند.

موضوع:

هدف از تحقیق طراحی ایمنوژن کایمر علیه فاکتورهای اتصال و توکسین ویبریو کلرا بود.

میکروبشناسی مولکولی
IJMM 1396; 11(3): 37-48

نویسنده مسئول:
دکتر شهرام نظریان

مواد و روش کار:

ژن  ctxBو  tcpAبه لحاظ وجود کدونهای نادر مورد بررسی قرار گرفتند و بهینهسازی

ژنها انجام شد .نیمهعمر و شاخص ناپایداری پروتئین تعیین گردید .ساختارهای دوم و سوم پروتئین پیشبینی و
ارزیابی شد .اپی توپهای خطی و فضایی نیز تعیین گردید .پالسیمد نوترکیب به سلولهای مستعد منتقل و بیان پروتئین
با استفاده از  IPTGالقا گردید .بیان پروتئین با روش  SDS-PAGEوسترن بالتینگ ارزیابی شد.

یافتهها:

شاخص ناپایداری پروتئین کایمر  40/40بود .شاخص سازگاری کدون سازه کایمر به  4/9افزایش یافت.

مرکز تحقیقات زیستشناسی،

ساختار سوم پیشبینیشده نیز کیفیت مناسبی را داشت و  mRNAآن نیز پایدار بود .اپی توپهای فضایی و خطی در

دانشکده و پژوهشکده علوم پایه،

هر دو دومین پروتئین کایمر دیده شد .آنالیز همسانه سازی ،پالسمید نوترکیب واجد ژن کایمر را تائید کرد .بیان پروتئین

دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

نوترکیب از ژن سنتزی منجر به تولید پروتئینی با وزن  53کیلو دالتون شد.

تهران ،ایران
تلفن2310111122392 :

پست الکترونیک:
nazarian56@gmail.com

نتیجهگیری :با توجه به نتایج بررسیهای بیوانفورماتیکی و بیان پروتئین نوترکیب میتوان از آن بهعنوان
ایمونوژن جهت بررسیهای ایمنی علیه وبا استفاده شود.

کلمات کلیدی :ویبریوکلرا ،فاکتورهای ویروالنس ،کلرا توکسین ،طراحی بیوانفوراتیکی ،ژن کایمر
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بیماریهای عفونی ساالنه حدود  11میلیون نفر از کودکان
زیر  5سال را به کام مرگ میکشند .این در حالی است که از این
آمار بیماریهای اسهالی  7/1میلیون مرگومیر را به خود
اختصاص میدهند که یکی از عوامل ایجادکننده اسهال
ویبریوکلرا میباشد ( .)1،0ویبریوکلرا عامل بیماری مهلک وبا است
که اغلب کشورهای جهان سوم را درگیر مینماید و با مرگومیر
باالیی نیز همراه است ( .)9،2عملکرد توکسین مترشحه از
باکتری ،منجر به از دست دادن سریع آب و الکترولیتها و
درنتیجه کاهش شدید حجم پالسمای خون و در موارد حاد منجر
به مرگ خواهد شد ( .)1،1ویبریوکلرا دارای فاکتورهای

بیماریزایی متعددی ازجمله آنزیمها و سموم مختلف میباشد که
مهمترین آنها کلرا توکسین است که یک انتروتوکسین بوده و
عامل اصلی بیماری وبا میباشد ( .)1،1درنتیجه عملکرد توکسین،
آب و الکترولیتها از بدن خارجشده و باعث کاهش شدید حجم
پالسمای خون و درنهایت مرگ در عرض چند ساعت خواهد شد.
ویبریو از راه دستگاه گوارش با خوردن غذا و یا آشامیدن آب
آلوده وارد بدن میشود و پس از عبور از سد اسیدی شیره معده
در محیط قلیایی روده کوچک در بین پرزهای الیه مخاطی
چسبیده و شروع به تکثیر مینماید ( .)1با توجه به خواص
آنتیژنیک قابلتوجه کلراتوکسین ،مطالعات زیادی جهت استفاده
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پیلی ویبریو کلرا

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 7مرداد و شهریور 1731
از این توکسین برای ایجاد مصونیت در برابر این بیماری صورت
گرفته است (.)3،12

