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Background and Aims: Diarrhea caused by intestinal bacteria is a major cause of
mortality, especially in children under the age of five in developing countries. Vaccines can be
considered as an important solution to prevent these diseases. Toxin-coregulated pilus (TcpA),
OMPW and cholera toxin are the most important virulence factors of vibrio cholera and have
immunogenic characteristics. In this study, a recombinant immunogen consisting of TcpA,
Outer Membrane Protein OMPW, and cholera toxin B-subunit (CtxB) was designed. This
chimeric protein, which contains B-cell epitopes and an adjuvant sequence, can potentially
increase the likelihood of developing effective immune responses.
Materials and Methods: To increase the probability expression of the OTC protein, gene
codons and various parameters effective in expression were optimized. The thermodynamic
analysis of the mRNA structure was performed to verify stability. The third structure of the
protein was predicted and the quality of the structures was evaluated. Linear and conformational
epitopes were also determined.
Results: Protein with the sequence of OTC showed the highest antigenicity index. Codon
Adaptaion Index of chimer increased to 0/89. The third predicted structure based on the RaptorX
server showed good quality. The thermodynamic analysis of the mRNA structure showed that
the predicted structure is stable. Conformational and linear epitopes were observed in all three
domain of chimeric protein.
Conclusions: The results showed that the protein produced from this structure could act
as an immunogen against the binding and toxin function of Vibrio cholera bacteria.
Keywords: Vibrio cholerae, Cholera toxin, OMPW, TcpA, Bioinformatic design,
Chimeric gene
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چکیده
زمینه و هدف :بیماریهای اسهالی ناشی از باکتریهای رودهای عامل مهم مرگومیر در کشورهای در حال توسعه بهویژه در

دریافت1396/09/19 :

کودکان زیر پنج سال است .واکسنها میتوانند راهحل مهمی برای پیشگیری از این بیماری باشند .فاکتور کلونیزاسیون پیلی (،)TcpA

پذیرش1397/10/18:

پروتئین غشای خارجی  Wو توکسینکلرا مهمترین عوامل بیماریزایی ویبریوکلرا هستند و ویژگیهای ایمونوژنیک دارند .در این

انتشار آنالین1396/09/02 :

مطالعه ،ایمونوژنی نوترکیب سهگانه متشکل از  OMPW, TcpA, CTXBطراحی شد .پروتئین کایمر که دربردارندة اپیتوپهای
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مواد و روش کار :برای افزایش احتمال بیان پروتئین  ،OTCکدونهای ژنی و انواع پارامترهای مؤثر در بیان بهینه شد و
تجزیهوتحلیل ترمودینامیکی ساختار  mRNAبا هدف بررسی پایداری انجام گرفت .همچنین ساختار سوم پروتئین پیشبینی شد،
کیفیت ساختارها ارزیابی ،و اپیتوپهای خطی و فضایی نیز تعیین شد.
یافتهها :پروتئین با ترتیب توالی  OTCبیشترین شاخص آنتیژنی را نشان داد .شاخص سازگاری کدون سازة کایمری به 0/89
افزایش یافت .ساختار سوم پیشبینیشده براساس سرور  RaptorXکیفیت مناسبی را نشان داد .آنالیز ترمودینامیکی ساختار mRNA

نشان داد ساختار پیشبینیشده پایدار است .اپیتوپهای فضایی و خطی در هر سه دومین پروتئین کایمر دیده شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد پروتئین حاصل از این ساختار طراحیشده میتواند در برابر عملکرد اتصال و توکسین باکتری
ویبریوکلرا مانند یک ایمونوژن عمل کند.

کلمات کلیدی :ویبریوکلرا ،کلرا توکسین TcpA ،OMPW،طراحی بیوانفوراتیکی ،ژن کایمر
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
عفونتهای اسهالی دومین علت اصلی مرگومیر در کودکان
زیر پنج سال ،و مسئول کشتهشدن حدود  760000کودک در
سال است .کودکانی که دچار سوءتغذیه هستند و یا سیستم ایمنی
ضعیفی دارند ،بیشتر در معرض این عفونتها هستند ( .)1سه
شاخصة بیماریزایی که میکروارگانیسمهای ایجادکنندة
بیماریهای رودهای از طریق آن عمل میکنند ،عبارت است از:
اتصال به سلولهای اپیتلیال روده ،حمله به سلولهای اپیتلیال و
اپیتلیوم ،تولید توکسینهایی که ممکن است برای سلولها کشنده
باشد و یا به از دست رفتن آب منجر شوند و سیستم عصبی را
تحتتأثیر قرار دهند.

