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بررسی بیوانفورماتیکی برهمکنش آندروژن رسپتور با داروی بیکالوتامید
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مقدمه :اکثر داروها با اتصال به پروتئین هدف خود عمل میکنند .پیشبینی برهمکنش بین مولکولهاای کوچا و پاروتئینهاا یا
عنصر کلیدی در فرآیند کشف دارو محسوب میشود .پیشرفت در ژنتی ساختاری دسترسی به ساختارهای سه بعدی پروتئینهاایی کاه
مورد هدف دارو قرار میگیرند را برای ما امکانپذیر کارد اسات .باا توباه باه اینکاه پروساههاای آزمایشاااهی در ارتباا باا بررسای
برهمکنشهای بین دارو و پروتئین هدف آن با صرف هزینه و انرژی باال صورت میگیرد بهر گیری از روشهای  In Silicoمایتواناد
راهکار مؤثری برای ارائه اطالعات مفید در حمایت از روشهای تجربی باشد.
روش :در این پژوهش نحو برهمکنش آندروژن رسپتور با داروی بیکالوتامید به عنوان ی داروی پرکاربرد در درمان سرطان پروستات
با استفاد از آنالیزهای محاسباتی مورد بررسی قرار گرفت .بهت انجام داکینا میاان ایان رساپتور باا داروی بیکالوتامیاد از نارمافازار
 Autodock4.6استفاد شد و نتایج حاصل از این داکین با استفاد از نرمافزارهای  LigPlotو  Chimera1.5.3ماورد آناالیز قارار
داد شد.
نتااج  :اطالعااات حاصاال از ای ان پااژوهش نشااان داد اس ایدهای آمینااه Leu- Ile-899 Arg-752 Trp-741 Met-895
 Phe-764 Thr-877 Met-749 Met-745 Gln-711 Gly-708 707و  Met-742کاااه در پیوناااد هیااادروفوب و
اسیدهای آمینه  Asn-705و  Leu-704که در پیوند هیدروژنی با دارو قرار دارند نقش بسزایی در بارهمکنش میاان ایان پاروتئین و
دارو ایفا مینمایند و سبب بایایری مناسب دارو درون پروتئین و نهایتاً اثربخشی آن میشوند.
نتيجهگيري :نتایج حاصل را میتوان در مراحل بعد بهت بررسی مقاومتهای دارویی به بیکالوتامید و نیز بهت طراحی داروهایی
کارآمدتر مورد استفاد قرار داد.
كليد واژههج :آندروژن رسپتور بیکالوتامید برهمکنشهای بین مولکولی طراحی دارو
ارجاع :هادیان نوشین ،سازگار حسین ،محمدی فارسانی فرزانه ،ضیا نوشا .بررسی بیوانفورماتیکی برهمکنش آندروژن رسپتور با داروی بیکالوتامید .مجله انفورماتیک سالمت و
زیست پزشکی 1395؛ .310-318 :)4(3

 .2دکترای فیزیولوژی ،استادیار گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دکتری ژنتیک مولکولی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .4دکترای بیوشیمی ،استادیار گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
* نویسنده مسئول :دانشگاه آزاد شهرکرد ،دانشکده علوم پایه ،گروه زیستشناسی.
 شماره تماس09177121993 :

