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Background and Aim The human coronavirus is a member of the Coronaviridae family and causes up-
per respiratory tract infections. Despite repeated severe epidemics and the lack of appropriate antiviral 
drugs, not much progress has been made on the epitope-based vaccine designed for HCoV. 
Methods & Materials The method of this study was to select the spike corona virus protein sequence from 
NCBI, retrieve the protein sequence and determine the T, B epitopes required to produce the chimer 
vaccine, evaluate the antigenicity and allergenicity and toxicity of the selected epitopes, respectively. Dif-
ferent servers were designed to configure the primary chimer composition of the epitope vaccine. Then, 
the chimer vaccine was evaluated in terms of structure and connectivity to B cells and MHCI and II com-
pounds, and the two-dimensional structure and position of amino acids and bonds in the immunogenic 
model were studied, as well as the physicochemical and stability of the model vaccine by some other serv-
ers. Finally, it was tested for binding against HLA molecules using silico docking techniques to investigate 
the interaction with the epitope.
Ethical Considerations All ethical principles are considered in this article. Participants were informed about 
the research objective and its implementation stages. They also made sure their information was confi-
dential. The principles of the Helsinki Convention were also observed.
Results The results showed that the immunogenic construct created in terms of two-dimensional and 
three-dimensional structure and the position of amino acids and bonds in the model of immunogenic 
structure, toxicity and allergenicity and antigenicity were in good condition. And had stability (instability 
index 33.93) and favorable half-life and suitable physicochemical conditions.
Conclusion In general, the immunogenic structure that was prepared in this research process could have 
a favorable interaction with some components of the immune system (HLA) in the docking process, 
which indicates the optimal identification of this structure by the humoral and cellular immune system 
and stimulation in In order to produce immunity in the body of the host, of course, more reliable proof 
of it requires clinical phase processes.
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Extended Abstract

1. Introduction

oronaviruses are among the causes of 
upper respiratory tract infections first 

C
observed in China [1]. Currently, due to multiple bio-
logical problems caused by it [3], effective preventions 
are required; however, there remains no reliable treat-
ment or vaccine to treat HCoV infection. It is essen-
tial to develop a vaccine or medication to spread the 
disease caused by the virus. Immunogenetic/bioinfor-
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matics-based approaches to vaccine development are 
determined and used to create new vaccines. Despite re-
peated severe epidemics and inappropriate medication, 
little progress has been made on the epitope-based vac-
cine for HCoV. Therefore, using rapid advances in the 
sequencing of pathogen genomes and protein sequenc-
ing databases and the prompt and flexible approach of 
insilico methods have become prevalent in the design 
of vaccines, which led us to design this research. 

2. Materials & methods

In this study, the sequence of protein spike corona-
virus were selected from NCBI, protein sequence re-
trieval was determined. Besides, specific T and B cell 
epitopes required for producing the Chimber vaccine 
were obtained using servers such as IEDB. The se-
lected epitopes’ antigenicity, allergenicity, and toxic-
ity were further investigated by other servers, such 
as VaxiJenv2.0, AllerTOP, and Toxinpred [8, 9]. The 
initial chimer composition of the epitope vaccine was 
then configured with the help of unique linkers. Then, 
to evaluate the structure of the Bimer vaccine concern-
ing structure and connectivity to B cells and MHCI, II 

compounds; to study the two-dimensional structure and 
position of amino acids and bonds in the model of the 
immunogenic system; also exploring the physicochem-
ical and stability of the model vaccine by other software 
bioinformatics servers, like PRABI, protParam was 
paid. Finally, for binding against HLA molecules, silico 
docking techniques were examined to evaluate the in-
teraction with the epitope through the Cluspro server.

3. Results

The obtained results indicated that the safety structure 
created in terms of the incilico evaluations of two-dimen-
sional structures and especially in terms of having a suffi-
cient percentage of the alpha helix was in good condition. 
Furthermore, its three-dimensional structure has a simi-
larity of 83.33 with the composition of structures struc-
tured in the SWISSMODEL server (Figure 1). More-
over, in checking the percentage of the optimal placement 
of amino acids and bonds by PROCHECK server with 
(99.6), the rate of optimal placement of amino acids in the 
chimer structure was created. Besides, the created chime-
ric structure was non-toxic and allergenic and had a good 
antigenicity, i.e., confirmed by bioinformatics software. 

Figure 2. A: Image of docking between HLA-A0201 alleles for MHCI class with structural safety model created by Cluspro 
software B: Image of HLA-DRB1-0101 allele docking for MHCII class with structural safety model created by Cluspro software

A B

Figure 1. Image from the evaluation of Local Quality Estimate, Z-score, comparison indicators The third structure of the model 
vaccine produced using SWISSMODEL software
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The immunogenic chimeric structure was formed as a 
stable compound (instability index 33.93) and had a fa-
vorable half-life and suitable physicochemical conditions 
respecting solubility.

4. Discussion and conclusion

Developing new and timely vaccines to protect against 
the increasing global disease burden is very important 
[30]. Therefore, integrated computational approaches 
can predict candidates for immunogenic structures (vac-
cines) against pathogens, including HCoV, using valid 
methods previously described. The immunogenic struc-
ture prepared in this research process after confirming the 
physicochemical conditions and two-dimensional and 
three-dimensional structures and immunogenicity and 
angiogenesis [22, 23] in the docking process could favor-
ably interact with some components of the selected im-
mune system (HLA) with high frequency (HLA-A0201 
and HLA-DRB1-0101) in populations. Accordingly, it 
indicates the optimal identification of this immunogenic 
structure by the two main parts of the immune system 
called humoral immunity and cellular immunity and 
stimulation to produce immunogenicity in the host body. 
This promises good immunity in the host body. However, 
further proof of these results requires clinical phase pro-
cesses [27, 28, 29].
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زمینه و هدف کرونا ویروس انسانی یکی از اعضای خانواده کروناویریده و عامل ایجاد کننده عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. با وجود شیوع 
 HCoV چندین باره شدید اپیدمی و عدم داروی ضد ویروسی مناسب، اما هنوز پیشرفت زیادی در رابطه با واکسن مبتنی بر اپی توپ که برای

طراحی شود، حاصل نشده است. 

مواد و روش ها روش کار در این مطالعه این گونه بود که به ترتیب با انتخاب توالی پروتئین اسپایک کرونا ویروس از مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی، 
بازیابی توالی پروتئین و تعیین اپی توپ های T ، B مورد نیاز برای تولید واکسن کایمر، بررسی آنتی ژنسیته و الرژنسیته و توکسیسیتی اپی توپ های 
انتخابی توسط سرورهای مختلف، پیکربندی ترکیب کایمر اولیه از واکسن اپی توپی طراحی شد. سپس به ارزیابی واکسن کایمر از نظر ساختاری و 
قابلیت اتصال به سلول های B و ترکیبات MHCI ،II و بررسی ساختار دو ُبعدی و جایگاه امینواسیدها و پیوندها در مدل سازه ایمنی زا و نیز بررسی 
فیزیک و شیمیایی و پایداری واکسن مدل توسط برخی سرورهای دیگر پرداخته شد. در نهایت، سپس برای اتصال در برابر مولکول های آنتي ژن هاي 

لکوسیتي انساني، با استفاده از تکنیک های داکینگ ملکولی برای بررسی اثر متقابل با اپی توپ آزمایش شد. 

مالحظات اخالقی تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان داشتند. اصول کنوانسیون هلسینکی نیز رعایت شد.

یافته ها نتایج حاصل بیانگر آن بودند که سازه ایمنی زای ایجادشده از لحاظ ساختار دو ُبعدی و سه بعدی و جایگاه امینواسیدها و پیوندها در مدل 
سازه ایمنی زا، سمیت و الرژن بودن و آنتی ژنسیته در شرایط مطلوبی قرار داشت و دارای پایداری )شاخص ناپایداری 33.93( و نیمه عمر مطلوب 

و شرایط فیزیک و شیمیایی مناسبی بود. 

نتیجه گیری به طور کلی سازه ایمنی زایی که در این فرایند پژوهشی تهیه شد، توانست در فرایند داکینگ برهم کنش مطلوبی با برخی از اجزای 
سیستم ایمنی آنتي ژن هاي لکوسیتي انساني داشته باشدکه این بیانگر شناسایی مطلوب این سازه توسط سیستم ایمنی هومورال و سلولی بدن و 

تحریک آن ها در جهت تولید ایمنی در بدن شخص میزبان است که البته اثبات مطمئن تر آن نیازمند فرایندهای فاز بالینی است.

