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termination of pregnancy with the death of the fetus before the 20th
week of pregnancy. Previous studies show that many genes are involved
in this disease, including the CX3CR1 gene, which is one of the
inflammatory response genes in the immune system. The pathogenicity
of these variants was determined in this study using bioinformatics
analysis.
Material & Methods: In this study, the effects of rs3732378 and
rs3732379 mutation were predicted using bioinformatics tools including
SIFT, PolyPhen2, PROVEAN, Predict SNP, and Exome Variant Server.
Changes in the stability of mutant proteins were investigated using IMutant and DynaMut tools. Moreover, modeling of the protein structure,
docking, and protein-ligand interaction were performed using SWISSMODEL, SwissDock, and FRODOCK tools as well as PyMOL,
Hawkdock, and MolSoft software, respectively.
Findings: Many polymorphisms related to the CX3CR1 gene have been
known to date. Out of 244 missense mutations in the dbSNP database,
two variants (rs3732378 and rs3732379) have been reported in
association with recurrent pregnancy loss related to the CX3CR1 gene .
The results of bioinformatics analyses showed that both variants were
predicted as pathogenic mutations and changed the stability of the
protein structure and played a key role in interaction with the ligand.
Discussion & Conclusion: The findings of this study indicate that two
missense mutations in the CX3CR1 gene are an important candidate for
recurrent miscarriage and their identification in patients with recurrent
miscarriage can be regarded as a risk factor.
Bioinformatics,
Recurrent pregnancy loss
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ابزارهای بیوانفورماتیکی
بهاره مزروعی

 ،مهری خاتمی

 ۱گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :سقط عارضۀ شایعی است که به پایان زودرس بارداری ،با مرگ جنین پیش از هفتۀ  20بارداری اطالق می شود.

تاریخ دریافت۱399/۱۱/۱8 :
تاریخ ویرایش۱400/08/05 :
تاریخ پذیرش۱400/۱۱/09 :
تاریخ انتشار۱40۱/05/0۱ :

بررسی ها نشان می دهند که ژن های فراوانی در بروز این اختالل دخالت دارند .ژن  CX3CR1یکی از این ژن های
پاسخ التهابی در دستگاه ایمنی است .در این مطالعه ،با بهکارگیری روش های مختلف آنالیز بیوانفورماتیکی ،به اثبات
بیماری زایی واریانتهای  rs3732378و  rs3732379پرداخته شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای پیشبینی اثر جهش های  rs3732378و
 rs3732379شامل  Predict SNP ،PROVEAN ،PolyPhen 2 ،SIFTو  Exome Variant Serverاستفاده
گردید .تغییرات پایداری پروتئین جهشیافته با ابزارهای  I-Mutantو  DynaMutبررسی شد؛ همچنین مدلسازی،
بررسی ساختار پروتئین ،داکینگ و برهمکنش پروتئین-لیگاند بهترتیب با استفاده از ابزارهای ،SWISS-MODEL

نویسنده مسئول:

 SwissDockو  ،FRODOCKنرم افزار  Hawkdock ،PyMOLو نرمافزار  MolSoftانجام گرفت.

محمد مهدی حیدری
گروه

زیستشناسی،

دانشکده

علوم ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

یافتهها :پلی مورفیسم های بسیار فراوانی در ارتباط با ژن  CX3CR1شناخته شده اند .از میان پلی مورفیسم های
گزارششده ،تعداد  244پلی مورفیسم مربوط به جهش بدمعنی در بانک اطالعاتی  dbSNPگزارش شده بود که از این
تعداد 2 ،جهش بدمعنی

 g.39307162 G>A(rs3732378و  )p.Thr280Metو rs3732379

( g.39307256 C>Tو  )p.Val249Ileمربوط به بیماری سقط مکرر بود و بررسی گردید .نتایج به دستآمده از
نرم افزارهای بیوانفورماتیکی نشان داد که احتماالً هر دو واریانت بهعنوان جهش بیماری زا پیش بینی شده و باعث تغییر
پایداری ساختار پروتئین گردیدهاند و در میانکنش با لیگاند تأثیرگذارند.
بحث و نتیجهگیری :یافته های این مطالعه نشان می دهد که این دو جهش بدمعنی ژن  ،CX3CR1بهعنوان کاندید
مهمی برای بیماری زایی سقط مکرر عمل می کنند و شناسایی آنها در بیماران مبتال به سقط مکرر می تواند بهعنوان
یک عامل خطر در نظر گرفته شود.

واژههای کلیدی :بیوانفورماتیک ،ژن  ،CX3CR1جهش بیماری زا ،سقط مکرر
 استناد :مزروعی ،بهاره؛ حیدری ،محمد مهدی؛ خاتمی ،مهری .آنالیز جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر با استفاده از ابزارهای
بیوانفورماتیکی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،شهریور ۱40۱؛.۱2-28 :)3(30

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12
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 ،محمدمهدی حیدری

