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چکیده
باکتری آئروموناس هیدروفیال یک باکتری گرم منفی و متحرک است که بهعنوان یک پاتوژن فرصتطلب و زئونوز در ماهیان
گرمابی مطرح است .وقوع میزان باالی مرگ و میر در ماهیان ،خسارات اقتصادی و مقاومت باکتریایی از عوامل اصلی پیدایش
روشهای جدید مانند واکسیناسیون علیه آئروموناس هیدروفیال محسوب می شوند .با توجه به مطالعات اخیر پروتئین غشای خارجی
 OmpTSفاکتور حدت باکتری آئروموناس هیدروفیال بوده و نظر به اهمیت سپتیسمیهای باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیال
بررسی بیوانفورماتیکی و ساختاری این پروتئین در راستای ایمنسازی ماهی ضروری بهنظر میرسد .در این مطالعه باکتری آئروموناس
هیدروفیال جدا شده از کلیه تاسماهی ایرانی ) (Acipenser persicusبیمار با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیایی از جمله اکسیداز،
کاتاالز ،SIM ،TSI ،آسکولین ،نیترات و هیدرولیز قندها ،مورد بررسی قرار گرفته و یک جفت پرایمر اختصاصی از  OmpTSطراحی
شده و محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز جهت تایید تعیین توالی گردید .بهمنظور دسترسی به اطالعات بیشتر در مورد ساختار و
خصوصیات این پروتئین درخت تکاملی و ساختارهای این پروتئین (اول ،دوم و سوم) رسم گردیدند .آزمایشهای بیوشیمیایی و تعیین
OmpTS