کلیدواژه ها: 
کرونا ویروس، پروتئین 
اسپایک، سازه ایمنی زا 

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 09 آذر 1399

تاریخ پذیرش: 01 تیر 1400
تاریخ انتشار: 09 مهر 1400

مقدمه

کروناویریده1  خانواده  به  متعلق  انسانی  ویروس  کرونا 
)آلفاکروناویروس2( است ]1[ و گروه بزرگی از ویروس های دارای 
آراِن ِای3 تک رشته پوشش دار مثبت را شامل می شود. این ویروس 
است.  ویروس ها  آراِن ِای  شناخته شده  ژنوم  بزرگ ترین  دارای 
معمواًل کرونا ویروس ها، بر اساس واکنش متقابل سرولوژیکی به 
سه گروه )گروه I تا III( طبقه بندی می شوند. این نوع طبقه بندی 

در آن ها توسط تجزیه و تحلیل تکاملی پشتیبانی می شود. 

1. Coronaviridae 
2. Alphacoronavirus 
3.RNA virus

از جمله  حیوانات،  بیماری زای  عوامل  از   I گروه  ویروس های 
ویروس اسهال اپیدمی خوک و ویروس پریتونیت عفونی گربه 
در  بیماری زا  عفونت های  گروه II مسئول  ویروس های  هستند. 
حیوانات خانگی هستند و ویروس های گروه آخر )III( مسئول 

عفونت پرندگان هستند ]2[. 

مولکول های پروتئینی که معمواًل در ساختار همه ویروس ها 
نقش دارند ، سنبله4، پوششی5 ، غشای6 و نوکلئوکپسید7 هستند. 

4. Spike protein
5. Envelope protein (E)
6. Membrane protein
7. Nucleocapsid

1. گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

مقاله پژوهشی

طراحی سازه ایمنی زا بر اساس پروتئین اسپایک )s( ویروس کرونا

، هدیه جعفری2   *سعید پیرمرادی1 
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کروناویروس انسانی8 یا HCoV معمواًل یکی از مهم ترین عوامل 
ایجاد کننده عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و همچنین عامل 
ایجاد کننده »ذات الریه پنومونی9« هستند که برای اولین بار در 

جمهوری خلق چین مشخص شد. 

امروزه به خاطر مشکالت زیستی زیاد ناشی از آن ها الزم است 
]3[ یک پیشگیری مؤثر برای کوروناویروس انسانی ایجاد شود.

این در حالی است که در حال حاضر، هیچ درمانی یا واکسنی در 
دسترس برای درمان عفونت ناشی از کوروناویروس انسانی وجود 
ندارد. با توجه به گسترش روزافزون عفونت ناشی از این ویروس، 
 HCoVs ایجاد واکسن یا داروهای ضدویروسی علیه عفونت های

بسیار مهم است. 

استفاده  با  جدید  رویکرد  سری  یک  اخیر  سال های  در 
و  ایمونوژنومیک11  ایمونوژنتیک10،  بر  مبتنی  فرایندهای  از 
بیوانفورماتیک12 یا برای توسعه واکسن ها به عنوان واکسینومیکس 
شناخته شده اند که از این روش برای تولید واکسن های جدید 
استفاده های زیادی شده و در حال انجام است. رویکرد مرسوم در 
حال حاضر برای توسعه واکسن بر بیان آنتی ژن در مقدار کافی و 

از مدل های کشت آزمایشگاهی متکی است. 

کافی  میزان  به  اگرچه  آنتی ژن ها،  از  بسیاری  حال،  این  با 
نباشند.  برای واکسن  اما شایدکاندیداهای خوبی  بیان شده اند، 
با استفاده از رویکردهای متعارف گذشته، کنترل انواع مختلف 
شیوع پاتوژن های ویروسی مانند سویه های آنفلوآنزای مرغی و 
پرندگان اخیر به دلیل روند توسعه زمان بر آن ها، ممکن نیست. 
از این رو، با استفاده از پیشرفت سریع در توالی یابی بسیاری از 
ژنوم های پاتوژن و پایگاه داده های توالی پروتئین، رویکرد سریع 
و انعطاف پذیر این سیلیکو13 محبوبیت زیادی کسب کرد. رویکرد 
با  مبارزه  برای  که  ثابت شده  حاضر  حال  در  »واکسینومیک« 
بیماری هایی از قبیل ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس14، ماالریا15 و 

تومورها16 ضروری است ]4-6[. 

با این حال، روش های توسعه واکسن معمواًل از طریق شناسایی 
 .]7[ می شود  انجام  انسانی17  لکوسیت  آنتی ژن های  لیگاند های 
ارزیابی آلرژی زایی یکی از مراحل اساسی در ساخت واکسن های 
انسان می کنیم،  را وارد بدن  پپتیدی است، زیرا وقتی واکسن 

8. Human coronavirus (HCoV)
9. Pneumonia 
10. Immunogenetic
11. Immunogenomic 
12. Bioinformatics
13. Insilico 
14. Multiple Sclerosis/ Encephalomyelitis Disseminata
15. Malaria
16. Tumeur
17.Human Leukocyte Antigens

درنتیجه،  می شود.  داده  تشخیص  خارجی  ماده  یک  به عنوان 
التهاب رخ می دهد و یک واکنش آلرژیک ایجاد می کند. برای 
است  مهم  معیار  یک  آب گریزی   ، B سلول  اپی توپ  پیش بینی 
که معمواًل در ناحیه پیچ بتا است. این ارزیابی ها، احتمال ایجاد 

کاندیداهای مطلوب واکسن را تقویت می کند.

 بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد واکسینومیک، 
یک واکسن پپتیدی مبتنی بر اپی توپ علیه پروتئین اسپایک 
کرونا ویروس انسانی طراحی شد که از محققان در آزمایشگاه های 
مربوطه خود انتظار می رود که با آزمایشات مطلوب پیش بینی ما 

در مورد واکسن طراحی شده را بتوانند تأیید کنند.

 موادها و روش ها

انتخاب توالی پروتئین اسپایک18 کرونا ویروس

بیوانفورماتیکی  داده ای  پایگاه  زون19،  ویرال   داده  پایگاه 
بیوتکنولوژی21  اطالعات  ملی  مرکز  داده  پایگاه  و  اکس پاسی20 
منابع مهم برای انتخاب توالی پروتئین های HCoVs و اطالعات 
مرتبط با آن ها از جمله جنس ، خانواده، میزبان، انتقال ، بیماری، 

ژنوم و پروتئوم هستند.

بازیابی توالی پروتئین

 HCoV پروتئین غشای بیرونی )پروتئین سنبله( اسپایک، توالی
از پایگاه داده های مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی بازیابی شد. 
سپس تمام توالی در فرمت FASTA برای تحلیل و بررسی بیشتر 
 SignalP ذخیره شدند و باید از لحاظ سینگال پپتید22 نیز توسط
بررسی شوند و اگر سیگنال پپتید داشت، حذف شود. ما برای 
اپی توپ های23 پپتیدی  بر مبنای  فرایند طراحی واکسن  انجام 
از  این روش  اپی توپ ها استفاده کردیم. در  از روش پیش بینی 
دیتابیس IEDB استفاده کردیم. در این دیتابیس با تعیین عناصر 
مربوطه و انتخاب پروتئین مورد نظر و سابمیت کردن آن در این 
 MHCI و B سرور، به تعداد زیادی از اپی توپ های بر مبنای سلول
MHCII، دسترسی پیدا می کنیم. سپس از بین این اپی توپ های 
ارائه شده تک تک به بررسی اپی توپ های مورد نظر پرداخته و 
از بین آن ها تعدادی را به عنوان نمونه برای ایجاد سازه ایمنی زا 

انتخاب شد. 

18. Spike protein
19. Viral Zone
20. ExPASy
21. National Center for Biotechnology Information (NCBI)
22. Signal peptide 
23. Epitope
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بررسی آنتی ژنسیته اپی توپ های انتخابی

پیش بینی  برای   VaxiJenv2.0 سرور  از  غربالگری  ادامه  در 
آنتی ژنسیته زیر واحدهای اپی توپی واکسن برای تعیین قوی ترین 
پروتئین های آنتی ژنی استفاده شد. در اینجا، ما از پارامترهای 
استفاده  آنتی ژن  پروتئین  تعیین  برای  سرور  این  فرض  پیش 

کردیم ]8[.

تعیین الرژنسیته اپی توپ های انتخابی

از سرور مبتنی بر وب AllerTOP برای پیش بینی حساسیت 
اپی توپ پیشنهادی ما برای تولید سازه ایمنی زا استفاده شد. این 
ترکیبی  پیش بینی  طریق  از  را  آلرژیکی  حساسیت های  سرور 
ارزیابی کرده و AllerTOP حساسیت ها و nonallergens را با 
Aller-  ویژگی باالیی پیش بینی می کند. این امر باعث می شود که

TOP برنامه بسیار مفیدی برای پیش بینی واکنش متقابل آلرژن 
است ]9[.

