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شبیهسازی برهمکنش آنزیم انتگراز  HIV-1با مهارکنندگان آن به کمک
روش دینامیک ملکولی
* ،1

محمدرضا دایر

 -1استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
دریافت 5 :تیر 1394

پذیرش 5 :بهمن 49

چکیده
یه یسوریو یا   
طراحی و استفاده از مهارکنندگان آنزیمی علیه آنزیمهای ویروسی یکی از راههای نوین و کارآمد در درمان بیمار 
است .این مهارکنندگان از طریق غیرفعال کردن آنزیمهای حیاتی میتوانند چرخه تکثیر ویروسسسه و لتخم ار ا

رک دودحم اب دن      

جمعیت آنها از انتشار عفونتهای ویروسی جلوگیری کنند .در این زمینه آن سوریو زارگتنا میز      HIV-1دارای اهمی ژیو ت هه هههای
است .تاکنون برای این انتگراز سه مهارکننده طراحی ،تائید و جهت استفاده درمانی معرفی شده اس ،ریوارگتلار ،زا دنترابع هک ت     

ِاِالویتگراویر و دولوتگراویر .در تحقیق حاضر و بهمنظور مطالعه مکانیسم ملکولی عملکرد این مهارکنن ب ادتبا ،ناگد ههه ههههکم شور ک

داکینگ هر کدام از این مهارکنندگان در جایگاه مناسب روی آنزیم قرار داده شدند و پس از انتخ ا تلاح نیرتهب با تصا د ل ا ور     

کمپلکسهای حاصل جداگانه به مدت  10نانو ثانیه در شرایط شبه طبیعی شبیه سازی شدند تا برهم کنش مه نک را ند هه هههه ب ا اا ااا انتگر زا

مطالعه شود .نتایج حاصل نشان میدهد که داروی دولوتگراویر نسبت به سایر داروها اثرات برجستهتری بر  زارگتنا راتخاس  ا مع ال     

میکند .این مهارکننده همچنین باعث کاهش انعطافپذیری پروتئین بهخص اب( پول هژیو هیحان رد صو قققق قققققیمانده ههاییی  140تا ) 150
یشود .بر اساس یافتههای این تحقیق بهنظر میرسد که
یگردد که این امر منجر به کاهش تمایل اتصال انتگراز به  DNAویروس م 
م

ساختار دولوتگراویر میتواند مدل مناسبی برای طراحی آنالوگهای ساختاری کارآمدتر باشد.

کلمات کلیدی :ایدز ،شبیهسازی دینامیک ملکولی ،انتگراز ،مهارکنندگان ،رالتگراویرِ ،اِالویتگراویر ،دولوتگراویر.
٭ نویسنده مسئول :محمد رضا دایر

آدرس :گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن1045 333 0613 :

پست الکترونیکmrdayer@scu.ac.ir: :
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مقدمه
ا باستک ی یک میب  اری     

اید زز ز ی دنس ا ر صقن م ینمیا

        

پیشرونده سیستم ایمنی است .این بیماری حاصل فعالیت
ویروسی بهههن ما  HIV-1در ب ک هدوب ناسنا ند ه ثعاب      
تخریب ش م ینمیا هاگتسد دید ی ییی یییییش  دو ((  .) 14ویر سو
 HIVی سوریو ک     

 RNAدار ت تشر ک هههه ههای ب و هدو

دارای سه آنزیم مهم میباشد که عبارتند از -1 ،پروتئ زا
سکریپت  سوکعم زا (((( ( )RTو  -3انتگر زا   
( -2 )PRتر نا سس 
( .)INپس از ورود ویروس به سیتوپالسم س نابزیم لول   
سکریپت یور زا سوکعم زا   
در ابتدا آن نارت میز سس سس

RNA

ویروسی ملکول  DNAرا میسازد و س نیا سپ    DNA

ویروس به کمک آنزیم انتگراز و بهص سکلپمک ترو   
قبل از انتگراسیون یا  PICب نابزیم لولس هتسه نورد ه     
منتقل میشود .این دو واکنش فاصله زمانی چند س یتعا
دارند و در تمام این مدت آنزیم انتگراز به  DNAمتصل
باقی میماند (.)1
فرآیند الحاق ی نویسارگتنا ا     DNAویروس نورد هب ی   
ژنوم س ود یط نابزیم لول

م ماجنا هلحرم یییییی یییییییش :دو -1

پردازش ناحیه ' :3در این مرحله یک واک دیه شن ر زیلو   

ان نود و یاهتنا ود یور یزائلک      ' 3مرب هب طو       DNAدو

رشتهای ویروس در محل توالی چهارتایی حفاظت ش هد
 CAGTصورت میگیرد که طی آن دی نوکلئوتید GT

از این توالی چهارتائی جدا و انتهای ' -3OHآزاد ایجاد
م یی یش م نیا .دو ر تیس نورد هلح و الپ س لس م وووووووووو ول میزب نا   
صورت میییگیر  لیکشت نآ هجیتن و د یک لپمک کس      
نوکلئ نیئتورپو ی ب  هههه ههن لبق سکلپمک ما

