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 خالصه

جود و نشخوارکنندگان معده چهارماست که در  پروتئازها آسپارتیکيک آنزيم پیچیده از گروه  ،کیموزين

و تولید باعث ايجاد لخته کاپاکازئین  Met105-Phe106شماره  هایمیان اسید آمینهپیوند از طريق شکست  و دارد

 11 .اسیدآمینه است 181دارای گردد که ترشح میپروکیمـوزين گاوی یپراين آنزيم ابتدا به صورت  .شودمیپنیر 

 هنگام ترشح به فضای معده از پروتئین جدا گريز را دارد واين پروتئین نقش سیگنال آب بتدايیاسید آمینه ا

 Protein)پروتئینی  توالی در اين تحقیق ابتدا .گردداسـید آمینـه تولیـد مـی 113و پروکیموزين با   شودمی

Identifier) گاوی  کیموزين با منشاBos taurus)های زيستی داده اطالعاتی پايگاهز ( ا(NCBI)  وبه دست آمد  

و  وتئینزايی پر، حساسیتهای در هم پیچیدهپیچ ،ساختار ثانويهی، های فیزيکوشیمیايی پروتئینويژگیسپس 

توالی پروتئینی کیموزين  پژوهشپیش بینی گرديد. در اين  کیموزين گاوی( CDSتوالی کدکننده )های دومین

عناصر مارپیچ آلفا و رشته بتا به ترتیب حدود  شناخته شد.و پايدار  دوستگاوی به عنوان يک پروتئین آب

 ايندرصد از ساختارهای ثانويه پروتئین کیموزين گاوی را تشکیل داده است. در ساختار  18/04 ودرصد 81/11

-اين مطالعه يک گزارش در مورد برخی ويژگی شناسايی گرديد. pepsin_Aو  A1_Propeptideپروتئین دو دومین 

اين  عملکردی و بیولوژيکیخصوصیات تواند يک چارچوب برای بررسی بوده و میگاوی های پروتئینی کیموزين 

 فراهم کند. پروتئین

 

 ساختار ثانويه پروتئین ،رنیندومین حفاظت شده،  آنالیز بیوانفورماتیکی، :کلمات کلیدی

 

 مقدمه .1

است که در شیردان پستانداران وجود دارد و نقش آن ايجاد  پروتئازها آسپارتیکيک آنزيم پیچیده از گروه  ،کیموزين 

یوند پپتیدی اثر هیدرولیتیک بر پ با. اين آنزيم در صنايع غذايی کاربرد فراوانی دارد ، به همین دلیلباشدمیدر شیر و تولید پنیر  لخته

ساختار اولیه آمینواسیدی و نوکلئوتیدی  .شودشیر می لختهباعث تشکیل  ،کاپاکازئین Met105-Phe106شماره  هایمیان اسید آمینه

ال ح در. پستانداران و نیز به عنوان يک پروآنزيم يا آنزيم غیر فعال در انسان مشخص شده است از کیموزين در چندين گونه

ين آنزيم ا .نوترکیـب مورد توجـه محققـان قرار گرفته است ریپنيهمای میکروبی، گیاهی و رهایپنهيماحاضر، تولید و استفاده از 

اين پروتئین نقش  بتدايیاسید آمینه ا 11 .است اسیدآمینه 181دارای گردد که ترشح میـوزين گاوی پروکیمیپرابتدا به صورت 

 یـد اسـید آمینـه تول 113و پروکیموزين با   شودمی هنگام ترشح به فضای معده از پروتئین جدا گريز را دارد وسیگنال آب
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حالت  در اين .[0شود ]و به صورت خودبخود فعال می شده معـدی دچـار تغییراتـی pH [. اين پروتئین تحـت تـاثیر1]گردد مـی

اين ساختار بلوری . [1]می گردد  اسید آمینه تولید 111زنجیره پروتئینی با  و يـک شدهآمینه از انتهای آمینی آن جدا  اسید 01

 هایمینهآاسیدای از پیوندهای هیدروژنی شامل از طريق شبکه( Bilobular) بخشی دهد که کیموزين دونشان میآنزيم 