یکی از جنبههای مهم در بیوانفورماتیک شامل مطالعه
ساختارهای پروتئینهای جدید و نیز و طراحی الگوریتمهایی
برای نمایش اپی توپهای سلولهای  Bو  Tمیباشد که از این
طریق زمان و هزینه موردنیاز برای بررسیهای آزمایشگاهی را
کاهش میدهد .با استفاده از این روشها ،ایمنی شناسان
میتوانند جایگاههای میان کنش سیستم ایمنی با آنتیژنها را
شناسایی کنند که به نوبه خود میتواند منتهی به ساخت
واکسنهای جدید شود.
پروتئینهای کایمر دربردارنده زیر واحدهای پروتئینی،
لینکرها و توالیهایی با خاصیت ادجوانتی ،میتوانند سبب افزایش
خاصیت ایمونوژنیسیتی پروتئینهای نوترکیب شوند ( .)13با توجه
به مزایای استفاده از پروتئینهای کایمر و با در نظر گرفتن
تحقیقاتی قبلی انجامشده که مؤید کارایی پروتئینهای نوترکیب
 TcpAو  CtxBعلیه بیماریزایی ویبریو کلرا بود ،هدف از این
تحقیق طراحی ایمنوژن کایمر نوترکیب علیه فاکتورهای اتصال و
توکسین باکتری ویبریوکلرا میباشد.
مواد و روشها
به دست آوردن توالی و طراحی سازه
برای طراحی سازه ژنی نوترکیب توالی ژنهای کد کننده
کاست ژنی از بخش سکانسهای مرجع از سایت  NCBIبا کد
دسترسی  NC_015209.1برای ژن  ctxBو کد دسترسی
 NZ_CP013311.1برای ژن  tcpAدریافت شد .همچنین
توالیهای آمینواسیدی نیز از پایگاه داده  Uni Protبا کدهای
دسترسی  P01556و  P23024به ترتیب برای پروتئین  CtxBو
 TcpAدانلود و با فرمت  FASTAذخیره شد.
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پروتئین ) TcpA (Toxin coregulated pillusبهعنوان زیر
واحد بزرگ پیلی باکتری محسوب میشود .با توجه به محل
قرارگیری  tcpAدر سطح باکتری ،این پروتئین در دسترس
سیستم ایمنی بوده و باعث شده تا کاندید مناسبی بهمنظور توسعه
ایمنی ضد کلونیزاسیون باکتری وبا باشد .پروتئین  TcpAبا وزن
حدود  22کیلو دالتون توسط ژنی دارای  533جفت باز کد
میشود ( .)11پروتئین کلرا توکسین ،متشکل از زیر واحدهای
هترودایمر  (CtxA) Cholera enterotoxin subunit Aبا وزن
مولکولی  23422دالتون و زیر واحدهای هوموپنتامر
) Cholera toxin subunit B (CtxBبا وزن مولکولی حدود
 53222دالتون میباشد .زیر واحد  Aبهصورت پروتئولیتیکی
برش خورده و دوزنجیره پلی پپتیدی به نامهای  A1و  A2ایجاد
مینماید .به نظر میرسد مسئول کلیه فعلوانفعاالت بیولوژیکی،
زیر واحد  A1کلرا توکسین باشد ( .)10-11بخش اتصالی شامل 5
قسمت  127اسیدآمینهای است که آرایش حلقه مانند داشته و
دارای محل اتصال به گانگلوزید  GM1سلولهای اپی تلیال ژنوم
هستند .زیر واحد  Bمسئول اتصال سم به گیرندههای موجود در
غشاء سیتوپالسمی سلول میزبان بوده و فاقد خاصیت سمی
میباشد .امروزه  CtxBبهعنوان ایمونو ادجوانت قوی در ایمنیزایی
وابسته به مخاط میدانند ،زیرا این پروتئین یک انتقالدهنده
بسیار مؤثر برای ترشح آنتیبادی سیستمیک و مخاطی برای
آنتیبادی ژنهای کونژوکه شده میباشد ( .)11از طرفی یکی از
راههای تقویت اثر واکسنها استفاده از ادجوانتها است که
میتوان با فیوژ کردن آنتیژنهای کاندیدای واکسن با ادجوانت
هایی مثل  ctxBسبب تقویت پاسخهای ایمنی شد .در بین
سازوکارهای واکسیناسیون به ایمونوژن ها و واکسنهای زیر
واحدی نوترکیب توجه زیادی شده است .ساخت واکسن نوع
نوترکیب باعث صرفهجویی در هزینه ،تولید و القا سطح باال و
طوالنیمدتی از محافظت بعد از دوز اولیه میشود (.)11،11
واکسنهای زیر واحدی بهطور قابلتوجهی ایمنتر و اختصاصیتر
بوده و واکنشهای غیراختصاصی کمتری را در سیستم ایمنی به
راه انداخته و به همین جهت توانایی هدف قرار دادن عامل بیگانه
را داشته است .علیرغم خواص ایمونولوژیکی کلرا توکسین که
بسیار موردتوجه محققان میباشد ،ولی سمیت آن موجب محدود
شدن استفاده برای واکسیناسیون انسانی شده است .در عوض به
علت عدم خاصیت سمی زیر واحد  ،Bاستفاده از  CtxBبهعنوان

ایمونوژن مخاطی در انسان مورد بررسی قرارگرفته است .استفاده
از ایمونوژن های کایمری و واکسنهای چند زیر واحدی بهجای
تک زیر واحدیها به دلیل پاسخ کامل و ایمنتر موردتوجه قرار
میگیرد( ( Kundu .)13و همکاران ایمنیزایی پروتئینهای
نوترکیب  TcpAو  CtxBرا به صورت جداگانه و مخلوط باهم
علیه ویبریو کلرا  O1را موردمطالعه قراردادند .استفاده از آنتیژن
 ctxBبهعنوان ایمونوژن مصونیت بخشی  32/45درصد و آنتیژن
 tcpAمصونیت بخشی  41/1درصد را نشان داد .این در حالی بود
که استفاده همزمان هر دو آنتیژن سبب مصونیت  122درصدی
در مدل حیوان شد (.)12

