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مقدمه
باکتری بورخولدریا سودومالئی ،ویبریوکلرا و شیگال دیسانتری عامل بیماری میلوئیدوزیس،
وبا و شیگلوز در انسان میباشند .پروتئینهای  BLF1مربوط به CTxB ،B. pseudomallei
ویبریوکلرا و  StxBشیگال دیسانتری خاصیت آنتیژنیک ،ادجوانتی مخاطی ،حاملی و
ایمنیزایی دارند .هدف این مطالعه ،ساخت کاست ژنی دربردارندهی ژنهای ctxB ،blf1
و  stxBو بیان پروتئین آنها در  E. coliمیباشد.

مواد و روشها
با استفاده از نرمافزارهای بیوانفورماتیک  Protparamو  ،Modellerحالتهای مختلف
پروتئین کایمریک ژنهای مربوطه بررسی شد .ساختار دوم پروتئین و اپیتوپهای خطی و
ساختاری نیز تعیین گردید .ژنهای  blf1و  stxBاز پالسمید PCR ،pET28a-BLF1-STxB
و قطعه  850جفت بازی  BLF1-STxBبا جایگاههای آنزیمی  NotIو  SalIدر وکتور بیانی
 pET28a-CTxBزیرهمسانهسازی و به باکتری  E. coliسویهی ) BL21(DE3ترانسفورم شد.
پس از توالییابی ،بهینهسازی بیان ژن سنتزی تحت القایIPTG (Isopropyl-β-D-
) thiogalactosideو درجه حرارت  25درجه سانتیگراد انجام و بوسیله تکنیک SDS-
 PAGEمورد ارزیابی قرار گرفت.

یافتهها
شاخص ناپایداری پروتئین کایمر برابر با  40/06و نیمهعمر آن در  E. coliبیش از  10ساعت
به دست آمد .شاخص سازگاری کدون سازهی کایمر به  0/9و محتوای  GCآن به 54/9
درصد افزایش یافت .بهترین ترتیب ممکن برای ساخت واکسن نوترکیب ،ممزوج سهتایی
 CTxB-BLF1-STxBبدست آمد .بیان پروتئین نوترکیب از ژن سنتزی تحت القای ،IPTG
منجر به تولید پروتئینی با وزن مولکولی  48کیلودالتون شد.

نتیجهگیری
با توجه به توانایی توقف پروتئینسازی  ،BLF1خاصیت حاملی  STxBو خاصیت ادجوانتی
 ، CTxBقرار دادن این سه ژن در یک کاست ژنی به بهترین حالت ،میتواند به عنوان یک
کاندید واکسن مناسب مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژهها
بورخولدریاسدومالئی ،سم بی ال اف  ،1میلوئیدوزیس ،وبا ،شیگلوز
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طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست ژنی دربردارندهی ژنهای  ctxB ،blf1و
stxB

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

 ،Burkholderia. pseudomalleiسبب میلوئیدوزیس میشود

) (StxAبککه درون سککلول هککدف جلککوگیری بککه عمککل آورد.

