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Introduction: Lactoferrin is secreted in the apo-form from epithelial cells in most exocrine fluids, such as saliva, 

bile, pancreatic and gastric fluids, tears and, particularly, in milk. Lactoferrin is the most dominant protein in milk 

after casein. This protein plays a crucial role in many biological processes including the regulation of iron 

metabolism, induction and modulation of the immune system, the primary defense against microorganisms, 

inhibiting lipid peroxidation and presenting antimicrobial activity against various pathogens such as parasites, fungi, 

bacteria, and viruses. The major antimicrobial effect of lactoferrin is related to its N-terminal tail where different 

peptides for instance lactoferricin and lactoferrampin which are important for their antimicrobial abilities are 

present. cLF chimera (CLF36 peptide ) was derived from camel lactoferrin (cLF) consisting of 42 amino acids and 

has primary sequence of DLIWKLLVKAQEKFGRGKPSKRVKKMRRQWQACKSSHHHHHH. In addition, the 

results of previous study showed that cLFchimera had anti-inflammatory and regulatory activity of the immune 

system. Nuclear factor kappa B (NF-kB) transcription factors regulate several important physiological processes, 

including inflammation and immune responses, cell growth, apoptosis, and the expression of certain viral genes. NF-

kB dimers are located in the cytoplasm in an inactive form through association with any of several IkB inhibitor 

proteins. The phosphorylation and degradation of IkB have received great attention as key steps for the regulation of 

Nuclear factor kappa B (NF-kB) complexes. Phosphorylation of the IkB by IKK signals it for ubiquitination at 

specific lysine residues.The aim of this study was to investigate the inhibitory effects of the recombinant camel 

Lactoferrampin-Lactoferricin on nuclear factor kappa B (NF-кB) pathway.  

Materials and Methods: CLF36 peptide was prepared through a previous study in Biotechnology Laboratory of 

Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (GenBank accession number: 

MH327768.1). protein data for inhibitory combinations of the Nuclear factor kappa B (NF-kB) pathway was 

collected from the Protein Data Bank (PDB) And UniProt.Physico-chemical properties analysis (atomic state, 

isoelectric point, half-life, hydrophobicity hydrophilicity , barometric and pH) was done using Expasy Prot Param 

online server. then, The inhibitory effects of this peptide was assessed by Molecular Docking Simulation (In silico). 

the simulation of the interaction (Docking) of CLF36 peptide with Nuclear factor kappa B (NF-kB) signaling 

pathway in upstream, pro-inflammatory cytokines (e.g., TNF-α and IL-6) and in downstream, cytoplasmic IKKB 

and NF-κBp65 was done using ClusPro 2.0 software online.interaction diagram created by LigPlot+ showing the 

hydrogen bond network and the hydrophobic interactions of CLF36 peptid with the upstream and downstream 

Nuclear factor kappa B (NF-kB) pathways. 

Results and Discussion: Bioinformatics analysis on The molecular interaction of this peptide with the active site of 

NF-κB proteins suggested that in may have role of the modulators and Anti-Inflammatory of immune processes by 

inhibitory effect on the TNF-α and IL-6 cytokines in upstream and IKK-β and NF-κB-p65 in downstream of the NF-

κB signaling pathway. This results are similar to the inhibitory effects of Infliximab, Camelid Fab , NEMO and  

GILZ on the Nuclear factor kappa B (NF-kB) signaling pathway. Infliximab (Remicade) is a chimeric mAband its 

use is not very well tolerated in the majority of patients, infliximab therapy leads to the production of antibodies to 
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infliximab in a small subset of patients. the  Camelid Fab antibody with the highest (femtomolar) potency, displays a 

very large surface of interaction with IL-6. the regulatory role of NEMO in the IKK complex, since a number of 

genetic and biochemical studies clearly demonstrate that proinflammatory IKK activation is absolutely dependent 

upon the presence of functional NEMO. Glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) is a glucocorticoid 

responsive protein that links the nuclear factor-kappa B (NFκB) and the glucocorticoid signaling pathways. Func-

tional and binding studies suggest that the proline-rich region at the carboxy terminus of Glucocorticoid-induced 

leucine zipper (GILZ) binds the p65 subunit of Nuclear factor kappa B (NF-kB) and suppresses the 

immunoinflammatory response. 

Conclusion:  The results of the interaction (Docking) of CLF36 peptide with Nuclear factor kappa B (NF-kB) 

signaling pathway indicates that, in upstream, will be inhibitory effect of CLF36 peptide in active site of pro-

inflammatory cytokines (e.g., TNF-α and IL-6) and in downstream, cFL36 peptide will bind to protein receptors of 

cytoplasmic IKKB and NF-κB p65. therefore, these findings may provide a theoretical basis for therapeutic 

mechanisms of CLF36 peptide. 
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در  NFKBمشتق شده از الکتوفرین شتری بر مسیر پیام رسان  CLF36بررسی اثر مهاری پپتید 

 (In silico) محیط شبیه سازی شده مولکولی

 

 4شعلی جواد من، 3محمد جواد سخاوتی، 2پورمجتبی طهمورث، 1حجت اهلل یامی

 ، ایران.دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه علوم دامی ،دانشجوی دکتری -1

 ، ایران.گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ،استاد -2
 ، ایران.گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشیار -3
 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.استادیار گروه علوم دامی  -4

 

 چکیده:

 Bالکتوفریسین شتری نوترکیب بر مسییر فیاکتور هسیته ای کا یا     -رسی اثرات مهاری الکتوفرامپینهدف از این مطالعه بر

(NF-kB )( بود. این  پتیدCLF36     که با مطالعه قبلی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی گروه علیوم دامیی دانشیکده کشیاورزی )
. اثیرات بازدارنیدگی ایین  پتیید بیا      ( تهیه شده اسی  MH327768.1دانشگاه فردوسی مشهد )شماره دسترسی بانک ژن: 