ویبریوکلرا ،عامل بیماری مهلک وبا ،از جملة این
میکروارگانیسمها است که اغلب کشورهای جهان سوم را درگیر
کرده و مرگومیر زیادی در پی دارد ( .)2،3ویبریوکلرا عوامل
بیماریزای مختلفی مانند آنزیمها و سموم دارد که مهمترین آنها
اگزوتوکسین کلرا توکسین است و عامل اصلی بیماری وبا به شمار
میرود ( .)4،5با توجه به خواص آنتیژنیک قابلتوجه کلراتوکسین،
مطالعات زیادی با هدف استفاده از این توکسین و زیرواحدهای
نوترکیب آن برای ایجاد مصونیت در برابر این بیماری صورت
گرفته است (.)6-8
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زیرواحد اتصالی کلراتوکسین از  5قسمت  103اسیدآمینهای
یکسان تشکیل شده است که با آرایش حلقه مانند ،محل اتصالی
به گیرندة گانگلوزید  GM1سلولهای اپیتلیال روده دارد .زیرواحد
 Bسم کلرا ( )CTXBمسئول اتصال سم به گیرندههای غشای
سیتوپالسمی سلول میزبان بوده و سمی نیست ( .)5امروزه
 CTXBبهعنوان ایمونو ادجوانت قوی در ایمنیزایی وابسته به
مخاط کاربرد دارد ( .)9،10نکتة دیگری که باید در نظر گرفته شود
این است که میتوان از ادجوانتهای پروتئینی در طراحی
واکسنهای زیرواحدی استفاده کرد .میتوان با فیوژ کردن آنتی
ژنهای کاندیدای واکسن با ادجوانتهایی مثل  ،CTXBسبب
تقویت پاسخهای ایمنی شد (.)7،11،12
پروتئین خارج غشائی  22 ،OMPWکیلو دالتون وزن دارد و
باعث پایداری ویبریوکلرا در برابر شوکهای محیطی مثل تغییرات
 ،pHشوک اسموتیک و مقاومت در مقابل شوینده میشود و امکانی
برای باکتری فراهم میکند تا در داخل روده کلونیزه شود و ایجاد
بیماری کند .این پروتئین در مقاالت مختلف بهعنوان یک
ایمونوژن معرفی شده است ،از آنجا که این پروتئین بین تمام
سویههای ویبریوکلرا توالی ثابت دارد ،کاندید واکسن است و ارزش
تشخیصی دارد (.)13،14
از عوامل مهمی که در اتصال و تجمع باکتری ویبریوکلرا در
روده نقش اصلی را به عهده دارد ،پروتئین TcpA (toxin
) coregulated pillusاست که زیرواحد بزرگ پیلی باکتری به
شمار میرود  .این پروتئین با توجه به محل قرارگیری  TcpAدر
سطح باکتری ،بهراحتی تحتتأثیر سیستم ایمنی قرار میگیرد.
نحوة قرارگیری آن در معرض آنتیبادیها باعث شده کاندید
مناسبی برای توسعة ایمنی ضدکلونیزاسیون علیه بیماری وبا باشد.
پروتئین  TcpAبا وزن حدود  22کیلودالتون با ژنی کد میشود که
 598جفت باز دارد (.)15،16
امروزه با توجه به مخاطرات واکسنهای نسل اول ،به استفاده
از ایمونوژنها و واکسنهای زیرواحدی نوترکیب جهت مقابله با
بیماریهای میکروبی توجه زیادی میشود .ایمونوژنها و
واکسنهای زیرواحدی نوترکیب ایمنتر هستند و واکنشهای
غیراختصاصی کمتری در سیستم ایمنی به راه میاندازند .از سوی
دیگر استفاده از ایمونوژنهای کایمری و واکسنهای
چندزیرواحدی به جای تکزیرواحدیها محافظت بیشتری علیه
عوامل بیماریزا ایجاد میکند (.)11