( .)1بورخولدریا سودومالئی به بسیاری از آنتیبیوتیککهکا از

همچنین از این زیرواحکد در زمینکههکای مختلفکی همچکون

جملککه تعککداد زیککادی از بتازکتامازهککا ،آمینوگلیکوزیککدها،

انتقالدهندهی آنتیژنها و داروهای ضدسرطان به سلولهای

ماکرولیدها و پلیمیکسینها ( )2مقاوم اسکت ککه مقابلکه بکا

سرطانی و همچنین تلویربرداری از تومکور بکه کمکک مکواد

بیمککاری را دشککوار مککیسککازد .پککروتئین  BLF1بورخولککدریا

فلورسانت ،استفاده میگردد (.)12 ،11

سدومالئی دارای خاصکیت آنتکی ژنیکک بکوده و بکا تعکوی

ویبریوکلرا ،سبب کلرا مکیگکردد ککه یکک بیمکاری اسکهالی

eIF4A (Eukaryotic

کشنده میباشد .تاثیر اپیدمی کلرا ،فق به میزان گسترش و

) initiation factor 4Aمیشود که این عمل یک مهار کننده

نرخ مرگومیر آن محدود نمیشود ،بلکه تاثیر چشمگیری بر

قوی ،ترجمه است ( .)3شناخت مکانیسم مولکولی توکسکین

روی اقتلاد کشورهایی که متحمکل شکیوع مکیشکوند ،دارد

 BLF1بر روی سلولهای انسانی ،راه را بکرای اسکتفاده از آن

( .)13امروزه  ،CTxBبه عنوان یک ایمونوادجوانکت قکوی در

در درمان سلولها ،مهیا میکند و میتواند به عنکوان بخشکی

ایمنیزایی وابسته به مخاط مطرح است ،زیرا یکک پکروتئین

از درمان ترکیبی با آنتیبیوتیک مفیکد باشکد .بکا یکر فعکال

انتقال دهندهی بسیار موثر برای ترشح آنتیبادی سیستمیک

کردن توکسین  BLF1نیز میتوان واکسکن بکرای آن تولیکد

و مخاطی برای آنتیبادی ژنهکای کونووگکه شکده مکیباشکد

کرد ( .)4پروتئین BLF1به عنکوان یکک مهکار کننکده قکوی

(.)14

 ،eIF4Aممکن است به عنوان یک عامل ضکد سکرطان قکوی

هدف از انجام این پروژه ،ارزیابی حالتهای مختلف پکروتئین

مورد استفاده قکرار گیکرد ( .)5بکا مهندسکی بیشکتر بکر روی

کایمریک ژنهای  stxB ،ctxBو  blf1مربوط بکه ویبریکوکلرا،

توکسین  BLF1ممکن است به عنوان یکک کاندیکد مناسکب

شیگالدیسکککانتری و میلوئیکککدوزیس ،توسککک روشهکککای

برای شناسایی و واکسن ،نیز مورد استفاده قرار گیرد (.)8-6

بیوانفورماتیک و انتخاب بهترین حالت ممککن بکرای سکاخت

بکککککاکتری شکککککیگال دیکککککسانتری اکنکککون ،بکککر علیکککه

واکسن نوترکیب است .به این من ور ،ترکیکبهکای مختلکف

 fluoroquinolonها ،سفالوسپورینها و آزیترومایسین مقکاوم

دوتایی و سهتایی این پروتئینها ،از ن ر خلوصیات مختلکف

شدهاند .تعداد زیادی از همهگیریهای شیگلوز ،بکه وسکیلهی

با یکدیگر مقایسه شدند .دزیلی مختلفی که مکیتوانکد بکرای

استرینهای مقاوم گونههای شیگال گزارش شده است (.)9

تولید این پروتئینهکای بکه صکورت کایمریکک بیکان گکردد،

با توجه به اهمیت این باکتریها و بیماریهکایی ککه توسک

عبارتند از -1 :با توجه به ایکنککه انکدازهی پکروتئین

آنها ایجاد میگردد ،ضرورت تولید واکسن بکرای پیشکگیری

کوچک است 69( ،اسیدآمینه) اتلال آن به پروتئینی ماننکد

از ابتال به این بیماریها ،اجتناب ناپکییر بکه ن کر مکیرسکد.

 CTxBمیتواند باعت افزایش پاسخ ایمونولوژیک به آن شود،

 STxBتا حدی دارای نقش ایمنیزایی ،ادجکوانتی و حکاملی

 -2تولید پروتئینهای کایمریک باعت صرفهجویی در هزینه،

بوده و میتوان با ممزوج کردن آنتیژنهای کاندید واکسن با

خاصیت ادجکوانتی ،پایکداری بیشکتر ،تولیکد و القکای سکطح

ایککن ادجوانککت بککه تولیککد واکسککن مناسککب پرداخککت (،)10

ایمنی باز و طوزنیمدت از محاف ت بعد از دوز اولیکه مکی-

پیشبینی میشود ککه بکا تولیکد آنتکیبکادی علیکه  STxBو

شود و  -3واکسنهای زیرواحدی به طور قابل توجهی ایمن-

 Gln339بککه  Glu339باعککت تیییککر
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مقدمه

خنثککیسککازی آن میتککوان از اتلککال و ورود قسککمت سککمی

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

در سیستم ایمنی به راه انداخته و به همکین جهکت توانکایی

پککیشبینککی سککاختار دوم ترکیبککات مختلککف پککروتئینهککای

هدف قراردادن عامل بیگانه را دارند (.)15

کایمریک با استفاده از نرمافزار  ،(USA) PSI Predکه آنکالیز

مواد و روشها

ساختار دوم پروتئین را بر اساس موقعیت مکانی

University

) UCL )College Londonانجام مکیدهکد ،صکورت گرفکت

به دست آوردن توالی

برای طراحی سکازهی ژنکی نوترکیکب ،تکوالی ژنهکای ،blf1

( .)20موقعیت فضایی اتمهای هرکدام از اسیدهای آمینکه در

 ctxBو  stxBاز بخش سکانسهای مرجکع سکایت  ،NCBIبکا

حالت پروتئین کایمریک و در حالکت طبیعکی ،بکه وسکیلهی

شککمارههککای دسترسککی ( NC_015209.1 ،NC_006350.1و

نرمافزار  Modellerانجام شد.

( )NC_007607.1بککه ترتیککب) اسککتخراج گردیککد ،همچنککین

پیشبینی اپیتوپهای خطی و فضایی سلول B

توالیهای آمینواسیدی نیز از پایگاه داده  ،Uni Protدانلکود و

برای پیشبینی اپکیتکوپهکای خطکی از سکرور

با فرمت  FASTAذخیره گردید .بکه من کور حفکن انسکجام

) (Indiaاستفاده گردید .سرور  ABCpredبا اسکتفاده از یکک

ساختاری پروتئین کایمر و عکدم تکداخل دومکینهکا ،از یکک

شبکه علبی ملنوعی ،مناطق اپیتوپ خیکز خطکی در یکک

تکرار لینککر ) (GPGPشکامل اسکیدآمینکههکای گالیسکین و

توالی آنتیژن را پیشبینی مینماید .پیشبینی اپیتوپهکای

پرولین در انتهای آمینی پکروتئین  CtxBاسکتفاده گردیکد و

فضایی با نرمافزار  Cbtopeانجام شد.

یک تکرار لینکر ) (FARRPشامل اسید آمینکههکای فکورین،

ساخت سازه ژنی نوترکیب

آرژنین ،پرولین بین  BLF1و  STxBجای گرفکت ( .)16نکرم

با طراحی پرایمر اختلاصی ،ژنهای  blf1و  stxBاز پالسمید

افزار  ،(spain) optimizerبرای بهینهسازی توالی کدکننده و

 ،pET28a-BLF1-STxBتوسکک  PCRتکثیککر شککدند (.)6

در نتیجه ،بهبکود بیکان پکروتئین نوترکیکب ککایمر اسکتفاده
گردید ( .)17در ادامه آنالیز تکوالیهکا بکا نکرمافکزار

قطعهی  850جفکتبکازی

ABCpred

 BLF1-STxBبکه وسکیلهی PCR

Blast-X

تکثیر و با جایگاههای آنزیمکی  NotIو  SalIدر وکتکور بیکانی

صورت گرفت .در این نوع  ،Blastتکوالی مکورد تقاضکا ،تکوالی

 PET28a-CtxBزیرهمسانهسککازی و بککه بککاکتری E. coli

نوکلئوتیدی است ککه در  6قالکب خوانکدنی ( )ORFترجمکه

سویهی ) BL21(DE3ترانسفورم شد .در نهایکت سکازه بکرای

شککده و بککه صککورت تککوالی پروتئینککی در پایگککاه توالیهککای

توالییابی به شرکت سیناژن ارسال شد.

