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   پژوهشی -مقاله علمی
طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس ریبونوکلئاز پانکراتیک 

  گاوي با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی
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  چکیده

هستند که در حال حاضر به شکل وسیعی به خدمت سالمت انسان آمده انـد. ریبونوکلئـاز پانکراتیـک     RNAریبونوکلئازها خانواده تخریب کننده 
نداران شناخته می شوند. پـروتئین ویـژه ممانعـت کننـده فعالیـت      گاوي به عنوان قویترین و رانپیرناز به عنوان نفوذپذیر ترین ریبونوکلئاز به سلول پستا

) و عدم توانایی نفوذ آنزیم ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي، مانع بزرگ استفاده از این ریبونوکلئاز، به منظور ساخت ایمنوتوکسین هاست. RI( 7ریبونوکلئازي
اي به منظور مهندسی آنزیم رانپیرناز با ویژگیهاي همچون لئاز پانکراتیک گاوي، مسیر ویژهاز اینرو در این مطالعه، با بررسی ویژگیهاي پروتئینی ریبونوک

، افزایش نفوذپذیري و افزایش سمیت سلولی و پایداري آنزیم با توجه به ساختار ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي طراحی گردیـد. بـدین منظـور،    RIفرار از 
اسـتخراج و سـپس بـا     PDBوکلئاز پانکراتیک گاوي، رانپیرناز و ممانعت کننده فعالیت ریبونوکلئازي از سرور هاي ریبونساختار سوم مربوط به پروتئین

 PyMOLبا استفاده از نرم افزار  RIآنگستروم بین آنزیم ها و  5/3کمتر از  N-Oداکینگ صورت گرفت. پیوندهاي  ClusProاستفاده از سرور آنالین 
توسط دینامیک مولکولی مورد  RIهاي کاندید شناسایی شدند. پس از طراحی آنزیم جهش یافته، بررسی اتصال آنزیم با استخراج و در نهایت آمینواسید

به آالنین داراي سمیت سلولی باالتر نسبت به آنـزیم   72به آرژنین و سرین  55و  49، 45جهش لیزین  4بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد رانپیرناز با 
، RMSDرا دارد. ایـن پـروتئین براسـاس آنالیزهـاي      RIچنین با توجه به عدم اتصال در محیط دینامیک مولکولی قابلیـت فـرار از   طبیعی بوده و هم

RMSF  .و شعاع ژراسیون به شکل کامال پایدار بوده و می تواند در تحقیقات تولید ایمنوتوکسین ها بکار گرفته شود  
  

  ز پانکراتیک گاوي، محاسبات دینامیک مولکولی ، مهارکننده ریبونوکلئازيرانپیرناز، ریبونوکلئا دي: کلی هايواژه
  

  67 5 4 3 2 1 مقدمه
امروزه اهمیت تولیدات دامی تنها محدود به فرآورده هاي خوراکی 

سال پیش باب رابین و تونی  60). در حدود 6براي انسان نمی شود (
کراتیک گاوي را ماتیس در کالج لندن مکانیسم آنزیمی ریبونوکلئاز پان

). از آن سـال بـه بعـد ریبونوکلئـاز     11به جهان گـزارش کـرده انـد (   
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7- RNase Inhibitor 

هـاي پایـه در بیشـتر    پانکراتیک گاوي بـه عنـوان یکـی از پـروتئین    
). ریبونوکلئازها 6تحقیقات حوزه بیوتکنولوژي به کار گرفته شده است (

)RNase یکی از مهمترین توکسین هاي بیولوژیک هستند که وظیفه (
). مولکول 27و  16در سطح رونویسی به عهده دارند ( RNAیب تخر

واسطه اصلی براي تبدیل کدون ها به آمینواسید و تنظیم  RNAهاي 
هـا در  RNaseکننده اصلی سلول ها هستند. امروزه، ما می دانیم که 

سلول هاي یوکاریوت / پروکاریوت و مایعات بیولوژیک حضور دارند و 
). اثر 12ردهاي حیاتی بدن ایفا می کنند (نقش بسیار مهمی در عملک

برابـر نسـبت بـه سـطح      1000ها در سیتوزل RNaseسمیت سلولی 
). از اینرو، محققان با دو رویکـرد اعضـاي   29و  6سلول بیشتر است (

ــوان توکســین هــاي هوشــمند در مهندســی   ایــن خــانواده را بــه عن
ت بـراي  توانند اثـر سـمی  ها میRNaseایمنوتوکسین بکار می گیرند. 