عامریان و همکاران | طراحی ژن کایمر علیه ویبریوکلرا

نرمافزار  (Spain) Optimizerبرای بهینهسازی توالی کد
کننده و درنتیجه بهبود بیان پروتئین نوترکیب کایمر استفاده
گردید ( .)02بررسی آنتیژنیسیته پروتئین کایمر با استفاده از
سرور آنالین  (Bulgaria Sofia) VaxiJenانجام گرفت
(.)13-00
ویژگی فیزیکی و شیمیایی
ویژگیهایی نظیر وزن مولکولی ،ترکیب اسیدهای آمینه
تشکیلدهنده پروتئین ،تکرار آنها،تعداد اسیدهای آمینه باردار
مثبت و منفی ،خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین ،نیمهعمر،
شاخص ناپایداری ،انعطافپذیری پروتئین ،نقطه ایزو الکتریک و
ساختار دوم پروتئین با استفاده از برنامه  )India( ProtParamو
 )India( ProtScaleپیشبینی گردید (.)09،02
پیشبینی ساختار دوم RNA

ساختار ثانویه  mRNAپس از بهینهسازی کدون ها مورد
ارزیابی قرار گرفت .به همین جهت از برنامه Mfold،RNA Fold
( ) Englandاستفاده شد ( .)01همچنین از الگوریتم ژنتیکی
 RNAGکه بر اساس حداقل انرژیی آزاد میباشد برای تعیین
ساختار دوم مولکول  mRNAاستفاده گردید .برنامه RNAFold
برای آنالیز الگوهای تغییر همگام ،از انطباق چندگانه توالی
بهعنوان ورودی بهره میبرد.
پیشبینی ساختار دوم و سوم پروتئین
پیشبینی ساختار دوم پروتئین با استفاده از نرمافزارهای
 GORIVو  )USA( PSI Predکه این نرمافزارها آنالیز ساختار
دوم پروتئین را بر اساس موقعیت مکانی  UCLها انجام داده
صورت گرفت (.)01
ساختار سوم پروتئینها با استفاده از سرور
( )USAانجام گرفت ( .)01این سرور با استفاده از بانک اطالعاتی
شبیهسازی خود ،پایدارترین ساختار پروتئینی را با توجه به
اطالعات ذخیرهشده در خود پیشنهاد میدهد .کیفیت مدلهای
I-TASSER

پیشبینی اپی توپ های خطی و فضایی سلول B

برای پیشبینی اپی توپهای خطی از سرور
( )Indiaاستفاده گردید .سرور  ABCpredبا استفاده از یکشبکه
عصبی مصنوعی ،مناطق اپی توب خیز خطی در یک توالی
آنتیژن را پیشبینی مینماید .پیشبینی اپی توپهای فضایی با
نرمافزار ( Cbtope )Indiaانجام شد (.)13،03
ABCpred

تهیه سازه ژنی نوترکیب
بهمنظور بررسی تأثیرات بهینهسازی کدونی بر بیان
پروتئین نوترکیب کایمر ،توالی بهینهسازی شده جهت سنتز به
شرکت  Biomatikکانادا ارسال گردید .همچنین با طراحی پرایمر،
ژنهای تشکیلدهنده کایمر از روی ژنوم باکتری ویبریوکلرا نیز
تکثیر و در وکتور بیانی  pET28aهمسانه سازی شدند.
پس از دریافت ژن از شرکت  ،)Canada( Biomatikبا
استفاده از سلولهای مستعد  E. coli BL21DE3و روش شوک
حرارتی ،تراریخت صورت گرفت .از میان کلونهای بهدستآمده
در محیط  LBآگار حاوی  32میکروگرم در میلی لیتر
کانامایسین ،چند کلنی انتخاب و بهطور جداگانه در محیط LB
مایع حاوی کانامایسین به مدت یکشب در شیکر انکوباتور
( )Germany GFL3031با دمای  73درجه سلسیوس و سرعت
 152 rpmکشت داده شدند .پس از جمعآوری سلولها ،با روش
لیز قلیایی ،پالسمید استخراج گردید .با استفاده از آنزیمهای
محدوداالثر  EcoRIو  HindIIIبر روی پالسمیدهای استخراجشده
هضم آنزیمی صورت گرفت و وجود ژن کایمر در کنار نشانگر
مولکولی توسط الکتروفورز روی ژل آگارز  1درصد ارزیابی شد.
برای ساخت ژن کایمر به روش همسانه سازی ،واکنش PCR
برای ژن  ctxBدر حجم نهایی  52میکرولیتر با غلظت
 7میلیموالر  Mgcl2و در دمای اتصال  53درجه سلسیوس انجام
شد .ژن کد کننده  tcpAبا استفاده از جفت پرایمر اختصاصی
واجد توالی لینکر نیز با غلظت  7میلیموالر  Mgcl2و در دمای
اتصال  53درجه سلسیوس تکثیر شد.
جهت همسانه سازی ،محصول  PCRژن  ctxBو پالسمید
تخلیص شده  pET28aبا دو آنزیم محدوداالثر  EcoRIو HindIII
برش زده شد .پس از تخلیص از ژل ،الحاق قطعات با استفاده از
آنزیم  T4 DNA ligaseو در شرایط دمایی  14درجه سلسیوس و
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برای حفظ انسجام ساختاری پروتئین کایمر وعدم تداخل
دومینها از یک تکرار لینکر ( )EAAAKشامل اسیدآمینههای
گلوتامیک ،آالنین ولیزین استفاده گردید ( .)13این لینکر به دلیل
دارا بودن پل نمکی مربوط به اسیدگلوتامیک و لیزین میتواند با
ایجاد ساختار هلیکس پایدار ،مانع از به هم نزدیک شدن
دومینهای پروتئین گردد.