پروتئینی جستوجو می شود .نتیجه جسکتوجو ،توالیهکای

Forward primer: 5′CATCATCATCATCATCACAGCAG3′
Reverse primer: 5′GATCTCAGTGGTGGTGGTGGTG3′

مشابه با توالی الگو است که بر اساس آن میتکوان بکه تکوالی
جدید ( )ORFخود قالب خواندنی و عملکرد را نسبت داد.

بررسی بیان پروتئین کایمر و بهینهسازی آن
جهت بیان پکروتئین نوترکیکب ،کلنکیهکای تاییکد شکده در

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

محی  LBحاوی  80mg/mlکانامایسین تلقیح و به مکدت 1

ویوگیهایی ن یر وزنمولکولی ،نیمهعمر ،شاخص ناپایداری و

شککب در شککیکرانکوباتور بککا دمککای  37و سککرعت 150rpm

نقطهی ایزوالکتریک ترکیبهای مختلف پکروتئین کایمریکک

گرماگیاری شدند .پس از کشکت مجکدد ،زمکانی ککه جکیب

به وسیلهی نرمافزار آنالیکن  protparamپکیشبینکی گردیکد

نوری در طول موج  600nmبه  0/6رسید ،با افزودن مکادهی

(.)19 ،18

القاکنندهی  IPTGبا ل ت نهایی  1میلکیمکوزر در شکرای
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تر و اختلاصیتر بوده و واکنشهای یراختلاصی کمتری را

پیشبینی ساختار دوم پروتئین

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

استریل ،القا صورت گرفت .محی های فوق در شیکرانکوباتور

الکتروفککککورز (electrophoresis

با دمای  37و  25و سرعت  150rpmگرماگیاری شدند .پس

گردیدند.

از گیشت  5سکاعت ،سکلولهکای محکی بکا سکانتریفوژ دور

یافتهها

 5000rpmبه مدت  10دقیقه جمعآوری شدند .سلولهکا بکا

-1سکانس پروتئین

بافر لیزکننده شکسته و به همراه نشانگر پروتئینکی ،روی ژل

با استفاده از پایگاه داده  ،Uni Protتوالیهای آمینواسیدی
stxB

به دست آمد.

CTxB
EFTPQNITDLCAEYHNTQIHTLNDKIFSYTESLAGKREMAIITFKNGATFQVEVPGSQHIDSQKKAIERMKDT
LRIAYLTEAKVEKLCVWNNKTPHAIAAISMANGTGPGPGS
BLF1
PNSLEAQIRQAMKTGSTLTIEFDQALNQKSPGTLNVFLHPANGGVRIDLDSGNQGEPAKILWLPWKQGELQ
TLQPGSISTVDMLFFTYYLSGCKVFAGDGGPVWHIDAPVEANQFWRRMSSDEWMEDWEVGTDRQVAYL
HRAGQSDSLWNLSAYLEGAAPSTYGRDNLGQAVVGGIVTGRQQMSLYQYATTSSGSSAWSPLTYTLQQR
KQVD
STxB
ELKLRARRTPDCVTGKVEYTKYNDDDTFTVKVGDKELFTNRWNLQSLLLSAQITG M TVTIKTNACHNGG
GFSEVIFR

این توالیها در ترکیبهای مختلف دوتایی و سهتایی که در

هنگامی که پروتئین  BLF1در انتهای آمینو قرار میگیرد،

جدول  1ذکر شده در کنار هم قرار گرفته و آنالیزهای

پروتئین کایمریک ناپایدارترین حالت به همراه کمترین

مربوطه بر روی آنها انجام گرفت.

نیمهعمر را از خود نشان میدهد؛ در این حالت ،شاخص

 -2تعیین میزان پایداری و نیمهعمر ترکیبات مختلف

ناپایداری برابر با  41/11میباشد که طبق شاخصهای نرم-

پروتئین کایمریک به وسیلهی نرمافزار protparam

افزار جز پروتئینهای ناپایدار محسوب میگردد .نیمهعمر

خلوصیات بیوشیمیایی ترکیبات مختلف سه پروتئین

این پروتئین در  E. coliنیز دو دقیقه میباشد که کمترین

 CTxB ،BLF1و  ،STxBاز جمله میزان پایداری ،نیمهعمر در

نیمهعمر را در بین ترکیبات مختلف از خود نشان میدهد.