نویسارگتنا زا         

( )PICاست .این کمپلکس سپس به درون هس ولس هت ل   
میزبان مهاجرت کرده ودر آنجا مرحله دوم انتگراس نوی
انجام میشود.
 -2انتقال رشته  :DNAدر این مرحله گروه' OH-3فعال
شده در مرحله قبل به فس تاف

' 5اس تلک

 DNAس لول

یکند .این واکنش بهطور هماهنگ توسط
میزان حمله م 
هر یاهتنا ود        DNAویر  یصاخ قطانم یور سو از       
 DNAسلول میزبان که توسط پ صخشم زاب تفج جن     
میشوند ص  ترو مم مممیگیرددد .نتیج جیا شنکاو نیا ه اد     
پیوند کوواالن بین  DNAویروس و  DNAسلول میزبان
  

و ملحق شدن (ی آ )نویسارگتنا ا نن نننه  هب ا ه رد .تسا م
پایان این مرحله ،آنزیمهای مسئول تعمیر ولس  ل نابزیم     
نوکلئوتیدهای مفقود را جایگزین میکنند.

در ادامه از روی  DNAویروس ب هدش قحلم ی ه مونژ      
سلول میزبان و توسط فرآیند رونویسی RNA ،ویروسی
یش وت نآ زا سپ .دو سسسس س سسس ط فرآین ،همجرت د     
س م هتخا یییی 
شس و زتنس زا تیاهن    ًاًا
پروتئینهای ویروسی بهصورت پیش ش
مه یا
توسط آنزیم پروتئاز از هم جدا میش یزنآ و دنو مم مم
نه و ایهم دیسپک یا
مورد نیاز ویروس به همراه پر یئتو ن ن
یشود ( .) 13
چرخه عفونی شدن ویروس  HIVکامل م 
آنزیم انتگر اب زدیا سوریو زا نزو یلوکلم      
دالت راد ،نو ا  نیمد هس ی م اس رد صخش خ

 32کیلو

یئاضف رات             

میباشد که این دمینها به کمک روشهای بیوش یایمی ی
وهیدرولیز توسط پروتئازها شناس یا ی دش  هه هههان  د ( ( .)5این
دمینها عبارتند از -1 :دمین انته  ینیمآ یا (( ((( )NTDکه
شامل اس هنیمآ یاهدی    1تا  50اس یاراد نیمد نیا .ت    
موتیف بسیار حفاظت شده  HHCCاست که در انتگراز
همه رتروویروسها وج  یزلف نوی کی .دراد دو روی    
( )Zn+2نیز به این دمین متصل است .این دمین حاوی دو
هیستیدین و دو سیستئین اس نوی هک ت      Zn+2ب آ ه نننها
متصل میش نیمود .دو     NTDدر ایج یتلوم لاکشا دا    
مری آن ا قیقد شقن هچرگا .دراد شقن میز ی مد ن ین
مش یلو تسین صخ

و ب نآ دوجر یا  تیلاعف ا رگتن از     

     
         

ک ما ًالًال ورض  ر .تسا ی         -2دم یلاتاک یزکرم نی ت کی       
( )CCDک  لماش ه ا هنیمآ یاهدیس

         50تااا  212ب و هدو

فعالیت کات نیا .دراد هدهع رب ار میزنآ یکیتیلا یمد ن      

شبیهسازی برهمکنش آنزیم انتگراز37 ...

دارای موتیف سه تایی  DD35Eمیییباش تیعقوم هک د    

تا به امروز ساختار بلورشناس سکلپمک یارب یلماک ی     

ف هر زا مادک    
جایگاه فعال را مشخص میکنند و حذف ف

 DNAو انتگراز گزارش نشده اس تخاس یلو ت ا هر ا یی    

آنها منجر به از بین رفتن فعالی  میزنآ ت م ییی ییییش نیا .دو   

برای هر کدام از دمینها بهصورت منفر ب ای د ههه ههههص ترو

مها ییییییییی 
ی
موتی ومعم ف ًالًال یزنآ رد  ممممممممممممممممممممممممممم م

جفت جف  ت ( ( CCDهمر اب ها     CTDو  CCDهمر اب ها   

پلینوکلئوتیدیلترانسفرازها یافت میشود .بع کی هوال   

ن یا  PDBبا
 )NTDتعیین ودر بانک اطالع یئتورپ یتا نن نن

لوپ نزدیک به موقعیت جایگاه فع دنامیقاب رد لا هه هههه یا

آدرس  www.rcsb.org/pdbذخیره شده است.

