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Abstract
A hallmark of Alzheimer disease (the most common type of dementia in the elderly) is the aggregation
and deposition of toxic species ranging from small soluble oligomers to insoluble fibril plaques of
Amyloid-Beta protein originates from the cleavage of APP by Beta and Gama Secretase (Amyloid
Hypothesis). An attractive therapeutic approach to treat AD is to identify small ligands capable of
binding to A-Beta monomers and reverse its amyloidosis process. Here, a peptide drug having the
sequence of GLMVG which has been derived from the C-terminal of A-Beta was used as breaker for a
monomer of Beta sheet rich structure. The combination of Docking and Molecular Dynamics methods
were used for simulation of drug-receptor interaction. This simulation implied that pentapeptide
altered secondary structure of A-Beta monomer and declined its stability. This study proved that
pentapeptide is capable to reverse Beta-sheet formation and can be considered as an AD drug in other
preclinical studies.
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چکيده
مطابق نظریهی آمیلویید ،علّت آسیب دیدن سلولهای عصبی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران آلزایمری ،تجمّع و تشکیل تودههای
پروتیین آمیلوییدبتا است .بدین منوال ،تجزیهی صفحههای بتا در مرحلهی ابتدایی این فرایند به عنوان یک روش درمان مناسب برای
این بیماری پیشنهاد میشود .دارویی که درین تحقیق مطابق همین هدف استفاده شده ،پنج پپتید جداشده از پایانهی کربوکسیل
آمیلوییدبتا با توالی گلیسین ،لوسین ،متیونین ،والین و گلیسین است که اثر آن بر یک منومر جدا شده از صفحهی بتای توسعه یافته به
عنوان گیرنده ،به روش شبیهسازی ترکیبی داکینگ و دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این شبیهسازی نشان میدهد که
دارو با اتصال به منومر پروتیین آمیلوییدبتا در یک محل پیوند پایدار ،ساختار ثانویهی آن را تغییر داده و با حذف عوامل پایدار کنندهی
ساختار منومر ،فرایند تشکیل صفحههای بتا را در جهت عکس مسیر پیشرفت بیماری سوق میدهد .پنتاپپتاید به عنوان یک ناپایدار
کنندهی صفحههای تجمّع یافتهی بتا از پروتیین آمیلوییدبتا معرفی شد .این دارو ،میتواند در مراحل دیگر روند طراحی آن مورد
بررسی قرار گیرد.
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 -1مقدمه

بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است ،استفادهاز داروهای پپتیدی

آلزایمر یک بیماری پیشروندهی زوال حافظه و دیگر

با توالیهای مشابه قسمتهای مختلف آمیلوییدبتا برای مهار

کارکردهای مهم ذهنی است .آلزایمر شایعترین نوع

دمانس6

(زوال عقل) است .دمانس ،گروهی از اختاللهای

مغزی2

است که منجر به از دست دادن مهارتهای فکری و اجتماعی
میشود .این تغییرات به اندازهای شدید است که میتواند
زندگی روزمرهی فرد را تحت تأثیر قرار دهد .تعداد افراد مبتال

منومرها و یا تجزیهی صفحه توسعه یافتهی بتا است [.]6
مطابق این ایده ،نخستین بار در سال  ،6775با استفادهاز
توالی

لیزین-65فنیلآالنین22

به عنوان داروی مهارکننده ،از

تجمع پروتیین آمیلوئید بتا جلوگیری شد [ .]9 ،5در پژوهشی
دیگر ،مشخص شد که هستهی آبگریز لوسین-69آالنین ،26در

به آلزایمر در سال  2161حدود  36میلیون نفر گزارش شده

نقش داروی مهار کنندهی پپتیدی ،رشد صفحههای بتا و

است [.]6

تشکیل ساختارهای فیبری را متوقف کرده و برای نخستین بار

به هرحال ،تاکنون ع ّلت اصلی بیماری آلزایمر و روش
درمان قطعی آن ناشناخته است .داروهای موجود فقط توانایی