سلول هاي سالم و سرطانی داشته باشند، بنابراین ایمنوتوکسین ها به 
). هنگامیکـه  1هدف گیري صحیح سلول سرطانی کمک مـی کنـد (  

ها از RNaseآنتی بادي به گیرنده ویژه متصل می شود، نفوذ سلولی 
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طریق مسیر اندوزومی افزایش مـی یابـد. در میـان اعضـاي خـانواده      
) و رانپیرنـاز  RNase Aونوکلئاز پانکراتیک گـاوي ( ریبونوکلئازها، ریب

مهمترین آنزیم هاي هستند، که دانشمندان بر روي بررسـی ویژگـی   
  ). 26و  25، 8هاي آن تمرکز کرده اند (

RNase A  قویترین عضو خانوادهRNase   124می باشد کـه از 
). 18باشـد ( می 46/8آمینواسید تشکیل شده و نقطه ایزوالکتریک آن 

تــرین محــدودیت اســتفاده از ایــن آنــزیم بــه منظــور مهندســی مهم
ایمنوتوکسین تمایل اتصال به ممانعـت کننـده ریبونوکلئـازي داخـل     

). بـا  18و  8سلول و عدم توانایی نفوذ به داخـل سـلول مـی باشـد (    
اینحال، مطالعات زیادي وجود دارد که توانسته اند ایمنوتوکسینی موثر 

 22هاي اندوزومی تولید کنند (سیر کیسهو م RNase Aبا استفاده از 
پس از ورود به داخل سلول تحت تاثیر  RNase A). با اینحال، 24و 

RI ) 8قرار گرفته و غیرفعال می گردد .(  
رانپیرناز با نام تجاري آنکوناز به عنوان کوچکترین عضو خـانواده  

RNase    ها شناخته شده که در حال حاضر در مرحلـه سـوم کیلنیکـی
و  23، 9به منظور درمان بیماران مزوتلیوم می باشد ( FDAشات آزمای
ــروتئین از  25 ــن پ ــه    104). ای ــا نقط ــده و ب ــکیل ش ــید تش امینواس

درصدي امینواسـیدي بـا آنـزیم     30داراي مشابهت  7/9ایزوالکتریک 
RNase A ) گزارشات نشان می دهد که اندازه کوچک ایـن  3است .(

آن سبب شده که آنزیم قادر به فرار آنزیم و همچنین ساختار پروتئینی 
). با اینحال در بعضی از گزارشات مشخص شده کـه  21باشد ( RIاز 
RI ) در حال حاضر، بیشتر 15به رانپیرناز نیز اتصال پیدا کرده است .(

مطالعات بر روي آنزیم رانپیرناز در حوزه افزایش سمیت سلولی اسـت  
). پژوهشگران به 5اشد (برابر کمتر می ب 5تا  RNase Aکه نسبت به 

منظور افزایش سمیت سلولی آنزیم رانپیرناز بـا تغییـر امینواسـیدهاي    
لیزین به آرژنین و آالنین موفق به معرفی آنزیم رانپیرناز جهش یافته 
با خاصیت سمیت سلولی بیشتر نسبت به حالـت طبیعـی کردنـد. بـا     

اي پایداري اینحال، گزارشات آنها نشان می دهد که این آنزیم ها دار
). امروز، بـا  26و  25مناسب نبودند و خیلی سریع غیرفعال می شدند (

توجه به پیشـرفت هـاي ایجـاد شـده در علـوم کـامپیوتري و آنـالیز        
هـاي  دینامیک و استاتیک پروتئین، محققان قـادر هسـتند کـه مـدل    