 140تا     152نی جو ز و  دراد د (((( ( .)1ای اتخاس پول ن ر       

یکی از راههای مب ا یرامیب اب هزرا ی لج و زد و زا یریگ      

زا   

شیوع ویروس مربوطه طراحی و ساخت دارو برای مه را

خود نشان میدهد ،که حاکی از انعطاف پذیر بودن این

ی ک اک ه ربر  د د ینامر    
آنزیمهای آن میباشد .از آنج ئا ی ی

س اصتا لیهست تهج راتخا ل هب میزنآ               DNAاس .ت   

مهارکنن  زائتورپ میزنآ ناگد (((((( ( )PRو تر زاتپیرک سنا     

یده نویساتوم هک د       
م ناشن یییییییییی یی

زین و دیدش     

     

مقاوم اذل تسا هدش دودحم هدش داجیا ییوراد ت           

     

بینظمی دارد و کنفورماسیونه ار یتوافتم رایسب یا

تحقیق هدش ماجنا تا

فپ ریذ ی پول نیا  ار   
گلیسینن نهایی ی  140و  49 1انعطافف 
ک م شها

یییی یدهن و د

اک تیلاعف ت یلا ت میزنآ یکی

مک ار   

معک وو وس ( )RTب یلد ه ل یبناج ضراوع 
  

       

مطالع لمع مزیناکم ه اد ر  اهو مممممممم م ممم یتوان دد د راه یارب ی     

یکنند.
م 

شکس یبناج ضراوع شهاک ای یئوراد تمواقم نت       

این دمین دارای جایگاه اندونوکلئاز و پل للینوکلئوتی ید للل

شرو بگذارد.
پی 

ترانسفرازی است .مطالعات بلورشناس م ناشن ی ییی ییییدهد

نظرب لمع هکنیا ه میزنآ ان زارگت و یارب ر دو       

که در س پ نیمد نیا مود راتخا ن شش و اتب هحفص ج

   

مارپیچ آلفا وجود دارد .دو ی  میزینم نو (( ((( )Mg+2نی رد ز

       
     DNA

ویروسی به ژنوم سلول میزب ماک نا ًالًالًال ًالًالًال ضر و تسا یرو
بدون آن عم ًالًال من داجیا ندش ینوفع هلحرم  یییییی یییییییش ،دو

یوننن  Mg+2در اتص اب لا   

همچنین بهدلیل عدم وجود آنزیم انتگر رد نیزگیاج زا   

اتمهای اکسیژن  Asp64و  Asp116و یون  Mg+2دیگر در

سلولهای میزبان ،ساخت و کاربرد مهارکنندهگ نیا نا   

اتصال با اتمهای اکسیژن  Asp64و  Glu152میباشددد وبه

آنزیم نسبت به سایر آنزززیمها ا از اهمی  قوف ت ا داعل ههه ههههای

این ترتیب هردوی این یونها در اتصال آن هب میز    DNA

برخوردار است .این مهارکنندگان در درجه اول ممکن

Tyr143,

است فرآیند انتقال رش  هت (( )STو در درج دنیآرف مود ه   

این دمین دیده میشوند .یک

نق  دنراد ش (((( ( .)7ب یاهدیساونیمآ هوالع ه       

' 3را متوق م ف یی یییکن قیرط نیا زا و د    

 Lys156, Lys159 Gln148نی لاصتا رد ز     DNAب میزنآ ه   

پردازش انته یا

انتگراز نقش دارند (3و.)6

باعث توق م ندش ینوفع هخرچ ف ییییی ییییییش و لکشم .دو

 -3دم وبرک یاهتنا نی ک  لیس (((((( ( )CTDس نیمود نیمو     

معضل مهم در کارآمدی ای قو اهوراد ن و نویساتوم ع     

آن یاهدیسا لماش هک هدوب میز هنیمآ     

         212تا    882

سریع و مداوم در ژنوم  HIVاست ک یاطخ نآ لیلد ه    

میباشد .این دمین میتواند بهههط اصتخا ریغ رو ص هب ی    

باال در عمل آنزیم ترانسکریپتازمعکوس میباشددد .این

 DNAمتصل شود ،لذا حذف این دمین منجر ب نیب زا ه   

موتاسیونهای پی در پی باعث ایجاد گونههایی از آنزیم

رفتن فعالیتهای آنزیم میشود .این دمین نسبت ب هس ه   

میشود که در مقابل این داروه زا .دنتسه مواقم ا نایم     

تشدگی را دارد.
دمین دیگر کمترین حفاظ 

مهارکنندگان موجود برای مهار آنزیم انتگر م زا یی یییت ناو
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به سه مهارکننده مه اشا م ر هک دومن ه ک ینامرد دربرا       

 Triipillنیز بر پایه مهار دوتایی  INو  RTب یاراد و هدو

وسیعی دارند .این مهارکنن نترابع ناگد دد ددد از رالتگراویر

مهارکننده انتگراز بهنام  50( DTGمیلی گرم) است .این

(ِ ، )RALاِال  ریوارگتیو (( ( )EVGو دول  ریوارگتو (( ()DTG

دارو سد محکمممتر مواقم ربارب رد ی تتت تتتته یسوریو یا   

با ساختمان شیمیائی نشان داده شده در شکل  1میباشند

ایجاد میکند و برای کسانی که به رژی ینامرد م    RAL

که هر سه این مهارکنندگان از طریق اتص ود هب لا    یوننن

و  EVGجواب نمیدهند بسیار مناسب است ( .) 17

 Mg+2موجود در جایگاه فعال آنزیم اثرات مهاری خود
را اعمال میکنند .داروی  RALاولین بار در سال 2007