از بانک داده های  NF-kB یام رسان ارزیابی شد. داده های  روتئین برای مسیر  (In silicoمولکولی ) داکینگ سازیشبیه
  ییام رسیان  با مسییر   CLF36کنش )داکینگ(  پتید سازی برهممع آوری شد. سپس، شبیهج UniProt( و PDB روتئین )
NF-kB  ماننید   های  ییش سایتوکین، باالدس در( التهیابیTNF-α  وIL-6 و در  یایین )  ، دسیIKK-β وNF-κB-p65 

اسیا  بیرهمکنش   انجام شد. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی بر ClusPro 2.0 نرم افزار آنالین سیتو السمی با استفاده از 
و  کننیدگی اد کیه ممکین اسی  نتیش تعیدیل     د نشیان  NF-kB مسیر هایفعال  روتئین جایگاهمولکولی این  پتید با  های

-NFو  IKK-βدر باالدسی  و   IL-6و  TNF-αهیای  یتوکینافرآیندهای ایمنی را با اثر مهاری بیر روی سی   ی درضدالتهاب

κB-p65  یام رساندر  ایین دس  مسیر  NF-kB اثرات مهاری با . این نتایج مشابه داشته باشدInfliximab،Camelid 

Fab ،NEMO  وGILZ  یام رسان بر روی مسیر NF-kB ها ممکن اس  یک مبنای نظری اس . عالوه بر این، این یافته
 .فراهم کند CLF36های درمانی  پتید برای مکانیسم

 سازی داکینگ مولکولی، شبیهBفاکتور هسته ای کا ا ، مسیر التهابیهای  یشسایتوکین کلمات کلیدی:
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 مقدمه:
کند کیلو دالتونی متصل به آهن اس  که در سیستم ایمنی ذاتی نتش مهمی ایفا می 08یک گلیکو روتئین  (Lf) الکتوفرین

ای از عملکردهیای فیزیولیوژیکی   طیف گستردهکه دارای  شودعنوان یک مولکول مهم دفاعی میزبان در نظر گرفته میو به
offe Leb) ، ضد قارچ ، ضد انگلی(2013et al Embleton ,.)باکتریائی آنتی، (Berlutti et al., 2011)مانند ضد ویروسی

., 2009et al) ، باشدمیهای آنتی اکسیدانی و فعالی  بدنسیستم ایمنیتنظیم(., 2015et alKanwar ).  پتید الکتوفرین 
الیزین بیه یکیدیگر    نهیدآمیاس( ، اولین بار از طریق اتصال دو  پتید الکتوفرامپین و الکتوفریسین گاوی با CLF31) 1کایمر
 2812همچنین در سال  .( 2009et al.Bolscher ,)تجاری تولید گردید صورتبه 2882بولسچر و همکاران در سال توسط 

الکتوفریسین  -موفق به تولید  روتئین نوترکیب الکتوفرامپین (pichia pastoriتانگ و همکاران از طریق بیان در مخمر )
شیتق شیده از   م(کیه ییک  پتیید    CLF36) 33،  پتید الکتوفرین کیایمر  2810در سال  .(2012et al Tang ,.)گاوی شدند

 گیروه  بیوتکنولیوژی  آزمایشگاه ، در تحتیتی در(MH327768.1 :بانک ژن )شماره دسترسیمی باشد الکتوفرین شیر شتر

دهید کیه  پتیید    صورت نوترکیب تولید شده اس . تحتیق برروی این  پتید نشان می مشهد به فردوسی دانشگاه دامی علوم
CLF36 ر هسته ای از طریق تنظیم مسیر  یام رسان فاکتوкB    سبب تنظیم و تعدیل فعالی   اسخ ایمنیی در زمیان بیروز

 . ( ;2019et al Daneshmand., 2020et al Daneshmand ,.)التهاب و بیماری های خود التهابی می شود
B2 (Bк-NF )مسیر  یام رسان فاکتور هسته ای کا ا ، ترین مسیرهای تنظیمی  اسخ ایمنی در بدنیکی از مهم از این رو،

 چسیبندگی  التهابی، و  اسخ ایمنی اصلی یتنظیم کننده و دایمریک ای از فاکتورهای رونویسیباشد که شامل مجموعهمی

بودن  دارادامه صورت در که دارد این اس  وجود فرآیندها این در طول که میمه آ و توز اس  و نکته و تکثیر تمایز، سلولی،
میی  ایجیاد  شیود، میی  گفتیه  خودالتهیابی  هیای هیا بیمیاری  آن به اصطالح در که هابیماری از فرآیند  اسخ ایمنی، یکسری

و  Bкیک  روتئین هترودایمر اس  که به واسطه  روتئین مهیار کننیده   Bкفاکتور رونویسی . (Dinarello, 2007)شوند
( بصورت غیر فعال در سیتو السم قرار دارد. در زمیان بیروز آسییب ییا     PDB:1NFI) IκBα-RHRP65تشکیل کمپلکس 
های  یش کاینهای هدف در تولید سایتوهای  اتوژنیک این مسیر فعال شده و در نهای  سبب التاء بیان ژن اسخ به سیگنال

هیای مهیم درمیانی جهی      یکی از استراتژی از این رو، . ( 2006et alHayden ,.)شود ( میTNF,IL1,IL6,IL8التهابی)
لی( های خود التهابی و تعدیل سیستم ایمنی، مهار مسیر باالدستی)خارج سلولی( و  ایین دستی)آبشار مولکومتابله با بیماری

et al Chen ,.)باشید های هیدف میی  در هسته سلول  به  روموتورهای ژن Bк-NFو ممانع  اتصال  روتئین فعال شده 

2000). 

