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چكیده
 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و004  این ویروس بیش از. به سرعت در جهان شیوع پیدا کردSARS CoV_2 ویروس مسری
 نقشSpike ) از پروتئینRBD(  زیرواحد متصل شونده به گیرنده، در سازوکار تهاجم ویروس. میلیون نفر شده است8 منجر به مرگ حدود
 سازگاری کدون و پایداری، طراحی کاست، با توجه به رویکردهای بیوانفورماتیکی، در این مطالعه.مهمی در ورود ویروس به سلول میزبان دارد
 کدونهای ژنی و،RBD  برای افزایش احتمال بیان کاست.پروتئین و درنهایت صحت سازه طراحی شده با بررسی بیان پروتئینی سنجیده شد
 ساختار پروتئین سوم نیز. برای افزایش ثبات انجام گردیدmRNA پارامترهای مختلف بهینه شده و تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی ساختار
 باالترین شاخص آنتیژنیRBD  پروتئین نوترکیب. اپیتوپهای خطی و فضایی تعیین شدند.پیشبینی شد و کیفیت ساختارها ارزیابی شدند
I_TASSER  ساختار سوم پیشبینی شده بر اساس سرور. افزایش یافت4/79  شاخص سازگاری کدون پروتئین نوترکیب به.را نشان داد
 نشان داد که ساختار پیشبینی شده پایدار است و اپیتوپهایmRNA  تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی ساختار.کیفیت خوبی را نشان داد
 نتایج. سپس سازه مورد نظر در میزبان باکتریایی بیان شد.تطبیقی و خطی در هر سه حوزه پروتئین نوترکیب مشاهده شده است
ایمونوانفورماتیکی و بیان نشان داد سازه نوترکیب طراحی شده آنتیژنیسیته و پتانسیل تولید باالیی دارد و میمیتواند بهعنوان یک کاندید
. در مطالعات بعدی استفاده شودSARS CoV_2 ایمونوژن علیه ویروس
SARS CoV_2

، پروتئین نوترکیب،RBD ، بیوانفورماتیک، کاندید واکسن:کلیدواژهها
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Abstract
The contagious SARS virus CoV_2 spread rapidly around the world. The virus has infected more than 550 million
people worldwide and killed about 7 million to date. Regarding the mechanism of infection, the receptor-binding
domain (RBD) of the Spike protein plays an important role in the virus entry into the host cell. In this study, with a
bioinformatics approach the cassette design, codon compatibility, protein stability and finally the structural
accuracy (through examining the protein expression) were investigated. To increase the probability of RBD cassette
expression, the gene codons and various parameters were optimized and the thermodynamic analysis of mRNA
structure were performed to increase stability. The structure of the third protein was also predicted and the quality
of the structures was evaluated. The linear and conformational B-cell epitopes were determined. The recombinant
RBD protein showed the highest antigen index. The compatibility index of the recombinant protein codon increased
to 0.96. The third predicted structure based on the I_TASSER server showed good quality. Thermodynamic
analysis of the mRNA structure showed that the predicted structure is stable. The conformational and linear B-cell
epitopes were observed in all three domains of the recombinant protein. Finally, the recombinant protein was
expressed in a bacterial host. Immunoinformatics and expression results showed that the designed recombinant
construct has a high antigenicity and production potential and can be considered as an immunogenic candidate
against SARS CoV_2 virus in the future studies.
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 .1مقدمه

بیوانفورماتیکی روی آن صورت گیرد.

در  27دسامبر  ،2417پزشکان بیمارستانی واقع در شهر ووهان
چین متوجه موارد غیر معمولی از بیماران مبتال به ذاتالریه
(پنومونی( شدند .با این حال ،اولین مورد از این بیماری در تاریخ
 7دسامبر مشاهده گردید [ .]1بررسیهای بعدی نشان داد که
منشأ این بیماری از بازار غذاهای دریایی ،طیور و حیوانات زنده
واقع در شهر ووهان استان هوبای در مرکز چین بوده است .پس از
آن ،شیوع غیر معمول موارد ذات الریه در تاریخ  14دسامبر به
سازمان بهداشت جهانی گزارش شد .در تاریخ یکم ژانویه بازار
مذکور بسته و تحت آلودگی زدایی قرار گرفت .بعد از گمانه
زنیهای گسترده درباره عامل مسبب این بیماری ،سرانجام بخش
چینی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری گزارش منتشر شده توسط
وال استریت ژورنال را تأیید و در تاریخ  7ژانویه ،2424عامل این
بیماری را یک کروناویروس جدید با نام  nCoV -2019اعالم نمود.