اصطالح شکنندهی صفحههای

بتا66

به این مهار کننده اطالق

شد [ .]7 ،6بیشتر داروهای پپتیدی که تاکنون برای درمان

کنترل و کاهش سیر پیشرفت بیماری را دارند .بنابراین ،یافتن

بیماری آلزایمر به کار رفته ،بر مهار پایانهی آمینِ پروتیین

روشی مناسب برای پیشگیری آن و کنترل پیشرفت آن از

آمیلوییدبتا متمرکز است و همواره به طراحی داروی پپتیدی

طریق مهار عوامل ایجاد بیماری اهمّیّت ویژهای دارد [.]2

که توانایی مهار کامل آمیلوییدبتا برای جلوگیری از تجمّع و

براساس مطالعههای آسیبشناختی 3و نظریهی آمیلویید،4

تشکیل صفحههای بتا نیاز دارد تا از نفوذ و ایجاد حفره در

نامحلول5

سطح غشا ممانعت شود .پنتاپپتاید جداشده از ناحیهی آب

تودههای تجمّع یافتهی محلول 6و پالکهای فیبری

تشکیل شده از پروتیین آمیلوییدبتا ،ع ّلت اصلی آسیب دیدن

گریز  33تا  39پایانه کربوکسیل نخستین بار در سال 2163

سلولهای عصبی در مغز افراد آلزایمری است [.]6

توسط پیترز و همکاران طراحی و امکان مهار پروتیین

آمیلوییدبتا ،پروتیین کوچکی با توالیهای 37 9تا 43

با

آمیلوییدبتا
62

این

دارو

الکترونی63

آمینواسید است که در محیط برون سلولی با تجزیهی پروتیین

فلوئورسنت

پیشساز خود توسط آنزیمهای بتا-ساکراتیز و گاما-ساکراتیز

پنتاپپتاید با مهار منومرهای آمیلوییدبتا میتواند فرایند تجمع و

ایجاد میشود [ .]3مشخصهی اصلی این پروتیین ،ناپایداری

و میکروسکوپ

بهروشهای

تصویربرداری
بررسی شد.

تشکیل تودههای فیبری را متوقف کند [ .]61در سال  2164به

شکل منومری آن و تمایل به ایجاد تودههای تجمّع یافته است.

روش شبیهسازی دینامیک مولکولی ،محلهای تشکیل پیوند

اوّلین مرحلهی فرایند تودهای شدن ،تغییر ساختار ثانویه 6از

این دارو با ساختار منومری غیرتوسعه یافته شناسایی شد و

مارپیچ آلفا 7به صفحهی بتا است که نتیجهی آن تشکیل

توانایی مهار فرایند تودهای شدن با این دارو مورد بررسی قرار

صفحههای توسعه یافتهی 61بتا خواهد شد [.]4
به دلیل فراوانی و آسیبرسانی بیشتر توالی 42

گرفت [ .]66به هرحال ،تاکنون نحوهی تجزیه صفحههای
توسعه یافتهی بتا آمیلوییدبتا با این دارو نامشخص است.

آمینواسیدی آمیلوییدبتا ،تمرکز پژوهشها روی این توالی

فرایند طراحی و تأیید یک دارو ،مسیری طوالنی و

است .یک روش درمانی که براساس نظریهی آمیلویید برای

پرهزینه است که با آزمایش و بررسیهای مختلف انجام
میشود .عمدهی این پژوهشها مربوط به مرحله پیشاز انجام

1

Dementia
Neurodegeneration
3
Patiological studies
4
Amyloid Hypothesis
5
Soluble Oligomers
6
Insoluble Fibril Plauqes
7
Sequenses
8
Secondary structure
9
Alpha Helix
10
Beta Sheet Reach
2

آزمایش روی انسان است که در اصطالح به آن مطالعات پیش
کلینیکی گفته میشود .در سالهای اخیر ،شبیهسازی نحوهی

11

)Beta Sheet Breaker (BSB
Forster Resonance Energy Transfer
13
Transmission Electron Microscopy
12
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مدل هندسی دارو نیز پساز طراحی و کمینهسازی

اوّلیه66

توسط شبیهسازی تعادلی دینامیک مولکولی به مدّت ،6ns

استفاده از داروهای پپتیدی برای درمان انواع سرطانها،

ساختار پایدار خود را پیدا کردهاست .مدلهای هندسی دارو و

بیماری دیابت و دیگر بیماریهای عصبی مفید است [.]61

گیرندههای پروتیینی پساز تهیّه در مرحلهی بعد در اختیار

بدین روی ،شبیهسازی نحوهی اثر داروی پپتیدی با توالی

شبیهسازی داکینگ قرار میگیرد.

