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چکیده

زمینه مطالعه :تالشها در زمینه تهیه واکسنهای کارآمد برای مقابله با ایکوالی انتروتوکسیژنیک ( )ETECبه سمت شناسایی پادگنهای
حراست شده ژنومی معطوف شده است .پادگن  43یکی از اعضای خانواده بزرگ پروتئینهای ترشحی باکتری ایکوالی و سایر باکتریهای گرم
منفی با نام اتوترانزپورترها ( )ATsاست .پروتئینهای اتوترانزپورتر ساختمان حراست شده مشابهی دارند و تعدادی از آنها به دنبال عفونتهای
طبیعی و تجربی  ETECشناسایی شدهاند .پادگن  43با داشتن خصوصیات حدتزای تجمع سلولی و تشکیل بیوفیلم و حضور در سرم انسانهای
مبتال به اسهال ناشی از  ،ETECهدف ارزشمندی در تهیه واکسن محسوب میشود.
هدف :در این مطالعه با بهرهگیری از روشهای تجربی و ایمونوانفورماتیک به بررسی دقیق ساختار آنتیژنی و ارزیابی ایمنیزایی پروتئین
پادگن  43سویه  510ایکوالی  ETECجدا شده از گوسالهها پرداختیم.
روش کار :توالی اســیدآمینهای ،خصوصیات فیزیکی -شــیمیایی ،پایداری ،ساختار دوم و سوم پروتئین و توانایی بالقوه در ایجاد پاسخهای
ایمنی سلولهای  Bو  Tبا دارا بودن اپیتوپهای مؤثر و خصوصیات آلرژیزا بودن آن از جمله شاخصهای مورد توجه در این پژوهش هستند.
نتایج :در این مطالعه  15قطعه پپتیدی محرک پاسخ یاختههای  Bو  Tشناسایی شدهاست که تعداد  9عدد از آنها بهعنوان پادگن معرفی
گردیدند.
نتیجهگیــری نهایــی :نتایج حاصــل از مطالعات مجازی ( )in-silicoانجام شــده روی این پروتئین حاکی از مناســب بودن آن برای تهیه
واکسنهای کلیباسیلوز گاو است.

واژههایکلیدی :ایمونوبیوانفورماتیک ،ایکوالی انتروتوکسیژنیک ( ،)ETECاتوترانزپورتر ،پادگن  ،43کلی باسیلوز
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مقدمه
پروتئینهــای اتوترانزپورتــر ( ،)Autotransporterبزرگتریــن گروه از

سویههای مختلف ایکوالی میتواند منجر به تفاوت در خواص عملکردی

پروتئینهای الیه بیرونی و ترشــحی را در باکتریهای گرم منفی تشکیل

آنها در هر سویه از ایکوالی گردد .از جمله عملکردهای بهخوبی مشخص

میدهند .آنها در همه موارد از یک ســاختار مدوالر مشابه تشکیل شدهاند

شده پادگن  ،43تجمع سلولی و تشکیل بیوفیلم هستند (.)9،44

که شــامل ســه دامنه پپتید ســیگنال ( ،)Signal peptideدامنه مسافر

حضور این پروتئین در سرم بیماران مبتال به اسهال ناشی از ایکوالی

( ،)Passenger domainدامنــه ناقــل ()Transporter domain

انتروتوکســیژنیک ( ،)ETECاز بیــان آن در عفونتهای تجربی و طبیعی

میشود و منجر به ترشح خودبهخودی این پروتئینها از الیه بیرونی باکتری

متعاقب  ETECو ایمنیزا بودن آن حکایت میکند .جالب توجه اســت که

به سطح میگردد (.)46

واکسیناســیون موشها با دامنه مسافر نوترکیب پروتئین  43 Agحفاظت

دامنــه ناقل ( )βدر انتهای کربوکســی اتوترانزپورتر ( ،)Cمنفذی را در
الیه بیرونی ایجاد میکند که از آن طریق دامنه مســافر ( )αانتهای آمینی

مطلوبی در مقابل استقرار رودهای  ETECانسانی فراهم میآورد (.)18
بــا وجــود فراوانــی اتوترانزپورترهــا و مقــدار فزاینــده دادههایی که

( )Nبه بیرون یاخته منتقل میشود .معمو ً
ال به دنبال این انتقال ،دامنه مسافر

پروتئینهــای  ATرا با حدت باکتریایی مرتبط میســازند ،اطالعات کمی

بهوسیله یک پروتئاز الیه بیرونی شکافته شده و از طریق یک برهم کنش

در مورد ســاختمان مولکولی این پروتئینها در دســترس است .در حقیقت

غیرکووالنسی با دامنه بتا در تماس با سطح باقی میماند و یا بهصورت یک

پروتئینهای  ATدر بانک داده پروتئین ( ،)PDBبه طور قابل توجهی فقط

پروتئین محلول آزاد میشود (.)18

با یک ساختار تمام طول  7 ،ATدامنه مسافر  5 ،ATدامنه بتا  12 ،ATدامنه

پروتئینهای اتوترانزپورتر بسیار متنوع هستند و عملکردهای مختلفی

کوچک اتوترانزپورترهای سه تایی ( )Trimeric autotransportersدر

برعهــده دارنــد که در مجموع حــدت را تقویت میکننــد .درحالیکه دامنه

میان حدود  87500ســاختار موجود در حال حاضر تعداد اندکی را تشــکیل

ناقل و پپتید ســیگنال در بین پروتئینهای اتوترانزپورتر بســیار حراســت

می-دهنــد و هیــچ یک از آنهــا به گروه بــزرگ پروتئینهــای  ATنوع

( )Conserveشــدهاند ،این دامنه مســافر است که بهعنوان یک پروتئین

 AIDA-Iتعلق ندارند به اســتثنای ســاختار سه بعدی دامنه مسافر پادگن

بالغ ترشــحی ،عملکردهای مؤثر متنوعی را به اتوترانزپورترهای گوناگون

 43سویه یوروپاتوژنیک انسانی ( )CFT073که به تازگی به این بانک اضافه

اعطا مینماید .از آن جمله میتوان به پروتئولیز کاتالیز کننده ،ارائه بهعنوان

شده است (.)19

یک عامل اتصالی ،میانجیگری حرکت با واســطه اکتین و ارائه بهعنوان

بــا توجه به موارد ذکر شــده و نیز عدم وجود اطالعــات کافی درمورد

یک سایتوتوکسین اشاره نمود .علیرغم فراوانی آنها و نقشی که در روند

پروتئینهای اتوترانزپورتر در ســویههای ایکــوالی بیماریزای دامی برآن

بیماریزایی باکتری دارند ،بیشتر این پروتئینها از لحاظ ساختاری مشخص

شــدیم که در این مطالعه به بررســی بیوانفورماتیک پروتئین  Ag43سویه

نشدهاند و اطالعات اندکی درمورد نحوه عمل آنها وجود دارد (.)16،19

 510ایکوالی انتروتوکســیژنیک عامل کلیباســیلوز بهعنوان یک کاندید

در میان خانواده بــزرگ اتوترانزپورترها ،نــوع Adhesin( AIDA-I
 )Involved in Diffuse Adherenceبزرگتریــن و متنوعتریــن
پروتئینهای اتوترانزپورتر هستند .در اشرشیاکلی  16تحت گروه AIDA-I
شناسایی شدهاســت که در طول و توالی دامنه مسافر و خواص عملکردی
با یکدیگر متفاوت هســتند ( .)46از این میان پادگن  )43 Ag( 43بهخوبی
مورد مطالعه قرار گرفته اســت .پادگن  43یک عامل اتصالی اتوترانزپورتر
خودشناخت ( )Self-recognizingاست که به صورت یک پیش پروتئین
 1039اسیدآمینهای تولید میشــود .پپتید سیگنال انتهای آمینی پروتئین
( 52اســیدآمینه) انتقال را از میان الیه سیتوپالسمی به پریپالسم هدایت
میکند .ساختار رایج دامنه مسافر و ناقل پادگن  43به ترتیب از  499و 488
اسیدآمینه تشکیل شدهاند (.)16،44
پادگــن  43در بیشــتر پاتوتیپهای ایکوالی یافت میشــود و گاهی
به صورت آللهای چندگانه در یک ســویه از ایکــوالی وجود دارد .حضور
آللهای ژن پادگن  )agn43( 43که با نام  fluنیز شناخته میشود در نواحی
مختلــف کروموزوم و همچنین تنوع در توالی دامنه مســافر آنها در میان

بالقوه ایمنیزا در تهیه واکسنهای مؤثر بر این بیماری بپردازیم.

