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 Молекулярний докінг та молекулярна динаміка є одними із основних 

підходів до молекулярного моделювання та вивчення протеїн-протеїнової 

взаємодії. Ці методи широко застосовуються в драг-дизайні та медичній хімії для 

пошуку сполук лідів та передбачення їх взаємодії з молекулярною мішеню. Pin1 

це специфічна пептидил-пролін цис-транс ізомераза, яка бере участь в регуляції 

поділу клітини та канцерогенезі, яка була визначена як перспективна молекулярна 

мішень для протипухлиних препаратів. Нашою задачею було моделювання 

взаємодії Pin1 з її фоточутливим пептидним інгібітором. В цій роботі in silico 

досліджувалася взаємодія двох фото-форм селективного фоточутливого інгібітору 

Pin1 з його мішеню з наступним аналізом отриманих результатів. Метою роботи 

було передбачити та показати наявність або відсутність різниці між взаємодією 

двох фото-форм інгібітору з  Pin1. 

  Molecular docking and molecular dynamics are some of the main 

approaches to molecular modeling and protein protein-protein interaction studies. These 

methods are widely used in drug design and medicinal chemistry to find a lead 

compound and predict it interaction with it’s molecular target. Pin1 is a specific 

peptidyl-prolyl cis-trans isomerase that is involved in cell division regulation and 

carcinogenesis, which has been identified as a promising molecular target for antitumor 

drugs. Our task was to simulate the interaction of Pin1 with her photosensitive peptide 

inhibitor. In this paper, in silico, the interaction of two photo-forms of a selective 

photosensitive inhibitor Pin1 with its target was investigated, followed by an analysis of 

the results. The purpose of the work was to predict and to show the presence or absence 

of a difference between the interaction of 2 photo-forms of the inhibitor with Pin1. 
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 Молекулярный докинг и молекулярная динамика являются одними из 

основных подходов молекулярного моделирования и изучения протеин-

протеиновой взаимодействий. Эти методы широко применяются в драг дизайне и 

медицинской химии для поиска соединений лидов и предсказания их 

взаимодействия с  молекулярной мишенью. Pin1 это специфическая пептидил-

пролин цис-транс изомераза, которая участвует в регуляции деления клеток и 

канцерогенезе, была определена как перспективная молекулярная мишень для 

противоопухолевых препаратов. Нашей задачей было моделирование 

взаимодействия Pin1 с её фоточувствительным пептидным ингибитором. В этой 

работе in silico исследовалась взаимодействие двух фото-форм селективного 

фоточувствительного ингибитора Pin1 с его мишенью с последующим анализом 

полученных результатов. Целью работы было предсказать и показать наличие или 

отсутствие разницы между взаимодействием 2-х фото-форм ингибитора с Pin1.  
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МД – молекулярна динаміка 
Pro-пролін 

Arg — аргінін 

Lys -лізин 

PDB — протеїн дата банк 

Gln — глутамат 

IC50 — рівень інгібування 

ATRA -  Третиноїн 

EGCG — інгібітор Pin1 

PPI- пептидил-проліл-цис-транс-ізомерази 

Pip — піпеколінова кислота 
Phe – фенілаланін 
Val– валін 
РНК– рибонуклеїнова кислота 
ДНК– дезоксирибонуклеїнова кислота 
ЯМР– ядерний магнітний резонанс 
RMSD– середньоквадратичне відхилення  
RMSF– середньоквадратичне коливання  
ЛЗ– лікарський засіб 
CDK- циклін-залежні протеїнкінази 
GSK3-  глікоген-синтазна кіназа-3 

рSer/рThr — фосфо-серин та фосфо-треонін 

WW— домен Pin1 

CSCs -ракові стовбурові клітини 

ГС— граміцидин С 

 
Вступ 

 Основна концепція медичної хімії була висловленна ще на початку 

двадцятого сторічча Полом Ерліхом, так звана “магічна куля”. Так він назвав свою 

мрію- препарат, який при введенні в огранізм хворого сам знайде  та знешкодить 

збудника хвороби, при цьому не зашкоджуючи здоров’ю пацієнта. Саме пошук 
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нетоксичних для людини препаратів, які могли б ефетивно боротися з хворобою, 

ставить перед собою за задачу сучасна медична хімія.  

 Така задача на даний момент є надзвичайно актуальною, але досить 

складною. За данними Food and Drug Administration, (FDA) в 2017 році саме через 

високу токсичність було відкинуто більш, ніж 90% кандидатів на лікарські засоби. 

Токсичність лікарського засобу (ЛЗ), поряд з низькою єфективністю, є основною 

проблемою хіміотерапії раку.  Здебільшого, токсичність зумовлена неселективною 

дією речовини на різні мішені, органи, що зумовлює виникнення побічних ефектів 

при прийомі та негативній дії на організм хворого. Селективність дії ЛЗ може бути 

підвищена шляхом прийому та доставки відносно безпечної речовини до місця 

ураження (запалення, пухлина) з її подальшою локальною активаціею. Таку 

можливість дає фототерапія. До складу молекули ЛЗ включають “фотосвіч”- 

фрагмент, який має дві термадинамічно стабільні фото-форми. Переход між фото-

формами відбувається під дією слітла різної довжини хвиль. ЛЗ, до  до складу якої 

входить фотосвіч,  має як мінімум два стани, які відрізняються один від одного не 

тільки структурно, а й за біологічною активністю.  Часто, одина з фотоформ 

проявляє більшу активність по відношеню до певної біологічної мішені. Світло 

використовується для перемикання між цими фотоформами, в результаті чого 

з’являється можливість завнішнього контролю активності препарату. Цей підхід 

на даний момент активно розвиваеться для використання в терапії ракових та 

інфекційних захворювань.  