علی رغم خواص ایمونولوژیکی کلراتوکسین که بسیار مورد
توجه محققان است ،سمی بودن آن موجب محدود شدن استفاده
در واکسیناسیون انسانی شده است .در عوض به علت سمینبودن
زیرواحد  ،Bاستفاده از  CTXBبهطور وسیعی بهعنوان ایمونوژن
مخاطی در انسان بررسی شده است Juthika Kundu .و همکاران
ایمنیزایی پروتئینهای نوترکیب  TcpAو  CTXBرا بهصورت
جداگانه و مخلوط با هم علیه ویبریوکلرا بررسی کردند ( .)6نتایج
نشان داد استفاده از زیرواحد اتصالی سم کلرا بهعنوان ایمونوژن،
مصونیتبخشی  70/45درصد و کاربرد آنتیژن  TcpAبه تنهایی
مصونیتبخشی  41/1درصد را دربردارد؛ در حالی که استفادة
همزمان هر دو آنتیژن ،محافظت  100درصدی علیه ویبریوکلرا را
در مدل حیوانی سبب شد (.)6
امروزه در طراحی ایمونوژنها و واکسنهای نوترکیب از
بیوانفورماتیک استفاده میشود که دربردارندة مطالعة ساختارهای
پروتئینهای جدید و طراحی الگوریتمهایی برای پیشبینی اپی
توپهای سلولهای  Bو  Tو همچنین بررسی پایداری ایمونوژنها
است .از این راه زمان و هزینه الزم برای بررسیهای آزمایشگاهی
کاهش مییابد .استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی ،کمک زیادی
به شناسایی ایمونوژنهای جدید میکند (.)17-19
ایمونوژنها و پروتئین کایمر دربردارندة زیرواحدهای
پروتئینی ،لینکرها و توالیهایی مانند  CTXBهستند که ویژگی
ادجوانتی دارند و میتوانند خاصیت ایمونوژنیسیتی پروتئینهای
نوترکیب را تقویت کرده و پاسخهای ایمنی مناسبی را تحریک
کنند ( .)11با توجه به مزایای استفاده از پروتئینهای کایمر و با
در نظر گرفتن سازوکار بیماریزایی ویبریوکلرا ،هدف این تحقیق
طراحی ایمونوژن کایمر نوترکیب علیه فاکتورهای اتصال و
توکسینباکتری ویبریوکلرا میباشد.

مواد و روشها
بازیابی توالی ،طراحی سازه و بهینهسازی کدون
توالیهای نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی مرتبط با ،CTXB
 TcpAو OMPWاز پایگاه دادة  )DNA (Gene Bankبا کدهای
دسترسی NC_002505.1 ،NC_002505.1،E00132.1و پروتئین
( )Uniprotبا کدهای دسترسی  B7U9W2،Q60153،P01556به
دست آمد .توالی آنتیژنی با در کنار هم قرار دادن TcpA,OMPW
و  CTXBو با استفاده از لینکر مناسب طراحی شد .برای اتصال
بخشهای آنتیژنیک به یکدیگر ،سازههای متفاوتی از آنتیژنها با
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لینکر در نظر گرفته شد .براساس باالترین مقدار آنتیژنیسیتی ،با
استفاده از برنامههای نرمافزاری  VaxiJenو ANTIGENpro
( ،)20،21سازة  OTCانتخاب شد .در سازة  ،OTCزیرواحدهای
پروتئینی با سه بار تکرار از توالی  EAAAKو بهعنوان لینکر سخت
به یکدیگر متصل شدند .عالوه بر این ،پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی متفاوت پروتئین کایمر با استفاده از نرمافزار ProtParam
بررسی شد ( .)22در نهایت تجزیهوتحلیل ژنی و بهینهسازی
چندین پارامتر ژن کایمر مصنوعی با استفاده از سرویس
 GenScriptو به کار بردن کدونهای ترجیحی در  E. coliانجام
شد.
پیشبینی پایداری  mRNAو ساختار پروتئین
برای پیشبینی ساختار سوم پروتئین ،از سرورهای
 Phyre ،SSERو  RaptorXاستفاده شد ( .)23-25کیفیت
مدلهای سهبعدی با سرور  ModFOLD4ارزیابی شد (.)26
ساختارهای سهبعدی کایمر و پروتئینهای طبیعی با سرور
 SuperPoseمقایسه شد ( .)27برای مشاهدة ساختارهای سهبعدی
از نرمافزار  Accelrys Discovery Studio v.1.7استفاده شد.
ساختار  mRNAژن کایمر با نرمافزار  mfoldو روش
 CentroidFoldارزیابی شد ( .)28سپس ویژگیهای فولدینگ و
ترمودینامیکی  mRNAطبیعی و بهینهسازیشده با یکدیگر
مقایسه شد.

کیفیت ساختار ،همچون ،MolProbity ،PROCHECK
 VERIFY3Dو مدل  RAMPAGEاستفاده میکند (.)29
همچنین کیفیت مدلهای پیشنهادی نرمافزارهای تعیین ساختار
سهبعدی پروتئین با برنامة PROSAنیز تعیین شد (.)30
بررسیهای ایمونولوژیکی
برای تخمین میزان آلرژیزایی پروتئین طراحیشده از
 AlgPredاستفاده شد ( ABCpred .)31و سرور  Elliproو
 CBTOPبهترتیب برای پیشبینی اپیتوپهای خطی و
اپیتوپهای ناپیوستة  B- cellسازة کایمری به کار رفت
( .)32،33در این فرایند ،اپیتوپها براساس انعطافپذیری و
قابلیت در دسترس سطح بودن انتخاب میشوند.