پروتئینی را مهندسی و مدلسازي کرده و ویژگی هاي ساختاري آنها را 
  لید در آزمایشگاه بدست آورند. قبل از تو

از اینرو در این مطالعه، مسیري جدید به منظور مهندسـی آنـزیم   
هاي ریبونوکلئاز معرفی می گردد. با استفاده از این مسیر ساختارهاي 
آنزیم هاي ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي و رانپیرناز مورد بررسی قـرار  

اسـتاتیک مولکـولی   گرفته و سپس بـا اسـتفاده از روش دینامیـک و    
ساختاري جهش یافته از آنزیم رانپیرناز با ویژگی هاي توانایی فرار از 

RI افــزایش سیتوتوکســیتی و شــارژ ســطحی و همچنــین پایــداري ،
  پروتئین معرفی می گردد. 

  مواد و روش ها
  آوري اطالعات جمع

تمامی ساختارهاي مورد نیاز براي انجـام ایـن مطالعـه از سـرور     
Protein Data Bank (PDB) )http://www.rcsb.org  اسـتخراج (

بـا   )رانـا پیپینـیس  آنزیم رانپیرناز غورباقه ( PDBگردیده است. فایل 
) مهارکننـــده PDB1YV6/PDB /10.2210شـــماره دسترســـی (

ــی     ــماره دسترســــ ــا شــــ ــاوي بــــ ــازي گــــ ریبونوکلئــــ
)10.2210/PDB2BNH/PDB و فایـــــل (PDB  مهارکننـــــده

گاوي بـا شـماره دسترسـی     RNaseA ریبونوکلئازي متصل به آنزیم
)10.2210/PDB1DFJ/PDB .انتخاب گردیدند (  

  
 RIبررسی استاتیکی اتصال ریبونوکلئاز ها با 

ــاز   ــزیم ریبونوکلئ از آنجــا کــه فایــل کریســتالوگرافی اتصــال آن
 PyMOLاستفاده از نرم افزار وجود داشته، با  RIپانکراتیک گاوي با 

ver 1.8x   ــر از ــاالت اصــلی کمت ــزیم   5/3اتص ــین آن ــتروم ب آنگس
منظـور  ). بـه 13استخراج گردیـد (  RIریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي و 

و سرور آنالیـن   PyMOLافزارهاي ازنرم RIبرآورد اتصال رانپیرناز با 
Cluspro )https://cluspro.bu.edu/login.php بوسـتون  ) دانشگاه

، در RNase Aاستفاده شد. با توجه به شباهت ساختاري رانپیرناز بـا  
 RNaseA) آنـزیم رانپیرنـاز جـایگزین آنـزیم     PyMOL )7افـزار  نرم

ي ریبونوکلئـازي متصـل بـه آنـزیم     مهارکننده PDBحاضر در فایل 
RNaseA )10.2210/PDB2BNH/PDBروش دسـتی گردیـد.   ) به

، با معرفی RIت یابی آنزیم رانپیرناز با همچنین به منظور بررسی جه
بینـی داکینـگ صـورت    پـیش  Clusproافـزار  لیگاند و رسپتور به نرم

پذیرفت. مقایسه روش دسـتی و نتـایج بدسـت آمـده از داکینـگ بـا       
صورت پذیرفت. بررسی سـپس نتـایج    PyMOLاستفاده از نرم افزار 

بررسـی قـرار   مورد  1MDSدست آمده ذخیره گردید تا در مطالعات به
  گیرند. 
  