مواد و روش کار
اســتخراج تــرادف و انجام همردیفی :ســویه  510که از ســویههای
ایکــوالی  ETECگاوی با ســروتیپ  -H:F41,K99:O101اســت در این
پژوهــش مورد اســتفاده قرار گرفــت .ژن کدکننده دامنه مســافر پروتئین
اتوترانزپورتر پادگن  43این سویه (ناحیه بین انتهای قسمت پپتید سیگنال
و ابتدای دامنه ناقل) با اســتفاده از آغازگرهای ذکر شده توسط  Harrisو
همکاران در ســال ( ،2011آغازگر رفت '3'-gtggcgattgcgctgtct-5و
آغازگــر برگشــت ' )3'-tacaccggtctgatggct-5افزوده گردید ( .)16به
طور خالصه برای تکثیر این پروتئین ،واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم
نهایی  25 µLشــــامل  2/5 μlبافر  1/5 μl ،X10کلرید منیزیــــم (mM
 0/2 μl )1/25 mM( ، dNTPs 2 μl ،)50آنزیــم تــک پلیمراز0/μl75 ،
از هــر کدام از آغازگرهای اختصاصی ( DNA ،)25 nMبه میزان  2 μlو
آب مقطر استریل  15/3 μlصورت گرفت .مواد الزم جهت انجام  PCRاز
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شرکت سیناژن تهیه شدند .چرخههای دمایی شامل یک مرحله واسرشــتگی

 )alphapred/index.htmlو http://www.imtech.( BetaTPred

اولیه در دمای  95 °Cبه مدت دو دقیقه 29 ،چرخه ســــه مرحلهای ،شامل

 )/res.in/raghava/betaturnsپیشبینی شدند (.)21،22

مرحله واسرشته سازی در دمای 95 °Cبه مدت  30ثانیه ،مرحله اتصال در

جهت پیشــگویی ســاختار ســه بعدی پروتئین ،از ســرورهای متعدد

دمای  57/3 °Cبه مدت  30ثانیه ،مرحله بسط در دمــــای  72 °Cبه مدت

،ModBase، SWISS-MODEL، CPH models، Phyre2

 210ثانیه و در انتها یک مرحله بســط انتهایی در دمــای  72 °Cبه مدت 5

( Rapturx ،v3-2)PSو  HHpredاستفاده گردید که مدلسازی همولوژی

دقیقه بــود .محصول افزودهسازی با استفاده از آغازگرهای رفت و برگشت

را بر اساس تشــابه توالیها انجام میدهند ( . )5،20،23،31،32،34،41به

توالییابی شد .تعیینتوالی توسط مؤسسه ماکروژن (سئول ،کره) با دستگاه

عبارتی در این نوع مدلســازی ،ســاختمان ســه بعدی پروتئینی که دارای

توالییاب خودکار  )XL 3730 ABI( DNAانجام شد.

ســاختار نامشخص است براســاس تشــابه توالی با پروتئین دارای ساختار

در ادامه ،این قطعه با استفاده از پالسمید  pJETو مطابق دستورالعمل

مشخص ترسیم میشود .پس از آن ،ساختار کلی با مدل سازی ab initio

کیــت (Thermo Scientific CloneJET PCR Cloning Kit

یعنی فقط بر اساس اطالعات مربوط به توالی پروتئین و بدون داشتن الگوی

 ،)K1232# ,#K1231به منظور دستیابی به قطعه کاملتر (مکان آغازگرهای

مشــخص با استفاده از ســرور  I-Tasserساخته شد ( .)1،50در نهایت نیز

مورد اســتفاده) همسانهسازی ( )Cloneگردید .آزمون PCRبا آغازگرهای

نرم افزار  Robettaکه از ترکیب هر دو روش مدلســازی همولوژی و ab

پالسمید  pJETبراساس دستور کیت انجام گرفت و همسانههای مقاوم به

 intioاستفاده میکند ،برای پیشگویی ساختار سوم پروتئین  Ag43سویه

آمپی-سیلین حاوی قطعه با اندازه مشابه ژن مورد نظر مشخص گردیدند.

 510ایکوالی  ETECگاوی بهکار رفت (.)24

تعیین توالی بر روی محصول افزودهسازی پالسمید بعد از تخلیص با کیت

بهینهسازی انرژی و ارزیابی اعتبار و پایداری ساختار پیش بینی شده

 )QIAprep spin miniprep kit( Qiagenاز دو انتهای آغازگرهای

پروتئیــن :برای شناســایی و اصالح خطاهای مدل انتخابی ،بهینهســازی

رفت و برگشت پالسمید صورت پذیرفت.

ساختار پروتئین با استفاده از سرور http://zhanglab.( ModRefiner

جستجو جهت یافتن توالیهای نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای مشابه در

 )ccmb.med.umich.edu/ModRefinerانجام شد ( .)48مختصات

پایــگاه داده بانــک ژن  NCBIو  Uniprotبه ترتیب بــه آدرس http://

ســاختار سه بعدی بهینهشــده  Ag43با فرمت  PDBبه وبسایت ProSA

 blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiو http://www.uniprot.

( )https://prosa.services.came.sbg.ac.at/prosa.phpکه اغلب

 /org/blastانجام شد.

برای تأیید اعتبار ساختار پروتئین بهکار میرود ،عرضه گردید ( .)47کیفیت

تجزیــه و تحلیل اولیه توالی پروتئین :شاخصهای مختلف فیزیکی-

نتایج استریوشیمی ساختار پروتئین بهینهشده نیز توسط نقشه راماچاندران در

شیمیائی پروتئین مانند نقطه ایزوالکتریک ،وزن مولکولی ،نیمه عمر ،تعداد

نرم افزارهای http://www.ebi.ac.uk/thornton-( PROCHECK

دنبالههای منفی و مثبت ،شاخص آلیفاتیک و مقدار (Grand )GRAVY

 )srv/software/PROCHECKو http://mordred.( RAMPAGE

 average of hydropathicityبــا اســتفاده از ابزار  ProtParamدر

 )bioc.cam.ac.uk/~rapper/rampage.phpبررسی شد (.)27،28

پایــگاه )http://expasy.org/tools/protparam.html( Expasy

ضمن اینکه از امتیاز  )C-score( Cحاصل از سرور  I-TASSERبه منظور

محاســبه گردیــد ( .)15از نــرم افزارهــای http://www.( VaxiJen

تخمین کیفیت مدل پیشگویی شده آن استفاده گردید.

)ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html

و

)/http://scratch.proteomics.ics.uci.edu( ANTIGENpro
بهمنظور پیشبینی آنتیژنیســیته پروتئین اســتفاده شــد ( .)7،11از سرور

پیشــگویی حاللیت و در دســترس بودن ســطحی پروتئین :حاللیت
پروتئین بهوسیله Recombinant Protein Solubility Prediction
( )http://www.biotech.ou.eduو وضعیت دردسترس بودن سطحی

http://emboss.bioinformatics.nl/cgi-bin/( epestﬁnd

اسیدآمینهها با http://tools.iedb./( Emini Surface Accessibility

 )emboss/epestfindبــرای پیشبینــی توالیهــای  PESTبهعنــوان

 )org/bcellارزیابی شد (.)10،14

جایگاههای بالقوه شکاف پروتئولیتیک استفاده گردید (.)36

پیشــگویی مــکان درون یاختهای :جایــگاه درون یاختــهای پروتئین

پیشــگویی ســاختار دوم و ســوم پروتئین :جهت پیشــگویی ساختار

در یاختــه پروکاریوتی (باکتری گرم منفی) با کمک ســرورهای CELLO

دوم پروتئیــن از ســرورهای مختلــف ،Rapturx، GOR4 ،SPIDER2

()life.nctu.edu.tw/index.html.http://e093

PSLpred

 Predictprotein ،Psipred، jpred4و  CFSSPاســتفاده شــد

( )http://www.imtech.res.in/raghava/pslpredپیشبینی شد.

