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چکیده

است که با پاسخ ایمنیزایی طبیعی سلولهای بدن تداخل ایجاد میکند VP35.این کار را با توانایی
آنتاگونیستی خود که مانع از فعالیت فاکتور تنظیمی اینترفرون به نام پروتئین فاکتور  (IRF-3) ۳در
سلولهای آلوده به ویروس میشود انجام میدهد و القا بیان ژنهای ضد ویروسی را مختل میکند .در
مطالعه حاضر ما در فضای مجازی پروتئین گیرنده  IFNα/βنوترکیبی را طراحی کردهایم که میتواند
توسط سلولهای میزبان به داخل سیستم گردش خون ترشح شود .زمانی که بدن در معرض ویروس
ابوال قرار میگیرد پروتئین نوترکیب میتواند با پروتئین  VP35ویروس برهمکنش داشته و اثرات
آنتاگونیستی آن را بر روی پروتئین  IRF-3خنثی کند .با استفاده از نرمافزارهای بیوانفورماتیکی میزان
توانایی پروتئین طراحی شده برای برهمکنش با پروتئین ویروس و خنثیسازی اثرات آن مورد
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پروتئین  VP35ویروس ابوال یکی از مهمترین ترکیبات بیماریزایی واکنش کننده با سلولهای میزبان

ارزیابی قرار گرفت .با این وجود برای بدست آوردن نتایج بهتر و استفاده از پروتئین طراحی شده به
عنوان یک پتانسیل درمانی باید بررسیهای بیشتری در آینده در هر دو شرایط  in vitroو in vivo

کلمات کلیدی :آنتاگونیست ،بیوانفورماتیک ،پروتئین  ،VP35گیرنده  ،IFNα/βویروس ابوال
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انجام شود.
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مقدمه
ویروس ابوال )( (Ebolaشکل  )۱جز خانواده

 )۴که عبارتند از نوکلئوپروتئین )،(NP

فیلوویریده است و با تب خونریزی دهنده

گلیکوپروتئین ) ،(GPگلیکوپروتئین محلول،

کشنده در انسان و پریماتهای غیر انسان در

 VP40 ،VP35 ،VP30 ،VP24و  RNAپلی

ارتباط است ( ۱و  .)۲مخزن طبیعی ابوال

مراز وابسته به -L( RNAپروتئین) ( ۴و .)۵

ناشناخته است و در حال حاضر هیچ گونه

یک جز حیاتی در مسیر بیماریزایی ویروس

واکسن و درمان موثری برای انسان وجود ندارد

ابوال پروتئین  VP35می باشد .پروتئین مزبور با

و تالشها برای تهیه واکسن این بیماری ادامه

مقاومت طبیعی سلولهای میزبان در برابر

دارد .ژنوم آن بصورت یک  RNAتک رشتهای

عفونتهای ویروسی تداخل میکند و این امر در

منفی به اندازه  ۱۹kbمی باشد .هشت پروتئین

واقع عامل گسترش عفونت در بدن میشود.
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مختلف بوسیله ژنوم ویروس کد می شوند( ۳و

شکل  -۱ساختار ویروس ابوال زیر میکروسکوپ ( )Aو به شکل شماتیک ()B
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نشان داده شده است که  VP35بعنوان یک

هیچگونه پاسخ و واکنش از سوی سلول

آنتاگونیست اینترفرون عمل میکند (.)۶

نمیشود.

فارماکولوژی

آنتاگونیست در فارماکولوژی و بیوشیمی کاربرد

تقلیدکننده عمل یک آگونیست در سلول است

دارد و نوعی لیگاند و ماده شیمیایی قابل پیوند

ولی با مسدود کردن محل اتصال (سایت فعال)