گلیسین ،لیوسین ،متیونین ،والین و گلیسین (مشابه توالی  33تا
 39پایانه کربوکسیل پروتیین آمیلوییدبتا) روی واحدهای
منومری از صفحهی توسعه یافتهی بتا و استفاده از آن به
عنوان یک شکنندهی صفحهی بتای جدید به روش شبیهسازی
ترکیبی داکینگ و دینامیک

مولکولی64

هدف از انجام این

پژوهش است.

 -1-2شبيهسازی داکينگ
واکنش اتصال دارو به گیرنده در مرتبه زمانی نانوثانیه تا ثانیه
اتفاق میافتد که شبیهسازی آن به روش دینامیک مولکولی
بسیار پرهزینه و حتّا ناممکن است [ .]64شبیهسازی داکینگ،
تمامی برهمکنشهای ممکن را در یک شبکه محاسباتی توزیع
میکند .براساس روشهای بهینهسازی 67و تبدیلها برپایهی

 -2مواد و روشها

شبکه 21ساختارهایی که بهترین رتبه را دارند برای محتمل-

 -1-2تهيه مدل هندسی

ترین حالتهای تشکیل پیوند بین دو ساختار پروتیینی معرفی

پروتیین آمیلوییدبتا در محیطهای محلول ،ساختار سهبعدی
واحدی ندارد .این نوع پروتیینها در اصطالح بدون ساختار
ذاتی66

نامیده میشوند و به روش کریستالوگرافی قابل

تصویربرداری نیستند .بدین سبب ،مدلهای هندسی این
پروتیین به روشهای تشدید مغناطیسی

هستهای65

و یا

دینامیک مولکولی طراحی شدهاند.
همان طور که در شکل ( )6مشاهده میشود ،مدل
هندسی استفاده شده درین پژوهش برای گیرندهی دارو ،واحد
منومری جدا شده از ساختار فیبری آمیلوییدبتا است که در
سال  2116توسط لوریس و همکاران تهیّه شدهاست

[69.]63

را میکند .این روش ،شبیهسازیها را سادهتر کرده و بر
بسیاری از محدودیتهای محاسباتی غلبه میکند [ .]66شبیه-
سازیهای داکینگ درین پژوهش برای گیرندهی منومری
آمیلوییدبتا توسط سرور دانشگاه بوستن 26صورت گرفتهاست
[ .]66-65درین سرور ،ساختارهای پروتیینی به صورت
صلب است و تابع هدف آن تمامی برهمکنشهای آبگریزی،
الکتروستاتیک و واندوالس را درنظر میگیرد.

 -1-2شبيهسازی دیناميک مولکولی
نتایج داکینگ ،هندسهی ورودی شبیهسازی دینامیک مولکولی
را دربر میگیرد .تمامی شبیهسازیهای دینامیک مولکولی به
صورت تعادلی ،با گام زمانی  2fsو با شرط مرزی

پریودیک22

انجام شدهاست [ 23.]21 ،67شعاع برش  62Åبوده و کمینه
سازی اوّلیه در مدت  61psاست .محیط محلول با  26تا 31Å
الیه

گذاری24

مولکولهای آب در اطراف ساختارهای سه-

بعدی دارو و گیرنده مدلسازی شده که این مقدار با توجه به
شکل ( -)1نمایش مدلهای هندسی ساختار صفحهی بتای توسعه
یافته (راست) و منومر جدا شده از آن (چپ)

ابعاد پروتیین ،برای جلوگیری از خروج دارو یا گیرنده از
18

14

)Molecular Dynamics (MD
Intrinsically Unstructured
16
NMR spectroscopy
17
Pdb ID: 2BEG
15