*1

1

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

آنالیز جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر با استفاده از

14

مقدمه

نشاندهندۀ سطح تنوع پلی مورفیسم  DNAهستند ،نقش

لوکوسیت های دسیدوآل سازوکار هایی را در طول

فراوانی در مطالعات ژنتیک ایفا می کنند SNP .یا

دیوارۀ رحمی بهکار میگیرند که برای بارداری سالم

چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی بهسبب اینکه مارکرهای

موردنیاز است؛ زیرا باعث رشد و حفظ جنین در این

دوآللی هستند ،مورد توجه قرار گرفته اند (.)۱-3

ناحیه میگردند و همۀ این اتفاقات توسط دستگاه ایمنی

مارکر  SNPتنها تغییر یک باز در توالی  DNAاست

بدن مادر به سهولت انجام می شود .درواقع ،عبور و مرور

SNP

لوکوسیت ها توسط مجموعۀ خاصی از مولکول های

در نظر گرفته می شود .تصور می گردد که کمینۀ فراوانی

چسبندگی ،جاذب شیمیایی و پاسخ های جاذب شیمیایی

آللی  ۱درصد است .احتمال تغییر در دو باز مستقل در

تنظیم میگردند .کموکاین ها خانوادۀ بزرگی از پپتیدهای

یک مکان بهندرت اتفاق میافتد و فراوانی آن بین

جاذب شیمیایی هستند که به جذب مجموعه های مختلف

 ۱۱0-9تا  5۱0-9در هر نوکلئوتید تخمین زده می

لوکوسیت ها منجر می شوند ( .)9آزمایشهای

شود؛ همچنین به علت سازوکار های مختلف جهش نیز،

هیبریداسیون درجا نشان داده اند که در قسمت های بافتی

این احتمال را پایین در نظر میگیرند (.)۱ ،4

درگیر میان جنین و مادر ،سلول های دسیدوآل به میزان

و مکان باز با تنوع توالی در  DNAژنومی بهعنوان

آن دخالت دارند .عوامل ژنتیکی و جهش در ژن های

چشمگیر بیان این گیرنده ها نشاندهندۀ لیگاندهای

مختلف در بروز سقط مکرر مؤثرند .امروزه ژن های

کموکاین خاص روی سطح لوکوسیت های دسیدوآل

بسیاری شناخته شده اند که در مسیرهای مولکولی

است .در این میان ،گیرنده های خاص سلول های  NKو

مختلف دخالت دارند و جهش در هرکدام از این ژن ها،

سلول های  Tمنحصراً به فراوانی لیگاندهایشان حضور

این مسیر ها را دچار اختالل میکند و به بروز مشکالتی

دارند (.)۱۱

در دوران بارداری منجر می شوند که درنهایت ،به سقط

ژن  CX3CR1روی کروموزوم  3قرار دارد و مکان

میانجامد ( .)5 ،6در طول سال های اخیر ،چندین تحقیق

ژنی آن بهطور دقیق  3p22.2است .این ژن  ۱8242جفت

و بررسی دربارۀ ژنتیک و تعیین ارتباط میان سقط مکرر و

باز دارد .پروتئین کدشونده توسط این ژن یک گیرنده

پلیمورفیسم های ژنی مرتبط با سیتوکین ها صورت گرفته

برای فراکتالکین است .فراکتالکین و گیرنده اش،

است (.)7

 ،CX3CR1در چندین بافت تولیدمثلی مثل تخمدان ها،

مهمی قرار می گیرد که اصطالحاً دسیدوآلیزاسیون نام

فراکتالکین CX3CL1/یک کموکاین منحصربهفرد

دارد که در موش و انسان ،این فرایند برای بارداری موفق

 CX3Cاست که بهعنوان یک مولکول غشایی ،توسط

موردنیاز است .این فرایند شامل تغییرات ظاهری در سلول

سلول های اندوتلیال فعال و با سیتوکاین های پیش التهابی

های استرومای رحم است که طی این مراحل ،رحم برای

سنتز می شود؛ همچنین بیان ژن  CX3CR1روی

النه گزینی و شکل گیری جفت و نمو آن آماده می شود.

تروفوبالست های انسانی مهاجم نیز شناساییشده است؛

همراه با این تغییر ،بهکارگیری تعداد خاصی از سلول های

بنابراین پیشنهاد میگردد این مولکول ها در کنترل رگ

ایمنی مادر موردنیاز است .این سلول ها لوکوسیت های

زایی رحمی-جفتی درگیر هستند ()۱0 ،۱2 ،۱5؛ همچنین

دسیدوآل نام دارند که در مراحل اولیۀ حاملگی ،حدود

مشخص شده است که فرم متصل شونده به غشای

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

در جریان ایجاد رویان ،رحم تحت تأثیر فرایندهای

لوله های فالوپ ،رحم و بیضه ها بیان می شوند (.)۱2-۱4

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

سقط مکرر حالتی است که عوامل بسیاری در بروز

فراوانی به بیان کموکاین ها می پردازند ( .)۱0ارتباط

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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طی  ۱0سال گذشته ،کاربرد مارکرهای مولکولی که

 70درصد از سلول های رحمی را شامل می شوند (.)8

15

فراکتالکین ،باعث افزایش چسبندگی مقاوم لکوسیت ها

اینترنتی استفادهشده

به سلول های اندوتلیال می شود که این جریان با کمک

) Biotechnology Informationاست .اطالعات موردنیاز

پروتئین  Gدر  CX3CR1صورت میگیرد و به فرایند

دربارۀ ژن  ،CX3CR1پروتئین و همچنین اطالعات مربوط

کند

به SNPها از این پایگاه بهدست آمده که در

( .)۱0 ،۱6دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی شایع

بررسی های بـعـدی از آنهـا استـفـاده شـده اسـت

 )I249( Val249Ileو  )M280( Thr280Metدر ناحیۀ

(.)/https://www.ncbi.nlm.nih.gov

پرهاکالمپسی ( )PEعارضۀ شایعی است که در حدود

) :Tolerantاز سایت  SIFTبرای بررسی تأثیر احتمالی

 2-7درصد از حاملگی ها اتفاق می افتد و یکی از علل

جهش روی ساختار پروتئین و درنتیجه ،بر عملکرد پروتئین

عمدۀ مرگ جنین و مادران در دوران بارداری است .با

استفاده گردید .این سایت تأثیر جهش را بهصورت امتیاز بیان

توجه به مطالعات پاتوفیزیولوژی دربارۀ عارضۀ

میکند ،به این صورت که جهش با امتیاز پایینتر از 0/05

پرهاکالمپسی ،ایسکمی جفت و اختالل در عملکرد

پاتوژن و باالتر از  0/05خوش خیم در نظر گرفته میشود.

