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Abstract
Objective
Application of molecular biology techniques to the production of new vaccines against different
strains of the Newcastle disease virus (NDV) has been the subject of recent research reports.
Development of improved techniques for genome sequencing has led to the recognition of
protective mechanisms and the identification of possible candidate antigens. The present research
aimed to design a recombinant chimeric immunogen against binding agents in Newcastle virus in
birds.

Materials and methods
Therefore, we conducted this investigation to make a recombinant vaccine in silico in order to
control and eliminate this disease using anti-leptospirosis epitopes, F, and HN antigens. To bind
these epitopes, KK, as AAY linkers, were selected to bind the structure. This structure contained
309 amino acids. The important biological factors of this recombinant vaccine, such as

physicochemical properties, different structures, stability, intrinsic protein disorder, solubility,
and allergenicity of this vaccine structure were evaluated using immune system analysis.

Results
Various analyses confirmed the stability of this structure, and the epitopes predicted in the
chimeric vaccine showed a high potential for inducing the immune response of B cell and T cell.
Thus, immune system analysis revealed that the modeled multi-epitope vaccine could properly
stimulate T and B cell immune responses and could potentially be utilized for prophylactic or
control applications.

Conclusion
The results of this study could be employed to control and eliminate leptospirosis in the future
after confirming its effectiveness by experimental immunological assays.
Keywords: Newcastle, Vaccine design, F and HN, Multi- epitope.

Paper Type: Research Paper.

Citation: Roudbari Z, Ebrahimpour Gorji A, Barazandeh A (2021) Construction of a poly epitope
vaccine against Newcastle disease by immunoinformatics design of immunogenic
proteins. Agricultural Biotechnology Journal 13(2), 171-188.

Agricultural Biotechnology Journal 13(2), 171-188.

DOI: 10.22103/jab.2021.17424.1309

Received: June 8, 2021.

Accepted: July 10, 2021.
Publisher: Faculty of Agriculture and Technology Institute of Plant
Production,

Shahid

Bahonar

University

of

Kerman-Iranian

Biotechnology Society.
© the authors

172
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

ساخت واکسن پلی اپی توپی بر علیه بیماری نیوکاسل بوسیله طراحی ایمونوانفورماتیکی
پروتئین های ایمنی زا

زهرا رودباری
*نویسننن مس وسننن و

رانشننن اس جیر فت جیر فت ایران .ا یا نا وه:

اسننن یار یا گروس علوم راوی رانشننن مس کشنننناو

Roudbari.zahra@ujiroft.ac.ir

عبدالوهاب ابراهیم پور گرجی
کا ش اس ا شم شیالت گروس شیالت ران ش مس علوم رام و شیالت ران ش اس ک شاو

و و ابع طبیعی سا

وا نم ان

ایران.

ایاناوهav.ebrahimpour@yahoo.com :

ارسالن برازنده
اسیاریا گروس علوم راوی رانش مس کشاو

رانش اس جیرفت جیرفت ایران .ایاناوهmabrazandeh@gmail.com :

تا یخ ر یافت1400/03/18 :

تا یخ پذیرش1400/04/19 :

چکیده
هدف :اسننیدارس ا ت ی ها

یسننتشنن اسننی ووی ویی برا توییم واکس ن ها جمیم علیه سننویهها وخیلف ویروس بیما

نیوکا سل ( )NDVوو ضوع گزا شها تحقیقاتی اخیر بورس ا ست .تو سعه ت ی ها بهبوریافیه برا تعیی توایی ژنوم و جر به
ش اسایی و انیسمها وحافظیی و ش اسایی آنییژنها احیمایی کانمیم شمس است؛ تحقیق حاضر با همف طراحی ی

اپی توپ

نوترکیب ر برابر عواول اتصا ر ویروس نیوکاسل ر پرنمگان انجام شمس است.
مواد و روشها :ر ای تحقیق برا

ساخی واک س نوترکیب ا وشها بیواندو واتی ی ا سیدارس شمس ا ست تا با ا سیدارس ا

آنییژنها ضم ای ویروس آنییژنها  HNو  Fای بیما

ا ک یر و ا بی ببریم .برا اتصا ای اپی توپها ا یی رها

انعطافپذیر وان م  AAYو  KKبهع وان پیونمره مسها سنناخیا انیخاش شننمنم .ای سنناخیا حاو  309اسننیمآوی ه اسننت.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،2تابستان )1400
فاکیو ها وهم بیویوژی ی ای واکس نوترکیب وان م خصوصیات فیزی ی -شیمیایی ساخیا ها وخیلف پایما

اخیال پروت ی

ذاتی حالییت و حساسیت ایی ای ساخیا واکس با اسیدارس ا تجزیهوتحلیل سیسیم ایم ی بمن ا یابی شم.
نتایج :تجزیه و تحلیلها وخیلف پایما

ای

ساخیا ا تأییم کرر و اپی توپها پیشبی ی شمس ر واک س نوترکیب پیان سیل

باالیی ا برا ایقا پاسخ ایم ی سلو  Bها و  Tنشان رار؛ ب ابرای تجزیهوتحلیل سیسیم ایم ی نشان رار که واکس چ م اپی
توپی ویتوانم به ر سیی پاسخها ایم ی سلو  Tو  Bا تحری

ک م و به طو بایقوس ویتوانم برا برناوهها پیش یر یا ک یر

اسیدارس شور .ا نیایج ای وطایعه ویتوان برا ک یر و ا بی بررن بیما
ا وشها ایمونویوژی

نیوکاسل ر آی مس پس ا تأییم اثربخشی آن با اسیدارس

تجربی اسیدارس کرر.

کلیدواژهها :طراحی واکس چ م-اپی توپ نیوکاسل .HN. F
نوع مقاله :پژوهشی.