 Одним із чинників розвитку пухлин є надекспресованість протоонкогенів. 

Ген Pin1, розташованим у людей на короткому плечі  19-ї хромосоми., який кодує 

одноіменний білок Pin1 (англ. Peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 1) 

є надекспресований в багатьох видах раку, таких як рак молочної залози, рак 

простати.  

 Ідея роботи полягала в тому, щоб розробити фоточутливий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_мова
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високоселективний інгібітор ферменту Pin1 та дослідити його теоретично, 

використовуючи методи докінгу та молекулярної динаміки комплексу Pin1 з 

різними фотоформами інгібітора. Різниця може полягати в енергії зв’язування, 

поведінці білка та ліганда, яка може бути чисельно оцінена (РМСД). Це нам 

дозволить зробити припущення, щодо   різниці активностей двох фотоформ по 

відношеню до Pin1. Це в свою чергу дасть змогу говорити про різницю в 

токсичності між  фотоформами та на основі теоретичних розрахунків передбачити 

доцільність розробки фоточутливого інгібітора Pin1.   
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Мета роботи: змоделювати комплекси  PIN1 та двох фото-форм 

фоточутливого інгібітору та дослідити взаємодію інгібіторів з мішеню методами 

молекулярної динаміки. Ми взяли модельні ліганди ліганди інгібітору. Вони 

існують у двох формах, відкритій (конформаційно рухливій) і закритій 

(конформаційний рух в якій обмежений). Порівняння такі параметри, як середня 

відстань між певними атомами білку ті інгібітору, енергії кулонівської взаємодфї 

та ван дер Ваальсової у комплексах PIN1 з різними формами ліганду дозволить 

оцінити різницю в поведінці цих лігандів та передбачити, чи є вот взагалі. 

Було поставлено наступні завдання: 

- змоделювати 3D конформації 2-х лігандів та протеїну. 

- зробити моделі комплексів з "закритою"  та "відкритою" формами ліганду. 

- Провести МД та порахувати такі параметри, як РМСД лігандів, енергію 

Кулона та Ван дер Вальсову, візуально оцінити поведінку двох лігандів в 

комплексі з білком та   

Об'єктом дослідження є вільна енергія взаємодії ліганда і мішені в 

комплексі PIN1-фоточутливий інгібітор на модельних системах.  

Предмет дослідження: оцінка взаемодії двах фото-форм ліганда та аналіз 

методом молекулярної динаміки. 

Методи дослідження: метод молекулярної динаміки та молекулярного 

докінгу 

Структура роботи. Вступ.1.Огляд літератури. 2.Експериментальна частина. 

3.Результати та їх обговорення. Висновки. Список використаних джерел.  
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Розділ 1 “Огляд мішені” 

1.1 Pin1: субстрат 

 Фосфорилювання білків є ключовим механізмом клітинної сигналізації, 

який індукує конформаційні зміни білка з його подальшою активацією або 

навпаки, деактивацією та деградацією. 

[1,2]. Наприклад, фосфорилювання залишків Tyr, Ser/Thr приводить до включення 

білків в шляхи передачі сигналу від рецептора до клітини. Аналогічно, 

фосфорилювання ферментів, індукуює конформаційні 

зміни в їх каталітичних доменах, що відкриває 

доступ до їх активних центрів, які в нефосфорильованому стані  є недоступними. 

Однак,  постає питання щодо процесів, які відбуваються з білками, зокрема 

ферментами, після їх фосфорилювання. Чи існують якісь механізми подальшого 

регулювання їх каталітичної активності?  

 Залишки серину (Ser) або треоніну (Thr), що передують проліну (Pro) в 

білках (мал. 1), є одними з головних мотивів регуляторного фосфорилювання [2; 

3].    

 

 

 

Мал. 1:   

Участок білка -Thr-Pro- в якому фосфорилюється гідроксильна група Thr. 

 Більше ніж чверть послідовностей амінокислот, що фосфорилюються,  є 

мотивами -pSer/рThr-Pro- [4]. Ферменти, які відповідають за фосфорилювання 

таких мотивів належать до великого суперсімейства “пролін-залежних” (від англ. 

pro-dependent) протеїнкіназ, яке включає в себе циклін-залежні протеїнкінази 

(CDK), 
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позаклітинні сигнально-регульовані кінази (ERK), стрес-акти- 

протеїнкінази, c-Jun-N-кінцеві кінази (SAPKs/JNKs), p38 кінази, глікоген-синтазна 

кіназа-3 (GSK3) і polo-подібні кінази (Polo-Like kinases). Ці кінази відіграють 

важливу, а іноді вирішальну роль у різних клітинних процесах, зокрема в регуляції 

росту клітин, 

реакціях стресу, виживанні нейронів.  

1.2 Цис-транс ізомеризація Pro як “молекулярний перемикач” 

 Унікальність залишку Pro полягає в тому, що він 

може приймати дві різні, стійкі конфігурації, -цис і -транс, що в свою чергу 

впл

ива

є на 

кон

фіг

ура

цію 

всь

ого 

білка (мал 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2 -цис і -транс конфігурація проліну в складі білка  
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 Завдяки відносно великому енергетичному бар'єру, некаталізована 

ізомеризація Pro є дуже повільною. Але може бути значно прискорена 

ферментами, які каталізують перетворення Pro з однієї форми в іншу.(мал. 3) Такі 

ферменти називаються пептидил-проліл-цис-транс-ізомерази (PPI-ази). PPI-ази 

містять чотири структурно не пов'язані сімейства: циклофіліни, FK506-зв'язуючі 

білки (FKBPs), парвуліни і фосфатаза білка фосфатази (PP-аза) 2A фосфатаза-

активатор (PTPA).  