اندوتلیال از علل برجستۀ این حالت است .افزایش

اساس امتیازدهی توسط این پایگاه ،بررسی همردیفی

مارکرهای دخیل در اختالل عملکرد اندوتلیال ازجمله

توالی پروتئین مدنظر با تعداد بسیاری از توالی های

ترومبومودولین ،عامل فونویلبراند ( )VWFو

VCAM-1

بهطور مکرر در زنان مبتال به پرهاکالمپسی گزارششده

همولوگ است (.)https://sift.bii.a-star.edu.sg/

سایت

PolyPhen 2 (Prediction of Functional

در پاسخ به ایسکمی ،به اختالل در عملکرد اندوتلیال در

 PolyPhen 2تأثیر تغییر اسید آمینه بر ساختار و عملکرد

کل گردش خون مادر منجر می گردد؛ همچنین به نظر

پروتئین را بر اساس امتیاز پیش بینی میکند که عددی

می رسد که فعالیت سلول های اندوتلیال بازتابدهندۀ

بین صفر و یک است ،به این صورت که اگر عددی بین

افزایش حالت التهابی عمومی است (.)۱5

 0-0/2باشد ،خوش خیم؛ بین  0/2-0/85باشد ،احتماالً
I249

بیماری زا و بین  0/85-۱باشد ،بیماری زا است و

در مطالعات عدم تعادلی پیوستگی هاپلوتیپ شایع

 M280گزارششده است .هاپلوتیپ  IMبا کاهش خطر

درنهایت ،خوش خیم یا بدخیم بودن جهش را پیشبینی

بیماری کرونری حاد و آترواسکلروزیس و با کاهش

میکند .این پیش بینی بر اساس توالی و اثر جایگزینی

واکنشپذیری اندوتلیال همراه است .در ژن جهشیافته در

اسید آمینۀ جهشیافته بر ساختار فیلوژنی است.

این مکان ها ،اختالل در بیان این گیرنده و ظرفیت های

سازوکار این برنامه بر اساس همردیفی چندگانۀ توالی

تغییریافتۀ چسبندگی افزایشیافته است (.)۱5 ،۱9

ساختار سه بعدی پروتئین است .همۀ این اطالعات از

به علت بیان باالی این ژن در سلولهای رحم ،در این

چندین پایگاه مختلف پروتئین جمع آوری شده اند؛

تحقیق قصد بر آن است ارتباط میان واریانتهای بیماریزای

سپس برای هر جایگاه خاص امتیازدهی صورت گرفته

ژن  rs3732378( CX3CR1و  )rs3732379با سقط مکرر،

است ( .)/http://genetics.bwh.harvard.edu
 :)Analyzerپایگاه اینترنتی  PROVEANبرای پیش بینی

مواد و روش ها
جمعآوری اطالعات :اولین و اصلی ترین پایگاه

تأثیر جابجایی اسید آمینه بر فعالیت بیولوژیکی پروتئین
استفاده می شود .این سایت برای شناسایی تأثیرات

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی بررسی شود.

سایت

PROVEAN

(

Protein Variation Effect

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

است .پیشنهاد می شود که آزاد شدن عاملهایی از جفت

 :)Affects of Human ns SNPsپایگاه اینترنتی

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

کدکنندۀ ژن  CX3CR1گزارش شده اند (.)۱7 ،۱8

سایت

SIFT

From

Intolerant

(Sorting

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

النه گزینی

کمک

می

NCBI

(National Center for

16

فعالیت پروتئینی بسیار پرکاربرد است .این پایگاه بر

است .این بررسی ها بر پایۀ شاخص اطمینان و فراوانی

اساس امتیاز محاسبهشدۀ تحت تأثیر جایگزینی اسید

اسید آمینه ها در توالی پروتئین است که احتمال بیماری

آمینه ،جهشهای با امتیاز کمتر از  -2/5را زیان آور و

زایی جهش را بهصورت عددی بین  0تا  ۱نشان می دهد

بـیشتـر از  -2/5را خنـثی پـیـش بینی می کند

و چنانچه امتیاز جهش باالتر از  0/5باشد ،بیماری زا در
نظر گرفته می شود

(.)/http://provean.jcvi.org
سایت  :Predict SNPاز پایگاه اینترنتی

Predict

(https://snps.biofold.org/snps-

.)/and-go

 SNPبرای آنالیز و بررسی تأثیر جهش ها بر ساختار

نرم افزار  :PyMOLاز این نرم افزار برای مشاهدۀ

پروتئین استفادهشده است که نتایج حاصل شامل بررسی

ساختار سهبعدی پروتئین و ایجاد جهش هدفمند و

های چندین سایت است که بر اساس درصد (که بیشتر

بررسی تأثیر آن روی عملکرد پروتئین استفاده شد که با

نتایج بر اساس بررسی های همردیفی توالی پروتئینی

مقایسۀ تعداد و طول پیوندها ،میزان تأثیر جهش بررسی

توسط هر پایگاه بر اساس ابزار استفادهشدۀ آن پایگاه

گردید .بهسبب آنکه برای بررسی پروتئین با این نرم

است) و با رنگ سبز برای جهش خنثی و رنگ قرمز

افزار به ساختار سهبعدی پروتئین نیاز است،

برای جهش زیان آور مشخص شده است .نتایج

مدل های مربوط به این پروتئین که توسط سایت

بهدستآمده از این پایگاه نمایشدهندۀ نتایج

 SWISS-MODELمدلسازی شده بود ،بررسی شد و

محاسبهشده از پایگاه های ،PolyPhen2 ،SIFT

به علت آنکه برای این پروتئین ،هیچکدام از مدل ها

 Predict SNP ،MAPP ،PHD-SNP ،PolyPhen1و

دقیقاً با توالی پروتئین مدنظر تطبیق نداشتند؛ پس مدل

SNAPاست ( .)/https://loschmidt.chemi.muni.cz

های این سایت حذف گردیدند و از سایت I-TASSER

از اطالعات واریانت ها از تعیین توالی اگزوم چندین

شد و مدل های ساختهشده برای بررسی های نرم افزار

جمعیت بزرگ از افراد با نیای اروپایی و

 PyMOLبهکار رفتند.

آمریکایی-آفریقایی بهدستآمده است

(https://evs.gs.

.)/washington.edu
سایت  :I-Mutantاز این پایگاه اینترنتی برای بررسی

سایت  :DynaMutاز پایگاه اینترنتی  DynaMutبرای
دست یابی به ساختار سهبعدی پروتئین جهشیافته و
بررسی تغییرات پایداری پروتئینهای جهشیافته نسبت به