پیشنهادی نرمافزارهای تعیین ساختار سهبعدی پروتئین توسط
برنامه  )Austria( PROSAتعیین گردید (.)01
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بررسی بیان پروتئین کایمر
جهت بیان پروتئین نوترکیب ،کلنیهای تأییدشده در
محیط  LBمایع حاوی  32µg/mLکانامایسین تلقیح و به مدت
یکشب در شیکر انکوباتور با دمای  73درجه سلسیوس و سرعت
 152 rpmگرماگذاری شدند .پس از کشت مجدد ،زمانی که
جذب نوری در طولموج  122 nmبه  2/1رسید ،با افزودن ماده
القاء کننده  IPTGبا غلظت نهایی  1میلیموالر در شرایط
استریل ،القاء صورت گرفت .محیطهای فوق در شیکر انکوباتور با
دمای  73درجه سلسیوس و سرعت  152 rpmگرماگذاری شدند.
پس از گذشت  5ساعت ،سلولهای محیط با سانتریفوژ با دور
 5222 rpmبه مدت  12دقیقه جمعآوری شدند .سلولها
با بافر لیزکننده شکسته و به همراه نشانگر پروتئینی،
روی ژل  12درصد )sodium dodecyl sulfate (SDS-PAGE
 polyacrylamide gel electrophoresisالکتروفورز گردیدند.

بهینهسازی در چهار بخش قابلبررسی بود که دربردارنده
انعطافپذیری ساختار پروتئین ،تنظیم ترجیحی کدون ها،
حاللیت و افزایش درصد فراوانی بازهای آلی نیتروژن دار
شاخص
افزایش
میشد.
گوانین
و
سیتوزین
)( Codon Adaptive Index (CAIشاخص انطباقپذیری کدونی)
به  %122نشاندهنده میزان انعطافپذیری و افزایش کدون های
مورداستفاده برای بیان ژن در باکتری اشریشیاکلی میباشد.
مزیت نسبی در بهینهسازی سازه ژنی الگوی کدونی مناسب برای
افزایش کارایی الگوی انتخابی در متابولیسم باکتری اشریشیاکلی
میباشد .شاخص انطباقپذیری کدونی از  2/11به  2/32تغییر
کرد (نمودار  .)7انتخاب و تغییرکدون مناسب به نحوی بود که
محتوای سیتوزین و گوانین از  41درصد به  44/1درصد افزایش
یافت (نمودار  .)2تعداد کدون هایی که از کیفیت مناسبی برای
افزایش بیان پروتئین برخوردار هستند از  44درصد به  34درصد
تغییر پیدا کرد (نمودار  .)1نتایج حاصل از آنالیز توالی کایمر با
نرمافزار  Blast-xتأیید نمود که اعمال تغییرات روی ژن و
بهینهسازی توالی آن بدون هیچگونه تغییری بر روی ردیف
اسیدهای آمینه در پروتئین هدف بوده است .با استفاده از نرمافزار
بیوانفورماتیکی  Vaxijenآنتیژن بودن پروتئین کایمر 2/435
تعیین شد.

نمودار  :1درصد توزیع کدون ها مربوط به کایمرطبیعی ( tcpA-ctxBالف) و کایمربهینهسازی شده ( tcpA-ctxBب) .به کدون هایی که باالترین فراوانی
رادارند ارزش  122دادهشده است .پس از بهینهسازی درصد کدون های با شانس بیان باال ،افزایش یافت.

41

Downloaded from ijmm.ir at 5:04 +0330 on Wednesday November 21st 2018

به مدت  12ساعت انجام شد .پالسمید نوترکیب به درون
سلولهای مستعد  E.coli DH5αترانسفرم و غربال گیری کلنیها
بر روی محیط کشت  LB agarواجد  32میکروگرم در میلیلیتر
از آنتیبیوتیک کانامایسین انجام گرفت .در مرحله بعد پالسمید
نوترکیب واجد ژن  ctxBو محصول  PCRژن  tcpAبا دو آنزیم
محدوداالثر  XhoIو  HindIIIبرش زده شد .قطعات تخلیص شده
با استفاده از آنزیم  T4 DNA ligaseو در شرایط دمایی  14درجه
سلسیوس و به مدت  12ساعت به هم الحاق شدند .پالسمید
نوترکیب به درون سلولهای مستعد  E.coli DH5αترانسفرم شد.