بررسی توکسیسیتی اپی توپ های انتخابی

در مرحله بعدی باید اپی توپ های مورد مطالعه را از نظر میزان 
 Toxinpred سمیت نیز بررسی کنیم که برای این کار از نرم افزار
استفاده شد و اپی توپ های مربوط به T ،B را که مشکل سمیت 

نداشتن را انتخاب می کنیم.

پیکربندی ترکیب کایمر اولیه از واکسن اپی توپی طراحی شده

باید  حال  اپی توپ ها،  غربالگری  مرحله  چندین  از  پس 
پروتئین کایمر را که به عنوان سازه ایمنی زا )واکسن احتمالی( از 
اپی توپ هایی که غربالگری کردیم، ایجاد کنیم. برای انجام این کار 
اپی توپ های B ، T را کنار هم قرار گرفتند و توسط ترکیبات لینکر 
مانند KK به هم وصل شدند که در اتصاالت اپی توپها از لینکرهای 
منعطف استفاده می شود و پس از تکمیل ایجاد توالی کایمر اولیه 
به دو سر توالی کایمر ایجاد شده از اپی توپ های انتخاب شده، یک 
ترکیب ادجوانت مانند 24CTxB با کمک لینکرهای سخت مانند 
PAPAP اضافه شد تا ساختار سازه ایمنی زای اولیه ما تکمیل شود. 
از دیتابیس PDB برای تهیه توالی ادجوانت مورد نظر استفاده شد.

به  اتصال  قابلیت  و  ساختاری  نظر  از  کایمر  واکسن  ارزیابی 
سلول های B و ترکیبات MHCI و II پس از ایجاد سازه ایمنی زای 
کایمری آن را قبل از ورود به فاز آزمایشگاهی باید از ابعاد مختلف 

دیگر مورد بررسی قرار داد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

بررسی ساختار دو بُعدی پروتئین واکسن کایمر

در مرحله اول باید سازه ایمنی زای کایمری خود را از لحاظ 

24. cholera B-subunit 

داشتن آلفا هلیکس و صفحات بتا و پیچ های تصادفی در ساختار 
دوم پروتئینی بررسی کنیم، زیرا وجود آلفا هلیکس باالی سه عدد 
فرایند بیان را برای کسانی که قصد کلون کردن دارند را دچار 
مشکل می کند. به همین  دلیل برای بررسی این حاالت باید به 
بررسی ساختار دوم پروتئین از طریق سرور PRABI و از طریق 

روش GORIV استفاده شد.

بررسی ساختار سه بُعدی واکسن مدل

در مرحله بعد باید ساختار سه ُبعدی سازه ایمنی زای کایمری 
بخواهد کارایی  اگر  پپتیدی  زیرا یک واکسن  بررسی کنیم،  را 
خوبی داشته باشد، باید ساختار سه ُبعدی پایداری داشته باشد. به 
همین دلیل برای بررسی این ساختار از روش همولوژی مدلینگ 
se- استفاده می کنیم و با بررسی SWISSMODEL  و از سرور

 QMEAN4 و local quality Estimate و quence identity
انتخاب  بعدی  محاسبات  برای  را  مدل  بهترین   ZSCORE و 
 refine می کنیم، اما اگر مدل انتخابی ما طی بررسی ها نیاز به
 refine 3 فرایندDrefine کردن داشت از سرور دیگری به نام
کردن را روی آن انجام می دهیم تا مدل های refine شده ای به  
دست آوریم که این مدل ها نسبت به قبلی ساختارش به ساختار 

طبیعی نزدیک تر است.

بررسی جایگاه امینواسیدها و پیوندها در مدل واکسن

حال پس از آنکه مدل مطلوب از سازه ایمنی زای کایمری به 
دست آمد، آن را باید از نظر باندها و جایگاه مطلوب امینواسیدها 
قرار  ما  بررسی  مورد  پروتئین  کجای  در  فضایی  لحاظ  از  که 
گرفته اند با استفاده از سرور PROCHECK و توسط تحلیل نمودار 

راماچانداران25 مورد بررسی قرار داده شد.

بررسی فیزیک و شیمیایی واکسن مدل

کایمری  ایمنی زای  سازه  پروتئینی  مدل  مرحله  این  در 
به دست آمده باید از نظر خصوصیات فیزیک و شیمیایی مانند 
درصد و بار اسید امینه ها و وزن مولکولی و قطبیت و ضریب 
خاموشی و نیمه عمر و شاخص ناپایداری و حاللیت در آب و 
شاخص الیفاتیک نیز بررسی شوند. به همین دلیل برای این نوع از 
 protParam و PEPCALC بررسی ها از سرورهای مختلفی مانند

استفاده شد.

بررسی پایداری واکسن مدل

پروتئین  اگر  ایمنی زای مدل شده  ارزیابی های سازه  ادامه  در 
IUPRE-  مورد بررسی ما ناپایدار بود با کمک سرور دیگری به نام

D2A آن را بررسی می کنیم که بخش های ناپایدار و disorder را 
در ساختار آن مشخص کنیم تا اگر خواستیم آن را اصالح کنیم، 

25.Ramachandran 
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بتوانیم راحت تر و با انتخاب امینواسیدها در موقعیت های نامنظم 
ساختار مدل سازه ایمنی زای اصالحات الزم را انجام دهیم.

 26 MHC قابلیت اتصال به مجتمع اصلی سازگاری بافتی یا

که  است  این  نظرمان  مورد  واکسن  بررسی  مرحله  آخرین 
بررسی کنیم که آیا واکسن طراحی شده ما قابلیت اتصال به 
MHCI و MHCII شناسایی توسط ایمنوگلوبین ها و سلول های 

B را دارد یا خیر.

T پیش بینی اپی توپ سلول

دارند.  واکسن  تعیین  در  مهمی  نقش  پپتیدی  اپی توپ های 
مهم تر از همه این است که تشخیص آن ها به شیوه Insilico هزینه 
و زمان را در مقایسه با روش های آزمایشگاهی مربوطه کاهش 
 IEDB می دهد. با استفاده از ابزارهای قابل دسترسی برخط مانند
Propred-1 ، و ابزار MCH2PRED ، اپی توپ های CTL پروتئین 
هدف MHC کالس I و MHC کالس II را به ترتیب پیش بینی 
کرد. نتایج این ابزارها بسیار مهم است؛ زیرا از تعداد زیادی آلل 
HLA )آنتی ژن های انسانی-لکوسیتی( در طول محاسبه استفاده 
می کنند. توالی ها در قالبی ساده ارائه و همه آلل ها برای پیش بینی 

انتخاب شدند.

B شناسایی اپی توپ سلول

پیش بینی اپی توپ های بالقوه ایمنی در یک توالی پروتئین داده 
شده شاید به طور قابل توجهی تالش آزمایشگاهی مرطوب مورد 
نیاز برای کشف اپی توپ های مورد نیاز برای طراحی واکسن ها و 
برای تشخیص ایمنی را کاهش دهد. هدف از پیش بینی اپی توپ 
سلول B یافتن آنتی ژن بالقوه ای است که می تواند با لنفوسیت های 
B تعامل داشته و یک پاسخ ایمنی مطلوب را آغاز کند. سپس 
اپی توپ های سلول B توسط IEDB به صورت برخط و بر اساس 
برخی روش های مبتنی بر سرور IEDB برای شناسایی آنتی ژن 
 Tongaonkar و   Kolaskar آنتی ژن  مقیاس  شامل   ، B سلول 
پیش بینی دسترسی به سطح Emini ، پیش بینی انعطاف پذیری 
Karplus و Schulz  و تجزیه و تحلیل پیش بینی اپی توپ خطی 
Bepipred و ابزار پیش بینی Chou و Fasman برای پیش بینی 

پیچ بتا استفاده شد ]10-14[. 

در این مطالعه از پروتئین سنبله یا اسپایک کرونا ویروس که 
از مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی به دست آمد، برای طراحی 
استفاده شد و توالی امینو اسیدی قطعات انتخاب شده اپی توپ ها، 
 toxinpred و AllerTOP و سرورهای VAXIJEN توسط سرور

بررسی شدند. 