موجودات مختلف ،نقطهی ایزوالکتریک و شاخص آلیفاتیک

پایدارترین حالت در بین ترکیبات سهتایی ،هنگامی است که

طبیعی

پروتئین  CtxBدر انتهای آمینوی پروتئین نوترکیب قرار

محاسبه گردید .نیمهعمر پروتئینها ،تحت شرای

رشد ،از چند دقیقه تا چند ساعت متییر است ،این تفاوت در

گیرد و این ترکیب پایدار عبارت از

پایداری ،هم به میزان تشکیل باندهای دی سولفیدی و هم

میباشد .شاخص ناپایداری در این ترکیب برابر با  40/06و

(N-

نیمه عمر آن در  ،E. coliبیش از ده ساعت میباشد .در

) terminalبستگی دارد ( .)22 ،21بر اساس نتایج بدست

ترکیبهای دوتایی ،پایدارترین ترکیب  ،STxB-CtxBبا

آمده از نرمافزار  ،Protparamدر ترکیبهای سه تایی

شاخص ناپایداری 42/92 ،میباشد .نتایج کامل مربوط به

به حضور آمینواسیدهای خاص در انتهای آمینی
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 12درصکککد )،SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate

زیر برای ژنهای

ctxB ،blf1

gel

و

(polyacrylamide

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

شاخص ناپایداری و نیمهعمر ترکیبات دوتایی و سه تایی ،در

جدول  1ذکر شده است.

جدول  -1خلوصیات بیوشیمیایی ترکیبات مختلف پروتئینهای کایمریک
شاخص

)(E. Coli

(مخمر)

(پستانداران)

ایزوالکتریک

70.7

43.41

 2دقیقه

بیش از  20ساعت

بیش از  20ساعت

4.97

BLF1- CtxB

71.59

92.42

 2دقیقه

بیش از  20ساعت

بیش از  20ساعت

4.96

BLF1- StxB

70.7

72.42

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

4.97

CtxB - BLF1

72.42

63.33

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

6.25

CtxB - StxB

71.59

56.43

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

4.96

StxB - BLF1

72.93

3.33

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

6.25

StxB - CtxB

71.55

52.40

 2دقیقه

بیش از  20ساعت

بیش از  20ساعت

5.19

BLF1 - CtxB - StxB

71.55

11.41

 2دقیقه

بیش از  20ساعت

بیش از  20ساعت

5.19

BLF1 - StxB - CtxB

71.55

06.40

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

5.19

CtxB - BLF1 - StxB

71.55

98.40

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

5.19

CtxB - StxB - BLF1

71.55

52.40

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

5.19

StxB - BLF1 - CtxB

71.55

11.41

بیش از  10ساعت

 30دقیقه

 1ساعت

5.19

StxB - CtxB - BLF1

چربیدوستی

شاخص ناپایداری

 -3بهینهسازی کدونها
پس از مشخصشدن پایدارترین ترکیب سهتایی که از این

کارایی الگوی انتخابی در متابولیسم باکتری اشرشیاکلی می-

ترکیب در ساخت کاست ژنی استفاده شد ،بهینهسازی

باشد .شاخص انطباقپییری کدونی از  0/77به  0/90تیییر

کدونی بر روی توالیهای این ترکیب صورت گرفت .بهینه-

کرد (نمودار .)1انتخاب و تیییر کدون مناسب به نحوی بود

سازی در چهار بخش قابل بررسی بود که دربردارندهی

که محتوای سیتوزین و گوانین از  46/16درصد به 54/9

انعطافپییری ساختار پروتئین ،تن یم ترجیحی کدونها،

درصد افزایش یافت (نمودار  .)2تعداد کدونهایی که از

حاللیت و افزایش درصد بازهای آلی نیتروژندار سیتوزین و

کیفیت مناسبی برای افزایش بیان پروتئین برخوردار هستند

گوانین میشد .افزایش شاخص انطباقپییری کدونی

از 60درصد به  68درصد تیییر پیدا کرد (نمودار  .)3نتایج

)) (Codon Adaptive Index (CAIبه  ،%100نشان دهندهی

حاصل از آنالیز توالی کایمر با نرمافزار  Blast-Xتایید نمود

میزان انعطافپییری و افزایش کدونهای مورد استفاده برای

که اعمال تیییرات روی ژن و بهینهسازی توالی آن بدون

بیان ژن در باکتری اشرشیاکلی میباشد .مزیت نسبی در

هیچگونه تیییری بر روی ردیف اسیدهای آمینه در پروتئین

بهینهسازی سازهی ژن ،الگوی کدونی مناسب برای افزایش

هدف بوده است.
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نیمهعمر

نیمهعمر

نیمهعمر

نقطه

پروتئین ترکیبی

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 12:19 IRST on Tuesday January 19th 2021

-4تعیین ساختار دوم ترکیبات مختلف پروتئینهای

ترکیبهای دوتایی و سهتایی پروتئینها مشخص گردید .با

کایمریک به وسیلهی نرمافزار PSI Pred

بررسی و مقایسهی نتایج ،معلوم شد که ساختار دوم هیچیک

نرمافزار  PSI Predبا بررسی سکانس اسیدآمینهی یک

از این سه پروتئین در این ترکیبها با ساختار این پروتئینها

پروتئین و همچنین اسیدآمینههای مجاور آن ،ساختار دوم

به صورت منفرد تفاوت چندانی ندارد .در واقع قرار گرفتن

یک پروتئین را پیشبینی کرده و مشخص میکند که در

این پروتئینها در قالب یک پروتئین کایمریک ،ساختار آنها

coil

را به میزانی که ساختار دوم آنها تیییر کند ،تیییر نمیدهد.