امروزه در تحقیقات بیولوژیک از ابزارهای بیوانفورماتیک
بهمنظور شناسایی ایمونوژن و یافتن اپیتوپهایی که بهعنوان
آنتیژن قوی عمل میکنند ،استفاده میشوند زیرا که شناسایی
آزمایشگاهی کاندیدهای واکسن اغلب فرآیندی طوالنی میباشد.
با این روش آنتیژنهایی که میتوانند کاندیدی برای واکسن
باشند به سرعت شناسایی و وارد فاز آزمایشگاهی و مطالعات پیش
بالینی خواهند شد .همچنین تجزیه و تحلیل ساختاری و
ایمونولوژیکی آنتیژنها میتواند منجر به انتخابی دقیقتر و عاقالنه
از ایمونوژنها برای واکسن های زیرواحدی و چند زیرواحدی شود
[.]13

اولین توالی ژنومی  nCoV -2019یک روز بعد از تأیید آن توسط
ژانگ و دانشمندان دیگر در دانشگاه فودان شانگهای بهصورت
آنالین قرار گرفت [ .]2متعاقباً در تاریخ  11ژانویه ،پنج توالی
ژنومی دیگر از این ویروس توسط انستیتوهای مختلف در سرتاسر
چین از جمله انستیتو ویروس شناسی ووهان و آکادمی علوم
پزشکی بر روی پایگاههای داده قرار داده شد و به محققان در
سرتاسر دنیا اجازه داد تا تحقیقات بر روی این کروناویروس جدید
را آغاز کنند [ 3و .]0
طبقهبندی جدید ،خانواده کروناویریده را به دو زیرخانواده
کروناویرینه و لتوویرینه تقسیم میکند .زیرخانواده کروناویریده
شامل چهار جنس آلفاکروناویرس ،بتا کروناویروس ،گاما کرونا
ویروسها و دلتا کرونا ویروسها است [ 0و  .]9با مشخص شدن
توالی ژنومی این ویروس ،SARS-CoV- 2 ،کروناویروس انسانی
جدید نیز در جنس بتا کروناویروس قرار داده شد .این ویروس
 RNAدار و از سنس میباشد که تقریباً  27844نوکلئوتید طول
دارد و  87/0درصد با ویروس سارس ( )SARS-CoV- 1مشابهت
دارد [ 8و  .]7در انتهای ʹ 3ژنوم این ویروس  0پروتئین اصلی
ساختاری از جمله )Membrane(M) ،Nucleocapsid(N) ،Spike(S
و ) Envelope(Eوجود دارند [ 7و .]7
پروتئین اسپایک ویروس کرونا به دو بخش  S1و  S2تقسیم
بندی میشود که در قسمت  S1که سر  Nترمینال دارد بخش
زیرواحد متصل شونده به گیرنده ) (RBDواقع شده است [ .]14به
تازگی نتایج نشان داد که کروناویروس جدید از همان گیرنده
ورودی سلول ( )ACE2مانند کروناویروس سارس استفاده میکند
[ 8و  .]11این ویروس از طریق گلوتامین  370موجود در ،RBD
الیزین  31موجود در  ACE2را تشخیص میدهد ] ،[12از این رو
به نظر میرسد پروتئین نوترکیب  RBDمیتواند کاندیدی برای
واکسن نوترکیب باشد که باید طراحی و بررسیهای

از این رو بهتر است که ابتدا از طریق مطالعات بیوانفورماتیکی
امکان کلون و بیان پروتئین نوترکیب ،پایداری و قدرت ایمنی زایی
 RBDمورد مطالعه قرار گیرد تا در صورت مساعد بودن نتایج،
ایمنی زایی این پروتئین در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گیرد.