و پیش بینی تغییرات پایداری پروتئین و تأثیر جهش تک

پروتئین نرمال استفاده گردید

نوکلئوتیدی بر ساختار پروتئین استفادهشده است .با وارد

(.)/http://biosig.unimelb.edu.au

کردن توالی پروتئین با فرمت  FASTAدر کادر مربوطه و

سایت  :Hawkdockاز سایت  Hawkdockبرای

تعیین شمارۀ اسید آمینه دارای جهش و وارد کردن اسید

داکینگ پروتئینها استفاده شد .ابتدا مدل مولکولی برای

آمینۀ جایگزین ،پایگاه مقدار پایداری پروتئین را پیش

ساختار سهبعدی پروتئین جهشیافته از پایگاه اینترنتی

بینی میکند (.)/https://folding.biofold.org

 DynaMutبهدست آمد؛ سپس برای بررسی برهمکنش

بینی بیماری زایی جهش کاربرد دارد .پیش بینی ها بر

فراکتالکین است ،از مدل ها استفاده گردید و در پایگاه

اساس تشخیص واریانت های خنثی و بیماری زا در

 Hawkdockبهکار رفت و ساختار سهبعدی برهمکنش

توالی پروتئین انجام می شود که امتیازدهی نهایی سایت

پروتئینی برای هر دو پروتئین نرمال و جهشیافته بررسی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

سایت  :SNPs and Goاین پایگاه اینترنتی برای پیش

میان دو پروتئین گیرندۀ  CX3CR1و لیگاند آن که

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

سایت  :Exome Variant Serveاین پایگاه اطالعاتی

برای مدلسازی ساختار سهبعدی پروتئین نرمال استفاده

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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احتمالی جهش های غیر هممعنی و اهمیت آنها بر

نتیجۀ بررسی توسط دو ابزار  PANTHERو

PhD-SNP
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از این مطالعه حذف گردیدند؛ بهعبارتدیگر ،این مطالعه

شد (.)/http://cadd.zju.edu.cn
تغییرات برهمکنش میان گیرنده و لیگاند در پروتئین

پلی مورفیسم های بیماری زا و همچنین تعیین میزان

جهشیافته و سالم استفاده گردید .این نرم افزار تغییرات

بیماری زایی آنها در سقط مکرر طرحریزی شد .از 244

ساختار فضایی و موقعیت قرارگیری اسید آمینۀ مدنظر را

پلی مورفیسم بدمعنی ،تعداد  SNPs 2بهعنوان

در کمپلکس پروتئینی گیرنده و لیگاند بررسی کرد.

پلی مورفیسم های بیماری زا و همچنین بهعنوان عامل

سرویس تحت وب است که برای پیشبینی میان کنش

بانک اطالعاتی  NCBIمشخص گردید که از این تعداد،

های مولکولی بین پروتئین هدف و یک مولکول کوچک

 2پلی مورفیسم با شناسههای  rs3732378و

استفاده میشود و  FRODOCKسرویس تحت وب برای

در بروز تعدادی بیماری دخالت دارند (شکل شمارۀ )2؛

پیشبینی ساختار میانکنشهای پروتئین  -پروتئین است.

سپس آنها را با پایگاه های مختلف بررسی کردیم و با

rs3732379

توجه به مطالعات گذشته در زمینۀ ناباروری مشخص شد
یافته ها

که این پلی مورفیسم ها در ژن  CX3CR1در بروز سقط

برای دست یابی به اطالعات مربوط به ژن

مکرر دخالت دارند.

 CX3CR1و پلیمورفیسمهای این ژن از بانک اطالعاتی

با توجه به اهمیت عملکرد این ژن و نقش این پلی

فراوانی

مورفیسم ها در بروز انواع بیماریها ،مطالعات

پلی مورفیسمهای این ژن در شکل شمارۀ  ۱نشان داده

بیوانفورماتیکی از نظر تغییر عملکرد و ساختار پـروتئین

شده است.

بـرای اثـبات بیماری زایـی و فـاکـتـور خطر انجام گردید.

NCBI/dbSNP

استفاده

شد.

درصد

است ،مبنای مطالعه روی توالی کدکنندۀ پروتئینی قرار

شکل شمارۀ  2از بانک اطالعاتی  dbSNPبرای ژن

داده شد و جهش های ناحیۀ اینترون 3'-UTR ،و 5'-UTR

 CX3CR1صورت گرفت.

تعداد  ،SNP 244برای جهش در ناحیۀ اینترون تعداد  ،SNP 3479برای جهش در ناحیۀ  3'-UTRتعداد  SNP 435و برای جهش در ناحیۀ  5'-UTRتعداد
 SNP ۱42گزارششده است.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .1نمودار درصد فراوانی انواع SNPهای شناساییشده در ژن  CX3CR1بر اساس بانک اطالعاتی  .NCBI/dbSNPبرای جهش بدمعنی

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

بهسبب آنکه این ژن کدکننده نوعی گیرندۀ پروتئینی

مراحل انتخاب جهش های بررسیشده ،با استفاده از

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

نرمافزارهای آنالین داکینگ SwissDock :یک

خطر در نظر گرفتهشده بودند .با بررسی های بیشتر در

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

نرم افزار  :Molsoftاز این نرم افزار برای بررسی

برای بررسی جهشهای بدمعنی ،با هدف تعیین
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همانطور که در شکل شمارۀ  2نشان دادهشده است2 ،

پلیمورفیسمهای مرجع انتخاب گردیدند .نتایج بهدستآمده

پلی مورفیسم بیماری زا شامل پلی مورفیسم  rs3732378که

از سایت  SIFTدر جدول شمارۀ  ۱گردآوریشده است.

*( MAFکمینۀ فراوانی آللی) برابر با  0/۱6و همچنین پلی

همانطور که در جدول شمارۀ  ۱آمده است rs3732378 ،با

مورفیسم  rs3732379که  MAFبرابر با  0/26دارد ،بهعنوان

امتیاز  0پاتوژن پیشبینیشده است.

جدول شمارۀ  .1نتایج بهدستآمده از سایت SIFT

آمینواسید تغییریافته

شناسۀ پروتئین

آمینواسید طبیعی

پیش بینی

امتیاز SIFT

rs3732378

T280M

NP_001164642

ترئونین

تأثیر بر عملکرد پروتئین

0

rs3732379

V249I

NP_001164642

والین

تأثیر نداشتن بر عملکرد پروتئین

۱

SNP

نزدیک به  ،۱احتماالً پاتوژن و جهش  V249Iبا امتیاز نزدیک به  ، 0خوش خیم پیشبینیشده است.

نتایج بهدستآمده از سایت  PolyPhen2در شکل

نتایج بهدستآمده از سایت  PROVEANدر جدول
شمارۀ  2جمعآوریشده است.