با گیرنده سلولی و یا گونهای دارو است که در

مانع از اتصال و عمل آگونیست میگردد یا به

سلول با اتصال به گیرندههای آن سلول عمل

اصطالح عمل را انجام میدهد ولی تأثیر

پیوند لیگاند-گیرنده را انجام داده ولی باعث

نمیکند (شکل .)۲

آنتاگونیست

در

داخل سلول های عفونی را تسهیل کند و این

اصلی در مسیر آبشار سیگنالدهی اولیه پاسخ

عمل با مسدود کردن پاسخ ایمنی ضد ویروسی

سلولها به عفونتهای ویروسی قرار دارد

نرمال که توسط تولید اینترفرون القا میشود

میشود ( IRF-3 .)۱۰در همان مراحل اولیه

انجام میگیرد ( .)۷اینترفرونها خانوادهای از

عفونت ویروسی در حضور مولکول dsRNA

سیتوکینها هستند که در پاسخ به عفونت های

در داخل سلول فعال می شود و با فاکتور های

ویروسی تولید میشوند .آنها بعنوان عوامل ضد

رونویسی دیگری که بیان ژن های ضد ویروسی

ویروسی ،بازدارندههای رشد سلولی و تنظیم

اولیه مانند  ISG15 ،IL-15 ،IFNa/bو ISG56

کنندههای ایمنی عمل میکنند (شکل ۸( )۳و

را باعث میشوند برهم کنش ایجاد میکند

 .)۹بطور کلی  VP35مانع از فعال سازی فاکتور

(.)۱۱
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 VP35ممکن است همانندسازی ویروس در

تنظیم کننده اینترفرون ) (IRF-3که یک جز
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شکل  -۲نحوه عملکرد آگونیست ( (Aو آنتاگونیست ()B

شکل  -۳نحوهی عملکرد اینترفرون

برای

تولید

پروتئینهای

نوترکیب

تکنیکهای مولکولی استفاده میشود که در آن

زمینههای تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.

ژن مورد نظر توسط حاملهایی به نام وکتور

در حال حاضر با کشف ساختار کلیدی

درون باکتریهای مخصوصی وارد شده تا

پروتئین  VP35میتوان اطالعات الزم برای

بعنوان جزئی از ژن باکتری و به همراه آن

تولید داروهای ضد ویروسی را بدست آورده

تکثیر شده و پروتئین مورد نظر همراه با سایر

و از آن در زمینه تولید این داروها بهره گرفت.

پروتئینهای باکتری بیان گردد .سپس با

عملکرد پروتئین به شدت وابسته به ساختار

روشهای مختلف کروماتوگرافی ستونی

فضایی پروتئین است و این موضوع می تواند

پروتئینها خالص سازی شده و خصوصیات

چشم انداز جدیدی در درمان بیماریها باشد

آن از لحاظ فعالیت بیولوژیکی و ساختمانی با

تا جایی که امروزه استفاده از اطالعات مربوط

روشهایی مانند روش  ELISAمورد بررسی

به ساختار سوم پروتئینها از روشهای اساسی

قرار میگیرد .پس از طی مراحل ذکر شده

در طراحی منطقی داروها به شمار میرود.

در ابتدا توالی آمینواسیدی پروتئین ،IFN-α/β

نرمافزارهای بیوانفورماتیکی پروتئین مذکور در

از پایگاه  NCBIاستخراج شد .با استفاده از

فضای مجازی مورد آنالیز قرار گرفت .قبل از
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مواد و روشها
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از

پروتئین مذکور به عنوان دارو مکمل و یا در

"قاضی و حدادی ،طراحی بیوانفورماتیکی پروتئین گیرنده " ...

ایجاد هر گونه تغییراتی در توالی آمینواسیدی

بهبود یافتند .با استفاده از سایت GPMAW

پروتئین مذکور فرآیند تمایل کدونی آن با

http://www.alphalyse.com/gpmaw
 lite.htmlشاخص هیدروفوبیسیته و با کمک

استفاده

نرمافزار

از

dnasp5.exe

سایت

( (http://www.ub.edu/dnaspمورد بررسی

PepDraw

http://www.tulane.edu/~biochem/WW/P
) )epDraw/index.htmlبار خالص پروتئین

قرار گرفت .برای طراحی پروتئین IFN-α/β

دومینهای

نوترکیب دچار تغییرات شدند .با استفاده از

عملکردی و حفاظت شده پروتئین شناسایی

توالی سیگنال پپتید تعدادی از پروتئینهای

شدند تا بدون ایجاد تغییرات در ساختار

ترشحی که توسط سایت SignalP

پروتئین نوترکیب اعمال شوند .چون پروتئین

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP

طراحی شده قرار است به داخل جریان خون

پیشبینی و نواحی حفاطت شده آنها توسط

انتقال داده شود برای افزایش احتمال برخورد

سایت

پروتئین نوترکیب با پروتئین  vp35ویروس

( (http://www.uniprot.org/align/شناسایی

ابوال دومین های حفاطت شده که احتمال می

شدند ،توالی سیگنال پپتیدی جهت ترشح

رود محل برهمکنش دو پروتئین فوق باشند

پروتئین به خارج از سلول طراحی و جانشین

در چندین محل دیگر در داخل توالی پروتئین

توالی سیگنال پپتیدی شد که پروتئین را به

مستقر شدهاند .در نواحی مجاور دومینهای

غشای سلول هدایت میکرد.