CHIMERA software
19
Optimization Methods
20
Grid-base transformation
21
)ClusPro Boston university (BU
22
Periodic Boundary Condition
23
NAMD software
24
Padding
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واحد شبیهسازی 26مناسب به نظر میرسد .همچنین مدلهای

ایزولوسین 46از منومر آمیلوییدبتا 42تشکیل شدهاست .شش

متفاوتی برای مدلسازی اتمی مولکولهای آب وجود دارد که

گلیسین ،26سرین ،25آسپارجین ،29لیزین ،27گلیسین31

درین تحقیق از مدل سهاتمی

صلب25

به دلیل سادگی و

کارایی باال برای این منظور استفاده شد [.]26

آمینواسید

و ایزولوسین 32بین واحدهای والین 24تا گلیسین 33از گیرنده
آمیلوییدبتا ،در شکلگیری مد پیوند  Bدخالت دارند.

پساز اضافه شدن مولکولهای آب به محیط شبیهسازی،
یونهای نمک سدیم کلرید برای خنثا کردن واحد شبیهسازی

 -1-3تحليل پایداری پيوندهای محتمل

به محلول اضافه شد .واحد پریودیک به طور تقریبی ،مکعبی

تغییرات ساختارهای هندسی دارو و گیرنده در حین فرایند

به ابعاد  71Åو تعداد  51111اتم است .محاسبه کمیتهای

اثر دارو بسیار مهم و تاثیرگذار است ،به طوری که بسیاری از

ترمودینامیکی در دسته جواب ترمودینامیکی تعداد ( ،)Nفشار

محلهای مناسب تشکیل پیوند با این تغییرات هندسی آشکار

( )Pو دمای ( )Tثابت انجام شد .دما و فشار محیط شبیهسازی

شده و در دسترس دارو قرار میگیرند .برای اینکه شبیه-

در شرایط بیولوژیک (دمای  361°kو فشار  )6atmثابت نگه

سازی داکینگ ساختارهای هندسی دارو و گیرنده را به

داشته شد .برای ثابت نگهداشتن دما و فشار از ترموستات

صورت صلب در نظر میگیرد ،بررسی تغییرات ساختارهای

النجوین با ضریب دمپینگ 6ps-6 29و باروستات النجوین با

هندسی دارو و گیرنده با این روش ناممکن است .این امکان

دوره نوسانی 211fs 26و مقیاس دمایی دمپینگ 61fs 27استفاده

نیز وجود دارد که دارو در برخیاز محلهای پیشبینی شده ،از

شد .با استفادهاز الگوریتم اوالدز 31محاسبه پتانسیلهای دوربرد

گیرنده جدا شده و با تغییر دادن ساختار هندسی گیرنده ،محل

الکتروستاتیک سادهتر شد .تمامی پیوندهای یگانه (خطی)36

پیوند جدیدی را پیدا کند .بدین سبب ،شبیهسازی دینامیک

اتمهای متصل به اتم هیدروژن بدون نوسان درنظر گرفته شد.

مولکولی برای بررسی تغییرات ساختار سهبعدی گیرنده و
دارو و بررسی پایداری پیوندهای پیشبینی شده ضروری

 -3یافتهها و بحث

است.

دارویی که درین شبیهسازی برای درمان بیماری آلزایمر
بررسی شد ،توالی گلیسین ،33لیوسین ،34متیونین ،36والین 35و

(A

گلیسین 39از پایانهی کربوکسیل پروتیین آمیلوییدبتا است که
هدف استفادهاز آن ،معکوس کردن فرایند تشکیل صفحههای
توسعه یافتهی بتا است .منومرهای تشکیل دهندهی این
ساختار ،مشابه یکدیگر بوده و ازین نظر ،درین پژوهش فقط
یکیاز منومرها به عنوان گیرندهی دارو در نظر گرفته شد.
شبیهسازی داکینگ ،دو محل پیوند محتمل برای اثر دارو
بر منومر آمیلوییدبتا ،پیشبینی میکند .ایندو مد پیوند  Aو

