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چکیده

پروتئينهای تنش گرمايی ( )HSPفراوانترين پروتئينهای داخل سلولی هستتن  .ستنت ننهتا بته
سرعت توسط عوامل تنشزای مختلف از جمله درجه حرارت ،محروميتت از گلتو

و عفونتتهتا

اف ايش میياب  .اين پروتئينها نقش مهمی در زن ه مانی سلولها تحتت شترايط تتنش و پايت اری

واژههای کليدی


شرايط داخلی سلول (هوموستازی) بتازی متی ننت  .از ننجتا ته ستاختار ريستتالوگرافی ايتن
پروتئين در طيور ه خسارات زيادی از تنش گرمايی میبينن  ،گت ار

ندت ه استت ،مت لستازی

پروتئین تنش گرمایی07

ساختار  HSP70در طيور میتوان زمينه تدخيص مکانيسم عمل اين پتروتئين در مقابتل تتنشهتای

تنش گرمایی

محيطی را فراهم نموده و ه ينههای مربوط به تنشهای محيطی را اهش ده  .به همتين منوتور

چاپرون
طیور
مدلسازی

در تحقيق حاضر م لسازی ساختار سه بعت ی پتروتئين  HSP70در طيتور گونته gallus Gallus
برای شناسايی دمينهای ساختاری و جايگاههای ويژه نن انجام گرفته است .م لسازی سه بعت ی
به رو

همولوژی م لينگ و با استفاده از الگوی مناسب با مي ان شتااهت بتاک ته از پايگتاه داده

 PBDتهيتته شت ه بتتود ( HSP70Homo sapiensو  )HSC70 Bovineو بتته متتک پايگتتاههتتای
اطالعاتی  I-TASSERو  Swiss Modelانجام ش  .بهمنوتور ارزيتابی و مطالعته ستاختاری مت ل
ساخته ش ه از نرماف ار SPDBVاستفاده ش  .همچنين نمودارهای راماچان ران ني مورد مطالعته و
بررسی قرار گرفتن  .ارزيابی يفيت ساختاری اين م لهتا براستاپ پارامترهتای TM- ،C-score
 scoreو  RMSDانجام ش

ه ندان داد مت ل پيدتنهادی بترای  HSP70طيتور دارای يفيتت و

پاي اری مناسای میباش  .در مجموع م لسازی  HSP70طيور اولين مرحله در شناستايی ستاختار
پروتئينی اين چاپرون میباش

ه با توجه به شااهت باکی توالی استي نمينتهای ايتن چتاپرون بتا

چاپرونهای تعيين ساختار ش ه میتوان در ننالي ها و طراحیهای بع ی از اين م لها بتا ضتريب
اطمينان باک استفاده نمود.
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مهمی در میزان بیان پروتئینهای تنش گرمایی در یک موجود

مقدمه
هوموستازی توانایی یک سیستم باز در تنظیم محیط داخلی برای

زنده بازی می کنند (.)Feder 1999

حفظ شرایط پایدار با استفاده از تعادل پویای چندگانه میباشد که

پروتئینهای تنش گرمایی در اندازههایی از  22تا 111کیلو دالتون

با مکانیسمهای تنظیمی مرتبط میباشد .در تمام موجودات زنده،

وجود دارند و بر اساس وزن ملکولی و عملکردشان به پنج گروه

خواه جانداران تک یاختهای یا چند یاختهای ،هوموستازی وجود

تقسیم میشوند ( .)Moseley 1997این پروتئینها شامل HSPبا

دارد .برای حفظ تعادل پویا و انجام موثر عملکردهای خاص ،یک

وزن ملکولی پایین HSP90 ،HSP70 ،HSP60 ،و HSPبا وزن

سیستم باید اختالل را شناسایی و به آن پاسخ دهد .پس از

ملکولی باال هستند ( .)Joe et al. 2000گروه پروتئینهای تنش

تشخیص اختالل معموال سیستمهای بیولوژیکی از طریق
خودتنظیمی منفی به آن پاسخ میدهند ،به این معنی که با کاهش
یا افزایش فعالیت هر اندام یا سیستم ،شرایط ثابت میشود.

گرمایی با وزن ملکولی پایین ،یک خانواده بزرگ از چاپرونها

9

هستند و دارای یک زنجیره ثابت در انتهای کربوکسیل خود می-
باشند که از  91اسیدآمینه تشکیل شده و به عنوان زنجیره -α

پروتئینهای تنش گرمایی ( ،)HSPs1نوعی از پروتئینهای سلولی

کریستال نامگذاری شده است ( .)Basha et al. 2006این دسته از

هستند که در شرایط نرمال محیطی در درون سلول وجود داشته

HSPها ،در هر دو گروه سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت

اما سطح بیان آنها زمانی که سلول در شرایط تنش یا شوک قرار

دارای وزن ملکولی  15تا 92کیلودالتون هستند (

میگیرد افزایش مییابد ( .)Robert 2003دلیل نامیدن این نوع

.)2002

پروتئینها به پروتئینهای تنش گرمایی از آنجا ناشی میشود که

پروتئینهای شوک گرمایی 01اولین گروه از پروتئینهای تنش

این پروتئینها برای نگهداری هوموستازی 2در سلول ضروری

گرمایی هستند که بنام چاپرونهای ملکولی نامیده شدهاند و نقش

Feder

آنها به کمک مطالعات ژنتیکی و بیوشیمیایی ثابت شدهاست.

