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Abstract
Introduction: Cancers are one of the most common diseases known worldwide that have many
tissue and structural heterogeneities that make the treatment process difficult. Breast cancer is one of
the most well-known, and many patients with it are HER2 positive. Conventional cancer treatments
today are not effective enough in preventing death. Immunotoxins are hybrid molecules that contain
a part of the immune system, one antibody or a binding part of the antibody, and the other part is a
toxic part. In this study, we seek to design a new immunotoxin, including the anti-HER2 receptor,
trastuzumab, derived from a single-strand variable fragment (scFv) that binds to a functional part of
a spider family venom called a neurotoxin.
Methods: We examined the physicochemical properties, secondary structure and solubility of
chimeric proteins using ProtParam, respectively. A 3D model of the hybrid protein was created using
I-TASSER servers. Then its structure and solubility were evaluated using PROCHECK and proteinsol. AllergenFP v.1.0 server was used to predict immunotoxin sensitivity and mRNA stability was
assessed by RNAfold. Finally, docking between immunotoxin and HER2 was performed using the
ClusPro server.
Results: The results of the analysis showed that the hybrid protein can be a protein with a stable
secondary structure in solution and has a strong three-dimensional structure and also has a relatively
stable structure mRNA and can bind to the HER2 receptor.
Conclusions: The results of the designed immunotoxin indicated a stable and soluble protein with
the ability to bind optimally to HER2 receptors, which makes it a suitable immunotoxin candidate
for use in the treatment of breast cancer, the assurance of which requires studies. And its study is in
clinical phases.
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چکیده
مقدمه :سرطانها از رایجترین بیماریهای شناختهشده در سراسر جهان میباشد که دارای ناهمگنیهای بافتی و ساختاری زیادی هستند
که این باعث میشود فرایند درمان در آنها با مشکل همراه باشد .سرطان سینه از معروفترین آن ها است که بسیاری از بیماران مبتال به
آن  HER2مثبت هستند .امروزه درمانهای رایج سرطان به اندازه کافی در مهار مرگومیر افراد مؤثر نیستند .ایمونوتوکسین ها مولکولهای

هیبرید هستند که حاوی یک قسمت ایمنی ،که یک آنتیبادی یا یک قسمت اتصالی از آنتیبادی و قسمت دیگر آن یک بخش سمی است.
در این مطالعه ،ما به دنبال طراحی یک ایمونوتوکسین جدید ،از جمله ضد گیرنده  ،HER2تراستوزوماب ،مشتق شده از یک قطعه متغیر تک
زنجیرهای ( )scFvبا اتصال به بخشی عملکردی از زهر خانواده عنکبوتیان بنام نوروتوکسین هستیم.
روش کار :ما به ترتیب با استفاده از  ProtParamخصوصیات فیزیکی شیمیایی ،ساختار ثانویه و حاللیت پروتئین کایمریک مورد بررسی
قرار گرفت .یک مدل سهبعدی ( )3Dبا استفاده از سرورهای  I-TASSERاز پروتئین هیبرید ایجاد شد .سپس بررسی ساختار و حاللیت آن با
استفاده از  PROCHECKو  protein-solارزیابی شد .از سرور  AllergenFP v.1.0برای پیشبینی حساسیت به ایمونوتوکسین استفاده شد
و پایداری  mRNAتوسط  RNAfoldنیز ارزیابی شد .سرانجام داکینگ بین ایمونوتوکسین و  HER2با استفاده از سرور  ClusProصورت
گرفت.
یافته ها :نتایج بدست آمده از تحلیلها نشان داد که پروتئین هیبرید میتواند یک پروتئین با ساختار ثانویه پایدار در محلول باشد و دارای
ساختار سهبعدی قوی است و همچنین دارای  mRNAبا ساختار نسبت ًا پایدار بود و میتواند به گیرنده  HER2متصل شود.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از ایمونوتوکسین طراحی شده بیانگر یک پروتئین پایدار و محلول با توانایی اتصال مطلوب به گیرندههای HER2
بود که این ویژگیها آن را به عنوان یک کاندیدای ایمونوتوکسینی مناسب برای استفاده در درمان سرطان پستان تبدیل کرده است که اطمینان
از آنها نیازمند مطالعات و بررسی آن در فازهای بالینی میباشد.
کلیدواژه ها :سرطان  ،ایمونوتوکسین ،بیوانفورماتیک ،انتی بادی مونوکلونال.

