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چکیده
زمینه و هدف :پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی عامل ایجاد تنوع ژنتیکی در جانداران میباشند و در این میان ،پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر
مترادف ( )nsSNPsباعث تغییر در باقیماندههای اسیدآمینه میشوند .تحقیق اخیر با هدف بررسی احتمال ارتباط بین تمامی چندشکلیهای گزارششده از
ژن پریون انسانی و بروز بیماری انجامشده است.
مواد و روشها :در این مطالعه توالی اسیدآمینه ایزوفرم اصلی ژن پروتئین پریون انسانی از پایگاه داده  UniProtاستخراج و توسط سرورهای

FoldAmyloid

و  AmylPredموردبررسی قرار گرفت .همچنین تمامی پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر مترادف این پروتئین از پایگاه داده  dbSNPاستخراج و توسط
سرورهای بیوانفورماتیکی  Meta-SNP ،PHD-SNP،SNPs&GO ،PANTHER،I-Mutant-3.0 ،PolyPhen-2،SIFTو  MutPredبرای تعیین زیانبارترین SNP
مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :بررسی توالی پروتئین توسط سرورهای  FoldAmyloidو  ،AmylPerdنواحی  211-217 ،180-184 ،174-178 ،5-15و  240-252را بهعنوان
حساسترین بخشهای پروتئین در روند آمیلوئیدی شدن معرفی کردند .همچنین از غربالگری تمام nsSNPهای ایزوفرم اصلی پروتئین توسط سرورهای
استفادهشده 105 ،مورد جایگزینی والین بهجای آسپارتیک اسید در جایگاه  178با شناسهی  rs11538766را بهعنوان زیانبارترین  nsSNPدر ساختار پروتئین
پیشبینی کردند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج ،جایگزینی والین بهجای آسپارتیکاسید در موقعیت  )D178V( 178بهعنوان زیانبارترین جهش در ساختمان پروتئین پریون
انسانی پیشبینی شد .همچنین مکانیسم مولکولی ارائهشده توسط سرور  MutPredنیز داللت بر افزایش ساختار بتا ( )Gain of sheetدر فرم فضایی پروتئین
دارد که مسبب افزایش احتمال تولید و تجمع تشکیالت فیبریلی خواهد بود.
كلمات كلیدی :پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر مترادف ،پروتئین پریون انسانی،