Мал. 3 

 Схематичний малюнок зменшення енергії активації ізомеризації проліну. 

 Однак, тому факту, що Pro часто зустрічається поруч з фосфорилированим 

залишком -рSer/рThr- довго не приділяли уваги [3;5]. Також, ЯМР дослідження 

показували, що білки які є фосфорильованми по залишку -Ser/Thr- в фрагменті -

Ser/Thr-Pro- існують в динамічній рівновазі 2-х форм: в одній пролін має -цис 

конфігурацію, в інщій -транс.  Проривом у розумінні  значення зміни конфігурації 

проліну в -рSer/рThr-Pro- фрагменті, було відкриття унікального і консервативного 

ферменту, пептидил-проліл цис/транс-ізомерази, Pin1 (protein interacting with 

NIMA (never in mitosis A)-1) [3;6;7].  Ідентифікація Pin1 як специфічної до 

фосфорилюванних -Ser/Thr-Pro- мотивів PPIази призвела до гіпотези про новий 

сигнальний механізм, за допомогою якого Pin1 каталітично регулює конформацію 

білкових субстратів після їх фосфорилювання звʼязуючись з фосфорильованим -
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Ser/Thr-Pro- мотивом [8; 7; 9; 10] (мал. 4). Результатом такого звʼязування є 

контроль активності фосфорильованих субстратів.  

 Як ми можемо побачити на мал. 4, Pin1 є частиною механізму  регуляції 

протеїнів. PPI-ази змінюючи Pro в білках з -цис конформації в -транс роблять 

можливим їх подальше фосфорилювання. Далі Pin1 розпізнає фосфорильований 

мотив -рSer/рThr-Pro- і збільшує швидкість переходу цис-проліну в транс-пролін і 

навпаки тисячі разів [11] даючи можливість цис-фосфатазам дефосфорилювати 

протеїн.   Таким чином, Pin1 працює разом з протеїнкіназами, такими як MAPK, 

CDKs, які фосфорилюють мотиви -Ser/Thr-Pro- і білковими фосфатазами CTD і 

РР2А, які дефосфорилизують -рSer/рThr-Pro- мотиви, контролюючи активність та 

стабільність протеїнів мал. 4. Крім того, білки, які взаємодіють зі специфічними -

pSer/рThr-Pro- мотивами, включаючи білки F-box, які опосередковують 

убіквітинування та протеоліз інших білків, є специфічні лише до певної 

конформації 

проліну.  
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Мал. 4 

Регуляція функцій білку  PPIами. Ізомеризація мотивів -Ser/Thr-Pro- особливо 

важлива, оскільки пролін-спрямовані кінази і фосфатази є специфічними до 

конформації проліну. Цис- або транс-специфічні фосфатази і транс-специфічні 

кінази були ідентифіковані [12; 13], тоді як цис-специфічні кінази не були описані 

(див. малюнок).  

 

 
 

1.3 Pin1: cтруктура  та механізм каталізу  цис-транс ізомеризації проліну 

 Pin1 - це білок масою 18 кДа, до складу якого входять 163 амінокислоти. 

Складається з WW домену (названого за двома залишками триптофану, які 

входять до його складу) та каталітичного PPI-азного домену (мал 5). Кожен домен 

має здатність 

зв'язуватися з 

білками, які 

містять -

pSer/рThr-

Pro- мотиви. 

 

 

 



14 

Мал. 5 Схематичне зображення двох доменів   Pin1 

 Ранні дослідження структурних функцій Pin1  in vitro та in vivo виявили, що 

обидва домени можуть звʼязуватися з -pSer/Thr-Pro- мотивами,  механізм 

“подвійної перевірки” (‘double-check’) [ 14; 15; 16; 17; 18; 19]. WW  домен 

звʼязується тільки з певними -pSer/Thr-Pro- мотивами, які часто є важливим 

регуляторними сайтами фосфорилювання  в субстратах Pin1 [ 18; 19; 13; 20] (мал. 

7 а). Зв’язуючись з субстратами в різних субклітинних компартментах, WW домен 

відіграє роль якоря для Pin1.  

 PPI-азний домен виступає в ролі каталізатора, тобто ізомеризує  пролін в 

специфічних -рSer/рThr-Pro- мотивах в білках (мал. 7 б). Набір консервативних 

каталітичних залишків амінокислот у всіх PPI-ому домені Pin1 проектується 

назовні від структури білкового скелету і утворює кишеню для зв’язування 

проліну і пептидного зв'язку, що піддається цис/транс ізомеризації.  

 Основними амінокислотами, які беруть участь у каталізі є Lys63, Arg68 та 

Arg69, позитивно заряджені бічні групи яких утворюють водневі звʼязки з 

фосфорильованим серином або треоніном субстрату. Lys63 міститься як в Pin1- 

так  і  в PPIазах 

парвулінового типу і 

бере участь в 

основному 

каталізі[12;19] (мал. 

6).  
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Мал. 6  PDB ID: 2ITK Lys63 та  Arg69 виділені сірим. Пунктирними лініями 

показано утворення 2-х водневих звʼязків із залишком фосфатної групи 

(червоний). 

Мал. 7           а         б 

 а - структура  Pin1, отримані методом рентгеноструктурного аналізу, в 

комплексі з C-термінальним доменом (CTD) пептидної природи (YpSPTpS5PS) у 

WW домені. Ser16, Arg17 та Tyr23 у WW  домені відповідають за звʼязування з 
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pSer5 (пʼятий амінокислота CTD), ароматичні кільця Tyr23 та Trp34 формують 

гідрофобну кишеню, з яким звʼязується Pro6 (шостий залишок CTD) [21] . 