پروتئیــن  HER2از پروتئینهــای درگیــر در مســیرهای انتقــال
ســیگنال اســت و عضــوی از خانــواده گیرندههــای فاکتــور
رشــد اپیدرمــال انســانی بــا حوزههــای داخــل ســلولی و فعالیــت
تیروزیــن کینــازی اســت .ایــن گیرندههــا بــا مورفوژنــز ،تنظیــم
طبیعــی رشــد ســلول و تمایــز ســلولها در ارتبــاط هســتند (.)3
نقــش  HER2در فرآینــد ســرطان و ویژگیهــای آن ماننــد عــود
بدخیمــی ،متاســتاز و مقاومــت دارویــی ،ایــن پروتئیــن را بــه
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مقدمه
یکــی از رایجتریــن ســرطانهای شــناخته در سراســر جهــان
ســرطان پســتان اســت ،کــه بخاطــر نامتــوازن بــودن ســاختار
بافتــی و ســلولی آن ،فراینــد درمان آن با مشــکالت زیــادی همراه
اســت ( .)1روشهــای امــروزی درمــان ســرطان ماننــد جراحــی،
پرتودرمانــی و شــیمیدرمانی در کاهــش میــزان مرگومیــر بــه
انــدازه کافــی مؤثــر نیســتند ( )2شــواهد نشــان میدهــد کــه

 %25-35مــوارد ســرطان پســتان  HER2انســانی مثبــت اســت.

سعید پیرمرادی
توالــی اســیدهای آمینــه نوروتوکســین و trastuzumab scFv

هدفــی بســیار جــذاب بــرای مطالعــه بــه منظــور درمــان ســرطان
تبدیــل کــرده اســت ( .)4امــروزه اســتفاده از آنتیبــادی مونوکلونــال
 )HER2 (mAb)، (Herceptinبــه طــور قابــل توجهــی پیامدهای
ســرطانهای  HER2مثبــت را بهبــود بخشــیده اســت .امــا
مقاومــت دارویــی در بیمــاران ،تــوان اینگونــه عوامــل را محــدود
کــرده اســت ( .)8,7از ایــن رو ،نیــاز بــه متدهــای جدیــد بــرای
هــدف قــرار دادن ترکیــب  HER2وجــود دارد ( .)9ترکیبــات
ایمونولوژیــک بــر مبنــای توکســین هــا ( )ITاز گونــه درمانهــای
هدفمنــد هســتند کــه از دو پروتئیــن  mAbو بخــش ســم کــه
بــه هــم متصلنــد ،تشکیلشــدهاند کــه بخشهــای هــدف در
ایــن ترکیــب هیبریــدی ،مولکــول هیبریــد را بــه مکانهایــی
خــاص در ســلولهای هــدف جابجــا میکنــد .بخــش ســم از
منابــع مختلــف ،از جملــه مشــتقات گیاهــان یــا باکتریهــا و زهــر
موجــودات مختلــف تهیــه میکننــد ( .)10،11امــروزه محققیــن
مختلفــی بــا مطالعــه روی ســم بعضــی از عقربهــا مثــل عقــرب
 Buthus martensii Karschمتوجــه شــدند کــه بخشهایــی
از ایــن ســموم دارای اســتفاده هــای پزشــکی متعــددی در زمینــه
ســرطان اســت ( .)5،6بدیــن خاطــر ترکیبــات ســمی موجــود در
زهــر عقربهــا پتانســیل شــرکت در تولیــد ایمونوتوکســین را
دارنــد .اتصــال ،ســم بــه  mAbو بــه دنبــال دیمریزاســیون HER2
و فسفوریالســیون باقیمانــده تیروزیــن منجــر به شــروع آبشــارهای
مختلــف ســیگنالینگ داخــل ســلولی ماننــد  PI3K/AKTو ERK/
 MAPKمســیرهایی میشــود کــه مــرگ ســلولی را در برخــی
ســلولها شــروع میکننــد ( )12در بیوانفورماتیــک بــا اســتفاده
از روشهــای مختلــف بــرای حــل مســئله بیولوژیکــی بهویــژه
در ســطوح مولکولــی اســتفاده میشــود ( .)13در مطالعــه حاضــر،
از اســتراتژیهای اینســیلیکو مبتنــی بــر بیوانفورماتیــک بــرای
طراحــی ســازههای کایمریــک متشــکل از  scFvو بخشــی از
ســموم موثــر بــر عصــب زهــر بــه دســت آمــده از عقــرب بوتئــوس
کــه از طریــق یــک اتصالدهنــده انعطافپذیــر بــه  scFvخــاص
 HER2متصــل میشــود جهــت هــدف قــرار دادن ســلولهای
ســرطانی پســتان  HER2مثبــت اســتفاده شــد .پــس از اینکــه
یــک مــدل ســهبعدی ( )3Dبــرای ایــن پروتئیــن کایمریــک
ســاخته شــد ،ســپس ســاختار ،پایــداری ،حاللیــت و اتصــال آن
بــه  HER2پیشبینــی خواهــد شــد و ســپس بــا اســتفاده از
روشهــای اینســیلیکو ارزیابــی میشــود.