 .2روش تحقیق
 .1-2بهدست آوردن توالی
توالی ژنوم ویروس  SARS-CoV-2از پایگاه داده  NCBI Virusبا
کد دسترس  NC_045512در فرمت  FASTAذخیره شد .در ادامه
توالی نوکلئوتیدی ژن ( Sکدکننده پروتئین )Spike glycoprotein
از ژنوم ویروس استخراج گردید .همچنین توالی اسیدآمینهای
پروتئین  Spikeاز پایگاه داده  UNIPROTبه شماره دسترسی
 P0DTC2دریافت و با فرمت  FASTAذخیره شد .با توجه به
اتصال ناحیه اختصاصی از پروتئین  Spikeبه گیرنده  ACE2به نام
دومین متصل شونده به گیرنده ) (RBDتوالی نوکلوتیدی و
اسیدآمینهای مرتبط با آن ذخیره شد .ژن ( )RBDانتخاب شده و
توالیهای مرتبط با آن شامل اپیتوپهای اصلی اتصال ویروس به
گیرنده اختصاصی آن است .جهت اطمینان از توالی انتخاب شده با
ابزار  Clustal Omegaدر پایگاه داده مؤسسه بیوانفورماتیک اروپایی
( )EBIو ( UniProtمنبع پروتئین جهانی) بهطور مشخص بررسی
شدند [.]10
 .2-2طراحی سازه و بهینه سازی کدون
جهت تسهیل در تخلیص و شناسایی پروتئین به روش وسترن
بالت ،توالی  9تایی از اسیدآمینه هیستیدین به انتهای سازه اضافه
گردیده است .همچنین در انتهای ´ 0و ´ 3توالی جایگاه برش
آنزیمهای محدود کننده  NdeIو  BamHIقرار داده شده است
(شکل .)1
جهت بررسی جایگاههای برش آنزیم محدود کننده از ابزار
RestrictionAnalyzeدرسرورWebDSV
( )https://molbiotools.com/WebDSV/index.htmlاستفاده شد.
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بهینه سازی توالی نوترکیب برای باکتری ) E. coli BL21(DE3با
استفادهازابزارOPTIMIZERدرپایگاهدادهHEG
( )http://genomes.urv.cat/HEG-DBانجام شد [.]10-18
 .3-2پیشبینی ساختار ثانویه RNA

ساختار ثانویه  mRNAو سایر پارامترهای مختلف سازه نوترکیب
توسط (RNA Predict Secondary Structure Server )RNAfold
پیشبینی شد .برنامه  RNAFoldبرای آنالیز الگوهای تغییر همگام،
از انطباق چندگانه توالی بهعنوان ورودی بهره میبرد .سپس
ساختار ثانویه  RNAقبل و بعد از بهینه سازی ژن مقایسه شد
[.]17
 .4-2پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پروتئین همانند وزن مولکولی،
ایزوالکتریک ،شاخص ناپایداری ،نیمه عمر و درصد اسیدآمینههایی
با بار مثبت و منفی با استفاده از ابزار ProtParam Expasy
بهدست آمد [ .]17حاللیت پروتئین نوترکیب و احتمال تشکیل
اجسام نامحلول توسط سرور  Protein-solبهعنوان یکی از
پارامترهای امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفت [ .]24تشکیل پیوند دی
سولفید توسط سرور  DISULFINDمورد بررسی قرار گرفت [.]21
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آنتیژنیسیته استفاده شد [ .]23این برنامه با استناد به پاسخ
آنتیبادی ،بخشهایی را از درون یک توالی پروتئینی که احتماالً
آنتیژنیک هستند ،پیشبینی میکند .در این نرمافزار پپتیدهای
آنتیژنی به روش کوالسکار و تونگاونکار تعیین میشوند .همچنین
برای تخمین میزان آلرژیزایی و سمیت پروتئین طراحی شده از
سرور  AlgPredو  ToxinPredاستفاده گردید [ 20و .]20
 .7-2پیشبینی اپیتوپها
برای پیشبینی اپیتووپهوای سولول  ،Bپونج یوا شوش الگووریتم
مختلف در پایگاههای اطالعاتی مختلف مانند پایگواه داده ()IEDB
وجود دارد که مطابق بوا آب دوسوتی ،انعطوا پوذیری ،دسترسوی،
چوورخشهووا ،سووطوح در معوور  ،قطبیووت و تمایوول آنتوویژنووی
زنجیرههای پلیپپتیدی پیشبینی انجام شد.