Email: hoseinsazgar@yahoo.com



] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-07

 .1کارشناسی ارشد ژنتیک ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

برهمکنش آندروژن رسپتور بج بيکجلوتجميد

بیکالوتامید به صورت ی مخلو راسمی در دسترس میباشد
و ایزومر  Rآن به انداز تقریباً  30فولاد نسابت باه ایزومار S
تمایل بیشتری برای اتصال به آنادروژن رساپتور دارد [ .]8ایان
دارو دارای خاصیت آنتاگونیستی میباشد و از طریق اتصاال باه
گیرند های آندروژن سیتوزولی در سلولهای پروستات ماانع از
اثرات فیزیولاوژیکی دیهیدروتستوساترون میشاود .ایان دارو
عالو بر مهار بیاان آنادروژن رساپتور و متوقاف کاردن رشاد
سلولی در ایجاد آپوپتوز در سلولهای توماوری نیاز نقاش دارد
[ .]9همااان گونااه کااه م ایداناای بهشهااا اغلااب بااا ایجاااد
بیقاعدگی در اتصال لیااند و تغییر عملکرد آن نقاش بسازایی
در ایجاااد مقاوماات دارویاای ایفااا م اینماینااد .از معروفتاارین
بهشهای مؤثر بر مقاومت آندروژن رسپتور به داروها میتاوان
به  W741L L701H T877Aو  F876Lاشار کارد [.]4
مطالعات بر روی داروی بیکالوتامید نشاان میدهاد کاه وقاو
بهش  W741Lدر دومین متصل شوند باه لیااناد آنادروژن
رسپتور سبب ایجاد خاصیت آگونیستی در بیکالوتامید میشاود.
محل رخداد ایان بهاش در حلقاه اینادول تریپتوفاان  741در
آندروژن رسپتور میباشد که نهایتاً باه باای ایان اسایدآمیناه
لوسین  741بایازین میشود .در واقع بهش  W741Lسابب
میشود که بیکالوتامید به صورت ی آگونیسات عمال کناد و
همین امر سبب بروز مقاومت به داروی بیکالوتامیاد در بیمااران
مبتال به سرطان پروستات میگردد [ .]10مکانیس دقیقای کاه
نشان دهد چاونه مسادود کنناد هاای آنتاگونیساتی آنادروژن
رسپتور از رونویسی ژنهای هدف بلوگیری میکنناد تااکنون
ماابه باااقی مانااد اساات .شااواهدی کااه از ساااختارهای
کریستالوگرافی با اشعه ایکس مربو به چندین آنتاگونیست باه
دست آمد بیانار آن است که باه طاور کلای در ایان فرآیناد
هلیکس دوازد از موقعیت خود در محل اتصال به هورمون بابه
با شد و بایاا  AF-2مربو به  LBDتخریب میشود .این
امر به نوبه خود در اتصال کما فعالکنناد ها کاه یا امار
ضروری برای رونویسی میباشند اختالل ایجاد میکند .تاکنون
هیچ نوعی ساختار سه بعدی که نشان دهند نحو بارهمکنش
میان آندروژن رسپتور و داروی بیکالوتامید باشد گازارش نشاد
است [ .]11در این پژوهش سعی شاد اسات تاا باا اساتفاد از
آنالیزهای بیوانفورماتیکی و بهار گیاری از ابزارهاای داکینا
نحو برهمکنش میان آندروژنرسپتور و داروی بیکولوتامید مورد
بررسی قرار گیرد.
روش
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مقدمه
آندروژن رسپتور متعلق باه گارو گیرناد هاای هورماونهاای
استروئیدی هستهای است [ .]1این رسپتور نقش بسایار مهمای
در فیزیولوژی پروستات داشته و برای رشد عادی غد پروستات
و حفظ حالت عملکردی آن در مردان بالغ ضاروری اسات [.]2
ژن کد کنند آندروژن رسپتور بر روی کروماوزوم Xq11-12
واقع شد است و شامل هشت اگزون میباشاد .ایان ژن چهاار
موتیف عملکردی را کد میکند که شامل :دومین انتهای آمینی
دومین باند شوند به (DNA )DNA Binding Domain
( )DBDناحیه لوال و ی دومین اتصاال باه لیااناد ()LBD
میباشند [ .]3به طور کلی لیااندهای آندروژن رسپتور به عنوان
آگونیست یا آنتاگونیست موبب فعال شدن یاا مهاار رونویسای
ژنهای هدف آندروژن رسپتور مایشاوند .هماه ایان لیاانادها
عملکردشان را از طریق متصل شدن به بخاش  LBPمرباو
به  LBDدر آندروژن رسپتور انجام میدهند .آنادروژن رساپتور
برای اتصال به لیااندهای مختلف قادر است انداز  LBPرا از
طریق تغییار موقعیات یاا بهاتگیری در زنجیر هاای باانبی
اسیدهای آمینه تغییر دهد .در این برهمکنشها هلیکس دوازد
این بخش از پروتئین نقش کلیدی ایفا مینماید [ .]4باا وباود
آن که احتمال ایجاد بهش در دومین متصل شوند باه لیااناد
مربو به آندروژن رسپتور در مراحل ابتدایی تشکیل تومور کا
است اما این میزان در زمان استفاد از داروهای آنتی آندروژنی
افازایش ماییابااد [ .]5داروهاای آنتای آناادروژن باه دو دسااته
استروئیدی و غیراستروئیدی تقسی میشوند .در مراحل ابتادایی
درمان سرطان پروستات داروهای استروئیدی به میزان زیاادی
مورد استفاد قرار میگرفتند؛ اماا پاس از آن باه دلیال داشاتن
عوارض بانبی زیاد مانند سمیت کبدی کاهش میال بنسای و
عوارض قلبای -عروقای و اثربخشای پاایین اساتفاد از آنهاا
محدود شد .ازبمله این داروها میتوان باه سایپروتروناساتات
مجسترولاستات و مدروکسیپروژسترون اشار کارد .داروهاای
غیراستروئیدی اولین بار در سال  1989به صورت رسمی بارای
اسااتفاد بااالینی بااه عنااوان درمااان پیشاارفته و متاسااتاتی در
سرطان پروستات معرفی شدند .از داروهای غیراستروئیدی نسل
اول میتوان نیلوتامید فلوتامیاد و بیکالوتامیاد را ناام بارد و از
داروهای نسل دوم باه انزالوتامیاد و یا داروی نوپاا باه ناام
 ARN-509اشااار کاارد [ .]6داروی بیکالوتامی اد کااه بااا نااام
کازودکس نیز شناخته میشود در سال  1995از باناب ساازمان
غاااااذا و داروی آمریکاااااا ( Food and Drug
 FDA )Administrationمااورد تأییااد قاارار گرفاات [.]7