کدام قسمت پروتئین مورد ن ر β-sheet ،α-helix ،یا
وجود دارد ( .)23در این تحقیق ،ابتدا توس

این نرمافزار،

ساختار دوم هر یک از پروتئینهای  STxB ،CTxBو

BLF1

برای نمونه ،ساختار دوم پروتئین  BLF1و ترکیب

CTxB-

 BLF1-STxBدر ادامه آورده شده است (شکل  1و .)2

به صورت جداگانه مشخص شد .سپس ساختار دوم تمام
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شکل  -2ساختار دوم پروتئین BLF1

شکل  -1ساختار دوم پروتئین CTxB-BLF1-STxB

 -5مقایسهی موقعیت فضایی اتمهای هر کدام از

طبیعی مقایسه گردد .نرمافزار  1Modellerاین کار را انجام

اسیدهای آمینه در حالت پروتئین کایمریک و در

میدهد .در این مطالعه از نسخهی آنالین نرمافزار

حالت طبیعی به وسیلهی نرمافزار Modeller

که  Mod Webنام دارد ،استفاده شد ( .)24 ،23 ،15میزان

یکی از راهکارها برای تشخیص اینکه در کدام ترکیب،

شاخص  ZDOPEبه دست آمده توس

Modeller

این نرمافزار عددی

پروتئینها بهتر حالت طبیعی خود را حفن میکنند ،این
است که موقعیت فضایی تکتک اتمهای هر اسیدآمینهی
پروتئین در حالت ممزوج با بقیهی پروتئینها و در حالت

 1نرمافزاز  Modellerبا مقایسهی تک تک اتمها و استاندار کردن نتایج ،عددی به نام
شاخص ) Z DOPE (ZDOPE Scoreمحاسبه میکند .این عدد ،میزان تفاوت حالت طبیعی
با حالت ممزوجی هر پروتئین را مشخص میکند .به هر میزان که این عدد کمتر باشد،
پروتئین مورد مطالعه شباهت بیشتری به حالت طبیعی خود دارد و اگر این میزان کمتر از
 1باشد ،مشابه پروتئین طبیعی در ن ر گرفته میشود.
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برابر با  -2/01به دست آمد که نشان از عدم تفاوت پروتئین

الگوریتمهای بیوانفورماتیکی امکانپییر است .اپیتوپهای

در حالت طبیعی و حالت ممزوج دارد.

خطی سلول  Bموجود در پروتئین کایمر ،دارای بهترین
ترکیب ،که توس

پیشگویی اپیتوپهای با ایمونوژنیسیتهی باز همچنان به

جدول  2آمده است .همانطور که در جدول مشاهده

عنوان یک امر حیاتی و چالشبرانگیز در بیوانفورماتیک

میشود ،اپیتوپهای خطی در طول توالی کایمر پراکنده

خودنمایی میکند .پیشگویی اپیتوپهای خطی (توالیهایی

بوده و متعلق به هر سه پروتئین تشکیل دهندهی سازه می-

با امتیاز بیش از  0/4به عنوان اپیتوپ مطرح میباشند) ،با

باشند.

استفاده از میل ذاتی آنها نسبت به آمینواسیدها و
جدول  -2نتایج پیشبینی اپیتوپهای خطی
امتیاز

موقعیت شروع

توالی

امتیاز

موقعیت شروع

توالی

0.71

130

TLTIEFDQALNQ

0.85

175

WLPWKQGELQTL

0.70

40

AIITFKNGATFQ

0.81

82

AKVEKLCVWNNK

0.69

249

VAYLHRAGQSDS

0.79

167

QGEPAKILWLPW

0.69

185

TLQPGSISTVDM

0.77

207

KVFAGDGGPVWH

0.69

114

PNSLEAQIRQAM

0.77

199

FTYYLSGCKVFA

0.68

135

FDQALNQKSPGT

0.76

35

GKREMAIITFKN

0.67

65

KAIERMKDTLRI

0.76

123

QAMKTGSTLTIE

0.67

277

GRDNLGQAVVGG

0.75

44

FKNGATFQVEVP

0.67

253

HRAGQSDSLWNL

0.74

20

HTLNDKIFSYTE

0.67

244

GTDRQVAYLHRA

0.73

292

GRQQMSLYQYAT

0.67

14

YHNTQIHTLNDK

0.73

267

YLEGAAPSTYGR

0.66

106

GTGPGPGSPNSL

0.71

8

TDLCAEYHNTQI

0.65

194

VDMLFFTYYLSG

0.71

25

KIFSYTESLAGK

0.64

93

KTPHAIAAISMA

0.71

237

WMEDWEVGTDRQ

0.64

60

IDSQKKAIERMK

0.71

219

DAPVEANQFWR

0.63

3

TPQNITDLCAEY

0.71

153

PANGGVRIDLDS

0.63

257

QSDSLWNLSAYL

0.63

286

VGGIVTGRQQMS

0.57

211

GDGGPVWHIDAP

0.62

48

ATFQVEVPGSQH

0.57

189

GSISTVDMLFFT

0.62

161

DLDSGNQGEPAK

0.57

171

AKILWLPWKQGE

0.59

145

GTLNVFLHPANG

0.56

261

LWNLSAYLEGAA

0.58

229

WRRMSSDEWMED
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 -6پیش بینی اپیتوپهای خطی و ساختاری سلول B

سرور  ABCpredپیشبینی شده ،در

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

نتایج پیشبینی اپیتوپهای ساختاری در جدول  3مشاهده

توالی کایمر پراکنده بوده و متعلق به هر سه پروتئین تشکیل

میشود .اپیتوپهای ساختاری (توالیهایی با امتیاز  4و

دهندهی سازه میباشند.

