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ویـروس  هـای پاپیلومـا انسـانیHPV( 1(، ویـروس  هـای کوچـک و 

بـدون پوششـی هسـتند کـه ژنـوم آن هـا DNA دو رشـته ای حلقـوی 

اسـت و دارای حـدود 8000 جفـت بـاز مـی  باشـد )1,2(. ژنـوم ایـن 

ویـروس هـا تعدادی پروتئین اولیـه )E1, E2, E4, E6, E7( و تعدادی 

پروتئیـن تأخیـری )L1 و L2( را کـد مـی  کنـد. بیـش از 100 ژنوتیـپ 

HPV مختلـف شناسـایی شـده اسـت. ایـن ویـروس  هـا بـر اسـاس 

تــامیلشان در ایجـاد ضایعـات2 بدخیـم و رسطـان  هـا بـه دو گـروه 

کـم  خطـر و پـر خطـر دسـته  بنـدی می  شـوند )3(. انـواع کم  خطر 

ویـروس پاپیلومـای انسـانی ماننـد HPV6 مرتبـط بـا ضایعـات  بـا 

شـدت پاییـن مانند زگیل  های پوسـتی بوده و انـواع پر خطر ویروس 

پاپیلومـای انسـانی مانند HPV16 و HPV18 بـا بیش از 90 درصد از 

رسطـان  هـای دهانـه رحـم مرتبـط  می  باشـند )4(. تا به حـال روش  

هـای کامپیوتـری و آزمایشـگاهی مختلفـی برای طبقه  بنـدی ویروس  

هـای کـم  خطـر و پـر خطـر انجـام شـده اسـت )5,9(. ولـی تـا کنون 

چکیـده/ ویروس هـای پاپیلومـا انسـانی، ویـروس  هـای کوچـک و بـدون پوششـی هسـتند کـه ژنوم آن هـا DNA دو رشـته ای 

حلقـوی اسـت. ژنـوم ایـن ویـروس  هـا تعـدادی پروتئیـن اولیـه و تعـدادی پروتئیـن تأخیـری را کـد می  کنـد. این ویـروس  ها 

بـر اسـاس ایجـاد ضایعـات بدخیـم و رسطـان  هـا بـه دو گـروه کـم خطـر و پـر خطـر دسـته  بنـدی می شـوند. هـدف از ایـن 

پژوهـش بررسـی میـزان اسـتفاده از کـدون  هـای مـرتادف بیـن قسـمت  هـای کـد شـونده ژنـوم انـواع کـم  خطـر و پـر خطـر 

ویـروس پاپیلومـای انسـانی اسـت. بـه همیـن منظـور میـزان اسـتفاده از کـدون  هـای مـرتادف بیـن قسـمت  های کد شـونده 

ژنـوم انـواع کـم  خطـر و پـر خطـر ویـروس پاپیلومـا انسـانی از وب  گاه )CUTG )http://www.kazusa.or.jp/codon جمع 

 آوری و بـا اسـتفاده از نـرم  افـزاری آمـاری ROC، میـزان اسـتفاده از هریـک از کـدون  های مرتادف قسـمت  های کد شـونده 

ژنـوم ویـروس  هـای پاپیلومـا انسـانی در انـواع کـم  خطر و پر خطر مقایسـه شـد. آنالیز آمـاری داده ها نشـان داد که 5 کدون 

UAU )تیروزیـن(، UGU )سیسـتئین(، ACA )ترئونیـن(، AGG )آرژنیـن( و GUC )والیـن( بـه طور معنـا داری در انواع کم  

خطـر و پـر خطـر متفـاوت هسـتند. بررسـی الگـوی اسـتفاده از کدون  ها، مـی  توانـد در طبقه  بنـدی ویروس هـای پاپیلومای 

انسـانی کـم  خطـر و پـر خطر روشـی موثر باشـد.

واژگان کلیـدی: ویروس پاپیلوما انسانی؛ کدون  های مرتادف؛ بیوانفورماتیک.

مهسا عاملی، ماندانا بهبهانی ، حسن محبت کار
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کدون های مرتادف ویروس پاپیلوما انسانی

مـی  باشـد )15(. در ایـن مطالعـه، میـزان اسـتفاده از هـر یـک از 64 

کـدون در انـواع کـم خطـر و پـر خطـر HPV کـه در مرحلـه  ی جمع 

 آوری داده بدسـت آمده بود، با اسـتفاده از وب گاه StAR آنالیز شـد 

و معنـا دار بـودن یـا نبـودن تفـاوت آن  هـا مشـخص گردید.