شناسایی شده تعدادی آمینواسید سیستئین

در ادامه برای بررسی عملکرد پروتئین طراحی

اضافه شد تا در صورت وجود سیستئین در

شده شبکه ژنی دخیل در مسیر فعالیت آن با

پروتئین  vp35بین آنها پیوندهای دیسولفیدی

استفاده از سایت (http://string- STRING

برقرار شود.

) db.orgشناسایی گردید و با شبکه ژنی

http://prodom.prabi.fr/

ClustalO

( )http://web.expasy.org/protparamبرخی

طبیعی مقایسه گردید .اگر همان شبکه ژنی که

خواص بیوفیزیکی پروتئین شامل نیمهعمر،

در مسیر فعالیت پروتئین  IFNα/βطبیعی

شاخص پایداری ،شاخص آلیفاتیک و ...

وجود دارد برای پروتئین  IFNα/βنوترکیب

شناسایی و در پروتئین  IFN-α/βطراحی شده

نیز شناسایی شود میتوان تا حدودی به

با

استفاده

از

سایت
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ProtParam

مربوط به مسیر فعالیت پروتئین IFNα/β
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نوترکیب ابتدا با استفاده از سایت ProDom

 IFNα/βطبیعی بدست آمد و در پروتئین

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان"96

عملکردی بودن پروتئین طراحی شده پی برد.
سایت

از

) )_trans.htmlتوالی نوکلئوتیدی پروتئین
طراحی شده بدست آمد.

NetNGlyc

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGl
 ycبرای شناسایی نواحی قابل گلیکوزیالسیون

و

از

سایت

نتایج و بحث

Allerdictor

نرمافزار  dnasp5فرآیند تمایل کدونی را برای

( (http://allerdictor.vbi.vt.eduبرای بررسی

پروتئین  VP34نشان داد .بر اساس جدول زیر

خواص آلرژیزایی پروتئین طراحی شده

میتوان پروتئین نوترکیب را به نحوی طراحی

استفاده گردید .عالوه بر این توالی آمینواسیدی

کرد تا بیشترین شباهت ممکن را با پروتئین

پروتئین طراحی شده برای پیشبینی ساختار
فضایی

وارد

سایت

اصلی داشته باشد .سایت  ProDomدو دومین

Phyre2

اصلی را در توالی آمینواسیدی پروتئین

Molegro
Molecular
Viewer
(http://www.softpedia.com/get/ScienceCAD/Molegro-Molecular) Viewer.shtmlبرای ترسیم ساختار فضایی

ساختار فضایی و توالی آمینواسیدهای محل

استفاده گردید .در انتها با استفاده از سایت

برهمکنش پروتئین -لیگامد را نشان داد (شکل

 ۱۲۱و  ۱۳۲تا  ۲۳۱قرار داشتند (شکل .)۵
نرمافزار

Reverse
Translate
http://www.bioinformatics.org/sms2/rev

Molegro Molecular Viewer

.)۶
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شکل -۴نتایج فرآیند تمایل کدونی که توسط نرمافزار dnasp5
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(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/ht
) ml/page.cgi?id=indexگردید و از نرمافزار

 IFNα/βشناسایی کرد که در موقعیتهای  ۸تا

شکل -۵دومینهای شناسایی شده توسط سایت ProDom

پروتئین  IFNα/βپس از حذف توالی

مربوط به آمینواسید والین است که ۱۰۰

سیگنال پپتید در داخل بدن پستانداران ۱/۹

ساعت میباشد .بر همین اساس به ابتدای

ساعت است که مربوط به آمینواسید سرین

توالی آمینواسیدی پروتئین  ifnα/βطراحی

میباشد.

شده بالفاصله بعد از توالی سیگنال پپتید یک

نیمهعمر ) )half-lifeعبارتند از مدت زمانی

عدد آمینواسید والین اضافه گردید.