توسط سازمان غ  اکیرمآ یوراد و اذ (( ((( )FDAبهههعن ناو
مهارکننده آنزیم انتگراز در درم امیب نا ر دروم زدیا ی     
تائید قرار گرفت (8و .)51مصرف روزانه ای وراد ن

400

میل یی یگر ومعم هک تسا م ًالًال ه  مر  اب ها م اه ر هدننک               
ترانسکریپتاز معکوس اثرات بهتری نشان میده  د ((،)2
هرچند ک  یضعب ه اا اااز بیم اب نامرد ربارب رد نارا     RAL

مقاومت نشان میدهن رب .د رس یی یییه اشن هدش ماجنا یا ن     
میدهد که دو عامل اصلی در ایج هب تمواقم دا     RAL

وجود دارند -1 ،وقوع موتاسیون دوتایی گلیسین  140و
گلوتامین  148در آن زارگتنا میز     -2حض نویساتوم رو   
تکی مانند آس نیژاراپ

 55 1ی نویساتوم ا    تیر نیزو

(  .) 10بهمنظ هب تمواقم شهاک رو

143

     RALدر م توا ها

دوز مصر یف   

   

 150میل یی یگر و م زور رد رابکی تارثا       

یگرزور رد رابود م    
مش زود اب یهبا یفرصم         400میلیی 
 RALدارد (  .) 12قرص چهارگانه  EVGهر میزنآ ود    
 INو  RTرا مهار میکند ( .)9تحقیقات انجام شده نشان
داد که  EVGو  RALمکانیسم عم اب دنراد یهباشم ل    
ای هک توافت ن

      EVGبرفالخ      

 RALب  اا مآدیس ی هن     

مک  درادن شن (( (((.)4
تیروزین  143در آنزیم انتگر هرب زا مم مم
بن نیاربا  EVGمیییتوان واقم نویساتوم یارب د م تتتتتت تتتزای
تیر نیزو

 143بج یا

مواد و روشها
در این تحقیق ابتدا انرژی ساختار بلوری آنزیم انتگراز با
استفاده از بسته نرم اف رتمک رادقم ات سکمورگ یراز      
 300کیلوژول برمول به حداقل رس س ات دش هدنا ا راتخ     
بهینهتر آن برای انج .دیآ تسدب یلوکلم کیمانید ما      
پس از آن با اس ازفا مرن زا هدافت ر      Hexعم گنیکاد ل   
داروها در این ساختار انجام شد تا جایگاه اتصالی آنها
مشخص شود .سپس بهتر هدمآ تسدب یاهراتخاس نی     
برای کمپلکس آنزیم دارو که بیشترین انرژی اتصالی را
دارند استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

سال  2 01 2میالدی سازمان غذا و داروی آمریک صرق ا   
چهارگانه  EVGرا تأیید کرده اس اب صرق نیا هک ت

شکل  :1ساختار شیمیائی سه مهارکننده مهم انتگراز

 RALاس  دوش هدافت (( ((( .)11دومنی   

قر  رد رابکی یفرصم هویش اب صر زو اب ناونع            -572

در مرحل اتخاس دعب ه ر اد یلوکلم  ر تاصتخم اب اهو              
فض لصاح( دیدج یئا تیاس رد ار )گنیکاد زا

       

     

 http://davapc1.bioch.dundee.ac.uk/prodrgبه       
فرمت گرومکس تبدیل کردیم .ب یاهلیاف نیا نتشاد ا     
ساختاری برای داروها و ساختار بهینه شده آن هیبش ،میز   
یه یقحت یلصا یا ق هب  کمک
ساز 

هتسب

رن ممممممم مممممممماف یراز

گرومکس انجام گردید .شبیه سازیها در جعبه پر ش هد
از آب ،در فشار یک آتمسفر و دم یا

 37درج ماجنا ه   

میشود .الزم به ذکر است که داروها بهطور جداگان و ه
در شرلپمک رد هباشم طیا ک تدم هب میزنآ اب س               
نانوثانیه شبیه سازی شده و نت ره یزاس هیبش جیا

کی

10
   

پیکوثانیه در فایل مسیر ضبط شدند .دادهها با اس زا هدافت

شبیهسازی برهمکنش آنزیم انتگراز39 ...

نرم افزارهای اکسل و نیز  SPSSتحلیل و از طریق انجام

بهجایی کمتر  DTGدر طی شبیه سازی و استقرار بیش رت

نتایج تست آماری  tجفتی ب  مه ا م .دندش هسیاق      نت جیا

آن حکایت میکند .این یافته میتوانددد ب لاصتا ینعم ه    

بهصورت می یگنا ننن±انحر ایعم فا ر دناتسا  ارد شرازگ      

محکمتر و پایداری بیشتر  DTGبه آن یوراد .دشاب میز   

میشوند و ( )P-Value>0.05بهعنوان سطح معنیییداری

 EVGدر ای هب تبسن نیب ن    

لحاظ میگردد.