( .)6،8،12،17،25،29،49دورهــای آلفــا و همچنیــن انــواع متفــاوت

 PSLpredاز ترکیــب روش یکپارچهســازی Position-( PSI-BLAST

دورهــای بتــا از قبیل  I، II، IV، VIIIنیز در پروتئین به ترتیب با اســتفاده

 )Specific Iterative Basic Local Alignment Search Toolو

http://www.imtech.res.in/raghava/( ALPHAPRED

سه مدل  )Support vector machine( SVMبرای پیشبینی جایگاه

از

و
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ژن  DRB3مورد بررســی قــرار گرفت .بر طبق نتایــج حاصل از پژوهش

پیشــگویی جایگاه شــکاف پروتئاز پروتئین :پیشــگویی جایگاههای

 Nikbakhtو همــکاران در ســال  ،2016آللهــای دارای فراوانی باالی

شکاف  Ag43با استفاده از ســرور http://www.cbs.( NetChop3.1

 5درصــد جمعیت انتخاب شــدند ( )32و از آنجا که تاکنون هیچ ســروری

 )/dtu.dk/services/NetChopبا روش Artificial neural( ANN

آللهــای  MHC-IIگاوی را جهت پیشــگویی اپیتوپهــای ایمنیزای

 )networksو وبســایت http://www.imtech.( Pcleavage

یاخته  Tارائه نکردهاســت ،آللهای  MHCانسانی ( )HLAو موشی (-H

 )res.in/raghava/pcleavageبــا روش  SVMبدســت آمــد .ســرور

 )2که مشــابه با آللهای  MHCگاو ( )BoLAبودند بررســی شدند .به این

 NetChop3.1از بهترین ســرورهای موجود برای پیشگویی جایگاههای

صورت که مجموعه آللهای  HLAو  2-Hبه ترتیب در پایگاه داده IPD-

شکاف اســت و روش  SVMسرور  Pcleavageبا آن قابل مقایسه است

 )http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla( IMGT/HLAو IMGT

(.)4،30

(ttp://www.imgt.org/IMGTrepertoireMH/index.php

پیشگویی اپیتوپهای ایمنیزا (اپیتوپهای پادگنی یاختههای :)B

20%?section=LocusGenes&repertoire=Chromosomal

یک پادگن برای اینکه کاندید خوب واکســن باشــد باید هیدروفیل بوده و

 )localization&species=mouseمشخص شدند و پس از همردیفی

بتواند هر دو پاســخ ایمنی با واسطه یاختههای  Bو  Tرا برانگیزد .بنابراین،

و کاوش توالیهای انســانی و موشــی مشــابه با آللهای گاوی موجود در

ابتدا توالی کامل پروتئین برای پیشبینی اپیتوپ یاخته  Bبا استفاده از دو

جمعیت هلشــتاین ایران ،آللهای معادل آنها برای تعیین اپیتوپ مورد

روش  BCpredsو  AAPpredsدر پایگاه http://ailab.ist.psu.edu/

استفاده قرار گرفتند.

 bcpred/predict.htmlبــکار رفــت ( .)13توالیهای  20تایی اپیتوپ

برای پیشگویی پپتیدهای متصل شونده به  MHCکالس  IIآللهای

بر ســطح یاخته  Bمشخص شدند و با استفاده از سرور http://( VaxiJen

انســانی و موشــی از ســرور )http://tools.iedb.org/mhcii( IEDB

www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.

استفاده شد .همچنین آللهای موشی در دو سرور دیگر http://( Rankpep
و PREDmus

 )htmlبا مشــخصات ( ACC outputو حد آســتانه  )0/4جهت بررسی

)imed.med.ucm.es/Tools/rankpep.html

پادگنزایی مورد تحلیل بیشتری قرار گرفتند .از طرف دیگر ،اپیتوپهای

(dfci.harvard.edu/cvc/predmus/HTML/.http://research4

خطی یاخته  Bدر ســرورهای http://www.imtech.res.( ABCpred

 )balbc.phpنیز بررسی شدند (.)35،45،52

 )in/raghava/abcpred/ABC_submission.htmlبــا اســتفاده از

پیشــگویی جایگاههای آلرژیزا و بررسی شباهت احتمالی با ژنهای

روش http://www.imtech.res.in/raghava/( ANN، Bcepred

گاو :برای مشخص کردن شباهت احتمالی پروتئین  Ag43و اپیتوپهای

 )bcepredبــا اســتفاده از جزییــات فیزیکی-شــیمیایی و BepiPred

پیشــگویی شــده آن با ژنهای گاو ،توالی اســیدآمینهای آنها در پایگاه

( )/http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPredبــا اســتفاده از

اطالعاتی  NCBIمورد مطالعه بالست ( )BLASTpقرار گرفت .پیشگویی

ترکیب روشهای  hidden Markov modelو propensity scale

آلرژنها و مشــخص کــردن اپیتوپهــای  IgEاز وبســایت AlgPred

 methodنیــز مشــخص گردیدنــد ( ABCpred .)26،37،39براســاس

( )http://www.imtech.res.in/raghava/algpredبدست آمد.

 ANNمطابق با نمره بدست آمده و باالتر از حد آستانه ( ،)0/5اپیتوپها را

 ،AlgPredپیشبینی آلرژنها را براســاس شباهت به اپیتوپهای

رتبهبندی میکند بدینترتیب که هرچه نمره بیشتر باشد احتمال اپیتوپ

شــناخته شــده با هر ناحیه پروتئین بــا اســتفاده از روش ترکیبیARPs+

بودن آن توالی بیشــتر اســت .ســرور  Bcepredاز هفت معیار فیزیکی-

 (allergen-representative peptides)+BLAST+MASTاپیتوپ

شــیمیایی شــامل آبدوســتی ،انعطافپذیری ،تحرک ،قابلیت دسترسی،

 IgE + SVMcانجام میدهد ( .)38همچنین آلرژن بودن با با اجرای آزمون

قطبیت ،سطح در معرض ،دورها و پادگنزایی جهت پیشگویی اپیتوپهای

آلرژنزایی  FAO/WHOدر پایگاه داده https://fermi.utmb.( SDAP

خطی موجود یاخته  Bاســتفاده میکند .در  ،BepiPredحدآســتانه 0/35

 )01_edu/cgi-bin/SDAP/sdapمورد تحلیل بیشتر قرار گرفت.

انتخاب شد که حداکثر حساسیت و ویژگی را دارد .همچنین برای پیشگویی
اپیتوپهــای فضایی یاخته  Bاز توالی اولیه ،ســرور http://( CBTOPE
 )www.imtech.res.in/raghava/cbtopeبه کار رفت (.)2
اپیتوپهــای پادگنــی یاختههــای  :Tاز آنجا کــه جمعیت هدف این
مطالعــه گاوهای هلشــتاین ایران اســت ،جهت شناســایی اپیتوپهای
یاخته  ،Tیعنی اپیتوپهای متصل شــونده بــه مولکولهای  ،MHCدر
ابتــدا فراوانی آللهــای  MHCکالس  IIگاوها با محوریــت اگزون دوم

نتایج
اســتخراج تــرادف و انجــام همردیفی :نتیجــه تعیینتوالی محصول
افزودهسازی واکنش زنجیرهای پلیمراز قطعهای به طول  2041 bpاست.
نتیجه حاصل از همسانهســازی آن ،قطعهای با طول  2106 bpنوکلئوتید
است که یک پپتید  702اسیدآمینهای را میسازد .بالست این قطعه بیشترین
تطابق با توالیهای مرتبط به ژن پادگن  43ســویههای مختلف ایکوالی
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جدول .1پیشگویی ساختار دوم پروتئین.
نام پروتئین

تعداد اسیدآمینه

سرور PDBsum /

هلیکس ()Hدرصد

صفحههای بتا ()Eدرصد

لوپ ()Lدرصد

43 Ag

702

Psipred

2/27

63/10

34/63

43 Ag

702

Rapturx

2

57

39

43 Ag

702

SPIDER2

3/41

51/56

45/03

(Chain-A/4kh3 )4kh3A

492

PDBsum

0

56/7

43/3

جدول  .2مقایسه شباهت آللهای غالب  BoLAدر جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با آللهای  MHCانسانی و موشی.
آللهای گاو

فراوانی در جمعیت (درصد)