                                                           
1 Chimera 

2 Nuclear factor kappa B Pathway 
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 اهمی  بر که دالل  اس  گرفته صورت NF-кB فاکتور رونویسی فعالی  مسیر مهار زمینه متعددی در تا کنون مطالعات

 مختلیف  انیوا   انید. کیه   شده شناسایی NF-кB مسیر مهارکننده 058 از تاکنون بیش .دارد  روتئینی کمپلکس این مهار

 و ویروسیی  هیای وتئینو  یر  شیده  مهندسی  پتیدهای  لی  پتیدها، ها،از آنتی اکسیدان اعم سنتزی، و طبیعی هایمولکول

 و سولینداك ایبو روفن، آسپرین، از جمله (NSAID)غیراستروئیدی  ضدالتهابی داروی چندین .شوندمی شامل را میکروبی
و  منددانشی   .(Kopp & Ghosh, 1994)شیوند  سیلولی  هیای رده در Bк-NFفعالیی   میانع  تواننید نییز میی   ایندومتاسین

شتری را بر شاخص های مختلف تولید و سالم  در مرغیان گوشیتی    CLF36همکاران، در تحتیتی اثرات  پتید نوترکیب 
( بررسی کردند. نتایج این  ژوهش نشان می دهد که استفاده از  پتید necrotic enteritisتح  چالش بیماری التهاب روده)

CLF36 های  یش التهابی،  روتئین ده سایتوکاینهای تولید کنناز طریق تنظیم بیان ژنMUC2 های اتصیالی  و  روتئینی
هیای رشید، بهبیود    به هم فشرده الیه ا یتلیال روده سبب کاهش ضیایعات روده و میرم مییر در  رنیدگان، بهبیود ویژگیی      
 etDaneshmand )خصوصیات مورفولوژی روده )طول و عرض  رزهای روده(، ایجاد تعادل جمعی  میکروبی در روده شود

., 2020al).  و همکاران، در  ژوهشی برروی سلول های ماکروفاژ موشی  نعمتیRAW264.7  نشان دادند که الکتوفرین
باعی    p65و در نهای  از طریق مهار بییان  یروتئین    شده IL-6و  TNF-αسبب مهار بیان سایتوکاین های  یش التهابی 

وهشیی  بیه   و همکیاران، در  ژ  سیانگ   .( 2021et alNemati ,.)شده اس   BКمهار مسیر  یام رسان فاکتور هسته ای 
( در موش های مبتال به بیماری LFCAالکتوفرامپین کایمر گاوی)-بررسی اثرات تعدیلی سیستم ایمنی  پتید الکتوفریسین
از طریق مهار مسییر  ییام رسیان     LFCAدهد که  پتید آنتی باکتریال کولی  حاد  رداختند که نتایج این  ژوهش نشان می

NFKB های  یش التهابی شده و سبب بهبود فعالی  سد ا یتلیال روده )کاهش نفوذ  ذیری( و تواند مانع تولید سایتوکاینمی
و همکیاران، در  ژوهشیی بیه بررسیی اثیرات  پتیید        دانشیمند   .(2019et al Song ,.)شودحفظ تعادل باکتریایی روده می

های اتصالی به هم فشیرده  ( و بیان  روتئین 3و 2های اینترلوکین های ایمنی)سایتوکاینشتری بر سلول CLF36نوترکیب 
 رداختند. نتایج  E.coliباکتری  ( در مرغان گوشتی تح  چالش باOccludinو  mucin2  ،Claudin-1الیه ا یتلیال روده)

های  یش التهابی سبب تعدیل و تنظیم از طریق کاهش سطح بیان سایتوکاین CLF36دهد که  پتید این  ژوهش نشان می
- اسخ ایمنی و التهابی در  رندگان شیده و از ایجیاد بیمیاری هیای التهیابی روده نظییر کولیون و کولیی  جلیوگیری میی          

  .(2019et al Daneshmand ,.)شود

بیر مسییرهای مهیاری     شیتری  الکتوفرین  روتئین از شده مشتقCLF36  هدف از این  ژوهش، مطالعه اثر دقیق  پتیدلذا 
مبتنیی بیر بیولیوژی سیاختاری و      هیای روش از استفاده در سطح مولکولی با NF-кB یام رسان باالدستی و  ایین دستی 

و داخل سلولی و در نهای  به متایسیه عملکیرد ایین  پتیید بیا سیایر        خارج هایماکرومولکول با آن هاینشبررسی برهمک
 .می باشد NF-кBترکیبات  روتئینی و داروئی در مهار مسیر 

 مواد و روش
تیوالی   بیه  اطالعیات مربیو   کیه   های  روتئینی می باشید آوری دادهجمع ،برای ورود به مطالعات بیوانفورماتیکی قدم اولین

Uniprot (https://www.uniprot.org ) ها بوده و از  ایگاههای فعال سایر ماکرومولکولرسپتورهای سطح غشاء، جایگاه
برای  .گردیدجمع آوری  PDB  (http://www.rcsb.org/pdb/home.do) ایگاه از نیز ها روتئین این سه بعدی ساختار و

نتطه ایزوالکتریک، وزن مولکیولی، نیمیه عمیر،    فیزیکوشیمیایی آن ها شامل  صوصیاتخبررسی ساختار  روتئین ها و آنالیز 
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  Expasy Protاز سیرور   1هیدروفوبیسییتی  و متیدار ،شاخص بی ثبیاتی  های منفی و مثب ، شاخص آلیفاتیک تعداد دنباله

Param  (https://web.expasy.org/protparam .بهره گرفته شد )سیازی  میدل  مختص ، با کمک سرورهایهمچنین 

 Swiss model ( وhttps://zhanggroup.org/I-TASSER)  I-Tasserآنالییییین نظیییییر سییییرور 

(https://swissmodel.expasy.org/interactiveساختار ،) مدل بهترین و شد رسم ها روتئینسایر و سه بعدی  فضایی-

 سیرور  ردن از صح  مدل های  یش بینی شده، ازانتخاب گردید. جه  اطمینان حاصل ک افزارنرم امتیازدهی مبنای بر ها

RAMPAGE  (https://mordred.bioc.cam.ac.uk/~rapper/rampage.php )از و راماچاندران نمودار بررسی برای 

  یروتئین  در سیاختار  دخییل   ارامترهیای  سایر بررسی منظور به SAVES v6.0 (https://saves.mbi.ucla.edu) سرور

 PEP-FOLD3.5  از سیییرور آنالیییین  cLF36مدلسیییازی  پتیییید  جهییی  راین، عیییالوه بییی  شییید. اسیییتفاده
(https://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py#forms::PEP-FOLD3)  و ساختار شد استفاده