هجد جن و همکجران

زمستجن  ،1395دوره سوم ،شمجره سوم

مجله انفورمجتيک سالمت و ز ست پزشکی

در این مطالعه از آنالیزهای محاسباتی برای بررسی بارهمکنش
رسپتور آندروژن و داروی بیکالوتامید استفاد شد.
برای آماد سازی ساختار آندروژنرسپتور کمپلکس آن از لیااناد
 S-1با کد دسترسای  2AXAاز پایااا اطالعااتی پاروتئین
 )www.pdb.org( PDBدریافت شد .سپس سااختار  S-1از
کمپلکس خارج شد و فایل  pdbرسپتور بادون لیااناد بارای
انجام مراحل داکین ذخیر سازی و آماد شاد .سااختار داروی
بیکولوتامید نیز از ساختار کریستالوگرافی آن با آندروژن رساپتور
بهشیافته با کد دسترسی  1Z95خارج شد و با فرمت pdb
ذخیاار شااد .بااه منجااور انجااام آنالیزهااای داکینا و بررساای
برهمکنش میاان آناادروژن رساپتور و داروی بیاکالوتااامید از
نرمافزار  ]12[ Autodock4.6استفاد شد .بار مولکولهاای
رسپتور و لیااند باه صاورت Gasteiger partial charges
در نجر گرفتاه شاد .داکینا باا ایجااد بااکسهاایی باا ابعااد
 60*68*60در مرکاااز پاااروتئین و باااا اساااتفاد الااااوریت
 Lamarckian geneticانجام شد .در نهایت نتایج مطلوب-
تاارین کمااپلکس براساااس منفیتاارین اناارژی اتصااال و نیااز
 clusteringباااا اساااتفاد از نرمافزارهااااای  LigPlotو
 Chimera1.5.3مورد بررسی قرار گرفت تا اسایدهای آمیناه
اساسی درگیر در برهمکنش شناسایی شود .به عالو به منجاور
انجام مقایسه میاان انارژی و نحاو اتصاال آنادروژن رساپتور
طبیعی و داروی بیکالوتامید با حالت بهش یافتاه ایان رساپتور
داکین میان ساختار بهاشیافتاه ( )W741Lثبات شاد در
پایاا اطالعاتی پروتئین  PDBو این دارو نیاز انجاام شاد .در
جدول  .1نتج