استناد :وربا

هرا ابراهیم پو گرجی عبمایوهاش برا نمس ا سالن ( )1400ساخت واکس پلی اپی توپی بر علیه بیما

بوسیله طراحی ایمونواندو واتی ی پروت ی ها ایم ی ا .وجله بیوت ویوژ کشاو

نیوکاسل
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مقدمه
طیو بز گتری گروس حیوانات اهلی ا تشننن یل ویره م و تقریباً بیش ا  30ر صنننم پروت ی حیوانی وربوه به ای گروس
ویباشم و ال م به ذکر است که توییم اصلی پروت ی حیوانی توسط طیو به صو ت تجا

ویباشم که فقط  20ر صم ا کل طیو

ووجور ر جهان ا شاول ویشور ()Permin et al. 2001؛ ب ابرای طیو ا وهمتری و ابع توییم پروت ی حیوانی به شما وی ور.
ا طرف ری ر حیوانات اهلی به ع وان و بع و سموویت ووار غذایی ان سان ش اخیه شمس انم( .)Ahsani et al. 2011برا کاهش
یا ا بی بررن ای خطر بایم اه ا هایی برا جلوگیر ا و ور را وها ضنننم عدونی ک مس به نجیرس غذایی تموی شنننور
( .)Zarrabi et al. 2020ی ی ا ای

اس ها ش ا سایی ای عواول بیما

ا و تهیه واک س علیه آنها ا ست( Zarrabi et al.

 .)2020با توجه به ای بیما ها طیو اهمیت یار ر تعیی سننالوت جاوعه را نم .ی ی ا عواول وهمی که ای صنن عت ا
تهمیم و سنناالنه خسننا ت یار به ص ن عت توییم پروت ی وا ر ویک م بیما

نیوکاسننل ویباشننم .بیما

نیوکاسننل ی

بیما
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ویرو سی (NVD)1که ویعلق به خانوارس پا اوی سوویریمس و ج س ا تواووالویروس (ویروس  RNAرا با س س و دی پو ششرا )
ویباشم .ای بیما

قسمتها وخیلف بمن پرنمگان ا جمله سیسیم گوا شی ت دسی و عصبی ا ر گیر ویک م ( Awan et al.

.)1994

ی ی ا عواول وهم ک یر و پیش یر ای بیما

واکسی اسیون ویباشم که نهت ها ووجب کاهش تلدات وی شور بل ه ووجب

کاهش ویزان رفع ویروس به وحیط نیز ویگررر .واکسنن ها بهصننو ت نمس و یا بهصننو ت کشننیه و غیرفعا برا ک یر بیما
نیوکاسل ب ا وی ونم و با توجه به ای نمیتوان ی

واکس اقیصار و وؤثر برا ای بیما

برا همه پرنمگان اسیدارس نمور که

به رییل تمایز سرویوژی ی بی پرنمگان ویباشم .برا حل ای وش ل تالش شمس است تا واکس بر اساس ویروس نوترکیب حاو
ژنها ) fusion (Fو ) Hemagglutination Neuraminidase (HNطراحی و سنناخیه شننور(.)Lee et al. 2008
پروت ی ها  Fو  HNآنییژنها وحافظ ه سی م که اپی توپها آن بر ا ساس  MAbs2نق شهبررا
توپ سنناخیا

پروت ی ها  Fو  HNو ی

شمس ا ست .چ می اپی

اپی توپ عممس خطی ویش ن ل ا  345تا  353اسننیمآوی ه پروت ی  HNتعریف شننمس

است (.)Gotoh et al. 1988
ر تحقیق انجام شمس تو سط  Naohiroاثرات وثبت و پا سخ آنییبار ا ژنها  Fو  NHا ر سویهها وبیال به بیما
نیوکا سل وشاهمس کررنم ( .)Naohiro et al. 1994گلی وپروت ی ها  Fو  HNبر و پو شش ویروس وجور را ر و ویروس ا
قار وی سا ر تا به سلو وو رنظر ویصل شمس و وا ر آن شور) .(Collins et al. 1993اورو س ر طراحی ایمونوژنها و واکس ها
نوترکیب ا بیواندو واتی

اسننیدارس ویشننور که ر بررا نمة وطایعة سنناخیا ها پروت ی ها جمیم و طراحی ای و ییمهایی برا

پیشبی ی اپی توپ ها سنننلو ها  Bو  Tو همچ ی بر سنننی پایما

ایمونوژنها اسنننت .ا ای

بر سیها آ وای ش اهی کاهش وییابم .ا سیدارس ا ابزا ها بیواندو واتی ی کم
) .(María et al. 2017تحقیق حاضننر با همف طراحی ی

اس وان و هزی ه ال م برا

یار به ش ا سایی ایمونوژنها جمیم ویک م

اپی توپ نوترکیب ر برابر عواول اتصننا ر ویروس نیوکاسننل ر

پرنمگان انجام شمس است.

مواد و روشها
طراحی تحقیق :ر وطایعه حاضر جهت طراحی واکس نوترکیب که حاو اپی توپها وخیلف ا ژن  Fو  HNویبا شم
ا نرمافزا ها وخیلدی ا سیدارس شمس ا ست .اپی توپهایی و ا سب که سلو ها  Bایم ی و سلو ها  Tا تحری
اسیخراج شمن و سپس ا پیونمره مها و اسب برا اتصا ای اپی توپها اسیدارس شم .برا شبیه سا

ویک م

اتصا ای ساخیا به

1 Newcastle disease vaccine
monoclonal antibodies
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گیرنمس ر راخل سلو که ر ای وطایعه  BF2*0401ویبا شم ا نرم افزا  PyMOLا سیدارس شمس ا ست .سرانجام ا سرو ها و
نرمافزا ها وخیلدی برا ا یابی واکس نوترکیب اسیدارس شم (ش ل .)1

شکل  .1نمودار روش شماتیک برای طراحی واکسن نوترکیب
Figure 1. Schematic procedure chart for designing the recombinant vaccine

بازیابی توالی  :توایی اسنننیمها آوی ه کاول )hemagglutinin- fusion protein(F) (NP_071469.1

) neuraminidase (HN) (NP_071470.1ا سنننایت ) NCBI (www.ncbi.nlm.nih.govر قایب  FASTAبه
رست آومس است.