داکینگ مولکولی

26.Major Histocompatibility Complex (MHC)

مولکولی  داکینگ  روش  از  برهم کنش ها  این  بررسی  برای 
توسط نرم افزارهای خاص مثل Cluspro استفاده شد تا از این 
روش بتوانیم جهت گیری صحیح دو مولکول مختلف )واکسن با 
MHCI و MHCII( را برای تشکیل یک کمپلکس پایدار را به 
دست آوریم. به همین دلیل برای این کار ساختارهای PDB مدل 
سازه ایمنی زای تولید شده را مورد بررسی و MHC های شاخص 
برای کالس I ،II را از دیتابیس RCSC تهیه کنیم و از طریق 
  MHCII و MCHI هترو اتم های CONTEXT نرم افزارهایی مثل

را حذف می کنیم.

آلل های فرکانس27  شاخص در جمعیت سفید پوست به نام های 
HLA-A0201 برای کالس MHCI و HLA-DRB1-0101 برای 
کالس MHCII را انتخاب کرده و توالی آن ها نیز از RCSB تهیه 
شد و سپس هر کدام را جداگانه برای فرایند داکینگ وارد نرم افزار 
با واکسن طراحی شده کردیم و  اتصال  بررسی  برای   Cluspro
آن ها را از لحاظ سطح انرژی اتصالی بررسی کردیم و بهترین 
حالت های برهم کنش را در آن ها به دست آوردیم. واکسن های 
مبتنی بر پپتیدها متنوع ساختاری میکروارگانیسم های بیماری زا، 
امروزه یکی از گزینه های امیدوار کننده برای طراحی واکسن ها به 

شمار می آید. 

یافته ها 

تعیین اپی توپ های مورد نیاز برای تولید واکسن کایمر

در این مطالعه تعدادی توالی پپتیدی در اندازه های مختلف 
از پایگاه داده IEDB به عنوان کاندی های تولید پروتئین واکسن 
کایمری تهیه شد. سپس با کمک یک سری لینکر انعطاف پذیر به 
نام لینکرهای لیزین/لیزین )KK( توالی های اپی توپی به هم متصل 
شدند و در انتهای C  و انتهای N توالی های پپتدی توسط لینکر 
 cholera B-subunit (CTxB) ادجوانت  توالی   PAPAP سخت 
را که از پایگاه داده Uniport دریافت شده بودند،  اضافه شد 
تا ساختار اولیه پروتئینی سازه ایمنی زای کایمر ایجاد شود. در 
این مرحله انتخاب توالی های پپتیدی و چیدمان آن ها بسیار مهم 
است که سعی شد پپتیدهای مربوط به سلول های B ، T را هر 

کدام کنار هم قرارداده شود و به همدیگر متصل شوند. 

نتایج بررسی آنتی ژنسیته اپی توپ های انتخابی

در مرحله اول پس از آنکه با استفاده سرور IEDB آنتی ژن های 
مورد نظر را از بررسی توالی امینواسیدی پروتئین اسپایک کرونا 
ویروس به دست آورده شد. تک تک این اپی توپ های پپتیدی 
را از طریق نرم افزار VAXIJEN برای تعیین خاصیت آنتی ژنسیته 
مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آن ها هشت عدد که دارای 
ویژگی آنتی ژنسیته مطلوب تری بودند، انتخاب شدند که در بین 

27. Frequence 
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آن ها کمترین و بیشترین امتیاز 0.4710 و 0.9116 را از سرور 
VAXIJEN به خود اختصاص دادند. نمرات به دست آمده حاکی از 
ماهیت آنتی ژنتیکی توالی پروتئین سازه ایمنی زا ایجاد شده است. 
به همین دلیل از این توالی ها برای طراحی سازه ایمنی زای مولتی 

اپی توپ استفاده شده است ]8[. 

نتایج بررسی آلرژیسیته اپی توپهای انتخابی

پس از بررسی ویژگی آنتی ژنسیته اپی توپ های منتخب حال 
کلی  به طور  است.  آن ها  الرژنسیته  خاصیت  بررسی  به  نوبت 
سازه ایمنی زای آلرژیک می تواند باعث ایجاد واکنش های ایمنی 
واکنشی متقاطع خاص آلرژن در بدن میزبان مانند بثورات پوستی 
و تورم غشاهای مخاطی شود. به همین دلیل در این مرحله تمام 
آن ها جداگانه و تک تک با کمک نرم افزار  ALLerTPv.2.0 ارزیابی 
شدند و مواردی از اپی توپ ها که ریسک آلرژیایی داشتند، حذف 
شدند و آن هایی را که فاقد ویژگی آلرژیایی بودند، برای سنتز 
سازه ایمنی زا جدا شدند تا بررسی های بعدی در مورد آن ها انجام 

شود ]16 ،15[.

نتایج بررسی توکسیسیته اپی توپ های انتخابی

در این مرحله و در ادامه ارزیابی های سازه ایمنی زا باید تک تک 
اپی توپ های پیشنهادی که در دو مرحله قبل از لحاظ آنتی ژنسیته 
و آلرژیایی بررسی شدن را از لحاظ سمیت و توکسسیتی و با 
کمک نرم افزار Toxinpred مورد ارزیابی قرار گیرند و پس از آنکه 
اپی توپ های مورد نظر از لحاظ توکسیسیته بی خطر بودند، به 
جداسازی هشت عدد از آنها برای تولیدسازه ایمنی زای کایمر 
که به عنوان ترکیب اولیه واکسن محسوب می شود، پرداخته شود 

.]17[

نتایج پیکربندی و طراحی ساختار اولیه پروتئین کایمر واکسن 

در این مرحله از طراحی سازه ایمنی زا باید اپی توپ های پپتیدی 
که در مراحل قبلی آنالیز جداسازی شدند به همدیگر متصل شوند 
تا توالی ساختار اولیه سازه ایمنی زای کایمر شکل بگیرد. به همین 
دلیل در این مرحله ابتدا اپی توپ ها باید کنار هم قرار داده شوند 
و بین آن ها از لینکرهای لیزین/لیزین برای اتصال استفاده شود. 
سپس از طریق پایگاه داده مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی توالی 
ادجوانت )cholera toxinB subunite( مورد نیاز را به دست 
 C و انتهای N به انتهای PAPAP آورده و با کمک لینکر سخت
توالی سازه ایمنی زای  کایمر متصل شد )البته در به دست آوردن 
توالی ادجوانت باید دقت شود که از نمونه های partial نباشد ( 
که با این کار ساختار اولیه توالی های سازه ایمنی زای کایمر جهت 

بررسی های بعدی ایجاد شد.

نتایج ارزیابی ساختار دوبُعدی و سه ُبعدی سازه ایمنی زا

نظر  از  تولید شده،  ایمنی زای  سازه  ترکیب  ارزیابی  ادامه  در 
ساختار دو ُبعدی و سه ُبعدی بررسی شد که اگر در ساختار ان 
آن  کار  ابتدای  همین  در  ایجاد شود  نامطلوب  تاخوردگی های 
بخش های اپی توپی برهم زننده ساختار سازه ایمنی زا را از ساختار 
اولیه آن حذف کرد. به همین دلیل ابتدا با کمک نرم افزار prabi و 
با استفاده از روش GORIV ساختار دوم سازه ایمنی زا بررسی شد 
و نتایج حاصل از این بررسی این گونه بود که ساختار دوم ترکیب 
سازه ایمنی زا از نظر درصد آلفا هلیکس 43.21  درصد بود. درصد 
در فرایندهای کلونینگ  اگر شخصی  آلفا هلیکس بعداً  باالی 
محقق بخواهد کارهای کلونینگ کند، مشکل ساز می شود )تصویر 

شماره 1(.

در ادامه ساختار سه ُبعدی 3D را باید به دست آورد و چون از 
ترکیب سازه ایمنی زای ما هیچ ساختاری وجود ندارد، پس باید از 

تصویر 1. ارزیابی ساختار دوبُعدی سازه ایمنی زای کایمر اولیه ایجاد شده توسط نرم افزار prabi با روش GORIV که بیانگر شرایط مطلوب این سازه است
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 SWISSMODEL روش همولوژی مدلینگ و با استفاده از سرور
استفاده شود. با ورود توالی پروتئین سازه ایمنی زا در این سرور 
به عنوان الگو استفاده شد تا یک سری ترکیب با توالی پپتیدی 
شبیه به سازه ایمنی زای سنتز شده  پیدا شود. سپس با بررسی 
 seq identity چندین شاخص در این مدل های ارائه شده مثل
میزان   Local Quality Estimate و zscore ، comparison
طبیعی  ترکیبات  به  بررسی  مورد  ایمنی زا  سازه  مدل  شباهت 

 seq موجود در این سرور به دست آمد، بدین گونه که شاخص
comparison با عدد 83.33 درصد بود. 