جدول  -3نتایج پیشبینی اپیتوپهای ساختاری
امتیاز

موقعیت

آمینواسید

امتیاز

موقعیت

آمینواسید

امتیاز

موقعیت

آمینواسید

4

182،181

QG

8

63

S

4

3-7

FTPQNI

4

186-187

TL

5

64

Q

4

9-15

TDLCAEY

5

188-189

QP

4

87-90

KLCV

4

21

H

4

190

G

4

119،118

LE

4

43-46

TFKN

4

194

T

4

122،121

QI

5

47

G

4

196-200

MLFF

4

133

T

6

49،48

AT

4

206-210

CKVF

4

138،137

DQ

5

51-53

FQV

4

223-227

PVEAN

4

140

L

6

54

E

5

228

Q

4

141-144

NQKS

8

55-57

VPG

4

230،229

FW

4

155-159

ANGGV

7

58

S

4

232

R

4

161

I

8

60،59

QH

4

246-252

TDRQVAY

4

PA

7

4

272،271

GA

4

175-179

172،171

61

I

LWLPW

8

62

D

4

385-387

TIK

4

291-304

TGRQQMSLYQYAT

4

273-275

APS

5

388

T

4

310-314

SAWSP

5

277،276

TY

7

389

N

4

316-323

6

390

A

TYTLQQRK

4

278

G

4

331-343

VTGKV

4

286-288

VVG

4

392-396

HNGGG

5

391

C

 pET28-CTxBزیرهمسانه سازی گردید .کاست ژنی

 -7ساخت کاست ژنی
pET28-

 pET28-CTxB-BLF1-STxBبه دست آمده بوسیله هضم

 PCRتکثیر شد (شکل (3الف)) و با

آنزیمی (شکل ( 3ب)) و توالی یابی تایید گردیده و صحت

قطعهی  850جفتبازی  BLF1-STxBاز پالسمید
 BLF1-STxBتوس

استفاده از جایگاههای آنزیمی  NotIو  SalIدر وکتور بیانی

توالیها بوسیله عمل  Blastتایید شد.
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بیش از آن به عنوان اپیتوپ مطرح میباشند) ،نیز در طول

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

(ب) .چاهک  :1نشانگر اسید نوکلیئک .چاهک  :2محلول هضم آنزیمی کاست ژنی.

 -8بررسی و بهینهسازی بیان پروتئین کایمر نوترکیب

های القا نشده وجود نداشت .در طی انجام تحقیق مشخص

پس از القای بیان پروتئین مورد ن ر و جمعآوری و شکستن

شد هنگامی که پس از القای  ،IPTGکشت ها در دمای 37

سلولها ،کل محتوای پروتئینی روی ژل 12 ،SDS-PAGE

درجهی سانتیگراد قرار گرفتند بیان مطلوب نبود (شکل 4

درصد مورد بررسی قرار گرفت .در نمونههای القا شده واجد

سمت چپ) ،بنابراین به من ور بهینهسازی بیان پروتئین

پالسمید نوترکیب دربردارندهی ژن کایمر سنتزی ،تولید

نوترکیب ،دما به  25درجهی سانتیگراد کاهش یافت ،که

پروتئین نوترکیب با وزن مولکولی حدود  48کیلودالتون

پس از بررسی ،شاهد افزایش قابل توجه بیان پروتئین بودیم

مشاهده شد (شکل  ،)4ولی بیان چنین پروتئینی در نمونه-

(شکل  4سمت راست).

شکل  -4الکتروفورز ژل  SDS-PAGEبه من ور بیان پروتئین مورد ن ر .چاهک  :3مارکر پروتئینی .چاهکهای 2و  :4محتوای پروتئینی
باکتریهایی که پس از رسیدن جیب نوری آنها به  0/6در طول موج  600نانومتر با ماده  IPTGالقا شدهاند (بافرلیزکننده ( .)Bچاهک 2
دمای  37درجه ،چاهک  ،4دمای  25درجه) .چاهکهای  1و  ،5کنترل منفی که در آنها باکتریها پس از رسیدن به جیب نوری  0/6در طول
موج  600نانومتر با مادهی  IPTGالقا نشدهاند (چاهک  :1دمای  37درجه ،چاهک  :5دمای  25درجه)
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شکل  -3الکتروفورز ژل آگاروز ( .%1الف) .چاهک :1محلول  PCRروی پالسمید  . Pet-28a(+)-blf1-stxBچاهک :2نشانگر اسید نوکلئیک.

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

استفاده از  STxBبه تنهایی برای ایمنیزایی از قدرت ککافی

 CTxBهمکراه شکود ،پاسکخ ایمونولوژیکک بکدن در برابکر آن

تحریک پاسخ ایمنی برخوردار نیست .به من ور تقویت پاسخ

افزایش قابل توجهی پیدا میکند (.)25

ایمنی علیه  ،STxBژن  stxBبا ژن  ctxBترکیب میشود تا با

هنگامی که نتایج مربکوط بکه ترکیبکات دوتکایی و سکهتکایی

تولید پروتئین نوترکیکب کایمریکک حاصکل از ایکن ممکزوج،

حاصککل از نککرمافزارهککای  protparamو  Modellerرا بککا هککم

قدرت ایمنیزایی علیه پکروتئین  STxBافکزایش یابکد (.)25

مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که پایداری ،نیمهعمر و تیییر