سیازی  نانوثانیه شیبیه   18برای  GROMACS  5.0.1با استفاده از نرم افزار  )MD( 2 پتید در شرایط دینامیک مولکولی
 PROCHECK (http://servi cesn.mbi.ucla. edu/PROCHگردید و  در نهایی  کیفیی  آن از طرییق نیرم افیزار      

ECK/ ). مورد ارزیابی قرار گرف 
 داکینگ روش از سلولی با استفاده خارج و داخل هایماکرومولکول با CLF36  پتید برهمکنش های مولکولی بررسیجه  

 Cluspro 2.0 سیرور   از انیدازه ایین بیرهمکنش هیا     و نیو   مولکیولی  داکینیگ  انجام نظورم گردید. به مشخص مولکولی
(https://cluspro.bu.edu/login.phpو نرم افزار های )HADDOCK  و Auto Dock     .در نهایی   بهیره گرفتیه شید

 و متایسه ه بررسیبا گیرنده های مختلف  روتئینی ب CLF36 جه  بررسی نتایج حاصل از برهمکنش های مولکولی  پتید
نمایش  و v.2.2 +LigPlot با کمک نرم افزار NFKB پتید مورد نظر با سایر ترکیبات مهاری مسیر  یام رسان برهمکنش 

  رداخته شد.  PyMOL2.5.2آن از طریق نرم افزار 

 و بحث نتایج
  ،TNFαسیاختار سیه بعیدی    استخراج گردید. Uniprot سطح غشاء از  ایگاه در   TNFRI،  IL6Rαتوالی رسپتورهای  

IL6، IKKβ ،IkBα  و  NFKB(RHR P65)( از بانک اطالعات  روتئینRCSB   جمع آوری شد. همچنیین اطالعیات )
بدس  آمید کیه     PDB ایگاه نیز از GILZو  Fab  Infliximab ،Camelid Fab ، NEMO ترکیبات مهاریمربو  به 

 آورده شده اس . 1نتایج آن در جدول شماره 
 NF-КBمکانسیم های مهاری باالدستی و  ایین دستی مسیر  -1جدول

Table 1- inhibitory mechanisms of Upstream and downstream of the NF-КB pathway 
 منابع

References 
 NF-КB مسیر یمکانسیم مهار

inhibitory mechanisms of the NF-КB pathway  
  مهارکننده

Inhibitory  
 برهمکنش  روتئینی

protein interaction 

  مسیر باال دستی
Upstream pathway    

                                                           
1 GRAVY 
2 molecular dynamics 
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Liang et al., 

2013 

و  182، تییروزین   188و  52از طریق بیرهمکنش آرژنیین    TNFRI باTNFα مهار جایگاه اتصال رسپتور 
و  185، ترئیونین  180، گلوتامیات 148بیه ترتییب بیا آسیپارتات      Infliximab  زنجیره جیانبی سینگین  183
زنجییره سیبک    24و تریپتوفیان   53و سپس اتصیال واندروالسیی گلوتامیات     TNFαسایتوکاین  182ینآالن

Infliximab  130و آسپارژین  53با هیستیدین TNFα 

Inhibition of the binding site of TNFα receptor with TNFRI through the 

interaction of Arg 52 and 100, Tyr 102 and 103 of the heavy side chain 

of Infliximab with Asp 140, Glu 107, Thr 105 and Ala 109 respectively, 

of TNFα cytokine and then Van der Waals binding of Glu 53 and Try 94 

of Infliximab light chain with His 53 and Asn 137 

Infliximab 
Fab 

(PDB: 4G3Y) 

TNFRI- TNFα 
(PDB: 1EXT)  

Blanchetot et 

al., 2016 

، 38، تییروزین  50، آسیپارتات  52از طرییق بیرهمکنش ترئیونین    IL6R بیا  IL6 مهار جایگاه اتصال رسپتور
بییه ترتیییب بییا  Camelidزنجیییره جییانبی سیینگین  32و آرژنییین  33،  تیییروزین 182، 53، 54آسییپارتات  

 34و آسیپارتات   38، آرژنیین   30، سیرین  48، آرژنیین 101، لییزین  134، هیستیدین102، گلوتامات130آرژنین
  IL6سایتوکاین  03با سرین  Camelidزنجیره سبک  23و  سپس اتصال آسپارژین  IL6سایتوکاین 

Inhibition of IL6 receptor binding site with IL6R through interaction of 

Thr 59, Asp 58, Tyr 60, Asp 54, 56, 102, Tyr 33 and Arg 32 heavy side 

chain of Camelid with Arg 168, Glu 172, His 164, Lys 171, Arg 40, Ser 

37, respectively. , Arg 30 and Asp 34 of cytokine IL6 and then the 

connection of Asn 26 of Camelid light chain with Ser 76 of cytokine IL6 

Camelid Fab 

(PDB: 4ZS7) 

 

IL6—IL6R 

(PDB: 1P9M) 

 

 مسیر  ایین دستی
downstream pathway 

Rushe et al., 

2008 

بیا اسیید آمینیه هیای      NEMOکیناز از طریق اتصال هیدروژنی   B آنزیم مهارکننده کا ا A زنجیره مهار
 و همچنیین مهیار   181و آرژنیین  085، سرین 028، گلوتامات  038، گلوتامین034، فنیل آالنین  033سرین
، گلوتامیات   032، گلوتیامین    011با اسید آمینه های گلوتامیات   NEMOآنزیم با برهمکنش   B زنجیره
   023و ترئونین  022

Inhibition of the A chain of kappa B kinase inhibitory enzyme through 

hydrogen bonding of NEMO with amino acids Ser 733, Phe 734, Gln 

730, Glu 720, Ser 705 and Arg 101, as well as inhibition of the B chain 

of the enzyme by NEMO interaction with amino acids Glu 711, Gln 732 

, Glu 729 and Thr 726 

NEMO 

(PDB: 

3BRV) 

IKKβ-IkBα 

(PDB: 3QA8) 

