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 طراحی واکسن های موثر های فرصت طلب و مقاومت باالی آن،در ایجاد عفونت بیماریزایی سودوموناس آئروجینوزابا توجه به 

ها جهت طراحی یک واکسن به عنوان بهترین گزینه PcrVو   OprF , OprI های رسد که پروتئینرسد. به نظر میضروری به نظر می
باشند. در این مطالعه در ابتدا منابع اطالعاتی مختلف جهت استخراج اطالعات در مورد سه های الزم استانداردنوترکیب مناسب با 

به دست  NCBIهای اطالعاتی در دسترس مانند ها از بانکمورد مطالعه قرار گرفت. سپس توالی PcrVو   OprF , OprIپروتئین 
شده از ابزارهای مختلف و  های انتخابی بیوانفورماتیکی بر روی توالی. جهت مطالعهها تعیین شدآمد و نواحی حفاظت شده در توالی

ی ای فیزیکوشیمیایی و ایمونولوژیکی سازههمعتبر بیوانفورماتیکی استفاده شد، سازه مورد نظر طراحی شد و در نهایت درباره ویژگی
های ذکر شده توسط لینکر مناسب به هم نواحی مطلوب از پروتئینهای متعدد در این مطالعه پس از بررسی طراحی شده تحقیق شد.

افزارهای اسید آمینه بدست آمد. پس از طراحی نهایی، توالی کانستراکت با نرم 362ای به طول متصل گردیدند و در نتیجه سازه
-ین سازه با نواحی ایمونوژنیک در پروتئینبیوانفورماتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که نواحی ایمونوژنیک در ا

-کند. مقایسه اپیهای مرجع همپوشانی )شباهت( باالیی داشتند، که همین امر موفقیت اولیه در انتخاب نواحی حفاظت شده را تایید می
های طبیعی، در روتئینهای موجود در پتوپی نهایی نشان داد که تقریبا تمامی اپیهای ساختاری در سه پروتئین مرجع و سازهتوپ
 های نهایی نیز وجود داشتندسازه

 بیوانفورماتیک، واکسن نوترکیب، OprI ،OprF ،PcrV، سودوموناس آئروجینوزاواژگان کلیدی: 

 
In silico study of OprF, OprI and PcrV in Pseudomonas aeruginosa as vaccine candidates 

Parviz Owlia 1,*, Ehsan Kazemi 1, Abolfazl Jahangiri 1 

1. Molecular Microbiology Research Center, Shahed University, Tehran, Iran, owlia@yahoo.com 

 

Due to opportunistic pathogenesis and antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa, there is a need for an 

efficient vaccine. It seems OprI, OprF, and PcrV potentially are the best choices for designing of a suitable 

vaccine with required standards. In the present study we searched in different informational resources for 

extraction of information about OprI, OprF, and PcrV proteins. Then the sequences were received from 

accessible informational banks such as NCBI and the conserved areas of these sequences were determined. We 

used different reliable bioinformatics instruments for studying on selected sequences, the desired structure was 

designed and finally we investigated about physicochemical and immunological properties. In present study 

after several investigations, we linked ideal areas of mentioned proteins by an appropriate linker and finally a 

structure with the length of 362 amino acids was obtained. It was shown that the immunogenic areas of this 

structure had great similarity with immunogenic areas of reference proteins. Comparison of structural epitopes 

in these three reference proteins and final structure showed that all of the available epitopes in natural proteins 

were found in final structures. It is concluded this recombinant structure will have immunological effect like as 

the natural proteins.  
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