توالی محصول  PCRموید باکتری آئروموناس هیدروفیال جدا شده از کلیه تاسماهی ایرانی بوده و براساس درخت تکاملی
باکتری آئروموناس هیدروفیال بیشترین شباهت را به  A. aquariorumو کمترین شباهت را به  A. diversaدارد .بررسیهای
ساختاری  OmpTSبیانگر پایداری این پروتئین در شرایط آزمایشگاهی میباشد .بهعالوه جایگاههای فعال این پروتئین بین اسیدآمینههای
 231-043میباشد .پیشگیری مناسب برای جلوگیری از وقوع عفونتها خصوصاً عفونتهای باکتریایی گرم منفی در صنعت آبزی
پروری ضروری بوده از طرفی مطالعهای در زمینه بیوانفورماتیکی بر روی  OmpTSصورت نگرفته ولی با توجه به نتایج حاصل از این
مطالعه پروتئین غشای خارجی  OmpTSکاندید مناسبی برای ایمنسازی ماهی علیه آئروموناس هیدروفیال مطرح است.
کلمات کلیدی :تاسماهی ایرانی ،آئروموناس هیدروفیال ،پروتئین غشای خارجی  ،OmpTSمطالعه بیوانفورماتیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shadieftekharmanavi@ymail.com
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مقدمه
آئروموناس هیدروفیال یک پاتوژن فرصتطلب بوده ،که
میتواند طیف وسیعی از میزبانان از جمله گونههای مختلف
ماهیان مانند کپورمعمولی ،گربهماهی ،تیالپیا ،مارماهی ،گلدفیش
و انسان را مبتال کند ( Poobalaneو همکاران0262 ،؛  Zhouو
همکاران0262 ،؛  Xiaو همکاران .)0222 ،اگرچه این باکتری
معموالً پاتوژن ثانویه است ،اما بهصورت اولیه نیز عامل مرگ و
میر زیادی در مزارع پرورش ماهی میباشد و بهعنوان یکی از
عوامل مهم بیماریزا در ماهیان گرمابی مطرح است
( Pridgeonو همکاران .)0266 ،آئروموناس هیدروفیال عامل
بسیاری از عوارض و بیماریها در ماهی از جمله سپتیسمی
خونریزیدهنده ،آبآوردگی ،زخم ،سپتیسمی بدون عالمت و
بیرونزدگی چشم میباشد .این باکتری در پارهای مواقع خسارات
جبران ناپذیری در جمعیتهای ماهیان پرورشی و وحشی ایجاد
مینماید و کنترل عفونت به حذف فاکتورهای مستعدکننده
عفونت بستگی دارد ( Khushiramaniو همکاران .)0222 ،به
سپتیسمی ناشی از آئروموناسهای متحرک ،سندرم زخمی
همهگیر نیز گفته میشود ( Pridgeonو 0266 ،Klesius؛
 Majumdarو همکاران .)0222 ،آئروموناس هیدروفیال همچنین
در ایجاد عفونتهای رودهای و بهمیزان کمتر عفونتهای خارج
رودهای نقش دارد ( Agarwalو همکاران.)0222 ،
کنترل آنتیبیوتیکی بیماری ناشی از آئروموناس هیدروفیال،
ممکن است بهعلت ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی ،موفقیتآمیز
نباشد ،از اینرو ساخت و توسعه واکسن ضد آن جهت پیشگیری
از بیماریهای ناشی از این عامل ،کاهش خسارت اقتصادی در
صنعت آبزیپروری و کاهش مصرف آنتیبیوتیک در ماهی
ضروری بهنظر میرسد ( Sahooو همکاران0266 ،؛ Poobalane
و همکاران0262 ،؛  Khushiramaniو همکاران .)0222 ،تاکنون
بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه ایمنسازی ضد آئروموناس
هیدروفیال با استفاده از باکتری کشته شده با فرمالین یا حرارت
صورت گرفته است ( Pridgeonو  ،)0266 ،Klesiusالبته بهعلت
تنوع آنتیژنی جدایههای آئروموناس هیدروفیال تاکنون واکسن
تجاری موفق ضد آن به بازار عرضه نشده است .کپسول،
لیپوپلی ساکارید ،پروتئین غشاء خارجی ،انتروتوکسین و تاژک
این باکتری ،با بیماریزایی آن در ارتباطند ( Yehو ،Klesius
 .)0266پروتئینهای غشاء خارجی آئروموناس هیدروفیال ،بهعلت
دارا بودن سطوح در ارتباط با سلول میزبان و سدهای دفاعی،
یکی از عوامل تعیینکننده حدت بوده و با توجه به اینکه وجود
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ژن کدکننده پروتئین غشای خارجی،
هیدروفیال در جدایههای مختلف از باکتری آئروموناس با استفاده
از آنتیبادی ضد این پروتئین به روش وسترن بالت بهاثبات
رسیده و از طرفی قادر به تحریک سیستم ایمنی اختصاصی و
غیراختصاصی ماهی میباشد ،استفاده از آن بهعنوان آنتیژن در
واکسن میتواند محافظت کننده باشد ( Khushiramaniو
همکاران0222 ،؛  Khushiramaniو همکاران .)0222 ،از طرفی
بررسیهای ایمنیشناسی بر روی پروتئینهای غشای خارجی
آئروموناسهای متحرک نشان میدهد که این پروتئینها با
ایمنی در ارتباط بوده و کاندید مناسبی برای تولید واکسن
میباشند ( Khushiramaniو همکاران.)0222 ،
برنامههای محاسبهای و سرورهای آنالین از ابزارهای رایج در
آنالیز و شناسایی توالی پروتئین میباشند (.)0222 ،Sivakumar
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ساختاری پروتئینها به صورت
بهتری با استفاده از ابزارهای محاسبهای قابل فهم میشوند.
تعدادی از ابزارهای محاسبهای جهت شناخت و پیشگویی
ساختار پروتئینها بهوجود آمدهاند .توالی آمینواسیدی پروتئین
مورد نظر میتواند بهعنوان ورودی در بسیاری از برنامهها و
سرورها بهکار رفته و اطالعات بیشماری را از پروتئین در اختیار
قرار دهد ( Tramontanoو همکاران0226 ،؛  Marti-Renomو
همکاران.)0222 ،
نظر بهاهمیت سپتیسمیهای باکتریایی ناشی از آئروموناسهای
متحرک بهخصوص آئروموناس هیدرفیال ،در صنعت آبزیپروری
در کشور و با توجه به این که مطالعه واکنش سیستم ایمنی
ماهی نسبت به عفونتهای باکتریایی در سالهای اخیر بسیار
مورد توجه قرار گرفته ( Dasو همکاران ،)0266 ،همچنین گزارشی
مبنی بر بررسی بیوانفورماتیکی این پروتئین وجود ندارد در
مطالعه حاضر اقدام به آنالیز  in silicoخصوصیات مولکولی،
ساختاری و ایمنیشناسی پروتئین غشاء خارجی باکتری آئروموناس
هیدروفیال ) (OmpTSبهمنظور شناخت کارکردهای مختلف این
پروتئین و استفاده از آن که در جهت اهداف ایمن سازی شده
است ،که این امر با بهکارگیری گستره وسیعی از ابزارها و
برنامههای پیشرفته بیوانفورماتیکی محقق گردیده است.
)(OmpTS