 б - структура  Pin1, отримані методом рентгеноструктурного аналізу, в 

комплексі з pSer-Pro дипептидом в  PPI-азному домені [17] .  

  

 На відміну від інших PPI-аз, Arg68 та Arg69 консервативні лише в PPI-азах 

Pin1-типу і відповідають за унікальну специфічність таких  PPI-аз саме з 

фосфорильованим серином. [12; 19]  

 

 

1.4  Pin1: регулятор клітинного циклу  

 Пін1 каталізована ізомеризація проліну регулює функції  субстратів Пін1 

через різні механізми, такі як контроль каталітичної активності, деградації, 

фосфорилювання, взаємодії з ДНК, РНК або іншими протеїнами, локалізація у 

клітині[16; 18; 13]. Pin1 часто виступає як молекулярний таймер, який регулює 

амплітуду та тривалість певних клітинних процесів.  

 Субстратами PIN1 є ферменти, які беруть участь в переходах між  різними 

етапами клітинного циклу, що дає змогу Pin1 опосередковано контролювати 

тривалість мітозу та відігравати ключову роль в його регуляції [12;20;13 ]. Перехід 

від однієї стадії клітинного циклу до іншої регулюється пролін-спрямованими 

циклін залежними кіназами (від англ. cyclin-dependent kinases (CDKs)) [17]. 

Наприклад, одна з причин початку мітозу- активація  цикліну B–CDC2, що 

призводить до пролін-спрямованого фосфорилювання декількох сотень протеїнів.  

Pin1 в свою чергу регулює мітотичний поділ через  стабілізацію CDC25C та 

WEE1, які є активуючою фосфотазою та інгібуючою кіназою цикліну B–CDC2, 

відповідно [18;19]. Pin1 локалізується в хроматині в фазі G2-M  взаємодіючи з  
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топоізомеразою (Topo)-IIα [20]. Наявність очищеної Pin1 і циклін B-CDC2 кінази, 

самі по собі достатні для ініціації конденсації хроматину в екстрактах Xenopus, 

завдяки збільшенню фосфорилювання TopoIIα цикліном B-CDC2, що сприяє його 

зв’язуванню с ДНК [20]. Отже, Pin1-залежна регуляція багатьох мітотичких білків, 

таких як CDC25C,  

 

EMI1, WEE1 і TopoIIα забезпечує їх злагоджену та синхронну роботу. Інгібування 

або видалення Pin1  приводить до мітотичної катастрофи. 

 Рівень Pin1 в нормальній клітини значно підвищені при переході з фази G1 в 

S і субстрати Pin1, які керують переходом G0/G1–S 

були ідентифіковані (мал 8), що підтверджує  участь цього ферменту в контролі 

клітинного циклу і на даний момент не піддається сумніву [12;17]. Наприклад, 

Pin1 підвищує транскрипцію і стабільність білка цикліну D1, який є ключовим 

регулятором переходу з фази G1 в фазу S [12; 14].  

  

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8  

Субстрати  Pin1. Варто зазначити, що тут приведена лише їх невелика кількість. В 

основному ті, які беруть участь в регуляції клітинного циклу.  
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1.5 Пін1: участь в канцерогенезі 

 Дерегуляція Pin1 відіграє значну роль в розвитку та лікуванні онкологічних 

захворювань [16;18; 13]. Показано, що Pin1 надекспресована при великій кількості 

ракових захворювань [22;23;24;25;20;26;27;28]. Також, відомо, що надекспресія 

Pin1 корелюється з поганим клінічним прогнозом (англ. poor clinical outcome). Pin1 

може бути використаний як маркер в діагностиці та оцінці прогнозу для хворих на 

рак простати [27;29;30].. 

 Надмірна експресія  Pin1 [31] та надмірна активація  [32]  проводить до 

ампліфікації центрисом в тканинах пухлин у людини. Також, дослідження 

показали, що рівень експресії Pin1 критичний при розвитку недрібноклітинного 

раку легенів [33], індукованій вірусом гепатиту Б гепатоцеллюлярній карциномі 

[34;35], лімфомі Буркіта [36] та гострому лімфобластному лейкозі індукованому 

NOTCH3 [37]. Недавні дослідження відкрили важливість Pin1 в розвитку ракових 

стовбурових клітин (CSCs) та лейкемії [38;39;40]. В порівнянні з нормальними 

клітинами молочної залози,  в ракових клітинах експресія Pin1 в ~5 раз вища, та в 

~30 раз вища в ракових стовбурових клітинах молочної залози людини [28] З 

іншого боку видалення гену, що кодує Pin1- інгібує ріст ракових клітин при раку 

молочної залози [31;24] . Pin1 нокаутовані миші високорезистентні до раку 

молочної залози викликаного онкогенними HER2 та hRAS [41] .  

 Молекулярні механізми, за допомогою яких  Pin1 сприяє канцерогенезу 

досить різноманітні. В попередньому розділі ми показали, що мішенями  Pin1 є 

велика група протеїнів, що бере участь у регулюванні клітинного циклу на різних 

його етапах. Одним з перших відкритих молекулярних механізмів участі Pin1 

у розвитку пухлин є корельоване збільшення рівнів експресії Pin1 та цикліну D1 

(кодованого геном CCND1) [20;21]. Ранні експерименти в яких використовували 

модельні клітин і зразки пухлини людини показали, що Pin1 збільшує 

транскрипцію CCND1 активуючи та стабілізуючи   сигналий шлях HER2–HRAS–
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JNK–AP1 [20] та безпосередньо стабілізує білок циклін D1 [42]. Це веде до 

гіпотези, що Pin1 сприяє розвитку пухлини шляхом регулювання відразу багатьох 

сигнальних шляхів поділу [16;5]. Концепція руйнування рівноваги між 

онкогеннами і супресорами пухлин при надактивації Pin1, що приводить до 

онкоген

езу, 

була 

широко 

підтвер

джена і 

значно 

розшире

на останнім часом (мал9). 