I-TA

اعتبارسنجی کیفیت ساختار پروتئین کایمر
ارزیابی سریع و تعیین اعتبار کیفیت ساختارهای پروتئینی،
با نرمافزار اعتبارسنجی ساختار پروتئینی ( )PSVSانجام شد .از
 PSVSبیشتر برای ارزیابی کیفیت ساختار در طراحیهای
زیستشناسی ساختاری استفاده میشود .این نرمافزار برای
تجزیهوتحلیل کامل ،بهطور گسترده از ابزارهای متفاوت ارزیابی

یافتهها
انتخاب بخش آنتیژنیک و طراحی ساختار کایمری
توالیهای مرتبط با  OMPW ،CTXBو  TcpAاز
به دست آمد .این سه توالی ،شامل  102اسیدآمینه از ،CTXB
 196اسیدآمینه از  OMPWو  199اسیدآمینه از  TcpAبود.
چگونگی قرار گرفتن این سه زیرواحد در سازة پروتئینی ارزیابی
شد .بهترین سازه از طریق ارزیابی ساختارهای سوم طراحیشده از
پروتئین کایمری و براساس ویژگی آنتیژنیسیتی آنها به دست
آمد .در جدول  1نتایج ترتیبهای مختلف زیرواحدهای پروتئینی
با سرور  VaxiJenو نرمافزار  ANTIGENproآورده شده است.
براساس نتایج جد ول  ،1برای پیشبینی و ارزیابی ساختار سوم،
سازهای با بیشترین شاخص آنتیژنیسیتی انتخاب شد .در هر دو
بررسی انجامشده با سرور  VaxiJenو نرمافزار ANTIGENpro
بهترین نتایج به سازة آنتیژن مصنوعی با ترتیب OMPW-TcpA-
 )OTC( CTXBمربوط بود.
Genbank

جدول  .1پیشبینی شاخص آنتیژنیسیتی سازههای پروتئینی با استفاده از  VaxiJenو SCRATCH
امتیاز پیشبینیشده درANTIGENpro

امتیاز پیشبینیشده در VaxiJen

سازه

0/9518

0/5990

*OTC

0/9388

0/5892

OCT

0/9401

0/5952

TOC

0/9448

0/5978

TCO

0/9412

0/5961

CTO

0/9396

0/5917

COT
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قطعات آنتیژنی با لینکرهای سخت ( 15اسیدآمینه) به
یکدیگر متصل شدند (شکل  .)1برای اتصال دومینهای مختلف،
لینکرهایی با قطعات تکراری  EAAAKبه کار رفت که یک آلفا
هلیکس هیدروفوب منومر را تشکیل میدهد .با استفاده از توالی
 ،EAAAKتفکیک مؤثری بین زیرواحدها به دست آمد .عالوه بر

روشهای ایمونولوژیکی از جمله وسترن بالت و بهبود فرایند
خالصسازی پروتئین به روش تمایلی ،توالی کدکنندة 6
هیستیدین به انتهای  c-terminalقطعة  CTXBاضافه شد.
همچنین برای پایان دادن ترجمه بهصورت مؤثرتر ،کدون پایانی
( )TAAبهعنوان آخرین کدون به توالی اضافه شد.

این ،برای تسهیل شناسایی و تأیید پروتئین کایمر نوترکیب با

شکل  .1ساختار شماتیک سازۀ پروتئین دربردارندۀ  TcpA،OMPWو  CTBکه با لینکر مناسب به هم متصلشده و شمارهها نشانگر
شروع و پایان هر قطعه است.