پیشبینی اپی توپهای  Bو :Tبرا پیشبی ی و انیخاش اپی توپها آنییبار خطی و ناپیوسنننیه و اسنننب جهت
اسیدارس ر ساخیا واکس ا نرمافزا  (https://tools.iedb.org/bcell/) IEDBاسیدارس شمس است(Peters et al. 2005) .

ای نرم افزا تحت وش با ا سیدارس ا ابزا ها وحا سباتی ویمرکز بر پیش بی ی و تجزیه و تحلیل اپی توپ سلو  Bو  Tا فراهم
وی ک م .همه ای ابزا ها ا طریق وش سایت عمووی آ ارانه ر ر سیرس ه سی م .همچ ی ای وش سرو بر ا ساس انعطافپذیر
قابلیت رسننیرسننی آنییژنیی

و آشگریز بورن اپی توپ ا ر پروت ی ها پیشبی ی ویک م ) .(Emini et al. 1985همچ ی ا
176
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وش سرو  IEDBر ) (https://www.iedb.org/برا پیشبی ی اپی توپها

سلو  Tکه شاول  MHC Iو MHC II

ا ست ا سیدارس شم .برا پیشبی ی  MHC Iا ای و ییم پی ش هار  IEDB 2.19و ا آیل  H-2-Dbا سیدارس شمس ا ست .برا
ش اسایی نوع روم سلو ها  Tایم ی ) (MHC IIر پروت ی ها ایم ی ا انیخاش شمس برا توییم واکس

ا وش سرو IEDB

اسیدارس شمس است که ر آنها ا آیل  H2-IAbبرا طیو اسیدارس شمس است .ر ای نرمافزا وعیا انیخاش اپی توپها کانمیما اوییا
 P-valueباالتر ا  0/5ویباشم.

انتخاب اپی توپ و ساختار واکسن :پس ا ش اسایی اپی توپ برا سلو ها  Bو  Tاپی توپها غیر همپوشانی
با باالتری اوییا برا طراحی واکسن انیخاش شنمنم .ای اپی توپها توسنط اتصنا ره مسها انعطافپذیر  AAYو  KKبه هم
ویصل شمنم..
ارزیابی آلرژیک بودن ساختار واکسن نوترکیب :آیرژ شاول ی
راخلی ا ست که آیرژن ناویمس وی شونم و ر ایجار انواع بیما
بایم ر نظر گرفت واک ش ها آیرژی

سر واک شها پیچیمس ر برابر عواول خا جی و

ها نقش را نم .ی ی ا وهمتری عواولی که ه ام طراحی واک س

به واکسننن اسنننت .ا سنننرو ها وخیلدی وان م  AlgPred AllerTOP 2.0و

AllergenFP 1.0برا آ وایش آیرژ به ای واکس پپییم نوترکیب ا سیدارس شمس ا ست .برا ای و ظو سرو  AlgPredر
) (https://webs.iiitd.edu.in/raghava/algpred/submission.htmlآیرژ

ایی واکسن

ا بر اسنناس شننباهتها اپی

توپ و پپییم ا یابی ویک م .ای وش سننرو با اسننیدارس ا ای و ییم ها وخیلف و ترکیب عمل رر آنها  323وارس حسنناسننیت ا و
 125101وارس غیر حسنناسننیت ا به رسننت آومس ا  Swiss-Portا وو ر ا یابی قرا وی رهم (.)Saha & Raghava 2006
عالوس بر ای

سنننرو  (https://www.ddg-pharmfac.net/AllerTOP/) AllerTOPآیرژ

ایی واکسننن

ا ر توایی

پروت ی بر ا ساس تبمیل کووا یانس ) autocross (ACCبه بررا هایی با طو و ش ل برابر ا یابی ویک م .همچ ی ای وش
سرو آیرژن بورن ووار ا بر ا ساس خ صو صیات ا صلی فیزی ی و شیمیایی پروت ی ها پیش بی ی وی ک م ( Dimitrov et al.

 .)2013ر ن ها یت سنننرو  (https://ddgpharmfac.net/AllergenFP/) AllergenFP v.1.0ی ی ری ر ا ابزا ها
بیواندو واتی

ا ست که بر ا ساس وش جمیم اثر ان شت تو صید ر برا تعیی ای ه آیا واک س نوعی ح سا سیت ایجار ویک م

اسیدارس ویشور.

پیشبینی محتوای آنتیژن واکسننن چند اپی توپ :وحیوا آنییژن واکسنن نوترکیب ا با اسننیدارس ا سننرو ها
وخیلف ) (http://www.ddgpharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.htmlا یابی شمس ا ست VaxiJen .اویی
سننرو پیش بی ی وسننیقل ا هم ترا

آنیی ژن ها وحافظ اسننت .ای همف برا طبقه ب م آنیی ژن ها صننرفاً بر اسنناس

خ صو صیات فیزی و شیمیایی ( )Cut-off: 0.5پروت ی ها بمون ا سیدارس ا هم ترا
ت هایی یا ر ترکیب با وشها پیش بی ی وبی ی بر هم ترا

توایی تو سعه رارس شم .ا سرو وی توان به

اسیدارس کرر.
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ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی واکسن نوترکیب محلول :خصوصیات فیزی ی و شیمیایی وخیلف واکس که
بر اسنننناس ا پی توپهننا

و خ ی لف ا یجننار ویشننننور بننا نرما فزا سننننرو  ProtParamر آر س ا ی یر ن یی

) (https://web.expasy.org/protparam/وو ر بر سنننی قرا گرفت .ای نرمافزا خصنننوصنننیات وخیلدی ا جمله ترکیب
اسیمها آوی ه و شاخص بیثباتی شاخص آیداتی