and Hofman 1999; Serensen et al. 2003; Sikora and
 .)Grzesiuk 2007مطالعات مختلفی که بر روی موجودات

پروتئین  HSP60در سلول در شرایط نرمال وجود دارد اما سطح

بوده و به زنده مانی سلول در زمان تنش کمک میکنند (

متفاوت و الگوی بیان این پروتئینها تحت شرایط تنش انجام
شدهاست ،نشان میدهد که پاسخ به تنش گرمایی محدود به برخی
از موجودات نبوده و گستره وسیعی از حیات از  E.coliتا

Homo

 sapiensرا در برگرفته است ( .)Schlesinger 1986همچنین ثابت
شده که عالوه بر شرایط تنش گرمایی ،فاکتورهای متعدد محیطی
و فیزیکی نیز در افزیش HSPهای سلول نقش دارند

( Tomanek

 .)2002از جمله تنشهای خارجی برای موجودات میتوان به

Sun et al.

بیان آن در شرایط تنش گرمایی افزایش مییابد .همچنین این
پروتئین در بسیاری از فرآیندهای سلولی و فولدینگ 9پروتئینها
نقش اصلی را دارد ( .)Vierling 1991عالوه بر این ،این چاپرون-
های پروتئینی یک توالی نشانگر پیشرفته جهت مطالعه ژنوم
میتوکندریایی هستند ( .)Karlin and Brocchieri 2000گروه
پروتئینهای  )06-29kDa( HSP70بین همه گونههای موجودات
زنده به میزان باالیی حفاظت شده و مشابه است (

Gupta and

تغییر دما ،شرایط اسمزی ،مواد شیمیایی ،فلزات سنگین ،کاهش

Singh 1994; Krebs and Bettencourt 1999; Renner Renner
 .)and Waters 2007این چاپرون نقش مهمی در فولدینگ

اکسیژن ،تشعشعات رایواکتیو و همچنین به عفونت ،تشکیل

پپتیدهای تازه سنتز شده و محافظت از سلولهای تحت شرایط

تومور ،تقسیم و تمایز سلولی به عنوان تنشهای داخلی اشاره

تنش دارد .همچنین در انتقال پروتئین بین سلولها و مرگ سلولی

نمود (.)Feder and Hofmann 1999; Diamante et al. 2001

نقش اصلی را به عهده دارد

( Hohfeld et al. 2001; Shaner and

عالوه بر این ،شرایط آب و هوایی و وضعیت ژئوگرافی نیز نقش

 .)Morano 2007در یوکاریوتها حداقل سه نوع  HSP70وجود

Heat-shock proteins
Homeostasis
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دارد که هر کدام از آنها در سه بخش متفاوت سلول شامل:
chaperon
Folding

3
4
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سیتوپالسم ،میتوکندری و شبکه آندوپالسمی وجود دارند

مواد و روشها

( .)Renner and Waters 2007تنظیمات خانواده  HSP70تحت

تهیه توالی  HSP70طیور

تاثیر تنش گرمایی ،مواد شیمیایی سمی و فلزات سنگین مانند

در ابتدا مطالعاتی در بانک اطالعاتی  PDBانجام گرفت که نشان

Gehrmann et al.

داد تاکنون هیچ مدل ساختاری از پروتئین  HSP70طیور گزارش

 .)2008خانواده پروتئینهای  )65-91kDa( HSP90چاپرونهای

نشدهاست و ساختار کریستالی این پروتئین تا کنون تعیین نشده

ملکولی ضروری هستند که نقش مهمی در انتقال پیام ،کنترل

است .لذا بهمنظور تعیین مدل ساختاری این پروتئین ،در ابتدا الزم

سیکل سلولی ،مدیریت تنش ،فولدینگ و انتقال پروتئینها دارند.

بود که توالی اسید آمینه این پروتئین تهیه میشد .بدین منظور،

این پروتئینها در یک شکل در همه موجودات وجود دارند که

توالی پروتئینی  HSP70طیور (با کد شناسایی

نشاندهنده این است که این نوع پروتئین قدیمی و محافظت شده

و با نام ] )heatshock70kDaprotein [Gallus gallusاز پایگاه

میباشد (.)Chen et al. 2006

داده بیوتکنولوژی ( )NCBIبه فرمت  fastaتهیه شد.