PH

 .5-2پیش بینی و اعتبارسنن ی سناختارهای دوم و سنوم
پروتئین
جهت پیشبینی ساختار ثانویه پروتئین از الگوریتم  PHDو
استفاده شد [ ،]22همچنین میزان حاللیت ،ساختار ثانویه ،گذرنده
آلفا بتا ،دومینها و پیوندهای دی سولفیدی برخی از دادههایی
بودند که از سرور پیشبینی کننده پروتئین  Scratchبهدست
آمدند [ .]23از نرمافزار  PSIPREDبرای ترسیم حاشیه نویسیهای
شماتیک ساختار ثانویه استفاده شد [ .]20بهمنظور پیشبینی
ساختار سوم پروتئین از سرور  I-TASSERاستفاده شد [ .]20این
سرور با استفاده از بانک اطالعاتی شبیهسازی خود ،پایدارترین
ساختار پروتئینی را با توجه به اطالعات ذخیره شده در خود
پیشنهاد میدهد .کیفیت مدلهای سهبعدی با سرور ModFOLD
ارزیابی و برای مشاهده از نرمافزار Accelrys Discovery Studio
 .1.8v.استفاده شد [ .]29در ادامه کیفیت ساختار پیشبینی شده
با نرمافزار  PROSAبررسی شد [.]28
GOR

 .6-2بررسی میزان آنتیژنیسیته
میزان آنتیژنیسیته سازه  RBDبا نرمافزارهای  vaxigenو
 ANTIGENproسنجیده شد [ .]22سرور  Vaxijenبه گونهای
توسعه یافته است که امکان امتیاز دهی آنتیژن را بر اساس
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سازه فراهم میکند .از سرور
" "Predicted antigenic peptidesنیز جهت بررسی میزان

 Ellipro ،ABCPredو  CBTOPبه ترتیب برای بررسی
اپیتوپهای خطی و ناپیوسته  B-Cellسازه  RBDاستفاده شد
[ .]28 .29همچنین اپیتوپهای خطی سلولهای  Bتوسط
نرمافزار آنالین  Bcepredبر پایه ویژگیهای فیزیکی شیمیایی
پروتئین پیشبینی شد [.]27
 .0-2تهیه و تأیید سازه حاوی ژن RBD

پوس از طراحوی ژن  ،RBDپالسومید  pET28aحواوی ژن توسوط
شرکت  )Canada( Biomatikارسوال گردیود .سولولهوای مسوتعد
سوش ) E. coli BL21(DE3تهیه شده و پالسمید به روش شوو
حرارتی به میزبان تلقیح و تکثیر شد .تخلیص پالسومیدها بوا روش
لیز قلیایی صورت گرفته است .جهت تأیید سازه ژنی از روش PCR
با استفاده از پرایمر های عمومی  T7استفاده شد و سپس نتوایج بوا
الکتروفورز افقی ژل آگارز  1درصد مشاهده گردید.
 .9-2بیان پروتئین RBD