و سایر شاخصها وهم ا بر سی ویک م ()Gasteiger et al. 2005

پیشبینی سنناختار سننهبعدی :سنناخیا سننهبعم واکسنن نوترکیب با اسننیدارس ا  I-TASSERر آر س ای یرنیی
( )Yang & Zhang 2015( )/https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSERپیشبی ی شم که برا برآو ر
وم ها پیشبی ی شمس ا  C-scoreا سیدارس ویک م .ی ی ا وحو ها ا صلی ای وش سایت تو سعه وش ها وحا سباتی برا
پیش بی ی ساخیا سه بعم ووی و ها پروت ی ا توایی اسیم آوی ه و اسی باه عمل ررها بیویوژی ی بر اساس ای و توایی آنها
وی باشم .ا ری ر قابلیت ها ای وش سایت ترکیب ای و ییم ها وحاسباتی و آ وایش ها بیوشیمی برا طراحی ووی و ها
پرو ت ی جننمی نم بننا قننا ب لی نت هننا

پیشنننرفیننه فرا تر ا پرو ت ی هننا

ط ب ی عی اسننننت .سنننرو GalaxyRefine

) (http://galaxy.seoklab.org/refineعمل رر کیدیت وم پیشبی یشمس با نرمافزا  I-TASSERا افزایش ویرهم.
اعتبار سنجی مدل انتخاب شده واک سن نوترکیب :بهو ظو اعیبا س جی و ا یابی ساخیا واک س نوترکیب ا سه
سرو اسیدارس شمس است ا جمله  RAMPAGE ProSAwebو  .ERRATا وش سایت  ProSAwebنمرس  Zکیدیت کلی
وم

ا نشان وی رهم و وقما آن ر نمورا نمایش رارس وی شور که شاول نمرات  Zتمام نجیرس ها پروت ی ی آ وایش اهی تعیی

شمس ر ساخیا پروتیی فعلی ا ست ر ای طرح گروس ها

سا س ا و ابع وخیلف (ا شعه ای س  )NMRبا نگ ها وخیلف

ت شخیص رارس وی شونم .وی توان ا آن برا بر سی ای ه آیا نمرس  Zساخیا و ور ر وحمورس اوییا اتی ا ست که وعموالً برا
پروت ی ها بووی با انما س وشابه یافت وی شور اسیدارس کرر .برا تأییم ساخیا و ترکیب پروت ی ( Wiederstein & Sippl

 )2007و همچ ی نقشه ( )https://mordred.bioc.cam.ac.uk/~rapper/rampage.phpاویهها  phiو  psiبرا هر
ا سیمآوی ه ر پپییم نوترکیب با اواچانم ان وحا سبه شم .ر خ صوص سرو اواچانم ان بایم ا شا س کرر که ای سرو ا وم ها
ایانه ا پلی پپییمها کوچ
ساخیا برا تماس نزری

برا تغییر سی سیماتی

 phiو  psiبا همف یافی ترکیبات پایما ا سیدارس وی ک م .ر ترکیب هر

بی اتم ها وو ر بر سی قرا وی گیرر ( .)Lovell et al. 2003سرانجام ا نرمافزا سرو ERRAT

) (https://servicesn.mbi.ucla.edu/ERRAT/برا تعاول غیرپیونم بی انواع وخیلف اتم ها اسنننیدارس شنننمس اسنننت.
 ERRATاصطالحاً "عاول کلی کیدیت" برا فعل و اندعاالت اتمی غیر پیونم است که نمرات باالتر نشان ر کیدیت باالتر است.
وحمورس پذیرفیه شمس عمووی برا وم با کیدیت باال>  50است (.)Colovos & Yeates 1993
ات صال مولکولی واک سن چند اپی توپ با  :BF2*2101اتصننا ووی ویی واکسن سنناخیه شننمس با BF2*0401

) (4g42.pdbو شننن ما س رسنننیرسنننی ) NCBI (NP_001026509.1با سنننرو  Cluspro 2.0ان جام شنننم .ر آر س
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ای یرنیی ) (http://cluspro.bu.edu/login.phpووجور اسننت .بهو ظو ا یابی ویل اتصننا یی انم پروفایل و .BF2*0401
ای

سرو ویتوانم کل پروت ی

ا به ی می ر به و شی سریع و اتوواتی

ات صا با ا سیدارس ا نرمافزا  PyMOLو صو سا

وی صل ک م ( .)Vajda et al. 2017ر نهایت نییجه

شم PyMOL .ی

ابزا گرافی ی ووی ویی کراس پلیدرم ا ست و به طو

گسیررس ا برا تجسم سه بعم واکروووی و ها وو ر اسیدارس قرا وی گیرر .ابزا ها  PyMOLبه طو گسیررس توسط پالگی
ها وخیلف ا جمله تجزیه و تحلیل واکروووی ویی وم سننا

همسننانی اتصننا پروت ی -یی انم و وم سننا

فا واکوفو

افزایش یافیه است(.)Janson et al. 2017

نتایج و بحث
تجزیهوتحلیل اولیه توالی پروتئین نامزد واک سن نوترکیب :ر وطایعه حا ضر پروت ی ها

 Fو  HNبه ترتیب با

 553و  577و ا سیمآوی ه بهع وان پروت ی ها ایم ی ا برا طراحی واک س نوترکیب انیخاش شمنم .توایی ای پروت ی ها ا پای اس
رارس  NCBIبه رست آومس است .پس ا ش اسایی اپی توپها وخیلف پروت ی ها  Fو HNای توایی اسیمها آوی ه کوتاس با
رو اتصا ره مس انعطافپذیر  AAYو  KKبه ی می ر وصل شمنم (ش ل .)2