برخوردار میباشد.

      DTGاز ثب یرتمک تا     

نتایج
مقایسه انح تاعبرم نیگنایم رذج رایعم فار      

اس تورپ تلک ئئئئ ئین ( :)RMSDنم رادو     1تغییر تا   

 RMSDپر یئتو نن ن–پر رد زارگتنا میزنآ یارب نیئتو         
حضور و غیاب داروها نشان داده شدهان هکیروطنامه .د   
یها از زمان  4نانوثانیه ب دعب ه   
مالحظه میشود همه منحن 
مسطح میشوند .نم رادو  1بی  نا مم مممیکنددد ک :ه  -1روند
شبیه سازی صحیح بوده و س حت نیئتورپ راتخا ت أت 

ثثث ثثثثثثیر

حضور مهار کنندههه ظحالم لباق نازیم هب ا ههههه ههههههای تغییر
میکند  -2در حضور داروها می یغت ناز ی تخاس تار ا یر    
ایجاد شده در پروتئین محدودتر میباشند.

نمودار  :2تغییرات  RMSDدارو نسبت به پروتئین در طی شبیه سازی 01
نانوثانیهای در دمای  37درجه و فشار یک اتمسفر

مقایسه تعداد پیوندهای هیدروژنی :همانطور که
در نمودار  3نمایان است و نیز با استفاده از نتایج حاصل
از تست آماری  tجفتی که نتایج آن در جدوله یا

1و

 2آمده مشخص م ممیشوددد تع ه یاهدنویپ داد یی ی ییییدروژنی

ن–پر وضح رد )نیئتو ر اهوراد     
داخل ملک یئتورپ( یلو نن نن
نسبت به حالت آزاد ک م ادیپ شها ییی ییییکن نیا رد هک .د    
مینا     DTGو  RALمش گیدکی هبا ر لمع  م یییییییی یکنن و د
تفاوت معنیداری با هم ندارند (.)P-Value=0.465

نمودار  :1تغییرات  RMSDپروتئین-پروتئین در طی شبیه سازی  01نانو
ثانیهای در دمای  37درجه و فشار یک اتمسفر

نم رادو     2منحن نن ی تغییر تا     RMSDداروه یا    ،RAL
 EVGو  DTGنسبت به پروتئین در ط ر یزاس هیبش ی

ااا اااا

یش هک دو     
نش  نا مم م ممیده دد د .در ای نن ادومر م هدهاشم  یییییییی 
تغییر تا       RMSDداروی  RALنس هیقب هب تب             
مهارکنندگان بیشتر میباشددد ک  نیا ه ن تابث مدع هناش      
 RALدر اتصال ب ن و یلاصتا هاگیاج ه و نآرتشیب ناس      
میباشد .از طرف دیگر رادومن      RMSDداروی DTG

نتر مم مممیباشددد ک ککه ای اج زا ن   
نسبت به بقیه داروه ییاپ ا نن نن

نمودار  3تغییرات تعداد پیوندهای هیدروژنی پروتئین–پروتئین در حضور و
عدم حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه و فشار
یک اتمسفر

جدول  :1میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی پروتئین–پروتئین در
تهای مختلف شبیه سازی
حال 
Mean±SD
حالتهایموجود

154.74±7.30
160.41±7.16
153.90±6.99
164.52±7.43

DTG
EVG
RAL
Free IN
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جدول  :2مقایسه پیوندهای هیدروژنی پروتئین–پروتئین در حالتهای
مختلف شبیه سازی
P-Value

میدهد و با استفاده از نتایج تستهای آماری  tجفتییی که

مقایسه حالتهای موجود

>0.01
0.564
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01

DTG–EVG
DTG–RAL
EVG–RAL
DTG–Free IN
EVG–Free IN
RAL–Free IN

در جدولهای  5و  6نیز آمده مشخص اس عاعش هک ت    
چرخشی انتگراز در حضور سه داروی موجود نسبت به
آنزیم آزاد افزایش پیدا کرده است .در ای عاعش نایم ن    

همانطور که در نمودار  4دیده میشود و براساس نتایج
تستهای آماری  tجفتی که در ج ود للله یا

مقایسه شعاع چرخشی :همانطور که نمودار  5نش نا

 3و  4آورده

چرخشی انتگراز در حض رو  DTGنس یوراد ود هب تب   
دیگر افزایش بیشتری نشان میدهد.

شده مشخص میشوددد ک ادعت ه د ه یاهدنویپ  ی ینژورد     
پروتئین–حالل در حضور داروها نس دازآ تلاح هب تب    
آنزیم افزایش پیدا میییکن نایم نیا رد هک .د       DTGبا
) RAL (0.063=P-Valueو  EVGب دازآ میزنآ ا    

    

( )P-Value=0.234مش دکی هبا ی ییییی یگر ب توافت و هدو       
معنیداری نشان نمیدهند.