در شرایط تنش گرمایی که یکی از مهمترین مشکالت در طیور

آنالیز توالی و تهیه مدل

میباشد ،عوارض رفتاری و فیزیولوژیکی مختلفی بروز میکند

توالی تهیه شده از طریق ابزار  Blastدر پایگاه داده  PDBآنالیز شد

( .)Altan et al. 2003این نوع از تنش بر روی میزان مصرف

و از این طریق الگوی مناسبی با شباهت قابل قبول و همچنین

آرسنیک ،کادمیوم ،مس و غیره میباشد (

NP_001006686.1

E-

خوراک ،نرخ رشد ،شبکه عصبی ،عملکرد سیستم ایمنی و

Vlue

همچنین نرخ مرگ و میر طیور نیز تاثیر منفی دارد (.)Smith 1993

( HSP70 )DOI:10.2210/pdb4fsv/pdbانسانی انتخاب شد ،اما

زمانی که موجودات زنده در شرایط تنش گرمایی قرار میگیرند،

مطالعه ساختار کریستال شده این پروتئین نشان میدهد که ساختار

سنتز اکثر پروتئینها به تاخیر میافتد اما پروتئینهای تنش گرمایی

کریستالوگرافی شده این پروتئین کامل نبوده و تنها تا اسید آمینه

بهطورسریع سنتز میشوند ( .)Al-Aqil and Zulkifli 2009از بین

شماره  962این ساختار کریستال شدهاست .با توجه به اینکه

انواع پروتئینهای تنش گرمایی HSP70 ،یکی از مهمترین

پروتئین  HSP Gallus gallusحدود  099اسید آمینه دارد استفاده

خانوادههای پروتئینی محافظت شده میباشد که بهطور گسترده

از این ساختار در مدلسازی اطالعات ناقصی به ما میداد .از

است ( Deane and Woo 2005; Ming et

طرفی آنالیز بیشتر توالی مورد نظر ،نشان دهنده شباهت توالی

مورد مطالعه قرار گرفته

پایین

بدست

آمد.

در

مرحله

اول

پروتئین

 .)al. 2010اما از آنجاکه تا کنون ساختار سه بعدی کریستالوگرافی

پروتئین  HSP70 Gallus gallusبا توالی

پروتئین  HSP70در طیور مشخص نشدهاست و با توجه به اهمیت

( )DOI:10.2210/pdb4fl9/pdbبود .آنالیز ساختار

این پروتئین در محافظت از سلول در برابر تنشهای محیطی،

 bovineنیز نشان داد که ساختار کریستاله این پروتئین تنها تا

تعیین ساختار سه بعدی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.

اسیدآمینه شماره  559تعیین شدهاست .در نتیجه مدلسازی

تحقیق حاضر به منظورمدلسازی ساختار سه بعدی پروتئین

پروتئین  HSP70 Gallus gallusبدون پیشنهاد اولیه الگو برای

 HSP70در گونه  Gallus gallusبرای شناسایی دمینهای

مدلکردن نیز انجام شد.

ساختاری و جایگاههای ویژه آن انجام گرفته و انتظار میرود این

مدلسازی

اطالعات زمینه شناسایی جایگاههای اتصال با یونها جهت مهار و

مدلسازی به روش همولوژی مدلینگ و به کمک پایگاههای

یا افزایش فعالیت این چاپرون را در آینده فراهم نماید .دیگر

اطالعاتی  I-TASSERو

Schwede et al. 2003; ( Swiss Model

اهمیت تعیین ساختار  HSP70در طیور این است که میتواند

 )Yang 2008انجام شد .بهمنظور آنالیز جامع ساختاری ،مدل-

زمینه تشخیص مکانیسم عمل این پروتئین در مقابل تنشهای

سازی در این دو پایگاه اطالعاتی انجام شد .ساختار ایجاد شده

محیطی را فراهم کرده و هزینههای مربوط مبارزه با تنشهای

بایستی حداقل انرژی را در وضعیت تمام اتمهای خود داشته

محیطی را کاهش دهد.

باشد .در پایگاه اطالعاتی  I-TASSERابتدا یک همترازی صورت

HSC70 bovine
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میگیرد .این همترازی به کمک آنالیز توالی اولیه دربرنامههای

نتایج

،FFAS-3D،MUSTER

،SPARKS-X

HHSEARCH2

همانطور که گفته شد ،مدلسازی ساختار سه بعدی  HSP70طیور

،HHSEARCHI

،Neff-PPAS

،HHSEARCH

با استفاده از دو پایگاه اطالعاتی  I-TASSERو

،

Model Swiss

 wdPPAS ،pGenTHREADERو  cdPPASانجام میشود.

انجام شد .فرایند مدلسازی در  Swiss Modelبر اساس انتخاب

خروجی این ده برنامه بهصورت ده توالی هم تراز شده از ده

یک الگوی با شباهت باال با پروتئین هدف انجام میشود .الگوی

پروتئین تعیین ساختار شده با توالی اولیه میباشد که پایگاه

منتخب در  Swiss Modelپروتئین

(bovine HSC70 )4fl9.1.A

اطالعاتی  I-TASSERاز این ده ساختار استفاده نموده و بر اساس

میباشد که دارای  099اسیدآمینه است و در سال  2112با قدرت

نتایج هم ترازی در این ده برنامه ،پنج مدل پیشبینی میکند.