که طول میکشد تا نصف مقدار پروتئین بعد
از سنتز در داخل سلول ناپدید شود (.)۱۲
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طبق پیشبینی سایت  Protparamنیمه عمر

طبق جدول  ۱باالترین نیمهعمر در پستانداران
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شکل  -۶شناسایی محل برهمکنش پروتئین-لیگاند و توالی آمینواسیدی مربوط به آن
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جدول -۱مقایسه نیمهعمر آمینواسیدها در پستانداران ،مخمر و باکتری E.coli

پروتئین را  ۵۷/۴۷تخمین زد .شاخص ناپایداری

ناپایداری ( )Iiکمتر از  ۴۰است و زمانی که این

) (Instability indexعبارتست از میزان

شاخص از  ۴۰بیشتر باشد به معنای آن است که

پایداری پروتئین در داخل لوله آزمایش ( )۱۳که

پروتئین ناپایدار میباشد .با تغییر دیپپتید مستقر

طبق رابطه زیر محاسبه میگردد:

در جایگاه  iشاخص ناپایداری پروتئین

i= L-1
)]II = (10/L) * Sum DIWV (x[i] x [i+1
i=1
در رابطه فوق  Lنشان دهنده طول پروتئین و

نوترکیب به کمتر از  ۴۰انتقال داده شد.
پروتئین را  ۸۵/۵۰پیشبینی کرد .شاخص

عبارت )] DIWV(x[i]x[i+1بیان کننده ارزش

آلیفاتیکی ( )Aliphatic indexشاخص های

وزن ناپایداری برای دیپپتید مستقر در موقعیت

آلیفاتیک یک پروتئین است که به عنوان حجم

در ادامه سایت  Protparamشاخص آلیفاتیکی
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در ادامه سایت  Protparamشاخص ناپایداری

 iمیباشد .برای پروتئینهای پایدار شاخص
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Amino acid Mammalian
Yeast E. coli
Ala
4.4 hour >20 hour >10 hour
Arg
1 hour
2 min
2 min
Asn
1.4 hour
3 min >10 hour
Asp
1.1 hour
3 min >10 hour
Cys
1.2 hour >20 hour >10 hour
Gln
0.8 hour 10 min >10 hour
Glu
1 hour 30 min >10 hour
Gly
30 hour >20 hour >10 hour
His
3.5 hour
10 min >10 hour
Ile
20 hour 30 min >10 hour
Leu
5.5 hour
3 min
2 min
Lys
1.3 hour
3 min
2 min
Met
30 hour >20 hour >10 hour
Phe
1.1 hour
3 min
2 min
Pro
>20 hour >20 hour
?
Ser
1.9 hour >20 hour >10 hour
Thr
7.2 hour >20 hour >10 hour
Trp
2.8 hour
3 min
2 min
Tyr
2.8 hour
10 min
2 min
Val
100 hour >20 hour >10 hour
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نسبی اشغال شده توسط زنجیره های جانبی

برای انتقال یک مول از پروتئین از محیط

آلیفاتیک تعریف میشود .بیان کننده میزان

آبدوست به محیط آبگریز میباشد .برای افزایش

پایداری پروتئین از دناتوره شدن در برابر

شاخص

از

حرارت است ( )۱۴که طبق رابطه زیر محاسبه

موقعیتها چهار آمینواسید هیستیدین ،فنیل

هیدروفوبیسیته

سایت  PepDrawبار خالص پروتئین گیرنده

از آمینواسیدها a ،بیان کننده حجم نسبی والین

 IFNα/βرا  -۴۷و بار خالص پروتئین  VP35را

زنجیره جانبی که برابر  ۲/۹است و  bبیان کننده

 -۲پیشبینی کرد .بار خالص پروتئین از تفاضل

حجم نسبی نسبت لوسین به ایزولوسین زنجیره

مجموع آمینواسیدهای اسیدی با بار منفی

جانبی است که برابر  ۳/۹میباشد .در میزان

(آسپارژین و گوانین) از آمینواسیدهای بازی با

شاخص آلیفاتیکی یک پروتئین چهار آمینواسید

بار مثبت (آرژنین و لیزین) بدست میآید .برای

آالنین ،والین ،ایزولوسین و لوسین بیشترین

مثبت تر کردن بار خالص پروتئین IFNα/β

نقش را دارند .بر این اساس برای افزایش

طراحی شده و افزایش تمایل پروتئین  VP35به

شاخص آلیفاتیکی پروتئین نوترکیب طراحی

آن تعدادی از آمینواسیدهای آرژنین و لیزین

شده در تعدادی از موقعیتها چهار آمینواسید

جایگزین آمینواسیدهای اسید آسپارتیک و اسید

ذکر شده در باال جایگزین آمینواسیدهای دیگر

گلوتامیک شدند و بار خالص پروتئین نوترکیب

شدند و شاخص آلیفاتیکی پروتئین به ۸۷/۶۶

به  -۳۷رسید.