 Srinivasan et 

al., 2014 

با GILZ به درون هسته از طریق برهمکنش اسیدآمینه های  پتید  NFKB (P65)مهار انتتال  روتئین 
  NLS P65  از 223و آرژنین  225، لیزین 388نین و ترئو 223،  لیزین  224آرژنین 

 

Inhibition of nuclear translocation of NFKB protein (P65) through the 

interaction of GILZ peptide amino acids with Arg 294, Lys 293 and Thr 

300, Lys 295 and Arg 296 of NLS P65 

GILZ 
 (PDB: 1DIP) 

NLS P65-Importin 

α3 

(PDB: 7LF4)  

 
به همراه توالی گردآوری شده سه بعدی  های ساختارو همچنین  NF-кBترکیبات  روتئینی مسیر باالدستی و  ایین دستی 

 نشان داده شده اس . 2شماره  در در جدولها ای آناسیدآمینه
 

 NF-КBساختار سه بعدی ترکیبات مهاری مسیر  -2جدول 

Table 2- 3 D structure of inhibitory combinations of the NF-КB pathway 

 توالی اسید آمینه
Amino acid sequence 

 ساختار سه بعدی
 3 D structure 

 ترکیبات 

combinations 

https://www.rcsb.org/structure/4ZS7
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VRSSSRTPSDKPVAHVVANPQAEGQLQWLN

RRANALLANGVELRDNQLVVPSEGLYLIYSQ

VLFKGQGCPSTHVLLTHTISRIAVSYQTKVNL

LSAIKSPCQRETPEGAEAKPWYEPIYLGGVFQ

LEKGDRLSAEINRPDYLDFAESGQVYFGIIAL 

 

TNFα 

PHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNK

SNMCESSKEALAENNLNLPKMAEKDGCFQS

GFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESS

EEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTP

DPTTNASLLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSF

KEFLQSSLRALRQM  

IL6 

AMAPAKKSEELVAEAHNLCTLLENAIQDTV

REQDQSFTALDWSWLQTE 

 

IKKβ 

 

DRHRIEEKRKRTYETFKSIMKK 

 

NLS p65 

 
انجام شد و شبیه سازی ساختار  یش بینیی شیده در    CLF36مدلسازی  پتید PEP-FOLD3.5 با استفاده از سرور آنالین 
همچنین  . نانوثانیه صورت گرف 18برای  GROMACS 5.0.1 با استفاده از نرم افزار  )MD( 1شرایط دینامیک مولکولی

 Swiss modelو   I-Tasser آنالیین  نیز با استفاده از سیرور  NF-кBو سه بعدی ترکیبات مهاری مسیر  ساختار فضایی

 بررسیی  برای RAMPAGE  سرور  یش بینی شد و جه  اطمینان حاصل کردن از صح  مدل های  یش بینی شده، از

. نتایج شد استفاده  روتئین در ساختار دخیل  ارامترهای سایر رسیبر منظور به SAVES v6.0 سرور از و راماچاندران نمودار
 نشان داده شده اس . 3شماره  جدولدر  آن هاو توالی  یش بینی شده های ساختار 

 
 NF-КBساختار سه بعدی ترکیبات مهاری مسیر  -3جدول

Table 3- 3 D structure of inhibitory combinations of the NF-КB pathway 

 لی اسید آمینهتوا
 Amino acid sequence 

 ساختار سه بعدی

3 D structure 
 ترکیبات مهاری

combinations 

DLIWKLLVKAQEKFGRGKPSKRVKK 

MRRQWQACKSSHHHHHH 

 

CLF36 

                                                           
1 molecular dynamics 
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DILLTQSPAILSVSPGERVSFSCRASQFVGSSIHW

YQQRTNGSPRLLIKYASESMSGIPSRFSGSGSGT

DFTLSINTVESEDIADYYCQQSHSWPFTFGSGTN

LEVKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLN

NFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSK

DSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLS

SPVTKSFNRGECEVKLEESGGGLVQPGGSMKLS

CVASGFIFSNHWMNWVRQSPEKGLEWVAEIRS

KSINSATHYAESVKGRFTISRDDSKSAVYLQMT

DLRTEDTGVYYCSRNYYGSTYDYWGQGTTLTV

SSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY

FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSL

SSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKV

EPKSCDKT 

 

Infliximab (Remicade) 

QAVLTQPPLVSGTPGQTVTISCAGANNDIGTYA

YVSWYQQLPGTAPKLLIYKVTTRASGIPSRFSGS

KSGNTASLTISGLQSEDEADYYCASYRNFNNAV

FGRGTHLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANK

ATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETT

TPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQV

THEGSTVEKTVAPTECSEVQLQESGPGLVKPSQ

TLSLTCTVSGGSITTRYYAWSWIRQPPGKGLEW

MGVIDYDGDTYYSPSLKSRTSISWDTSKNQFSL

QLSSVTPEDTAVYYCARDPDVVTGFHYDYWGQ

GTQVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALG

CLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQS

SGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTK

VDKKVEP 

 

Camelid Fab 

 (68F2) 

MWEQGAPETLQRCLEENQELRDAIRQSNQILRE

RCEELLHFQASQREEKEFLMCKFQEARKLVERL

GLEKMWEQGAPETLQRCLEENQELRDAIRQSN

QILRERCEELLHFQASQREEKEFLMCKFQEARK

LVERLGLEK   
 

NEMO 

MDLVKNHLMYAVREEVEILKEQIRELVEKNSQ

LERENTLLKTLASPEQLEKFQSRLSPEEPAPETP 

EAPEAPGGSAV 

 

GILZ  

 

-NF و متایسه آن با سیایر ترکیبیات مهیاری مسییر  ییام رسیان        cLF36 پتید فیزیکوشیمیایی  جه  بررسی خصوصیات

кB و بارالکتریکی همچنین وعمر  نیمه ایزوالکتریک، نتطه اتمی، وضعی  آنالیزبه PH ترکیبیات مهیاری    های آمینه اسید

 .اس  شده آورده  4شماره  شماره  جدول در رداخته شد که نتایج آن  NF-кB مسیر  یام رسان 