 Local Quality همچنین در تصویر شماره 2 شاخص های
 Estimate ،zscore و comparison نیز بیانگر شباهت ترکیب 
مدل سه ُبعدی ارائه شده توسط سرور SWISSMODEL بر اساس 
الگوی توالی پروتئین سازه ایمنی زاس طراحی شده مورد مطالعه 
سه ُبعدی  نظر  مورد  مدل  بررسی  هنگام  اگر   .]18،  19[ است 

تصویر 2. الف: تصویر حاصل از ارزیابی شاخص های zscore ،Local Quality Estimate و comparison ساختار سوم واکسن مدل سازی شده تولیدی با کمک 
نرم افزار SWISSMODEL. ب: شکل سه بُعدی سازه ایمنی زای مدل سازی شده تولیدی. ج: تصویر نتیجه ارزیابی ساختار سه بُعدی سازه ایمنی زای مدل سازی شده 

توسط نرم افزار ASorP که نشان می دهد نمره Z از 5/56- است.

الف

جب
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مشخص شود مدل مربوطه از لحاظ شاخص های ذکر شده کیفیت 
مطلوبی ندارد، باید آن را اصالح کرد که برای این کار از نرم افزار 
تا  کرده   Refin را  ایمنی زا  سازه  به دست آمده  مدل   3DRefin

مدلی Refin شده و با کیفیت مطلوب تر را در اختیار قرار گیرد.

در ادامه فرایند بررسی باید مدلی را که طی فرایند همولوژی 
مدلینگ از سازه ایمنی زا به  دست  آمده است، از نظر قرارگیری 
اسید آمینه ها در جایگاه مطلوب و پرخطر مدل سازه ایمنی زا قرار 
دارد، بررسی شود که این کار به وسیله نرم افزار PROcheck  از 
طریق بررسی نمودار راماچاندران انجام شد و مشاهده شد که 
حدود 93.7 درصد از امینواسیدهای ترکیب مدل واکسن مورد 
مطالعه در مناطق مطلوب و 5.9 درصد در مناطق مجاز و 0.4 
درصد در مناطق تقریبًا مجاز و صفر درصد در مناطق غیرمجاز 
 ProSA سازه ایمنی زا قرار داشت ]20[. همچنین با کمک سرور
تمام اتم های کربن آلفا سازه ایمنی زا بررسی شدند و نتایج حاصل 
از ان در قالب Z score که برابر 5.65- بود، به دست آمد )تصویر 

شماره 3(.

نتایج بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی

از  سری  یک  نظر  مورد  واکسن  ارزیابی  از  مرحله  این  در 
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در آن توسط نرم افزارهایی مانند 
protparam و pepcalc ارزیابی شد که حاصل آن بدین گونه 
ناپایداری  شاخص  دارای  بررسی  مورد  واکسن  ترکیب  که  بود 
33.93 بود که حاکی از آن است که ترکیبی پایدار در بدن میزبان 

است و نیمه عمری حدود سی ساعت در بدن پستانداران دارد. 

ترتیب  به  آن  ایزوالکتریک   PH و  مولکولی  وزن  همچنین 
ضریب  دارای  ایمنی زا  ترکیب  این  بود.   9.68 و   40884.70
گراویتی و الیفاتیکی به ترتیب 0.366- و 90.48 بود و حاللیت 
آن مناسب تشخیص داده شد. همچنین ضریب خاموشی آن 
در آب و در طول موج 280 نانومتر 35090 جهت ورود به فاز 

آزمایشگاهی تشخیص داده شد )تصویر شماره 4( ]22 ،21[.

kcehcORP تصویر 3. تصویر حاصل از داده های راماچاندران که میزان باقی مانده اسید آمینه سازه ایمنی زا در منطقه مطلوب و تقریباً مطلوب را با کمک نرم افزار
نشان می دهد که 99/6 درصد را شامل می شود.
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B نتایج بررسی پیش بینی برهم کنش با سلول های

در این مرحله روش های مبتنی بر مقیاس اسید آمینه برای 
بالقوه پیش بینی استفاده شد.   B اپی توپ های سلول شناسایی 
پیش بینی برهم کنش اپی توپ ها با سلول های B ایمنی با کمک 
روش های  بهترین  از  یکی  که  گرفت  صورت   IEDB نرم افزار 
پیش بینی اپی توپ های سلول B است ]25 ،8[. طی این مرحله از 
روش های مختلف تحلیل نرم افزار IEDB برای پیش بینی اپی توپ 

سلول پیوسته B استفاده شد.

 Tongaonkar32 و  Kolaskar آنتی ژن در روش پیش بینی 
و  آمینه  اسیدهای  فیزیولوژیکی  اساس خصوصیات  بر  آنتی ژن 
فراوانی در اپی توپ های شناخته  شده تجربی بررسی شد. متوسط   

گرایش آنتی ژن پروتئین 1.07 است، حداکثر 1.13 و حداقل 
1.05 آستانه تعیین آنتی ژن برای پروتئین 1.02 بود. همه مقادیر 
بیشتر از 1.00 تعیین کننده توان بالقوه آنتی ژنی آن ها بود. به 
همین دلیل نتیجه آن شد که از بین آن ها چهار اپی توپ مقدار 
آستانه تعیین شده قبلی را دارند و آن ها توانایی بیان پاسخ سلول 

B را دارا هستند )تصویر شماره 5(. 

به طور کلی برای اینکه یک اپی توپ محرک قدرتمندی برای 
سلول B باشد، باید از سطح دسترسی خوبی برخوردار باشد که 
 Emini برای تشخیص این ویژگی از پیش بینی دسترسی به سطح
استفاده شد که در نتایج حاصله مشخص شد منطقه 10 تا 15و 
45 تا 50 و 65 تا 70 باقی مانده اسیدهای آمینه در دسترس تر 

است )تصویر شماره 5(.

pepcalc :ب protparam :تصویر4: تصاویر حاصل از ارزیابی نتایج فیزیکی و شیمیایی سازه ایمنی زای مدل سازی شده توسط نرم افزارهای الف
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مناطق حاوی پیچ بتا معمواًل در دسترس و طبیعتًا آب گریز 
پروتئین  یک  آنتی ژنی  نواحی  از  خاصیت  دو  این  که  هستند 
هستند که بر اساس مدل ارزیابی Chou and Fasman و از 
طریق بررسی پیچ های بتا قابل بررسی است ]24[. منطقه 10-25 
، 30-40، 80-85 و 90-110 به عنوان یک منطقه بتا چرخش در 
نظر گرفته شد. همچنین بر اساس  شواهد تجربی، مشخص شده 
که انعطاف پذیری یک پپتید با آنتی ژنیسیته آن مرتبط است. از 
این رو، روش پیش بینی انعطاف پذیری Karplus و Schulz نیز 
انعطاف پذیری  بررسی  برای  آن  از  و  گرفت  مبنا شکل  این  بر 
اپی توپ های سازه ایمنی زا استفاده شد. در این روش پیش بینی، 
مشخص شد مناطق 17-11، 47 تا 53، 67 تا 87 و 95 تا 105 
هستند  مطالعه  مورد  ایمنی زای  سازه  بخش  انعطاف پذیر ترین 

)تصویر شماره 6(.

سرانجام، ابزار پیش بینی اپی توپ خطی Bepipred استفاده 
شد که این برنامه بر اساس یک مدل Hidden Markov  عمل 
 B می کند که این روش واحد برای پیش بینی اپی توپ های سلول
خطی به شمار می آید که با مراجعه به همه داده ها پیش بینی شد 
که توالی های پپتید سازه ایمنی زا از اسیدهای آمینه 7 تا 20 و 25 
تا 40 و 65 تا 110 قادر به القای پاسخ ایمنی مورد نظر به عنوان 

اپی توپ سلول های B هستند )تصویر شماره 7(.

MHCII و MHCI نتایج بررسی پیش بینی برهم کنش با

  MHC2pred و Propred-I در این مرحله از کار از سرورهای 
Pro- .استفاده شدند T  برای پیش بینی اپی توپ ها توسط سلول

pred-I از یک روش پایه ماتریس برای اسکن و پیش بینی پپتیدها 

تصویر 5. الف: پیش بینی آنتی ژن Kolashkar و Tongaonkar از سازه ایمنی زا )نکات: محور x و محور y به ترتیب موقعیت توالی و گرایش آنتی ژن را نشان 
می  دهند. مقدار آستانه 1/02 است. نواحی باالتر از آستانه آنتی ژن هستند و به رنگ زرد نشان داده شده اند(. ب: پیش بینی دسترسی به سطح Emini سازه ایمنی زا 
)نکات: محور x و محور y به ترتیب موقعیت توالی و احتمال سطح را نشان می دهند. مقدار آستانه 1/000 است. نواحی باالتر از آستانه آنتی ژن هستند و به رنگ 

زرد نشان داده شده اند(.