B

(B

در شکل ( )2نشان داده شدهاست .براساس نتایج این
شبیهسازی ،مد پیوند  Aاز اتصال دارو به واحدهای لوسین،69
والین ،66فنیلآالنین ،67گلیسین ،36والین،37

والین41

و
25

Simulation Box
TIP3P
27
Langevin Damping
28
Langevin Piston Period
29
Langevin Piston Decay
30
)Particle Mesh Evalds (PME
31
Linear Bonds
26

شکل ( -)2نمایش نتیجهی شبیهسازی داکینگ در اتصال پنتاپپتاید
به واحد منومری در دو مد پیوند  Aو .B
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)(A

)(B

6ns

1ns

3ns

2ns

6ns

4ns

شکل ( -)3موقعیت دارو و گیرنده در طول شبیهسازی دینامیک مولکولی برای دو محل پیوند  Aو B؛ درین شکل تمامی اتمهای تشکیل دهندهی
ساختار دارو نشان داده شده ،ولی ساختار هندسی گیرنده ،فقط با نمایش اتصال اتمهای بدنهی اصلی واحدهای پروتیینی مشخص شدهاست.

نتیجهی شبیهسازی دینامیک مولکولی برای ایندو مد
پیوند نشان میدهد که پنتاپپتاید در مد پیوند  Aدر تمام طول

محاسبه شده در طول شبیهسازی ،به تعادل رسیدن سیستم را
نشان میدهد.

مدت  6نانوثانیه از گیرنده جدا نشدهاست (شکل .)3همچنین
مشاهده شد که اتصال بین واحدهای

گلیسین36

از گیرنده

R38-GLY & L3-MET

20

واحدهای لوسین 2دارو و

متیونین36

از گیرنده ،جایگزین

میشود (شکل.)6

Distance

نانوثانیه از شروع شبیهسازی شکسته شده (شکل )4و با پیوند

10

فاصله ()Å

منومری و متیونین 3دارو پایدار نبوده و با گذشت حدود 2

15

5

5

4

2

3

1

0

0

Time

زمان ()ns

برخالف مد  ،Aمد پیوند  Bمحل مناسبی را برای اثر
دارو بر گیرنده نشان نمیدهد .دارو در محل این مد پیوند،

شکل ( -)4فاصلهی بین اتمهای  Cαاز واحدهای

گلیسین36

گیرنده و متیونین دارو

پساز گذشت حدود  2نانوثانیه اتصال خود را با گیرنده از
دست میدهد (شکل )3و از گیرنده منومری فاصله میگیرد.

20

پایداری دارو در محل پیوند با بررسی نمودارهای انحراف

R35-MET & L2-LEU

آرایش فضایی متفاوت است .حالت ابتدایی شروع شبیهسازی
به عنوان حالت مرجع درنظر گرفته شد و انحراف جذر
میانگین مربعها در طول شبیهسازی نسبت به این حالت مرجع
محاسبه است .همگرا شدن انحراف جذر میانگین مربعها

Distance

مولکولی ،انحراف جذر میانگین مربعها معیاری از تفاوت دو

10

جذر میانگین

مربعها32

فاصله ()Å

تحلیل شد .در شبیهسازی دینامیک

15

5

5

4

2

3

1

0

0

Time

زمان ()ns
شکل ( -)5فاصلهی بین اتمهای  Cαاز واحدهای لوسین دارو و
متیونین 36از گیرنده

Root-mean-square Deviation, RMSD

32
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به عبارت دیگر ،میتوان گفت که همگرا بودن نمودار
انحراف جذر میانگین مربعها ،پایداری را معرفی میکند و

دست آورد ،امّا مد پیوند  Bمحل مناسبی برای اثر دارو بر
منومر آمیلوییدبتا نیست.