بــه ترتیــب از پایــگاه داده  ncbiبــا شــماره دسترســی UniProt:

 ) )G4V3T9.1و بانــک اطالعــات پروتئیــن ()1n8z :PDB ID
بــه دســت آمــد .ابتــدا VL ،و  VHهرســپتین توســط لینکرهــا بــه
هــم متصــل شــدند و  scFvرا تشــکیل دادنــد .پــس از آن ،توالــی
 GGSGGبــ ه عنــوان پیونددهنــده مطلــوب بیــن نوروتوکســین
و  scFvانتخــاب شــد .در ایــن ســازه ،همچنیــن یــک مــکان
شناســایی پروتئیــن فوریــن بــا توالــی اســیدآمینه  RGRRبیــن
پیونددهنــده  GGSGGو بخــش نوروتوکســین طراحــی شــد
(شــکل .)1
پیشبینی ساختار ثانویه

پــس از تشــکیل  ،scFvبــا اســتفاده از ســرور  ،GORVســاختار
ثانویــه  scFvبعــد از اتصــال بــه نوروتوکســین از طریــق یــک
اتصــال کوتــاه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در پایــان،
درصــد ســاختارهای ثانویــه در ســاختار نهایــی محاســبه شــد.
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پیشبینی حاللیت

خصوصیــات فیزیکــی شــیمیایی ایمونوتوکســین بــا اســتفاده
از ســرور  ProtParamمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .از
نرمافــزار آنالیــن  ProteinSolبــرای پیشبینــی حاللیــت در
ایمونوتوکســین اســتفاده شــد کــه بــا اســتفاده از دادههــای تجربــی
بــرای ارزیابــی صحــت پیشبینــی و حاللیــت عمــل میکنــد.
پیشبینی ،پاالیش و اعتبارسنجی ساختار سوم

بــرای بررســی مدلهــای ســهبعدی بــرای ســاختار هیبریــد از
 I-TASSERو  Swiss modelاســتفاده شــد .ایــن سیســتم عامل
ترکیبــی بــرای تجزیــه و تحلیــل ســاختار پروتئیــن و پیشبینــی
عملکــرد اســتفاده شــد .ســپس بــرای اعتبارســنجی مدلهــای
ســهبعدی از ســرورهای  PROCHECKاســتفاده شــد .ســرور
 PROCHECKکــه خصوصیــات استریوشــیمیایی ســاختار
پروتئیــن را ارزیابــی میکننــد و بــا بررســی تعــداد باقیماندههــا
را در مناطــق مطلــوب و مطلــوب ،کیفیــت مــدل ســهبعدی
بررســی شــد.
از ابــزار  AllergenFP v.1.0بــرای پیشبینــی آلرژیزایــی بالقــوه
ســاختار هیبرید اســتفاده شــد.
پیشبینی پایداری mRNA

از  RNAســرور  Foldwebبــرای پیشبینــی
پروتئیــن هیبریــد بــا توجــه بــه کمتریــن میــزان انــرژی اســتفاده
شــد.

روش کار

داکینگ ایمونوتوکسین و HER2
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کــه تشــکیل  scFvســاختار ثانویــه آنهــا را تغییــر نمیدهــد و
ســاختار ثانویــه بــا ثباتــی ایجــاد شــده اســت .عــاوه بــر ایــن،
ســاختار ثانویــه  scFvبــا اتصــال نوروتوکســین و  scFvاز طریــق
لینکرهــای کوتــاه و تشــکیل +scFvنوروتوکســین تغییــر نمیکنــد.
ســاختار ثانویــه پروتئیــن کایمریــک حــاوی  %8/76مارپیــچ آلفــا،
 %38/18رشــته گســترش یافتــه و  %52/03پیــچ تصادفــی اســت
(شــکل .)1