بالف

ج پ

تصویر6. پ: پیش بینی انعطاف پذیری از طریق روش Karplus و Schulz از سازه ایمنی زای آنتی ژنتیک )مناطق انعطاف پذیر دارای رنگ زرد هستند. محور x و 
محور y به ترتیب موقعیت و نمره را نشان می دهند. آستانه 1/02 است(. ج: روش Chou و Fasman پیش بینی پیچ بتا سازه ایمنی زا را انجام می دهد )محور x و 

محور y به ترتیب موقعیت و نمره را نشان می دهند. آستانه 0/95 است. مناطقی که پیچ بتا دارند، به رنگ زرد، باالتر از مقدار آستانه نشان داده شده اند(.
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در برابر کتابخانه از آلل های کالس MHCI و MHC2pred برای 
آلل های کالس MHCII استفاده شدند. توالی پپتیدها با فرمت 
FASTA به این سرورها، در حالی که انتخاب همه آلل ها با پپتید با 
امتیاز باالتر و با آستانه 4 درصد بر روی آن ها انجام شد ]28-26[. 

عالوه بر این، غربالگری ایمونوژنسیته و توکسوسیته و آنتی ژنسیته 
اپی توپ ها انجام شد و فقط تعداد اندکی از اپی توپ های انتخابی 
برای پردازش بعدی بر اساس نمره آنتی ژنی خود انتخاب شدند. 
 MHCI سپس از بین آن ها چند مورد که بر هم کنش خوبی با و
MHCII ، B داشتند، جدا و در یک جدول جداگانه دسته بندی 
شدند، زیرا آن ها اپی توپ هایی بودند که نسبت به بقیه، بیشترین 
به  ایمنی در بدن شخص میزبان  ایجاد  را در تحریک و  نقش 
ایفا می کردند  واسطه سازه ایمنی زای تولید شده از آن ها نقش 

)جدول شماره 1(.

نتایج داکینگ

در این مرحله از کار پس از آنکه فایل های ورودی وارد نرم افزار 
Cluspro شد، نرم افزار لیگاند را با 70 هزار چرخش می  چرخاند. 
برای هر چرخش، لیگاند را به نسبت x ،y ، z نسبت به گیرنده 
روی یک شبکه تفسیر می کنیم و تفسیر را با بهترین امتیاز از 
هر چرخش انتخاب می کند. نرم افزار از میان 70 هزار چرخش، 
1000 ترکیب چرخش را انتخاب می کند که کمترین امتیاز را 
دارند. سپس یک گروه بندی سختگیرانه از این 1000 موقعیت 

لیگاند را با شعاع ُنه آنگستروم C-alpha rmsd انجام می دهد. 

این بدان معنا است که در ُنه زاویه موقعیت لیگاند با بیشترین 
»همسایگان« را می یابد و آن را به یک مرکز خوشه تبدیل می کند  
و اعضای آن را با لیگاند مورد مطالعه مجاور می کند. سپس این ها 
از مجموعه حذف می شوند و ما به دنبال یک مرکز خوشه دوم 
خواهیم بود. همین طور این فرایند ادامه می یابد و بهترین مدل ها 
را با ،سطح انرژی مناسب برای برهم کنش بین رسپتور و لیگاند 

ایجاد می کند )تصویر شماره 8(.

نتیجه گیری

به طور کلی طی نتایج حاصله و در بررسی خصوصیات فیزیک 
 pepcalc و protparam و شیمیایی توسط نرم افزارهایی مانند
حاصل آن بدین گونه ترکیب سازه ایمنی زای مورد بررسی دارای 
شاخص ناپایداری 33.93 بود که عددی زیر چهل است که حاکی 
از آن است که ترکیبی پایدار است و نیمه عمری حدود سی 
ساعت در بدن پستانداران دارد که این فرصت آن  را در بدن ایجاد 

می کند که ایمنی مطلوب تری شکل بگیرد. 

ترتیب  به  آن  ایزوالکتریک   PH و  مولکولی  وزن  همچنین 
40884.70 و 9.68 بود که بیانگر شرایط مطلوب سازه ایمنی زا 
هستند. این ترکیب ایمنی زا دارای ضریب گراویتی و الیفاتیکی 
به ترتیب 0.366- و 90.48 بود و حاللیت آن در بدن مناسب 
تشخیص داده شد. همچنین ضریب خاموشی آن در آب و در 
طول موج 280 نانومتر 35090 بود و مناسب برای ورود به فاز 

آزمایشگاهی تشخیص داده شد ]22 ،21[. 

از نظر درصد  ایمنی زا  با توجه به ساختار دوم ترکیب سازه 
آلفا هلیکس با 43.21 درصد بود. درصد باالی آلفا هلیکس در 
فرایندهای کلونینگ، بعداً اگر محققی بخواهد کارهای کلونینگ 
کند، مشکل ساز می شود و نیز درصد نسبتًا پایین آلفا هلیکس ها 

خاصیت تجمعی تر این سازه را توضیح می دهد.

با کمک سرور SWISSMODEL یک  در مورد ساختار سوم 
مدل مشخص برای کایمر پیشگویی کرد که به منظور ارزیابی 
استفاده شــد.  راماچاندران  نقشــه  از  نظر  کیفیت مدل مورد 
ساختار  باقی مانده های  همه  برای   psi و   phi چرخش  زوایای 
 phi قابل مشــاهده اســت. زاویه Y و X پروتئین در محورهای
چرخش را حول باند N اســیدآمینه نشــان می دهد، در حالی که 

تصویر 7. د: پیش بینی اپی توپ خطی Bepipred در سازه ایمنی زا )نکات: محور x و محور y به ترتیب موقعیت و نمره را نشان می دهند. آستانه 0/50 است. مناطقی 
که پیچ بتا دارند به رنگ زرد نشان داده شده اند. باالترین ناحیه اوج نشانگر قدرتمندترین اپی توپ سلول B است(.
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bcpred و MHC2pred ،Propred-I با کمک نرم افزارهای MHCII و MHCI , B جدول 1. اپی توپ های مورد استفاده در تولید سازه ایمنی زا با سلول

VAXIJEN.SCORE B MHCII MHCI توالی

0.4710 +

HLA-DQB1*01:01 ,HLA-DR4,HLA-
D R 9 , H L A - D R 8 , H L A - D R 1 3 , H L A -
D R 5 1 , H L A - D Q 4 , H L A - D Q 7 , H L A -

 DQ8,HLA-DQB1*03, HLA-DQB1*0301,
 HLA-DRB1*0301, HLA-DRB1*0405,
HLA-DRB1*0802, HLA-DRB1*0901, HLA-
DRB1*1101,I-Ab,I-Ag7

HLA-B14,HLA-B*2702,HLA-B*2705, HLA-
B*5301, HLA-B*51

LNRALTGIA-
VEQDKN

0.5078

HLA-DQB1*01:01 ,HLA-DR1,HLA-
DR2,HLA-DR9,HLA-DR3,HLA-DR13,HLA-
DR15,HLA-DR51,HLA-DR52,HLA-
D R 5 3 , H L A - D Q 2 , H L A - D Q 4 , H L A -
DQ5,HLA-DQ6,HLA-DQ7,HLA-DQ8,HLA-
D Q B 1 * 0 3 , H L A - D R B 4 * 0 1 0 1 , H L A -
DRB5*0101,HLA-DRB1*0301,HLA-

 D B R 1 * 0 4 0 1 , H L A - D B R 1 * 0 4 0 4 ,
HLA-DBR1*0405, HLA-DBR1*0802, HLA-
DBR1*0901, HLA-DBR1*1501,I-AB,I-Ag7

HLA-A2, HLA-A*0201, HLA-A*0205, HLA-
 A*1101, HLA-A24, HLA-A3, HLA-A*3101,
 HLA-A68.1, HLA-A2.1, HLA-B14, HLA-B*2702,
 HLA-B*2705, HLA-B*3501, HLA-B*3701,
HLA-B*3801, HLA-B*3902, HLA-B*4403, HLA-

 B*5201, HLA-B*5301, HLA-B*5401, HLA-B*51,
 HLA-B*5801, HLA-B62, HLA-B7, HLA-B*0702,
HLA-B8, HLA-Cw*0301, HLA-Cw*0401, HLA-