جهش D178V

مقدمه
ژن پروتئین پریون انسانی ( )Human Prion Proteinبر روی
بازوی کوتاه کروموزوم  ،20نوار  1و زیر نوار  3قرار دارد که
 PRNPنامیده میشود  .پروتئین کد شونده توسط این ژن دارای
 253اسیدآمینه در ساختمان اولیه خود است .ساختار پروتئین
پریون انسانی از  3ناحیه تشکیل میشود .ناحیه انتهای آمینی که
از تکرارهای اکتاپپتیدی که به  Cu++متصل میشود تشکیلشده
است و شامل اسیدآمینه  23-124میشود و انتهای کربوکسیلی
که بهصورت دومین گلوبوالر است و از اسیدآمینههای 125-231
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تشکیلشده است و دو ناحیه پپتیدهای سیگنالی که  2بخش
اسیدآمینه  1-23و  231-253را دربر میگیرد .دومین گلوبوالر
پروتئین پریون که در انتهای کربوکسیلی این پروتئین قرار دارد
دارای  3مارپیچ آلفا است که به ترتیب شامل توالی اسیدآمینهای
( 154-144مارپیچ ( 194-173 ،)1مارپیچ  )2و 200-228
(مارپیچ  )3است و همچنین این ناحیه شامل  2ساختار بتای
کوتاه موازی با جهت مخالف که شامل توالی اسیدآمینهای -131
( 128ساختار بتا  )1و ( 161-164ساختار بتا  )2است .یک پل
دیسولفیدی بین اسیدهای آمینه سیستئین  179و سیستئین
 214قرار دارد که باعث اتصال مارپیچ آلفای  2و مارپیچ آلفای 3
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غیرطبیعی در مقابل پروتئازها و رسوب و تجمع رشتههای
آمیلوئیدی در فضای بینسلولی ،فرمان مرگ برنامهریزیشده
سلولی بهوسیله سلولهای عصبی داده میشود که این مرگ
برنامهریزیشده (آپاپتوزیس) باعث ایجاد حفراتی در مغز میگردد
و در نتیجه باعث ایجاد بیماری پریونی میشود (.)23-20
مطالعات ساختاری و شبیهسازی دینامیک مولکولی از
دومینهای کروی پروتئین پریون پستانداران ،نقش بالقوهی
مارپیچ  )Helix2( 2و مارپیچ  )Helix3( 3را در تبدیل PrPCبه
 PrPSCپیشنهاد کردهاند ( .)25 ،24مطالعات بیوانفورماتیکی
نشان میدهد که مارپیچ  2و  3بهطور ذاتی گرایش باالیی به
تولید صفحات بتا و توانایی در پذیرفتن ترکیبهای ساختاری
چندتایی دارد درصورتیکه مارپیچ  1اینگونه نیست (.)27 ،26
شبیهسازیها نشان دادهاند که مارپیچهای  H2و  H3برای تبدیل
 PrPCبه  PrPSCحیاتی است و فولد نشدن انتهای کربوکسیلی از
مارپیچ  H2توانایی تشکیل فیبریل بتا جدید را القاء میکند (.)28
این مطالعات محاسباتی نشان میدهد که مارپیچ  H2و  H3بخشی
از هستهی رشته آمیلوئیدی پریون هستند .در مقابل مارپیچ H1
برای پریون عفونی ضروری نیست و ساختار مارپیچی آلفا یک در
 PrPCدر طیف گستردهای از شرایط تجربی واسرشته شدن حفظ
میشود (.)29
بهطورکلی SNPهای غیر مترادف ،عملکرد پروتئین را
بهصورت تغییر در اسیدهای آمینهی جایگاه فعال و همچنین
تغییر بر اسکلت و ساختمان آن تحت تأثیر قرار میدهند .پلی
مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ( )SNPsعلت بیشتر تنوع ژنتیکی
است که در این میان ،پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر
مترادف ( )nsSNPsباعث تغییر در باقیمانده اسیدآمینهای می-
شوند (.)32-30