از کلنوویهووای همسووانه سووازی شووده دارای پالسوومید نوترکیووب
 pET28a+کشت شبانه صورت گرفت به این صورت که ،یک کلنوی
از باکتری به  1میلیلیتر محیط کشت  LBحاوی  74میکروگرم بور
میلی لیتر آنتیبیوتیک کانامایسین اضافه گردیود و بوه مودت یوک
شووب در شوویکر انکوبوواتور بووا دمووای  38درجووه سلسوویوس و rpm
174کشووت داده شووده .در روز بعوود بووه محوویط کشووت انبوووه 04
میلوویلیتووری حوواوی  04میکرگوورم بوور میلوویلیتوور آنتوویبیوتیووک
کانامایسین تلقیح گردیده و بور روی شویکر انکوبواتر بوا دموای 38
درجه سلسیوس و  184 rpmانکوبه شده توا بوه  4/9 ODدر طوول
موج  944نانومتر رسید .سوپس غلظوت  1میلوی مووالر  IPTGبوه
محیط کشت اضافه گردیده و به مدت  0سواعت بوا هموان شورایط
انکوبهگذاری شد .باکتریهای حاصل رسوب داده شده و با بافر لیوز
کننووده حوواوی اوره شکسووته شوودند .بوورای تأییوود بیووان پووروتئین
نوترکیب  RBDاز ژل  12 SDS-PAGEدرصد استفاده شد
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 .18-2تخلیص و تأیید پروتئین نوترکیب

53.61 Before optimazation
After optimazation

الف

60
50

35.42

40
30

Value

برای جداسازی پروتئین مورد نظر که دارای دنباله  His-tagاست از
ستون کروماتوگرافی نیکل ( )Ni-NTAاسفاده شد .در ایون مرحلوه
از شیب غلظت ایمیدازول (به ترتیب از غلظتهای 204- 144-04
میلیموالر) در PH=7برای خالصسوازی پوروتئین  RBDاسوتفاده
گردید .در ادامه پروتئین خوالص شوده بوا روش وسوترن بوالت بوا
آنتیبادی ضد هیستیدین مورد ارزیابی قرار گرفت.

 4/79تغییر یافت .همچنین ،شیوع کدون با توزیع فرکانسی -144
 71از  27درصد به  78درصد افزایش یافت (شکل .)3

20

 .3نتایج و بحث

10

2

0

0.37 0.096
0

 .1-3طراحی سازه و بهینهسازی کدون

GC content

ب

80
70
60
50

40

29

30
4 4

9

18

15

0 2 0

6

9

0 2 0

0 3 0

7

0

20
10

Percentge of Codons

توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینهای مرتبط با  RBDاز سرور
 Genbankو  Uniprotشامل  982نوکلئوتید و  229اسیدآمینه بود.
شش آمینواسید هیستیدین برای تسهیل خالصسازی و تشخیص
به روش وسترن بالت به  -Cترمینال سازه اضافه شد (شکل .)1

Negative and CIS
elemnts

Codon Adaptaion
Index

0

شکل  .1تصویر شماتیک از

سازه RBD

شکل  .3تجزیه و تحلیل مقایسهای پارامترهای مختلف مورد استفاده

بررسی جایگاه برش آنزیم محدود کننده نشان داد هیچ جایگاه
برش برای دو آنزیم محدود کننده  BamHIو  NdeIوجود ندارد
(شکل .)2

برای بهینهسازی کدون
 .2-3پیشبینی ساختار و پایداری mRNA

ساختار دوم  mRNAپس از بهینهسازی کدونها مورد ارزیابی قورار
گرفت و از لحاظ میزان حداقل انرژی (نشوانه پایوداری سواختار) و
عدم داشتن ساختارهای نامناسب ارزیابی شد .ساختار پویش بینوی
شده در نقطه شروع '( 0آغاز ترجمه) ساختارهای گوره سواختگی و
یا لوپهای بلند را که بر شروع ترجمه تأثیر دارند ،دیده نمیشوود.
میزان حداقل انرژی این ساختار  -210 /8کیلوکالری بر مول بود.
 .3-3ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پروتئین

شکل  .2بررسی جایگاه برش دو آنزیم محدود کننده  BamHIو

NdeI

در سازه ژنی با استفاده از سرور  ،WebDSVستون  Mمارکر  DNAو
ستون  Sسازه  RBDارزیابی شده

توالیهای اصلی و بهینه شده از نظر محتوای پایه  GCمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند و درصد  GCاز  %30/02تا  %03/91افزایش
یافت .شاخص تطبیق کدون توالی پس از بهینهسازی از  4/38به

بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین کایمر با استفاده از برنامه
 PROTPARAMنشان داد کوه وزن مولکوولی کوایمر 29313/82
دالتووون بووود ،نقطووه ایزوالکتریووک آن  7/0موویباشوود .مجموووع
اسیدآمینههای با بار منفوی (گلوتامیوک اسوید ،آسوپارتیک اسوید)
19عدد و مجموع اسید آمینههای با بار مثبوت (آرژنوین و لیوزین)
 23عدد میباشد .شاخص آلیفاتیک کوایمر نیوز  97/70و شواخص
ناپایداری پروتئین کایمر نیز  21/22میباشود .شواخص ناپایوداری
بیووانگر میووزان پایووداری پووروتئین نوترکیووب بوووده بووهگونووهای کووه
پروتئینهایی با شواخص کمتور از  04جوزو پوروتئینهوای پایودار
تقسیم بندی میشوند .بر اساس پیشبینی احتمال بیوان پوروتئین
نوترکیب به حالت محلول در سوامانه بیوانی اشرشویاکلی در سورور

طراحی بیوانفورماتیک و ساخت ایمونوژن حاوی  RBDعلیه اتصال ویروس  SARS CoV_2؛ امیر رضایی و همکاران

 ،Protein solپروتئین با امتیاز  4/007در آسوتانه  4/00بوهعنووان
محلول طبقهبندی شد .ابوزار  DISULFINDپویشبینوی کورد کوه
اصالً پیوند دی سولفیدی تشکیل نمیشود.
 .4-3ساختار دوم و سوم سازه

RBD

نتایج بررسی ساختار دوم نشان داد که ساختار شامل که  9/80آلفا
هلیکس %23/27 ،رشته توسعه یافته و  %84/29رندوم کویل است
(شکل _0الف و ب) .ساختار سوم سازه نوترکیب توسط سرور I-
 TASSERپیشبینی شد و فرمت  PDBآن ذخیره گردید

73

(شکل_0ج) .در ادامه کیفیت ساختار پیشبینی شده نرمافزار
 PROSAبررسی شد .بر این اساس کیفیت ساختار پروتئین در
محدوده پروتئینهای کریستالوگرافی شده و یا تعیین ساختار شده
به روش  NMRبود (شکل _0الف) .بررسی نمودار راماچاندان در
مدل پیشبینی شده با سرور  ،ITASSERنشان داد بیش از 70/0
درصد از اسیدآمینههای درون مناطق مطلوب و  0/7درصد درون
منطقه مجاز و  4/0درصد از اسیدآمینهها در ناحیه غیر مطلوب
قرار دارند (شکل _0ب).

شکل  .4نمایشهای گرافیکی و ارزیابی ساختار ثانویه :الف) ارزیابی ساختار ثانویه توسط سرور  GOR4نشان داد ساختار شامل که  9/80درصد آلفا هلیکس،
 23/27رشته توسعه یافته و  84/29رندوم کویل است ،ب) پیشبینی ساختار ثانویه توسط  PSIPREDنشان داده است که نه رشته آلفا مارپیچ و نه رشته بتا
در ساختار ثانویه غالب نیستند و ج) ساختار سوم رسم شده توسط سرور I-tasser

شکل  .5بررسی کیفیت ساختار سوم پیشبینی شده :الف) نتایج نمودار  PROSAنشان داد که ساختار پیشبینی شده در محدوده پروتئینهای تعیین ساختار
شده به روش  NMRو  X-rayمیباشد و ب) بررسی نمودار راماچاندران نشان داد که  70/071درصد از اسیدآمینهها در منطقه مطلوب قرار دارند.
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 .5-3آنالیز ایمونوانفورماتیک
میزان آنتیژنیسیته از سرور
نشان داد که  12توالی از سازه خاصیت آنتیژنیسیته دارند که
درون توالی پخش است .همچنین نتایج حاصل از سرورهای
 Vaxigenو  ANTIGENproامتیاز باالیی برای آنتیژنیسیته توالی
پیشنهاد دادند .اپیتوپهای سلول Bنقش کلیدی در ایمنی
Predicted antigenic peptides