نتایج
نتایـج ROC حاصـل از مقایسـه میـزان اسـتفاده از هـر یـک از 

کـدون  هـای مـرتادف در ژنـوم انـواع کـم  خطـر و پـر خطـر در 

جـدول 1 و منحنـی مربـوط به آن ها در شـکل 1 نشـان داده شـده 

اسـت. در جـدول و شـکل 1، تنهـا کـدون هایی که میزان اسـتفاده 

از آن هـا در انـواع کـم خطـر و پـر خطـر تفـاوت معنـا داری را 

نشـان مـی  دهنـد )بـه عبـارت دیگـر AUC آن هـا بیـش از 0/8 

اسـت( ذکر شـده اسـت.

و  بـوده   0/8 از  تـر  کـم  هـا  کـدون  متامـی  بـرای   AUC میـزان   

AUC تنهـا بـرای میـزان اسـتفاده از 5 کـدون UAU )تیروزیـن(، 

 GUC و  )آرژنیـن(   AGG )ترئونیـن(،   ACA UGU)سیسـتئین(، 

)والیـن( بـاالی 0/8 مـی  باشـد؛ بنابراین نتایج ایـن 5 کدون از لحاظ 

آمـاری ارزشـمند بـوده و می  توانند به عنوان شـاخص های مناسـبی 

بـرای طبقـه  بنـدی گونـه  هـای HPV ی کـه تازه شـناخته  شـده اند، 

در گـروه کـم خطـر یـا پـر خطـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.

 در جـدول 2 میانگیـن میـزان اسـتفاده از هـر یک از ایـن 5 کدون در 

گـروه  هـای پـر خطـر و کـم خطـر بیـان شـده اسـت. هامن طـور که 

هیـچ  گونـه طبقـه  بنـدی بـر اسـاس میـزان اسـتفاده از کـدون  های 

مـرتادف در ایـن دو گـروه انجـام نشـده اسـت. اغلـب اسـیدآمینه ها 

مـی تواننـد بـه وسـیله بیـش از یـک کـدون کـد شـوند. چنیـن کدون 

هایـی، کـدون  هـای مـرتادف3 نام دارنـد که معموالً به وسـیله  ی یک 

نوکلئوتید در سـومین جایگاه کدون )یا برای بعضی از اسـیدآمینه ها 

در دومیـن جایـگاه کـدون( با هـم متفاوت انـد. کدون هـای مرتادف 

بـا فراوانـی یکسـان اسـتفاده منی شـوند و اسـتفاده از آن هـا در ژنوم  

هـای مختلـف و حتـی درون یک ژنوم خاص متفاوت اسـت )10,13(. 

هـدف مـا از ایـن پژوهـش، مقایسـه "میـزان اسـتفاده از کـدون های 

مـرتادف" در بیـن ژنـوم ویـروس هـای پاپیلومـای انسـانی پـر خطر و 

کـم خطـر می  باشـد.

روش  ها:
1,2. جمع آوری داده: 

در ابتـدا بـر اسـاس مطالعـات قبلـی انجام  شـده کـه بر اسـاس آن  ها 

پـر خطـر یـا کـم خطـر بـودن تایپ هـای مختلـف HPV پیـش  بینی 

گردیـده اسـت، 61 ژنـوم ویـروس پاپیلومـای انسـانی کم  خطـر و 22 

ژنـوم ویـروس پاپیلومـای انسـانی پـر خطـر انتخـاب شـد )8(. سـپس 
میـزان اسـتفاده از هـر یـک از 64 کدون در قسـمت هـای کد کننده4  

ژنـوم HPV هـای پـر خطـر و کـم خطـر مـورد بررسـی، از وب گاه 

)CUTG )Codon Usage Tabulated from GenBank بـه نشـانی 

)http://www.kazusa.or.jp/codon( جمـع آوری شـد )14(. 

:StAR 2,2. بررسی آماری داده  ها با استفاده از وب گاه

در ایـن مطالعـه، از ایـن و ب گاه به منظور بررسـی تفـاوت بین "میزان 

اسـتفاده از کـدون  هـا" بـرای دو مجموعـه پـر خطـر و کـم  خطـر 

 StAR )http://protein.bio.puc.cl/star/home.php( .استفاده شـد

وب گاهـی اسـت کـه میزان معنـی دار بودن تفاوت  ها در دو دسـته  

را محاسـبه می مناید. از قابلیت  های این وب گاه این اسـت که داده 

 ROC هـای مربـوط بـه دو دسـته مـورد نظـر را دریافـت و منحنـی 

مربـوط بـه تفـاوت آن  دسـته  هـا را محاسـبه منـوده و نتایـج را بـه 

صـورت گرافیکـی منایـش مـی  دهد. 