جدول شمارۀ  .2نتایج سایت PROVEAN

آمینواسید تغییریافته

امتیاز سایت

پیشبینی اثر جهش

rs3732378

T280M

rs3732379

V249I

-2/860
0/40۱

پاتوژن
خنثی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شمارۀ  3نشان دادهشده است.

SNP

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

شکل شمارۀ  .3در این شکل نتایج بهدستآمده از سایت  PolyPhen2نشان دادهشده است .همانطور که پیشبینیشده است ،جهش  T280Mبا امتیاز

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .2روند دست یابی به جهش های هدف با استفاده از پایگاه .NCBI/dbSNP
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جدول شمارۀ  .3نتایج پایگاه Predict SNP
SNP
rs3732378

T280M

rs3732379

V249I

 65درصد
 83درصد

 66درصد

 66درصد
 89درصد

 67درصد
 67درصد

 4۱درصد
 72درصد

 53درصد
 90درصد

 67درصد
 83درصد

 85درصد

مربوط به جهش  T280Mاست ،با امتیاز  -2/860بهعنوان

سبز پیشبینی شدهاند؛ اما جهش  ،T280Mمانند نتایج

جهش پاتوژن پیشبینیشده است.

یادشده در جداول باال ،در ابزارهای  SIFTو

نتایج بهدستآمده از سایت  Predict SNPدر جدول

PolyPhen

 2پاتوژن پیشبینیشده است .علت این تناقضها در نتایج
بهدستآمده در ابزارهای مختلف ،می تواند رویکرد

شمارۀ  3آورده شده است.

متفاوت این ابزار ها در بررسی جهش ها باشد.

طبق نتایج بهدستآمده از این سایت ،چنانچه جهشی
در هرکدام از پایگاه ها پاتوژن پیش بینی شود ،به رنگ

سایت  Exome Variant Serverاطالعاتی شامل نوع

قرمز و اگر اثر جهش خنثی باشد ،به رنگ سبز نمایش

جهش ،جایگاه پلیمورفیسم در  ،cDNAمیزان

داده می شود .طبق اطالعات بهدستآمده از این سایت،

حفاظتشدگی و نتایج مربوط به  PolyPhen 2را گزارش

این دو جهش توسط ابزارهای ،MAPP ،Predict SNP

داد که در جدول شمارۀ  4گردآوردی شده است.

جدول شمارۀ  .4نتایج سایت Exome Variant Server

آمینواسید تغییریافته

حفاظتشدگی

rs3732378

T280M

3/98

rs3732379

V249I

-2/32

SNP

نتایج PolyPhen2

پاتوژن
0/774
خوش خیم
0/033

SNP
rs3732378

T280M

rs3732379

V249I

تأثیر بر پایداری پروتئین
کاهش
کاهش

مقدار DDG

( -۱/4۱کیلوکالری/مول)
( -0/76کیلوکالری/مول)

نتایج مربوط به تغییر پایداری پروتئین جهش یافته که

پروتئین جهشیافته شده اند DDG .کمتر از صفر

از سایت  I-Mutantبهدست آمده ،در جدول شمارۀ 5

نشاندهندۀ کاهش پایداری است و  DDGبزرگتر از

آورده شده است.

صفر بیانگر افزایش پایداری است.
نتایج بهدستآمده از سایت  SNPs and GOدر

طبق نتایج بهدستآمده از این سایت ،هر دو جهش بر

جدول شمارۀ  6آورده شده است.

پایداری پروتئین اثر گذاشته و باعث کاهش پایداری

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

جدول شمارۀ  .5نتایج سایت I-Mutant

آمینواسید تغییریافته

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

طبق نتایج بهدستآمده از این سایت rs3732378 ،که

 PolyPhen 1 ،PHD-SNPو  SNAPخنثی و به رنگ

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

آمینواسید تغییریافته

Predict SNP

MAPP

PhD-SNP

PolyPhen1

PolyPhen2

SIFT

SNAP

جدول شمارۀ  .6نتایج سایت SNPs and Go

جهش
PhD-SNP
T280M

PANTHER
SNPs&Go
PhD-SNP

V249I

PANTHER
SNPs&Go

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

پیش بینی
خنثی
بیماری زا
خنثی
خنثی
خنثی
خنثی

شاخص اطمینان
6
3
4
7
9
۱0

امتیاز سایت
0/206
0/633
0/277
0/۱34
0/067
0/0۱2
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طبق نتایج بهدستآمده از این سایت که در جدول

کاهش یافته است .در پروتئین طبیعی ،اسید آمینۀ ترئونین

شمارۀ  6آورده شده است ،ابزار  PANTHERبا بررسی

 280با اسید آمینۀ سرین  276دو پیوند با طول پیوندهای

فراوانی اسید آمینۀ طبیعی و جهش یافته بر اساس الگوریتم

 ۱/9و  2/۱آنگستروم و در موقعیت  ،284با اسید آمینۀ

خاص ،جهش  T280Mرا با شاخص اطمینان  3و امتیاز

سرین یک پیوند با طول  2/3آنگستروم برقرار کرده

 )<0/5( 0/633بیماری زا در نظر گرفته است .نتایج

است؛ اما در پروتئین جهشیافته ،اسید آمینۀ متیونین 280

بهدستآمده از نرم افزار  PyMOLدر ارتباط با تأثیر

با اسید آمینۀ سرین  276یک پیوند با طول  2/۱آنگستروم

جهش بر ساختار سهبعدی پروتئین و پیوندهای هیدروژنی

و در موقعیت  ،284با اسید آمینۀ سرین دیگر یک پیوند با

در شکلهای شمارۀ  4و  5نشان دادهشده است.