یافتهها
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میزان بازهای گوانین و سیتوزین گردید

نمودار  :9شاخص سازگاری کدون ( )CAIمربوط به کایمر طبیعی ( tcpA-ctxBالف) و کایمر بهینهسازی شده ( tcpA-ctxBب).به همراه بهینهسازی
کدونی ،شاخص سازگاری کدون نیز حدود  01درصد ارتقاء یافت

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پروتئین
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین کایمر با استفاده از
برنامه  Prot paramنشان داد که وزن مولکولی کایمر 72425/24
دالتون بود ،نقطه ایزوالکتریک آن  3/24میباشد .مجموع
اسیدآمینههای با بار منفی (گلوتامیک اسید ،آسپارتیک اسید)25:
و مجموع اسید آمینههای با بار مثبت (آرژنین ،لیزین)23:
میباشد .شاخص آلیفاتیک کایمر نیز  34/35و شاخص ناپایداری
پروتئین کایمر نیز  24/24بود .شاخص ناپایداری بیانگر میزان
پایداری پروتئین نوترکیب بوده بهگونهای که پروتئینهایی با
شاخص کمتر از  42جز پروتئینهای پایدار تقسیمبندی میشوند.
بر این اساس پروتئین کایمر که پروتئین  TcpAدر قسمت انتهای
آمینی و پروتئین  CtxBدر انتهای کربوکسیل آن قرار دارد،
مورداستفاده قرار گرفت.

نوترکیب طراحیشده با احتمال  122درصدی در این میزبان
بهصورت محلول بیان میشود.
پیشبینی ساختار RNA

پیشبینی ساختار  RNAیکی از حوزههای مهم
بیوانفورماتیک میباشد و روشهای مختلفی برای آسانتر کردن
تعیین ساختار  RNAارائهشده است .برای پیشبینی ساختار دوم
از الگوریتم  SetPSOکه یک الگوریتم بهینهسازی بر پایه کار با
مجموعههاست و از رویکرد مینیمم سازی سطح انرژی بهره
میبرد استفاده مینماییم .ساختار پیشبینیشده ناحیه شروع
 5·mRNAپس از بهینهسازی کدون های ژن کایمر در شکل 1
قابل مشاهده بوده و میزان حداقل انرژی برای ساختار قبل از
بهینهسازی  -213/72کیلوکالری و بعد از بهینهسازی به
 -713/32رسید.

بر اساس پیشبینی احتمال بیان پروتئین نوترکیب به
حالت محلول در سیستم بیانی اشریشیاکلی ،پروتئین کایمر
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نمودار  :0متوسط درصد بازهای  GCمربوط به کایمر طبیعی ( tcpA-ctxBالف) و کایمربهینهسازی شده( tcpA-ctxBب).تغییر کدونی منجر به افزایش
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(حداقل انرژی آزاد  )-013092فلشها نواحی ابتدایی 1´mRNA
میباشد.

پیشبینی ساختار دوم و سوم پروتئین کایمر
بررسی ساختار دوم پروتئین با استفاده از برنامه  GORIVو
 PsiPredنشان داد که پروتئین حاصل از کایمر موردنظر 131
مارپیچ آلفا ( 52،)%43/12رشته گسترده ( ،)%17/77فاقد
چرخش βو  173پیچ تصادفی ( )%73/23میباشد .ساختار
سهبعدی پروتئین کایمر پیشبینیشده بهوسیله برنامه
 I-TASSERدر شکل  2نشان دادهشده است .در بررسیها
حالتهای ممکن بررسی و پایدارترین حالت )(c-score -2/34
انتخاب شد .کیفیت ساختار پیشبینیشده توسط نرمافزار
 PROSAبررسی شد .بر این اساس کیفیت ساختار پروتئین در
محدوده پروتئینهای کریستالوگرافی شده و یا تعیین ساختار
شده به روش  NMRبود (شکل .)2
پیشبینی اپی توپ خطی و فضایی سلول B

انرژی آزاد  .)-911012ناحیه  1´mRNAفاقد لوپ یا گرههای بلند
میباشد.

پیشگویی اپی توپها ی با ایمونوژنیسیته باال همچنان
بهعنوان یک امر حیاتی و چالشبرانگیز در بیوانفورماتیک
خودنمایی میکند .پیشگویی اپی توپهای خطی با استفاده از
میل ذاتی آنها نسبت به آمینواسیدها و الگوریتمهای
بیوانفورماتیکی ممکن پذیر هست .اپی توپهای خطی سلولهای
 Bموجود در پروتئین کایمر پیشبینیشده بهوسیله سرور
 ABCpredدر جدول  1آمده است .همانطور که در جدول
مشاهده میشود اپی توپهای خطی در طول توالی کایمر پراکنده
بوده و متعلق به هر دو پروتئین تشکیلدهنده سازه میباشند.
نتایج پیشبینی اپی توپهای فضایی در جدول  2آمده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود اپی توپهای فضای در
طول توالی کایمر پراکنده بوده و متعلق به هر دو پروتئین
تشکیلدهنده سازه میباشند.