مواد و روشها
در این مطالعه که در سال  6131انجام گرفت بهمنظور
بررسی توالی ژن  ompTSباکتری آئروموناس هیدروفیال از
باکتری جدا شده از کلیه تاسماهی بیمار و دارای عالیم در
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دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران استفاده شد .در ابتدا از
باکتری لئوفیلیزه در محیط آبگوشت  TSBو آگارخونی کشت
داده شد و  6شب در انکوباتور  12±6درجه گرمخانهگذاری
گردید و پس از رشد پرگنههای تک مبادرت به انجام آزمایشهای
بیوشیمیایی گردید (ابوالقاسمی و همکاران .)6122 ،در ادامه
جهت تایید مولکولی DNA،باکتری با استفاده از کیت استخراج
 ،MBST( DNAایران) طبق دستورالعمل شرکت سازنده از
کشت تازه صورت گرفت و پس از طراحی یک جفت پرایمر
اختصاصی ،توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز اقدام به تکثیر ژن
مورد نظر گردید و محصول واکنش با روش الکترفورز در ژل
آگاروز  6درصد و دستگاه ترانس لومیناتور مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین جهت اطمینان از صحت طول قطعه تکثیر
شده از مارکر  6کیلو جفت باز و  622جفت باز استفاده گردید.
بازیابی توالیهای پروتئینی و ژنی OmpTSو بررسی

حفاظتشدگی دومنهای این پروتئین در آئروموناس
هیدروفیال :توالی ژن پروتئین غشای خارجی باکتری آئروموناس
هیدروفیال  OmpTSبههمراه سایر توالیهای این پروتئین مربوط
به گونههای دیگر باکتری آئروموناس ،از مرکز اطالعات
بیوتکنولوژی ) (NCBIگرفته و ذخیره گردید .توالی پروتئینی
 OmpTSمتعلق به آئروموناس هیدروفیال به شماره دسترسی
 AFD20666و توالی ژن مربوط به آن جهت آنالیزهای مراحل
بعدی این مطالعه استفاده شد .سپس با استفاده از نرمافزار
 BLASTکه توسط پایگاه اطالعاتی  NCBIارائه میگردد توالی
پروتئینی پروتئین غشای خارجی باکتری آئروموناس هیدروفیال
با شماره دسترسی  AFD20666با دادههای موجود در بانک
جهانی ،مقایسه گردید تا صحت ارتباط و تشابه توالی سوش
مورد ارزیابی با توالی دادههای مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرد.
سپس حفاظتشدگی دومنهای پروتئین گزارش شده برای این
پروتئین ثبت گردید.
همردیفی توالیها ،رسم منحنی آنتروپی و درخت
تکاملی :توالی ژن  OmpTSبهدست آمده از  NCBIبا استفاده
از نرمافزارهای  Thampson( ClustalXو همکاران )6332 ،و
 Bioedite2/2/3مورد ارزیابی قرار گرفته شد .سپس آخر توالیهای
کوتاه و نواحی مبهم حذف شدند و آنتروپی توالیها مورد بررسی
قرار گرفت .آنالیز اخیر جهت بررسی میزان تنوع و حفاظت
شدگی موجود در بین اسید آمینههای توالیهای مربوط به
گونههای مختلف آئروموناس انجام گردید.
جهت رسم درخت تکاملی ( )Phylogenetic treeاز نرمافزار
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 ،MEGA2/1با روش اتصال همسایه ()Nieghbour joining
استفاده شد ( Salehi Moghadamو همکاران .)0261 ،امروزه
این روش در بین محققین بهعنوان یک روش متوازن جهت
رسم درخت تکاملی شناخته شده است که نسبت به بسیاری از
روشهای دیگر درختهای دقیقتری ایجاد میکند .برای اطمینان
از اعتبار و تکرارپذیری درختهای رسم شده از ،Boot Strap
 6222استفاده و برون گروه مناسب نیز مورد نظر قرار گرفت
( Salehi Moghadamو همکاران.)0261 ،
پیشگویی پروفایلهای فیزیکوشیمیایی موثر در
آنتی ژنیسیتی :از الگوریتم  Kolaskarو  Tongaonkarبهعنوان
یک روش با دقت مناسب جهت نقشهیابی نواحی با آنتی
ژنیسیته باال استفاده گردید ( Ranjbarو همکاران .)0261 ،این
الگوریتم سه فاکتور هیدروفیلیسیتی ،دسترسی و انعطافپذیری
را بهصورت همزمان بررسی کرده و یک جواب واحد را به کاربر
میدهد.
بررسی ساختار اولیه  :OmpTSساختارهای اولیه