فراینــد داکینــگ بیــن پروتئیــن هیبریــد و رســپتور  HER2بــا
اســتفاده از ســرور  ClusProانجــام شــد .ایــن ســرور میتوانــد
اتصــال پروتئین-لیگانــد را تخمیــن بزنــد.
یافته ها
نتایج پیشبینی ساختار ثانویه

از بررســی نتایــج حاصــل از ســرور  GORVمشــخص شــد

شکل  :1نتایج وب سرور GORV
نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پیشبینی حاللیت

نتایــج حاصــل از ســرور  ،ProtParamوزن مولکولــی pI ،نظــری
و بــار خالــص بــه ترتیــب 8/49 ، 32348/81و  +12بــود .شــاخص
آلیفاتیــک و گراویتــی پروتئیــن کایمــر بــه ترتیــب 56/48
و -0/561-بــود+scFv .نوروتوکســین بــه عنــوان یــک پروتئیــن
پایــدار مشــخص شــد (شــاخص ناپایــداری  ،34/73شــاخص زیــر
 40بــه معنــای پایــدار بــودن پروتئیــن اســت) و بــر اســاس نتیجــه
پیشبینــی میــزان حاللیــت بــر اســاس ســرور protein-sol
پروتئیــن کایمریــک ،نشــان داده شــد کــه یــک پروتئیــن محلــول
(=0/542امتیــاز محلــول بــودن در  )protein-solاســت.
نتایج اعتبارسنجی ساختار سوم

چنــد مــدل ســهبعدی از پروتئیــن هیبریــد توســط ســرور
 I-TASSERو  Swiss modelســاخته شــد و مــدل دارای
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باالتریــن امتیــاز ( )-1/92اطمینــان (نمــره  )cانتخــاب شــد کــه
نمــرات  Cبیــن -2/60و  -1/90بــود .مقــدار باالتــر نمــره بیانگــر
مــدل مطمئنتــر اســت .در میــان پنــج مــدل بــه دســت آمــده
از ســرور  ،I-TASSERمــدل بــا منطقــه مطلــوب بــاال ()%74/4
و مجــاز ( )%18/2آن در کل ( )%92/6و ()2.24-=c-Score
در نمــودار راماچانــدران انتخــاب شــد ایــن مــدل توســط ســرور
 3Drefineبهبــود یافــت و منطقــه مطلــوب بــاال ( )%76/4و مجــاز
( )%19/3آن در کل ( )%95/7تغییــر یافــت .کیفیــت مدلهــا بعــد
از اصــاح توســط ســرورهای  PROCHECKارزیابــی شــد.
از طریــق نمــودار  Ramachandranمــدل انتخابــی حاصــل از
 ،PROCHECKایــن مــدل از نظــر محــل قرارگیــری رزیدوهــا
در ســاختارش مشــخص شــد (شــکل .)2

سعید پیرمرادی

ب

الف

شکل  :2الف :تصویر حاصل از  Swiss modelب :ارزیابی موقعیت صحیح آمینواسیدهای مدل به دست آمده از سرور  I-TASSERتوسط نمودار راماچاندران حاصل
از نرمافزار  PROCHECKمیباشند.

نتایــج حاصــل از ســرور تحــت وب  RNAfoldکــه بــه منظــور
پیشبینــی ســاختارهای ثانویــه  ،RNAحداقــل ســازی انــرژی
آزاد را محاســبه میکنــد ،انــرژی آزاد گــروه ترمودینامیکــی
 79/385-کیلوکالــری بــر مــول بــود (پایــدار) (شــکل.)3

نتایج پیشبینی آلرژی

نتایــج حاصــل از ارزیابــی ســرور تحــت وب AllergenFP v.1.0

نشــان داد کــه ســاختار هیبریــد  scFv+Bmkبــرای بــدن انســان
حساســیتزا نیســت.
نتایج پیشبینی پایداری mRNA

بهتریــن مدلهــای بــه تصویــر کشــیده شــده بــرای ایــن اتصــال
بــا میــزان انــرژی -1136/3کــه نســبت بــه دیگــر مدلهــا کــه
توســط نرمافــزار  Pymolنمایــش داده شــده نشــان داده شــده

نتایج داکینگ

مدلهــای مختلــف ســهبعدی گیرنــده  HER2و پروتئیــن
کایمریــک +scFvنوروتوکســین توســط ســرور  ClusProتولیــد
شــد .پروتئیــن هیبریــد حاصــل بــه گیرنــده  HER2بــا میــل
ترکیبــی و ویژگــی بــاال بــه گیرنــده  HER2متصــل شــد .یکــی از

اســت (شــکل.)4
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شکل  :3ساختار ثانویه ساختار  RNAتوسط سرور تحت وب RNAfold

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 1400

شکل  :4تصویر حاصل از داکینگ  +Bkm scFvبا گیرنده  HER2توسط سرور  ClusProکه توسط نرمافزار  PYMOLتهیه شده است.