 

 

 

 

 

 

 

Мал 9 Надактивація Pin1 руйнує рівновагу між онкогеннами і супресорами 

пухлин 
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 І це не дивно, так як Pin1 активує більше 40 онкогенів і промоторів росту 

та/або вимикає принаймні 20 супресорів пухлин (мал 10), що приводить до 

одночасної активації канцерогенних сигнальних шляхів (cancer-driving pathways) 

[43]. Мал. 10  Pin1 стимулює ракові клітини та CSCs до поділу, активуючи 

числені онкогени. Також, інактивує численні пухлинні супрессори та інгібітори 

ростy [43]. 

 

 Pin1 та передача сигналу. Пролін-спрямоване фосфорилювання   є одним з 

найбільш вивчених механізмів проліферації та трансформації клітин [44;45]. 

Регулюючи сигнальні рецептори, Pin1 регулює тривалість мітотичних сигналів. 

Прикладами таких рецепторів є HER2 [46], NOTCH1 [47], NOTCH3 [37]. 

Прикладами Pin1-опосередкованих регуляторних ферментів є RAF1, MYC [48] , 

SMAD2 та SMAD3  [49] , AMP-активована протеїн-кіназа (AMPK) , родина RAS 

протеїнів [50;51] та інші.  

 Важливо, що Pin1 синхронно діє на різні шляхи передачі сигналу сприяючи 

канцерогенезу. Це добре проілюстровано на прикладі HER2–RAS–RAF1–MEK–

ERK шляху передачі сигналу (мал. 11), напевно найбільш вивченому шляху з 

декількома відомими мішенями лікарських засобів.  Pin1 підвищує стабільність 
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HER2 та експресію HER2 шляхом активації MEK1  [52] . Pin1 також збільшує 

активність JNK1 інгібуючи її дефосфорилювання [53] та активність транскрипції 

JUN через CCND1 (який кодує циклін D1) після JNK1 фосфорилювання [20].  

Pin1‐каталізуєма ізомеризація гіперфосфорильованого RAF1 сприяє  його 

дефосфорилюванню протеїн фосфотазою 2A (PP2A). Крім того,  Pin1 підвищує 

стабільність цикліну D1, β-катеніну та MYC [42;21;48]. 

 Ще є рад механізмів, по яким бере Pin1 безпосередню участь в 

канцерогенезі. Це такі механізми як регуляція транскрипції генів, участь у 

апоптозі, координація G1–S переходу. Огляд вищезазначених механізмів виходить 

за рамки цієї роботи. З їх більш детальним викладенням модна ознайомитися в 

роботі [43].   
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Мал. 11 Pin1 

сприяє росту 

активності 

сигналу від HER2–RAF1–RAS–ERK шляху.  

 Ми показали, що  Pin1 відіграє значну роль у поділі клітини, а надекспресія  

Pin1 сприяє розвитку ракових захворювань. Це дає підстави говорити про  Pin1 як 

про потенційну протиракову мішень, яка регулює не один шлях передачі сигналу, 
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а декілька. Сучасний підхід хіміотерапії полягає в тому, щоб ідентифікувати 

якомога більше активованих сигнальних шляхів та інгібувати їх “коктейлем 

препаратів”. Але така стратегія часто не приносить успіху із-за неоднорідності 

ракових клітин у пухлині, а  CSCs взагалі важко піддаються сучасній хіміотерапії. 

Більш надійною та перспективною ідеєю є ідентифікація спільного сигнального 

механізму та його блокування меншою кількістю інгібіторів. Такою мішенню 

може стати  Pin1.  

 Проте, існує і інша точка зору, що інгібування та нестача Pin1 може 

приводити до нестабільності геному, та думка про те, що Pin1 може виступати 

супресором пухлин [54;55;56;59]. Ранні експерименти над Pin1-нокаутованими 

мишачими ембріональними фібробластами показали, що Pin1 дестабілізує MYC 

26] та p53, який є одним із  супресорів пухлин стабілізація якого приводить до 

стабільності геному [57;58]. Це привело до гіпотези, що Pin1 є пухлинним 

супресором [59] .В статті журналу NATURE REVIEWS|CANCER 2007 року про  

Pin1 писали, що не можна напевно сказати, чи буде інгібування  Pin1 приносити 

бажаний анти-неопластичний ефект [59]. Також, автори заявляли, що не 

дивлячись на всю привабливість Pin1 як потенційної протиракової мішені, 

розробка найближчим часом ефективного in vitro та in vivo препарату 

малоймовірна [59]. І в принципі, автори цієї статті були праві, так як вже пройшло 

більше десяти років, а ефективного та селективного інгібітору Pin1, який  

знаходився хоча б на першій фазі клінічних випробувань немає (дані за 2016 рік) 

[43].  

 Але, вже в більш пізніх публікаціях було сказано, що Pin1 скоріш за все не є 

супресором пухлин, так як даних на підтвердження цієї теорії не вистачає. 

Відсутність Pin1 не індукує пухлини та попереджає їх розвиток  у Trp53 

нокаутованих мишах [41], в мишах експресуючих онкогенний мутантний p53, в 

людських HER2 чи HRAS трансгенних мишах [36], та в Eμ-Myc трансгенних 
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мишах [37] чи Notch3 трансгенних мишах  [37]. Користь від інгібування Pin1 

значно перевищує ризики та буде мати позитивний ефект при лікуванні пухлин.  