ادامه به منجور بررسی صحت کمپلکس طبیعی حاصل از ایان
پژوهش ساختار بهشیافته آندروژن رسپتور با استفاد از سرور
 Backrub Rosttaبه
آدرس ()https://kortemmelab.ucsf.edu/backrub
شبیهسازی شد و مجددآ آنالیزهای داکین توسط نرم افزارهای
 LigPlotو  Chimera1.5.3میان ساختار شبیه سازی شد
و داروی بیکالوتامیااد صااورت گرفاات .بااه منجااور مقایسااه
پارامترهای داکین در ایان حالات پارامترهاا مشاابه آنراه در
حالت بهترین پوزیشن برای ساختار طبیعی آندروژن رساپتور در
نجر گرفته شد بود انتخاب شد و مراحل داکین مشابه آنراه
در مورد حالت طبیعی رسپتور شرح داد شد صورت پذیرفت.
نتج
به منجور انجام داکین میان آندروژن رسپتور طبیعای و داروی
بیکالوتامید از ساختار کریستالوگرافی کمپلکس لیااند بانادین
دمین آندروژن رسپتور نو طبیعی  S-1باکاد PDB: 2AXA
استفاد شد .علت انتخاب این ساختار اوالً نباود بهاش در ایان
کماپلکس و ثانیااً شاباهت ساااختاری بسایار نزدیا  S-1بااه
بیکالوتامید است .در مطالعات قبلی صورت گرفته نیز باه علات
وبود این شباهتها از این ساختار استفاد شد است [.]11 13
نتایج حاصل از د بارهمکنش مختلاف باین آنادروژن رساپتور
طبیعی و داروی بیکالوتامید همرا با انرژیهای اتصال حاصله و
ریشههای درگیر در برهمکنش در بادول  1نشاان داد شاد
است.

حجصل از برهمکنشهجي مختلف بين آندروژن رسپتور طبيعی و داروي بيکجلوتجميد .انرژي اتصجل ،اسيدهجي آمينههجي درگير در برهمکنش هيدروفوب و نيز اسيدهجي
آمينههج ی كه درگير در پيوند هيدروژنی بج دارو هستند به صورت مجزا نشجن داده شده اند.
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داكينگ
1

انرژي اتصجل
-10/45

پيوند هيدروژنی
Asn705

پيوند هيدروفوبيک
Arg-752, Gln-711 Met-745, Met-895 Trp-877, Val-903 Trp-741،Ile-899 Ile898, Met-742 His-874, Leu-704 Gly-708, Met-749 Leu-707, Phe-764
Met-749, Trp-741, Met-745, Met-895،Met-742,Thr-877, Phe-891, Phe-876
Met-780, Leu-704،Gly-708, Gln-711, Leu-701
Gly-708 Met-،Ile -898، Arg-752, Val-903, His-874، Thr-877, Ile-899،Phe-764
Trp-741،Met-745، Met-742, Met-895, Leu-707،749 Gln-711
Trp-741، Ile-899،Ile -898، Met-742،His-874،Val-903،Gln-738،Met-895
Met-745،Val-746، Leu-704،Phe-764، Leu-873،Gly-708
Trp-741, Phe-876, Leu-704, Met-780, Gln-711, Gly-708, Met-749, Met-745,
Phe-764, Leu-701, Met-780, Phe-891, Met-895, Met-742,Thr-877
Gln-711, Phe-764, Met-749, Leu-707 Met-745, Leu-701, Leu-704،Met-780,
Phe-891, Ile-899, Met-895, Met-742, Thr-877
Met-895, Gln-711, Met-742, Ile-899, Trp-741 Ile-898،His-874, Val-903, Leu704, Phe-764, Leu-707, Met-749, Val-746, Gly-708,Thr-877, Met-745
Gly-708, Leu-704, Gln-711, Phe-764, Met-749, Met-745, Met-742, Thr-877,
Ile-898, Ile-899, Trp-741, His-874, Met-895
Leu-701, Leu-704, Met-780, Met-787،Val-746،Gln-711, Met-749, Met-745,
Phe-764, Ile-899, Met-895, Thr-877, Met-742, Trp-741, Phe-891
Met-745, Phe-764, Leu-707, Met-749 Gln-711, Arg-752, Gly-708، Leu-873,
Met-742, Met-780, Thr-877, Phe-876, Leu-701, Met-895, Asn-705