ابزارهای بیوانفورماتیکی مانند سرور  SIFTتوانایی پیشبینی
SNPهای زیانآور را دارا میباشند .این سرورهای پیشبینی
کننده به ما کمک میکنند تا بتوانیم SNPهای کاندیدا از میان
تعداد زیادی SNPهای یک ژن درگیر در ایجاد بیماری را
موردبررسی قرار دهیم ( .)33معیار سنجش زیانبار بودن این
SNPها بر اساس حفظ شدن اسیدآمینه طی تکامل ،نقش
اسیدآمینه در تغییر ساختار و پایداری پروتئین و یا احتمال
حضور آن در ساختارهای دوم پروتئین (مارپیچ آلفا و صفحات
بتا) ،میزان تغییر در انرژی آزاد گیبس در نتیجه جایگزینی
اسیدهای آمینه ،پیشبینی ارتباط nsSNPها با مکانیسمهای
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میشود .دو ناحیه گلیکوزیله در اسیدهای آمینه اسپارژین 181
و آسپاراژین  197وجود دارد که پس از سنتز پروتئین در دستگاه
گلژی ،فرایند گلیکوزیالسیون روی آنها صورت میگیرد و پس
از اتمام فرایند گلیکوزیالسیون پروتئین به سطح سلول فرستاده
میشود تا از طریق انتهای کربوکسیلی خود و بهواسطهی لنگری
از جنس گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول به سطح خارجی غشای
پالسمایی سلول متصل شود (.)7-1
فعالیت و نقش اصلی پروتئین پریونی هنوز بهدرستی روشن
نشده است ،لیکن بر اساس شواهد موجود چند نقش احتمالی از
جمله تشکیل ساختار میلینی اطراف نورونها ،شرکت در
ارتباطات بین سلولی و تنظیم چرخه شبانهروزی خوابوبیداری
را برای آن در نظر میگیرند و همچنین ازآنجاییکه این
پروتئینها واجد قسمتهایی با تمایل باال برای یون فلزی مس
هستند ،آنها را از جمله پروتئینهای دخیل در متابولیزم مس
نیز میدانند (.)11-8
C
ایزوفرم طبیعی پروتئین پریونی  PrPو ایزوفرم غیرطبیعی
این پروتئین PrPSC )Scrapie Prion Protein( ،نام دارد،PrPC .
واجد  42درصد مارپیچ آلفا و مقدار ناچیزی نزدیک به  3درصد
صفحات بتا است .درحالیکه شکل بیماریزا  ،PrPSCدارای مقادیر
باالی صفحات بتا در حدود  42درصد و مارپیچ آلفای کمتری در
حدود  30درصد است ( .)13 ،12تغییرات ساختاری در پریونها
بهویژه آنکه در سطح سلولهای عصبی رخ میدهند بهراحتی
سبب بیماریهای تخریبکننده سیستم عصبی و یا اصطالح ًا
 neurodegenerative diseaseمیگردد ( .)14ماهیت
بیماریهای پریونی به سه شکل عفونی ،ژنتیکی و پراکنده است
که جهش نقش مهمی در حالتهای ژنتیکی و پراکنده ایفا می-
کند .حدوداً  9گونه مختلف بیماری توسط  PrPSCبه وجود میآید
( )17-15که مهمترین بیماریهای ایجادشده توسط پریون
پروتئینها در انسان شامل کرویتزفلد-جکوب ( ،)CJDبیماری
خواب کشنده خانوادگی ( ،)FFIنشانگان گرستمن-اشتراسلر-
شنکر ( )GSSو بیماری کورو میباشند (.)19 ،18
بر اساس مطالعات صورت گرفته  PrPSCپس از برقراری تماس
با  ،PrPCبا مکانیسمی ناشناخته آن را به شکلهای شبیه خود
تبدیل میکند و با افزایش مقدار  ،PrPSCسرعت تکثیر نیز بیشتر
میشود .با افزایش تعداد PrPSCها ،این پروتئینهای غیرطبیعی
تمایل خواهند داشت تا به هم متصل شده و رشتههای آمیلوئیدی
نامحلول ایجاد کنند .به دلیل مقاومت نسبی این پروتئینهای