تفکیک  1/6آنگستروم کریستالوگرافی شدهاست (

ارزیابی کیفیت ساختاری این مدلها براساس پارامترهای

Vogel et al.

C-score

 .)2006از آنجاکه میزان شباهت الگو با پروتئین هدف بسیار زیاد

میباشد .مدلسازی ساختار در  I-TASSERبراساس ارزیابی کیفی

است ،لذا این احتمال را ایجاد میکند که مزیتی در مدلسازی

موضعی ساختار ( )structurelocalqualityو بتا فاکتور ()β-factor

برای آن وجود ندارد .اما باید خاطر نشان کرد که با توجه به

نرماالیز شده ،میباشد .کیفیت موضعی ساختار مدلسازی شده به

اهمیت این پروتئین در شرایط تنش و درگیر بودن آن در بسیاری

 Z-scoreو بتا فاکتور ( )β-factorنرماالیز شده بستگی دارد .به

از شرایط نامساعد محیطی اولین قدم در انجام مطالعات بعدی

میزان انحراف فاصله بین یک رزیجیو 1در مدل و ساختار طبیعی

جهت طراحی لیگاندهای فعالکننده یا مهارکننده در شرایط تنش،

 Z-scoreگفته میشود .ارزیابی مدلهای ساخته شده بر اساس

قطعاً مدلسازی این پروتئین میباشد .میزان همسانی زنجیره اسید

 RMSD ،TM-scoreو  C-scoreمیباشد که بر اساس همترازی

آمینه  HSPطیور با  HSC70گاوی و دیگر خصوصیات این مدل-

الگو و تقارب پارامترهای ساختاری محاسبه میشود .بهترین مدل

سازی در جدول  1نشان داده شدهاست (جدول  .)1نمودارهای

از بین این پنج مدل براساس این پارامترها انتخاب شد .در پایگاه

ارزیابی کیفی موضعی ساختار و میزان  Z-scoreدر مورد تابع

اطالعاتی  Swiss Modelنیز سه مدل پیشنهاد شد که ارزیابی

حسابی مرکب  ،QMEAN4تمامی اتمها ،کربن بتا ،حاللیت و

GMQE

زوایای چرخشی در شکل  1نشان داده شدهاست .الزم به ذکر

و QMEAN4میباشد و بهترین مدل از بین این  9مدل براساس

است که با توجه به اینکه تنها  559رزیجیو از پروتئین

این پارامترها انتخاب شد .تابع QMEAN4یک تابع حسابی مرکب

( bovine HSC70 )4fl9.1.Aدر ساختار کریستال شده پروتئین

کیفیت ساختاری این مدلها براساس پارامترهای

برای ارزیابی کیفیت  globalو  localساختار مدلسازیشده می-

 HSC70گاوی وارد شدهاند در نتیجه فقط تا اسید آمینه شماره

باشد .تابع QMEAN4شامل چهار توصیف ساختاری پتانسیل

 550از پروتئین  HSPطیور با  HSC70گاوی همردیف شد و

زاویه چرخش ،پتانسیل فاصله اتمها ،اثر متقابل کربن بتا و پتانسیل

مدلسازی انجام شد و برای حدود  61رزیجیو فرایند مدلسازی

حالل پوشی میباشد GMQE .یک ارزیابی کیفی است که

انجام نشد .شکل  2تصویر ساختار مدل شده را نشان میدهد.

خصوصیات همترازی مدل-الگو را ترکیب میکند .بهمنظور

هرچند ممکن است که عدم وجود این قسمت از پروتئین هدف

SPDBV

در مدل نهایی ساختهشده اشکالی ایجاد نکند اما بهمنظور آنالیز

( )/http://spdbv.vital-it.chاستفاده شد .همچنین نمودارهای

جامع ساختاری و دستیابی به یک مدل که طول بیشتری از

راماچاندران نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

توالی این را پوشش دهد ،فرایند مدلسازی در پایگاه اطالعاتی

ارزیابی و مطالعه ساختاری مدل ساختهشده از نرمافزار

 TASSERنیز انجام شد .مدلسازی ساختار در
Residue
Global Model Quality Estimation
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جدول  -1میزان همسانی زنجیره اسید آمینه HSP70طیور با  HSC70گاوی
Description

Coverage

Range

Seq
Similarity

Resolution

Method

Found
by

Oligo-state

Seq
Identity

Template

Heat shock cognate
protein 71kDa

1/62

5-550

1/52

1/91A

X - ray

BLAST

monomer

69/60

4f19.1.A

شکل  -1نمودارهای ارزیابی کیفی موضعی ساختار و نمودار Z-score

در پایگاه اطالعاتی  I-TASSERبه کمک آنالیز توالی اولیه در ده
برنامه پایهای این پایگاه ابتدا یک هم ترازی صورت میگیرد.
سپس  I-TASSERبه کمک خروجی این ده برنامه و ده ساختار
ایجاد شده ،چند مدل پیشبینی میکند .شکل  9تصویر ساختار
مدل شده را نشان میدهد .ساختار مدلسازی شده در