انتخــاب میشــود و مشــاهده شــده اســت کــه در نتیجــه ایــن

بحث
یکــی از رایجتریــن ســرطانهای شــناخته در سراســر جهــان
ســرطان پســتان اســت کــه بــه خاطــر ناهمگنــی در تــوده
ســاختاری و بافتــی فراینــد درمــان در ان بــا مشــکالت زیــادی
همــراه اســت ( )14کــه  ٪30-25مــوارد مبتــا بــه ســرطان
پســتان  HER2مثبــت هســتند .و بــه عنــوان شــایعترین
بدخیمــی در نژادهــا و ســنین مختلــف و دومیــن علــت مرگومیــر
ناشــی از ســرطان شــناخته میشــود ( .)15بــر اســاس مطالعــات و
مشــاهدات متعــدد ،مشــخص شــد کــه روشهــای درمانــی
معمــول ماننــد جراحــی ،پرتودرمانــی و شــیمیدرمانی میــزان
مرگومیــر را کاهــش نــداده اســت ( .)16در میــان انــواع مختلــف
ســرطان پســتان بیمــاران  HER2مثبــت پیشآگهــی بدتــر و
بقــای کوتاهتــری را از خــود نشــان میدهنــد .از طــرف دیگــر
مقاومــت در برابــر شــیمیدرمانی مانــع برجســتهای در درمــان
ســرطان اســت ( HER2 .)17،18یــک هــدف جــذاب بــرای
شــیمیدرمانی بــوده اســت کــه طــی مطالعــات مختلــف
توالیهــای منحصربهفــردی را کــه تمایــل زیــادی بــه گیرنــده
 HER2دارنــد را در ان شناســایی کردهانــد ( )19،20و بــا اســتفاده
از انــواع اصــاح شــده ایــن توالیهــا کــه بــه یــک پپتیــد
ســیتولیتیک متصــل میگــردد موفــق بــه از بیــن بــردن
ســلولهای خــاص ســرطانی  HER2مثبــت دســت شــدهاند.
بنابرایــن  HER2یــک گیرنــده بــا بیــان بیــش از حــد در ســطح
ســلولهای ســرطانی پســتان اســت کــه بــرای درمــان هدفمنــد

نــوع درمــان و بــا گذشــت ســالها ،بقــای بیمــاران HER2

16

] [ Downloaded from ijca.ir on 2022-11-29

مثبــت افزایــش یافتــه اســت ( .)21اولیــن آنتیبــادی مونوکلونــال
ضــد  HER2انســانی تراســتوزوماب (هرســپتین) اســت کــه تنهــا
 20٪از بیــن بیمــاران بــا بیــان بیــش از حــد  HER2بــه
تراســتوزوماب پاســخ میدهنــد .اگرچــه ایــن دارو وضعیــت
بیمــاران  HER2مثبــت را بهبــود میبخشــد و متاســتاز را
کاهــش میدهــد امــا نمونههــای زیــادی از مقاومــت در برابــر
تراســتوزوماب گــزارش شــده اســت ( .)22امــروزه درمــان
بهواســطه ایمونوتوکســین بــه دلیــل اثربخشــی بــر ســلولهای
ســرطانی زیــاد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن ترکیــب
ســمیت خــود را از طریــق یــک قطعــه ســم پروتئینــی متصــل بــه
بخشــی از آنتیبادیهــای خــاص مثــل آنتیبادیهــای
مونوکلونــال بدســت میآورنــد ( .)23منشــأ ســم مــورد اســتفاده
در ایمونوتوکســین هــا گوناگونــی زیــادی دارد طــوری کــه در
ســال هــای گذشــته گزارشهــای مختلــف پژوهشــی از اثــرات
ضــد ســرطانی ســم عقــرب نوروتوکســین در شــرایط  in vitroیــا
 .in vivoمنتشــر شــده اســت .بدیــن گونــه کــه بخشهایــی از
عصــاره ســم نوروتوکســین باعــث آپوپتــوز ســلولهای بدخیــم
گلیومــای  U251-MGدر شــرایط  in vitroبــه خصــوص بــا دوز
 10میلیگــرم در میلیلیتــر میشــود ( )24مطالعــه دیگــری
توســط  Gaoو همــکاران ( )25نشــان داد کــه ســم نوروتوکســین
همچنیــن میتوانــد بــا مهــار چرخــه ســلولی و ایجــاد آپوپتــوز ،از
رشــد ســلولهای لنفومــای انســان  Jurkatو  Rajiجلوگیــری