شکل  .2ساختار توالی واکسن نوترکیب .رنگ آبی نشاندهنده اپی توپهای پروتئین  Fو رنگ قرمز مربوط
به اپی توپهای پروتئین HNو رنگ سبز پیونددهنده های مختلف بین اپی توپها میباشند
Figure 2. Amino acid sequence of the recombinant vaccine. Blue indicates protein F
epitopes, red indicates HN protein epitopes, and green indicates different linkers between
epitopes

ساختار نهایی واک سن نوترکیب :با اسننیدارس ا نرمافزا  IEDBاپی توپها پروت ی هایی برا سننلو ها
) (MHC I and MHC IIبراساس ویژگی آنییژنیی ی قابلیت رسیرسی سطح انعطافپذیر

 BوT

آش روسیی و پیشبی یها اپی

توپ خطی انیخاش شننمنم (جمو  .)1نه تا اپی توپ غیر همپوشننان وربوه به هر پروت ی با باالتری اوییا انیخاش و با اسننیدارس ا
پیونم ره مسها و اسننب به ی می ر اتصننا رارس شننم .واکسن نوترکیب نهایی شنناول  309اسننیمآوی ه اسننت (شن ل  )2که برا
تجزیهوتحلیل بعم ا یابی شم.

179
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،2تابستان )1400

جدول  .1اپی توپهای مورداستفاده در ساختار واکسن نوترکیب پس از پیشبینی در سلولهای ایمنی  BوT
Table1. Epitopes used in recombinant vaccine structure after prediction in B and T immune
cells

طول اپی توپ

توالی

شروع و پایان جایگاه

آنتیژن

length of peptides

Sequences

Start–end position

Antigen

9

LAGGNMDYL

31-39

F T MHC1

9

KQSCNVLSL

1-9

F T MHC1

10

TSPALNKLTI

16-25

F T MHC1

15

STTRGFASALVPKVV

29-43

F T MHC2

15

ALGVATAAQITAAAA

127-141

F T MHC2

15

TVFGPQITSPALNKL

219-233

F T MHC2

20

CKMTTCRCVNPPGIISQNYG

394-414

F B -cell

20

SGLITGNPILYDSQTQLLGI

266-286

F B -cell

20

NRTLTTLLTPLGDSIRRIQE

85-105

F B -cell

9

TVPPNTVTL

39-47

HN T MHC1

11

LALLNTETTIM

24-34

HN T MHC1

9

FSPALLYPM

1-9

HN T MHC1

15

SLLYSMGASTPSDLV

43-57

HN T MHC2

15

TSLSYQINGAANNSG

108-122

HN T MHC2

15

QEHLNFIPAPTTGSG

17-31

HN T MHC2

20

IPAPTTGSGCTRIPSFDMSA

163-183

HN B -cell

20

FGDWVANYPGVGGGSFIDSR

292-312

HN B -cell

20

SKATETEEEDYNSAVPTRMV

252-272

HN B -cell

آلرژی و آنتیژنی واکسن نوترکیب :به و ظو ا یابی ویزان حساسیت ایی واکس نوترکیب ا نرمافزا AllerTOP

 AlgPredو  AllergenFP 1.0ا سیدارس شم .نیایج به ر ست آومس ن شان رار که واک س نوترکیب هیچ ونه آیرژ

ایی ایجار

ن ررس است .عالوس بر ای آنییژنی ای واکس نوترکیب با اسیدارس ا سرو  VaxiJen v2.0به ویزان  0/47پیشبی ی شم.
خواص فیزیکی و شیمیایی واکسن :برا ا یابی خصوصیات فیزی ی و شیمیایی واکس انیخاش شمس ا سرو
 ProtParamاسیدارس شم .نیایج نشان رار که ای ساخیا حاو  309اسیمآوی ه با و ن ووی ویی  3262260و نقطه ایزوای یری ی
نظر ) (Theoretical PIبرابر با  9/63است .تعمار کل اتمها ای واکس نوترکیب  4629بور که کرب با  1454هیم وژن با
 2339نییروژن با  385اکسیژن با  439و ر نهایت گوگرر با  12اتم ا ع اصر تش یلره مس ای ساخیا هسی م .عالوس بر ای گلوتاوی
و اسیم آسپا تی

اسیمها آوی ه با با و دی بورنم (تعمار با و دی =  )15ر حایی که اسیمها آوی ه آ ژنی و ییزی اسیمها آوی ه
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با با وثبت بورنم (شما س با وثبت =  .)32نیمهعمر ای ساخیا ر بمن پسیانما ان وخمر و  E. coliبه ترتیب >  20 > 1/9و >
 10ساعت پیشبی یشمس است.
پیشبینی و اعتبارسنجی ساختار سوم I-Tasser :سرو

است برا پیشبی ی ساخیا سوم اپی توپها اسیدارس

ویشور .ای سرو بر اساس  C-scoreپ ج وم با بیشیری اوییا ا پیشبی ی کررس است .ا ویان ای پ ج وم وم شما س  1با
 C-Score = 1.7بهع وان بهیری وم برا اراوه تجزیه و تحلیل انیخاش شم (ش ل  .)3عالوس بر ای کیدیت ساخیا پیشبی یشمس
با نرمافزا  PROSAبر سی شم .بر ای اساس کیدیت ساخیا پروت ی ر وحمورس پروت ی ها ویبلو یا تشخیصرارسشمس با وش
تشمیم وغ اطیسی هسیها ( )NMRبور (ش ل  .)4بر سی طرح اواچانم ان ر وم پیشبی یشمس توسط سرو SAVES v6.0

حاکی ا آن است که تقریباً  209اسیمآوی ه ( )٪56/9ر و اطق وطلوش قرا را نم  128اسیمآوی ه ر و اطق وجا اضافی ( )٪34/9و
 11اسیمآوی ه (  )٪3ر و اطق وم وع است .برا ا یابی کیدیت وم پیش هار ا نرمافزا  ERRATاسیدارس شم و نیایج نشان رار
که ضریب کیدیت کلی ساخیا پیش هار  0/9است.