پروتئین  CTxBدارای ساختاری هموپنتامریکک و یرسکمی

در حالت طبیعی در بین ترکیبات دوتایی و سهتکایی بکا هکم

بوده که بر روی کرومکوزوم بکزرگ بکاکتری ویبریکوکلرا قکرار

تفککاوت چنککدانی ندارنککد .شککاخص ناپایککداری

گرفته است .پروتئین  CTxBعکالوه بکر اینککه سکبب تولیکد

) Indexکه بر اساس نوع و ترتیب اسیدآمینههای موجکود در

آنتیبادی و ایجاد محاف ت علیه توکسین کلرا میشود ،خود

یککک پککروتئین محاسککبه مککیگککردد ،بیککانگر میککزان پایککداری

به عنوان یک ادجوانت زیستی مهم مطرح است که میتوانکد

پروتئین نوترکیب میباشد .دامنهی شاخص ناپایکداری از 30

سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی از جملکه ایمنکی مخکاطی

تا  50متییر است ،به گونهای که پکروتئینهکایی بکا شکاخص

شکود ( .)26در طراحککی کاندیکدهای واکسککن ،امکروزه توجککه

کمتر از  ،40جزء پروتئینهای پایدار تقسیمبندی مکیشکوند

خاصی به پروتئینهای کایمر میشود .پکروتئینهکای ککایمر،

( .)28در این حالت که تفاوتی بین ترکیبات دوتکایی و سکه-

دربردارندهی زیرواحدهای پروتئینی ،لینکرها و توالیهایی بکا

تایی مشاهده نشود ،بهتر است ککه از یککی از ترکیبکات سکه

ویوگککی ادجککوانتی ،مککیتواننککد سککبب افککزایش خاصککیت

تایی استفاده کنیم ،به دلیل اینکه هزینهی ساخت آن کمتکر

ایمونوژنیسیتی پروتئینهای نوترکیب شوند .استفاده از لینکر

است و مزایایی از جمله افزایش پاسکخ ایمونولوژیکک بکدن را

مناسب ،این امکان را فراهم میآورد که سیستم ایمنی بتواند

دارا میباشد .با توجه به نتایج حاصل از نرمافزارهای مختلکف

علیه اپیتوپهای خطی و بهویوه اپیتوپهای سکاختاری هکر

و همچنین تحقیقاتی که پیش از این بر روی این پروتئینهکا

زیرواحد تشکیلدهندهی پروتئین ،آنتیبادی تولید کند.

و ترکیب آنها برای افزایش پاسخ ایمونولوژیک صورت گرفته

در این مطالعه ،در انتهای آمینوی پروتئین  CTxBاز لینکری

است ( )29به ن ر مکیرسکد بهتکرین حالکت و ترتیکب بکرای

شامل اسیدآمینههکای پکرولین و گالیسکین اسکتفاده شکدکه

ساخت واکسن از این سه پروتئین ،این باشد که هر سه ایکن

پرولین ساختاری سه شاخه داشته و مکانع از نزدیکک شکدن

پروتئینها به صکورت یکک پکروتئین کایمریکک و بکا ترتیکب

دمینهای پروتئینی بکه یککدیگر مکیگکردد .میکان  BLF1و

 CtxB-BLF1-STxBبککه یکککدیگر متلککل گردنککد .هنککری و

 STxBنیز از لینکر فورینی استفاده شد که سبب حفن بهتکر

همکاران ( ،)29ترکیب های مختلف ژن هکای  stxB ،ipaDو

موقعیت فضایی پکروتئینهکا مکیگکردد ( .)27بکرای تهیکهی

 ctxBرا در شیگالدیسکککانتری و ویبریکککوکلرا بکککه وسکککیلهی

واکسن ،ابتدا باید مشخص کنیم ککه بهتکر اسکت از ترکیکب

بیوانفورماتیک بررسی کردند و بهترین حالت ممکن ممکزوج

پروتئین دوتایی یا سهتایی استفاده کنکیم .بکرای اسکتفاده از

سهتایی را بکهدسکت آوردنکد .نتکایج تحقیکق حاضکر نیکز در

ترکیبات دوتایی باید این نکته را در ن ر گرفت که پکروتئین

راستای نتایج هنری و همکاران ( )29میباشد ککه بکه دلیکل

 STxBاندازهی کوچکی دارد و پاسخ ایمونولوژیکک مناسکبی

خاصیت ایمنوادجوانتی  CtxBو اندازهی کوچک  ،StxBایکن
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بحث

در بدن در مقابل آن ایجکاد نمکیشکود ،امکا هنگکامی ککه بکا

طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست حامل ژنهای

مشیری و همکاران

 blf1 ،ctxBو stxB

داشته باشند تا سبب پاسخ مناسب ایمونولوژیک بدن گکردد.

ژنی ،به ترتیبی که بیشترین اثر افزایشی را بر روی هم داشته

در تحقیق اخیر نیز کنار هم قرار گرفتن این دو پکروتئین در

باشند ،میتوانند به عنوان یکک کاندیکد واکسکن مناسکب بکر

کنار  ،BLF1سبب خنثی شکدن سکمیت  BLF1گردیکده تکا

علیه بیماریهای میلوئیدوزیس ،وبا و شیگلوزیس مورد توجه

بتوان از این کاست سهتایی به عنوان کاندید واکسن خوراکی

قرار گیرد .عامریان و همکاران نیز طراحکی بیوانفورمکاتیکی و

استفاده کرد .ترتیب ذکر شده طبق نتایج حاصل از نرمافکزار

سککاخت ژن کککایمر دربردارنککده زیرواحککد  Bکلراتوکسککین و

 Protparamبیشترین پایداری و طول عمر را خواهد داشکت.