پليمورفيسمهای بيماریزا در ژن پریون انساني

کورش بامداد و همکاران

مواد و روشها
پایگاه داده
پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر مترادف ()nsSNP
گزارششده برای پروتئین پریون انسانی ( )PRNPتوسط پایگاه
داده (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP) )46( )dbSNP(SNPو
توالی اسیدآمینه این پروتئین به فرمت  Fastaاز پایگاه داده
 uniProtبا رکورد ( )P04156به دست آمد که از  105مورد
 nsSNPبهدستآمده توسط  ،dbSNPبهوسیله سرورهای
بیوانفورماتیکی پیشبینی کننده SNPهای زیانآور مورد ارزیابی
قرار گرفت و SNPهای مرتبط با بیماریهای پریونی از پایگاه داده
 )47( OMIMو  uniProtموردمطالعه قرار گرفت.
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سرورهای پیشبینی كننده nsSNPهای زیانآور
تک

سرورهای پیشبینی کننده پلیمورفیسمهای
نوکلئوتیدی زیانآور مورداستفاده به شرح زیر است:
 :SIFTسرور آنالین Sorting intolerant from ( SIFT
 )tolerantسروری است که پیشبینیهای جایگزینی اسیدآمینه-
ی اثرگذار بر عملکرد پروتئین را بر اساس همولوژی توالی و
ویژگیهای فیزیولوژیکی اسیدآمینه بازگو میکند .ازآنجاکه
تغییرات اسیدآمینه در ساختار پروتئین میتواند ویژگیهای
ساختاری ،پایداری و عملکرد پروتئین را تحت تأثیر قرار دهد
بنابراین احتمال آن وجود دارد که بر ویژگیهای فیزیولوژیک
پروتئین نیز تأثیرگذار باشد .سرور از طریق همولوژی توالی
موردنظر با ژنهای مرتبط و دومینها از میان گونهها ،امکان
تماس همه  20اسیدآمینه ممکن در یک جایگاه را بررسی می
کند و این امکان را به کاربر میدهد که تشخیص دهد کدام
 nsSNPمیتواند دارای اهمیت بیشتری باشد و در طی تکامل
حفظشدهتر است .نتیجه بهدستآمده توسط این سرور برای هر
 nsSNPبهصورت یک شاخص عددی بین  0-1است،
nsSNPهای ارزیابی شده با شاخص عددی  P≤0/05بهصورت
زیانآور ( )intolerantو در غیر این صورت غیر زیانبار ()tolerant
پیشبینی میشود.
 :Polyphen-2سرور  Polyphen-2ارزیابی nsSNPها را بر
اساس ( Position specificاختصاصی جایگاه) بودن آن جایگاه
اسیدآمینه انجام میدهد ،به عبارت دیگر این سرور
جایگزینیهای اسیدآمینهای را بر اساس عملکردی بودن آن
ناحیه از پروتئین انجام میدهد ،توالیهایی از پروتئین که در
طول تکامل بین گونههای مختلف حفظشده هستند نقش
مهمتری در عملکرد پروتئین دارند ولی استثناءهایی هم
دراینباره وجود دارد ،سرور  Polyphenمکمل سرور  SIFTدر
ارزیابی nsSNPهای زیانآور به شمار میآید .خروجی حاصل از
این سرور بهصورت یک شاخص عددیPSIC (Position-
) specefic independent countکه دارای عددهای مختلف بین
 1و  0است که هر چه به عدد  1نزدیکتر باشد مخربتر است.
میزان زیانبار بودن خروجی حاصل از این سرور با کلمههای
 Probably damagingو  Possibly damagingو قابل تحمل با
کلمه  Benignنشان داده میشود.
 :I-Mutant-3.0یک تکنیک با روش Support ( SVM
 )Vector Machinesاست و اساس پیشبینی آن پایداری
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مولکولی تولیدکننده تغییر در پروتئین و مواردی از این قبیل
است .از جمله این دست مطالعات بهعنوان نمونه میتوان به موارد
زیر اشاره نمود :تحقیقی که در سال  2013صورت گرفت که در
این تحقیق به بررسی حساسیت توالی پروتئین پریون انسان،
گوسفند ،موش ،گاو و بز با استفاده از  BLOSUM62و
 )Position-specific scoring matrices(PSSMپرداختهشده
است ( )34و یا بررسی توالیهایی از پروتئین که به سمت پریونی
شدن میروند که نتایج شامل توالیهای غنی از اسیدآمینه
گلوتامین وآسپاراژین است ( )35و همچنین بررسی SNPهای
پروتئین پریون بهوسیله  3سرور  PANTHER ،Auto-Muteو
 ،PolyPhenکه این تحقیق بر nsSNPهای پاتوژن پروتئین پریون
صورت گرفته و نتایج بهدستآمده از شبیهسازی دینامیک
مولکولی این SNPها تائید کننده دقت سرورها در بررسی
SNPهای زیانبار است (.)36
در مطالعه حاضر ارزیابی nsSNPهای ژن  PRNPتوسط
سرورهای بیوانفورماتیکی I-،)38( Polyphen-2 ،)37( SIFT
،)41( SNPs&GO ،)40( Phd-snp ،)39(mutant-3.0
 Meta-SNP ،)42(Pantherو  ،)43( Mutpredبهمنظور
شناسایی زیانآورترین SNPهای موجود در پروتئین پریون
انسانی و از سرورهای  )44( Amylpredو )45( FoldAmyloid
برای شناسایی توالیهای حساس به آمیلوئیدی شدن در این
پروتئین استفاده شده است .ضمن ًا سطح معناداری شاخصهای
عددی استفاده شده برای هر سرور ،در مقاالت استناد دادهشده
برای هر یک از آنها بهصورت مبسوط مورد بررسی قرارگرفته
است.
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PANTHER (protein analysis through evolutionary