وجود تشابه در رفتار نمودارهای انحراف جذر میانگین مربعها

شکل ( )5نشان میدهد که مقادیر انحراف جذر میانگین

مربوط به دارو و ناحیه درگیر در پیوند از گیرنده درنتیجهی

مربعها برای دارو و گیرنده در مد پیوند  Bتا لحظهی حدود 2

پایدار بودن مد پیوند مورد نظر است .در محاسبهی انحراف

نانوثانیه رفتار مشابهی دارند ،امّا پساز این لحظه به دلیل

جذر میانگین مربعها برای یک پروتیین ،معموالً اتمهای غیر

شکستن پیوند ،دو نمودار ازهم فاصله گرفته و رفتار متفاوتی

هیدروژنی بدنهی اصلی پروتیین در نظر گرفته میشوند .درین

نسبت به هم پیدا میکنند .پساز شکستن پیوند  ،Bمنومر در

پژوهش نیز از همین روش استفاده شد.

زمان حدود  3/6نانوثانیه پایدار شد ،ولی مقادیر انحراف جذر
میانگین مربعها برای دارو همگرا نشده و تا پایان شبیهسازی،
30

دارو ناپایدار باقی میماند.

25

Ligand A
Amyloid Beta
15

4

5

3

2

مولکولی محل پیوند فعّال  Aرا برای اتصال پنتاپپتاید به منومر

10

آمیلوییدبتا معرفی کرد .درین مرحله ،جزییات ساختاری این

5

محل پیوند پایدار ،شامل برهمکنشهای آبگریزی و
پیوندهای هیدروژنی بین دارو و گیرنده مورد بحث قرار دارد.

1

پیوندهای هیدروژنی پایدار کننده ،همواره وجود ندارند

Ligand B
Amyloid Beta

40

و در طول مدّت اتصال ساختارهای پروتیینی در بازههای

35

زمانی مختلف تشکیل میشوند .در شبیهسازی دینامیک

30

مولکولی ،درصد سکونت یک پیوند هیدروژنی برابر نسبت

20
15

4

3

2

)RMSD (Å

25

ب)

در مراحل پیشین ،شبیهسازی ترکیبی داکینگ و دینامیک

زمان ()ns

الف)

5

)RMSD (Å

20

 -2-3تحليل ساختاری پيوندهای فعال

تعداد دفعات برقراری پیوند به کل زمان پایداری اتصال دو
ساختار است.
در جدول ( ،)6اطالعات مربوط به پیوندهای هیدروژنی

10

پایدار کنندهی محل پیوند فعّال  Aنشان داده شدهاست .درین

5

جدول فقط پیوندهای با طول کمتر از  4 Åو درصد سکونت

1

باالی  41نمایش داده شدهاست.

زمان ()ns

برهمکنشهای آبگریزی نیز یکی دیگر از عوامل پایدار

شکل ( -)6مقادیر  RMSDبرای دارو و گیرنده؛
الف) در مد پیوند A؛ ب) در مد

کنندهی اتصال داروهای پپتیدی به گیرندههای پروتیینی است

پیوند B

که با بخشهای غیرقطبی آمینواسیدها ارتباط دارد []22
A

در شکل ( ،)9برهمکنشهای آبگریزی موجود در

مقادیر انحراف جذر میانگین مربعها برای دارو و گیرنده

ساختار تعادلی محل پیوند فعّال  Aدر پایان شبیهسازی

درطی مدّت شبیهسازی رفتار مشابهی دارد .هردو ساختار

دینامیک مولکولی برای بازهی طول پیوند  2/7 Åتا 4/7 Å

پساز زمان حدود  2/6نانوثانیه پایداری خود را در محیط به

نشان داده شدهاست.

با توجّه به نمودار الف در شکل ( ،)5برای مد پیوند
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شکل ( -)7نمایش برهمکنشهای آبگریزی بین پنتاپپتاید و واحدهای منومر آمیلوییدبتا در محل
ایزولوسین32

جدول ( -)1پیوندهای هیدروژنی بین پنتاپپتاید و
واحدهای منومر آمیلوییدبتا در محل پیوند

A

پیوند A

نمکی34

لیزین-26آسپارجین23

است که هردو از اجزای پایدار کنندهی صفحههای توسعه

واحد دریافت-

درصد

کننده

سکونت

لوسین69

گلیسین( 6دارو)

73/46

لوسین69

گلیسین( 6دارو)