شود. اعتقاد بر اين است که اين حفظ می 10و  112 گروه آمین گاليسین ،118، ترئونین 111، ترئونین 13، سرين11ترئونین

، به اکسیژن کربونیل درگیر در پیوند 141هیدروژن زنجیره جانبی آسپارتات  .[3] کندشبکه وضعیت يونیزاسیون را تعیین می

قسمت اصلی آنزيم شامل  .[1] کندصل است که به حفظ حالت صحیح جايگاه فعال آسپارتات کمک میمت 111پپیتیدی تیروزين 

طور عمده شامل سه حوزه عمل علم بیوانفورماتیک به .[2]بوده و بار منفی زيادی دارد  Aspو  Gluهای تعداد زيادی اسید آمینه

ای ههای عملکردهای مولکولی است. تجزيه توالیو تجزيه تحلیل های مولکولی، ساختارهای مولکولیحوزه تجزيه و تحلیل توالی

ها، ترسیم ها، پیدا کردن آغازگرها و ژنهای اطالعاتی، شناسايی نگارهها، جست و جو در پايگاهمولکولی شامل همرديفی توالی

سه نوکلئیک و پروتئین و نیز مقايهای ساختاری شامل تجزيه ساختارهای اسیدهای روابط تکاملی و مقايسه ژنومی هستند. تجزيه

های اين مطالعه يک گزارش در مورد برخی ويژگی .ها هستندهای الزم در ارتباط با اين توالیبینیبندی و پیشها، تقسیمآن

هم ا را فراهتواند يک چارچوب برای بررسی کارکردهای بیولوژيکی پروتئینی در اين میزبانبوده و میگاوی پروتئینی کیموزين 

 کند.
 

 هامواد و روش .2

پايگاه ز ا (Protein Identifier)شماره پروتئینی ( با (Bos taurusتوالی پپتیدی کیموزين گاوی  در اين تحقیق ابتدا

تحت وب از  با استفاده از نرم افزارهای آن پروتئینی توالی (. سپس1به دست آمد )جدول  (NCBI)های زيستی اطالعاتی داده

گريزی(، دوستی يا آب)تعیین آب ProtScale ،های فیزيکوشیمیايی پروتئین()جهت بررسی ويژگی ProtParmجمله 

PredictProtein  وPrediction ( بینی ساختار ثانويه پروتئینپیشبرای) ،2ZIP (های در هم پیچیده و زيپبینی پیچپیش)ها 

SDAP ابزار زايی( وبینی حساسیت)پیشCDD مورد بررسی قرار گرفت. ها()پیش بینی دومین 

 
 (NCBI)های زیستی پایگاه اطالعاتی داده های مورد بررسی در این مطالعه از. شماره  توالی پروتئینی کیموزین گونه1جدول 

(PI) گونه شماره پروتئین   تعداد اسیدآمینه 

 AAA30447.1 181 گاو

 

 نتایج و بحث .3

فیزيکوشیمیايی های ويژگی ProtParam ابزار .های فیزيکوشیمیايی آن پی بردتوان به ويژگیاز روی توالی يک پروتئین می

هايی نظیر نقطه ايزوالکتريک، ضريب خاموشی، شاخص کند. در اين مطالعه ويژگیها را بر اساس توالی مربوطه بررسی میپروتئین

( نشان E. ضريب خاموشی )قرار گرفتمورد بررسی دوست بودن توالی گريز يا آبجهت تعیین آب GRAVYپايداری و عدد 

يک  Eکند. در دست داشتن مقدار نانومتر( چه مقدار نور جذب می 184دهد که يک پروتئین در يک طول موج خاص )مثال می

 (.1)جدول  سازی آن سودمند خواهد بودپروتئین در هنگام خالص
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 ProtParm با استفاده از نرم افزارگاوی . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توالی پروتئینی ژن کیموزین 2جدول 

nm184  (II) در (E) ضريب خاموشی وزن مولکولی نقطه ايزوالکتريک )PI( گونه شاخص پايداری    GRAVY عدد   

81/0 گاو  84/01112  33184 14/13  488/4-  

 

 نشان داد  ProtParamنتايج حاصل از ابزار  شود.کننده مهمی در تاخوردگی پروتئین محسوب میواکنش به آب تعیین 