) :relationships likelihoodسرور SNP ،PANTHERهایی را
که میتواند سبب اثرگذاری بر عملکرد پروتئین شود را پیشبینی
میکند .این سرور بر اساس همردیفی تکاملی در پروتئینهای
مرتبط از طریق جایگزینی جایگاههای خاص تکاملی
حفاظتشده SubPSEC (substitution position specific
) evolutionary conservationاین پیشبینی را انجام میدهد،
زمانی که مقدار  SubPSECبه صفر نزدیکتر باشد جایگزینی
بدون تأثیر است و هرچه میزان آن منفیتر باشد زیانآور خواهد
بود ( P<-3زیانآور و  P>-3غیر زیانآور).
 :MutPredبرای پیشبینی احتمال مشارکت nsSNP
ایجادشده در پروتئین در ایجاد بیماری از این سرور استفاده می-
شود با این قابلیت که این سرور توانایی پیشبینی  14مکانیسم
مولکولی ایجاد تغییر در پروتئین توسط nsSNPها را دارا است
(بهعنوانمثال افزایش یا کاهش تمایل رشته پلی پپتیدی به
مارپیچ آلفا ،پس از جانشینی اسیدآمینه و یا کم یا زیادشدن
مکانهای فسفریالسیون در رشته ،پس از ایجاد تغییر اسیدآمینه
و مکانیسمهای دیگر است) که با ارزیابی نمرات  gو  pخروجی
توسط این سرور nsSNPهای زیانآور انتخاب میشوند.
سرورهای پیشبینی كننده توالیهای حساس به تودهای
شدن پروتئین و آمیلوئیدی شدن
 FoldAmyloidو  :Amylpredاین  2سرور توالیهای حساس
به آمیلوئیدی شدن را در پروتئین بر اساس الگوی آمیلوئیدی
شدن شناسایی میکنند که خروجی حاصل از این سرورها
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بهصورت یک نمودار برای کل توالی پروتئین و شاخصهای عددی
مربوط به هر اسیدآمینه موجود در پروتئین است.