71/22

لوسین69

متیونین (دارو)

69/23

والین66

لوسین (دارو)

53/49

ایزولوسین46

متیونین (دارو)

52/16

گلیسین( 3دارو)

لوسین69

56/26

لوسین (دارو)

متیونین36

56/26

والین66

متیونین (دارو)

69/66

والین66

متیونین (دارو)

61/3

لوسین (دارو)

والین37

46/6

والین37

لوسین (دارو)

45/96

ایزولوسین46

متیونین (دارو)

46/66

فنیلآالنین67

والین (دارو)

41/62

واحد اهدا کننده

و تجزیهی پل

332

یافتهی بتا هستند.
در فرایند تشکیل صفحههای توسعه یافتهی بتا ،ساختار
ثانویهی پروتیین آمیلوییدبتا از مارپیچ آلفا (شبیه  )Lبه صفحه
بتا (شبیه  )Uتغییر پیدا میکند .مرحلهی ابتدایی و انتهایی این
فرایند در شکل ( )6نشان داده شدهاست.

(ب)

(الف)

شکل ( -)8الف) ساختار منومر در مرحلهی ابتدایی؛ ب) ساختار
منومر در مرحلهی انتهایی؛ فرایند تشکیل صفحههای توسعه یافتهی
بتا؛ درین دو ساختار ،ناحیهی مرکزی گلیسین-27ایزولوسین 32با
رنگ روشن تمایز داده شدهاست.

در مرحله انتهایی این فرایند ،شکلگیری پیچخوردگی بتا

 -3-3تحليل ساختاری گيرنده

در ناحیهی مرکزی گلیسین-27ایزولوسین ،32باعث پایداری

هدف از مطالعه واحد منومری ،بررسی نحوهی اثر پنتاپپتاید در

ساختار صفحهی بتا شده و باعث شکلگیری تودههای محلول

تغییر ساختار ثانویهی گردش

بتا33

در توالی

لیزین26

Β Turn

تا
33

و پالکهای فیبری میشود.
Salt Bridge

34
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4

5

2

3

0

1

پیچخوردگی بتا

زمان ()ns

و پلهای منفرد

شکل ( -)9ساختار ثانویه ناحیه گلیسین-27ایزولوسین 32گیرنده در مدت شبیهسازی اثر دارو در محل

پیوند A

بدون ساختار

شکل ( )7نشان میدهد پنتاپپتاید با اتصال به منومر

کربوکسیل و آمین منومر آمیلوییدبتا حذف شده و پیوندهای

آمیلوییدبتا در محل پیوند  ،Aساختار ثانویهی ناحیهی

هیدروژنی میان واحدهای تشکیل دهندهی ایندو ناحیه شکسته

گلیسین-27ایزولوسین 32را تغییر داده و پیچخوردگی بتا شکل

شدهاند .با شکسته شدن این پیوندها ،ساختار منومر ناپایدار

گرفته درین ناحیه را حذف میکند

شده و ساختار آن از شکل ( Uشکل پایدار در صفحهی بتا

لیزین-26آسپارجین23

پل نمکی

دیگر پارامتر پایدار

کنندهی منومر آمیلوییدبتا در ساختار صفحهی توسعه یافتهی

توسعه یافته) در جهت برگشت فرایند تشکیل صفحههای بتا
به شکل ( Lمارپیچ آلفا) متمایل میشود.

بتا است .همان طور که در شکل ( )61نشان داده شدهاست،
این پل نمکی در طول اثر پنتاپپتاید در لحظهی  3nsشکسته
شده و ساختار منومر را ناپایدار میکند.
16

14

(الف)

12

8

فاصله ()Å

10

6

4

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

2
0

زمان()ns
شکل ( -)11نمایش طول پیوند نمکی

لیزین-26آسپارجین23

پیوندهای هیدروژنی تشکیلشده میان واحدهای گیرنده
نیز از دیگر عوامل پایدار کنندهی منومر گیرنده در صفحهی

(ب)
شکل ( -)11الف) نمایش پیوندهای هیدروژنی پایدار
کنندهی ساختار منومر در ساختار صفحهی بتای توسعه
یافته؛ ب) پساز اثر دارو در محل پیوند

