
 

 
 

 عنوان انگلیسی مقاله: 
 

Designed proteins assemble antibodies into modular nanocages 

 
 
 

 عنوان فارسی مقاله: 

 های چند جزیی  nanocageدر قالب  آنتی بادی تجمیع شده با های پروتئینطراحی 

 

 خالصه مقاله:

از آنتی بادی ها به طور گسترده ای در درمان و تحقیقات استفاده می شود زیرا می توانند بر علیه طیف وسیعی از اهداف 

 .ادچند ظرفیتی افزایش د ساختارهایآنتی بادی ها در  تجمیعمولکولی تولید شوند. کارایی آنتی بادی ها را می توان با 

متصل شونده یک ر: یکی پروتئین همو الیگوم(۱)شکل  شدطراحی  پروتئینی از دو جزمتشکل  یهای ساختارنانو  مقاله در این

ادی را در های آنتی ب ساختارنانو  و تجمیع مونتاژامکان  آنتی بادی و دیگری آنتی بادی است. پروتئین های طراحی شده به

 را فراهم می کنند. (۲)شکل آنتی بادیکنترل تقارن و ظرفیت و امکان  دهندمی  کمپلکس ها راطیف وسیعی از 

 



 

جهی چندو ویژگینوع تقارن و  ابتدانمایش داده شده است.  مختلفدر این تصویر مراحل ساخت مدل ها و تقارن های . ۱شکل 

iها )  cosahedral , di hedral , oct ahedral , and t et rahedral .جز اول کمپلکس ( تعریف می شود

که مسئول ) A  پروتئینبخشی از چند وجهی هستند که حاصل اتصال  بر مبنای اطالعاتهستند  پروتئین همو الیگومریککه 

fاتصال به  c به یکسری پروتیین های  (آنتی بادی استdenovo  است. جز دوم کمپلکس یکf c  یا آنتی بادی کامل

fاست)در اینجا از  c شده است( که در صورتی که به ترکیب اول اضافه شود کمپلکس نهایی که تقارن های مختلف  استفاده

 هستند تشکیل خواهد شد. 

 



 

. در این تصویر مدل کامپیوتری و داده های سه بعدی میکروسکوپ الکترونی تقارن های مختلف طراحی شده نشان ۲شکل 

ده کرد که ساختارهای طراحی شده کامال با داده های سه بعدی داده شده است. در این تصویر به وضوح می توان مشاه

 میکروسکوپ الکترونی یکسان هستند.  

 

 

مورد نظر  ئینپروتو سپس  شدهای نوترکیب در باکتری کلون  پروتئینها جهت تولید  پروتئینژن های حاوی این  در نهایت 

 . شدندتخلیص و ارزیابی 

بادی  . ساختارهای حاوی آنتیشدسیگنالینگ سلولی استفاده جهت بررسی کارایی و عملکرد از این ساختارها جهت ارزیابی 

 ن. همچنی(۳)شکل ساخته شد که به طور موثری ویروس را خنثی می کنند (SARS-CoV-2علیه ویروس کرونا  ) های بر

یا آنتی بادی در این  Fcهمه با مونتاژ فیوژن های  Tیر سلول و تکث CD40سیگنالینگ مسیر آنژیوپویتین ، سیگنالینگ 

 ساختارها افزایش یافت.



 
 
 
 
 

 
 

( را نشان میدهد. SARS-CoV-2. این شکل چگونگی استفاده از این روش را جهت خنثی سازی ویروس کرونا  )۳شکل 
در این فرایند یک چهاروجهی متشکل از یک هموتترامر )رنگ خاکستری( نشان داده شده است که یکبار با آنتی بادی کامل 

کمپلکس تشکیل داده است. در مقایسه با نمونه کنترل  ACE2و  fcسطح ویروس و همچنین با فیوزن  sبرعلیه پروتیین 
 ظرفیت باالتری برای خنثی سازی ویروس نشان داده است.  nanocage( کمپلکس fc )حالت غیر کمپلکس آنتی بادی یا