I-

 TASSERاز  099رزیجیو تشکیل شده و تقریباً تمامی ساختار را
پوشش میدهد .در مدل ارائه شده درصد ساختارهای ثانویه پیش-
بینی شده بهصورت شکل  9میباشد .پیشبینی  I-TASSERدر
مورد ساختارهای ثانویه آلفا هلیکس در شکل  9بهصورت  Hقرمز

شکل  -2ساختار مدلسازی شده  HSP70طیور در .Swiss Model

رنگ ،در مورد صفحات بتا بهصورت  Sآبی رنگ و نواحی راندوم
کویل بهصورت  Cنمایش داده شده است.
در مدل ارائه شده در  I-TASSERمیزان بتا فاکتور (9 )β-factor
نرماالیز شده پیشبینی شده برای توالی کامل این پروتئین به-
صورت شکل  5میباشد .رزیجیوهایی با بتا فاکتور باالتر از  2از
پایداری کمتری در آزمایشات ساختاری برخور دارند .همانطورکه
مشاهده میشود تعداد اندکی از رزیجیوها دارای بتا فاکتور باالتر
از  2بوده و درصد باالیی از رزیجیوها بتا فاکتور آنها در این مدل
منفی بوده و این ضریب اطمینان باالیی برای مدل ساخته شده

شکل -9ساختار مدلسازی شده  HSP70طیور در I-TASSER

فراهم میکند (شکل .)5ارزیابی کیفیت ساختاری این مدلها
براساس پارامترهای  TM-score ،C-scoreو  RMSDمیباشد.
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درصد این پارامترهای برای مدل ساخته شده بهصورت زیر می-

با فعالیت اتصال به سوبسترا میباشد .سوبسترای

باشد.

پپتیدهای هیدروفوب میباشند .دمین به دو زیر دمین  Iو  IIتقسیم
)C-score=0.14 (Read more about C-score
Estimated TM-score = 0.73±0.11
Estimated RMSD = 7.5±4.3Å

میزان  C-scoreبین  -5تا  +2بوده و میزان باالتر آن نشان دهنده
ضریب اطمینان باالتر مدل ساخته شده میباشد .در مدل ساخته
شده در  I-TASSERاز  090رزیجیو استفاده شده و در (شکل)9
نشان داده شدهاست.

HSP70

میشود که  ATPبه شکاف بین این دو زیر دمین متصل میشود.
با هیدرولیز  ATPبه کمک چاپرون کمکی  HSP40دو دمین
 HSP70از هم دور میشوند ( .)Guzhova et al. 2005در این
هیدرولیز رزیجیوی آرژنین  129و تیروزین  921و ایزولوسین
 161از  HSP70نقش دارند (

Chou et al. 2003; Jiang et al.

 .)2007با توجه به اینکه بسیاری از اطالعات ساختاری از مدل-
سازی  HSP70انسانی و HSP70گاوی به دست آمدهاست و با

بحث

توجه به تشابه باالی توالی دو پروتئین  HSP70طیور و

HSP70

پیشگویی ساختار سوم بعضی از پروتئینها که ساختار کریستال

گاوی میتوان دمینهایی مشابهی را برای  HSP70طیور در نظر

آنها تعیین نشدهاست مزایای زیادی دارد .بهعنوان مثال ،اگر

گرفته و مشابه آن ساختارها را در  HSP70طیور پیشبینی نمود.