 
  NF-КBسایر ترکیبات مهاری مسیر و  cLF36 پتید متایسه خواص فیزیکوشیمیائی  -4جدول

Table 4-Comparison of physicochemical properties of cLF36 peptide and other compounds inhibiting the NF-кB  

GILZ NEMO Camelid Fab Infliximab CLF36 
 آنالیز

analyze 
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تیوان گفی    میی  NF-кB ترکیبات مهاری مسییر با  CLF36 پتید اصل از متایسه خواص فیزیکوشیمیائی براسا  نتایج ح
دارد. زیرا این  پتیید   Camelid Fabو   Infliximabآنتی بادی های  لحاظ اندازه تفاوت قابل توجهی با  پتید مورد نظر از

و مثب ، از دو دومین با ساختار مار یچ آلفا که با اسید  لولی باکتری های گرم منفیهدف افزایش قدرت اتصال به دیواره سبا 
. همچنین وجود اسیدآمینه تریپتوفان در ساختار این  پتید بیا افیزایش   آمینه لیزین از هم تفکیک شده اند، طراحی شده اس 

نیین بیا هسیته داخلیی     برهمکنش اسیدهای آمینه آبگریز و قلیایی، به ویژه تریپتوفان و آرژفعالی  آنتی باکتریال شده اس . 
نتطیه ایزوالکترییک  پتیید     .(2018et al Tanhaeian ,.)غشاء مهمترین نتش را در فعالی  ضد میکروبی این  پتید دارنید  

cLF36  آرژنین بازی های تفاوت زیادی نسب  به سایر ترکیبات مهاری مسیر  یام رسان دارد که عل  آن وجود اسید آمینه
این  پتید دارای فعالی  شود تا در محیط های بازی، اع  میکه باال بودن نتطه ایزوالکتریک ب باشدلیزین در این  پتید میو 

برابر می باشد امیا ترکیبیات مهیاری     Infliximabبا آنتی بادی  CLF36نیمه عمر  پتید از طرف دیگر  .ه باشدداشتباالئی 
NEMO  وGILZ  که از ترکیبات طبیعی مهارکننده مسیر  یام رسانNF-кB التهابی ر حال  ثبات سلول و در شرایط غیرد

ترکیبیات مهیاری    درزییرا   طراحی شده برخوردار هسیتند. هستند از طول عمر بسیار باالتری نسب  به ترکیبات مهندسی و 
های شود اما در برخی از درمانها مینفوذ ذیری ترکیبات مهاری در باف مهندسی شده، کوتاه بودن نیمه عمر باع  افزایش 

 .( 2010et al.Boswell ,)کنددوره های طوالنی مدت دارند، مشکل ایجاد می بادی دربالینی که نیاز به گردش آنتی
 و بخصیوص آنتیی بیادی هیای     بیا سیایر ترکیبیات مهیاری      CLF36 پتیید  و آلیفاتیک  همچنین شاخص های نا ایداری

Infliximab   وCamelid Fab  در دامنه نزدیک به هم قرار دارند. از این رو نشان می دهد که  پتیدcLF36  می تواند به
هیای  کننیده اشد زیرا آنتی بادی های منوکلونال در برابر دناتورهعنوان یک ترکیب مهاری مسیر از  ایداری باالئی برخوردار ب

 .( 2019et alKraus ,.)شدید  ایداری باالیی دارند PHهستند و در  های  روتئاز متاومشیمیایی و آنزیم
و متایسیه آن بیا سیایر     Bبر مسیر  یام رسان فاکتور هسته کا ا  CLF36اثرات مهاری  پتید  مدلسازی مولکولی در نهای ،

با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورمیاتیکی مخیتص   ( GILZ و Infliximab ،Camelid Fab  ،NEMOترکیبات مهاری )
صورت گرف . براین اسا  میزان انرژی و موقعیی  اتصیال    ClusPro2.0ئین نظیر نرم افزار آنالین  روت-داکینگ  روتئین

8712.85 8520.70 46717.05 47752.13 5139.05 
 مولکولی وزن

Molecular  Weight 

4.65 5.21 7.64 7.17 11.17 
 نتطه ایزوالکتریک

Isoelectric point 

30 30 0.8 1.1 1.1 
 نیمه عمر

half time)hours( 

16 15 30 39 2 
 نفیم دنباله های

(Asp + Glu) 

9 12 31 39 12 
 مثب  دنباله های

(Arg + Lys) 

78.33 58.70 47.43 54.24 56.70 
 شاخص نا  ایداری

Instability index 

87.40 76.71 69.41 66.84 55.71 
 شاخص آلیفاتیک

Aliphatic index 

-0.717 -0.997 -0.282 -0.369 -1.367 
 هیدروفوبیسیتی

GRAVY 

https://cluspro.org/help.php
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مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج براسیا    NF-кBهای مسیر ها و گیرندهسایتوکاینبا  ترکیبات مهاریو  cLF36 پتید 
 .( ;2013et al Kozakov., 2017et al Kozakov ,.)نشان داده شده اس  5اره شمفرمول زیر در جدول 

 

 
 

 NF-кBبا جایگاه فعال مسیر های باالدستی و  ایین دستی  CLF36 پتید  متایسه انرژی اتصال برای برهمکنش - 5جدول
Table 5- Comparison of binding energy for the interaction of CLF36 peptide with the active site of NF-kB pathway 

CLF36 peptide جایگاه فعال 

active site G (kcal/mol) Δ- 

 کمترین انرژی
Energy Lowest 

 مرکز
Center 

 مسیر باالدستی
Upstream pathway    

763.8- 736.3- TNFα 

723.7- 642.8- IL6 

  
 مسیر  ایین دستی

Downstream pathway    

-1152.9 -1129.3 IKKβ 

-534.5 -481.0 NFKB(P65) 

 NF-кBهای  روتئینی مسیر باالدستی و  یایین دسیتی   توکاین ها و گیرندهیسابا CLF36 همچنین موقعی  اتصال  پتید 
 نشان داده شده اس . 1در شکل شماره 