آللهای انسانی مشابه

درصد شباهت

آللهای موشی مشابه

درصد شباهت

0101*BoLA-DRB3

۱۸/۱۶

13:11*HLA-DRB1

70

IE 2-H

64

1501*BoLA-DRB3

۱۱/۵۸

14:82*HLA-DRB1

88

IE 2-H

64

1101*BoLA-DRB3

۹/۲۱

11:89*HLA-DRB1

86

IE 2-H

71

1201*BoLA-DRB3

۸/۴۲

14:14*HLA-DRB1

88

IE 2-H

70

0902*BoLA-DRB3

۷/۱۱

14:51*HLA-DRB1

88

IE 2-H

75

را نشــان میدهد .به این ترتیب که نتیجه بالســت توالی نوکلئوتیدی این

شاخص برای پروتئینهای پایدار نتایج کمتر از  40است .شاخص آلیفاتیک

پروتئیــن در پایــگاه داده  ،NCBIژن کد کننده پروتئین پادگن  43ســویه

که نشاندهنده پایداری پروتئین در بازه دمایی وسیع است برای این پروتئین

 B7Aباکتری ایکوالی انتروتوکسیژنیک انسانی به طول ( 3120 bpشماره

مقــدار  81/98گزارش گردیــد .مقدار  GRAVYیک پپتید یــا پروتئین از

دسترســی )CP005998.1 :بــا همپوشــانی ( 100 )coverageدرصدی و

مجموع مقدار هیدروپاتی همه اسیدآمینهها تقسیم بر تعداد اسیدآمینههای

شباهت ( 99 )similarityدرصدی است و همچنین حاصل بالست توالی

توالی پروتئین بدست میآید که در مورد  43 Agبرابر  -0/194است .مقدار

اسیدآمینهای آن در پایگاه داده  ،UniprotKBپروتئین پادگن  43باکتری

منفی این شــاخص نشــان میدهد که پروتئین غیر قطبی است .مجموع

ایکوالی با طول ( 1039 bpشــماره دسترسی )A0A0B1N837 :است که

کل اســیدآمینهها با شــارژ منفــی ( )Asp+Gluو مثبــت ( )Arg+Lysدر

بهترتیب همپوشانی و شباهت  100و  99/7درصدی با قطعه مورد نظر دارد

ایــن پروتئین به ترتیب  60و  41اســت .نیمه عمر این توالی در یاختههای

و اینگونه صحت آزمایش را آشکار میسازد .این قطعه در بانک ژن با شماره

پستانداران  100ساعت ،در مخمر بیش از  20ساعت و در ایکوالی بیش از

دسترسی  KX196450ثبت گردید.

 10ساعت پیشبینی گردید .قطعه مورد نظر بهعنوان پادگن پیشبینی شد و

در مقایسه همردیفی توالی اســیدآمین ه قطعه افزوده شده با 499 ،52

نتیجه آنتیژنیسیته مرتبط با نرم افزارهای  Vaxijenو ANTIGENpro

و  488اسیدآمینه تشکیل دهنده پپتید سیگنال ،دامنه مسافر و دامنه ناقل

به ترتیب  1/8211و  0/948949است .موتیفهای  ،PESTتوالیهای غنی

پادگن  43سویه رفرانس ایکوالی ( )12-kمشخص گردید که این قطعه به

از اسیدآمینههای پرولین ،گلوتامیک اسید ،سرین ،ترئونین و به میزان کمتر

ترتیب از ابتدای توالی خود شامل  499 ،17و  186اسیدآمینه تشکیل دهنده

اسید آســپارتیک هستند که بطور چشــمگیری نیمه عمر درون یاختهایی

ســه دامنه پروتئین پادگن  43میشــود .این امر نشان دهنده تکثیر کامل

پروتئینها را کاهش میدهند .از این رو ،آنها پروتئین را برای خرد شــدن

ناحیه دامنه مسافر Ag43سویه  510است که عملکرد پروتئین را برعهده

پروتئولیتیکی هدفگذاری میکنند .سرور  ،epestfindموتیفهای PEST

دارد و بررسی مجازی ایمنیزایی آن مورد توجه مطالعه ایمونوبیوانفورماتیک

را به دو صورت ضعیف ( )poorو بالقوه ( )potentialدر پروتئین موردنظر

پژوهش حاضر بوده است.

به ترتیب بر اساس نمره پایین و باالی حد آستانه شناسایی مینماید .هرچه

تجزیــه و تحلیل اولیــه توالی پروتئین :در این مطالعه شــاخصهای

نمره بیشتر شود احتمال خرد شدن پروتئین با میانجیگری موتیف  PESTدر

فیزیکی-شــیمیایی مربوط به پروتئین پادگن  43مشخص گردید .متوسط

یاخته یوکاریوتی قویتر است .در پروتئین  ،43 Agپنج موتیف ضعیف PEST

وزن مولکولی محاســبه شــده برای 70802/5 Da ،43 Agاســت .نقطه

مشخص گردید که در تصویر  1قابل مشاهده است.

ایزوالکتریک ( )PIپروتئین  4/88اســت .با توجه به اینکه اسیدیته پروتئین

ســاختار دوم پروتئین :چنانچه دامنه مسافر پروتئین ( 4KH3زنجیره

با  <7PIمشــخص میشود این پروتئین اســیدی است .ضریب خاموشی

 )Aرا بهعنــوان ،تنها پادگن  43ثبت شــده در بانــک داده پروتئین ()PDB

( )Extinction coefﬁcientدر طــول مــوج  280 nmبرابــر 1-cm

مقیاس قرار دهیم ،در میان ســرورهای بکار رفته برای پیش بین ســاختار

 147900-Mاســت .در مورد شــاخص ناپایداری ،ابزار ProtParamاین

دوم پروتئین ،نتایج  2ســرور  psipredو  rapturxبیشــترین شباهت را

پروتئیــن را جــزء پایدارها ( ):II 8/97طبقهبندی کرده اســت .محدوده این

به این پروتئین و به یکدیگر دارند .سومین سروری که نتایج نزدیکی دارد،
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جدول ( 3الف) .اپیتوپهای مشترک پیشگویی شده یاختههای  Bو  - .Tاعداد نشانگر شماره اسیدآمینه قطعه پروتئینی  43 Agهستند.
یاخته T
ردیف

1

یاخته ( Bخطی)

BoLA-DRB3
*0101

BoLA-DRB3
*1501

BoLA-DRB3
*1101

BoLA-DRB3
*1201

BoLA-DRB3
*0902

DRB3

HLA- DRB1
*13:11

HLA-DRB1
*14:82

HLA-DRB1
*11:89

HLA-DRB1
*14:14

HLA-DRB1
*14:51

IEd 2-H

1-15

-

3-19

4-18

-

-

-

یاخته ( Bفضایی)

14

2

-

-

-

38-53

38-52

24-58

52، 38-48

3

-

-

-

-

-

68-76

64-74

-

4

-

-

-

-

-

130-149

140-176

140،149-145

5

-

176-192

177-192

-

177-192

183-196

174-211

191-183،192-186

6

-

-

-

-

-

266-279

222-277

266-274

7

281-301

283-301

282-301

283-302

283-302

-

-

300-284،301-287

8

-

347-364

348-363

348-363

-

-

-

357-363

9

377-391

-

-

377-391

-

-

374-404

-

10

-

-

-

-

-

406-414

397-442

-

11

-

490-508

490-509

491-513

490-515

491-504

-

496-497

12

-

-

-

-

-

528-536

514-538

528-536

13

-

546-562

546-570

545-570

546-570

542-573

532-565

554-559

14

599-617

-

600-616

-

-

-

578-609

-

15

-

660-702

661-702

659-684

659-702

647-674

649-696

674 ،667،669،672

جدول ( 3ب) .اپیتوپهای مشــترک پیشــگویی شــده یاختههای  Bو  - .Tتوالیهای محدود به مکان  18-516مربوط به دامنه مســافر ( )αاز قطعه  Ag43هســتند - .نمره باالی حد آســتانه ()0/4
در ســرور  ،VaxiJenپادگــن ( )Aو نمــره کمتر از آن غیرپادگن ( )Nاســت -1 .اپیتــوپ  NRAENAYADYVLDIGKRIپروتئین  ECs0847در ایکــوالی  H7:O157و میزبان گاو -2 .اپیتوپ
 SAPIAPNRAENAYADYVLپروتئین  ECs0847در ایکوالی  H7:O157و میزبان گاو.
ردیف