پروتئینی نقش حیاتی در مسیرهای شناخته شده داشته باشد یا

رزیجیوهای درگیر در فرایند هیدرولیز  ATPرا میتوان با استفاده

نقش آن در مکانیسم بروز یک بیماری و یا در شرایط خاص

از مطالعات  Blastو آنالیز دقیق مدل شناسایی نمود .ساختار

معلوم باشد ،پیشگویی ساختار آن از طریق ابزار شبیهسازی برای

 HSP70انسانی قبال مدلسازی شدهاست (

طراحی دارو یا محرک فعالسازی و یا مهار یک پروتئین خاص

 .)Svedas 2010هر چند ساختار کریستال بخشی از

در یک بیماری و یا شرایط خاص با شبیهسازی ساختار سوم آن

انسانی تعیین شده بود اما به منظور درک بهتر مدلسازی از

پروتئین مقرون به صرفه میباشد .در شرایط تنشهای محیطی

تصویری که قبالً تهیه شده بود استفاده شد .شکل  0مقایسه

مانند تنشهای فیزیکی وشیمیایی و تابش ،موادسمی ،آلودگیهای

ساختار HSPرا در این دو گونه نشان میدهد .در این شکل

ویروسی ،اتانول ،آرسنیک ،تزریق اکسیژن بعد از کمبود اکسیژن یا

ساختار دمین -Nترمینال  HSP70انسانی با ساختار  HSP70طیور

انتقال میزان سنتز پروتئینهای تنش گرمایی که پروتئینهای تنش

که در  Swiss Modelو  I-TASSERمدلسازی شدهاست را

نیز خوانده میشوند ،افزایش مییابد .افزایش این پروتئینها از

مشاهده میکنید (شکل .)0با هیدرولیز  ،ATPدمین اتصال به

سلولها در برابر تنش مازاد محافظت میکند .پروتئینهای تنش

سوبسترا از حالت بسته به حالت باز تغییر شکل میدهد در حالی-

گرمایی عالوه براینکه باعث میشوند سلولها در مقابل عوامل

که کالهک آلفا هلیکسی در دسترس بودن آن را برای جایگاههای

مضرمحافظت شوند ،منجر میشوند سلولها در برابر آپاپتوزیس

هیدروفوبی پپتیدهای هدف تنظیم میکند (.)Zhu et al. 1996

Chernorizov and
HSP70

نیز مقاومتر شوند مهمترین آنها  HSP70میباشد که گفته می-

همانطور که اشاره شد دمین -Cترمینال از یک زیر دمین صفحات

شود ،سلولها را در برابر لیزشدن توسط اثر سمی  NOنیز

بتا ( )SBDو یک کالهک آلفا هلیکسی ( )αSBDتشکیل شده-

محافظت میکند .پیشگویی ساختار  HSP70در طیور میتواند

است ( .)Jiang et al. 2007مقایسه ساختار دمین -Cترمینال

اولین قدم در جهت بدست آوردن اطالعات در مورد خواص

 HSP70انسانی با ساختار  HSP70طیور که در

ساختاری این پروتئین به منظور افزایش فعالیت آن در شرایط

مدلسازی شدهاست نشان میدهد که بخش کالهک آلفا هلیکسی

تنش محیطی باشد .پروتئین  HSP70یک پروتئین دو دمینی وابسته

 HSP70طیور در  Swiss Modelمدلسازی نشده و در ساختار

به  ATPمیباشد .این پروتئین دارای یک دمین در انتهای آمینی با

نهایی وارد نشدهاست.

فعالیت  ATPaseبوده که  ATPرا به ADPو فسفات تجزیه می-
کند ( ،)Nollen et al. 2001و یک دمین در انتهای کربوکسیلی آن
901
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شکل  -9پیشبینی درصد ساختارهای ثانویه آلفا هلیکس ،صفحات بتا و راندوم کویلدر.I-TASSER

شکل -5میزان بتا فاکتور ( )B-factorنرماالیز شده پیشبینی شده برای توالی کامل پروتئین مدلسازی شده  HSPطیور.

علت این امر این است که  Swiss Modelاز الگوی پروتئین

ترمینال ،الگوی ساختاری این بخش نیز شباهت باالیی با

( HSC70 )4FL9گاوی استفاده نموده که این ساختار بخش

انسانی داشته و از الگوی ساختاری مشابهی برخوردار است و پنج

کالهک آلفا هلیکسی در آن تعیین ساختار نشدهاست .همچنین

آلفا هلیکسی که در  HSP70انسانی گزارش شده در اینجا نیز قابل

این مدل نشان میدهد که زیر دمین صفحات بتا ( )SBDکه به

مشاهدهاست .همچنین ،زیر دمین صفحات بتا ( )SBDنیز دارای

پپتیدها متصل میشود دارای الگویی مشابه  HSP70انسانی بوده و

الگویی مشابه است .این مدل نشان میدهد که موقعیت قرارگیری

صفحات بتای مشابهی تشکیل دادهاست .از طرفی ساختار دمین

این دو زیر دمین نسبت به همدیگر تا حدودی در دو  HSPانسانی

-Cترمینال  HSP70طیور که در  I-TASSERمدلسازی شده

و طیور متفاوت است و نسبت به قرارگیری آنها در  HSPانسانی

دارای بخش کالهک آلفا هلیکسی میباشد .مشابه دمین -N

از هم دور شدهاند .عمده دلیل آن به خاطر لوپی است که این دو
ژنتیک نوین /دوره یازدهم /شماره  /2تابستان 9315

HSP70

901

م لسازی نرماف اری پروتئين تنش گرمايی... 77

الهام رضواننژاد و همکاران

زیردمین را به هم وصل میکند .با توجه به سخت بودن مدل-

 HSP70طیور میتواند مشابه با  HSP70انسانی باشد و میان

سازی ساختارهای ثانویه لوپها در پروتئینها که میتوانند

کنشهایی که  HSP70انسانی با سایر پروتئینهای سلولی برقرار

حالتهای مختلفی را بپذیرند موقعیت قرارگیری این دو زیر دمین

میکند  HSP70طیور نیز میتواند با پروتئینهای سلولهای

در ساختار مدلسازی شده میتواند نسبت به هم متفاوت باشد .از

پرندگان برقرار نماید .این رفتار در شناسایی فاکتورهای اثر گذار

طرفی هلیکس  Aو  Bدر اینجا به هم چسبیدهاند که علت آن

بر فعالیت سلولهای پرندگان در شرایط تنش بسیار کمک کننده

وجود یک لوپ بسیار کوچک است که آن را به عنوان بخشی از

است .در واقع با توجه به دانش پایین در زمینه مطالعه

آلفا هلیکس شناسایی نموده است.