نمودار  :5تغییرات شعاع چرخشی انتگراز در حضور و عدم حضور دارو پس
از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه و فشار یک اتمسفر
تهای مختلف
جدول  :5میانگین تغیییرات شعاع چرخشی انتگراز در حال 
Mean±SD

شبیه سازی

حالتهایموجود

2.64±0.04
2.58±0.03
2.56±0.04
2.39±0.04
نمودار  :4تغییرات در تعداد پیوندهای هیدروژنی پروتئین–حالل در حضور
و عدم حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه و فشار
یک اتمسفر

جدول  :3میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی پروتئین–حالل در
تهای مختلف شبیه سازی
حال 
Mean±SD

739.70±67.50
714.69±68.53
734.77±66.33
711.03±61.93

حالتهایموجود
DTG
EVG
RAL
Free IN

تهای
جدول  :4مقایسه پیوندهای هیدروژنی پروتئین–حالل در حال 
P-Value
>0.01
0.063
>0.01
>0.01
0.234
>0.01

مختلف شبیه سازی

مقایسه حالتهای موجود
DTG – EVG
DTG – RAL
EVG – RAL
DTG – Free IN
EVG – Free IN
RAL – Free IN

DTG
EVG
RAL
Free IN

تهای مختلف شبیه
جدول  :6مقایسه تغییرات شعاع چرخشی انتگراز در حال 
P-Value
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01

سازی

مقایسه حالتهای موجود
DTG–EVG
DTG–RAL
EVG–RAL
DTG–Free IN
EVG–Free IN
RAL–Free IN

مقایسه سطح قابل دسترس حالل آل :میزنآ ی   
همانننط رادومن رد هک رو      6مش و تسا صخ

جیاتن زا     

تستهای آماری  tجفتی که در جدولهای  7و  8آمدهاند
مشخص است که در حضور  RALسطح قاب تسد ل رس   
ح  ادیپ شهاک یلآ لال

مممممممم مممیکندد د .از طرد رگید فر   

حضور  EVGو  DTGاین سطح افزایش نشان م ممیدهددد
که میزان افزایش در حضور  DTGبیشتر میباشد.

شبیهسازی برهمکنش آنزیم انتگراز41 ...

انعطافپذیری ناحیه ویژه لوپ در حضور  DTGنس تب
به دو داروی دیگر کاهش بیشتری نشان میدهد.

نمودار  :6تغییرات سطح قابل دسترس حالل آلی آنزیم انتگراز در حضور و
عدم حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه و فشار
یک اتمسفر

ت های
جدول  :7میانگین تغیییرات سطح قابل دسترس حالل آلی در حال 
مختلف شبیه سازی

میانگین ±انحراف معیار استاندارد
70/1±62/94
25/4±27/94
30/1±33/91
76/1±43/92

مهای کربن انتگراز در حضور و عدم
نمودار  :7میزان میانگین نوسانات ات 

حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه و فشار یک
اتمسفر

حالتهایموجود
DTG
EVG
RAL
Free IN

ت های
جدول  :8مقایسه تغییرات سطح قابل دسترس حالل آلی در حال 
مختلف شبیه سازی
P-Value
0.204
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01

مقایسه حالتهای موجود
DTG – EVG
DTG – RAL
EVG – RAL
DTG – Free IN
EVG – Free IN
RAL – Free IN

مهای کرین انتگراز در
نمودار -8الف :مقایسه میزان میانگین نوسانات ات 

حضور و عدم حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در دمای  37درجه

میزان نوسانات ریشه میانگین مربعا  ت (()RMSF

کربنهای آلفا :می یغت ناز ی تار   

و فشار یک اتمسفر

نها ای
 RMSFکربن ن

آلفا در طی ش ام نیئتورپ کی رد یزاس هیب ن آ دن ن میز       
انتگر بوخ صخاش زا

اق و ب نازیم یارب یلوبق ل       

       

انعطافپذیری پر  یزاس هیبش یط نیئتو ا ه .تس ر ردق         
میزان  RMSFیک کربن آلفا بیشتر باش هدنامیقاب نآ ،د   

مهای کرین ناحیه ویژه لوپ
نمودار -8ب :مقایسه میزان میانگین نوسانات ات 

انعطافپذیریتر است .همانطور که در نمودارهای  7و

در دمای  37درجه و فشار یک اتمسفر

آنزیم انتگراز در حضور و عدم حضور دارو پس از  01نانوثانیه شبیه سازی

-8الف دیده میشود ،انعطافپذیری آن رد زارگتنا میز   
حضور  DTGنسبت به دو داروی دیگر کمتر م ممیشوددد،
درنتیجه انتظار میرود فعالیت آنزیم در حضور این مه را
کننده محدودتر شود .در اینجا همچنین ،تأثیر داروها بر
 RMSFاتمهای کربن لوپ انتگر وم زا ر رارق هعلاطم د     
میگیرد .همانطور که در نمودار -8ب دی  هد مم مممیشوددد