هجد جن و همکجران

برهمکنش آندروژن رسپتور بج بيکجلوتجميد

بعد از بررسی این د برهمکنش بین آندروژن رسپتور طبیعای و
داروی بیکالوتامی اد هماارا بااا اناارژیهااای اتصااال حاصااله و
ریشههای درگیر آنها در برهمکنش به صورت اختصاصای باه
بررسی بیوانفورماتیکی بهترین کمپلکس میان آندروژن رساپتور
طبیعی و داروی بیکالوتامید با انرژی اتصال ( )-10.45پرداختاه
شد که نتایج حاصل در شکل  1نشان داد شاد اسات .هماان
گونه که در این شکل دید میشاود اسایدآمینه  Asn705در
پیوند هیدروژنی با دارو بود و اسیدهای آمینههای 1 Trp-74

Arg-752

Ile-899

Gln- Gly-708 Leu-707

 Phe-764 Thr-877 Met-749 Met-745 711و
 Met-742در پایداری آن درون ساختار پروتئینی دارای نقاش
هستند .در این ساختار حلقه  Bدارو دارای عنصر فلوئاور اسات
کااه اس ایدآمینااههااای  Met-742 Trp-741و  Ile-899در
اطراف آن به چش میخورند و موقعیات حلقاه  Aباه گوناهای
است که در اطراف گرو سیانو آن اسیدآمینههاای Arg-752
 Gln-711و  Phe-764قرار دارند.

(الف)

(ب)

شکل  :1بررسی بيوانفورمجتيکی برهمکنش آندروژن رسپتور طبيعی بج داروي بيکجلوتجميد .الف) شکل دوبعدي از موقعيت دارو درون پروتئين توسط نرمافزار  .LigPlotب) شمجي سه
بعدي از موقعيت دارو درون پروتئين توسط نرمافزار .Chimera

همان گونه که در شکل  1مشاهد مایشاود پیوناد هیادروژنی
میااان  Asn705از آناادروژن رسااپتور بااا ات ا  O11از داروی
بیکالوتامید با فاصله  2/83Åبه چش میخورد همرنین اسید-
آمینههای Met-895 Met-745 Gln-711 Arg-752
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Ile-898 Ile-899 Trp-741 Val-903 Trp-877
Met-749 Gly-708 Leu-704 His-874 Met-742
 Leu-707و  Phe-764در باارهمکنش هیاادروفوب بااا

کمپلکس بود و در پایداری ساختار دارو نقاش دارناد .در اداماه
ساختار بهترین کمپلکس حاصل از داکین در مقایسه با ساختار
کریستالوگرافی شد بیکالوتامید و آندروژن رسپتور بهش یافتاه
(باکد  )PDB-ID: 1Z95مورد مقایسه و بررسی قارار گرفات
که نتایج حاصل از این بررسی در شکل  2نشان داد شد است.

زمستجن  ،1395دوره سوم ،شمجره سوم
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ب

الف

شکل  :2مقج سه موقعيت دارو در كمپلکس داک شده( R-Bic/WT-AR .رنگ طوسی) بج سجختجر كر ستجلوگرافی شده بيکجلوتجميد و آندروژن رسپتور جهش جفته (بجكد PDB-ID:
( )1Z95رنگ بنفش).

همان طور که در شکل  2مشاهد میشاود زنجیار  Aدارو در
هر دو کمپلکس حالت بهشیافتاه و طبیعای پوزیشان خاود را
حفظ کرد و در ی موقعیات قارار دارد و ایان نشاان دهناد
حفاظتشدگی زنجیر  Aدر حضور بهش یا عدم حضور بهش
میباشد .در مقابل زنجیر  Bتحت تأثیر بهش  W741Lقرار
دارد و همان طور که در شکل  2مشاهد میشود موقعیت ایان
زنجیر در حالت بهش یافته و طبیعی در دو سامت مختلاف از
ه قرار دارد .همرنین در حالت طبیعی  Asn705و در حالات
بهش یافته  Leu704پیوناد هاایدروژنی را باا دارو تااشکیل
میدهند .به عالو اسایدهای آمااینه Arg-752 Trp-741
Met- Met-745 Gln-711 Gly-708 Leu-707
 Phe-764 Ile-899 Thr-877 749و Met-742

دربرهمکنش هیدروفوب مشترک در هار دو کماپلکس باا دارو

میباشند.
همرنین نتایج حاصل از انجام داکین

میان آنادروژن رساپتور

بهش یافته و داروی بیکالوتامید و نیز مقایسه ایان سااختار باا
ساختار کریستالوگرافی  1Z95آن را مورد بررسی قرار دادی که
در شکل  3قابل مشاهد است .همان گونه کاه دیاد میشاود
پوزیشن حاصل از داکین