مکان اپیتوپ مشترک

طول اپیتوپ

توالی اپیتوپ

نمره VaxiJen

IEDB Epitope ID
) Identityدرصد(

1

4-15

12

ALSLAAVTSVPA

)A( 0/5402

وجود ندارد

2

38-52

15

NQIVFGTANGMTIST

)A( 0/5792

وجود ندارد

3

68-74

7

WIQNGGT

)N( 0/1053

وجود ندارد

4

140-149

10

QAIKSGAVAT

)A( 0/9195

وجود ندارد

5

183-192

10

KNGRQIVAAE

)N( 0/1575

وجود ندارد

6

266-277

12

GTATNVTLKQGG

)A( 1/1935

وجود ندارد

7

283-301

19

TAATVTGINRLGAFSVVEG

)N ( -0/0613

وجود ندارد

8

348-363

16

NGGVLLADSGAAVSGT

)N 0/2438

وجود ندارد

9

377-391

15

ADALMLEKGSSFTLN

)A( 0/4284

وجود ندارد

10

406-414

9

FTARGGTLA

)A( 0/9450

وجود ندارد

11

491-504

14

VTTDVIAQRGTALK

)A( 0/5593

وجود ندارد

12

528-536

9

WNIPDNATV

)N( 0/0318

وجود ندارد

13

546-562

17

AGQIHFTSTRTGKFVPA

)A( 0/5225

وجود ندارد

14

600-616

17

TGKTILNLVNAGNSASG

)N( 0/3321

وجود ندارد

15

661-674

14

ESWYLRSENAYRAE

)A( 1/3337

554684 )80( 1
555877 )80( 2

 SPIDER2است .نکته قابل توجه اساس کار هر سه این سرورهاست که بر

کدام از آنها تغییراتی جهت بهبود پیشگویی متحمل گشته است (جدول

پایه روش شبکه عصبی ( )Neural Networkعمل مینمایند که در هر

 .)1دورها محلی از ساختار دوم پروتئین هستند که در آن زنجیره پلی پپتیدی
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جهت کلی خود را معکوس میکند .آنها مارپیچهای آلفا و صفحات بتا را به

برابــر با  -1/15را نشــان میدهد TM-score .مــورد انتظار این پروتئین

یکدیگر مرتبط مینمایند .در پیشگویی دورهای ساختار دوم پروتئین 43 Ag

0/57 ±0/15اســت ،با توجه به اینکه  TM-scoreباالی  0/5نشاندهنده

سویه  8 ،510دور آلفا و  100دور بتا تعیین گردید .هر دور آلفا از  5اسیدآمینه

دقت توپولوژی اســت .فایل  pdbمدل ســه بعدی مذکور برای به حداقل

و هر دور بتا از  4اسیدآمینه متوالی تشکیل شدهاست.

رســاندن انرژی و بهینه کردن ســاختار پروتئین به سرور ModRefiner

ساختار سوم پروتئین :با استفاده از سرورهای مختلف یاد شده ساختار

ارائه گردید .نتیجه بهدست آمده دارای  TM-scoreو  RMSDبه ترتیب

ســوم پروتئین  43 Agســویه  510پیشــگویی گردید .نکتــه قابل توجه و

 0/9425و  2/645نسبت به مدل ابتدایی است .جهت ارزیابی کیفیت کلی

مشترک در نتایج تمام سرورها ،انتخاب خودکار زنجیره  Aپروتئین 4KH3

ساختار پروتئین فایل  pdbآن در برنامه  ProSAمورد بررسی قرار گرفت.

بهعنوان اولین الگو جهت مدلســازی محدوده  516اسیدآمینه اول قطعه

بر این اساس  z-scoreساختار ورودی مدل انتخابی با نمره  -7/15در بازه

موردنظر است .نتیجه ساختار پیشنهادی سرورهای ،I-Tasser، Phyre2

نمراتی است که بهطور معمول برای پروتئینهای طبیعی ( )Nativeبا اندازه

( v3-2)PSو همچنیــن دو ســرور  Rapturxو  Robettaشــامل تمــام

مشابه یافت میشود (تصویر .)3

 702اسیدآمینه ســازنده پروتئین است درحالیکه ،سرورهای Modeller،

پایداری ساختمان پروتئینی مدل انتخابی با نقشه راماچاندران حاصل

 Swiss-model، CPH modelsو  HHpredبا توجه به الگوی انتخابی

از سرورهای  PROCHECKو  Rampageبررسی شد (تصویر  .)4درصد

در مدل نهایی خود فقط اسیدآمینههای محدوده دامنه مسافر را لحاظ کردند.

اســیدآمینهها در نواحــی مطلوبتریــن (،)Most favoured regions

از این میان ،سرورهای  Rapturxو  Robettaدو دامنه جدا از هم مطابق

مجاز فرعــی ( ،)Additional allowed regionsمجاز ســخاوتمندانه

با دامنه مسافر و دامنه ناقل پروتئین (به ترتیب محدوده  500اسیدآمینه اول

( )Generously allowed regionsو غیرمجــاز (Disallowed

و  200اسیدآمینه آخر قطعه) و بقیه سرورها ساختار مونومری پیشنهاد دادند.

 )regionsســرور  PROCHECKبه ترتیب  4/3 ،22/4 ،69/1و  4/3و در

از آنجا که این قطعه تحت مطالعه  in-vivoقرار نگرفته اســت تا به

نواحــی مطلوب ( ،)Favoured regionsمجاز ( )Allowed regionsو

صورت ســاختار رایج خود یعنی تشکیل مستقل دامنه ناقل و دامنه مسافر

خارج از محدوده ( )Outlier regionsسرور  Rampageبه ترتیب ،81/7

بررســی گردد ،تشکیل ســاختار مونومر در مطالعه همسانهسازی آن مورد

 13/9و  4/4گزارش گردید درحالیکه این مقادیر قبل از بهینه شدن مدل به

انتظار اســت .بنابراین در مرحله اول ســاختار مونومر بهدســت آمده از سه

ترتیب در سرور  PROCHECKبرابر با  10/8 ،29/4 ،51/8و  8و در سرور

سرور  v3-2)PS( ،I-Tasser، Phyre2که از تمام  702اسیدآمینه قطعه

 Rampageبرابر با  17/6 ،67/7و  14/7بودند.

پروتئینی  43 Agتشکیل شدند ،مورد بررسی قرار گرفت.

حاللیت و دسترسی به سطح پروتئین :بر اساس پیشبینی انجام شده

ارزیابی انتقادی پیشگویی ساختار پروتئین ( )CASPیک تجربه جهانی

 43 Agهنگامیکــه در ایکوالی بیان شــود به میــزان صفر درصد احتمال

اســت که با هدف ارتقاء روشهای شناســایی ســاختار سه بعدی پروتئین

حاللیت دارد .میانگین دسترســی سطحی  1/00و میزان حداکثر و حداقل

براســاس توالی اسیدآمینهای آنها هر دو سال یکبار برگزار میگردد .طبق

آن به ترتیب  5/812و  0/142است .در خصوص پپتیدهای پیشبینی شده

آخرین نتایج منتشــر شــده ( )CASP11در سال  ،2014ســرور I-Tasser

با بیشــترین دسترسی ،از  702اسیدآمینه کل ،تعداد  251اسیدآمینه میزان

بهعنوان بهترین ســرور در امر پیشگویی ساختار سوم پروتئین معرفی شد.

دسترسی به سطح باالی میانگین دارند و  15توالی پپتیدی با حداقل طول

در نهایت ،بنا بر این موضوع و با توجه به اینکه در انتهای مدل پیشنهادی

 6اسیدآمینه را میسازند .از میان این پپتیدها ،پپتید  21اسیدآمینهای موجود

ســرورهای  Phyre2و ( v3-2)PSکه اســاس کار آنها مدلسازی برپایه

در بــازه مکانی ( 653-673انتهای قطعه افزوده) بیشــترین طول را دارد و

تشــابه توالی است ساختار رندمکویل مشاهده میشود و عدم موفقیت این

بیشترین میزان دسترسی به سطح نیز متعلق به اسیدآمینه موقعیت  658از

سرورها را در پیشبینی ساختار سه بعدی ناحیه مربوط نشان میدهد ،اولین

همین پپتید است.

ساختار پیشنهادی سرور  I-Tasserکه اساس کار آن مدلسازی برپایه ab

جایگاه درون یاختهای پروتئین :هر دو پایگاه  CELLOو ،PSLpred

 initioاست با  C-scoreبرابر با  -1/15و  TM-scoreو  RMSDمورد

مکان این پروتئین را در یاخته پروکاریوتی ،خارج از یاخت ه ()Extracellular

انتظار به ترتیب  0/57 ±0/15و  10/8 ± 4/6 Åانتخاب گردید (تصویر .)2

پیشبینی کردند.

بهینهسازی انرژی و ارزیابی اعتبار و پایداری ساختار پیش بینی شده

جایگاههای شــکاف پروتئازوم پروتئین :نتایج پیشگویی جایگاههای

پروتئین :نمره اطمینان ()C-scoreبرای تخمین کیفیت مدل پیشبینی

شــکاف دو ســرور  NetChop3.1و  Pcleavageبــا در نظر گرفتن حد

شده توسط  ،I-TASSERاست که به طور معمول در بازه ( 2تا  )-5قرار دارد.

آستانه پیش فرض هر یک از آنها ،به ترتیب تعداد  176و  285جایگاه را

هرجا که نمره  C-scoreبیشــترین است نشاندهنده اطمینان باالتر آن

نشان دادند که تعداد  92جایگاه مشترک هستند.