 Цікаво, що “Третиноїн” (англ. all trans-retinoic acid, ATRA), синтетичний 

аналог вітаміну А, який використовується в терапії гострого промієлоцитарного 

лейкозу, як виявилося, є інгібітором  Pin1 [40] Але, окрім інгібування Pin1, він має 

інші механізми дії, зокрема сприяє деградації PML–RARα комплексу 

[61;62;63;43].  ATRA не є селективним інгібітором Pin1. 

 Отже, із всього вище сказаного можна зробити висновок, що розробка 

високоселективного інгібітору  Pin1 та впровадження його в клінічні дослідження 

є перспективним напрямом лікування різноманітних ракових захворювань, 

включаючи боротьбу з метастазуванням та CSCs. 

 
 

 

Розділ 2: Розробка інгібітору    Pin1 

2.1 Огляд інгібіторів Pin1 

 Як було показано в попередніх розділах, Pin1 бере участь у розвитку 

пухлин, має визначений та специфічний активний сайт, субстратами Pin1 є деякі 

протиракові мішені, частина з яких є non-druggable мішенями, такі як  фактори 

транскрипції, роль яких визначена в канцерогенезі та CSCs  [43]. Вищезазначені 

фактори роблять Pin1 привабливою та унікальною мішенню для протипухлинних 

препаратів. В результаті пошуку ефективних інгібіторів  Pin1 були отримані 

сполуки, які показували високий рівень інгібування Pin1  [43].  

 Деякі інгібітори  Pin1, значення концентрації напівмаксимального 

інгібування (IC50) яких знаходиться  в мікро та нано-молярному діапазоні, були 

відкриті за допомогою PPI-азного аналізу [64;65], аналізу зв’язування (binding 

assays) [66], структурно-орієнтованого дизайну 164,165, лід-орієнтованого дизайну 
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(аналог субстрату) [67;68] та основаного на механізмі (mechanism-based) 

високоефективного скринінгу (HTS) [40]. Основними підходами до дизайну 

інгібітору  Pin1 була спроба мімікувати природній субстрат (-рSer/рThr-Pro- 

мотив) та структурно-орієнтований дизайн. Позитивні результати були отримані в 

роботах [66],  де методом високоефективного скринінгу невеликих пептидів (по 5-

8 амінокислот) були отримані наномолярні інгібітори Pin1 [66].  Найкращий 

інгібітор мав показник IC50 18,3 нм, був стабільним у клітині та мав такий склад: 

Ac-Phe-D-Thr(PO3H2)-Pip-Nal-Gln-NH2, названий “D-пептид” (із-за D-треоніну 

який входить до його складу) мал 12. Як бачимо, у цьому пептиді амінокислоти -

D-Thr(PO3H2)-Pip-  є біоізостеричною заміною -рSer/рThr-Pro- мотиву природного 

субстрату.  Слід звернути увагу, що аналог цього пептиду, до складу якого входа 

L-ізоформа треоніну,  -L-Thr(PO3H2)-Pip-, мав менше значення  IC50, 547 нмоль, 

що є в більш ніж в двадцять разів менше за значення IC50 для “D-пептиду”.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Мал. 12 

інгібітор 

Pin1, D-пептид. Складається із п’яти амінокислот. Phe - фенілаланін, P.Thr- 

фосфорильований  D-треонін,  Pip- піпеколінова кислота (аналог проліну, у якого 

замість пірролідинового- піперидинове кільце), Nal- аналог фенілаланіну з 
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біфенільним замісником, Gln- глутамат.        

  

  

   

 Через 

деякий час 

була 

отримана 

кристалічна 

структура 

D-пептиду в 

комплексі з 

Pin1 (PDB id: 2ITK), яка показала ключові точки зв’язування цього пептиду з  

Pin1, про це буде сказано в наступних розділах. Структура отриманого комплексу 

зображена на  мал 13. 

Мал 13.  Кристалічна структура комплексу  Pin1 з D-пептидом. Синім кольором 

виділений  PPIзний домен, фіолетовим WW домен. PEG400- поліетиленгліколь, 

який використовували при кристалізації. D-пептид показаний жовтим кольором. 

 Але, незважаючи на високе значення IC50, інгібітори такого класу як D-

пептид мають один значний недолік. Вони є сильно зарядженими молекулами при 

фізіологічному Gln, із-за наявності фосфатної групи, та не проявляють активності 

на клітинних лініях [43] через неможливість проникнення крізь мембрану.  

  

 Інші типи інгібіторів  Pin1 або є також малоефективними, (хоча значення 

IC50 знаходиться в мікромолярному діапазоні),   із-за низької селективності та 

токсичності [64;65;40] мал 14. 
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 ATRA     EGCG       Junglone 

  IC50= 0.8 μM [40]  IC50= 22 μM [70]           IC50 не визначено  

 Мал. 14  ATRA — механізм дії оснований на зв’язуванні з активним сайтом 

імітуючи субстрат. Підтверджено рентгеноструктурним аналізом PDB id: 4TNS. 

Використовується при концентраціях 1-10 μM 175. Є неселективним, активує 

ретиноїдні рецептори RARα. Використовується при лікуванні  промієлоцитарного 

лейкозу.  EGCG — зв’язується з WW та PPI-азним доменом. Діє на багото інших 

мішеней, досліджується на клитинних лініях та мишиних моделях.  Junglone — 

ковалентно модифікує залишки цистеїну багатьох білків, в тому числі і  Pin1.  

  

 Із огляду відомих інгібіторів  Pin1 можна зробити такі висновки, що  

основними проблемами сучасних інгібіторів є низька селективність (EGCG, 

ATRA, Junglone) та висока токсичність. Пептидні інгібітори показують чудові 

результати на білкових моделях та діють в наномолярному діапазоні, але 

абсолютно неактивні на клітинних лініях, тим більше в живих організмах.  