A

توسعه یافتهی بتا است .در شکل ( )66میتوان این ساختار را
بعداز اثر دارو (لحظهی پایان شبیهسازی) با حالتی که جزء

براساس مطالعهای که در سال  2163انجام شد ،توانایی

تشکیل دهندهی ساختار صفحهی بتای توسعه یافته است

اتصال پنتاپپتاید با توالی گلیسین ،لوسین ،متیونین ،والین و

(لحظهی شروع شبیهسازی) از نظر پیوندهای هیدروژنی پایدار

گلیسین به پروتیین آمیلوییدبتا و مهار تجمع پروتیین

کننده ،مقایسه کرد .همان طور که در شکل ( )66مشاهده

آمیلوییدبتا به روش تجربی به کمک تصویربرداری با

میشود ،با تأثیر دارو در محل پیوند  ،Aارتباط بین پایانههای

میکروسکوپ الکترونیکی تأیید شدهاست [ .]61نتایجی که
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درین پژوهش به روش شبیهسازی ترکیبی انجام شد ،به طور

است .این پژوهش پنتاپپتاید مذکور را به عنوان یک شکنندهی

کیفی امکان تشکیل پیوند بین این پنتاپپتاید با پروتیین

صفحههای بتای پروتیین آمیلوییدبتا ،معرفی میشود و تأیید

آمیلوییدبتا را تأیید میکند.

میکند که این دارو را میتوان در مراحل دیگر روند طراحی

در فرایندهای طراحی دارو ،نقش مطالعات

شبیهسازی36

دارو و مطالعات پیشکلینیکی مورد بررسی قرار داد.

در طراحی ترکیب پیشرو 35و بررسی اثرات تغییرات ساختاری
روی آن ،برای دستیابی به ساختار نهایی بسیار پررنگ است
و یکیاز پرهزینهترین مراحل طراحی دارو را به خود
اختصاص میدهد .طبق پژوهش سال  2161بروس که با
هدف بررسی تأثیر آمینواسید پرولین در تجزیه صفحههای بتا
توسط پنتاپپتاید  LPFFDانجام شد ،نحوهی اثر این ترکیب
پیشرو با ترکیب جایگزین  LHFFDبه روش شبیهسازی
ترکیبی داکینگ و دینامیک مولکولی مقایسه شد [.]23
درین پژوهش ،با معرفی پنتاپپتاید  GLMVGبه عنوان
یک ترکیب پیشرو در درمان بیماری آلزایمر ،زمینه را برای
شکلگیری پژوهشهای دیگر روی این ترکیب پیشرو را برای
رسیدن به ساختار داروی مؤثر فراهم میآورد.

 -4نتيجهگيری
تشکیل صفحههای توسعه یافتهی بتا ،اوّلین مرحله از تشکیل
تودههای محلول و پالکهای فیبری نامحلول آمیلوییدبتا است.
یکیاز روشهای پیشنهادی برای درمان بیماری آلزایمر،
معکوس کردن فرایند تشکیل این صفحهها است .دارویی که
بدین منظور درین پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،توالی
گلیسین 33تا گلیسین 39جدا شده از پایانهی کربوکسیل پروتیین
آمیلوییدبتا است .نحوهی اثر آن به روش ترکیبی داکینگ و
دینامیک مولکولی بر یکیاز منومرهای تشکیل دهندهی
صفحههای توسعه یافتهی بتا مورد مطالعه قرار گرفت.
درنتیجهی این شبیهسازی ،دارو با اتصال به گیرنده در یک
محل پیوند پایدار ،ساختار ثانویه آن را تغییر داد .این تغییر ،با
حذف عوامل پایدار کنندهی ساختار منومر (پیچخوردگی بتا،
پل نمکی و پیوندهای هیدروژنی پایانههای کربوکسیل و
آمین) فرایند تشکیل صفحههای بتا برای یک منومر تشکیل
دهنده در جهت عکس پیشرفت بیماری آلزایمر انجام شده-
In Silico Studies
Lead Compound
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