ساختار است که بهترین مدل پیشبینی شده برای این پروتئینC-score ،

اپیتوپهــای یاخته  :Bمهمترین نتایج پیشبینــی و تعیین اپیتوپ
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مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،74شماره 1398 ،1
نمره  )0/7حاصل کار دو روش  BCpredsو  AAPpredsبود درحالیکه در
هر دو روش توالی اپیتوپهای پیشنهادی با یکدیگر همپوشانی ندارند .در
مورد پیشگویی سرور  ABCpredتعداد  687توالی  16تایی که همپوشانی
دارند با رتبهبندی  1تا  31و نمره باالی حد آســتانه  0/5بدست آمد .از این
تعداد 20 ،پپتید اول آن (رتبه  1 -9و نمره باالی  )0/84انتخاب شدند .سرور
 BepiPredهر اسیدآمینه را بهطور مستقل بررسی میکند و بین  -3تا 3
نمره میدهد .هرچه نمره بیشتر باشد احتمال اپیتوپ بودن بیشتر میشود.
در مورد توالی  47 ،Ag43مکان شــامل توالیهای حداقل یک اسیدآمینه
تا حداکثر  72اسیدامینه معرفی شدند که بیشترین احتمال مربوط به مکان
 158-167با میانگین نمره  2/3952است .سرور  BcePredنیز هفت معیار

تصویر  .1موتیفهای  PESTروی توالی  43 Agسویه .510

فیزیکی و شیمیایی را برای هر اسیدآمینه با نمره جداگانه مشخص میکند
و بــرای هر مورد ،اســیدآمینه با نمره باالی  1/8را انتخاب میکند .ســرور
 CBTOPEبــا مقیاس احتمال ( ،)0-9اســیدآمینههایی که نمره  4به باال
دارند را اپیتوپ در نظر میگیرد که برای توالی  52 ،43 Agمکان شــامل
حداقل یک اسیدآمینه تا حداکثر  20اسیدآمینهای با بیشترین نمره  4و  5به
عنوان اپیتوپهای فضایی یا ناپیوسته یاخته  ،Bپیشبینی شد .همانطور که
قابل مالحظه اســت پروتئین  43 Agتعداد زیادی اپیتوپ خطی و فضائی
یاخته  Bدارد .از میان این نتایج ،اپیتوپهای خطی مشترک شناسایی و با
اپیتوپهای فضایی مقایسه شدند.
اپیتوپهــای یاخته  :Tبراســاس مطالعــه  Nikbakhtو همکاران
در ســال  ،2016پنــج آلــل  MHCکالس  IIگاوی با نامهــای BoLA-

تصویر  .2ساختار  3بعدی .43 Ag

،1101*BoLA- DRB3 ،1501*BoLA- DRB3 ،0101*DRB3
 1201*BoLA- DRB3و  0902*BoLA- DRB3بیشترین فراوانی را در
جمعیت مورد مطالعه گاوهای هلشتاین ایرانی به ترتیب با ،11/58 ،18/16
 8/42 ،9/21و  7/11درصد دارند .فراوانی سایر آللهای جدا شده زیر 5درصد
است .بنابراین بر طبق نتیجه بالست آللهای انسانی و موشی با بیشترین
شباهت به این پنج آلل مشخص شدند (جدول .)2
در مرحله بعد با استفاده از سرور  IEDBاپیتوپهای پروتئین 43 Ag
برای هر کدام از آللهای انسانی و موشی مشابه پیشگویی شدند .در مورد
آللهای موشــی ،ژن  IE 2-Hبهعنوان شــبیهترین بــرای هر  5مورد آلل
گاوی انتخاب شــد .جهت مشــخص کردن اپیتوپهای ایمنیزا به خاطر
انتخاب نژاد  Balb/cبهعنوان مدل آزمایشــگاهی این مطالعه جستجو بر
اساسهاپلوتیپ این نژاد یعنی  IEdانجام گرفت.

تصویر  .3نقشه  z-scoreوبسایت  ،z-score . ProSAکیفیت کلی مدل را نشان میدهد و
بوســیله کریستالوگرافی اشعه ( Xآبی روشن) یا اسپکتروسکوپی ( NMRآبی تیره) با توجه به
طول زنجیرههای پروتئین موجود در پایگاه  PDBتعیین میگردد .نقشه تنها نتایج باz-score
مشــابه یا کمتر از  10را نشــان میدهد z-score .پروتئین  Ag43سویه  510به صورت یک
نقطه بزرگ مشخص شده است .نمره آن در بازه پروتئینهای طبیعی و برابر  -7 /15است.

خطی و اپیتوپهای فضائی با کمک سرورهای مختلف به شرح زیر است:
 19توالــی  20تایــی ( 18توالی اول با نمره  1و توالــی آخر با نمره  )0/14و
 16توالــی  20تایــی ( 14توالی اول با نمره بین  1تــا  0/8و  2توالی آخر با

پیشگویی براساس روش پیشنهادی  IEDBانجام شد IEDB .برای آلل
 13:11*HLA-DRB1روش  sturnioloو برای چهار آلل دیگر انســانی
روش  NetMHCIIpanرا انتخــاب کرد .نتایج بر حســب رتبه درصدی
( )percentile_rankچیدمــان شــدند .در روش پیشبینی پیشــنهادی
 ،IEDBاپیتوپهــا بــا  percentile_rankکمتر ،متصلشــوندههای
ی  15تایی ابتدایی نتیجه هر آلل
بهتری هستند .بر همین اســاس  20توال 
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تصویر  .4نقشــه راماچاندران  -هر نقطه قرمز رنگ در هر دو نمودار نشــاندهنده یک اســیدآمینه با زاویه  phiو  psiغیرمجاز اســت( .الف) سرور  :PROCHECKچهار ناحیه رنگی قرمز ،زرد ،کرم و
ســفید به ترتیب نواحی مطلوبترین ،مجاز اضافی ،مجاز ســخاوتمندانه و غیرمجاز را نشــان میدهند( .ب) ســرور  : RAMPAGEســه ناحیه رنگی تیره ،روشن و سفید به ترتیب معرف نواحی مطلوب،
مجاز و خارج از محدوده هستند.

انتخاب شدند .از آنجا که نتایج برخی آللها فاقد اپیتوپهایی در محدوده

آنها غیرآلرژن معرفی شدند .در نهایت ،آزمون آلرژنزایی براساس گزارش

مکانی  18-516مربوط به دامنه  αبود و چون در حالت طبیعی دامنه مسافر

 FAO/WHOنیــز بر روی قطعه  43 Agصورت گرفت .براســاس قانون

پروتئین به خارج از ســلول باکتری ترشــح شده و پاســخ ایمنی میزبان را

آلرژنزایی  FAO/WHOدر گزارش سال  2001این نهاد ،در صورتی یک

تحریک مینماید ،این ناحیه به صورت مجزا نیز با روش مشــابه بررســی

پروتئین واکنش متقاطع با آلرژنهای شناخته شده دارد که:
 .1بیــش از  35درصــد  identityدر توالــی پروتئینــی با اســتفاده از

گردید.
سرور  IEDBبرای پیشگویی اپیتوپهای ایمنیزا در آلل  IEdموشی،

جستجوی پنجره  80اسیدآمینهای متوالی یافت شود .نتیجه این مرحله در

از روش  smmاســتفاده کرد .نتایج آن بــرای کل قطعه  Ag43و دامنه α

مورد توالی  623 ،43 Agتوالی  80تایی متوالی بود که در بیشــترین حالت

بــه صورت مجزا از هــم و در کنار  20اپیتوپ  9تایی حاصل از دو ســرور

شــباهت  33/75درصدی در پنجره  80تایی اسیدآمینه  159-238به دست

 Rankpepو  PREDmusکه باالترین امتیاز را داشتند ،انتخاب شدند.

آمد.

قطعات اپیتوپی مشترک یاخته  Tآللهای انسانی و موشی بهطور جدا

 .2شــش اسیدآمینه پشت سر هم شناسایی شــود .حاصل این مرحله

از هم بررســی شــدند .از میان آنها ،توالیهای مشترک در حداقل دو آلل

نیــز در مــورد توالی  5 ،43 Agتوالی  6تایی اســت که به ترتیب در نواحی

انسانی و دو سرور موشی تعیین شد و مقایسهای بین آنها و اپیتوپهای

اسیدآمینه  480-485 ،316-321 ،94-99 ،14-19و  580-585قرار دارند.