سعید پیرمرادی

مقایســه بــا آنتیبادیهــا بــود ( VL .)31و  VHتوســط پیونــد

دهنــده انعطافپذیــر  KKKKSKKKKSKKKKSبــه هــم
متصــل شــد و  scFvرا تشــکیل دادنــد .)32( .ســپس  scFvبــه
قطعــه ســمی نوروتوکســین متصــل شــد ( )33و بــه منظــور ایجــاد
ارتبــاط بیــن  scFvو نوروتوکســین اســیدآمینه GGSGG
آبگریــز بــه عنــوان اتصالدهنــده انعطافپذیــر مطلــوب
انتخــاب شــد .ژانــگ و همــکاران دو ایمونوتوکســین بــر اســاس
تراســتوزوماب  scFvو داروی سیتوتوکســیک  DM1بــه نــام
هــای  T-SA1-HAS-DM1و  TSA2-HAS-DM1ســاختهاند.
 T-SA1-HAS-DM1فعالیــت ضــد تومــوری بالقــوهای را نشــان
داد و در مدلهــای زنوگرافــت اســتفاده شــد .طراحــی
ایمونوتوکســین مــا تقریبـ ًا مشــابه  T-SA1-HSAبــودT-SA1- .
 HASشــامل  VLو  VHتراســتوزوماب بــود کــه بــا هــم توســط
لینــک دهنــده  .GGGGSGGGGSGGGGSبــه همدیگــر
متصــل شــدهاند و اتصالدهنــده بیــن  scFvو  HSAنیــز توالــی
 GGSGGبــود ( .)34اخیــراً  Goleijو همکارانــش یــک
ایمونوتوکســین طراحــی کردنــد کــه حــاوی  scFvبــود کــه VL
و  VHدر آن توســط لینکــر  GGGGSGGGGSGGGGSبــه
هــم متصــل شــده بودنــد کــه ایــن  scFvپایــدار بــود و توانســت
بــه طــور مؤثــر بــه  HER2متصــل شــود ( .)35نتایــج حاصــل از
آنالیــز  scFvمــا نیــز بیانگــر پایــداری آن بــود و اتصــال
ایمونوتوکســین و  HER2اتصــال مطلوبــی از خــود نشــان داد.
کارایــی ایمونوتوکســین بــه اندوســیتوز موفقیتآمیــز بســتگی
دارد کــه بــر اســاس  scFvو تعامــل گیرنــده و داخلــی ســازی
ایمونوتوکســین متصــل بــه گیرنــده اســت ( .)36کمپلکــس
ایمونوتوکســین HER2-از طریــق اندوســیتوز بــا واســطه گیرنــده
داخلــی میشــود .پــس از داخلــی ســازی مجموعــه در انــدوزوم
هــای اولیــه ،ســرانجام  HER2در غشــاء بازیافــت میشــود و
ایمونوتوکســین میتوانــد بــه گلــژی ( )37بــرود .توســط فوریــن
پروتئــاز سیســتم گلــژی جداســازی ســم انجــام میشــود و بــه
شــبکه آندوپالســمی ( )ERو در نهایــت بــه هســته منتقــل
میشــود و منجــر بــه آســیب  DNAمیشــود ( .)38مطابــق بــا
ایــن مســیر و بــر اســاس ایــن واقعیــت کــه فوریــن در مجموعــه
گلــژی بــه عنــوان پروتئــاز بــرای تجزیــه پروتئیــن عمــل
میکنــد یــک ســایت شناســایی پروتئیــن فوریــن (توالــی
اســیدآمینه  )RGRRبیــن اتصالدهنــده  GGSGGو HSA
قــرار داده شــد .پیشبینــی شــده اســت کــه وقتــی پروتئیــن
کایمریــک +scFvنوروتوکســین وارد گلــژی میشــود فوریــن
ایــن ســایت را تشــخیص داده و پیونــد دهنــده پپتیــد را میشــکند
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کنــد ( )26همچنیــن مشــاهده شــد کــه ترکیباتــی جــدا شــده از
زهــر عقــرب نوروتوکســین  ،دارای پتانســیل ضــد ســرطانی
هســتند .یکــی از آنهــا پروتئیــن پروتئینــاز ماننــد ســرین بــه نــام
 Neurotoxin -CBPاســت کــه میتوانــد وابســته بــه دوز بــا
ســلولهای ســرطانی پســتان  DCF-7.31متصــل شــود.
دیگــری  BmHYA1یــک هیالورونیــداز همگــن از عقــرب
نوروتوکســین اســت کــه بیــان  CD44بهعنــوان یــک نشــانگر