 
 NF-кBبا گیرنده های  روتئینی مسیر  cFL36موقعی  اتصال  پتید  -1شکل

Figure 1 - cFL36 peptide binding position with protein receptors of the NF-κB pathway 
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، 20اتصیال اسیید آمینیه هیای آرژنیین      ،  NF-кB یام رسان  یدر مسیر باالدستبراسا  نتایج حاصله می توان گف  که 
به ترتیب با آسیپارتات   CLF36 پتید از  21، لیزین  22، آرژنین  10، 25، لیزین 22، گلوتامین 33، سیستئین 48هیستیدین 

و  182، آالنیین  184، گلوتامین  30 ، گلوتامین141، ترئونین 130آرژنین  ، 130 آسپارژین ، 135 ، گلوتامات28، لیزین 148

لیذا براسیا  نتیایج تحتیتیات     اسی .  برقرار شده ( kcal/mol) 763.8-با انرژی اتصال  TNFαسایتوکاین  180گلوتامات 
،  кB ر  یام رسان مسی TNFαدر سایتوکاین  Infliximabبر روی اثرات مهاری داروی  2813لیانگ و همکاران در سال 

مشابه با زنجیره 182، آالنین  180، گلوتامات 148آسپارتات  مهار اسیدآمینه هایدر  CLF36عملکرد  پتید می توان گف  
ممکن  که اس بوده Infliximab  همانند زنجیره سبک داروی130 و مهار اسیدآمینه آسپارژینInfliximab  سنگین داروی

و در نهای   هشد TNFRIبه گیرنده اختصای خود  TNFαار جایگاه فعال اتصال سایتوکاین مهسبب دارو این همانند  اس 
نتیایج ایین  یژوهش بیا یافتیه هیای هیو و         همچنین. ( 2013et alLiang ,.) را متوقف سازد Bк-NFمسیر  یام رسان 
نییز  TNFα بیر سیایتوکاین  ییش التهیابی     Adalimumab Fab در بررسی اثرات مهیاری داروی   2813همکاران در سال

،  130آسیپارژین   ، 135، گلوتامیات  28لیزین با اسیدآمینه های  CLF36همخوانی دارد. براسا  یافته ها برهمکنش  پتید 
 etHu )می باشید  Adalimumab Fab مشابه با داروی TNFα از سایتوکاین 30و  گلوتامین  141 ، ترئونین130آرژنین 

., 2013al) .نتایج اثرات مهاری  پتید F36CL  با سایتوکاینTNFα در شکل  A.2 . نشان داده شده اس 

 33و سرین  30،  48،  41، هیستیدین1برهمکنش اسید آمینه های آسپارتات ،  NF-кBاز طرف دیگر در مسیر باالدستی 
پتوفیان  و تری 40، آسیپارژین   134، هیسیتیدین  135، لوسین 130و  48به ترتیب با اسیدآمینه های آرژنین CLF36از  پتید 

شده اس . بنابراین نتایج نشان می دهد که  عملکیرد   مشخص( kcal/mol)  723.7- با انرژی اتصال IL6سایتوکاین 150
نتایج بالنچیتیوت و همکیاران   مشابه با  134و همچنین هیستیدین  130، 48در مهار اسیدآمینه های آرژنین  cFL36 پتید 
. (2016et al Blanchetot ,.)بیوده اسی    IL6بر روی سایتوکاین   FabCamelidدر بررسی اثرات مهاری داروی  2813

 Camelid زنجیره سنگین داروی همانند  NF-кBیام رسان در مهار مسیر   CLF36لذا می توان گف  که احتماالً  پتید 

Fab سبب مهار جایگاه فعال اتصال سایتوکاین  در نهای و  عمل کردهIL6   به گیرنده اختصای خیودIL1RI   خواهید شید .
 نشان داده شده اس . B.2در شکل  IL6با سایتوکاین  CLF36 نتایج اثرات مهاری  پتید

بیا اتصیال بیه جایگیاه فعیال آنیزیم        cFL36، نتایج نشان می دهد که  پتید NF-кBرسان در مسیر  ایین دس   یام  اما
، 041بیا تریپتوفیان  CLF36  از  پتیید  20و  13آرژنیین  اسیید آمینیه هیای     ( و برهمکنشIKKβ) کیناز B مهارکننده کا ا 

 پتیید   34و لییزین   31مین ، گلوتیا  35، سیرین  32و در کنار آن برهمکنش هیستیدین  IKKβآنزیم  043و  038گلوتامین
CLF36  از آنزیم  034و فنیل آالنین  032، گلوتامین 022، گلوتامات 025، آسپارتات 038به ترتیب با  گلوتامینIKKβ  با

 بررسی روشه و همکاران دربا  حاصله نتایج( سبب مهار جایگاه فعال این آنزیم شده و kcal/mol) 1152.9-انرژی اتصال 

 دهد که نتایج این بررسی نشان میمطابت  دارد.  IKKβدر مهار جایگاه فعال آنزیم  NEMOت مهاری اثرابر روی  2880
، فنیل آالنین 033اسید آمینه های سرین  سلول های فاقد خاصی  التهابی به در شرایط طبیعی در NEMOترکیب مهاری 

جایگاه فعال آنزیم از  023و ترئونین  022و  032ن ، گلوتامی011گلوتامات  ،085، سرین 028، گلوتامات 038، گلوتامین 034
IKKβ  متصل شده و سبب مهار مسیرBк-NF شود می(., 2008et alRushe ).  لذا  پتیدcFL36   در مهار اسید آمینیه

بنیابراین  . مشابه  داردNEMO  با ترکیب طبیعی مهار IKKβنزیم آ 022و  032، 038، گلوتامین  034های فنیل آالنین 
اتصال به  یروتئین   ، سبب ممانع  IKKβآنزیم  جایگاه فعال مهاراحتماالً  پتید مورد نظر با  توان این گونه بیان کرد کهمی
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IkBα  شده و آبشار مولکولی مسیر  ایین دس   یام رسانNF-кB .ای ایین مسییر در   نتایج برهمکنش ه قطع خواهد شد
 نشان داده اس . C.2 شکل