  ایجاد جهش در آنزیم هاي ریبونئوکلئازي
ــژوهش ــا بررســی پ ــی هــاي صــورتب ــه در حــوزه مهندس گرفت

هایی از قبیل: نفـوذ سـلولی، سـمیت سـلولی و     ریبونوکلئازها، ویژگی
عنوان کاندیداي اصلی براي تغییرات آمینواسیدها به RIتوانایی فرار از 

) و 26). تورکـوت و همکــاران ( 26و  25، 21نظـر قـرار گرفتنـد (   مـد 
) گزارش کردنـد کـه آمینواسـیدهاي لیـزین     25ساندلس و همکاران (

آنزیم رانپیرناز بهترین کاندید جهت تغییر به آمینواسیدهاي آرژنـین و  
آالنین به منظور افزایش بار سطحی آنزیم و سیتوتوکسیتی آنزیم می 

 49، 45ینواسیدهاي لیزین جایگاه آم 3رو، در این مطالعه باشند. از این
                                                        
1- Molecular Dynamics Simulation 
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به منظور دستیابی به توانـایی   72به آرژنین و آمینواسید سرین  55و 
). پژوهش توالی آمینواسـیدي  13به آالنین تغییر داده شد ( RIفرار از 

از پردازش  ارسال و پس Swiss Modelبدست آمده به سایت آنالین 
-هاي جهشنسخهعنوان ها بهذخیره گردید. این فایل PDBشکل به

آوري و در آنالیزهاي بعدي مورد بررسی یافته از آنزیم ریبونوکلئاز جمع
  قرار گرفت. 

  
   MDآنالیز 

گـرومکس   افـزار با استفاده از نرم MDسازي تمامی مراحل شبیه
 CHARMMو در میدان نیروي  2/17 ) در محیط لینوکس5(ورژن 

ي پروتئینـی ایـن   طورمختصر، ساختارها). به28و  17صورت گرفت (
مولکـول آب قـرار داده    6700مطالعه در جعبه مکعبی حاوي بیش از 

طبیعی محیط صورت  pHشد. وضعیت یونیزاسیون براي دستیابی به 
-  7گرفت و شارژ اضافی سیستم با اضافه کردن تعداد مناسب یون در 

حـداقل رسـاندن انـرژي    آنگسترومی سطح پروتئین تنظیم گردید. بـه 
کلـوین نیـز صـورت     300پیکوثانیـه در دمـاي    20دت سیستم به مـ 

محـدود   Lincsپذیرفت. همچنین طول همه باندها بوسیله الگـوریتم  
هماهنگ گردیـد و   2fsزمانی شدند. معادله حرکت نیوتون با یک گام

ذخیـره و   ps 5/0مشخصات اتمی براي تجزیه و تحلیـل بـراي هـر    
سازي بـراي  طرفی، شبیهدر نظر گرفته شد. از 1الکتریک پایداري دي

کننـده  بررسی شرایط دینامیکی آنـزیم رانپیرنـاز و پـروتئین ممانعـت    
کننـده  پانکراتیک با ممانعـت  RNaseریبونوکلئازي و همچنین آنزیم 

  نانوثانیه صورت گرفت.  100کلوین و در  300ریبونوکلئازي در دماي 
  

 MDتجزیه و تحلیل نتایج خروجی 
سلولی، سیتوتوکسیتی و توانـایی فـرار از   پایداري ساختاري، نفوذ 

RI سازي انجام شده در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از     ساختارهاي شبیه
چندین پارامتر هندسی در واحـد زمـان مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد.       

)، میانگین نوسانات مربعات RMSD( 1میانگین انحراف مربعات ریشه
هـاي مربوطــه  یـل ) از فاRg(3) و شـعاع ژیراسـیون   RMSD( 2ریشـه 

استخراج گردید. همچنین ساختارهاي پروتئینی و برآورد میزان شـارژ  
 PyMOLافزار هاي مختلف با استفاده از نرمسطحی پروتئین در زمان

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. VMDو 
  

  و بحث ایجنت
و  RIبا مقایسه نتایج بدست آمده از داکینگ پروتئینی رانپیرناز و 

مشخص شد که با توجـه   RIجهت یابی اتصال رانپیرناز به همچنین 
                                                        
1- Root Mean Square Deviations 
2- root mean Square fluctuation 
3- gyration radius 

و رانپیرناز جهت یابی اتصـال ماننـد    RNase Aبه شباهت ساختاري 
) قابـل مشـاهده   1). همانطور کـه در شـکل (  1هم خواهد بود (شکل 