یاخته  Bصورت گرفت و اپیتوپهایی که قادرند هر دو پاســخ یاختههای

بحث

 Bو  Tرا القاء نمایند مشــخص شــدند (جدول  3الف) .آنگاه در نهایت امر،
جهت بررسی بیشتر و تعیین اعتبار ،توسط سرور  VaxiJenبرای مشخص
کردن میــزان پادگنزایی و در پایگاه اطالعاتــی http://www.( IEDB
 )php.iedb.org/home_v2جهت یافتن اپیتوپهای مشــابه تجربی
ثبت شده ،واکاوی شدند (جدول  3ب).
جایگاههای آلرژیزای پروتئین و میزان شــباهت با ژنهای گاوی :در
جستجوی توالیهای پروتئینی مشــابه گاوی و موشی با قطعه  43 Agدر
پایگاه  ،NCBIنتیجهای به دســت نیامد .در مورد اپی-توپهای حاصل در
جدول  3نیز ،شــباهت معنیداری در کتابخانــه آلرژن  SDAPو همچنین
ژنهــای گاوی در  NCBIیافــت نشــد .براســاس دســتاوردهای متفاوت
آلرژنزایــی در ابزار  ،AlgPredاین پروتئین تنها با روش  SVMب ه عنوان
آلرژن بالقوه شــناخته و با ســایر روشها آلرژن محسوب نشــد و دستاورد
هیبرید (مجموع روشها) نیز آنرا غیرآلرژن معرفی کرد و همینطور تمامی
اپیتوپهای مشخص شده جدول  3با تک تک روشها و دستآورد هیبرید

در تــاش برای ایجاد مصونیت بر ضد ســویههای  ETECمطالعات
گســتردهای در حیطههای دامی و به خصوص انسانی صورت گرفتهاست.
پیشرفت در مسیر دانش ســازوکار بیماریزایی  ،ETECانتخاب گزینههای
کارآمدی را در توســعه تولید واکســن به دنبال داشتهاست .از جمله آنها،
شناســایی پادگنهای حراست شــده ژنومی ایکوالی است .بنابر مطالعات
پیشــین بر روی پاسخ ایمنی علیه عفونت  ،ETECگروهی از مولکولهای
بیان شــونده ســطحی تحت عنوان اتوترانزپورترها شناســایی شدند .انواع
متعــددی از پروتئینهای اتوترانزپورترها ،در طی دهه گذشــته در باکتری
ایکوالی و ســایر باکتریهای گرم منفی معرفی شدند .از خصوصیات قابل
توجه این پروتئینها که اغلب با حدت باکتری مرتبط هستند ،بیان سطحی
دامنه مسافر آنهاســت .این امر ،آنها را به اهداف مناسبی جهت ساخت
واکسن تبدیل نمودهاست.
پادگن  43نمونهای از پروتئینهای این خانواده است که در بیشتر از 90
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درصد ســویههای ایکوالی بیماریزا در دستگاه ادراری و اسهالزا و نزدیک

شــد .زوایای چرخش  phiو  psiبرای همه باقیماندههای ساختار پروتئین

به  56درصد جدایههای همزیست حضور دارد .واکسیناسیون موشها با دامنه

در محورهای  Xو  Yقابل مشــاهده اســت .زاویه  phiچرخش را حول باند

مســافر نوترکیب این پروتئین که از سویه انسانی جدا شده است ،با ایجاد

 Calpha-Nاســیدآمینه نشــان میدهد درحالیکه زاویــه  psiچرخش را

حفاظت مطلوب در مقابل استقرار رودهای ETECها ،آن را بهعنوان کاندید

حول باند  Calpha-Cمشــخص مینماید .از آنجا که پلیپپتیدها فرایند

بالقوه ایمنیزا در طراحی واکسنهای جدید اسهال ناشی از  ETECنوزادان

تاخوردگی ( )foldingرا متحمل میشوند ،زوایای  phiو  psiدر محدوده

جالب توجه کردهاست (.)18،44

چرخش  -180تا  +180درجه بســته به نوع زنجیره جانبی اســیدآمینه قرار

عدم وجود اطالعات کافی در مورد سویههای بیماریزای  ETECدامی

میگیرند .ترکیباتی که اتمها در آن در فاصلهای نزدیکتر از مجموع شــعاع

و توجه به رشــد و پیشــرفت روز افزون واکسنشناســی معکوس از طریق

واندروالسی آنها قرار میگیرند نواحی غیرمجاز یا پرت نقشه را میسازند.

مطالعات ایمونوبیوانفورماتیک هدف ما را در این مطالعه بررســی ساختاری

قرارگیــری در ایــن نواحی برای همه اســیدآمینهها به غیر از گالیســین

و ایمنیزایی پروتئین پادگن  43سویه  510باکتری ETECقرار دادهاست.

از نظر برخورد فضایی ممکن نیســت .گالیســین به علت نداشتن زنجیره

دامنه مســافر پروتئین نوترکیب  43 Agسویه  510از  499اسیدآمینه

جانبی محدودیت ســایر اســیدآمینهها را نداشــته و در تمام نقاط نقشه به

تشکیل شدهاســت که با باقیماندههای  17تایی و  186تایی قطعات پپتید

خصوص نواحی مخصوص دورها در ساختار دوم ،که برای سایرین ممنوع

ســیگنال و دامنه ناقل ،توالی  702اســیدآمینهای را تشــکیل میدهد .در

اســت ،میتواند قرار بگیرد .مکان این اســیدآمینه در نقشه حاصل از سرور

بررسی خصوصیات فیزیکی -شیمیایی ،شــاخص بیثباتی (Instability

 PROCHECKبا عالمت مثلث قابل تشخیص است و در محاسبات آماری

 )indexکمتر از  40نشاندهنده مقاوم بودن پروتئین است و همچنین باال

لحاظ نمیشــود در حالیکه در نقشــه بدست آمده از ســرور  Rampageبا

بودن شــاخص آلیفاتیک که با نسبت حضور اسیدآمینههای دارای زنجیره

عالمت ضربدر قابل مشاهدهاســت و تعداد آن در آمار محاســبه میگردد.

آلیفاتیک (آالنین ،والین ،ایزولوسین و لوسین) ارتباط دارد حاکی از احتمال

درصــد باقیماندهها در ناحیه مطلوب راهنمای خوبی جهت ارزیابی کیفیت

پایداری پروتئین در بازه دمایی وســیع اســت ( .)17با توجه به ســاختار دوم

استریوشیمیایی ساختار است .این مقدار در ســرور  PROCHECKباالی

پروتئین میزان بیشتر آن را صفحات بتا تشکیل میدهد که بهخوبی خاصیت

 90درصد و در سرور  Rampageحدود  98درصد برای یک ساختار پایدار

تجمعی این پروتئین را توضیــح میدهد ( .)40بهویژه هنگامیکه وقتی که

با بررســی کریستالوگرافی ساختارهای پروتئینی شناخته شده ،مورد انتظار

در نگاه جزئیتر مشخص میشود قطعه مرتبط با دامنه مسافر شامل هیچ

ل رساندن
اســت .در مدل بهینه ساختار ســوم  43 Agیعنی بعد از به حداق 

ساختار آلفا-هلیکسی نیست.

انرژی و اصالح باندهای هیدروژن ،وضعیت مکانی ستون فقرات و موقعیت

در مورد پیشــگویی ساختار ســوم پروتئین ،در حال حاضر یک ساختار

زنجیرههای جانبی توسط ســرور  ،ModRefinerدر مجموع بیش از 95

 PDBاز پروتئیــن دامنه مســافر  43a Agســویه یوروپاتوژنیک انســانی

درصــد از اســیدآمینهها در نواحی مطلوب و مجاز نقشــه راماچاندران قرار

( )CFT073در پایگاه داده پروتئین وجود دارد و نتیجه همردیفی  43 Agبا

گرفتند .با توجه به فقدان الگوی مناســب جهــت دامنه ناقل این پروتئین

آن 79 ،درصد همپوشانی و  81درصد شباهت است .از این پروتئین در اکثر

در پایگاه  ،PDBبیشــتر اسیدآمینههای تشــکیل دهنده ناحیه مجاز نقشه

سرورهای پیشگوییکننده ساختار سه بعدی ،بهعنوان اولین الگوی انتخابی

راماچاندران متعلق به قســمت انتهایی قطعه هستند و همین امر منجر به

استفاده گردید .در مورد اسیدآمینههای انتهایی قطعه  43 Agنوترکیب که

کاهش نسبی پایداری کل ساختار شدهاست.