نتایج
تمامی nsSNPهای استخراجشده از پایگاه دادهی ،dbSNP
 105مورد را شامل میشوند (این تعداد مربوط به بازه زمانی
انجام تحقیق است) که در ادامه به بررسی آنها با سرورهای
بیوانفورماتیکی اشاره خواهد شد .الزم به ذکر است که به دلیل
حجم باالی شاخصهای عددی مستخرج از سرورها ،صرفاً نتایج
مربوط به ارزیابیهای نهایی در متن گزارششدهاند.
SNPهای زیانبار استخراجشده از سرور :SIFT
بر اساس نتایج بهدستآمده از سرور  SIFTبرای تکتک
کدونها از  60،nsSNP 105مورد توسط سرور ،زیانآور
پیشبینیشدهاند که دارای نمره شاخص تحمل کوچکتر مساوی
 0/05میباشند.
SNPهای زیانبار یافت شده توسط سرور :PolyPhen-2
از  nsSNP 105که توسط این سرور بررسی شد 64 ،مورد
زیانبار شناسایی شدند که دارای نمره شاخص PSIC (Position-
) specefic independent countمابین  1و  0است .هر چه
خروجی حاصل به عدد  1نزدیکتر باشد جایگزینی مخربتر
خواهد بود.
SNPهای زیانبار یافت شده توسط سرور :I-Mutant-3.0
در این مرحله از سرور  I-Mutant-3.0برای بررسی nsSNPها
استفادهشده است ،بر اساس نتایج حاصل از خروجی این سرور
برای  nsSNP 105موردمطالعه nsSNP 73 ،زیانآور
شناساییشده است .با توجه به نتایج بهدستآمده از این  3سرور،
یعنی SNPهایی که توسط هر  3سرور بهطور مشترک زیانآور
شناخته شوند استخراج میشود تا توسط  5سرور دیگر بررسی
شود که  nsSNP 35توسط این  3سرور بهطور مشترک زیانبار
شناختهشده است.
SNPهای زیانبار یافت شده توسط  2سرور  SNPs&GOو
:PHD-SNP
از بررسی  SNP 35زیانبار استخراجشده توسط  3سرور
قبلی که توسط  2سرور  SNPs&GOو  PHD-SNPبهطور
مشترک بررسی شده است  ،SNP 15استخراج شدند که
زیانبارتر از سایرین میباشند و شامل،E200K ،P105Q :
،D178V ،R208H ،G131V ،Q217R ،F198S ،D178N
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پروتئین است .فایل خروجی میزان تغییرات انرژی آزاد گیبس
( )DeltaDeltaG=DDGرا نشان میدهد .فایل خروجی بهصورت
( -0.5≤ DDG ≤0.5طبیعی و  DDG<-0.5و DDG>0.5
زیانآور) پیشبینی میشود (که زیانآور بودن SNPها با کلمه
 Decreaseو غیر زیانآور بودن SNPها با کلمه  Increaseنشان
داده میشود).
 PHD-SNP ،SNP&GOو  :Meta-SNPسرور PHD-SNP
بر اساس روش  SVMبه دستهبندی اثر پلیمورفیسمهای تک
نوکلئوتیدی میپردازد .برای پیشبینی احتمال مشارکت nsSNP
ایجادشده در پروتئین در ایجاد بیماری ،از این  3سرور استفاده
میشود برای هر  nsSNPارتباط آن با بیماری با کلمه
 DISEASEو غیر مرتبط بودن  SNPبا بیماری با کلمه
 NEUTRALنشان داده میشود.
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G127S ،F12S ،Q212P ،R25C ،R148C ،N181S ،R148H

 PolyPhenو  I-MUTANT-3.0بهطور مشترک و سپس از 2
سرور  SNPs&GOو  ،nsSNP15 ،PHD-SNPاستخراجشدهاند
که زیانآور و مرتبط با ایجاد بیماری پیشبینی شدند که
عبارتاند از،Q217R ،F198S ،D178N ،E200K ،P105Q :
،R148C ،N181S ،R148H ،D178V ،R208H ،G131V
.G127S ،F12S ،Q212P ،R25C
در مقایسه با مطالعات تجربی انجامشده ،از  15مورد nsSNP
فوقالذکر،)50 ،49( D178N ،)48( E200K ،

Q217R

( )54( G131V ،)53( R208H ،)52(F198S ،)51و
 )55(R148Hبا توجه به مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته نیز
مرتبط با بیماریهای پریونی گزارششدهاند .بر اساس اطالعات
بهدستآمده از پایگاه داده  )dbSNP( SNPاز این میان5 ،
 Q217R ،F198S ،D178N ،SNPE200Kو  R208Hاز جمله
nsSNPهای پاتوژن دستهبندی میشوند و طبق نتایج این تحقیق
 nsSNP 6دارای نمره  SIFTبرابر  0و نمره  PSICبرابر  1است
که شامل nsSNPهای ،D178V ،G131V ،D178N ،P105Q
 R148Cو  G127Sاست که بهعنوان دارنده بیشترین میزان
حفاظتشدگی و نقش عملکردی و همچنین زیانآوری توسط
سرور  I-MUTANT-3.0پیشبینی گردید و توسط  2سرور
SNPs&GOو  PHD-SNPنیز مرتبط با بیماری گزارششدهاند.
بنابراین میتوان nsSNPهای  D178Nو ایزوفرم آن (،)D178V
 R148Hو ایزوفرم آن ( P105Q ،)R148Cو  G131Vرا جزء
زیانبارترین nsSNPهای پروتئین پریون انسانی گزارش کرد که
دارای شاخص عددی  SubPSECکوچکتر از  -3و عدد