 

2.2 Дизан фоточутливого інгібітору  Pin1 

 Ідея розробки фоточутливого препарату полягає у перетворенні лікарського 

засобу в керований світлом аналог який використовується як 

фотофармакологічний агент [71]. Ліки, що контролюються світлом можуть бути 
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прийняті в неактивній,  менш токсичній формі, а потім бути активованими світлом 

лише тоді і в тому місці, де потрібне лікування. При використанні активованих 

світлом лікарських засобів, може досягатися висока просторово-часова точність. 

Тому ліки, що контролюються світлом можуть мати кращі  фармакологічні 

властивості, високу селективність локальність терапевтичної дії і як наслідок, 

зниження загальної токсичності, що призводить до покращення безпеки їх 

використання.  

 Одним із напрямів фотофармакології є синтез та розробка фоточутливих 

пептидоміметиків, наприклад похідних граміцидину С (ГС).  ГС це циклічний 

пептид, мембранолітичний антибіотик. Формула Граміцидину С: cyclo[VOLfP]2 ( 

де O- орнітин; f- D-фенілаланін) мал. 15 а.  Через високу цитотоксичність ГС не 

має широкого застосування. 

 Але в цьому є і свої плюси. Так як механізм його дії полягає в приєднані до 

клітинних стінок бактерій та клітинних мембран з наступним утворенням в них 

пор мал. 15 б, що в свою чергу приводить до лізису та загибелі клітини, до нього 

не з’являється резистентність, так як це потребує множинних мутацій та повної 

перебудови клітинної оболонки.     

 

  

 

 

а 
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б 

 

Мал. 15 а — структурна формула Граміцидину С 

  б — самозбирання та уворення пор в мембрані. Важливу роль  

 у цьому  процесі відіграють два залишка орнітину, які   

 позитивно зарядженими   аміногрупами ніби    

 заякоряються на поверхні мембрани 

 

 Група вчених із Технологічного інституту Карлсруе (КІТ) разом із вченими з 

Київського національного університету ім Т.Г. Шеченка опублікувала ряд робіт по 

дослідженню фоточутливих похідних граміцидину С (мал.16 б) як 

антибактеріальних та протипухлинних засобів [71;43]. До структури ГС був 

включений фотосвіч, диарілетилен (DAE) мал.16 а . 

 

 

 

а 

 

 

 

б 

 

 

 

Мал. 16   
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а – Дві фото-форми диарілетилену (DAE). Під дією видимого синього світла, 380-

450 нм відбувається фотоіндукована перициклічна реакція з утворенням С-С 

зв’язку між двома ароматичними замісниками, так звана “закрита форма”. 

Обернений перехід відбувається при довжині хвилі  620-680 нм.  

б — схематична структура фоточутливого аналога граміцидину С. Червоним 

виділений фоточутливий фрагмент.  

 В цих роботах була показана різниця цитотоксичності 2-х фотоформ 

похідного граміцидну С та проведені SAR дослідження структури пептиду [71;43]. 

Цитотоксичність відкритої та закритої форми була виміряна стандартним МТТ 

тестом на HeLa та COLO-205 (колоректальний рак) клітинних лініях. Щоб оцінити 

шкоду  здоровим еукаріотичним клітинам були використані мишачі BALB/c 

аортні ендотеліальні клітинні лінії. Відкрита форма показала значну токсичність 

проти тестованих клітинних ліній. В цей самий час, закрита форма була в 5.5-8.0 

раз менш активною в порівнянні із відкритою мал. 17  [43]  

Мал. 17 In vitro токсичність двох фотоформ похідних граміцилину С виміряни 

ММТ тестом  [43].  

 Ця ж сама дослідницька група зробила дизайн та синтез інгібітору  Pin1, 

використовуючи такиц самий підхід, як при розробці цитотоксичних 

фоточутливих аналогів граміцидину С. За скелет був обраний граміцидино-

подібний скафолд, до складу якого входять фотосфіч та модифікований D-пептид.  



31 

 Таке рішення теоретично дозволить вирішити головні проблеми, які 

виникали при розробці інгібіторів  Pin1. Наявність двох залишків аргініну у 

складіробить його проникним для мембран. Молекула фотосвіча дозволяє 

контролювати активність та токсичність.  D-пептид виступає в ролі ліганда, який 

зв’язується з активним сайтом PPI-ного домену Pin1. Формула інгібітору: cyclo(-

DAE-NH2-Val-Arg-Phe-Ser-Pip-bPhe-Arg-Leu-Pro-CO-), де DAE — 

диарілетилен, -CO- зв’язок через карбонільну групу, bPhe- аналог фенілаланіну із 

біфенільним замісником замість фенілу. Структура інгібітору  Pin1 зображена на 

мал. 17 

 

 

 
 

 
 

D-peptide 
 

 DAE 

 
 

         Відсутня 
фосфатна 

група! 
 
 
 
 

Мал. 17 Структура фоточутливого інгібітору  Pin1: cyclo(-DAE-NH2-Val-Arg-

Phe-Ser-Pip-bPhe-Arg-Leu-Pro-CO-). Зліва, синім кольором,  виділений фрагмент 

“фотовіча”. Справа, червоним – D-пептид. Зашишки аргігіну знаходяться по різні 

боки пептиду та предназначені для взаємодії з мембраною (електростатична 

взаемодія із негативно зарядженими форсатними групами гліцегофосфоліпідів). 
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3 Експерементальна частина 

 
 Виходячи із результатів попередніх досліджень фоточутливих похідних 

граміцидину С, в яких відкрита форма мала більшу токсичність ніж закрита [43; 

71], була висунута гіпотеза про те, що взаємодія 2-х фотоформ інгібітору Pin1 на 

основі D-пептиду (далі просто інгібітору або ліганду) з Pin1 також буде різною. 