ســطح ســلول را در رده ســلولهای ســرطانی پســتان MDA-
 MB-231تعدیــل میکنــد ( .)27از زهــر Buthus martensii
 Karschو عصارههــای آن دهههــای زیــادی در آســیا و برخــی
مناطــق جهــان بــرای درمــان ســرطان و درد اســتفاده میشــده
اســت .پپتیــد ضــد درد  ،Buthus martensiiبنــام نوروتوکســین
 AGAPبــه گروهــی از پپتیدهــای عقــرب بــا زنجیــره بلنــد
تعلــق دارد و دارای جــرم مولکولــی  7142Daبــا  66بقایــای
اســیدآمینه اســت ( )29، 28کــه هــم اثــرات ضــد درد و هــم اثــر
ضــد تومــوری دارد ( .)30در مطالعــه حاضــر ،از روشهــای مبتنــی
بــر بیوانفورماتیــک بــرای طراحــی یــک کایمــر (ایمونوتوکســین)
خــاص متشــکل از  scFvخــاص  HER2مشــتق شــده از
تراســتوزوماب و یــک بخــش عملکــردی ســم نوروتوکســین
موجــود در زهــر عقــرب (نوروتوکســین) جهــت اســتفاده در
درمــان بیمــاران ســرطان پســتان اســتفاده شــد .طراحــی مــا
مشــابه مطالعــه  Sokolovaو همــکاران در ســال  2017بــود.
آنهــا از قطعــه  scFvآنتیبــادی مونوکلونــال اختصاصــی
« HER2تراســتوزوماب» و  PE40که بخشــی از اکسیدوتوکســین
ســودوموناس  )A)PEاســت بــرای ســاخت یــک ترکیــب هیبریــد
ســمی اســتفاده کــرده بودنــد و همچنیــن مطالعــه مــا شــبیه کار
 Vafadarو همــکاران در ســال  2019اســت کــه آنهــا از قطعــه
 scFvآنتیبــادی مونوکلونــال اختصاصــی  HER2و (Cj-
 )CdtBکــه بخشــی ســمی از توکســین کمپیلوباکترژژونــی اســت
و بــرای ســاخت یــک کایمــر ســمی اســتفاده کــرده بودنــد اســت.
ایــن پروتئینهــای کایمریــک ایمونوتوکســین هــای کارآمــد در
برابــر ســلولهای ســرطانی پســتان بــا  HER2مثبــت در شــرایط
 in vitroو  in vivoبودنــد کــه نتایــج کار آنهــا پتانســیل ضــد
ســرطانی قدرتمنــد  scFv-PE40را تأییــد کــرد .در ایــن مطالعــه
نیــز بــا اســتفاده از  VLو  VHتراســتوزوماب یــک  scFvایجــاد
شــد و ایــن بخشهــای کوچــک آنتیبــادی را از طریــق یــک
اتصالدهنــده پپتیــد کوتــاه متصــل گردیــد .در حقیقــت دلیــل
اســتفاده از  scFvخــواص برتــر آن از جملــه وزن مولکولــی
پاییــن ،آنتیژنــی کمتــر ،اتصــال بیشــتر و ویژگــی بیشــتر در
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+scFvنوروتوکســین کیلوکالــری در مــول بــود کــه ایــن نشــان
میدهــد کــه  mRNAپروتئیــن کایمریــک پایــدار اســت .از
آنجــا کــه ســازه کایمریــک حــاوی نوروتوکســین اســت کــه
بخشــی ســمی اســت ممکــن اســت بــه عنــوان آلــرژن در بــدن
بــرای انســان عمــل کنــد ( )42کــه نتایــج حاصــل از ســرور
 AllergenFP v.1.0حاکــی از آلــرژیزا نبــودن ترکیــب داشــت.
از داکینــگ گیرنــده /لیگانــد بــرای بررســی اینکــه آیــا scFv
مشــتق از تراســتوزوماب میتوانــد ظرفیــت اتصــال خــود را بــه
گیرنــده  HER2حفــظ کنــد و  Neurotoxinرا بــه ســلولهای
ســرطانی پســتان  HER2مثبــت منتقــل کنــد اســتفاده شــد کــه
نتایــج  CLUSPROنشــان داد کــه پروتئیــن کایمریــک
+scFvنوروتوکســین میتوانــد بــه گیرندههــای  HER2بــا
میل و ویژگی مطلوبی متصل شود.