ارتقا یافت .برهم کنش های هیدروفوبیک نیز

برای جلوگیری از احتمال برهمکنش پروتئین

شامل ارتباط بخش های غیر قطبی دو مولکلول

طراحی شده با اینترفرون مسیر متفاوتی برای

است که اسید آمینههای هیستیدین ،فنیلآالنین،

پروتئین نوترکیب اعمال شده است .اینترفرون

تریپتوفان و تیروزین در آن شرکت میکنند (.)۱۵

مسیر پاراکرین را طی می کند در حالی که مسیر

سایت  GPMAWشاخص هیدروفوبیسیته

پیشنهادی برای پروتئین طراحی شده مسیر

پروتئین  IFNα/βرا  -۰/۲۷۶پیشبینی کرد.

آندوکرین میباشد (شکل .)۷
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Aliphatic index = X(Ala) + a * X(Val) +
) )b * ( X(Ile) + X(Leu
در رابطه باال  xبیان کننده درصد مولی هر یک

آمینواسیدهای دیگر شدند.
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تیروزین

جانشین

] [ DOR: 20.1001.1.27170632.1396.10.2.7.8

میگردد:

آالنین،

شاخص هیدروفوبیسیته برابر میزان انرژی الزم

تریپتوفان

و

در

تعدادی
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)B( ) و آندوکرینA(  شماتیک از مسیر ترشحی پاراکرین-۷ شکل

پپتیدی برای ترشح پروتئین نوترکیب به خارج

برای این منظور توالی سیگنال پپتید پروتئین

از سلول طراحی شد (شکل ) تا سلول

 باعث هدایت پروتئین به غشایIFNα/β

پروتئین نوترکیب را به خارج از سلول ترشح

 با کمک سایت.پالسمایی سلول میگردد

 قبل از رسیدن به غشایVP35 کند و پروتئین

 توالی سیگنال پپتید تعدادی ازSignalP

 باIFNα/β سلول و برهمکنش با پروتئین

پروتئینهای ترشحی در انسان شناسایی شدند

 نوترکیب مواجه گردد (شکلIFNα/β پروتئین

و از نواحی حفاظت شده آنها که توسط سایت

.)۸

 شناسایی شدند توالی سیگنالClustalO

>gi|183364|gb|AAA52578.1| GM-CSF [Homo sapiens]
MWLQSLLLLGTVACSIS
>gi|306806|gb|AAA35933.1| gro protein [Homo sapiens]
MARAALSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAAGRRAAG
>gi|10834984|ref|NP_000591.1| interleukin-6 precursor [Homo sapiens]
MNSFSTSAFGPVAFSLGLLLVLPAAFP
>gi|386828|gb|AAA59172.1| insulin [Homo sapiens]
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAA
>gi|15021381|gb|AAK77664.1| transferin [Homo sapiens]
MRLAVGALLVCAVLGLCLA
>gi|386783|gb|AAA88080.1| haptoglobin [Homo sapiens]
MSALGAVIALLLWGQLFA
>gi|185362|gb|AAA02914.1| IgG [Homo sapiens]
MDWTWRFLFVVAAATGVQS
>gi|225768|prf||1313184B alpha1 antitrypsin
LLLAGLCCLLPGRLA
>gi|13528972|gb|AAH05278.1| Glucagon [Homo sapiens]
MKSIYFVAGLFVMLVQGSWQ
>gi|4557485|ref|NP_000087.1| ceruloplasmin precursor [Homo sapiens]
MKILILGIFLFLCSTPAWA

MNSFSTSAFGPVAFSLGLLLVLPAAFP
 توالی سیگنال پپتید طراحی شده جهت هدایت پروتئین نوترکیب به مسیر آندوکرین-۸ شکل
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نوترکیب است پس توالی آمینواسیدی آن قبال