شاخص ناپايداری برآوردی از  .آن منفی به دست آمد GRAVYعدد چرا که  است، دوستآبپروتئین يککیموزين گاوی  پروتئین

، نشان دهنده پايدار بودن 04مقدار شاخص ناپايداری کمتر از . دهدپايداری يک پروتئین را درون لوله آزمايش در اختیار قرار می

ین بنابراين پروتئ ،کند که پروتئین مربوطه ممکن است ناپايدار باشدبینی میپیش 04پروتئین مربوطه است و مقدار بیشتر از 

کايت و  نموداربراساس  ProtScaleابزار  شود.به عنوان يک پروتئین پايدار شناخته می 14/13با شاخص پايداری  گاوی کیموزين

در يک نمودار  .دوست بودن اين توالی را تايید نمودآب گريزی استيک نمودار تعیین آب که (Kyte and Doolittle plot) دولیتل

 نشان داد که  ProtScalابزار  بررسی با نتايج حاصل از .شوددوست مقادير منفی داده میهای آبآمینه گريزی، به اسیدتعیین آب

 نآدهد که اکثر نواحی و اين نشان می اندهدر زير صفر موجود در محور قرار گرفت کیموزين گاویها( پروتئین اکثر نواحی )پیک

 .(1)شکل باشدمی دوستهای آبجزو پروتئین ،کیموزين گاوپروتئین  بنابرايندوست بوده های آبدارای بخش

ها قبل از اين که اولین ساختارهای پروتئینی شناسايی شوند، ساختارهای ثانويه پروتئین مدتبینی ها برای پیشتالش

، Jpred ،PHDبینی از قبیل های پیشچندين الگوريتم ،که در انجام بررسی مربوطهابزار تحت وبی است PredictProtein  .آغاز شد

PROF  وPSIPRED تجزيه و تحلیل توالی ژن باشدبینی ساختار ثانويه میبرای پیشکند و يک برنامه خوب را با هم ادغام می .

اين ابزارها، ساختارهای ثانويه متعددی (. 1های مورد بررسی بر روی توالی را به دست داد )جدول کیموزين با اين نرم افزار جايگاه

های مختلف يک يا حالت مبهم را که قسمتبتا، پیچ تصادفی -پی، رشته ممتد، دور-، مارپیچ141-آلفا، مارپیچ-از جمله مارپیچ

 کنند.بینی میپیشرا نیز تواند به خود بگیرد، پپتید میپلی

بر اساس ساختارهای پروتئینی شناخته شده توسط  آلفا و رشته بتا های موجود در مارپیچآمینه فراوانی نسبی اسید

مینه در آمحاسبه احتمال اين که يک اسید  های نسبی برایفراوانیشود. از مقادير اين کريستالوگرافی اشعه ايکس محاسبه می

ل هايی مثبینی ساختار ثانويه از روششود. پیشوجود داشته باشد، استفاده می آلفا و رشته بتا يک پروتئین در مارپیچ

جامعی از اطالعات های جديد با مجموعه ( و توانايی تجهیز کردن مدلHMMsهای مخفی مارکوف )های عصبی، مدلشبکه

 ترجیحی پیش فرض باشد اما بهرسد که مارپیچ آلفا ساختار . به نظر میتری برده است. مربوط به ساختار و توالی، بهره بیش
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 Yهای موجود در باالی صفر موجود در محور . پیکProtScaleاستفاده از ابزاربا  نمودار واکنش به آب کایت و دولیتل. 1شکل 

 دوست هستندهای آبدهنده جایگاههای موجود در پایین صفر نشانگریز و پیکهای آبجایگاهدهنده نشان

 

 PredictProteinبا استفاده از نرم افزار گاوی کیموزین ثانویه پروتئین  هایساختارجایگاه بینی . پیش3جدول 

جايگاه اتصال 

 پلی نوکلئوتید

جايگاه اتصال 

 پروتئین

ترانس 

 ممبران
 گونه مارپیچ آلفا رشته بتا

11 

 ،111 ،11 ،1-1 

131،134،108-102 

143،141-144 ،138 

131-108 ،142، 
 

،11 

111-131  

 ،113-111،110-111،31-83،84-21،12-11،11-13،11-14 

-134 ،101-118 ،114-111،113-111،112-133 ،131-118 

101-104،112-110 ،111-111 ،148-140 ،120-113 ،132 

123-120 ،113-120 ،131-130، 
 

141-131،02-04،13-1 

131-181،114-142، 

111-133 ،111-114،  

 گاو

 