کــه ایــن منجــر بــه جداســازی  scFvو نوروتوکســین میشــود و
بــا جــدا شــدن نوروتوکســین میتوانــد بهتنهایــی بــه هســته
برســد ( Weldon .)39و همــکاران ایمونوتوکســین هــای بــر
اســاس ســودوموناس اگزوتوکســین  Aطراحــی کردنــد کــه
حــاوی ســایت هــای بــرش فوریــن بودنــد .نتایــج مطالعــه آنهــا
نشــان داد کــه محــل تجزیــه فوریــن بــرای فعــال شــدن ســم در
دســتگاه گلــژی ضــروری اســت ( .)47در مطالعــه حاضــر ابتــدا از
ســرور وب  GORVبــرای پیشبینــی ســاختارهای ثانویــه scFv
و +scFvنوروتوکســین اســتفاده شــد .ایــن ســرور بــا پیشبینــی
تأثیــر اســیدهای آمینــه بــر شــرایط و ســاختار اســیدهای آمینــه
مجــاور ،ســاختارهای ثانویــه احتمالــی پروتئینهــا را تخمیــن زده
شــد کــه از مقایســه بیــن ســاختارهای ثانویــه  scFvو پروتئیــن
همجوشــی وقتــی نوروتوکســین از طریــق اتصالدهندههــای
کوتــاه بــه  scFvمتصــل میشــود هیــچ تغییــری در ســاختارهای
ثانویــه آنهــا نشــان نــداد .از تجزیهوتحلیــل ویژگیهــای
فیزیکوشــیمیایی ،شــاخص بیثباتــی پروتئیــن همجوشــی 36.58
بــود کــه نشــاندهنده پایــداری پروتئیــن +scFvنوروتوکســین

نتیجهگیری
بهطــور کلــی نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه
ترکیــب +scFvنوروتوکســین میتوانــد یــک پروتئیــن هیبریــد

پایــدار و غیــر حساســیتزا بــا میــل مناســب بــرای افزایــش
گیرندههــای  HER2در ســلولهای ســرطانی پســتان باشــد.
بنابرایــن ،ســاختار ایمونوتوکســین ایجــاد شــده را میتــوان یــک
کاندیــدای جدیــد ایمونوتوکســین در جهــت اســتفاده در مســیر
درمــان ســرطان پســتان  HER2مثبــت در نظــر گرفــت کــه
اثبــات ایــن عملکــرد نیازمنــد ازمایــش هــا و فرایندهــای دقیــق
بالینــی میباشــد.

بــود .شــاخص آلیفاتیــک بــاالی آن نیــز بــا پایــداری پروتئیــن در
طیــف وســیعی از دمــا مرتبــط اســت ( .)40از وب ســرور
 I-TASSERو  SWISSMODELبــرای ایجــاد مــدل ســه
بعــدی پروتئیــن نوترکیــب +scFvنوروتوکســین در I-TASSE
بــر اســاس نمــره  cاســتفاده شــد .نمــره  Cمعمــو ًال در محــدوده
 -5تــا  +2اســت و مثبــت بــودن بیشــتر نشــاندهنده اطمینــان
بیشــتر مــدل و بالعکــس اســت ( )41کــه مــدل بــا باالتریــن
نمــره  cبــرای تجزیــه و تحلیــل بیشــتر انتخــاب شــد .پــس از
اصــاح ســاختار مــدل ،ارزیابــی مدلهــای اصــاح شــده بــا
اســتفاده از  PROCHECKانجــام شــد .نتایــج طــرح راماچاندران
نشــاندهنده پایــداری مــدل بــود .زیــرا بیشــتر رزیدوهــا در
مناطــق مطلــوب قــرار داشــتند و بــا اصــاح مــدل حتــی ،میــزان
مطلوبیــت افزایــش یافــت کــه ایــن نشــان میدهــد کــه
مدلهــا در زاویــه پیونــد و محــل اســیدهای آمینــه بهبــود یافتــه
اســت و ایــن نتایــج توســط  PROCHECKتأییــد شــدند.
پیشبینــی ســاختار ثانویــه  mRNAنیــز نشــان داد کــه انــرژی
آزاد پیچیــده ترمودینامیکــی  -385/79ترکیــب
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