هومورال دارند ،بنابراین سرورهای ،ABCpred ،BCePred
 CBTOPEو  Discotopeبهکار گرفته شدند .در مورد اپیتوپهای
خطی ،برای اطمینان هر دو نتایج  ABCpredو  BCePredمورد
بررسی قرار گرفتند (جدول  .)1اپیتوپهای فضایی سلول B
مهمتر هستند ،و با این نظر CBTOPE ،و  Discotopeتوزیع
مناسبی از اپیتوپهای فضایی را در طول توالی نشان دادند
(جدول  2و شکل .)9

جدول  .1بررسی اپیتوپهای خطی پروتئین  :RBDالف) اپیتوپهای خطی سازه پروتئینی دریافت شده از سرور  ABCPredو ب)
اپیتوپهای خطی سازه پروتئینی دریافت شده از سرور BCPred

امتیاز

موقعیت

0.91
0.90
0.89
0.86
0.85
0.85
0.84
0.82

158
174
207
146
88
73
97
11

امتیاز

موقعیت

0.88
0.871
0.836
0.743
0.738

91
176
1
155
202

اپیتوپ

الف

GSTPCNGVEGFNCYFP
LQSYGFQPTNGVGYQP
CGPKKSTNLVKNKCVN
FERDISTEIYQAGSTP
EVRQIAPGQTGKIADY
CFTNVYADSFVIRGDE
TGKIADYNYKLPDDFT
FPNITNLCPFGEVFNA

اپیتوپ

ب

RQIAPGQTGKIADYNYKLPD
QSYGFQPTNGVGYQPYRVVV
MRVQPTESIVRFPNITNLCP
IYQAGSTPCNGVEGFNCYFP
HAPATVCGPKKSTNLVKNKC

جدول  .2نتایج بررسی اپیتوپهای فضایی با سرور  14 ،Elliproتوالی دارای امتیاز باالی اپیتوپهای فضایی در توالی  RBDپیشنهاد شد که توزیع
مناسبی در توالی دارد
اپیتوپ

امتیاز

موقعیت

0.816
0.737

1-19
150-174

MRVQPTESIVRFPNITNLC
DISTEIYQAGSTPCNGVEGFNCYFP

0.731

234-211

KKSTNLVKNKCVNFNFHHHHHHGS

0.714
0.701

99-95
134-120

PGQTG
NSNNLDSKVGGNYNY

0.567

146-138

LFRKSNLKP

0.561

205-201

LHAPA

0.539

58-50

VLYNSASFS

0.519

189-178

YGFQPTNGVGYQ

شکل  .6تصویر ساختار سوم  0توالی که اپیتوپ فضایی که
امتیازی باالیی دارند مشخصشده است.

شکل  .9تصویر ساختار سوم  0توالی که اپویتووپ فضوایی کوه امتیوازی
باالیی دارند مشخصشده است

طراحی بیوانفورماتیک و ساخت ایمونوژن حاوی  RBDعلیه اتصال ویروس  SARS CoV_2؛ امیر رضایی و همکاران
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 .6-3تأیید سازه حاوی RBD

پوس از تخلویص پالسوومید از کشوت شوبانه سوولولهوای حوواوی
تراریخت شده ،واکنش  PCRبرای دو نمونه پالسومید حواوی ژن
 RBDو پالسمید فاقد ژن  RBDبهعنوان کنترل جهت تأیید سازه
نوترکیب انجام شد .نتایج بر روی ژل آگارز  1درصد مشاهده شود
و صحت سازه طراحی شده مورد تأیید قرار گرفت (شکل .)8
 .7-3بیان پروتئین RBD

با القای بیان پروتئین تحت کنترل اپرون  lacدر شرایط
انکوباسیون استاندارد ،سلولهای القاء شده و القاء نشده
جمعآوری و شکسته شدند و بر روی ژل  12 SDS-PAGEدرصد
الکتروفورز شدند .نتایج نشان داد در نمونههای القاء شده واجد
پالسمید نوترکیب دربردارنده ژن سنتزی ،تولید پروتئین
نوترکیب با وزن مولکولی حدود  27کیلو دالتون مشاهده و در
مقایسه با نمونه القاء نشده بسیار مناسب بوده است (شکل .)7