دهند که درون صفحات ترجیح میها های فضايی برخی از اسید آمینههايی از قبیل برهمکنشوجود برهمکنشخاطر 

درصد مارپیچ 81/11با استفاده از اين نرم افزر مشخص شد که توالی پروتئینی کیموزين گاوی حاوی  خورده بتا جای بگیرند.چین

 .(1)شکل باشددرصد لوپ می %01/01درصد رشته بتا و 18/04آلفا، 

 

 
 PredictProtein استفاده از نرم افزاراوی با کیموزین گ بینی ساختار ثانویه پروتئیننتایج حاصل از پیش. 2شکل

 

می باشد. نتايج  2ZIPها، ابزار ( و زيپCoiled coilsهای در هم پیچیده )بینی پیچجمله ابزارهای آنالين برای پیش از

های درهم پیچیده و با اين ابزار نشان داد که هیچ ساختار زيپ لوسینی، پیچاوی های ژن کیموزين گتجزيه و تحلیل توالی

 تکرارهای لوسینی وجود ندارد.

زا نام دارند. تقريبا همه مواد حساسیت (Allergen) زاشوند، حساسیتزايی میهای حساسیتباعث واکنشموادی که 

ايی زهای حساسیتشوند. به خاطر اين که واکنشزايی میهای حساسیتها هستند و در افراد حساس باعث ايجاد پاسخپروتئین
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ر قط دزايی فهای حساسیتشود و چون واکنشیستم ايمنی ناشی میزا و سهای حساسیتهای پیچیده بین پروتئیناز برهمکنش

از متشکل  SDAPپايگاه داده   ها بسیار مشکل است.زايی پروتئینبینی پتانسیل حساسیتشود، پیشمی ديده افرادحساس

 توالی مورد نظر با توالی حساسیت زای مشابه ،شوند. در اين پايگاهکه در آن اطالعات مرتبا به روز می ستزاهای حساسیتپروتئین

زا داشته باشد در آن صورت درصد با توالی حساسیت 13گیرد اگر توالی مورد بررسی مشابهت باالتر از مورد همرديفی قرار می

، آن را ن ابزارز ايبا استفاده ا کیموزين گاو پروتئیننتايج حاصل از بررسی در اين تحقیق، . زاستتوالی مورد بررسی نیز حساسیت

 (.0)جدول  زا شناسايی کرده استبه عنوان پروتئین غیرحساسیت

يک دومین بخشی از ساختار سوم پروتئین است. هر دومین يک واحد کروی مجزا است که مستقل از بقیه قسمت آن  

اسید آمینه باشند اما اکثرا بیش از  14-13توانند متشکل از می عملکردی خاصی دارند و هایها نقشخورد. دومینپروتئین تا می

هايی را ايجاد کرده است طبیعت در طول تکامل پروتئین ،هااز طريق ُبرخوردن تعداد محدودی از دومیناسید آمینه هستند.  13

 .[1] که دارای عملکردهای مختلفی هستند
 SDAPتحت وب استفاده از نرم افزار  مشابه بازا با دو توالی حساسیتگاو توالی پروتئینی کیموزین نتایج حاصل ازهمردیفی  .4جدول 

 گاومشابهت با کیموزين  NCBI/PIR SwissProt/لینک توالی در گونه آلرژن

Bla g 2 P54958 38/13% 

Asp f 10 CAA59419 01/10% 

های پروتئینی به ، تفسیرنويسی توالیNCBI( در CDD Conserved Domain Databaseشده )داده دومین حفاظت پايگاه

 CDDدهد. های عملکردی استنباط شده از اين جاپاها را در اختیار قرار میشده دومین و جايگاهجاپاهای حفاظتهمراه موقعیت 

و  Pfam ،SMART ،COG ،PRKهای گرفته شده از و داده NCBI( Curated domainsهای تحت نظارت )بر اساس دومین