شکل  .3ساختار سهبعدی واکسن نوترکیب
Figure 3. Three-dimensional structure of the recombinant vaccine

اتصال مولکولی واکسن چند اپی توپ با گیرنده  :BF2*0401اتصا ووی ویی واکس چ م اپی توپ با
 BF2*0401با اسیدارس ا  Cluspro 2.0وو ر ا یابی قرا گرفت و ر وجموع  120وم برا خصوصیات بیوفیزی ی گیرنمس
( )BF2*0401و یی انم (واکس چ م اپی توپی) پیش هار گرریم .ا ویان ای وم ها فقط ی
شمس است .شبیهسا

وم انیخاش شمس و به گیرنمس ویصل

ای اتصا با اسیدارس ا  PyMolانجام گرریم (ش ل .)6
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شکل  :A .4نمودار  :B ,ERRATنمودار  Ramachandranو  :Cکیفیت ساختار پیشبینیشده توسط سرور
 .PROSAضریب کیفیت کلی مدل نهایی  99درصد است .مقادیر حدود  95درصد یا باالتر معموالً وضوح
باالی سازهها را نشان میدهند
Figure 4. A: ERRAT plot, B: Ramachandran plot and C: quality of the structure predicted
by the PROSA server. The overall quality factor of the final model is 99%. Values around
95% or higher usually show high resolution of structures

بحث
بیما
ا برو بیما

نیوکا سل ی ی ا بیما ها شایع ر ص عت طیو بورس و خسا ات اقیصار جم
نیوکاسل ر ان لسیان ر سا  1933واکس  Hا سویه بیما

سویه  Hitchner B1و ال سوتا ا ویروسها غیر بیما

ا به ای ص عت وا ر ویک م .بعم

ا بهع وان اویی واکس تهیه گرریم .به رنبا آن

ا وز عه بهع وان واک س وعرفی و و صرف شم ( Alexander et

 .)al. 2004عایت کاول ا صو بهما شت و واک سی ا سیون و ا سب ا جمله اسها پی ش یر ا ای بیما ها ا ست .ت ی ها
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ویماو توییم واکس نیا به پرو ش وی روا گانیسمها بیما

ا و ش اسایی اجزا ایم ی ا را ر که وانبر هسی م و فقط ویتوان م

آنییژنهایی ا که ب سیا توییم و خایص ه سی م ت شخیص ره م .ر همی حا فراوانی پروت ی همی شه شاول ایم ی ایی نی ست و
گاهی اوقات آنییژنها توییم شمس ر راخل بمن ر طی پاتوژنز نمیتوان م ر شرایط آ وای ش اهی توییم شونم .ا طرف ری ر ا
وش هایی نمیتوان برا وی روا گانیسنننم ها غیر قابلکشنننت اسنننیدارس کرر ( ;Arnon & Ben-Yedidia 2003

چی

 .)Temizoz et al. 2016ب ابرای پیشننرفتها وربوه به تعیی توایی ژنوم و ظهو بیواندو واتی

وشها جمیم

ا برا

وطایعه آنییژنها وحافظ ا جمله واکسی ویوژ وع وس وعرفی کررس است.

شکل  .5مدل ات صال گیرنده ( )BF2*0401و پروتئین نوترکیب به د ست آمده تو سط  .Cluspro 2.0گیرنده
به رنگ سبز و لیگاند با رنگ آبی روشن نشان داده شدهاند .برای شبیه سازی این اتصال از نرمافزار Pymol

استفاده شد
Figure 5. Docking model of a BF2*0401 molecule and fusion protein obtained by the
Cluspro 2.0. A BF2*0401 and ligand are shown in green, red and light blue, respectively.
)Pymol software was used for visualization of Docked model. (Color figure online

برا کاهش شننیوع بیما

نیوکاسننل پروت ی هایی وان م  Fو  HNا برا طراحی واکس ن نوترکیب انیخاش کرریم که

کانمیماها بایقوسا برا طراحی واکس بورنم .بر اساس اپی توپها وخیلف ای رو پروت ی
خ صو صیات آن ا یابی شم .پروت ی ها  Fو  HNر بیما

نیوکا سل آنییژنها خ ثی ک مس ویروس و همچ ی آنییژنها

وحافظ ا صلی ه سی م ( )Boursnell et al. 1990; Cosset et al. 1991با ای حا
آنییبار

ساخیا واکس نوترکیب طراحی و

سهم هر پروت ی  Fو  HNر پا سخ

سرم و ویزان ایم ی وحافظ به و ضوح و شخص نبور .ویروس نیوکا سل حاو رو گلی وپروت ی غ شا ا ست پروت ی

پیوست ویروس هماگلوتی ی -نو آوی یما  HNو پروت ی همجوشی  Fکه ر سطح خا جی ویروس به صو ت برجسی ی هایی وان م
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سنن بله شنن ل وی گیرنم .پروت ی  HNوسنن و اتصننا ویروس به گیرنمسها حاو اسننیم سننیایی
گلی وپروت ی ها  HNو Fا نظر عدونت و بیما

ر سننلو ویزبان اسننت.