پیشبینی ساختار سوم
برای طراحی ساختار سوم پروتئین کایمر ،از سه نرمافزار
مختلف شامل  Phyre ،I-TASSERو  RaptorXاستفاده شد .برای
ارزیابی کیفیت مدلهای سهبعدی پیشبینیشده که با این سرورها
مدلسازی شده بود ،سرور  ModFOLD4به کار رفت و ارزیابی
براساس نمرة کیفیت مدل پیشبینیشده انجام گرفت .بهطور
استاندارد این نمره بین صفر تا یک در نظر گرفته میشود .مقدار P
نیز صحت نمرة درنظرگرفتهشده را نشان میدهد .مدل
طراحیشده با  ،RaptorXبا امتیاز کیفیت مدل  0/3940و ارزش
 Pقابلقبول ( ،)0/008بهترین نتیجه را داشت .همچنین نتایج
نشان داد  Phyreبا امتیاز کیفیت مدل  0/3910و ارزش P
قابلقبول ( )0/009با تفاوت بسیار کمی در رتبه دوم پس از
 RaptorXقرار دارد.
عالوه بر این ،کیفیت ساختارهای سهبعدی پیشبینیشده با
تطابق دادن روی ساختارهای سهبعدی پروتئین کایمر ،با ساختار
سهبعدی پروتئینهای زیرواحدی تشکیلدهندة آن ارزیابی شد .بر
این اساس ساختار سهبعدی پروتئینهای طبیعی که از پایگاه دادة
پروتئین استخراج شده بود با ساختار سهبعدی  OTCمقایسه شد
که با سرورهای مختلف طراحی شده بود .نتایج در جدول  3نشان
داده شده است و شامل اندازهگیری میانگین فاصلة بین اتمهای
ساختار پروتئین است .انحرافمعیار ریشة ( )RMSDیک سیستم
امتیازدهی است که برای پیدا کردن همطرازی بهینه بین دو
ساختار پروتئین استفاده میشود .براساس این نتایج ،مدل
پیشبینیشده با  ،RaptorXنسبت به مدلهای طراحیشده با

نرمافزارهای دیگر ،بیشترین شباهت ساختاری را با پروتئینهای
طبیعی دارد .ساختارهای پیشبینیشده با  PHYEREو I-
 TASSERدر رتبههای بعدی قرار دارند .نتایج پیشبینی ساختار
پروتئین کایمر با  PHYEREو  RaptorXبه هم نزدیک است و I-
 TASSERکمترین امتیاز را دارد.
مدل روبانی طراحی ساختار برای پروتئین  OTCبا سرور
 ،RaptorXسه دومین متمایز دارد؛ به این معنی که دومینهای
پروتئین فیوژن میتواند بهطور مؤثری با لینکرها از هم جدا شوند
(شکل .)2

شکل  .2ساختار سهبعدی مدل  OTCپیشبینیشده با
سرور RaptorX

بررسی کیفیت ساختار و پایداری پروتئین
محاسبة حداقل انرژی  Swiss-Pdb-Viewerنشان میدهد مدل
طراحیشده با سرور  RaptorXبرای  )-597/93( OTCاز مدلهای
دیگر پایدارتر است .بررسی نمودار راماچاندان نشان میدهد در
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مدل طراحیشده با سرور  92/5 ،RaptorXدرصد از اسیدهای
آمینه در منطقة بسیار مطلوب است که بسیار بیشتر از مدلهای
سه بعدی دیگر است .پس از آن ،مدل  PHYEREبا  76/8درصد و
 I-TA SSERبا  74/9از اسیدهایآمینة قرارگرفته ،در منطقة
بسیار مطلوب قرار دارند .فقط  0/6درصد از اسیدهایآمینه مدل
 RaptorXدر ناحیة غیرمجاز هستند .تعداد اسیدهایآمینه
قرارگرفته در ناحیة غیرمجاز برای مدلهای  PHYEREو I-TA
 SSERبهترتیب  3/1و  3/7درصد بود.
بررسی نمودار راماچاندان در مدل پیشبینیشده با سرور
 ،RaptorXنشان داد بیش از  99/4درصد از اسیدهایآمینة درون
مناطق مطلوب و مجاز و  0/6درصد از اسیدآمینهها در ناحیة
غیرمطلوب قرار دارند (شکل  .)3کیفیت ساختار پیشبینیشده با
نرمافزار  PROSAبررسی شد .بر این اساس کیفیت ساختار
پروتئین در محدودة پروتئینهای کریستالوگرافیشده و یا تعیین
ساختار شده به روش  NMRبود (شکل .)3

آنالیز ایمونوانفورماتیکی پروتئین کایمر OTC

بررسیها نشان داد پروتئین کایمر طراحیشده ،پروتئینی غیرآلرژن
است .نقشهبرداری اپیتوپ  IgEو تجزیهوتحلیل خواص ساختاری
و فیزیکی و شیمیایی با سرور  AlegPredنشان داد توالی پروتئین
کایمر حاوی اپیتوپ  IgEتأییدشده نیست .اپیتوپهای B-cell
نقش مهمی در انتخاب ایمونوژنها ایفا میکنند .اپیتوپهای B-
 ،cellدر توالی پروتئین با سرور  ABCpredبررسی شد که نتایج
آن در جدول  2آورده شده است .همانطور که در جدول مشاهده
میشود اپیتوپهای خطی در طول توالی کایمر پراکنده بوده و به
هر دو پروتئین تشکیلدهندة سازه متعلق است .نتایج پیشبینی
اپیتوپهای فضایی در جدول  3آمده است .همانطور که در جدول
مشاهده میشود اپیتوپها ی فضایی در طول توالی کایمر پراکنده
بوده و به هر دو پروتئین تشکیلدهندة سازه متعلق است.