شکل  .0پیشبینی ساختار پروتئین کایمر (الف) و بررسی کیفیت ساختار (ب) .ساختار پروتئین کایمر نشان میدهد که لینکر توانسته دو پروتئین را
از هم جدا نگه دارد .کیفیت ساختار پروتئین در محدوده پروتئینهای کریستالوگرافی شده و یا تعیین ساختار شده به روش  NMRبود.
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شکل  :1الف) ساختار  RNAقبل از بهینهسازی بیوانفورماتیکی

(ب) ساختار دوم  RNAبعد از بهینهسازی بیوانفورماتیکی (حداقل
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 بهعنوان اپی توپ مطرح میباشند2/2  توالیهایی با امتیاز بیش از. نتایج پیشبینی اپی توپهای خطی:1جدول
توالی

موقعیت شروع

امتیاز

توالی

موقعیت شروع

امتیاز

RGLGNYPATADATAAS

52

2/37

PFIGTNMNIFSFPRNA

33

2/11

AIERMKDTLRIAYLTE

213

2/32

MANGAAGCAGCAGCAA

725

2/11

GKREMAIITFKNGAIF

273

2/33

TPQNITDLCAEYHNTQ

225

2/11

ALTQTYRGLGNYPATA

41

2/33

SQHIDSQKKAIERMKD

253

2/11

DLCAEYHNTQIYTLND

211

2/33

KLCVWNNKTPHAIAAI

233

2/12

TPHAIAAISMANGAAG

231

2/31

SEAAAKTPQNITDLCA

133

2/12

GLVSLGKISSDEAKNP

32

2/34

QRAIDSQNMTKAAQSL

25

2/19

YTESLAGKREMAIITF

271

2/37

QVEVPGSQHIDSQKKA

257

2/11

NDKIFSYTESLAGKRE

225

2/32

GVVTLAQRAIDSQNMT

13

2/11

GVGVIKSIAPASKNLD

112

2/32

AFAISVDGLTQAQCKT

123

2/11

MFPYIAIKAGGAVALA

172

2/32

DTLRIAYLTEAKVEKL

234

2/12

GGAVALADLGDFENSA

173

2/31

TADATAASKLTSGLVS

12

2/11

KISSDEAKNPFIGTNM

33

2/33

TEAKVEKLCVWNNKTP

232

2/11

KGTAPFGVAFGNSEAA

133

2/33

TKAAQSLNSIQVALTQ

74

2/11

IVLGIMGVVSAGVVTL

3

2/33

ASKLTSGLVSLGKISS

11

2/11

KNLDLTNITHVEKLCK

132

2/33

NTQIYTLNDKIFSYTE

213

2/11

KTLITSVGDMFPYIAI

121

2/33

ADLGDFENSAAAAETG

145

2/11

AAAAETGVGVIKSIAP

154

2/33

PRNAAANKAFAISVDG

33

2/11

 و بیش از آن بهعنوان اپی توپ مطرح میباشند2  توالیهایی با امتیاز. نتایج پیشبینی اپی توپهای ساختاری:0 جدول
آمینواسید

موقعیت

امتیاز

آمینواسید

موقعیت

امتیاز

آمینواسید

موقعیت

امتیاز

L

27

4

T

12

4

K

121

2

RAI

21-23

4

GK

33،33

4

IT

124،125

2

AA

71،73

4

IS

33،32

5

EN

151،152

2

QV

44،45

4

S

31

4

T

133

2

A

41

5

DE

32،37

5

P

131

2

LT

43،43

4

KN

35،31

4

AAA

221-227

2

TY

52،51

4

PR

33،122

4

I

212

1

PQNIT DL

221-212

4

AIFQVE

252-255

5

D

217

1

C.

217

5

VP

253،251

3

S

214

1

AEYHNTQ

214-222

4

G

253

3

Q

215

1

YT

222،227

4

SQ

253،212

3

KLC

233-232

2

KNG

243-243

4

H

211

3

V

231

2

ساخت کاست ژنی
برشی آنزیمی پالسمید نوترکیب واجد ژن کایمر سنتزی
 جفت بازی مشاهدهشده بر روی ژل315 صورت گرفت و قطعه
7 آگارز صحت همسانه سازی ژن سنتزی را نشان داد (شکل
 نتایج تعیین توالی نیز تائید کرد که توالی در حین سنتز.)الف
.دچار تغییرات نشده است
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استفاده از آنزیمهای محدود گر  EcoRIو  .HindIIIردیف  :1نشانگر

داخلی و پرایمرهای اختصاصی ژنها .ردیف  :1نشانگر اندازه

اندازه  .DNA ladder mixردیف  :0پالسمید نوترکیب برش خورده با

 .DNA ladder mixردیف  :0الکتروفروز محصول  PCRپالسمید

آنزیمهای  EcoRIو HindIII

نوترکیب با جفت پرایمرهای اختصاصی  .ctxBردیف  :9الکتروفروز
محصول  PCRپالسمید نوترکیب با جفت پرایمرهای اختصاصی . tcpA

بهمنظور ساخت کاست ژنی از طریق همسانه سازی ابتدا
قطعه  ctxBدر وکتور همسانه سازی شد و در ادامه محصول PCR
مربوط به ژن  tcpAکه واجد توالی لینکری  EAAAKبود ،در
فرودست ژن  ctxBوارد وکتور شد .جهت تائید همسانه سازی
ژنها و ساخت کاست ژنی از جفت پرایمرهای اختصاصی هر ژن
استفاده شد .همانطور که در شکل  7ب دیده میشود ،واکنش
 PCRمربوط به پالسمید نوترکیب با استفاده از پرایمرهای
اختصاصی  ctxBمنجر به تکثیر قطعه  722جفت بازی شد.
همچنین واکنش تکثیری با استفاده از پالسمید نوترکیب و
پرایمرهای  tcpAنیز ،وجود قطعه  122جفت بازی مربوط به ژن
کد کننده  tcpAرا تائید کرد.