ایی ویروس وهم هسی م ) .(Nagy et al. 1991پروت ی ها  HNو F

پا سخها آنییبار خ ثی ک مس ویروس توییم ویک م و آنییژنها وحافظ ه سی م ( Boursnell et al. 1990; Cosset et

 .)al. 1991همچ ی ر وطایعه ا ری ر نشننان رارس شننمس اسننت که پروت ی  Fباعث ایجار ایم ی وحافظیی ر برابر ویروس
نیوکاسل ر جوجه ها وی شور( .)Meulemans et al. 1988و عالوس بر آن پروت ی  HNا پرنمگان ر برابر چایش ای ویروس
وحافظت ویک م( )Boursnell et al. 1990; Nagy et al. 1991همچ ی نشنننان رارس شنننمس اسنننت که آنییبار ها
وونوکلونا پروت ی  Fویروس نیوکاسل ا بهیر ا آنییبار ها وونوکلونا پروت ی  HNخ ثی ویک م(.)Russell 1988
ر ساخیا واکس ها نوترکیب پیونم ره مسها ی ی ا قسمتها اجی اشناپذیر واکس ها چ م اپی توپ با نقش ساخیا
و عمل رر ویباشننن م( .)Le-Barillec et al. 2005پیونم ره مس ها انواع وخیلدی را نم که ر ای تحقیق ا ی
اسیدارس شمس است AAY .و  KKبهع وان ی

وو ر ا آنها

اتصا ره مس انعطافپذیر برا اتصا اپی توپها به ی می ر اسیدارس شم .ای اور

باعث شم که ای سا س قابلیت انعطاف و تحرک کافی ا راشیه باشم(.)Argos 1990; Chen et al. 2013

گیرنننمسها آنییژنهننا ی ننی ری ننر ا سنناخیا ها وهننم ر پروسننه طراحننی واکسن هسننی م کننه ر این تحقیننق بننر
اسنناس وطایعننه انجننام ش نمس توسننط ژانننگ جننی و هم ننا ان ( )2012سنناخیا بلننو

 BF2 * 0401ا هاپلوتی ن

B4

همچ نی بنهع وان  B13شن اخیه ویشنور بنهع وان گیرننمس واکسن نوترکینب انیخناش شنم .سن جشها اتصنا بنه پپیینم
نشنان ویرهنم کنه ر شنرایط آ وایشن اهی نشنان رار کنه  BF2 * 0401ویتواننم اننواع بیشنیر ا پپیینمها ا ا آنچنه ر
سنطح سنلو ها

 B4یافنت ویشنور ویصنل ک نم( .)Zhang et al. 2012تجزینه و تحلیلهنا وخیلنف سیسنیم ایم نی

نشنان رارساننم کنه اپنی توپهنا انیخنابی بنه شنمت بنه  MHC II MHC Iو سنلو ها
ویتوان م پاسخ سیسنیم ایم نی هوونو ا و سنلویی ا تحرین

 Bخطنی وابسنیه هسنی م و

ک نم .بنر اسناس وطایعنها کنه توسنط عثمنان و هم نا ان ر

 2016انجنام شنم بنر اسناس پروت نل ابنزا پیشبی نی و تحلیلنی ) (IEDB-ARاپنی تنوپ سنلو  Bاپنی تنوپ سنلو T

کم نی و اپنی تنوپ  CTLا پنروت ی  HNسنویهها پرخطنر وینروس نیوکاسنل پیشبی نی شنم .سنپس اپنی توپهنا
 CTLبه ع نوان کانمینماها واکسن انیخناش شنمنم .همپوشنانی بنی اپنی توپهنا سنلو  Tکنالس ) MHC I (B-Fو
)MHC II (B-Lنشنانره مس احیمنا ا ائنه آنینیژن بنه سنلو ها ایم نی ا طرینق هنر رو وسنیر  MHCکنالس  Iو
548

 IIبنننهویژس همپوشنننانی بنننی ISNTLFGEF556

و  546AEISNTLFG554ویباشننن م ( Osman et al.

.)2016
ر وش in silicoبننا بر سننی و نناطق اپییوپینن

بننایقوس و وحافظننت شننمس ا همنناگلوتی ی -نو آوی یننما ( )HNو

گلی وپروت ی هننا همجوشننی) (Fبننرا ایقننا پاسننخها ویننروس نیوکاسننل چ ننم اپننی تننوپ ویتوانننم و اسننب باشننم.
184
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 ا کنه بنه ریینل قرا گینر رT  وB پیشبی یها اپنی تنوپ نشنان رار کنه سناخیا فرضنی ویتواننم اپنی توپهنا سنلو
 کنه انیظنا پاسنخ ایم نیHRB  وHRA قسنمتها وجنزا ا سنا س یع نی سنر سناقه و و ناطق ت نرا شنمس وعنروف بنه
.)Motamedi et al. 2014( باالیی را نم ا ایقا ک م
فرصت و اسبی برا تجزیه و تحلیل و طراحی ایمونوژنها فراهم

با توجه به شم و افزون وشها و ابزا ها بیواندو واتی

 نیایج وطایعه حاضر نشان رار.شمس است تا با کمیری هزی ه و ر ومت وان کوتاس به نیایج وطلوش ر وی ه طراحی واکس برسیم
 با ای حا قابلذکر.نیوکاسل ر نظر گرفیه شور

کانمیم ر ر وان پیش یرانه بیما

که ای واکس نوترکیب ویتوانم بهع وان ی

.است که وطایعات بیشیر ر وو ر عمل رر رقیق ای واکس ر طیو ال م است تا بیوان ا واکس به طو سمی اسیدارس کرر
 ن ا نمگان بر خور ال م ویران م ا خانم رکیر خمیجه نصننیر به خاطر وطایعه وی وقایه حاضننر و ا ائه:سپا سگزاری
.نمای م