زیرواحد  Aپیلی ویبریوکلرا را انجام داده و نتیجه گرفتند که

وقتی که در یک ژن ممزوجی قطعات کوچک در داخل قکرار

میتوان از سازهی ژنی نوترکیب به عنکوان ایمونکوژن جهکت

میگیرند اپی توپهای آنها بوسیله قطعات بزرگ Cترمینکال

بررسیهای ایمنی علیه وبا استفاده کرد ( .)19اتمام آزمکون-

و Nترمینال در داخل ساختار سوم پروتئین مخفکی مانکده و

های تولید واکسن میتواند سبب ثبت قکانونی واکسکن بکرای

اثر آن در ایمنیزایی قابل مشاهده نیست .طبق نتایج حاصل

دفاع در برابر اپیدمی ها گردد و همچنین ممکن است سکبب

از مطالعات درتزباگ و همکاران ( ،)30اضافه کردن پپتید بکه

آزمون کلنیکی بیشتر برای ارزیابی پتانسیل اسکتفاده از ایکن

انتهای آمینوی پروتئین  CTxBمیتواند سبب تیییر ساختار

واکسنهکا در منکاطقی از جهکان شکوند ککه در آن انکدمیک

و عملکرد آن گردد .بنابراین بهتر است که پپتید بکه انتهکای

بیماری به صورت طبیعی رخ میدهد (.)1

آمینی پروتئین  CTxBمتلل نشود .از آنجا که توالی ژنهای

نتیجهگیری

 stxB ،ctxBو  blf1دارای ککککدون نکککادر هسکککتند ،تمکککامی

با توجه به توانکایی توقکف پکروتئینسکازی  ،BLF1خاصکیت

توالیهای نوکلئوتیدی پروتئین کایمر ،بکا نکرمافکزار آنالیکن،

حاملی  STxBو خاصیت ادجوانتی  CTxBو هکم افزایکی اثکر

جهککت بیککان بککاز در میزبککان  E. coliبهینهسککازی گردیککد.

آنها ،قرار دادن این سه ژن در یک کاسکت ژنکی بکه بهتکرین

Codon Adaptive Index

حالت ممکن ،میتواند برای یک واکسن مناسب مکورد توجکه

) (CAIکککایمر  ،CtxB-BLF1-STxBقبککل از بهینککهسککازی

قرار گیرد .با استفاده از نرم افزارهای مختلف بهترین ترتیکب

 0/77و بعد از بهینهسازی به  0/9افزایش یافت ،ککه نشکانگر

ژنها بدست آمد و کاست آن ساخته و بیکان بسکیار مناسکب

انتخاب کدونهایی اسکت ککه  tRNAبیشکتری بکرای آنهکا

در  E. coliگرفته شد.

وجود داشته و باعت افزایش بیان در میزبان  E. coliمیشود.

تشکر و قدردانی

پس از ساخت کاست ژنی نوترکیب ،میزان بیان پکروتئین بکا

بدین وسیله از اساتید ،پووهشگران ،کارکنان مرککز و گکروه

استفاده از ژل  12 ، SDS-PAGEدرصد انجام شد و از آنجکا

زیستشناسی دانشگاه جکامع امکام حسکین (ع) ککه در ایکن

که در دمای  37درجهی سانتیگراد بیان خوبی نداشتیم ،بکه

پووهش از لحاظ علمی و مالی مکا را یکاری نمودنکد ،تقکدیر و

من ور بهینهسازی شرای  ،دمکا بکه  25درجکهی سکانتیگراد

تشکر میشود.

کاهش داده شد که سکبب افکزایش قابکل تکوجهی در میکزان

تعارض منافع

بیان پروتئین نوترکیب شد .در هر حال با توجکه بکه توانکایی

بین نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

شکاخص انطبکاقپکییری ککدونی

توقف پروتئینسکازی  BLF1و خاصکیت ادجکوانتی  CTxBو
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دو پروتئین باید در کایمر سه تکایی کاندیکد واکسکن حضکور
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ABSTRACT
Introduction
bacteria species; Burkholderia pseudomallei, Vibrio cholera, and Shigella
dysenteriae are the main pathogen causing Melioidosis, Cholera, and Shigella
in humans respectively. bacterial species have a protein that has antigenic
prosperities along with being a mucus based adjuvant thus easing their delivery
and immunogenicity. These proteins were BLF1(B. pseudomallei), CTxB (V.
cholera), and StxB (S. dysenteriae). The goal of this study was a chimeric gene
composed of Blf1, CTxB, and StxB and expression of these proteins from
E.coli.
Materials and Methods
Using Bioinfoamtic tools such as Protparam and Modeller the different
combinations of the chimeric protein were assessed. The blf1 and stxB genes
were PCR amplified from pET28a-BFL1-StxB. The 850bp fragment
encompassing BFL1-StxB was cloned using SalI and NotI in the pET28aCTxB vector. The engineered plasmid was transformed in BL21(DE3). The
ctxB-stxB-blf1 gene was expressed following induction with IPTG. This
induction was then assessed using SDS-PAGE.
Results
Chimeric protein instability index gets 40.06 and the half-life of it in E. coli
was over 10 hours. Codon Adaptive Index (CAI) rise to 0/9 and GC content
increase to 54.9. The optimal vaccine combination for the chimeric protein was
determined to be CTxB-BLF1-StxB. Expression of recombinant protein in E.
coli led to the production of a chimeric protein with 48 kDa molecular weight.
Conclusion
The findings of the current study revealed that this antigen can be raised as a
recombinant vaccine candidate which can be due to such factors as a property
of the ability to stop protein synthesis in BLF1, CTxB adjuvant, and delivery
of StxB protein.
Keywords
Burkholderia pseudomallei, BLF1 toxin, Melioidosis

► Please cite this article as: Moshiri A, Haddad R, Honari H. Bioinformatic Design and Construction of a Chimeric Gene
Comprising the stxB, ctxB and blf1 Genes. J Neyshabur Univ Med Sci. 2020;8(4):73-87.

87/ J Neyshabur Univ Med Sci, Winter, 2020;8(4):73-87