 Cw*0602, HLA-Cw*0702, MHC-Db, MHC-Dd,
MHC-Kb, MHC-Kd, MHC-Ld

YVGYLQPRT-
FLLKYN

0.5530

HLA-DQB1*01:01,HLADR1, HLA-
 DR9,HLA-DR2,HLADR3, HLA-DR15,HLA,
DR51, HLA-DR52,HLADQ4,HLA-

 DQ6,HLA-DQ7,HLA-DQ8,HLA-DRB1*03,
 HLA-DRB4*0101, HLA-DRB5*0101,
 HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0301,
HLA-DRB1*0405, HLA-DRB1*0802, HLA-
DRB1*0901, HLA-DRB1*1501,I-Ab,I-Ag7

HLA-A2, HLA-A*0201, HLA-A*0205, HLA-
A*1101, HLA-A24, HLA-A3, HLA-A*3101, HLA-

 A2.1, HLA-B14, HLA-B*2702, HLA-B*2705,
 HLA-B*3501, HLA-B*3701, HLA-B*3801,
 HLA-B*3902, HLA-B*4403, HLA-B*5201,
HLA-B*5301, HLA-B*5401, HLA-B*51, HLA-

 B*5801, HLA-B62, HLA-B7, HLA-B*0702,
HLA-B8, HLA-Cw*0301, HLA-Cw*0401, HLA-

 Cw*0602, HLA-Cw*0702, MHC-Db, MHC-Dd,
MHC-Kb, MHC-Kd, MHC-Ld

VGYLQPRT-
FLLKYNE

0.5582

HLA-DQB1*01:01, HLA-DR4,HLA-
D R 9 , H L A - D R 3 , H L A - D R 1 5 , H L A -

 DR52,HLA-DQ4,HLA-DQ7,HLA-DQ8,
HLA-DQB1*03,HLA-DQB1*0301,HLA-

 DRB1*0101, HLA-DRB1*0301,
 HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0404,
HLA-DRB1*0405, HLA-DRB1*0802, HLA-
DRB1*0901,I-Ab,I-Ad,I-Ag7,RT1-B

HLA-A2, HLA-A*0201, HLA-A*0205, HLA-
 A*1101, HLA-A24, HLA-A*3101, HLA-A*3302,
 HLA-A68.1, HLA-A20 Cattle, HLA-A2.1,
HLA-B14, HLA-B*2702, HLA-B*2705, HLA-

 B*3701, HLA-B*3901, HLA-B*3902, HLA-B40,
HLA-B*5301, HLA-B*5401, HLA-B*51, HLA-
B*5801, HLA-B60, HLA-B7, HLA-B8, HLA-

 Cw*0301, HLA-Cw*0602, MHC-Dd, MHC-Kb,
MHC-Kd,

GINITRFQTL-
LALHR

0.5300
HLA-DR9,HLA-DR53,HLA-DQ8, HLA-
DRB1*0405,
 HLA-DRB1*0901

HLA-A2, HLA-A*0201, HLA-A*0205, HLA-
 B*2705, HLA-B*3701, HLA-B40, HLA-B*4403,
HLA-B60, HLA-B61, HLA-B*0702, MHC-Kk

KEIDRLNEV

0.7025 +
H L A - D R 4 , H L A - D R 9 , H L A -
DQ4,HLADQ8,HLA-DRB1*0405, HLA-
DRB1*0901

 HLA-A1, HLA-B14, HLA-B*2702, HLA-B*2705,
HLA-B*3901, HLA-B*51,

VRDPQTLEI

0.6017

HLA-DR4,HLA-DR9,HLA-DR15,HLA-
DR53, HLA-DQ8, HLA-DRB1*0405, HLA-
DRB1*0901,HLA-DRB1*04051501,I-
Ab,I-Ag7

HLA-A2, HLA-A*0201, HLA-A*0205, HLA-
A*1101, HLA-A24, HLA-A3, HLA-A68.1, HLA-

 B*2705, HLA-B*3902, HLA-B7, HLA-Cw*0301,
MHC-Db, MHC-Db revised, MHC-Kd

NVLYENQKL

0.9116 +
HLA-DR3,HLA-DQ4,HLA-DQ8,HLA-
DRB1*0405,HLA-DRB1*0802,HLA-
DRB1*0901, HLA-DRB1*1501,

HLA-A2.1, HLA-B62, HLA-B8, MHC-Kk NLKPFERDI
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تصویر 8. الف: تصویر حاصل از داکینگ بین آلل HLA-A0201 برای کالس MHCI با مدل سازه ایمنی زای ایجاد شده توسط نرم افزار Cluspro ب: تصویر حاصل 
Cluspro با مدل سازه ایمنی زای ایجاد شده توسط نرم افزار MHCII برای کالس HLA-DRB1-0101 از داکینگ بین آلل
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زاویــه psi چرخش راحول باند Calpha-C مشــخص می کند.

از آنجا که پلی پپتیدها فرایند تاخوردگی را متحمل می شوند، 
تا 180 + درجه  زوایای phi و psi در محدوده چرخش 180- 
می گیرند.  قرار  آمینه  اســید  جانبی  زنجیره  نوع  به  بســته 
ترکیباتی که اتم ها در آن در فاصله ای نزدیک تر از مجموع شــعاع 
واندروالسی آن ها قرار می گیرند، نواحی غیرمجاز یا پرت نقشه را 
می سازند. قرارگیــری در ایــن نواحی برای همه اســید آمینه ها 
نیســت.  فضایی ممکن  برخورد  نظر  از  از گالیســین  غیر  به 
گالیســین به علت نداشتن زنجیره جانبی محدودیت ســایر 
اســید آمینه ها را نداشــته و در تمام نقاط نقشه، به خصوص 
نواحی مخصوص دورها در ساختار دوم که برای سایرین ممنوع 

اســت، می تواند قرار بگیرد. 

 PROCHECK مکان این اســید آمینه در نقشه حاصل از سرور
با عالمت مثلث قابل تشخیص است و در محاسبات آماری لحاظ 
نمی شــود. درصــد باقی مانده ها در ناحیه مطلوب راهنمای خوبی 
طریق  از  است.  ساختار  استریوشیمیایی  کیفیت  ارزیابی  برای 
بررسی نمودار راماچاندران مشاهده شد که حدود 93.7 درصد 
از آمینواسیدهای ترکیب مدل واکسن مورد مطالعه در مناطق 
مطلوب و 5.9 درصد در مناطق مجاز و 0.4 درصد در مناطق 
تقریبًا مجاز و صفر درصد در مناطق غیرمجاز سازه ایمنی زا قرار 

داشت ]20[. 

همچنین با کمک سرور ProSA تمام اتم های کربن آلفا سازه 
 Z score ایمنی زا بررسی شدند و نتایج حاصل از آن در قالب
سازه  برای  مطلوب  عددی  که  آمد  دست  به  بود،   -5.65 که 
ایمنی زا محسوب می شود. مقدار درصد جایگاه امینواسیدها در 
ســرور PROCHECK باالی 90 درصد، برای یک ساختار پایدار 
با بررســی کریستالوگرافی ساختارهای پروتئینی شناخته شده، 

مورد انتظار است. 

توانایی تشــخیص اپی توپ ها در پاســخ ایمنــی، کاربرد  مهمی 
در تشــخیص بیمــاری دارد و در نتیجــه از گام های اساســی 
نقشــه برداری  و  ایمونوبیوانفورماتیک شناســایی  مطالعات  در 
آن ها محســوب می شود. اپی توپ ها، گروه های تعریف شده ای از 
اسیدهای آمینه هستند که در ترکیب یک پروتئین قرار دارند و 
 B و T پاسخ ایمنی را به وسیله برهم کنش بــا گیرنده های یاخته

فعال می کنند.

در اینجا، ما توسعه واکسن مبتنی بر اپی توپ را بررسی کردیم 
که پروتئین اسپایک را هدف قرار می دهد و از پروتئین اسپایک 
سلول های اپی توپی پروتئینی مبتنی بر سلول های T که شاید 
پاسخ ایمنی را در میزبان ترویج دهند، با استفاده از سرورهای 
Propred-I و MHC2pred بررسی و شناسایی شدند. تجزیه 
و تحلیل ها در سطح ساختاری پروتئین اولیه، ثانویه و سوم روی 
MHC-I (VGYLQPRT-  آن ها انجام شد که  اپی توپ های کالس

 )GINITRFQTLLALHR و YVGYLQPRTFLLKYN  و FLLKYNE
GINITRFQTL- و MHC-II (YVGYLQPRTFLLKYN  و در کالس

 HLA با آلل های بیشتری از )LNRALTGIAVEQDKN و LALHR
در تعامل بودن و از نظر طبیعت بسیار آنتی ژن تر هستند ]40[.