OmpTS

خصوصیاتی نظیر میزان حاللیت ،شاخص پایداری ،نقطه
ایزو الکتریک ،وزن مولکولی ،تعداد باقیمانده های با بار مثبت و
منفی و  )Grand Average Hydropathicity( GRAVYبا
استفاده از ابزارهای سرور  Expasyمورد بررسی قرار گرفته و در
جدول  0مرتب گردید .همچنین تعداد و نحوه فراوانی اسیدهای
آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.
بررسی تغییرات پس از ترجمه (گلیکوزیالسیون) :به
جهت اهمیت تغییر پس از ترجمه (گلیکوزیالسیون) در میزان
آنتی ژنی سیتی و خواص فیزیکوشیمیایی این مورد ارزیابی شده
است N-glycosylation .و  O-glycosylationتوسط ابزارهای
 NetNGlyc6/2و  NetOGlyc2/2مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.
بررسی ساختارهای ثانویه  :OmpTSساختارهای ثانویه
 OmpTSمانند رشتهها و پیچشهای آلفا و بتا با استفاده از
برنامههای بیوانفورماتیک موجود در سرور استفاده گردید .سپس
از روش  GOR2جهت شناسایی پیچشهای آلفا ،رشتههای بتا و
ساختار کویل استفاده گردید.
پیشگویی ساختارهای سوم  OmpTSبا روش همولوژی
مدلینگ و نمایش ساختار سه بعدی (فضایی) پروتئین:
 )Basic Local Alignment Search Tool( BLASTPو
 PSIBLASTدر پایگاه مرجع پروتئین ) (PDBجهت انتخاب
بهترین الگو (توالی همولوگوس) و ساخت ساختار سه بعدی ()1D
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روش هیبرید (چندگانه) جهت آنالیز استفاده گردید .جهت
اعتبارسنجی ساختاری مدل ترسیم شده سه بعدی از طرح
راماچاندران ،جهت ارزیابی و تخمین کیفیت و دقت stereo
( chemicalمحاسبه زوایای دی هیدرال) پروتئین مدلسازی
شده از برنامه  RAMPAGEو از برنامه Protein Quality ( ProQ
 )serverجهت بررسی کیفیت مدل استفاده گردید (،Wallner
.)0221

پروتئین  OmpTSبهروش همولوژی مدلینگ استفاده گردید
(رنجبر و همکاران .)6130 ،سعی شد در انتخاب الگو معیارهایی
نظیر حد تفکیک پائینتر از  1آنگستروم مربوط به کریستالوگرافی
اشعه ایکس R-value ،پائینتر از  ،2/1شباهت باالی  12درصد
الگو با توالی مورد مطالعه و  E-valueپائین اعمال شود.
همچنین به این نکته توجه شد که توالی مورد نظر و الگوی
انتخاب شده واجد همردیفی ساختاری مناسبی با ارزشهای
 )Root-mean-square deviation( RMSDپائین باشند .رعایت
این نکات سبب افزایش اعتبار و اطمینانپذیری مدل میشود.
بعد از همردیفی نزدیکترین توالی پیدا شده با توالی مورد آنالیز
در این مطالعه مورد همردیفی قرار گرفت و از برنامه Modeller
نسخه  3v2جهت ساخت ساختار سه بعدی و فضایی از روی
الگو بر مبنای توالی  OmpTSاستفاده گردید (فهیمی و
همکاران .)6132 ،جهت نمایش ساختار سه بعدی پروتئین از
امکانات برنامه  SwissPdbviewerبهرهگیری شد.

شناسایی جایگاه فعال پروتئین :سرور

Q-siteFinder

امکاناتی را جهت شناسایی نواحی اتصالی و فعال پروتئین در
ساختار فضایی پروتئین بهدست میدهد که از این خصوصیات
جهت ارزیابی این نقاط در پروتئین غشای خارجی OmpTS
باکتری آئروموناس هیدروفیال استفاده شد ( Lauriaو ،Jackson
.)0222

نتایج

اعتبارسنجی و بهینهسازی مدل فضایی ترسیم شده:
ارزیابی کیفیت مدل ،مرحلهای بسیار مهم در همولوژی مدلینگ
میباشد .جهت اعتبارسنجی برای دستیابی به بهترین نتایج از

آزمایشهای بیوشیمیایی :نتایج آزمایشها در جدول زیر
تاییدکننده گونه آئروموناس هیدروفیال میباشد:

جدول  :1نتایج آزمایشها در تایید گونه آئروموناس هیدروفیال
تست

گرم

اکسیداز

کاتاالز

سولفیدهیدروژن

حرکت

ایندول

اسکولین

ژالتین

TSI

لیزین

اورنیتین

612

گاالکتوز

از راست به چپ شکل :مارکر  6کیلو باز ،مارکر  622جفت باز،

ژن OmpTS

مالتوز

شکل  : 1تصویر محصول واکنش  PCRدر ژل آگارز

نیترات

زنجیرهای پلیمراز با استفاده از پرایمر اختصاصی و تعیین توالی ژن
حاکی از شباهت ژن جداشده با توالیهای موجود در بانک ژن میباشد.