است این دو پروتئین از نظر ساختاري کامال با یکدیگر شباهت دارند، 
پروتئینی بازتر نسبت به رانپیرناز می  داراي RNase Aبا اینحال آنزیم 

گردیـد   RIباشد که این به نوبه خود باعث ایجاد اتصاالت بیشـتر بـا   
 30) گزارش کردند که این دو آنزیم داراي 3است. آرنولد و همکاران (

 20درصد مشابهت آمینواسیدي هستند. از آنجـا کـه آنـزیم رانپیرنـاز     
 16به نوبه خود پوشش دهنده  دارد، این RNase Aآمینواسید کمتر از 

درصد این عدم تشابه است. با اینحال این دو آنزیم سوبسترا ویژه خود 
را در سلول، براي انجام ماموریت دارند. محققان گـزارش کردنـد کـه    

mRNA   تـرین سوبسـترا بـراي آنـزیم     به عنـوان اصـلیRNase A 
نیـز   Ribosomal RNAو  RNAشناخته می شود، با این حال ریـز  

). سوبسترا آنـزیم رانپیرنـاز   4تحت تخریب این آنزیم قرار می گیرند (
tRNA    می باشد که با نفوذ این آنزیم به سیتوزول سـلول و تخریـب
tRNA ) نشان می دهد 1). شکل (2باعث القا آپوپتوزیس می گردد (

که بسیاري از ساختاره هاي آلفا و صفحات بتا موجود در هر دو آنزیم 
اند که استفاده ر منطبق هستند. محققان گزارش کردهکامال بر یکدیگ

از داکینگ پروتئینی براي لیگاند و رسپتورهاي که نحوه عملکردشـان  
). از اینرو، در این مطالعـه از  19مشخص نشده، غیرواقعی خواهد بود (

به عنـوان معیـار صـحت داکینـگ      RNase Aو  RIکریستالوگرافی 
شباهت ساختاري باال و نحوه عملکرد و استفاده گردید. زیرا با توجه به 

، اتصال به ریبونوکلئاز با یک جهت یابی مشخص RIسایت کاتالیکی 
خواهد بود. از طرفی، در این مطالعه با ارائه مسیر دینامیک مولکـولی  

در  RIامکان تصحیح داکینگ پروتئین فراهم گردید بطوریکه آنزیم و 
ورت تمایـل بـه اتصـال    کنار هم قرار داده شد تا جهـت یـابی در صـ   

 مشخص گردد. 
به منظور شناسایی امینواسیدهاي کاندید جهت تغییـر، اتصـاالت   

بـا هـر یـک از     RIآنگسـتروم بـین    5/3بین اکسیژن و نیتروژن زیر 
). گزارشـات نشـان   1(جـدول   )21( ها مورد بررسی قرار گرفـت آنزیم

عالسازي دهد که این اتصاالت می تواند نقش بسیار موثري در غیرفمی
بـا   RNase A). بیشترین اتصاالت بین آنـزیم  14آنزیم داشته باشد (

RI  و تعداد اتصاالت آنزیم رانپیرناز باRI  اتصال می گردد. در  5شامل
آورده شـده   RNase A) چگونگی اتصال بـین آنـزیم هـا و    2شکل (

است. همانطور که در این شکل مشخص شده مهمترین اتصـال بـین   
و مهمترین اتصال  89و سرین 11در گلوتامین  RIو  RNase Aآنزیم 

می باشد. گلوتامین  72و سرین  1شامل گلوتامین  RIبین رانپیرناز با 
جزء ساختار کاتالیکی آنزیم بوده و جایگزینی آن منجر به غیرفعال  11

) گـزارش  25گردد. همچنـین سـاندلس و همکـاران (   شدن آنزیم می
یکی از اجزاي ضروري سـاختار   1مین کردند که اسید آمینه پیروگلوتا