سـطح زیر منحنی )ROC )AUC، مقیاسـی برای نشـان دادن کارایی 

شـاخص مـورد نظـر در دسـته  بنـدی دو مجموعـه داده اسـت. در 

صورتـی کـه میـزان AUC باالتـر از 0/8 باشـد، نشـان  دهنـده  ی ایـن 

Synonymous codon .3مطلـب اسـت کـه تفاوت بیـن دو گـروه داده  ی مـورد نظـر معنا دار 
4. Coding sequence

جدول 1: نتایج ROC برای کدونهایی که در انواع کمخطر و پرخطر ژنومهای 
ویروس پاپیلومای انسانی ، میزان استفاده از آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

تعداد داده های 
منفی )کم خطر(

تعداد داده های 
مثبت )پرخطر(

دقت دسته بندی 
)ACC(

سطح زیر 
)AUC( منحنی

کدون

61 22 0/8313 0/8420  UAU )تیروزین(

61 22 0/8675 0/8282  UGU (سیستئین)

61 22 0/7952 0/8193  ACA (ترئونین)

61 22 0/8193 0/8003 AGG (آرژنین)

61 22 0/8072 0/8454  GUC (والین)
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بحث
نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد که بررسـی میـزان اسـتفاده از 5 کدون 

 AGG )ترئونیـن(،   ACA UGU)سیسـتئین(،  )تیروزیـن(،   UAU

)آرژنیـن( و GUC )والیـن( مـی توانـد برای مقایسـه ژنوم هـای انواع 

کـم خطـر و پر خطر ویروس های پاپیلومای انسـانی، مناسـب باشـد.

تـا بـه حـال چندیـن مطالعـات بیوانفورماتیکـی جهـت دسـته  بنـدی 

ویـروس  هـای پاپیلومـای انسـانی در دو گـروه پـر خطـر و کـم خطـر 

انجام شـده اسـت.

 در مطالعـه  ای کـه Park و همکارانـش در سـال 2003 انجـام 

یادگیـری  روش  یـک  عنـوان  بـه  را   naive Bayes روش  دادنـد 

ماشـین5 بـرای دسـته  بنـدی HPV هـای پـر خطـر و کـم خطـر 

.)7( منودنـد  پیشـنهاد 

یادگیـری ماشـین  از چنـد روش  اسـتفاده  بـا  Joung و همـکاران 

توالـی  اسـاس  بـر  را   HPV هـای  تایـپ  دسـته  بنـدی  مختلـف، 

پروتئیـن  هـای E6 انجـام دادنـد )Kim .)5 و همـکاران، در سـال 

2007 بـا کمـک ماشـین  هـای بـردار پشـتیبان6، میـزان خطـر زایی 

تایـپ هـای مختلـف HPV را با اسـتفاده از سـاختار دوم پروتئین  

کـه  پژوهشـی  در   .)6( بینـی منودنـد  پیـش    L2 و   E6، E7 هـای 

 Chou’s pseudo در سـال 2009 صـورت گرفـت، بـا کمـک روش

از  رسی  یـک  از  اسـتفاده  بـا  و   amino acid composition

تایـپ هـای  زایـی  پروتئیـن  هـای E6، میـزان خطـر  خصوصیـات 

مختلـف HPV پیـش  بینـی گردیـد )8(.

هـم چنیـن در مطالعـه ای در سـال Zhao ،2003 و همکارانـش بـا 

بررسـی میـزان اسـتفاده از کـدون هـای مـرتادف در 8 چهـار چـوب 

خوانـدن بازORF( 7( در میان 79 ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسـانی، 

دریافتنـد کـه در میـان هر ORF 8، 18 کدون نسـبت بـه کدون های 

مـرتادف خـود ترجیـح داده می  شـوند )16(.

در ایـن پژوهـش بـرای اولین بار مقایسـه بین اسـتفاده از کدون های 

مـرتادف در بیـن ویـروس های پاپیلومای انسـانی کم خطـر و پرخطر 

در ایـن جـدول مشـاهده مـی  شـود، میانگیـن میـزان اسـتفاده از 

کـدون هـای GUC و AGG در تایـپ هـای کـم خطـر و میانگیـن 

میـزان اسـتفاده از 3 کـدون UAU،UGU و ACA در تایـپ هـای 

پـر خطـر بیشـرت مـی  باشـد. سـایر کـدون هـا بـه علـت ایـن کـه 

AUC آن  هـا کـم تـر از 0/8 مـی  باشـد، بـی  معنـی تلقـی شـده و 

ارزش آمـاری ندارنـد.