شکل  .3نمودار راماچاندران و بررسی کیفیت ساختار پیشبینیشده با سرور PROSA
جدول  .2نتایج پیشبینی اپیتوپهای خطی .توالیهایی با امتیاز بیش از  0/4اپیتوپ به شمار میرود.
امتیاز

موقعیت شروع

توالی اپیتوپ

امتیاز

موقعیت شروع

توالی اپیتوپ

0/8

137

WGLAANVGFDYMLN

0/9

227

VSAGVVTLAQRAID

0/79

66

STSGGELGSLGDIG

0/8

75

LGDIGETKHLPPTF

0/79

368

AETGVGVIKSIAPA

0/8

425

KTPQNITDLCAEYH

0/79

302

TNMNIFSFPRNAAA

0/8

319

FAISVDGLTQAQCK

0/79

285

VSLGKISSDEAKNP

0/8

256

VALTQTYRGLGNYP

0/79

152

SWFLNAYVWYANIE

0/8

105

VGAGLNYTTFFDES

0/79

349

AGGAVALADLGDFE

0/8

440

TQIHTLNDKIFSYT

274

مجلة میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  12شمارة ▐ 4مهر  -آبان 1397
0/78

218

IIVLGIMGVVSAGV

0/8

233

TLAQRAIDSQIMTK

امتیاز

موقعیت شروع

توالی اپیتوپ

امتیاز

موقعیت شروع

توالی اپیتوپ

0/78

180

DVEINPWVFIIAGG

0/8

310

PRNAAANKAFAISV

0/78

124

TNNALSDLKLDDSW

0/8

144

GFDYMLNDSWFLNA

0/78

54

EVLARTPFSHKIST

0/8

4

GDFIVRAGIASVVP

0/76

432

DLCAEYHNTQIHTL

0/8

383

KNLDLTNITHVEKL

0/75

91

QYYFGEANSTNRPY

0/8

357

DLGDFENSAAAAET

0/75

374

VIKSIAPASKNLDL

0/8

277

ASKLTSGLVSLGKI

0/74

340

DMFPYIAIKAGGAV

0/8

160

WYANIETTATYKAG

جدول  .3نتایج پیشبینی اپیتوپهای ساختاری .توالیهایی با امتیاز  4و بیش از آن بهعنوان اپیتوپ در نظر گرفته میشوند.
امتیاز

موقعیت

اسیدآمینه

امتیاز

موقعیت

4

171-177

AGADAKS

4

1-3

HQE

4

195-197

KF

4

13-20

SVVPNDS

4

254-258

QVALT

4

64-67

4

288-297

GKISSDEAKN

4

83-85

ISTS
LPP

4

360-362

EN

4

96-109

EANSTNRPYVGAGL

4

427-437

4

466-486

4

128-148

LSDLKLDDSWG

4

510-513

PQNITDLCAEY
TFKNGATFQVEVPGSQ
HIDSQ
KLCV

4

122-126

TFFDESFNSTGTNN

4

155-162

LNAYVWYA

بهینهسازی کدون برای ساخت ژن کایمر
توالی کدکنندة ژن کایمر  OTCبا تغییر فاکتورهای مختلفی بهینه
شد که بر تنظیم بیان ژن تأثیر میگذارد و آن را تنظیم میکند.
تجزیهوتحلیل ژن دستکارینشده و بهینهسازیشده در شکل 4
نشان داده شده است.
افزایش شاخص ( CAIشاخص انطباقپذیری کدونی) به %100
نشاندهندة میزان انعطافپذیری و افزایش کدونهای استفادهشده
برای بیان ژن در باکتری اشریشیاکلی است .شاخص انطباقپذیری
کدونی از  0/7به  0/89تغییر کرد .انتخاب و تغییرکدون مناسب
بهنحوی بود که محتوای سیتوزین وگوانین از  32/51درصد به
 38/51درصد افزایش یافت .تعداد کدونهایی که کیفیت مناسبی
برای افزایش بیان پروتئین دارند ،از  49درصد به  69درصد تغییر
کرد .تعداد عناصر بیثباتکننده و توالیهای تکراری که ممکن
است بر میزان بیان تأثیر منفی داشته باشد ،از  17به صفر رسید.
برای پیشبینی ساختار  mRNAاز سرور  centroidFoldاستفاده
شد .میزان حداقل انرژی برای ساختار ،قبل از بهینهسازی 491/30
 -کیلو کالری و بعد از بهینهسازی به  -525/80رسید.