 IEDB توسط سرور B اپی توپ های محافظت شده سلول های 
تجزیه و تحلیل و پیش بینی شدند. از ابزارهای دیگر در IEDB برای 
تحلیل آنتی ژنی ، انعطاف پذیری ، دسترسی به حالل و پیوندهای 
دی سولفید استفاده شد که نواحی 7 تا20، 65 تا 75 و 90 تا 
110 سازه ایمنی زا مورد بررسی نمره ایمنی باالتری به نسبت به 
دیگر بخش های آن به دست آورد و این نواحی می توانند نماینده 
بالقوه احتمالی بهتری در سلول های B برای نامزد برای تولید 
واکسن باشند. از سرور دیسکوپ برای پیش بینی اپی توپ های 

ناپیوسته استفاده شد. 

بسیار  اپی توپ های  می تواند  ایمنی  اطالعاتی  رویکرد 
محافظت  است  ممکن  که  کند  شناسایی  را  محافظت  شده ای 
گسترده ای در برابر سویه های مختلف داشته باشد. بر اساس نمره 
ایمنی و حفظ توالی مشخص است که پپتیدهای محافظت شده 

احتمااًل ایمن هستند. 

عالوه بر این، ساختارهای سه ُبعدی از هر پپتیدهای اتصال دهنده 
HLA- از طریق داکینگ پیش بینی برهم کنش آلل MHC کالس

 HLA-DRB1-0101 آلل  و   MHCI کالس  با  انسانی   A0201
داکینگ،   نتایج  اساس  بر  انجام شد.   MHCII  با کالس انسانی 
پتانسیل اتصال و نمره ایمنی، پپتیدهای شناسایی شده، شاید در 
مطالعه حاضر در قیاس با برخی پپتیدهایی که در مطالعات دیگر 
بررسی شده بودند، ایمنی مطلوب تری داشته باشند ]42 ،41 

 .]39،

اپی توپ های پیش بینی شده باید در مطالعات بعدی برای قدرت 
درمانی آزمایش شوند. پیش بینی می کنیم که اپی توپ های مورد 
بررسی دارای پتانسیل درمانی با دامنه مطلوبی باشند. تجزیه و 
تحلیل انفورماتیک ایمنی ما اپی توپ های T و سلول های B راهکاری 
جدید و با پشتوانه قوی بر اساس الگوریتم های محاسباتی است که 
این ممکن است به توسعه واکسن های مبتنی بر پپتیدهای قوی 

برای پرداختن به چالش قریب الوقوع کوید-19 کمک کند.

توسعه واکسن های جدید و به موقع برای دفاع از بار جهانی 
در حال افزایش بیماری ها، بسیار مهم است. با پیشرفت فناوری 
مبتنی بر توالی یابی، اکنون اطالعات کافی در مورد ژنومیک و 
امروزه  در نتیجه،  دارد.  وجود  مختلف  ویروس های  پروتئومیک 
واکسن های  می توان  بیوانفورماتیک  مختلف  ابزارهای  کمک  با 

پپتیدی را بر اساس اپی توپ مختلف طراحی کرد. 

در پژوهش های مختلف طراحی واکسن مبتنی بر اپی توپ علیه 
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چیکونگونیا29،  ویروس  دنگو28،  تب  ویروس  مانند  ویروس هایی 
ویروس آنسفالیت سنت لوئیس30 و موارد دیگر صورت گرفته است 
]31-28[. اگرچه طراحی واکسن مبتنی بر اپی توپ تبدیل به یک 
مفهوم آشنا شده است، اما در مورد HCoV هنوز کار زیادی انجام 
نشده است. HCoV یک ویروس دارای RNA است که به خاطر 
فقدان سیستم ترمیم بیشتر از ویروس های دارای DNA  جهش 
می یابد و این نوع جهش ها بیشتر در پروتئین غشای خارجی، 

یعنی پروتئین سنبله یا اسپایک رخ می دهد.

ایمنی   پاسخ های  از  آن ها  فرار  به  منجر  جهش ها  نوع  این 
بدن  در  HCoV ها  پایداری  افزایش  باعث  و  هومورال  و  سلولی 
یا  پروتئین سنبله  دلیل  به همین  میزبان می شوند ]32-34[. 
اسپایک به دلیل توانایی در ایجاد پاسخ ایمنی مخاطی سریع تر 
و طوالنی مدت تر نسبت به سایر پروتئین ها، بیشترین پتانسیل 
را به عنوان هدف برای طراحی واکسن ها دارد. به همین دلیل، 
محبوبیت زیادی در بین محققان به دست آورده است ]36 ،35[. 
از این نظر، باید یک واکسن مناسب HCoV طراحی شود تا بر 

عوارض جانبی این عفونت ویروسی غلبه کند ]37[. 

 B در حال حاضر، واکسن ها بیشتر مبتنی بر مصونیت سلول
ایجاد   T اپی توپ سلول بر  مبتنی  واکسن های  اخیراً  اما  است، 
 CD8+T شده است، زیرا میزبان می تواند پاسخ ایمنی قوی سلول
را علیه سلول آلوده تولید کند. با گذشت زمان، به دلیل رانش 
ایمنی  از سلول های خاطره  می تواند  ذره خارجی  هر  آنتی ژن، 

آنتی بادی فرار کند. 

با این حال، پاسخ ایمنی سلول T اغلب ایمنی طوالنی مدتی 
فراهم می کند. در اینجا، اپی توپ های سلول B و سلول های T را 
برای بررسی پیش بینی مصونیت به روش های مختلف استفاده 
کردیم، اما سایر مطالعات اخیر در مورد HCoV فقط نشان دهنده 
اپی توپ سلول T است و ما می خواهیم یافته های بیشتر خود را 

در اینجا بیان کنیم. 

معیارهایی مختلفی وجود دارد که باید توسط یک اپی توپ 
داوطلب واکسن برآورده شود. با این حال، آلرژی زایی یکی از موانع 
برجسته در تولید واکسن است. امروزه، بیشتر واکسن ها سیستم 
ایمنی بدن را به یک واکنش »آلرژیک«، از طریق القای سلول های 
T کمک کننده )Th2( و ایمونوگلوبولین  E (IgE)تحریک می کنند. 
طبق ارزیابی برنامه سازمان غذا و کشاورزی31 و سازمان بهداشت 
جهانی32 از پیش بینی آلرژی زایی، یک توالی به طور بالقوه اگر 
هویت حداقل شش اسید آمینه متعارف یا 0.35 آلرژی زا داشته 

باشد، حساسیت زا است. 

28. Dengue fever
29. Chikungunya 
30. Encephalitis Saint Louis
31. Food and Agriculture Organization
32. World Health Organization

از این رو، اپی توپ های مورد بررسی ما معیارهای ارزیابی سازمان 
غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی از پیش بینی آلرژی 
غیر آلرژن  به عنوان یک  این طرح  توسط  و  نمی کند  برآورده  را 
طبقه بندی می شود ]40[ و به همین دلیل، پیشنهاد کردیم که 
اپی توپ پیشنهادی بتواند پاسخ ایمنی مؤثر را به عنوان واکسن 

پپتید در داخل بدن ایجاد کند. 

مطالعه ما نشان داده است رویکردهای محاسباتی یکپارچه 
می تواند برای پیش بینی کاندیداهای سازه های ایمنی زا )واکسن(

قباًل  که  معتبر  روش های  با   HCoV ازجمله  پاتوژن ها،  علیه 
توصیف شده، مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، در مطالعات 
اینسیلیکو هم در زمان و هم هزینه برای محققان صرفه جویی 
می شود و می تواند کار آزمایشی را با احتمال بیشتری برای پیدا 
تکرار  و  آزمایش های کمتری  با  و  نظر  راه حل های مورد  کردن 

خطاها از سنجش ها هدایت کند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آن ها از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان داشتند.

اصول کنوانسیون هلسینکی نیز رعایت شد.

حامي مالي

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد و یک طرح 

شخصی می باشد.

مشارکت نویسندگان

ــر  ــتاندارد را ب ــگارش اس ــتانداردهای ن ــندگان اس ــه نویس هم
اســاس توصیــه هــای کمیتــه بیــن المللــی ناشــران مجــالت 

ــد. ــت کردن پزشــکی رعای

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافعی در نگارش این مقاله وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

از اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز که 
همکاری الزم را برای تهیه این کار تحقیقاتی داشتند، تقدیر و 

تشکر می شود. 

سعید پیرمرادی و همکاران. طراحی سازه ایمنی زا بر اساس پروتئین اسپایک )s( ویروس کرونا

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
https://www.who.int/
https://www.fao.org/home/en/
https://www.who.int/
https://veterinary.scu.ac.ir/
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