همردیف دامنه ناقل پادگن  43ســویه  12 kقرار دارند ،در اکثر ســرورهای

توانایی تشــخیص اپیتوپها در پاســخ ایمنــی ،کاربردهای مهمی

پیشگوییکننده برپایه تشابه توالی ،ساختاری برای آن تعیین نشد .در بین

در تشــخیص بیمــاری دارد و در نتیجــه از گامهای اساســی در مطالعات

ســه سرور I-Tasser، Phyre2و ( v3-2)PSکه یک ساختار کلی با همه

ایمونوبیوانفورماتیک شناســایی و نقشــهبرداری آنها محســوب میشود.

اســیدآمینههای شــرکت کننده ارائه دادند نیز تنها مدل پیشنهادی سرور

اپیتوپها ،گروههای تعریف شــدهای از اســیدهای آمینه هســتند که در

 I-Tasserبود که یک ســاختار مشــخص واحد برای هــر دو دامنه قطعه

ترکیب یک پروتئین پادگنی قرار دارند و پاسخ ایمنی را بهوسیله برهمکنش

پیشگویی کرد و با توجه به تأیید جهانی نتایج این سرور ،آن مدل انتخاب

بــا گیرندههــای یاختــه  Tو  Bفعــال میکننــد ( .)42،43الگوریتمهــای

گردید .اســاس عملکرد ســرور  I-Tasserمدلســازی  ab initioاست،

پیشــگوییکننده اپیتوپهای یاخته  Bو  Tبه دو دســته تقسیم میشوند.

ضمن آنکه جســتجو توالی مشابه برای توالی اسیدآمینهای مورد تحقیق و

روشهای بر پایه ساختار که اطالعات را از ساختمان سه بعدی پروتئینها

نیز جســتجوی ساختار پروتئینی مشابه با ســاختار پیشگویی شده از جمله

کســب میکنند و روشهای بــر پایه توالی که توالی اســیدآمینهای را مد

روندهای اجرایی این سرور است.

نظــر دارند ( .)33از آنجا که ســاختار ســوم پیشــگویی شــده in-silico

به منظور ارزیابی کیفیت مدل مورد نظر از نقشــه راماچاندران استفاده

هرچند با کیفیت باال با ســاختار ســوم واقعی در شرایط  in-vivoمیتواند
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تفاوتهای قابل مالحظهای داشــته باشد در این مطالعه تنها به سرورهای

باســیلوز و اعتبار طرح پژوهشی طرح نوع ششم به شماره 7502015/6/26

پیشــگوییکننده اپیتوپ بر پایه توالی پروتئین بسنده نمودیم .تعداد قابل

تأمین شده است.

مالحظهای اپیتوپ یاخته  Bمشخص شدند و در مقایسه نتایج سرورهای
مختلف اپیتوپهای مشابه پیشنهاد گردیدند.
در خصوص اپیتوپهای یاخته  Tضروری است که پپتیدهای پادگنی
به  MHCمتصل شوند تا یاختههای  Tبتوانند آنها را بشناسند .بنابراین،
شناسایی پپتیدهای متصل شونده به  MHCبخش اساسی هر الگوریتمی
است که اپیتوپهای یاخته  Tرا پیشبینی میکند ( .)33در این تحقیق از
آنجاییکه هدف ما شناخت کاندیدهای مناسب واکسن کلیباسیلوز بوده و با
توجه به اینکه باکتری ایکوالی انتروتوکسیژنیک به طور غالب یک پاتوژن
خارج یاختهای اســت ،اپیتوپهای متصل شونده به  MHCکالس  IIمد
نظر قرار گرفتند.
بدین منظور بر اســاس نتایج حاصل از مطالعه پیشین  Nikbakhtو
همکاران در ســال  2016که حاوی اطالعــات الزم برای تخمین فراوانی
آللهای  BoLA-DRB3در جمعیت گاوهای هلشــتاین ایران بود 5 ،آلل
غالب جمعیت (فراوانی باالی  5درصد) انتخاب شدند .این در حالی است که
تا کنون هیچ سروری آللهای  MHC-IIگاوی را جهت تعیین اپیتوپهای
یاخته  Tارائه ندادهاســت .لذا اپیتوپهای یاخته  Tبرای آللهای مشــابه
انسانی و مدل حیوان آزمایشگاهی موش تعیین شدند .سرانجام به  15توالی
پپتیدی در قطعه کلون شــده  Ag43سویه  510دست یافتیم که  10توالی
پپتیدی آن در دامنه مســافر قرار دارند و بالقوه قادرند باعث تحریک هر دو
یاخته  Bو  Tشــوند .همه این توالیها مورد تحلیل ســرور  VaxiJenقرار
گرفتند .از آنجا که حد آستانه این سرور  0/4است ،قطعات پپتیدی با نمره
باالی  0/4توسط این سرور پادگن محسوب میشوند .بنابراین در نهایت از
مجموع  15قطعه پپتیدی حاصل 9 ،اپیتوپ پادگنی شناخته شدند که تعداد
 6اپیتوپ از دامنه مســافر هستند .درحالیکه هیچکدام از آنها دربردارنده
نواحی آلرژنزای شناسایی شده بر طبق قانون  WHOنیستند.
در مجموع شــایان ذکر اســت که با توجه به قــدرت تحریک ایمنی،
پایداری ،حاللیت مناسب و اپیتوپهای یافت شده در این مطالعه میتوان
پروتئیــن پادگــن  43ســویه  510ایکــوالی  ETECگاوی بهعنــوان یک
پادگن حراست شده در بین سویههای ایکوالی را جهت تهیه واکسنهای
نوترکیب با اســتفاده از دامنه مسافر آن و همچنین در طراحی واکسنهای
برپایــه اپیتوپ با معرفی اپی-توپهای بالقوه ایمنیزا در مقابله با بیماری
اسهال گوسالهها در نظر گرفت .نتایج حاصل از تحقیق حاضر برای طراحی
واکسن بر مبنای اپیتوپ کاربرد داشته و میتوان از توالیهای پیشنهادی
برای تهیه واکسنهای ترکیبی نیز استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
هزینههــای این طــرح از بودجه طرح تولید دانش فنی واکســن کلی

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض در منافع گزارش نشده است.
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Abstract:

BACKGROUND: Extensive effort is focused on identifying genomic conserved antigens in
development of effective vaccine against Enterotoxigenic Escherichia coli. Antigen 43 is one
of the members of a large secreted protein family named autotransporters in the E.coli and other gram negative bacteria. Autotransporter proteins have a similar conserved structure. Some
of them are recognized during both experimental and naturally occurring ETEC infections.
Antigen 43 is represented as a potential target in vaccine development because of its virulence
functions such as cell aggregation, bioﬁlm formation and its presence in convalescent sera
from human patients with ETEC diarrhea.
OBJECTIVES: In this study, we carefully investigate antigenic structure and immunogenicity of the Antigen 43 protein of strain 510 E.coli isolated from calves by experimental methods
and immunoinformatics tools.
METHODS: Amino acid sequence, physico-chemical parameters, stability, secondary and
tertiary protein structure, the ability of induction the B and T cell immune responses by having
the effective epitopes and also the allergenicity assessment were analyzed.
RESULTS: In this study, we identified 15 peptide sequences that can potentially induce B
and T cell immune responses and finally, 9 of them were introduced as antigens.
CONCLUSIONS: The results of in-silico analysis on this protein suggested that it can be used
in bovine colibacillosis vaccine development.

________________________________________________________________
Keywords:

Immuno-Bioinformatics, Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), Autotransporter, Antigen 43,
Colibacillosis

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Secondary structure prediction.
Table 2. The similarity comparison of the most frequent of BoLA alelles in Iranian Holstein cattle with human and mouse MHC alleles.
Table 3 (A, B). The common B and T cell predicted epitopes.
Figure 1. PEST motifs of Ag43 sequence in strain 510.
Figure 2. Tertiary structure of Ag43.
Figure 3. Z-score plot of ProSA website. The z-score indicates overall model quality and is determined by X-ray crystallography (light blue)
or NMR spectroscopy (dark blue) of protein chains in current PDB with respect to their length. The plot shows results with a z-score ≤10.
The z-score of Ag43 protein is indicated by a large dot. The score is in the range of native proteins with the value of -7.15.
Figure 4. The Ramachandran plot- every red dot in both plots indicates an amino acid with illegal phi and psi angle. (A) PROCHECK server: 4 colored regions red, yellow, cream and white display most favourable, additional allowed, generously allowed and disallowed regions,
respectively. (B) RAMPAGE server: 3 colored regions dark, light and white shows respectively the favoured, allowed and outlier regions.
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