ایمنی نواحی قابل گلیکوزیالسیون در پروتئین

در جایی ثبت نگردیده است .مقایسه ژنهای

طبیعی شناسایی و بدون ایجاد تغییر در

دخیل در مسیر فعالیت دو پروتئین طبیعی و

موقعیت فضایی خود قرار گرفتند (شکل .)۱۰

نوترکیب نشان داد که دو پروتئین مسیر

عالوه بر این پروتئین طراحی شده توسط

فعالیت مشترکی دارند .اگر توالی پروتئین قبال

سایت  Allerdicttorاز لحاظ آلرژیزایی مورد

در سایت  STRINGذخیره نشده باشد

آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که

نرمافزار شبیهترین توالی آمینواسیدی را

پروتئین طراحی شده آلرژیزا نمیباشد (شکل

شناسایی میکند این موضوع تا حدودی نشان

 .)۱۱با استفاده از سایت  Phyre2ساختار

میدهد که پروتئین طراحی شده هنوز به

فضایی پروتئین نوترکیب پیشبینی شد و

اندازهی کافی به پروتئین اصلی شباهت دارد و

ساختار پیشبینی شده به کمک نرمافزار

عملکرد طبیعی خود را حفط کرده است.

 Molegro Molecular Viewerمورد آنالیز

(شکل .)۹

قرار گرفت (شکل .)۱۲

شکل  -۹مقایسه شبکه ژنی دو پروتئین طبیعی (سمت راست) و نوترکیب (سمت چپ) توسط سایت .STRING
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شکل  -۱۰نواحی قابل گلیکوزیالسیون در پروتئین
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از آنجا که پروتئین طراحی شده یک پروتئین

برای جلوگیری از وقوع واکنش های خود
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 اثبات غیر آلرژیزا بودن پروتئین طراحی شده- ۱۱ شکل

)B( ) و نوترکیبA(  طبیعیIFNα/β  مقایسه ساختار فضایی پروتئین-۱۲ شکل

 توالی نوکلئوتیدی پروتئین طراحی شده بدست آمدReverse translate در انتها به کمک سایت
.)۱۳ (شکل
atgaacagctttagcaccagcgcgtttggcccggtggcgtttagcctgggcctgctgctg
gtgctgccggcggcgtttccggtgtatgattgcccggattataccgatgaaagctgcacc
tttaaaattagcctgcgcaactttcgcagcattctgagctgggaactgaaaaaccatagc
attgtgccgacccattataccctgctgtataccattatgagcaaaccggaagatctgaaa
gtggtgaaaaactgcgcgaacaccacccgcagcttttgcgatctgaccgatgaatggcgc
agcacccatgaagcgtatgtgaccgtgctggaaggctttagcggcaacaccaccctgttt
agctgcagccataacttttggctggcgattgatatgagctttgaaccgccggaatttgaa
attgtgggctttaccaaccatattaacgtgatggtgtgctttccgagcattgtggaagaa
gaactgcagtttgatctgagcctggtgattgaagaacagagcgaaggcattgtgaaaaaa
cataaaccggaaattaaaggcaacatgagcggcaactttacctatattattgataaactg
attccgaacaccaactattgcgtgagcgtgtatctggaacatagcgatgaacaggcggtg
attaaaagcccgctgaaatgcaccctgctgccgccgggccaggaaagcgaaagcgcggaa
agcgcgaaaattggcggcattattaccgtgtttctgattgcgctggtgctgaccagcacc
48
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attgtgtgcctgaaatggattggccatatttgcctgcgcaacagcctgccgaaagtgctg
aactttcataactttctggcgtggccgtttccggcgctgccgccgctggaagcgatggat
atggtggaagtgatttatattaaccgcaaagtgaaagtgtgggattataactatgatttt
gaaagcgatagcaaaaccgaagcggcgccgcgcacctggggcggcggctataccatgcat
ggcctgaccgtgcgcccgctgggccaggcgagcgcgaccagcacctggagccagctgatt
gatccgcgcagcgaaaaagaaccggatctgccgattgtggatgtggaactgaccaccatg
ccgaaacgcagcccgcagctgctggaactgctgagccgcccgtgcgaacgccgcaaaagc
ccgctgcaggatccgtttccggaagaagatgtgagcagcaccgaaggcagcggcggccgc
attacctttaacgtggatctgaacagcgtgtttctgcgcgtgctggatgatgaagatagc
gatgatctggaagcgccgctgatgctgagcagccatctggaagaaatggtggatccggaa
gatccggataacgtgcagagcctgcatctgctggcgagcggcgaaggcacccagccgacc
tttccgagcccgagcagcgaaggcctgtggagcgaagatgcgccgagcgatcagagcgat
accagctttagcgatgtggatctgggcgatggctatattgtgcgc
شکل -۱۳توالی نوکلئوتیدی پروتئین  IFNα/βنوترکیب که توسط سایت  Reverse translateپیشبینی شده است.