باه طورکامال باا پوزیشان سااختار

کریستالوگرافی همپوشانی دارد که این امر نشان دهند صاحت
مراحل داکین

است .میزان انرژی به دست آمد به علت ایجاد

بهش  W741Lو تبدیل اسید آمینه تریپتوفان  741به لوسین
 741همان طور که انتجار میرفت مثبتتر و برابار باا ()-8/76
بود.
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(الف)

(ب)

شکل  :3مقج سه موقعيت دارو در سجختجر كر ستجلوگرافی  1Z95بج سجختجر حجصل از داكينگ ميجن (-)Rبيکجلوتجميد و آندروژن رسپتور جهش جفته

همانگونااه کااه در شااکل  3مشاااهد ماایشااود دو ساااختار در
همپوشانی کامل با یکدیار قرار دارند و اسیدهای آمیناه Met-
Met-749 Met-745 Gln-711 Gly-708 895
 Phe-764 Ile-899 Thr-877و  Met-742در

برهماکنش هیادروفوب مااشترک میاان دو کاامپلکس دیاد
میشوند .حلقه  Bهمان طور که انتجار میرود در بهات اساید
آمینه لوسین  741قرار گرفتاه اسات .ایان همپوشاانی دال بار
صحت مراحل داکین انجام شد طی مطالعات حاضر میباشد.
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بحث و نتيجهگيري
باارهمکنش رسااپتور آناادروژن بااا داروی بیکالوتامیااد توسااط
آنالیزهای بیوانفورماتیکی در مطالعات متعدد مورد بررسای قارار
گرفته است []11 13 14؛ اما با توبه به این کاه تااکنون هایچ
نوعی ساختار سه بعدی که نشان دهند نحو برهمکنش میاان
آندروژن رسپتور طبیعی و داروی بیکالوتامید باشد گزارش نشد
است در این پژوهش به بررسی نحو برهمکنش میان آندروژن
رسپتور طبیعی و داروی بیکالوتامید پرداختی تا عالو بر بررسی
این برهمکنش در صورت ایجاد بهشهای محتمل در سااختار
گیرند بتوان تغییرات ایجاد شد در برهمکنش دارو و گیرند را
با فرم طبیعی حاصله مقایسه و میزان اثر بخشای دارو را ماورد
بررسی قرار دهی  .به دنبال انجام داکین های متعدد و باررسی