نمودار  :9جابهجایی متوسط مربع داروها پس از  01نانوثانیه شبیه سازی در
دمای  37درجه و فشار یک اتمسفر
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متوسط مربع جابهجایی ( )MSDدارو طی شبیه

افزایش و  DTGکمتر رد شیازفا نی     RMSDرا سبب

سازی :نمودار تغییرات  MSDطی شبیه س تعرس یزا   

میشود .بنابراین میت او ننن ادع هک درک ا      RALدر طی

و میزان نفوذ دارو به درون انتگراز را نشان میده ره .د   

متد     10نانوثانی ن ،یزاس هیبش ه مممممم مممیتوانددد در جایگها   

چه منحنی  MSDکن ییاپ و رتد نن نننتر نهد ناشن دشاب  ده     

اتصالی مستقر شود .از اینرو نمیت هک تفگ ناو     RAL

نفوذ کمتر دارو و هر چه منحنی تیزتر و باالتر باشد نشان

یک داروی قوی برای مه  میزنآ را ممم ممممیباشددد .از طرف

دهنده نفوذ بیشتر دارو به درون انتگراز طی ش یزاس هیب   

دیگر  DTGبه سرعت در محل اتصال خود مستقر ش هد

است .همانطور که مشخص است میزان نف ذو  DTGبه

و با پیشرفت شبیه سازی جابجا نمیشود.

درون انتگراز در مقایسه با دو داروی دیگر کمتر اس .ت

اطالعات بهدست آمده از نمودار  3و جدوله یا

این یافته بدین معنی است که  DTGسریع ًاًا مح لاصتا ل   

بیانگر این مطلب است که  RALو  DTGبه یک می ناز

خود در انتگراز را یافته و به آن متصل میشود .این یافته

باعث کاهش تعداد پیوندهای هیدروژنی درون ملک یلو

تائیدی برای یافتههای و ادعاهای ما در خصوص نم رادو

میشوند ( )P-Value =0.465ولی هردو نسبت به EVG

 RMSDدارو–پروتئین است.

این پیوندها را بیشتر کاهش میدهنددد .از اینر م و یی یییت ناو
گف هک ت       RALو  DTGباع پان ث ا ادی ر اتخاس ی ری       

بحث و نتیجه گیری

آنزیم انتگراز میییش تفای رگید فرط زا .دنو هههه هههههه ام یا   

همانطوریکه اشاره شد دو دسته دارو برای مه میزنآ را   
انتگر زا     HIV-1وج  دو د هدننک راهم هتسد کی .درا   

(نمودار  4و جدولهای  3و  )4نشان میدهند که RAL

       

و  DTGپیون ه یاهد ی ورب ینژورد ن ای( یلوکلم          

فرآیند پردازش ناحیه ' 3توس ار زارگتنا میزنآ ط راهم     

تفاوت معنیداری باهم ندارند (.)P-Value =0.063

درون  DNAس ول ل  نابزیم  را م فقوتم  یییییییی یییکنن هس .د     

نم هرامش رادو     5و جود لل له یا

داروی  EVG،RALو  DTGاز جمل م ه ه کرا ننن نن ناگد    
استفاده میشوند .هر س زا اهوراد نیا ه باشم ریسم ههههه ههههههای
یشوند.
باعث مهار آنزیم انتگراز  HIV-1م 
همانطوریکه از نمودار شماره  1مشخص است RMSD

مممممم م ممممممییابددد .این  

مهار میکنند بگونهای که تا پایان شبیه سازی متص هب ل   
انتگراز باقی میمانند و اجازه نمیدهند آن ممیزکام میز   
تغییرات ممکن را تجربه کند.
تغییرات  RMSDدارو (نمودار شماره  )2نشان میییدهد
ک م زا ه یی ی یی ان س ش هدافتسا یوراد ه ده        RALبیشتر نی   

میدهند .همانطور که واضح اس وضح رد ت ر اهوراد     
شعاع چرخشی آن  شیازفا میز

  

مم م ممممییاب ببد .بر نیا ساسا     

یافتهها DTG ،بطور معنیدار شعاع چرخش ار زارگتنا ی   
بیشتر یاس زا  راد  ر هو ا  شیازفا  مممممممم مممیدهددد .ب رت نید ت بی     
مش  صخ

منحنیها نشان میدهند که این داروه  اب ا ا هیبش یئوگل     
مهارکنن غت یتباقرریغ ناگد ی ار میزنآ یراتخاس تاری        

 5و  6تأثثثیر داروه رب ا    

شعاع چرخشی آنزیم انتگراز در طی شبیه سازی را نشان

 HIV-1هس د هک دنت ر میب نامرد  ا زدیا یر           

انتگر وضح رد زا ر اد هس ره  رو کا شه

      

پروتئین–حالل) را ب  نازیم کی ه ا زف ا  شی مممم م ممممممیدهنددد و

میکنند و دسته دیگر هتشر لاقتنا       DNAویروس هب ی   

معر فو   

1و2

مم م مم یشو دد د که     DTGبیشتر  تارییغت نی را د  ر   

ساختار سوم انتگراز اعمال کر ندش زاب هب رجنم و هد

    

یشود.
ساختار انتگراز م 
نمودار شماره  6و جدولهای  7و  8تغییرات ایجاد ش هد
در سطح قابل دسترس حالل آلی در طی شبیه س ار یزا
نشان میدهند .اطالعات حاص م ناشن ل ییی ییییده رد هک د   
حضور  RALسطح قاب تسد ل ر آ لالح س ل شهاک ی      

شبیهسازی برهمکنش آنزیم انتگراز43 ...