طیور از دادههای مربوط به حوزه  HSP70انسانی میتوان در

در مجموع مدلسازی  HSP70اولین مرحله در شناسایی ساختار

بسیاری از فرضیات و عملکردهای  HSP70طیور استفاده نمود و

 I-TASSERو Swiss

در مرحله اول از این اطالعات بهصورت اولین احتمال استفاده

 Modelمدل ساختاری مشابهی از این چاپرون ارائه میکنند که با

نمود .دادههای این مقاله به عنوان نمونه میتوانند در زمینه

توجه به شباهت باالی توالی اسید آمینه این چاپرون با چاپرون-

داروهای طراحی شده که در عملکرد با  HSP70انسانی میباشند

های تعیین ساختار شده میتوان در آنالیزها و طراحیهای بعدی

و استفاده از همان داروها در حوزه طیور بسیار کمک کننده باشند.

از این مدلها با ضریب اطمینان باال استفاده نمود .این پروژه از

این دادهها میتوانند به فهم چگونگی نحوه میان کنش

اهمیت ویژهای برخوردار است نتایج این پژوهش نشان دهنده

طیور با سایر پروتئینها و HSPهای طیور کمک کرده و زمینهساز

شباهت ساختاری مناسب بین  HSP70طیور و  HSP70انسان می-

روشن شدن نحوه فعالیت آن در درون سلولهای طیور باشد.

پروتئینی این چاپرون میباشد .هر دو پایگاه

باشد .از این رو میتوان پیشیبنی نمود که رفتار و عملکرد

شکل  –0مقایسه ساختار دمین -Nترمینال  HSP70انسانی ( )Bبا ساختار مدلسازی شده  HSP70طیور در  )A( I-TASSERو (.Swiss Model )C

شکل -2مقایسه ساختار دمین -Cترمینال  HSP70انسانی ( )Bبا ساختار مدلسازی شده  HSP70طیور در  )A( I-TASSERو (.Swiss Model )C
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همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ساختار در هر سه تصویر

که در  HSP70انسانی گزارش شده در اینجا نیز قابل مشاهده

از شباهت باالیی برخوردار بوده و زیر دمینها در جایگاههای

است .همچنین ،زیر دمین صفحات بتا ( )SBDنیز دارای الگویی

مشابهی نسبت به هم قرار دارند .بر این اساس میتوان آنالیز

مشابه است .این مدل نشان میدهد که موقعیت قرارگیری این دو

دقیقتر ساختار را انجام داد هرچند که موقعیت تعدادی از

زیر دمین نسبت به همدیگر تا حدودی در دو  HSPانسانی و

رزیجیوها در این سه تصویر کامال یکسان نیست اما میتوان

طیور متفاوت است و نسبت به قرارگیری آنها در  HSPانسانی از

درباره نحوه عملکرد این دمین ،مکانیسم یکسانی را در نظر

هم دور شدهاند .عمده دلیل آن به خاطر لوپی است که این دو

گرفت .دمین -Cترمینال یا دمین اتصال به سوبسترا ( )SBDاز یک

زیردمین را به هم وصل میکند .با توجه به سخت بودن مدل-

زیر دمین صفحات بتا ( )SBDکه به پپتیدها متصل میشود و

سازی ساختارهای ثانویه لوپها در پروتئینها که میتوانند

Jiang et

حالتهای مختلفی را بپذیرند موقعیت قرارگیری این دو زیر دمین

 .)al. 2007کالهک آلفا هلیکسی مجموعهای متشکل از پنج آلفا

در ساختار مدلسازی شده میتواند نسبت به هم متفاوت باشد .از

هلیکس  D ،C ،B ،Aو Eمیباشد ( .)Jiang et al. 2007تصویر 2

طرفی هلیکس  Aو  Bدر اینجا به هم چسبیدهاند که علت آن

مقایسه ساختار دمین -Cترمینال  HSP70انسانی با ساختار

وجود یک لوپ بسیار کوچک است که آن را بهعنوان بخشی از

یک کالهک آلفا هلیکسی ( )αSBDتشکیل شدهاست (

 HSP70طیور که در ( Swiss Model )Cو

(I-TASSER )A

آلفا هلیکس شناسایی نموده است.