کمپلکسهااای می اان دارو (بیکالوتامی اد) و پااروتئین (آناادروژن
رسپتور) توانستی به بهترین پوزیشن این کمپلکس در حالی که
آناادروژن رسااپتور فاقااد بهااش و در باارهمکنش بااا داروی
بیکالوتامید قرار داشت دسات یاابی  Bisson .و همکااران در
ی شبیهسازی کاه از آنالیزهاای داینامیا مولکاولی ()MD
بهر میبرد به بررسی اساس مولکولی آگونیستی و آنتاگونیستی
آندروژن رسپتور پرداختند .آنها در این مطالعه عنوان نمودند که
اس ایدهای آمینااه  L741و  W895نقااش بس ایار مهم ای در
پایداری دارو و ایجاد خاصیت آنتاگونیستی آن به عهد دارند .به
عالو بهش  M895Tبه عنوان ی عامل مقاومات در برابار
بیکالوتامید گزارش شد است [ .]13همانگوناه کاه در بخاش
نتااایج دی اد شااد در کمااپلکس حاصاال از داکین ا مااا ای ان
اسیدهای آمینه درگیر در برهمکنش هیدروفوب باا دارو هساتند
که نشان دهند بهتگیری صحیح دارو درون پاروتئین اسات.
همرنین بر طبق مطالعات صورت گرفته بیان شد کاه بهاش
 W741Lساابب میشااود کااه بیکالوتامی اد بااه صااورت ی ا
آگونیست عمل کند و همین امر سبب بروز مقاومات باه داروی
بیکالوتامید در بیماران مبتال به سرطان پروستات میگاردد کاه
این اثر در نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز به چش میخاورد
[ Osguthorpe .]01و  Haglerباااا اساااتفاد از سااااختار
کمپالاکس باهش یاافاته آنادروژن رساپتور-بیاکولوتامیاد و
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شبیهساازیهاای داینامیا مولکاولی و محاسابات مکانیا
کوانتاااومی ( )QMاسااااس ایجااااد خاصااایت آنتاگونیسااامی
بیکولوتامید را شرح دادند .نتایج حاصل از این بررسی نشاان داد
که خاصیت آنتاگونیستی بیکالوتامید در اثر باباهبایی هلایکس
دوازد و ایجاد ی بایاا اتصالی بدیاد در مجااورت بایااا
اتصال به هورمون ایجاد میشود .این محققان بیان کردند کاه
درگیری فضایی شدید میان اسیدهای آمیناه  M895و I899
عامل بابهبایی هلیکس دوازد و ایجاد بایااا اتصاالی بدیاد
میباشد .با این حال آنها توانستند بدون ایجاد تغییارات قابال
مالحجه در هلیکس دوازد و نیز بایااا اتصاال کما فعاال
کنند به حالت ساختاری آنتاگونیستی بیکالوتامید در اتصال باه
پروتئین دست یابند .همرنین آنها بیان کردناد کاه بارخاالف
حلقه  Bحلقاه  Aاز بیکالوتامیاد تقریبااً موقعیات یکساانی در
پاکت اتصالی از آنادروژن رساپتور وحشای باه دسات آماد در
شبیهسازیها باا آنراه در حالات بهاش یافتاه  W741Lرخ
میدهد اشغال کارد اسات .حلقاه  Aدر پاکات هیادروفوبی
محاااادود شااااد بااااه وساااایله (H3 )L704, L707
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در نتایج حاصل از داکین خود در حالی کاه آنادروژن رساپتور
فاقد هرگونه بهش بود به این پیوند هیدروژنی دست یافتی .
از آنجایی که تاکنون هیچ ساختار کریستالوگرافی میان آندروژن
رسپتور با داروهای آنتاگونیستی گزارش نشد است بدون ش
به دست آوردن این ساختار باه بررسای مکانیسا دقیاق مهاار
رسپتور با داروهاای آنتاگونیساتی و طراحای داروهاای ماؤثرتر
کم فراوانای مینمایاد .در اداماه پیشانهاد میشاود از روش
معرفی شد در این پژوهش بهت بررسای بارهمکنش رساپتور
اندروژن با سایر داروهای مورد اساتفاد در شایمی درماانی نیاز
بهر گرفته شود تا بتوان به طراحی داروهاای ماؤثرتر و بهباود
روشهای درمان سرطان کم نمود .به عالو پیشانهاد مای-
شود که از نتایج حاصل به منجور پیشاویی بهشهای مؤثر در
مقاومت دارویی بیکالوتامید اساتفاد شاود .پیشااویی مقاومات
دارویی مرتبط با بهشها را بر مبنای روش ارائه شد میتاوان
برای سایر مولکولهای هدف داروهای شیمی درمانی نیز ماورد
استفاد قرار داد .از آنجاایی کاه تماامی روشهاای محاساباتی
مورد استفاد در بررسیهای بیولوژیکی به صاورت شبیهساازی
شد هستند در تمامی موارد نیااز باه تأییاد آزمایشاااهی ایان
روشها میباشاد .داکینا مولکاولی روش محاساباتی بسایار
پرکاربرد در پیشااویی سااختارهای کماپلکس رساپتور-لیااناد
است که کاربرد فراوانی در طراحی دارو دارد .با این حال همانند
تمامی روشهای محاسباتی تأیید این روش نیز نیازمناد انجاام
مطالعااات آزمایشاااااهی میباشااد کاااه میتوانااد از بملاااه
محدودیتهای این روش و نیز پژوهش حاضر باشد.
در حال حاضر منبع وسیعی از اطالعات بیولوژیکی مشاتمل بار
چندین هزار پایاا داد تولید شد است .وبود این حج وسایع
و ناهمان از داد ها دانشمندان را ناگزیر به استفاد از روشهای
محاساباتی و آماااری باارای بمااعآوری بازیاابی داد کاااوی و
تحلیل این داد های پیرید نمود اسات .علا بیوانفورماتیا
استفاد از تواناییهای دانش کامپیوتر و فناوری اطالعات بارای
دستیابی به موارد مذکور است .در این مطالعه برهمکنش میاان
داروی بیکالوتامید باا آنادروژن رساپتور طبیعای باا اساتفاد از
آنالیزهای محاسباتی مورد بررسی قرار گرفت .آنالیزهاای ماورد
استفاد در این پژوهش سابب شناساایی مه تارین ریشاههای
درگیر در برهمکنش این رسپتور باا داروی بیکالوتامیاد شاد .از
آنجایی که تاکنون هیچ ساختار کریستالوگرافی میاان آنادروژن
رسپتور با داروهای آنتاگونیستی گزارش نشد است بدون ش
به دست آوردن این ساختار باه بررسای مکانیسا دقیاق مهاار
رسپتور با داروهاای آنتاگونیساتی و طراحای داروهاای ماؤثرتر
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(H10 (L873) H7 (M787) H5 )V746 M745و
) strand β3 (F764قرار میگیرد .ایان ریشاهها در سااختار
بهش یافته  W741Lنیز در برهمکنش باا حلقاه  Aشارکت
دارند [ .]11همان گونه که قبالً نیز اشار شاد تغییار پوزیشان
حلقه  Bبه واسطه ایجاد بهش نسبت به هلایکس دوازد و پاا
بربا بودن پوزیشن حفاظت شدگی حلقه  Aدر ساختار به دست
آمد از کمپلکس مدلسازی شد نیز حاصل شد .ایان در حاالی
است که در ساختار کمپلکس نو طبیعی که در مطالعاه حاضار
به دست آمد به علت عادم حضاور بهاش حلقاه  Bدر سامت
مخالف از حالت بهش یافته و به سامت  Trp-741قارار دارد.
در این بین همان طور که قبالً نیز بیان شد پیوند هیادروژنی در
حالت طبیعی میان  Asn705از آنادروژن رساپتور باا  O11از
داروی بیکالوتامید صورت میگیرد ایان در حاالی اسات کاه در
حالاات بهااش یافتااه پیونااد هیادروژنی میاان  Leu704:Oاز
آندروژن رسپتور با  N9با فاصله  3/24Åاز داروی بیکالوتامیاد
صورت میگیرد Liu .و همکاران به بررسی مقایسه بین ساختار
بیکالوتامید با  S-1پرداختند آنها در این پژوهش بیان کردناد
که  S-1در زمان کمپلکس با آنادروژن رساپتور طبیعای دارای
یا پیونااد هیادروژنی بااا  L704میباشااد در حااالی کااه R-
 bicalutamideدر صااورت اینترکشاان بااا آناادروژن رسااپتور
طبیعی میبایست با  N705پیوند هیدروژنی دهد []14؛ که ماا
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هجد جن و همکجران