اینوزیتول

بررسی مولکولی :مطالعه توالی ژن ،پس از انجام واکنش

ارزیابی دومنهای حفاظت شده پروتئین:

MR/VP

-

+

+

+

+

-

+

+

اسید/اسید

+

-

+

+

+

+

+/-

Specific

 hitsدر شکل  0حاکی از این است که این توالی شباهت بسیار
زیادی به پورینهای شکلدهنده کانال آبی در باکتری گرم منفی
دارد که کانالی جهت انتشار مولکولهای هیدروفیلیک کوچک از
طریق غشای خارجی شکل میدهند.
 Superfamiliyبیانگر تعلق دومنهای این پروتئین به
ابرخانواده پورین است Multi domains .نیز نمایانگر شباهت به
پروتئینهای خارج غشایی میباشد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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شکل :2شناسایی دومنهای حفاظت شده پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال

رسم منحنی آنتروپی و درخت تکاملی :پالت (نقشه)
آنتروپی جهت ارزیابی نواحی حفاظت شدگی و تنوع در طول
توالی پروتئینی  OmpTSدر جنس آئروموناس در شکل 1قابل
مشاهده است .همردیفی توالیهای پروتئینی  OmpTSدر
آئروموناس هیدروفیال و همردیفی این پروتئین در جنس
آئروموناس نشاندهنده حفاظت تقریباً صد درصدی این پروتئین
در میان آئروموناس هیدروفیالها بوده و از سوی دیگر در میان
جنس آئروموناس تنوع قابل مالحظهای در توالی پروتئینی

وجود دارد که در منحنی آنتروپی قابل مالحظه است .براساس
منحنی حدود هشت ناحیه با میزان تنوع زیاد در میان توالی
قابل مشاهده است که مشخص شدهاند .نواحی نیز که در حد
آستانه یا با فاصله ناچیز باالتر از آن قرار دارند نادیده شمرده
شدهاند .توجه به این نکته نیز ضروری است که به سبب طولهای
مختلف توالیها سعی شد ابتدا توالیها هم طول شوند و سپس
نقشه آنتروپی رسم شود.

شکل  :3تنوع اسیدآمینهای در توالی ژن پروتئین غشای خارجی  OmpTSباکتری جنس آئروموناس با رسم نقشه آنتروپی
نواحی باالی آستانه  6بهعنوان نواحی با تغییرپذیری باال در نظر گرفته میشوند.

در شکل  2درخت تکاملی براساس توالی پروتئینی غشای
خارجی باکتریهای جنس آئروموناس رسم گردیده است .دو
توالی مریوط به باکتری آئروموناس هیدروفیال در یک شاخه درخت
قرار گرفته اند و حالت عمودی و عدم کشیدگی (یا کشیدگی
ناچیز) آنها از گره ( )nodeمشترک مربوط به آنها حاکی از
شباهت و ارتباط نزدیک آنها میباشد .بهنظر میرسد براساس
درخت تکاملی نزدیکترین گونه آئروموناس به گونه هیدروفیال
از نظر پروتئین  OmpTSتوالی مربوط بهAeromonas aquariorum
است که در نزدیکترین شاخه قرار گرفته و حالت خواهری با
هیدروفیال دارد .از نزدیکترین گونههای دیگر میتوان از
 Aeromonas mediaو  Aeromonas caviaنام برد .دورترین
گونه آئروموناس به گونه هیدروفیال Aeromonasdiversa

میباشد که در یک شاخه مجزا قرار گرفته است .بهنظر
 Aeromonas veroniدر میان سایر گونههای آئروموناس از نظر
پروتئین  OmpTSقدیمیتر میباشد.
این نتایج تا اندازهای این نکته را قوت میدهد که ایمن
سازی با پروتئین  OmpTSآئروموناس هیدروفیال شاید سبب
ایمنسازی علیه  Aeromonas aquariorumبا احتمال زیاد و
سپس علیه  Aeromonas mediaو  Aeromonas caviaشود
(منظور واکنش متقاطع است) .همچنین تخمین میانگین واگرایی
تکاملی مابین توالیهای پروتئینی آئروموناس ( 2/012با احتمال
خطای  )2/202بهدست آمد که حاکی از واگرایی تقریباً کم این
پروتئین است.
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شکل  :4درخت تکاملی پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال جزئیات در شکل مشخص شدهاند
پروتئین غشای خارجی اشرشیا کلی ( )Escherchia coliبهعنوان برون گروه انتخاب شده است.