شکل  .0بررسی بیان کاست ژنی  pET28a(+)-RBDروی ژل

SDS-

12 PAGEدرصد :ردیف  _1نمونه القاء نشده با  IPTGاستخراج شده
در بافرلیز کننده حاوی اوره  7موالر ،ردیف _2نمونه القاء شده با IPTG
استخراج شده در بافر لیز کننده حاوی اوره  7موالر ،ردیف  _3نشانگر
مولکولی پروتئین

 .0-3تخلیص و تأیید پروتئین نوترکیب
تخلیص پروتئین نوترکیب در شوورایط دنواتوره و بور روی سوتون
نیکل انجام شود .برای اطمینان از صحت پروتئینهوای نوترکیوب
تولید شووده ،از روش وسوترن بوالت اسوتفاده شود .بورای انجوام
وسووترن بوالت پوروتئین نوترکیوب خوالص شوووده ،الکتروفوورز
گردید و سووپس به کاغذ نیترو سوولولز منتقول شووود .بوا انجوام
وسوووترن بوالت مشوووخص شووود کوه آنتوی  His-Tagبوهطوور
اختصوواصووی با His-Tagپروتئین نوترکیوب واکونش مویدهود
(شکل .)7

شکل  .7تأیید همسانه سازی ژن در پالسمید  pET28aبه روش .PCR
ستون  )1محصول  PCRپالسمیدهای تخلیص شده واجد ژن ،ستون )2
محصول  PCRپالسمیدهای تخلیص شده  pET28aفاقد ژن و ستون )3
نشانگر اندازه (DNA Ladder Mix) DNA
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باالیی دارد همچنین سازه مورد نظر دارای اپیتوپهای خطی و
 میباشد که میتواند پاسخ ایمنی مناسبی درB فضایی سلولهای
 بر اساس پژوهشهای آزمایشگاهی صحت.سلول میزبان القاء کند
طراحی سازه تأیید شده و میزبان باکتریایی قادر به بیان پروتئین
نوترکیب میباشد و به نظر میرسد این پروتئین میتواند بهعنوان
.یک کاندید واکسن در تحقیقات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد
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 نتی هگیری.4
) یک تهدید جهانی است کهCOVID19( بیماری همهگیر کرونا
. ایجاد میشودSARS-COV-2 توسط سندروم حاد تنفسی
بهمنظور کاهش میزان تلفات ناشی از این ویروس واکسنها نقش
 بیوانفورماتیک یک علم بین رشتهای.به سزایی ایفاء میکنند
است که از روشهای شبیهسازی محاسباتی برای تجزیه و تحلیل
دادههای بیولوژیکی و پیشبینی شبکههای تنظیم ژن استفاده
 از جمله، از این علم با موفقیت برای تحقیقات واکسن.میکند
. بالینی و پس از واکسن استفاده شده است،مراحل پیش بالینی
 نظر به اینکه پروتئین،در تحقیق یانگ و همکاران
33  را کهRBD  تمام توالی،می تواند ایمنی زایی مؤثر ایجاد کند
 در تحقیق حاضر.[27] کیلودالتون هست را بیان و تخلیص کردند
 کهRBD با توجه به مطالعات بیوانفورماتیک بخشی از پروتئین
 در.دارای قدرت آنتیژنیک کمتری بود در طراحی حذ گردید
تحقیقی دیگر جوکیچ و همکاران به بیان و تخلیص پروتئین
) بهعنوان یک کاندید ایمونوژنN( نوترکیب نوکلئوکپسید
 نتایج القای بیان در پژوهش جوکیچ ضعیفتر از.پرداختند
 مطالعات انجام شده نشان داد که سازه.[34] پژوهش حاضر بود
 سمی و آلرژیزا نیست و همچنین قدرت آنتیژنیسیتهRBD
RBD
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