انزیم رانپیرناز می باشد که در صورت تغییر آنزیم غیرفعال خواهد بود. 
در  72و سـرین   RNase Aدر آنـزیم   89از لحاظ سـاختاري سـرین   
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آنزیم رانپیرناز همولوگ هم بوده و از اینرو تغییر در این آمینواسید می 
کمک کند. سرین امینواسید  RIتواند به شکل موثري به فرار آنزیم از 

متصـل   RIقطبی بوده که به یک امینواسید غیرقطبی (تریپتوفان) در 
شده است. به منظور ایجاد دافعه استفاده از آمینواسید غیرقطبی آالنین 

هاي جانبی کوچکتر نسبت به سرین بـوده و باعـث   که داراي زنجیره

). همچنـین  13( تغییر شارژ سطحی پروتئین می گردد، کاندید گردید
به آرژنین مـی توانـد نقـش     55و  49، 45تغییر آمینواسیدهاي لیزین 

و  25بسزایی در افزایش شارژ سطحی پروتئین رانپیرناز داشته باشـد ( 
26 .( 

 
  (ب)                                                                                                    (الف) 

  
. الف) RNase A، رنگ آبی آنزیم رانپیرناز و رنگ قرمز آنزیم RI. رنگ سبز نشان دهنده پروتئین RIو رانپیرناز با  RNase Aسی جهت یابی اتصال آنزیم هاي برر - 1شکل 

  نماي کناري، ب) نما از باال.  
Figure 1- Investigation the orientation of RNase A and Ranpirnase that binding to RI. The green color showed RI, the blue color 

showed Ranpirnase and the red color showed RNase A. A) side view, B) top view.  
 

  پروتئین. امینواسیدهاي قرمز رنگ نشان دهنده اتصاالت مهم هستند.  داکینگ در RI به شونده متصل آمینواسیدهاي لیست - 1جدول 
Table 1- The list of amino acids bonded to RI in protein docking.The most important residue bonds showed in red color. 

 نوع آنزیم
Enzyme type 

 امینواسید در ریبونوکلئاز
Ribonuclease amino acids 

 RIآمینواسید در 
RI amino acids 

RNase A 

LYS7 SER456 
GLN11 SER456 
ASP38 ARG453 

ARG39 GLU397 
GLN426 

LYS41 ASP431 

ASN67 TYR433 
LEU405 

Glu 88 GLN6 

SER89 
ASP228 
LEU405 
TYR433 

 رانپیرناز
GLU 1 TYR 435 
ASP21 CYS 7 
HIS 29 TYR430 and SER 456 
SER 72 TRP259 
ARG 73 GLU 202 
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 .RIو رانپیرناز با  RNAse Aزیم هاي بررسی اتصاالت بین آن - 2شکل 

Figure 2- Investigation of RNase A and Ranpirnase binding to RI.   
  

 RIدر محیط ترمودینامیکی پروتئین هاي ریبونئوکلئـاز در کنـار   
 100قرار داده شدند و بررسی ویژگـی هـاي ترمودینـامیکی پـس از     

تغییرات داده شده سـبب   نانوثانیه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که
). تروکت و همکـاران  3افزایش بارسطحی پروتئین شده است (شکل 

) گزارش کردند که افزایش بار سطحی آنزیمی مـی توانـد سـبب    26(
ــه   ــا افــزایش ورود ب افــزایش نفــوذ ســلولی ریبونوکلئازهــا شــده و ب
سیتوپالسم سمیت سلولی آنزیم افزایش مـی یابـد. تغییـر امینواسـید     

گردید، امـا   RIآنزیم رانپیرناز منجر به فرار کامل این آنزیم  سرین در
بیشتر  RIاگرچه که فاصله ها را از  RNase Aتغییر این آمینواسید در 

کرده اما منجر به فرار کامل نگردید. نتایج نشان می دهد که گلوتامین 
برقرار می کند که خود مانعی بزرگ براي  RIپیوند بسیار قوي با  11

می باشد. بررسی پایداري مولکولی آنزیم هاي  RIین مولکول از فرار ا
مهندسی نشان می دهد که میزان پایداري این مولکول ها منطبق بر 