TIGRFAM  .ت شده دو دومین حفاظ کیموزين گاو با استفاده از اين ابزار، نتايج حاصل از بررسی توالی پروتئینساخته شده است

 (.3)جدول کرد بینیپیشرا برای کیموزين گاوی 

 
 NCBIپایگاه  CDDهای محافظت شده در توالی پروتئینی رنین با استفاده از ابزار ها و موتیفبینی دومین. پیش5جدول

 ایآمینهتوالی اسید   دسترسیشماره  دومین حفاظت شده گونه

 pepsin_A گاو
A1_Propeptide 

cd05478 
pfam07966 

123- 10 

02- 13 

 

ها هستند که در مخاط معده پستاندارن و انسان به صورت زيموژن ها يک گروه شناخته شده از آسپارتیک پروتئازپپسین

ها . اين آنزيمداران دارندآيند و نقش مهمی در فرآيند هضم مهرهاسیدی معده به فرم بالغ در می pHيا ژن غیر فعال تولید و تحت 

و به طور اختصاصی توالی پپتیدی که بوده  Aspدارای يک بنیان کاتالیتیکی  بخشو هر  دنباشمیدو بخشی يا به صورت بیلوبال 

خش بها در قسمتی که بین دو جايگاه فعال پپسیندهند. گريز داشته باشند را برش میدارای شش بنیان در قسمت آبحداقل 

اين خانواده از  به شدت حفاظت شده است. (C و Nانتهای )موتیف کاتالیتیکی در هر دو بخش  قرار دارد.، شیاری تشکیل شده

  گیرند.قرار می A1به عنوان بخشی از خانواده پپتیداز ، MEROPSبندی در گروهآسپارتیک پروتئازها 

ی شوند. پروپپتیدها همانند پپتیدازهای داخلو پروپپتید تولید می اغلب پپتیدازهای داخلی يوکاريوتی همراه با سیگنال

 بنیان هستند. 14ظت شده با ادهند که دارای يک موتیف به شدت حفرا تشکیل می ای  متمايزحیوانی )مثل پپسین(، خانواده

پپسین و باند هیدروژنی بنیان   Asp11که شکاف جايگاه فعال را در بنیان حفاظت شده  باشندمیپروپپتیدها دارای دو مارپیچ 

https://fermi.utmb.edu/cgi-bin/SDAP/sdap_02?dB_Type=0&allid=209
http://www.uniprot.org/uniprot/P54958
https://fermi.utmb.edu/cgi-bin/SDAP/sdap_02?dB_Type=0&allid=158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?cmd=Retrieve&db=protein&list_uids=CAA59419&dopt=GenPept
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd05478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam07966
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Arg نوژن به کند و احتماال منجر به تبديل پپسیت می. اين باند هیدروژنی پیوند پروپپتیدی را تثبیکندپروپپتید را مسدود می
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ABSTRACT: 
Chymosin, is an aspartic protease found in the fourth stomachs of new born ruminants which cause milk clotting 

and chees production through the breaking the Met105-Phe106 peptide bonds of κ-casein.  This enzyme is 

synthesized as a bovine preprochymosin (precursor protein) with 381 amino acids. The first 16  amino  acids  is a  

hydrophobic signal  peptide and discrete  from preprochymosin during its secretion into the stomach and produce  

prochymosin  with  365  amino  acids. In this study, the amino acid sequences of the bovine (Bos Taurus) chymosn 

was obtained from National Center for Biotechnology Information (NCBI) and physicochemical properties, 

secondary structure, coiled coils, allergenics properties and of coding sequences (CDS) domains of this protein 

were analyzed using bioinformatics tools. The results indicated that the amino acid sequence of bovine chymosin 

is a hydrophilic and stable protein. Alpha helix and beta strand elements accounting for about 12.86% and 40.68% 

of secondary structures in protein, respectively. Two domains of A1_Propeptide and pepsin_A were also identified 

in the protein. This study is a report on some properties of bovine chymosin protein and it can provide a framework 

for evaluating the biological and functional analysis of this protein. 

 

Key words: Allergenic, Peptide analysis, chymosin protein, Conserved Domain,  
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