جدول 2: میزان استفاده  متوسط از  هر یک از این 5 کدون در گروه های پر خطر 

و کم خطر. میزان استفاده متوسط از کدون های GUC و AGG در تایپ های کم 

های  تایپ  در   ACA و  UGU ،UAU کدون  3 از  استفاده  متوسط  میزان  و  خطر 

پرخطر بیشرت میباشد.

UAU UGU ACA GUC AGG

میزان متوسط استفاده در 

تایپ های پرخطر
%٥٤/٢٦ %٥٩/٧٣ %٥٥/٦٢ %٣١/٤٧ %٤١/٤٧

میزان متوسط استفاده در 

تایپ های کم خطر
%٤٥/٧٤ %٤٠/٢٧ %٤٤/٣٨ %٦٨/٥٣ %٥٨/٥٣

5. Machine learning
6. Support vector machines
7. Open reading frame

 
 
 

 
 کذيوی کٍ در اوًاع کمخطر ي پرخطر شوًمهای يیريس پاپیلًمای اوساوی ، میسان استفادٌ از 5 برای ROCمىحىی : 1شکل 

 . است8/0 کذين بیشتر از 5سطح زیر مىحىی برای ایه . آوها تفايت معىاداری يجًد دارد
 
 
 

 

شـکل 1: منحنـی ROC بـرای 5 کدونـی کـه در انـواع کـم خطر و پرخطـر ژنوم 

هـای ویـروس پاپیلومـای انسـانی ، میـزان اسـتفاده از آن هـا تفـاوت معنـاداری 

وجـود دارد. سـطح زیـر منحنـی بـرای ایـن 5 کـدون بیشـرت از 0/8 اسـت.

مهسا عاملی، ماندانا بهبهانی، حسن محبت کار
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صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج ایـن مطالعه نشـان مـی دهد کـه میزان 

 ACA ،)سیسـتئین( UGU ،)تیروزیـن( UAU اسـتفاده از 5 کـدون

)ترئونیـن(، AGG )آرژنیـن( و GUC )والیـن( در انـواع HPV هـای 

کـم خطـر و پـر خطر تفـاوت معنـادار دارد. 

از طرفـی بـر طبـق مطالعـه  ی مـا، از میان 18 کدونی کـه در پژوهش 

Zhao و همکارانـش مشـخص شـد کـه بـر سـایر کدون هـای مرتادف 

ترجیـح داده مـی  شـوند، 2 کـدون )UAUوUGU( در بیـن ویـروس 

هـای پاپیلومـای انسـانی پـر خطـر و کـم خطر تفـاوت معنـا داری از 

نظـر اسـتفاده، دارند. 

 ،HPV بـا توجـه به این نتایج، در صورت شناسـایی گونـه  ای جدید از

می تـوان پـر خطـر یـا کـم خطـر بـودن آن گونـه را بـر اسـاس میـزان 

اسـتفاده از کـدون هـای مـرتادف در آن گونـه پیـش  بینـی منود.   

تشکر
 از حامیـت دانشـگاه اصفهـان جهـت انجـام ایـن تحقیـق، سـپاس 

گـزاری مـی گـردد.

کدون های مرتادف ویروس پاپیلوما انسانی
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Human papillomaviruses (HPVs) are small non-enveloped viruses with a a double-
stranded DNA. The genome of HPVs encodes a number of early and late proteins. 
These viruses can be classified into high risk and low risk groups according to produc-
tion of malignant lesions. In the present study, we analyzed the synonymous codon 
usage in coding sequences of high and low risk human papillomavirus genomes. The 
synonymous codon usage of these two groups was obtained from http://www.ka-
zusa.or.jp/codon and analyzed using the ROC software. Statistical data analysis indi-
cated that the usage of five codons of UAU (tyrosin), UGU (cysteine), ACA (threonine), 
AGG (argenine), and GUC (valine) was significantly different between high and low 
types. The results of our study revealed the usefulness of codon usage analysis for the 
classification of high and low risk human papillomavirus.

Key words: Human Papillomavirus; Synonymous Codon Usage; Computational Biology.
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