پیشگویی ساختار اول پروتئین  :OmpTSخالصهای از
نتایج آنالیز در جدول  0ارائه گردیده است .نتایج نشان میدهد
که نقطه ایزوالکتریک این پروتئین در دامنه اسیدی (پائینتر از
 )2است و خاصیت اسیدی دارد .دانستن نقطه ایزوالکتریک در
ارزیابی حاللیت و نحوه حرکت پروتئین در میدان الکتریکی
صفر مفید است .همچنین محاسبه عدد باال برای شاخص
آلفاتیک این پروتئین حاکی از پایداری این پروتئین در محدوده

مناسبی از دماها میباشد .شاخص ناپایداری پروتئین غشای
خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال بیانگر
پایداری این پروتئین و قابلیت تحمل شرایط آزمایشگاهی جهت
یررسی روی آن میباشد .همچنین هیدروفیل بودن پروتئین،
بیانگر قابلیت مناسب پروتئین در ارتباط با محیط آبی پیرامون
آن میباشد .در نهایت فراوانترین اسید آمینهها بهترتیب
گالیسین و آالنین میباشند (جدول  ،0شکل .)2

شکل  :5دیاگرام فراوانی اسیدآمینهها در پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال

این الگوریتمها قطعاتی را که درون توالی پروتئین با
احتمال زیاد آنتیژنیک هستند ،با در نظر گرفتن واعمال همزمان
سه فاکتورهیدروفیلیسیتی ،دسترسی و انعطافپذیری و براساس
جدولی از پیش تعریف شده ،شناسایی میکنند .در شکل 1
منحنی پیشگویی آنتیژنیسیتی پروتئین نشان داده شده است.
محور  xتعداد آمینواسیدهای توالی را نشان میدهد و محور y
میانگین تمایل ذاتی آنتیژن بودن را نمایش میدهد 61 .شاخص
آنتیژنیک قابل ذکر با تمایل ذاتی متفاوت آنتیژنیکی در توالی
دیده میشود .باالترین قله در محدوده اسیدآمینه شماره  162تا
 112و سپس  2تا  02و  621تا  622است .جزئیات نواحی
622

گلیکوزیله که حاصل از تغییرات پس از ترجمه است در جدول 1
نشان داده شده است.
نتایج آنالیز آنتیژنیسیتی پروتئین با الگوریتم Kolaskar-

 :Tongaonkarباالترین قلههای توالی نشاندهنده محلهای با
احتمال باالی اتصال آنتی بادی بوده و محلهای پراهمیت از
نظر ایمنیشناسان میباشند .بهنظر میرسد جهت ایمنسازی
پنج منطقه از اسیدآمینه شماره  6تا  620 ،22تا  622 ،612تا
 022 ،022تا  022و  022تا  122مناسب میباشند .همچنین
میتوان با در نظر گرفتن قطعه بزرگ  620تا  122به اهداف
مورد نظر در ایمنسازی دست یافت.

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
جدول  :2پارامترهای محاسبه شده با ابزار Expasy’s ProtParam

برای پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس
هیدروفیال
پارامتر

پروتئین ompTs

تعداد اسیدهای آمینه
وزن مولکولی
نقطه ایزوالکتریک
شاخص ناپایداری
مجموع شارژهای مثبت و منفی
شاخص آلفاتیک
فراوانترین اسیدآمینه

122
12311/2
2/11
2/22
22/10
12/12
گالیسین ()%66/2

جدول :3پیشگویی نواحی گلیکوزیالسیون پروتئین

 OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال
نوع تغییرات پس از

نواحی

ترجمه

تغییرات

NetNGlyc 6/2 Server
NetOGlyc 2/2 Server

 )NNTW( 22و
)NTTG( 012
خیر

نام پروتئین

پروتئینOmpTSا
"

پیشگویی ساختار دوم پروتئین  :OmpTSساختارهای
ثانویه پروتئین معموالً ساختارهای تکرارشونده محلی (موضعی)
میباشند که بهوسیله پیوندهای هیدروژنی پایدار میشوند .نتایج

شکل :6منحنی پیشگویی آنتی ژنیسیتی پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال با الگوریتم
Kolaskar-Tongaonkar

نقاط با تمایل ذاتی باالی  ،6را میتوان مناطق آنتیژنیک در نظر گرفت .حداکثر و حداقل آنتی ژنیسیتی 6/620و2/222است .پنجره انتخابی  2بوده است.

پیشگویی ساختار دوم این پروتئین بیانگر  66ناحیه آلفا هلیکس،
 02ناحیه صفحه بتا و  12ناحیه کویل میباشد .جزئیات نحوه
ارزیابی در شکل  2بهصورت منحنی و توالی نشان داده شده است.
پیشگویی ساختار سوم با روش همولوژی مدلینگ و
نمایش سه بعدی ( ،3Dفضایی) پروتئین :پس از انجام
فرآیند همولوژی مدلینگ ساختار سه بعدی پروتئین غشای
خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال ،با استفاده از
امکانات برنامه  SwissPdbviewerبه نمایش در آمد و در این
ساختار پیشگویی شده نواحی آلفاهلیکس ،صفحات بتا و کویلها
با رنگهای مختلف بهطور متمایز مشخص گردید (شکل .)2
سپس مدل پروتئینی پیشگویی شده از نماهای مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفت .ساختار رشتههای موازی ناهمسو بتا که به
حالت بشکهای (استوانه توخالی) قرار گرفتهاند سبب ایجاد یک
منفذ مرکزی شدهاند .این نحوه کنفورماسیون فضایی به عبور
مواد به داخل غشاء کمک میکند.
اعتبارسنجی و ارزیابی مدل پیشگویی شده :ارزیابی