اسیدآمینه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به آمارهای جهانی مشخص میشود اسهال دومین
عامل اصلی مرگومیر کودکان در جهان است و در سال 2012
موجب مرگ  1600کودک در هر روز یا بیش از  580هزار کودک
در سال شده است .باکتریهای بیماریزای رودهای از جمله
ویبریوکلرا عوامل رایج اسهال هستند و یک برنامة واکسیناسیون
کنترل این باکتری ،میتواند به کاهش مرگومیر بیماری کمک
کند (.)1،5
پروتئین  TcpAبهعنوان زیرواحد بزرگ پیلی و با توجه به
محل قرارگیری آن در سطح باکتری ،کاندیدای مناسبی برای
توسعة ایمنی ضدکلونیزاسیون باکتری است .از سوی دیگر پروتئین
 CTXBساختاری هموپنتامریک و غیرسمی دارد که روی
کروموزوم بزرگ باکتری ویبریوکلرا قرار گرفته است .پروتئین
 CTXBعالوه بر تولید آنتیبادی و ایجاد محافظت علیه توکسین
کلرا ،ادجوانت زیستی مهمی است که میتواند سبب برانگیختن
پاسخهای ایمنی از جمله ایمنی مخاطی شود .تحقیقات انجامشده
بر دخالت فاکتور  OMPWدر ایجاد بیماری وبا داللت دارد.
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شکل  .4بررسی توزیع فراوانی کدونها براساس میزان تأثیر بر بیان پروتئین (الف) شاخص سازگاری کدون ،درصد  GCو توالیهای منفی و
تکراری مؤثر در بیان پروتئین (ب) .در نمودار الف ،محور عمودی نشان دهنده درصد کدون های پروتئین می باشد و محور افقی نشانگر
دستهبندی و ارزشگذاری کدونها براساس میزان تأثیر بر بیان پروتئین ،و ارزش زیر  30به معنی تأثیر منفی بر بیان پروتئین است .در نمودار
ب ،بهبود شاخصههای مؤثر بر بیان پروتئین ارائه شده است .همانطور که در نمودار ب دیده می شود شاخص انطباق پذیری کدون به 0/89
ارتقاء یافته و توالی های منفی و تکراری موثر بر بیان پروتئین نیز حذف گردیده است.