مختلف همراه است موجب تحول عظیمی در

توانمندیها سایه ابهام ناشی از اثرات کمتر

نوع و تنوع فرآورده های دارویی مورد مصرف

پیشبینی شده این دانش باعث شده است تا

شده است به طوریکه امروزه شاهد مصرف

آیندهای توام با چالش به تصویر کشیده شود

فرآورده های نوترکیب دارویی با وزن

چالشهایی که بیشتر جنبههای اجتماعی دارند

مولکولی باال به جای مولکولهای شیمیایی

و شاید بیش از همه دامنگیر و متوجه

کوچک دیروز هستیم .داروهای پروتئینی

ژنومیک هستند.

دارای عملکرد بسیار اختصاصی هستند .لذا بر

عملکرد پروتئینها وابسته به ساختار فضایی

روی سایر فرآیندهای بیولوژیک غیر مرتبط اثر

پروتئین یا همان ساختار سوم آن است،

سوئی نخواهند گذاشت و از این نظر کمتر

بطوری که بسیاری از نارساییها و اختالالت

دارای عوارض جانبی هستند .رشد سریع

عملکردی پروتئینها به دلیل تغییراتی است که

مقدار دادههای زیستی مشکالتی برای

در ساختار فضایی یک پروتئین ایجاد میشود.

دانشمندان علوم زیستی و بیوتکنولوژی جهت

( ۱۶و  .)۱۷حجم وسیعی از دادههای مربوط

جمعآوری ،ذخیرهسازی و نگهداری اطالعات

به توالی پروتئینها از روشهای تحقیقاتی

ایجاد کرده بگونهای که شاید دیگر نتوان بدون

مدرن زیستشناسی مولکولی بدست آمده
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ژنتیکی و تغییرات  DNAدر موجودات

روبهرو شد .اما در کنار این قابلیتها و
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محصوالت نوترکیب که با دستکاری های

بهره جستن از فناوریهای نوین با این مسائل
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ساختار پروتئینها بطور کامل شناخته نشده

 رشد سریع اطالعات آزمایشگاهی در.است

 از سوی دیگر وابستگی شدید.)۱۸( است

بارهی توالی پروتئینها و دسترسی دشوار به

عملکرد پروتئین به ساختار آن چشماندازهای

ساختار پروتئینها سبب شده است که امروزه

 به.جدیدی در درمان بیماریها گشوده است

اهمیت پیشگویی ساختار بیش از هر زمان

طوری که امروزه استفاده از اطالعات مربوط

 با وجود تحقیقات.)۱۷( دیگر احساس شود

به ساختار سوم پروتئینها از روشهای اساسی

گستردهای که در زمینه ساختار سوم پروتئینها

.)۱۹( در طراحی منطقی داروها بشمار میرود

انجام گرفته است اساس فیزیکی پایداری
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Abstract
The VP35 protein in Ebola virus is one of the main pathogenic components interacting to host cells and interferes
with natural cellular immune responses. This is done by antagonistic potential of the viral VP35 protein which
inhibits interferon regulatory factor 3 (IRF-3) protein in the infected cells and then induction of antiviral genes
expression are disrupted. In the present in silico study, we have designed a novel recombinant IFNα/β receptor
protein which can be secreted out by host cells and circulate in blood stream. When the body encounters the virus,
the recombinant protein can binds to VP35 and inhibit its antagonistic effect on IRF-3 proteins. Evaluations made
by bioinformatics softwares revealed that the novel recombinant protein show promise for ameliorating the
virulence of Ebola. But the obtained results should be investigated in vitro and in vivo for further evaluation and
possible approval as a therapeutic strategy.
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