آنزیم طبیعی بوده و تغییرات ایجاد شده در این آنزیم ها منجر به عدم 
، RMSD). آنالیز گراف هاي 4پایداري پروتئین نگردیده است (شکل 

RMSF  وVg  می کند که آنزیم هاي جهـش یافتـه  گـزارش    تایید
شده از دیدگاه پایداري هیچ تفاوت معنی داري با آنزیم هاي طبیعـی  

نشان می دهد که با توجه به  RMSDخود نداشته اند. بررسی نمودار 
اینکه موتاسیون ها باعـث پخـش شـدن شـارژ الکتریکـی در سـطح       

نسبت به طبیعـی    پروتئین شده، از اینرو، پایداري آنزیم جهش یافته
، 21نیز نشان می دهد که سرین  RMSFبیشتر نیز شده است. نمودار 

ــین  ــین 37آرژن ــامین  42، آرژن ــانگین   92و گلوت ــه شــکل می  5/0ب
آنگستروم ناپایداري داشته اند که ناشی از تاثیر تغییرات آمینواسیدي بر 
روي پروتئین می باشد. شعاع ژیارسیون نشان دهنده پایداري فضـاي  

  پروتئین هاي طبیعی و جهش یافته  تولید شده می باشد. 

  

  
 رنگ آبی نشان دهنده شارژ الکتریکی مثبت است.  ؛مقایسه افزایش بار سطحی رانپیرناز در حالت هاي طبیعی و جهش یافته - 3شکل 

Figure 3- The comparison of increasing the surface charge of native and mutant Ranpirnase. The blue color showed amino acid 
positive charge.  
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 هاي رانپیرناز در حالت هاي طبیعی و جهش یافتهبراي آنزیم Vgو  RMSD ،RMSFآزمون هاي پایداري  - 4شکل 

Figure 4- The RMSD, RMSF and Vg stability tests for native and mutant Ranpirnase.   
 

 یکل نتیجه گیري

اگرچه که ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي یکـی از قـویترین آنـزیم    
هاي خانواده ریبونوکلئازها شناخته می شود، اما با توجـه بـه سـاختار    
پروتئینی بررسی شده در این مطالعه، امکان فرار از سد ممانعت کننده 
ریبونوکلئازي در داخل سلول نخواهد داشـت. از اینـرو، بـا توجـه بـه      

تئینــی ویــژه رانپیرنــاز، بــا الگــوبرداري از ویژگــی هــاي ســاختار پرو
ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوي آنزیم راناپیراناز جهش یافته ، با ویژگی: 

، ، نفوذ سلولی و به دنبال آن سمیت سلولی بیشـتر  RIقابلیت فرار از 
نسبت به حالت طبیعی و پایدار مهندسی گردید. تولید آنزیم رانپیرنـاز  

بـه آرژنـین و    55و  49، 45ییر آمینواسیدهاي لیـزین  یافته (تغجهش
به آالنین) بررسی شده در این مطالعه، می تواند منجـر بـه    72سرین 

تولید آنزیمی جدید با ویژگی هاي منحصر به فرد جهـت اسـتفاده در   
مهندسی ایمنوتوکسین ها شود. همچنـین مسـیر ارائـه شـده در ایـن      

بردي جهت مهندسی آنزیم هاي مطالعه، به عنوان مسیري دقیق و کار
 ریبونوکلئازي پیشنهاد می گردد. 
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Introduction1 Animal production is not only restricted to food products but some therapeutics such as bovine 

pancreatic ribonuclease (RNase A) (15). The RNase A is known as a powerful enzyme in ribonuclease family 
that is used in biotechnology industry (1). It has a potential to be used as an immunotoxin although there are two 
main reasons that RNase A is not suitable for immunotoxin engineering. The lack of ability to evade 
ribonuclease inhibitor (RI) and very weak cell penetration, which are essential properties for an immunotoxin 
(1). One of the small member of ribonuclease family is ranpirnase, originated from the Northern Leopard Frog 
(Rana pipiens) that has suitable charateristics for immunotoxin engineering (24, 29). It was showed that 
Ranpirnase cytotoxicity was five times less than RNase A (26). Therefore, detection of enzyme properties of 
RNase A and Ranpirnase could be useful for engineering efficient immunotoxins from Ranpirnase. The aim of 
this study was in silico engineering of Ranpirnase enzyme based on properties of RNase A to design an efficient 
immunotoxin with the high cell penetration, low cytotoxicity, ability to evade RI and structural stability.  