در تحقیقات واکسنهای زیرواحدی و نوترکیب ،رویکرد
جدید استفاده از آنتیژن چندجزئی میتواند با ایمنی بیشتر ،پاسخ
ویژه و همچنین واکنش نامطلوب کمتری در طراحی کاندید
واکسن استفاده شود .در تجزیهوتحلیل کایمر چندظرفیتی ،تجزیه
وتحلیل دادههای بیوانفورماتیکی ،ابزارهای ارزشمند و استراتژی
های جدید ،میتوانند ویژگیهای ساختاری و ایمنیزایی ترکیبی
متفاوت را با اپیتوپها فراهم کند و در فرایند طراحی به صرفه
جویی در هزینه و زمان منجر میشود ( .)34،35در این تحقیق ،به
دلیل خاصیت ایمنیزایی پروتئین  TcpAو  OMPWو خاصیت
آنتیژنی و ادجوانتی پروتئین ،طراحی پروتئین کایمر در بردارندة
هر سه زیرواحد ،مدنظر قرار گرفت .بررسیهای بیوانفورماتیکی
نشان داد این پروتئین توانایی تحریک سیستم ایمنی را خواهد
داشت.
برای رسیدن به بهترین مدل با باالترین شاخص آنتیژنی،
سه آنتیژن با هر ترتیب ممکن کنار یکدیگر قرار گرفتند .شاخص
آنتیژن این ساختارهای کایمر با دو روش بررسی شد و در نهایت
ترتیب  OTCبهترین نمرة آنتیژنی را نشان داد.
در طراحی پروتئینها ی کایمر از لینکرها استفاده میشود.
استفاده از لینکر مناسب سبب میشود سیستم ایمنی بتواند علیه
اپیتوپهای خطی و بهویژه اپیتوپهای ساختاری هر زیرواحد
تشکیلدهندة پروتئین ،پاسخ داده و آنتیبادی تولید کند .در این
مطالعه از لینکری سخت شامل اسیدآمینههای  EAAAKو
دربردارندة اسیدآمینة 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 دومینهای پروتئینی شود ( .)11در مطالعات
انجامشده ،از  1تا  5تکرار این لینکر استفاده شده است .نتایج
تحقیقات نشان داد  4و یا  5تکرار از توالی لینکر  EAAAKمی
تواند سبب پروتئینهای کایمریک فولدینگ مناسب داشته باشد
( Khaloiee .)11،36و همکاران برای طراحی پروتئین کایمر علیه
سه بیماریزای رودهای ،از چهار تکرار این لینکر با هدف
فاصلهاندازی زیرواحدهای پروتئینی استفاده کردند ( .)37در
تحقیق  Nazarianو همکاران ،برای ایجاد فاصله بین زیرواحدهای
پروتئین کایمر از تکرار چهارتایی لینکر استفاده شد ( .)11در
تحقیق  Amaniو همکاران ،بهکارگیری لینکر  )EAAAK) 4در
پروتئین کایمر سبب شد پروتئینهای  ،EspAاینتیمین و Tir
ساختار جداگانه داشته باشند ( .)36در تحقیق حاضر ،استفاده از 3
تکرار لینکر نیز توانست سبب جدا ماندن اجزای پروتئینی کایمر از
یکدیگر شود.
برای طراحی ساختار سوم کایمر  ، OTCاز سه روش مرتبط
استفاده شد .ارزیابی ساختارهای سهبعدی طراحیشده با سرور
 ModFOLDنشان داد روش  RaptorXو  PHYEREبا تفاوتهای
زیادی نسبت به  ،I-TASSERقابلیت مناسبی برای پیشبینی مدل
سهبعدی دارد و نتایج راماچاندران و ارزیابی کیفیت  PROSAنیز
این تفاوت را نشان میدهد .این تفاوت احتماال از اینجا ناشی
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افزایش یافت که نشانگر انتخاب کدونهایی است که
بیشتری برای آن وجود داشته و باعث افزایش بیان در میزبان
mRNA  نشان دادmRNA  طراحی ساختار. شده استE.coli
به اندازة کافی برای ترجمة کارامد در میزبان پایدار است و موقعیت
. در ساختارهای ثانویه نامطلوب قرار ندارندRBS کدون شروع و
tRNA

میتوان نتیجه گرفت روشهای بیوانفورماتیک تأثیر بسزایی
 کایمرin silico  ارزیابی.بر تجزیهوتحلیل طراحی ایمونوژنها دارد
E.coli طراحیشده نشان میدهد این سازة ژنی بهطور مؤثر در
بیان میشود و پاسخهای ایمنی را علیه فاکتورهای اتصالی و
.توکسین باکتری القا میکند

سپاسگزاری
به این وسیله از مدیریت محترم مرکز تحقیقات
زیستشناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای همکاری در
.اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی میشود

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

I-TASSER

 سرور، PHYERE وRaptorX میشود که برخالف
.سه دومین مجزا را تشخیص نداده است

 مرحلهای ضروری در،تعیین و نقشهبرداری اپیتوپها
طراحی واکسن است که برای اجتناب از روشهای وقتگیر و
 شناسایی اپیتوپهای احتمالی از توالیهای،پرهزینة تجربی
.آنتیژنی با روشهای محاسباتی انجام میشود
پیشبینی اپیتوپها براساس پارامترهای مختلف مانند
 دسترسی و در معرض سطح بودن، انعطافپذیری،آبدوستی
 نتیجه نشان داد اپی.مبتنی بر روشهای توالی و ساختار انجام شد
 در طول هر سه بخش سازة کایمری، توزیعشدهB-cell توپهای
.پراکنده بود و احتماال میتواند پاسخ ایمنی محافظتی تولید کند
 آلرژیزا نیست و یکی،مطالعات انجامشده نشان داد سازة کایمری
.از مهمترین ویژگی کاندیدای ایمنیزا برای واکسن است
 کدون نادریompW  وctxB،tcpA از آنجا که توالی ژنهای
 تمام توالیهای نوکلئوتیدی تولیدکنندة پروتئین کایمر با نرم،دارد
. بهینهسازی شدE.coli افزار آنالین و با هدف بیان باال در میزبان
0/89  و پس از بهینهسازی به0/7  کایمر قبل از بهینهسازیCAI
https://doi.org/10.1007/s00018-008-7496-5
PMID:18278577
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