ردیف  PCR :2پالسمید  pET28aبا جفت پرایمرهای اختصاصی
 .ctxBردیف  PCR :1پالسمید  pET28aبا جفت پرایمرهای
اختصاصی tcpA

بررسی بیان پروتئین کایمر نوترکیب
پس از القاء بیان پروتئین موردنظر و جمعآوری و شکستن
سلولها ،کل محتوای پروتئینی روی ژل  12 SDS-PAGEدرصد
مورد بررسی قرار گرفت .در نمونههای القاء شده واجد پالسمید
نوترکیب دربردارنده ژن کایمر سنتزی ،تولید پروتئین نوترکیب با
وزن مولکولی حدود  73کیلو دالتون مشاهده شد (شکل  4الف)
ولی بیان چنین پروتئینی در نمونههای القاء نشده وجود نداشت
(شکل  4ب) .همچنین در نمونههای القاء شده واجد پالسمید
نوترکیب دربردارنده ژن کایمر ساختهشده به روش همسانه
سازی ،تولید پروتئین نوترکیب مشاهده شد.

شکل  :2بررسی بیان پروتئین کایمر ) (TcpA) - (CtxBاز کاست ژنی
طبیعی و کاست ژنی بهینهسازی شده کدونی (ب) بر روی ژل SDS-
 10 PAGEدرصد با رنگآمیزی کوماسی بلو .الف :ستون  ،1نمونه
القاشده با  ،IPTGستون  ،0نشانگر اندازه پروتئین ) (Vivantisستون
 ،9نمونه القا نشده ،ب :ستون  ،1نمونه القاشده با  ،IPTGستون ،0
نمونه القا نشده ،ستون  9نشانگر اندازه پروتئین ()Vivantis
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شکل :9الف .تائید کاست ژنی سنتز شده با روش هضم آنزیمی با

شکل  :9ب .تائید ساخت کاست ژنی با روش PCR
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بحث

در این تحقیق ،به دلیل خاصیت ایمنیزایی پروتئین
و خاصیت آنتیژنی و ادجوانتی پروتئین ،طراحی پروتئین کایمر
دربردارنده هر دو زیر واحد مدنظر قرار گرفت .بررسیهای
بیوانفورماتیکی نشان داد که این پروتئین کایمر توانایی تحریک
سیستم ایمنی را خواهد داشت.
TcpA

 Kunduنشان داد که استفاده از پروتئینهای نوترکیب
هرکدام از دو پروتئین  TcpAو  CtxBبهتنهایی و همزمان باهم
میتواند سبب ایجاد ایمنی علیه بیماری شود ،اما زمانی که
بهصورت مخلوط باشند خاصیت ایمنیزایی بهمراتب باالتری دارند
( .)12به همین دلیل ژن  ctxBرا با ژن  tcpAفیوژ کرده تا با تولید
پروتئین کایمریک حاصل از این ممزوج قدرت ایمنیزایی افزایش
یابد .در طراحی کاندیدهای واکسن امروزه توجه خاصی به
پروتئینهای کایمر میشود .پروتئینهای کایمر دربردارنده زیر
واحدهای پروتئینی ،لینکرها و توالیهایی با ویژگی ادجوانتی،
میتوانند سبب افزایش خاصیت ایمونوژنیسیتی پروتئینهای
نوترکیب شوند .استفاده از لینکر مناسب این امکان را فراهم
میآورد که سیستم ایمنی بتواند علیه اپیتوپهای خطی و بهویژه
اپیتوپهای ساختاری هر زیر واحد تشکیلدهنده پروتئین،
آنتیبادی تولید کند .در این مطالعه از لینکری سخت شامل
اسیدآمینههای ( EAAAKاسیدآمینه گلوتامیک ،آالنین و لیزین)
استفاده شد .این ترادف به علت داشتن پل نمکی مربوط به اسید
گلوتامیک و لیزین میتواند با ایجاد ساختار هلیکس پایدار ،مانع
از به هم نزدیک شدن دمین های پروتئینی شود ( .)00در
مطالعات انجامشده ،تعداد تکرار لینکر بین  1تا  5تکرار متفاوت

41

Downloaded from ijmm.ir at 5:04 +0330 on Wednesday November 21st 2018

پروتئین  TcpAبهعنوان زیر واحد بزرگ پیلی با توجه به
محل قرارگیری آن در سطح باکتری دارای نقش مهمی در
تشکیل گیرنده برای باکتریوفاژ میباشد و از طرف دیگر با توجه
به نحوه قرارگیری این پروتئین در معرض آنتیبادیها باعث شده
تا کاندیدای مناسبی بهمنظور توسعه ایمنی ضد کلونیزاسیون
علیه بیماری وبا باشد .از سوی دیگر پروتئین  CtxBدارای
ساختاری هموپنتامریک و غیرسمی بوده که بر روی کروموزوم
بزرگ باکتری ویبریوکلرا قرارگرفته است .پروتئین  CtxBعالوه بر
اینکه سبب تولید آنتیبادی و ایجاد محافظت علیه توکسین کلرا
میشود ،خود بهعنوان یک ادجوان زیستی مهم مطرح است که
میتواند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی ازجمله ایمنی مخاطی
شود.