 
Materials and Methods All protein structures required for performing this study were extracted from 

Protein Data Bank (PDB) (http://www.rcsb.org). The PDB files related to ribonuclease inhibitor (RI) with 
accession number of (10.2210/pdb2BNH/pdb), the PDB file related to ribonuclease inhibitor bonded to RNase A 
enzyme with accession number of (10.2210/pdb1DFJ/pdb), the PDB file related to Ranpirnase enzyme 
(pdb1YV6/pdb/10.2210) and the PDB file of RNase A enzyme with accession number of 
(10.2210/pdb2K11/pdb) were selected. PyMOL Software and ClusPro online server were used for docking 
mentioned enzymes with ribonuclease inhibitor. In PyMOL Software (ver 1.8x), RNase enzyme of PDB file 
related to ribonuclease inhibitor connected to RNase A enzyme (10.2210/pdb2BNH/pdb) was manually replaced 
by ranpirnase enzyme. Also, docking prediction related to each enzyme with enzymatic inhibitor was performed 
by introducing ligand and receptor to ClusPro Software. Then, obtained results were used in molecular dynamic 
(MD) studies. All stages of MD simulation were performed using GROMACS Software (version 5) in Linux 
17.2 environment and CHARMM force filed (27). In summary, protein structures of this study were placed in a 
cube box filling with more than 6700 water molecules. Ionization was performed to achieve the natural pH of the 
environment. Extra charge of the system was adjusted by adding appropriate number of ions to the distance of 7 
angstrom of protein surface. Minimizing system energy was performed at 300 K for 20 ps. The length of all 
bonds was limited by Links. Newton's equation of motion matched with a 2fs time interval and atomic 
characteristics for every 0.5 ps were stored to be analyzed. Dielectric stability is considered to be 1. Simulated 
temperature is 300 K. A 4-ps simulation at 300 K was performed to investigate dynamic condition of ranpirnase 
and ribonuclease inhibitor, pancreatic RNase with ribonuclease inhibitor. The structural stability of the 
simulation was assessed using several geometric parameters per unit time such as: Root mean square deviations 
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(RMSD), root mean square fluctuations (RMSF), and gyration radius. Also, protein structures at different time 
points were analyzed using PyMOL and VMD computer programs. 

 
Results and Discussion Since the topological structures of ranpirnase enzyme and RNase A are similar, it 

was expected that binding of RI with ranpirnase enzyme is similar to RNase A enzyme. The docking results 
showed that RNase A enzyme was bonded to RI through 19 amino acids. This binding with RI is through 5 
amino acids for ranpirnase enzyme. The glutamine 11 and serine 89 were most important residue that bonded to 
RI in RNase A. We found that pyroglutamine 1 and serine 72 are the homolog residue in ranpirnase. The 
ranpirnase ability to evade RI was obtained with mutation S72A and cytotoxicity and cell penetrate were 
achieved by K45R, K49R, L55R mutations. The molecular dynamic simulation confirmed the stability of mutant 
ranpirnase by RMSD, RMSF and Vg analysis. Also, protein charge of surface in mutant ranpirnase was 
increased in compare to the native ranpirnase.  

 
Conclusion It was reported previously that ranpirnase enzyme is able to evade RI but our modeling results 

demonstrated that RI could bind with ranpirnase. The ranpirnase with 4 mutations (K45R, K49R, L55R and 
S72A) seemed to be more efficient as a suitable toxin and had favorable properties such as evading from RI, cell 
penetrate, cytotoxicity and protein stability in comparison of native enzyme. Also, we optimized a new approach 
for designing and engineering of immunotoxins.  
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