میباشد لذا کیفیت  stereochemicalو دقت مدل پیشگویی
شده بهوسیله نقشه راماچاندران مورد ارزیابی قرار گرفت.
پالتهای دوبعدی جفتی  φو  ψمحاسبه شده برای همه
باقیماندهها و بهویژه پرولین و گالیسین به ارزیابی مدل پیشگویی
شده کمک میکند .ستون فقرات ساختار فضایی ساختار مدل
سازی شده با آنالیز زاویای پیچشی فی () )phi (φو سای ( psi
) )(ψبا استفاده از سرور  Rampageمورد ارزیابی قرار گرفته
است Rampage .پالتهای  Phi/Psiبرای گالیسین (،)Gly
پرولین ( Pre-Pro ،)Proو سایر باقیماندهها را نمایش میدهد.
پالت به سه بخش ناحیه مورد قبول ،مجاز و مطرود تقسیم
میشود .نقشه آنالیز راماچاندران نشان داد که درصد باقیماندهها
در ناحیه مورد قبول ،مجاز و مطرود به ترتیب 031( 22/2
باقیمانده) 03( 2/2 ،باقیمانده) و  3( 0/2باقیمانده) است .با
جمع ناحیه مورد قبول و مجاز  32/1میشود .بنابراین مدل ارائه
شده برای پروتئین  OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال در
این مطالعه قابل قبول است.

کیفیت مدل ارائه شده اقدام ضروری در همولوژی مدلینگ
515
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شکل  :7پیشگویی ساختار ثانویه با روشGOR IV

شکلهای گرافیکی نمایانگر ساختارها میباشند .رنگ آبی :آلقا هلیکس ها ،قرمز :رشته گسترش یافته (صفحات بتا) و بنفش :کویلها (پیچها)

شکل  :8نمایش سه بعدی پروتئین OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال توسط همولوژی مدلینگ و به تصویر کشیدن آن با نرمافزار
SwissPdbviewer

رنگ بنفش= آلفا هلیکس ،رنگ سبز= صفحات بتا ،قرمز=ساختار کویل

همچنین از نرمافزار )Protein Quality Predictor( ProQ
جهت ارزیابی کیفیت مدل فضایی (سه بعدی) پیشگویی شده
استفاده گردید .این نرمافزار از یک الگوریتم شبکه عصبی بر
مبنای یک سری از ویژگیهای ساختاری جهت پیشگویی
کیفیت مدل فضایی پروتئین استفاده میکند .دو معیار کیفیت
خروجی این نرمافزار بهصورت  LGscoreو  MaxSubمیباشد.
 LGscoreمنفی لگاریتم  P-valueو  MaxSubمحدودهای از  2تا
 6است که صفر بیمعنی و  6بسیار بامعنی تفسیر میشود.
ارزیابی نشان داد که  LGscoreو  MaxSubبرای مدل معرفی
شده در این مطالعه بهترتیب  2/202و 2/221میباشد که با
توجه به جدول مقادیر محدوده کیفیت مدلها در نرمافزار ،میتوان
نتیجه گرفت که مدل این مطالعه نسبتاً خوب بهحساب میآید.
شناسایی جایگاه فعال (اتصالی) پروتئین :شناخت
جایگاههای فعال پروتئینهای پاتوژن میتواند کمک شایانی را
620

در رابطه با ساخت داروهای موثر و تهیه آنتیبادیهای خنثی
کننده و متصل شونده به این جایگاهها داشته باشد .سرور Q-
 site finderبراساس اتصال پروبهای هیدروفوبیک ) (CH1به
پروتئین مورد نظر عمل میکند و خوشههایی از پروبها با
انرژیهای اتصالی بسیار مطلوب را شناسایی و امتیازدهی میکند.
در مطالعه حاضر  62ناحیه اتصالی در ساختار مدل سازی شده
یافت شد .که از میان آنها بزرگترین ناحیه که واجد مقدار 212
مکعب انگستروم بود بهعنوان جایگاه فعال پروتئین در نظر گرفته
شده است .باقیماندههای مهمی که در جایگاه فعال مشاهده
شدهاند عبارتند از ،620 SER ،626 ASP ،32 GLN ،20 TYR
،622 GLY ،613 TRP ،612 GLU ،606 GLN ،621 ARG
،622 ASP ،621 TYR ،622 PHE ،620 ALA،626 ASP
،612 TYR ،621 TYR ،622 ILE ،622 VAL ،621 GLN
 611 PHE ،610 GLY ،616 GLYو .612 LYS