ولی در حضور  EVGو  DTGبهمیزان مش شیازفا یهبا   

تحقیقات آزمایشگاهی همخوانی داشته و به همین خاطر

مییابد ( )P-Value =0.204که در این میان تأثیر DTG

اس هک ت       DTGدر ح ب رضاح لا هههههه ههعن نیزگیاج ناو     

بیشتر میباشد .در نتیج  ه مم مممیت او ننن اینگون ن ه تتیجهههگیری ی
ی

مناس یارب یب       RALو  EVGبر ب هبلغ یا ر تمواقم          

کرد که در حضور  DTGساختار انتگراز بازتر میشوددد.

دارویی ویروس معرفی شده و مراحل نه تاشیامزآ یئا   

این ویژگی  DTGمیتواند به منزله قووویتررر اثر اهم  ری   

بالینی را طی میکند.

آن تفسیر شود .بخص أت هکنیا صو ثث ثثثثثیر  DTGبر ادعت  د   
پیوندهای هیدروژنی ،تغییرات شعاع چرخشی انتگر و زا
تغییرات سطح قابل دسترس حالل آلی با یکدیگر کام ًال
ًال
همخوانی دارد.
نمودارهای شماره  7و -8الف و -8ب  RMSFاتمه یا
کربن انتگراز در حضور و غیاب داروه م ناشن ا ییی ییییدهد
فپ ریذ ی زارگتنا      
ک س ره روضح رد ه ه اطعنا ،وراد  فففففففففف ف
ک م شها

یییییی یییاب رد هک دنچره د

وضح ر   

        DTG

فپ یذ ر اتخاس ی ر نینچمه و میزنآ یلک     
انعطا ففف 

         

انعطافپذیری لوپ انتگراز کاهش بیشتری نشان میدهددد.
فپذیری لوپ تأثثیر
از طرف دیگر باتوجه به اینکه انعطا 
زیادی بر قدرت اتصال آنزیم به  DNAویروس ،دراد ی
فپ  نیا یریذ ن طسوت هژیو هیحا      
لذا ب اطعنا شهاک ا ففف ففف
 ،DTGمیل اتص هب زارگتنا لا      DNAویر شهاک سو   
بیشتری خواهد یافت.
پیشرفت تغییرات ( MSDنمودار  )9برای  DTGبا زم نا
کندتر از بقیه داروها میباشد که ای و عیرس لاصتا زا ن
محکم     DTGب تمک ذوفن و یلاصتا هاگیاج ه ر نآ 

         

حکایت میکند .از طر تدنت رگید ف ر تفرشیپ ندوب       
  

منحنی     RALب قتسا مدع زا ناشن نامز ا ر را رد نآ        

جایگاه اتصالی دارد .رون یغت د ی تار     MSDب یغت ا یرررررات
مخ یناو   
 RMSDبر ه نیئتورپ اب وراد شنکمهرب یا مممممممممم 
کامل داشته و قویتر ب لاصتا ندو     DTGنس ود هب تب   
داروی دیگر را تأیید میکند ..نت یقحت نیا جیا ق اشن  ن     
م یی یده هک د       DTGنس هب تب       RALو  EVGداروی
قویتری میباشد .نتایج این تحقی زا لصاح جیاتن اب ق
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Abstract
Application of newly designed enzyme inhibitors against viral enzymes is one of the modern
and effective approaches in viral diseases treatment. Such inhibitors, by inactivating vital
enzymes and interrupting viral proliferation, prevent the spread of infection. In this context,
the HIV-1 integrase is of special importance. So far, three inhibitors against integrase were
designed, approved and used clinically named: Raltegravir, Elvitegravir, and Dolutegravir.
In present work and in order to study the action mechanisms for these inhibitors we at first
performed serial docking experiments to find the best binding sites for these inhibitors and to
extract their complexes with integrase. Next we simulated these complexes for 10ns period at
native conditions to study inhibitors-integrase interactions. Our results indicate that
Dolutegravir in contrast to other inhibitors exert more prominent effects on integrase
structure. This inhibitor also reduced protein flexibility especially in protein flexible loop
(residues 140 to 152) the phenomenon that leeds to decreased affinity of integrase for viral
DNA. Our findings confirmed that chemical structure of Dolutegravir seems to be a good
candidate to constructing more effective analogous.
Keywords: AIDS, Molecular Dynamic Simulation, Integrase, Inhibitors, Raltegravir,
Elvitegravir, Dolutegravir.
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