 33، سیستئین 22گلوتامین ، 20آرژنین های اسید آمینه از طریق برهمکنش CLF36 پتید  که دهدهمچنین، نتایج نشان می
 یروتئین   NLSجایگاه از  223و  225، لیزین  224آرژنین  های با اسید های آمینهبه ترتیب  3ایزولوسین  ، 38 و تر توفان

(P65) NFKB  سبب مهار اتصال  روتئین انتتال دهنده ، ممکن اسImportin α3 فعال  این جایگاه بهNLS  و در  شیده
براسا  نتایج فلوریو و همکاران در سیال  . زیرا به داخل هسته جلوگیری کند NFKB (P65نهای  از انتتال  روتئین فعال )

لییزین  اسید آمینه های  رداخته اند،   p50/p65 با هترودایمر Importin α3برهمکنش های  روتئین  بررسیکه به  2822
معرفیی   Importin α3و NFKB (P65از اسیدآمینه های اصلی در برقراری ارتبا  بین  روتئین ) 224و  223، آرژنین 225

ییان  در ب NFKBکه این امر می تواند اثرات مهاری بر عملکرد فیاکتور نسیخه بیرداری     .( 2022et alFlorio ,.) شده اند
بررسیی هیای اسرینیواسیان و     بیا  ما در این  ژوهش نتایج  همچنینباشد. داشته سایتوکاین های  یش التهابی درون هسته 

هیا  مطابتی  دارد. نتیایج آن  NFKB (P65 یروتئین )  NLSبر  GILZاثرات مهاری  پتید بر روی  2814همکاران در سال 
و  225، لییزین  388، ترئیونین  223،  لییزین  224مینه های آرژنیین  از طریق برهمکنش با اسیدآ GILZ پتید که نشان داد 
شیده و در نهایی     Importin α3به  روتئین انتتال دهنده آن اتصال سبب ممانع  از  P65 روتئین   NLS از 223آرژنین 

نشان  D.2 نتایج برهمکنش های این مسیر در شکل .(2014et al Srinivasan ,.)مانع انتتال آن به درون هسته می شود 
 داده اس .

 

 NF-КBبا مسیر های باالدستی و  ایین دستی  cFL36 ولی  پتیدبرهمکنش های مولک - 2 شکل

Figure 2- Molecular interactions of cFL36 peptide with upstream and downstream NF-κB pathways 

 

در محیط شبیه سازی شده مولکولی  NFKB روتئین های مسیر با  CLF36 پتید  داکینگبنابراین براسا  نتایج حاصل از 
حفظ ساختار خود با اتصال از طریق  CLF36ی می توان گف  که  پتید ا اثرات مهاری سایر ترکیبات دارویمتایسه نتایج ب و

سیبب مهیار    Bدر مسیر باالدستی فاکتور هسیته کا یا    TNF-α  ،IL-6جایگاه فعال سایتوکاین های  یش التهابی   ایدار به
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متوقف خواهید   NFKBاء سلول هدف شده و در نهای   یام رسانی مسیر اتصال این سایتوکاین ها با رسپتورهای سطح غش
بیه توقیف    IKKβاز طریق مهار جایگاه فعال آنیزیم   CLF36 پتید  این  یام رسان نیز یسیر  ایین دستشد. همچنین در م

ور رونویسیی  فیاکت  NLS اتصیال  با مهار جایگیاه  CLF36در کنار آن  پتید  خواهد کرد.آبشار مولکولی داخل سلولی کمک 
را بیه عنیوان فیاکتور     P65شده و در نهایی  عمیل  یروتئین     هسته درون انتتال آن به سبب مهارNFKB (P65 روتئین )

( مختل کرده و موجب مهار مسیر  یام IL-6و  TNF-αرونویسی در بیان ژن های مربو  به سایتوکاین های  یش التهابی )
های خود التهابی خواهد شد و می توان ایین  پتیید را بیه عنیوان یکیی از      در شرایط بروز التهاب و بیماری  NFKBرسان 

مسیر های مهاری  پتید و برهمکنش آن بیا ترکیبیات  روتئینیی مسییر      ترکیبات مهاری این مسیر  یام رسان معرفی گردد.
 نشان داده شده اس . 3شماره باالدستی و  ایین دستی در شکل 

 

  NF-кBبا  روتئین های مسیر  یام رسان cFL36 د برهمکنش های مولکولی  پتی -3شکل

Figure 3 - Molecular interactions of cFL36 peptide with the NF-κB proteins  

 

 نتیجه گیری
 عیوارض  دارای بنیابراین  .آیندخوراکی بدس  می از مواد طبیعی بصورت از آن شده مشتق  پتیدهای  روتئین الکتوفرین و

مطالعه  آیند. تا کنون چندین شمار به جدید نسل داروهای برای کاندیدای مناسبی توانندنهای  می در ند،باشمی کمی جانبی
صورت گرفتیه و در چنیدین مطالعیه اثیرات  پتیید       آن برروی سیستم ایمنی  پتیدهای اثرات  روتئین الکتوفرین و زمینه در

بیه عنیوان    NFKBقرار گرفته اس . مهار مسیر  یام رسان بر تعدیل سیستم ایمنی  رندگان مورد تأیید  CLF36نوترکیب 
در محیط شبیهتوان گف  ، مینتایج این  ژوهش شود. براسا یستم ایمنی محسوب میهای تعدیل و تنظیم سیکی از روش

اول مشتق شده از الکتوفرین شتری اثرات مهاری مشابهی با سایر ترکیبات دارویی متد CLF36سازی شده مولکولی،  پتید 
 GILZو  Infliximab ،Camelid Fab  ،NEMOنظیر  NFKBدر مهار مسیر های باالدستی و  ایین دستی  یام رسان 



 

15 

 

بایس  نتایج حاصله در شرایط آزمایشگاهی نیز میورد بررسیی   می CLF36دارد. اما جه  حصول اطمینان از عملکرد  پتید 
 قرار گیرد.
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