برهمکنش آندروژن رسپتور بج بيکجلوتجميد

.دارویی بیکالوتامید نیز استفاد نمود

 باه عاالو از نتاایج حاصال از ایان.کم فراوانای مینمایاد
پژوهش میتوان به منجور پیشاویی بهشها مؤثر در مقاومات
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Introduction: The majority of drugs act through binding with target proteins. Prediction of the
interaction between small molecules and proteins is a key element in the process of drug discovery.
Advances in Structural Genomics have provided this possibility to access three-dimensional
structures of the proteins which are targeted by drugs. Since laboratory processes through which
drug-target protein interactions are investigated require high cost and energy, in silico methods can
be used as effective strategies for providing useful information in support of experimental methods.
Methods: In this study, the interaction between androgen receptor and Bicalutamide, a widely used
drug in the treatment of prostate cancer, was investigated via computational analyses. The docking
analysis of this receptor with Bicalutamide was done using Autodock4.2.6 and analysis of complexes
was done through LigPlot4.5.3 and Chimera1.5.3.
Results: The obtained results showed that amino acid residues Met-895, Trp-741, Arg-752, Ile-899,
Leu-707, Gly-708, Gln-711, Met-745, Met-749, Thr-87, Phe-764, and Met-749 (through forming
hydrophobic bonds with the drug) and amino acid residues Asn-705 and Leu-704 (through forming
hydrogen bonds with the drug) play a significant role in the protein-drug interaction and cause
proper positioning of the drug in protein and consequently its efficacy.
Conclusion: These results could be used in the future studies for investigation of drug resistance to
Bicalutamide and to develop more efficient medicines.
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