بوده است .نتایج تحقیقات نشان داده که  4و یا  5تکرار از توالی
لینکر  EAAAKبهخوبی میتواند سبب پروتئینهای کایمریک
فولدینگ مناسب داشته باشند ( .)13،01،03در تحقیقی که
توسط  Nazarianو همکاران انجام شد جهت ایجاد فاصله بین زیر
واحدهای پروتئین کایمر از تکرار  4تایی لینکر استفاده شد (.)13
در تحقیقی که توسط  Amaniو همکاران انجام گردید،
بهکارگیری لینکر  )EAAAK)4در پروتئین کایمر سبب شد که
پروتئینهای  ،EspAاینتیمین و )Tir (Translocated intimin receptor
ساختار جداگانه داشته باشند ( .)92در تحقیق حاضر ،استفاده از
 1تکرار لینکر هم توانست سبب جدا ماندن هر دو جزء پروتئینی
کایمر از هم شود .این حالت میتواند به ماهیت خود پروتئینهای
مورداستفاده نیز ارتباط داشته باشد .ازآنجاکه توالی ژنهای tcpA
و  ctxBدارای کدون نادر هست ،تمامی توالیهای نوکلئوتیدی
تولیدکننده پروتئین کایمر با نرمافزار آنالین جهت بیان باال در
میزبان  E.coliبهینهسازی گردیدCodon Adaptive (CAI) .
 Indexکایمر  tcpA ctxBقبل از بهینهسازی  2/11و بعد از
بهینهسازی به  2/32افزایش یافت که این نشانگر انتخاب کدون
هایی هست که  tRNAبیشتری برای آن وجود داشته که باعث
افزایش بیان در میزبان  E.coliمیشود .عدم بیان پروتئین
نوترکیب کایمر از ژنهای طبیعی فیوژ شده به هم و از طرفی
بیان نسبتاً باالی پروتئین نوترکیب از ژن سنتزی تائید کننده
موارد باال میباشد .یکی از فاکتورهای مهم در طراحی ژنهای
کایمر توجه به پایداری ساختار  mRNAمیباشد .بهمنظور بررسی
پایداری ساختار  RNAمیزان  ،ΔGوجود ساختارهایی از قبیل
لوپ های کاذب ارزیابی شد .حداقل انرژی آزاد ( )ΔGکه
نشاندهنده پیشرفت خود به خودی واکنش بوده که قبل از
بهینهسازی  -213/72و بعد از بهینهسازی به  -713/32بود .این
تغییر نشان میدهد ساختار کایمر انتخابشده پایدار بوده است.
با توجه به نتایج حاصل از نرمافزارهای مختلف و همچنین
تحقیقاتی که پیشازاین بر روی این پروتئینها و ترکیب آنها
برای افزایش پاسخ ایمونولوژیک صورت گرفته ،بهترین حالت برای
ساخت واکسن ترتیب این سازه نوترکیب بهصورت Linker-
)toxin-coregulated pili A -Cholera toxin subunit B (ctxB
) (tcpAدر نظر گرفته شد .ترتیب ذکرشده طبق نتایج حاصل از
نرمافزار  ProtParamبیشترین پایداری و طول عمر را خواهد
داشت.
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نوترکیب با منشأ کایمر سنتزی به دلیل حذف کدون های نادر و
. باالبود،عناصر منفی مؤثر بر بیان
پروتئین نوترکیب بیانشده واجد فاکتورهای اتصالی و
 میتواند بهعنوان یک ایمونوژن،توکسین باکتری ویبریوکلرا
.دوگانه علیه بیماریزایی باکتری ویبریوکلرا موردمطالعه قرار گیرد
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از مدیریت محترم مرکز علم و فناوری زیستی
دانشگاه جامع امام حسین (ع) جهت همکاری در اجرای این
.پژوهش تقدیر و تشکر میشود
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد

برای پیشبینی ساختار سوم پروتئین از روشهای همولوژی
 به دلیل.) استفاده میشودabinitio( مدلینگ و پیشگویی از آغاز
،اینکه برای پروتئین کایمر موردنظر دارای ساختار جدید است
 نتایج. انجام گرفتab initio پیشبینی بر اساس روشهای
 نشانداد که ساختار سوم پیشبینیشدهI-TASSER نرمافزار
 چراکه ضریب اطمینان. ساختاری صحیح است،پروتئین
.) ساختار تعیینشده در محدوده مجاز قرارگرفته استC-score(
 یک نمره اطمینان، است2  تا-5  که ازنظر عددی بینC- score
برای تعیین کیفیت ساختارهای پیشبینیشده توسط این نرمافزار
میباشد که بر پایه اهمیت ساختار الگوهای همتراز و همگرایی
.پارامترهای ساختار شبیهسازیشده محاسبه میگردد
در این تحقیق بهطور مقایسهای نیز بیان دو سازه طبیعی و
 نتایج نشان داد که کاست ژنی.سنتزی مورد مقایسه قرار گرفت
طبیعی به دلیل دارا بودن کدون های نادر قابلیت بیانی که با
 بااینحال بیان پروتئین. بررسی شود را نداردSDS-PAGE روش
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