طول  2/3آنگستروم برقرار نموده است؛ بنابراین ،جهش

است ،در این جهش ،در پروتئین جهشیافته تعداد پیوند

یافته یک پیوند میان متیونین و  2اسید آمینۀ سرین

میان اسید آمینۀ متیونین  280با اسید آمینۀ سرین 276

حذفشده است.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .5نتایج بهدستآمده از تأثیر جهش  Val249Ileدر  rs3732379بر ساختار سهبعدی پروتئین

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

همانطور که در شکل شمارۀ  4نمایش دادهشده

 T280Mبر تعداد پیوندها اثر گذاشته و در پروتئین جهش

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .4نتایج بهدستآمده از تأثیر جهش Thr280Metدر  rs3732378بر ساختار سهبعدی پروتئین
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جدول شمارۀ  .7نتایج سایت DynaMut

جهش
V249I

ثابت
ثابت

بیثبات
بیثبات

کاهش انعطافپذیری مولکول
کاهش انعطافپذیری مولکول

)0.186 (kcal/mol

جهش بر تعداد پیوندها و همچنین بر طول پیوندها

هر دو جهش تأثیری بر پایداری پروتئین در کمپلکس

تأثیری نداشته است .در پروتئین طبیعی ،میان اسید

میان گیرنده و لیگاند ندارند؛ اما به کاهش

آمینۀ والین  249با اسید آمینۀ ترئونین  245یک پیوند

انعطاف پذیری مولکول در برهمکنش میان دو پروتئین

با طول  ۱/9آنگستروم و با اسید آمینۀ لوسین  253یک

منجر خواهن د شد .تغییرات انرژی آزاد که در حالت

پیوند با طول  2/۱آنگستروم برقرار کرده است؛ اما در

جهشیافته اتفاق افتاده ،مثبت و نزدیک به صفر است و

پروتئین جهش یافته ،میان اسید آمینۀ ایزولوسین  249با

می توان گفت واکنش در حالت تعادل است.

اسید آمینۀ ترئونین  245پیوندی با طول  ۱/9و با اسید

با استفاده از این سایت ،بررسی های بیشتری دربارۀ

آمین ،لوسین  253پیوندی با طول  2/۱آنگستروم برقرار

طول پیوند میان اسید آمینه های جهشیافته با اسید

شده است.

آمینه های مجاور صورت گرفت؛ همچنین کمپلکس از

نتایج بهدستآمده از سایت  DynaMutدر جدول
شمارۀ  7گردآوری شده است.

نظر تغییرات انرژی بررسی گردید .نتایج این بررسی در
شکل های شمارۀ  6و  7نشان داده شده است.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

همان طور که در شکل شمارۀ  5مشخص شده ،این

همانطور که در جدول شمارۀ  7نشان دادهشده است،

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

T280M

پایداری

پیش بینی بر اساس NMR

انرژی آنتروپی جنبشی میان پروتئین جهشیافته و طبیعی

مقدار ∆∆G

)1.252 (kcal/mol

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7
] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .6بررسی تعداد پیوند با سایت  DynaMutبرای جهشهای  T280Mو V249I
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همان طور که در شکل شمارۀ  6نشان دادهشده

می شود مولکول در کمپلکس کمترین جنبش را داشته

است ،در کمپلکس پروتئینی جهشیافتۀ حاصل از

باشد و رنگ قرمز نشاندهندۀ افزایش انعطافپذیری

جهش  ،T280Mتعداد پیوندهای هیدروژنی و یونی

مولکول در کمپلکس است .طبق نتایج بهدستآمده از

میان اسید آمینۀ جهشیافته و اسید آمینه های مجاور

سایت ،مقدار تغییرات انرژی آنتروپی جنبشی برای جهش

شدیداً افزایش یافته است که به برهمکنش بیشتر میان

 T280Mبرابر است با  -0.078 kcal/mol.kو برای جهش

اسید آمینه ها در ساختار سه بعدی پروتئین منجر خواهد

 V249Iبرابر است با  -0.038 kcal/mol.kکه هر دو

شد (شکل شمارۀ  a 6و  .)bدر کمپلکس پروتئینی

جهش باعث کاهش انعطافپذیری مولکول خواهند شد.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .7بررسی انرژی آنتروپی جنبشی در اثر بروز جهش

جهشیافتۀ حاصل از جهش  ،V249Iتعداد پیوندهای
بیشتر اسید آمینه ها در ساختار سهبعدی پروتئین است

ساختار سهبعدی پروتئین جهشیافته و مدلسازی

(شکل شمارۀ  c 6و .)d

کمپلکس پروتئینی گیرنده و لیگاند استفاده گردید که

همانطور که در شکل شمارۀ  7نشان دادهشده است،

نتایج بهدستآمده از آن در شکل شمارۀ  8نشان دادهشده

نقاط آبی نشاندهندۀ محکم شدن ساختار و سختی آن

است (رنگ آبی گیرندۀ پروتئینی  CX3CR1و رنگ

است؛ این بدان معنی است که درواقع ،جهش باعث

صورتی لیگاند آن یعنی فراکتالکین است).

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .8نتایج بهدستآمده از سایت Hawkdock

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

یونی افزایش یافته است که نشاندهندۀ برهمکنش

نتایج سایت  :Hawkdockاز این سایت برای تعیین

23

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

همانطور که در شکل شمارۀ  8نشان دادهشده است،

میدهد (شکل شمارۀ .)9

در مدل هایی که توسط این سایت شبیهسازیشده است،

همانطور که در شکل شمارۀ  9نشان دادهشده است،

نحوۀ برهمکنش دو پروتئین در کمپلکس پروتئینی حاصل

گیرندۀ  CX3CR1به رنگ آبی و لیگاند آن که

از جهش  T280Mتغییر چشمگیری نداشته است؛ اما در

فراکتالکین است ،به رنگ زرد است .جهش  V249Iبه

کمپلکس پروتئینی حاصل از جهش  V249Iدر برهم

تغییر در برهمکنش میان دو پروتئین منجر شده است که

کنش میان دو پروتئین نسبت به پروتئین طبیعی ،تغییراتی

احتماالً به علت دافعه و جاذبه های میان اتم ها است.

نرم افزار  MolSoftاستفاده گردید که نتایج حاصل از آن

 FRODOCKبرای مقایسه و انتخاب کمپلکس مناسب تر

در ادامه آمده است.

استفاده گردید که در شکل شمارۀ  8آورده شده است.

نتایج بهدستآمده از نرم افزار  MolSoftشامل

داکینگ پروتئین انجامشده توسط سایت  FRODOCKو

شبیهسازی شکل قرارگیری دو پروتئین در کمپلکس

درنهایت کمپلکس بهدستآمده از این سایت ،برای

پروتئینی است و همچنین اطالعاتی دربارۀ موقعیت اسید

بررسی با نرم افزار  PyMOLاستفاده گردید که در

آمینۀ مدنظر در کمپلکس پروتئینی در اختیار ما قرار

شکل های شمارۀ  ۱0تا  ۱2آورده شده است.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .10داکینگ پروتئین بهدستآمده از دو سایت  FRODOCKو SwissDock

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

ایجادشده است .از این مدل ها برای مطالعات بعدی در

از نتایج بهدستآمده از دو پایگاه  SwissDockو

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .9بررسی نحوۀ برهمکنش دو پروتئین در نرم افزار MolSoft
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همانطور که در شکل شمارۀ  ۱0نمایش دادهشده است،

 PyMOLاستفاده شد.