مدلسازی شدهاست را نشان میهد (شکل.)2

در مجموع مدلسازی  HSP70اولین مرحله در شناسایی ساختار

با هیدرولیز  ،ATPدمین اتصال به سوبسترا از حالت بسته به

پروتئینی این چاپرون میباشد .هر دو پایگاه  I-TASSERو

حالت باز تغییر شکل میدهد در حالیکه کالهک آلفا هلیکسی در

 Modelمدل ساختاری مشابهی از این چاپرون ارائه میکنند که با

دسترس بودن آن را برای جایگاههای هیدروفوبی پپتیدهای هدف

توجه به شباهت باالی توالی اسید آمینه این چاپرون با چاپرون-

تنظیم میکند ( .)Zhu et al. 1996همانطورکه اشاره شد دمین -C

های تعیین ساختار شده میتوان در آنالیزها و طراحیهای بعدی

ترمینال از یک زیر دمین صفحات بتا ( )SBDو یک کالهک

از این مدلها با ضریب اطمینان باال استفاده نمود .این پروژه از

آلفا هلیکسی ( )αSBDتشکیل شدهاست (.)Jiang et al., 2007

اهمیت ویژهای برخوردار است نتایج این پژوهش نشاندهنده

مقایسه ساختار دمین -Cترمینال  HSP70انسانی با ساختار

شباهت ساختاری مناسب بین  HSP70طیور و  HSP70انسان می-

 HSP70طیور که در  Swiss Modelمدلسازی شدهاست نشان

باشد .از این رو میتوان پیشیبنی نمود که رفتار و عملکرد

Swiss

 HSP70طیور میتواند مشابه با  HSP70انسانی باشد و میان

 Modelمدلسازی نشده و در ساختار نهایی وارد نشدهاست .علت

کنشهایی که  HSP70انسانی با سایر پروتئینهای سلولی برقرار

این امر این است که  Swiss Modelاز الگوی پروتئین ()4FL9

میکند  HSP70طیور نیز میتواند با پروتئینهای سلولهای

 HSC70گاوی استفاده نموده که این ساختار بخش کالهک آلفا

پرندگان برقرار نماید .این رفتار در شناسایی فاکتورهای اثر گذار

هلیکسی در آن تعیین ساختار نشدهاست .همچنین این مدل نشان

بر فعالیت سلولهای پرندگان در شرایط تنش بسیار کمککننده

میدهد که زیر دمین صفحات بتا ( )SBDکه به پپتیدها متصل

است .در واقع با توجه به دانش پایین در زمینه مطالعه

میشود دارای الگویی مشابه  HSP70انسانی بوده و صفحات بتای

طیور از دادههای مربوط به حوزه  HSP70انسانی میتوان در

مشابهی تشکیل دادهاست .از طرفی ساختار دمین -Cترمینال

بسیاری از فرضیات و عملکردهای  HSP70طیور استفاده نمود و

 HSP70طیور که در  I-TASSERمدلسازی شده دارای بخش

در مرحله اول از این اطالعات بهصورت اولین احتمال استفاده

کالهک آلفا هلیکسی میباشد .مشابه دمین -Nترمینال ،الگوی

نمود .دادههای این مقاله بهعنوان نمونه میتوانند در زمینه

ساختاری این بخش نیز شباهت باالیی با  HSP70انسانی داشته و

داروهای طراحی شده که در عملکرد با  HSP70انسانی میباشند

از الگوی ساختاری مشابهی برخوردار است و پنج آلفا هلیکسی

و استفاده از همان داروها در حوزه طیور بسیار کمک کننده باشند.

میدهد که بخش کالهک آلفا هلیکسی  HSP70طیور در
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.روشن شدن نحوه فعالیت آن در درون سلولهای طیور باشد

HSP70

این دادهها میتوانند به فهم چگونگی نحوه میان کنش

های طیور کمک کرده و زمینه سازHSP طیور با سایر پروتئینها و
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ABSTRACT

H

eat shock proteins (HSPs) are the most of intracellular proteins. Their synthesis is rapidly upregulated because of various ‘stressors’ including temperature, glucose deprivation, and infection.
These proteins play an important role in survival cell and intracellular homeostasis under stress
conditions. Since the crystallographic structure of the protein extensively damaged from heat stress it is
not reported in poultry, modeling the structure of HSP70 of poultry can identify the mechanism of action
of this protein against environmental stresses and help to reduce costs related to environmental stresses. In
this study three-dimensional structure of protein HSP70 in poultry, species Gallus gallus was modeling to
identify structural domains and specific position in this structure. The three-dimensional model was
prepared by homology modeling using I-TASSER and Swiss Model with similar and suitable pattern from
database PBD (Homo sapiens HSP70 ,Bovine HSC70). In order to evaluate and analysis of structure
model SPDBV software was used. Quality evaluation of the model was done based on the structural
parameters of C-score, TM-score and RMSD that Showed the quality of the proposed model is suitable
and stable for HSP70 of poultry. Modeling HSP70 in poultry is the first stage in identifying of protein's
structure of this chaperon. Due to the high similarity of the amino acid sequence of this Chaperon with
determined structural Chaperons, this model can high reliability be used in later analysis and design.
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