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

شکل  :8نقشه راماچانداران برای مدل پیشگویی شده پروتئین غشای خارجی ( )OmpTSباکتری آئروموناس هیدروفیال

شکل  :7پیشگویی نواحی متصل شونده به لیگاند و نمایش سه بعدی آنها
در شکل  0 ،6و  1نواحی پیشگویی شده اتصالی انتخاب شده براساس میزان احتمال ناحیه اتصال با رنگهای مختلف کد گذاری شدهاند .رنگ سبز محتملترین ناحیه
که بهدنبال آن آبی ،ارغوانی و نارنجی/قهوهای قرار دارند .در شکل  2و  2همه نواحی اتصالی به رنگ سفید نمایش داده شدهاند.

بحث
در دهههای اخیر صنعت آبزیپروری در تمام دنیا و
خصوصاً ایران دارای رشد قابل توجهی بوده از طرفی طیف وسیعی
از عوامل بیماریزا از جمله عوامل باکتریایی منجر به بروز
بیماری در ماهی و مرگ و میر در پرورش متراکم ماهیان
میشوند در این بین باکتری آئروموناس هیدروفیال عامل بیماری
آبآوردگی عفونی ،از مهمترین عوامل بیماریزا در ماهیان پرورشی
و زینتی است .این باکتری با آلوده کردن میزبانان مختلف مسئول
پیدایش مشکالت اقتصادی فراوانی میباشد ( Yeو همکاران،
0261؛  Umaو همکاران0262 ،؛  Nayakو همکاران.)6333 ،
آئروموناس هیدروفیال بهطور گسترده در همه محیطها یافت
میشود و با ایجاد عالیمی چون زخمهای جلدی قرمز ،بیرون
زدگی چشم ،ادم ،سپتیسمی خونریزی دهنده و بیرون زدگی
فلسها در فرم حاد با ایجاد سپتیسمی سبب مرگ میشود

( Citarasuو همکاران .)0266 ،این باکتری تا دمای  12درجه
سانتیگراد را تحمل میکند .همچنین عفونت ناشی از آئروموناس
هیدروفیال در انسان با منشا مواد غذایی سبب گاستروانتریت،
عفونت زخم ،پنومونی و مننژیت میشود ( Aberoumو
 .)0262 ،Jooyandehبا توجه به اینکه رشد صنعت آبزیپروری
از سایر فرآوردههای دامی سریعتر است ،عفونتهای باکتریایی
خصوصاً باکتریهای گرم منفی در ماهی مشکل عمدهای محسوب
میشوند ،برای پیشبرد این صنعت اقدامات پیشگیریکننده
مانند واکسیناسیون در کاهش وقوع بیماریهای عفونی و
محافظت ماهی مفید میباشند .واکسیناسیون در ماهی همانند
موجودات خونگرم ،یک روش موثر اقتصادی در کنترل بیماریهای
تهدیدکننده است زیرا واکسنها از مواد بیولوژی طبیعی بوده و
در محیط و محصول باقیمانده برجای نمیگذارند و موجب
پیدایش سویههای مقاوم نمیشوند .ایمنسازی ماهیان بر ضد
باکتریهای گرم منفی یکی از مشکالت مهم در پرورش ماهی
511
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افتخارمعنوی و همکاران

 ساختاری، در این مطالعه خصوصیات مولکولی.محسوب میشود
) باکتریOmpTS( و آنتی ژنیسیتی پروتئین غشای خارجی
 بهروش بیوانفورماتیک برای اولینبار مورد،آئروموناس هیدروفیال
بررسی قرار گرفت و منجر به آگاهی از عمکرد و نقش نواحی
مختلف توالی پروتئین و کارکردهای آن در جهت اهداف ایمن
)0222(  و همکارانKhushiramani  که با مطالعه،سازی گردید
در زمینه ایمنیزایی این پروتئین در ماهی که آن را کاندید
مناسبی برای واکسن معرفی کرده بودند هماهنگی داشته و با
نشان دادن نواحی با آنتیژنیسیتی باالتر امکان مطالعه بر روی
نواحی خاصی از پروتئین را که موجب صرفهجویی در وقت و
 علم بیوانفورماتیک و شبیهسازی. فراهم مینماید،هزینه میشود
و مطالعه ساختارهای مولکولهای زیستی کمک شایانی را به
غلبه بر مشکالت پیش روی دانشمندان در جهت شناخت ذات و
طبیعت پروتئینهای مورد بررسی میکند و سبب کاهش چشمگیر
.زمان و هزینه در مقایسه با بررسی آزمایشگاهی آن می شود
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