با مقایسۀ مدل کمپلکس گیرنده-لیگاند که توسط این دو

همانطور که در شکل شمارۀ  ۱۱نشان دادهشده است،

سایت پیشبینیشده است ،درنهایت ،از مدل پیشبینیشده

اسید آمینۀ  Valدر موقعیت  249در نزدیکی اسید آمینۀ His

توسط  FRODOCKبرای بررسی پیوندها با نرم افزار

در موقعیت  70در پروتئین فراکتالکین قرار می گیرد.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

شکل شمارۀ  .11بررسی قرارگیری اسید آمینههای هدف  T280و  V249در کمپلکس گیرنده-لیگاند

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7
] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

شکل شمارۀ  .12بررسی پیوندها در کمپلکس گیرنده-لیگاند
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( ،)aاسید آمینۀ والین در موقعیت  249با ترئونین در موقعیت

متابوتروپیک تعلق دارد که بهعنوان پروتئین  Gمتصلشونده

 245یک پیوند با طول  2/9آنگستروم و با لوسین  253یک

به گیرنده نیز شناخته می گردد .این پروتئین  7ناحیۀ گذرنده

پیوند با طول  3/0آنگستروم برقرار کرده است .در کمپلکس

از غشا دارد و زنجیره ای پلی پپتیدی متشکل از  7ساختار

گیرنده-لیگاند بهدستآمده از پروتئین جهشیافته ( ،)bاسید

آلفا هلیکس ایجاد می کند .زیرواحدهای تکی پروتئین  Gدر

آمینۀ ایزولوسین  249با ترئونین در مکان  245یک پیوند با

ساختار این گیرنده که هتروتریمریک هستند ،با شکل آزاد

طول  2/9آنگستروم و با لوسین  253پیوندی با طول 3/0

(محلول در سیتوزول)  CX3CL1برهمکنش می دهند .این

آنگستروم برقرار نموده که در تعداد و طول پیوندها تغییری

پروتئین بخشهای خارج سلولی ،غشایی و داخل سلولی

حاصل نشده است .با نرم افزار  ،PyMOLبررسی های

دارد .لوپ خارجی زنجیره ای پلی پپتیدی است که مکانی

دیگری در ارتباط با تغییرات پیوند میان گیرنده و لیگاند در

برای اتصال به لیگاند  CX3CL1و  CCL26است .لوپ های

موقعیت  249بهسبب فاصلۀ نزدیک این اسید آمینه با

داخلسلولی در سیتوپالسم هستند و به انتهای  Cپایانه ختم

فراکتالکین نیز صورت گرفت .اسید آمینۀ هیستیدین  70در

می شوند که به پروتئین  Gαiهتروتریمریک متصل می گردد

پروتئین فراکتالکین با اسید آمینۀ  249پروتئین گیرنده برهم

( .)20پیام سلولی وابسته به  TNF-R1و  CX3CR1که نوعی

کنش دارد .در پروتئین طبیعی والین  249با هیستیدین 70

خودتنظیمی طبیعی برای این مسیر پیامرسانی بهشمار می آید،

فراکتالکین سه پیوند با طول های  2/5و  2/6و  2/9آنگستروم

توسط برهمکنش میان  CX3CL1و  CX3CR1انجام می

و در پروتئین جهشیافتۀ ایزولوسین  249با هیستیدین دو

شود (شکل شمارۀ .)20( )۱3

پیوند با طول های  2/3و  ۱/7آنگستروم برقرار می کند که
طول و تعداد پیوند در حالت جهشیافته کاهش پیدا کرده
احتماالً به علت جاذبه و دافعۀ اسید آمینه های مختلف است.
بحث و نتیجهگیری
طبق مطالعات گذشته ،دو ایزوفرم برای  CX3CL1وجود
دارد :یکی به شکل محلول در سیتوزول و دیگری بهصورت

پروتئین  CX3CR1در دوران بارداری در مایع
آمنیوتیک حضور دارد که به علت اهمیت باالی آن در
پاسخ التهابی و عملکرد دستگاه ایمنی است .این پروتئین
باعث تعدیل دستگاه ایمنی میان مادر و جنین می شود و به
فرایند حاملگی و سالمت آن کمک می کند (.)22
با توجه به مطالعات گذشته و بررسی های انجامشده
در زمینۀ مولکولی ،مشخصشده است که حضور پروتئین

متصلشونده به غشای سلولی است .حضور هر دو ایزوفرم در

سالم در مسیرهای التهابی نقش مهمی دارد و چنانچه این

بدن نقش مهمی در شبکۀ کموکاینی ایفا می کنند .شکل

پروتئین دچار جهش گردد ،در عملکرد طبیعی آن اختالل

محلول این پروتئین یک عامل کموتاکتیک برای سلول های
 ،NKسلول های  ،Tمونوسیت ها و مستسل ها است .نقش
کموتاکسی سلول های اندوتلیال نیز اثباتشده است .شکل
متصلشونده به غشای سلولی در سلول های اندوتلیال رگ ها
حضور دارد و در تعدیل اتصال نوتروفیل ها و چسبندگی
سلول ها دخالت می کند ( .)20اثر زیستی  CX3CL1یا

کسی پوشیده نیست و همانطور که گفته شد ،این
پروتئین نقش ویژه ای در این مسیر دارد؛ زیرا رویان در
دوران جنینی توسط دستگاه ایمنی مادر حفاظت می گردد
تا بدون هیچ مشکلی به مرحلۀ تولد برسد (.)۱5
در این مطالعه یکی از ژن های مهم مسیر التهابی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

آن بهعنوان عامل القاکنندۀ رگزایی و همچنین در

ایجاد می شود .اهمیت دستگاه ایمنی در دوران بارداری بر

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

است و گیرنده و لیگاند نسبت به هم بیشتر متمایل شده اند که

جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

در کمپلکس گیرنده-لیگاند بهدستآمده از پروتئین طبیعی

شود .از نظر ساختاری ،گیرندۀ  CX3CR1به کالس

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

همانطور که در شکل شمارۀ  ۱2نشان دادهشده است،

همان فراکتالکین ،توسط برهمکنش با  CX3CR1میسر می
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بررسی گردید و با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی،

است درنهایت به سقطجنین منجر گردد؛ همچنین طی

دو مورد  SNPمهم ژن  CX3CR1که در سقط مکرر

مطالعات گذشته عنوانشده است که اختالل در برهمکنش

شناساییشده بودند ،بررسی گردیدند تا میزان

این گیرنده و لیگاند ممکن است به ترومبوز بینجامد که

بیماری زایی آنها در این عارضه مشخص شود.