P-

بحث

 deleteriousبزرگتر از  0/5برای سرور  PANTHERو نمره

به دلیل اهمیت نقش پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی غیر
مترادف ( )nsSNPsدر این تحقیق علمی به بررسی nsSNPهای
پروتئین پریون انسانی ( )PRNPبا سرورهای بیوانفورماتیکی
مختلف با قابلیتهای مختلف برای تعیین زیانبارترین
nsSNPهای پروتئین پریون انسانی ( )PRNPپرداختهشده است.
الزم به ذکر است که اگرچه ممکن است تقدم و تأخر استفاده از
سرورها در نتایج نهایی تغییر ایجاد کند اما با توجه به عملکرد و
دقت سرورها سعی شده است بهترین ترکیب انتخاب شود .از
بررسی کل nsSNPها ( 105مورد) توسط  3سرور ،SIFT

بزرگتر از  0/5برای سرور  Meta-SNPمیباشند .اگرچه تاکنون
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تحقیقات آزمایشگاهی بر روی ایزوفرم  D178Vصورت نگرفته
است لیکن با توجه به نتیجه بهدستآمده از بررسی سرور
 ،MutPredپلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی غیر مترادف

D178V

با نمره  0.859 ،G-scoreو نمره  0.0266 ،P-scoreبا مکانیسم
مولکولی افزایش صفحات بتا ( ،)Gain of sheetبهعنوان زیان-
آورترین  nsSNPاز مجموع  105مورد پلیمورفیسم تک
نوکلئوتیدی غیر مترادف با نمره  SIFTبرابر  0و نمره  PSICبرابر
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میشوند.
SNPهای زیانبار یافت شده توسط  2سرور  Meta-SNPو
:PANTHER
از بررسی  SNP 15زیانآور بهدستآمده توسط مرحله قبل
بهوسیله سرورهای  PANTHERو  Meta-SNPبهطور مشترک
 nsSNP 4بهعنوان زیانآورترین SNPها انتخاب گردید تا
بهوسیله سرور  MutPredموردبررسی قرار گیرد و مکانیسم
مولکولی ایجاد بیماری توسط این تغییرات اسیدآمینهای معین
گردد nsSNP 4 .بهدستآمده توسط این روش شامل (،G131V
 D178V ،R25Cو  )R148Hاست.
SNPهای زیانبار یافت شده توسط سرور :MutPred
با بررسی نتایج حاصل از سرورهای مراحل قبل ،پلی
مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی  D178V ،R25C ،G131Vو
 R148Hمستخرج از  7سرور قبلی توسط سرور MutPred
موردبررسی قرار گرفتند و جایگزینی اسیدآمینهی والین بهجای
آسپارتیک اسید در جایگاه  178با شناسه rs11538766
(مکانیسم مولکولی پیشگویی شده توسط سرور  MutPredبرای
این  SNPحاکی از افزایش ایجاد صفحات بتا است) بهعنوان
زیانآورترین  nsSNPدر ساختار پروتئین پریون انسانی حاصل
گردید.
همچنین از بررسی کل توالی پروتئین بهوسیله سرورهای
 FoldAmyloidو  ،AmylPerdتوالیهای اسیدآمینهای ،5-15
 217-211 ،184-180 ،178-174و  240-252بهطور مشترک
توسط هر  2سرور بهعنوان حساسترین توالیهای اسیدآمینهای
در ایجاد آمیلوئیدی شدن پیشبینی شدند.
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 1مطرح است .ازآنجاکه این پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی غیر
مترادف ،ایزوفرم پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی غیر مترادف
 D178Nکه یک پلیمورفیسم پاتوژن در ناحیه مارپیچ آلفای 2
ناپایداریهای ساختاری است و با توجه به اینکه در مورد این
جایگزینی ،یک اسیدآمینه آبدوست ( )Dبه یک اسیدآمینه
آبگریز ( )Vتبدیل میشود و همچنین با عنایت به اینکه نتایج
اخیر با مطالعات آزمایشگاهی نیز همخوانی دارد ()59-56 ،36
بنابراین میتوان چنین ادعا کرد که پلیمورفیسم تک
نوکلئوتیدی غیر مترادف  D178Vبا کد شناسه