نظرها ا شم م سپاس زا

References

Ahsani M, Bafti MS, Esmailizadeh A et al. (2011) Genotyping of isolates of Clostridium
perfringens from vaccinated and unvaccinated sheep. Small Rumin Res 95, 65-69.
Alexander DJ, Bell JG, Alders RG (2004) A technology review: Newcastle disease, with
special emphasis on its effect on village chickens.
Argos P (1990) An investigation of oligopeptides linking domains in protein tertiary
structures and possible candidates for general gene fusion. J Mol Biolog 211, 943958.
Arnon R, Ben-Yedidia T (2003) Old and new vaccine approaches. Int Immunopharmacol
3, 1195-1204.
Awan MA, Otte M, James A (1994) The epidemiology of Newcastle disease in rural
poultry: a review. Avian Pathol 23, 405-423.
Boursnell M, Green P, Samson A et al. (1990) A recombinant fowlpox virus expressing
the hemagglutinin-neuraminidase gene of Newcastle disease virus (NDV) protects
chickens against challenge NDV. Virol 178, 297-300.
Chen X, Zaro JL, Shen W-C (2013) Fusion protein linkers: property, design and
functionality. Adv Drug Deliv Rev 65, 1357-1369.
Collins M, Bashiruddin J, Alexander D (1993) Deduced amino acid sequences at the
fusion protein cleavage site of Newcastle disease viruses showing variation in
antigenicity and pathogenicity. Arch Virol 128, 363-370.
185
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

)1400  تابستان،2  شماره،13 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره
Colovos C, Yeates TO (1993) Verification of protein structures: patterns of nonbonded
atomic interactions. Protein Sci 2, 1511-1519.
Cosset F-l, Bouquet J-F, Drynda A et al. (1991) Newcastle disease virus (NDV) vaccine
based on immunization with avian cells expressing the NDV hemagglutininbeuraminidase glycoprotein. Virol 185, 862-866.
Dimitrov I, Flower DR, Doytchinova I (2013) AllerTOP-a server for in silico prediction
of allergens. In: BMC bioinformatics. BioMed Central. pp. 1-9.
Gasteiger E, Hoogland C, Gattiker A et al. (2005) Protein identification and analysis tools
on the ExPASy server. The proteomics protocols handbook, 571-607.
Gotoh B, Sakaguchi T, Nishikawa K et al. (1988) Structural features unique to each of
the three antigenic sites on the hemagglutinin-neuraminidase protein of Newcastle
disease virus. Virol 163, 174-182.
Janson G, Zhang C, Prado MG et al. (2017) PyMod 2.0: improvements in protein
sequence-structure analysis and homology modeling within PyMOL. Bioinformatic
33, 444-446.
Le-Barillec K, Magalhaes JG, Corcuff E et al. (2005) Roles for T and NK cells in the
innate immune response to Shigella flexneri. J Immunol 175, 1735-1740.
Lee Y-J, Sung H-W, Choi J-G et al. (2008) Protection of chickens from Newcastle disease
with a recombinant baculovirus subunit vaccine expressing the fusion and
hemagglutinin-neuraminidase proteins. J Vet Sci 9, e301.
Lovell SC, Davis IW, Arendall III WB et al. (2003) Structure validation by Cα geometry:
ϕ, ψ and Cβ deviation. Protein 50, 437-450.
María R, Arturo C, Alicia JA et al. (2017) The impact of bioinformatics on vaccine design
and development. InTech, Rijeka, Croatia.
Meulemans G, Letellier C, Gonze M et al. (1988) Newcastle disease virus f glycoprotein
expressed from a recombinant vaccinia virus vector protects chickens against live‐
virus challenge. Avian Pathol 17, 821-827.
Motamedi MJ, Amani J, Shahsavandi S et al. (2014) In silico design of multimeric HNF antigen as a highly immunogenic peptide vaccine against Newcastle disease virus.
Int J Pept Res Ther 20, 179-194.

186
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

1400 ،رودباری و همکاران
Nagy E, Krell P, Dulac G et al. (1991) Vaccination against Newcastle disease with a
recombinant baculovirus hemagglutinin-neuraminidase subunit vaccine. Avian Dis
15, 585-590.
Naohiro K, Masahiro N, Mitsuru O et al. (1994) Protective effect of individual
glycoproteins of Newcastle disease virus expressed in insect cells: the fusion
protein derived from an avirulent strain had lower protective efficacy. Virus Res
32, 373-379.
Osman MM, ElAmin EE, Al-Nour MY et al. (2016) In silico design of epitope based
peptide vaccine against virulent strains of hn-newcastle disease virus (NDV) in
poultry species. IJMCR: Int J Curr Multidiscip Stud 4.
Permin A, Pedersen G, Riise J (2001) Poultry as a tool for poverty alleviation:
Opportunities and problems related to poultry production at village level. In:
ACIAR proceedings. ACIAR; 1998. pp. 143-147.
Peters B, Sidney J, Bourne P et al. (2005) The design and implementation of the immune
epitope database and analysis resource. Immunogenet 57, 326-336.
Russell P (1988) Monoclonal antibodies in research, diagnosis and epizootiology of
Newcastle disease. In: Newcastle disease. Springer. pp. 131-146.
Saha S, Raghava G (2006) AlgPred: prediction of allergenic proteins and mapping of IgE
epitopes. Nucleic Acids Res 34, W202-W209.
Temizoz B, Kuroda E, Ishii KJ (2016) Vaccine adjuvants as potential cancer
immunotherapeutics. Int Immunol 28, 329-338.
Vajda S, Yueh C, Beglov D et al. (2017) New additions to the C lus P ro server motivated
by CAPRI. Protein 85, 435-444.
Wiederstein M, Sippl MJ (2007) ProSA-web: interactive web service for the recognition
of errors in three-dimensional structures of proteins. Nucleic Acid Res 35, W407W410.
Yang J, Zhang Y (2015) I-TASSER server: new development for protein structure and
function predictions. Nucleic Acid Res 43, W174-W181.
Zarrabi A, Alipoor Amro Abadi M, Khorasani S et al. (2020) Nanoliposomes and
tocosomes as multifunctional nanocarriers for the encapsulation of nutraceutical
and dietary molecules. Mol 25, 638.

187
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

)1400  تابستان،2  شماره،13 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره
Zhang J, Chen Y, Qi J et al. (2012) Narrow groove and restricted anchors of MHC class
I molecule BF2* 0401 plus peptide transporter restriction can explain disease
susceptibility of B4 chickens. J Immunolog 189, 4478-4487.

188
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