خود علت دیگری برای سقطجنین است (.)26-23

انجامشده از نظر پایداری ،ساختاری و عملکردی در سطح

در ساختار سهبعدی پروتئین میشود و همین امر احتماالً

پروتئین مشخص گردید که هر دو جهش از نظر تأثیر بر

ممکن است در ساختار فضایی پروتئین مشکل ایجاد کند و

ساختار پروتئین بدمعنی و از لحاظ عملکردی rs3732378

موجب اختالل در اتصال لیگاند به گیرنده گردد و

پاتوژن پیشبینی شدهاند .طبق بررسی هایی که دربارۀ

درنهایت ،این اختالل به فعالیت نداشتن درست پروتئین

پایداری پروتئین جهشیافته انجام شد ،دریافتیم که هر دو

منجر میشود ( .)20طی بررسی های انجامشده توسط

جهش باعث کاهش پایداری پروتئین می شوند و با

سایت ( NCBIشکل شمارۀ  )۱4مشخص شد که

کاهش پایداری ،پروتئین سریع تر تجزیه میگردد و

 rs3732378در ناحیۀ گذرنده از غشا و نزدیک به سطح

درنتیجه ،زودتر از بین می رود .با توجه به اینکه برهمکنش

خارج سلولی اتفاق می افتد و ممکن است در نحوۀ

 CX3CR1و ( CX3CL1فراکتالکین) به فعالیت طبیعی این

قرارگیری پروتئین در غشا اثر بگذارد که این رخداد در

پروتئین در سلول منجر می شود ،افزایش تعامل پالکت-

ساختار غشا و برهمکنش با لیگاند اختالل ایجاد میکند.

لکوسیت و چسبندگی لکوسیت به سلولهای اندوتلیال

همین بررسی ها برای  rs3732379نیز صورت گرفت و

شریانی تحریکشده توسط  TNFαتا حدی به تنظیم

مشخص شد که این جهش هم در ناحیۀ گذرنده از غشا و

دوبارۀ  CX3CL1اندوتلیال و افزایش بیان  CX3CR1در

در نزدیکی بخش خارج سلولی اتفاق می افتد .با توجه به

پالکتها ،مونوسیت ها و لنفوسیت ها منجر میگردد؛ پس

ساختار شماتیک بررسیشده ،هر دو جهش از نظر مکان

با کاهش پایداری پروتئین و تجزیۀ آن ،میزان گیرندۀ

پروتئینی در نزدیکی هم اتفاق می افتند و چنانچه همزمان

سلولی برای فراکتالکین کاهش مییابد و مسیر التهابی و

رخ دهند ،می توانند اثر یکدیگر را تشدید کنند و در مسیر

پاسخ ایمنی مختل خواهد شد؛ درنتیجه ،در واکنش های

مولکولی نیز تأثیر بگذارند و اختالل ناشی از این اتفاق در

ایمنی میام مادر و جنین اختالل ایجاد میشود و ممکن

دوران بارداری ،درنهایت به سقطجنین منجر خواهد شد.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

 )Val249Ile( rs3732379بودند که با توجه به آنالیزهای

بررسی و مشخص شد که جهش  Thr280Metباعث تغییر

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.12

SNPهای بررسیشده  )Thr280Met( rs3732378و

با برنامۀ  ،PyMOLاین پروتئین از نظر ساختاری

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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جهشهای بدمعنی ژن  CX3CR1در بیماران سقط مکرر

طی بررسی های انجامگرفته ،بهسبب آنکه پروتئین

بهسبب فاصلۀ نزدیک این اسید آمینه با فراکتالکین نیز

مطالعهشده نوعی گیرنده است؛ بنابراین ،بررسی هایی با

صورت گرفت .اسید آمینۀ هیستیدین در موقعیت  70در

کمک سایت  DynaMutو نرم افزار  MolSoftانجام شد.

پروتئین فراکتالکین با اسید آمینۀ موقعیت  249پروتئین

با کمک سایت  DynaMutساختار سهبعدی پروتئین

گیرنده برهمکنش دارد .در پروتئین جهشیافته تعداد

جهشیافته از نظر نحوۀ برهمکنش با پروتئین فراکتالکین

پیوند کاهش یافته است و گیرنده و لیگاند نسبت به هم

بررسی گردید .طبق بررسیهای انجامشده ،این جهش ها

بیشتر متمایل شده اند که احتماالً بهسبب جاذبه و دافعۀ

از نظر انرژی جنبشی مولکولی ،برهمکنش پروتئینی را

اسید آمینه های مختلف است.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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تحت تأثیر قرار میدهند و همچنین باعث سخت یا
پروتئینی شبیهسازیشده توسط این سایت با نرم افزار

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه یزد انجامگرفته

 MolSoftبررسی گردید و مشخص شد که از نظر

است و مراتب امتنان خود را از معاونت پژوهشی

موقعیت اسید آمینه در پروتئین طبیعی و جهشیافته،

دانشگاه اعالم میداریم.

تفاوت هایی ایجاد شده که احتماالً به علت تغییر در
انرژی و تمایالت اسید آمینهها نسبت به یکدیگر است .با
نرم افزار  ،PyMOLبررسی های دیگری در ارتباط با
تغییرات پیوند میان گیرنده و لیگاند در موقعیت 249

تعارض منافع
نویسندگان اعالم می کنند که تضاد منافعی در این
مطالعه وجود ندارد.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.4.7

منعطف شدن ساختار شدند .ساختار سهبعدی کمپلکس
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