rs11538766

میتواند کاندیدای مناسبی برای انجام تحقیقات آزمایشگاهی
بهمنظور تخمین میزان زیانبار بودن جهش موردبررسی باشد.

نتیجهگیری
با بررسی  105مورد  nsSNPبهدستآمده از پایگاه داده SNP

برای پروتئین پریون انسانی با  8سرور بیوانفورماتیکی ،SIFT
،SNPs&GO ،PANTHER ،I-Mutant-3.0 ،PolyPhen-2
 Meta-SNP ،PHD-SNPو  MutPredجایگزینی اسیدآمینهی

والین بهجای آسپارتیک اسید در جایگاه  178با شناسه
 rs11538766و همچنین مکانیسم مولکولی پیشگویی شده
توسط سرور  MutPredبرای این  nsSNPبهصورت افزایش ایجاد
صفحات بتا ( )Gain of sheetبهعنوان زیانآورترین  nsSNPدر
ساختار پروتئین  PRNPپیشبینی شد و از بررسی کل توالی
اسیدآمینهای پروتئین پریون انسانی بهوسیله سرورهای
 FoldAmyloidو  ،AmylPerdتوالیهای اسیدآمینهای ،5-15
 217-211 ،184-180 ،178-174و  240-252بهطور مشترک
توسط هر  2سرور بهعنوان حساسترین توالیهای اسیدآمینهای
در ایجاد آمیلوئیدی شدن در ساختار این پروتئین پیشبینی
گردید.
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Abstract
Background & Objective: Single nucleotide polymorphisms are the cause of genetic variation to living
organisms. Single nucleotide polymorphisms alter residues in the protein sequence. In this investigation,
the relationship between prion protein gene polymorphisms and its relevance to pathogenicity was
studied.
Material & Method: Amino acid sequence of the main isoform from the human prion protein gene
(PRNP) was extracted from UniProt database and evaluated by FoldAmyloid and AmylPred servers. All
non-synonymous single nucleotide polymorphisms (nsSNPs) from SNP database (dbSNP) were further
analyzed by bioinformatics servers including SIFT, PolyPhen-2, I-Mutant-3.0, PANTHER, SNPs & GO,
PHD-SNP, Meta-SNP, and MutPred to determine the most damaging nsSNPs.
Results: The results of the first structure analyses by FoldAmyloid and AmylPerd servers implied that
regions including 5-15, 174-178, 180-184, 211-217, and 240-252 were the most sensitive parts of the protein
sequence to amyloidosis. Screening all nsSNPs of the main protein isoform using bioinformatic servers
revealed that substitution of Aspartic acid with Valine at position 178 (ID code: rs11538766) was the most
deleterious nsSNP in the protein structure.
Conclusion: Substitution of the Aspartic acid with Valine at position 178 (D178V) was the most
pathogenic mutation in the human prion protein gene. Analyses from the MutPred server also showed
that beta-sheets’ increment in the secondary structure was the main reason behind the molecular
mechanism of the prion protein aggregation.
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