Для того щоб підтвердити, або спростувати цю гіпотезу, ми зробили симуляцію 

молекулярної динаміки (МД) двох комплексів  відкритої та закритої форми 

інгібітору з Pin1. Для оцінки різниці в зв’язуванні ми використовували параметри, 

отримані з аналізу молекулярної динаміки, такі як різниця RMSD (середньо-

квадратичне відхилення) ліганду в комплексі протягом динаміки, оцінка енергії 

кулона та Ван дер Ваальсових взаємодій, оцінка кількості водневих звʼязків. 

Загальний план роботи полягав в отриманні координатів  комплексів Pin1-

ліганд з наступною МД на 50 нс. Також, для кращого розуміння поведінки 

фотосвічів та ферменту були пораховані динаміки (50 нс)  чистого білку та двох 

фотоформ інгібітору. Для виконаня поставленої задачі використовувалися 

програмні пакети для докінгу  Schrödinger та молекулярної динаміки GROMACS. 

3.1 Підготовка ліганда (LigPrep) 

 Обчислювальні методи стали невід'ємною частиною процесу пошуку ліда. 

Майже всі методи вимагають точних координат 3D-моделей, які беруться за 

вихідну точку. Проте, велика кількість корпоративних і комерційтих баз хімічних 

сполук містять тільки 2D молекулярні структури. Тому ефективне і точне 

перетворення 2D-3D є ключовим попередником обчислювальних аналізів. 

 Крім простого структурного перетворення, не менш важливим є  генерація 

науково обгрунтованих молекулярних моделей, які перераховують різноманітні 

конформації, які може приймати ліганд. Це різноманіття конформацій може 

призвести великої різниці в результах розрахунків.  
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 Для генерації 3D структур ліганда використовувалася програма LigPrep, 

пакета Schrödinger. Ця програма дозволяє не тільки конвертувати  2D-3D, а й 

підготувати структури для докінгу в Glide. Підготовка лігандів до докігку 

детатьно описанf в мануалі Schrödinger (LigPrep 2.3 User Manual). Основними 

етапами є: 

 1 Конвертація формату даних. Якщо вхідний файл має  SD формат, він 

конвертується в Maestro формат програмою sdconvert. . На  цьому етапі інфірміція 

про хіральності атомів записана в SD форматі конвертується в формат Maestro. 

Далі відбираються структури для подальшої обробки.  

 2. Додаються атоми водню, які були скриті (які можуть бути у молекулі 

виходячи із валентності атомів, але вони не прописані в вихідному структурному 

файлі).  Видаляються небіжані молекули, такі як молекули води, противоіони в 

солях. Програма desalter видаляє всі молекули окрім одіеї, з найбільшою 

молекулярною масою.  

 3 Нейтралізація заряджених груп програмою neutralizer, яка  додає, або 

видаляє іони водню та наступна генерація іонізованих станів.  Іonizer генеруює всі 

можливі варіанти іонізації молекули при даному pH. 

 4. Генерація різноманітних таутомерів для кожної структури, що є важливим 

для деяких типів розрахунків. 

 5. Наступним кроком йде фільтрація молекул програмою ligfilter по заданим 

заздалегідь критеріям (молекулярна маса > 1000, відсутність певної 

функціональної групи, інші).  

 6. Генерація альтернативних хіральностей програмою stereoizer для атомів 

(якщо вони не прописані в SD файлі), генерація низько-енергетичних конформацій 

циклів (ring_con) та усуненення проблемних структур (premin) наприклад коли 

атоми накладаються один на одного, перекриються Ван дер Ваальсовими 

радіусами.  
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 7 Оптимізація геометрії. Геометрія сгенерованих структур оптимізується 

обчислювальною програмою MacroModel™ або bmin. Щоб релаксувати структуру 

в трьохвимірному просторі виконується короткий конформаційний пошук 

(MMFF94s-conformational search). 

 Слід зазначити, що всі вище-вказані процедури LigPrep виконує самостійно, 

користувачу достатньо лише вказати параметри і програма зробить процедуру 

генерацію та мінімізацію 3D структур лігандів автоматично. Такими параметрами 

можуть бути наприклад кількість низькоенергетичних конформацій циклу на один 

ліганд, pH для іонізації, критерії фільтрування, вибір силового поля (OPLS3, 

MMFFs, OPLS_2005) та інщі.  

 

3.2  Жорсткий докінг в Глайді (Glide) 

 Методики HTVS, SP та  XP, які використовує  Glide для докінгу були 

детально описані статтях [72-74]. HTVS та SP використовують набір  ієрархічних 

фільтрів мал 18 для пошуку можливого місця, “пози”, ліганду в зв’язуючому сайті 

рецептору. (Під "позою" мається на увазі повний опис та специфікація ліганду: 

положення і орієнтація в просторі по відношенню до рецептора, конформація 

скафолду, конформацій групп, здатних до обертання).  

 Форма та властивості рецептору представлені сіткою (grid) з набором різних 

силових полей, які забезпечують поступову, більш точну оцінку позиції ліганду. 

Вичерпне перерахування торсійних кутів ліганда генерує набір його конформацій 

з мінімальною енергіею. Даний набір конформацій досліджуються в процесі 

докінгу. Цей набір конформацій піддається первинному скринінгу у всьому 

можливому для ліганду фазовому просторі, для знаходження перспективних 

позицій ліганду (Rough Scoring).  
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Мал 18 Glide HTVS та SP 

“воронка докінгу” 

  Пози ліганду, обрані при  первинному скринінгу мінімізуються в полі 

рецептору використовуючи стандартні функції молекулярної механіки (в даному 

випадку поле OPLS3 для SP та  XP). Нарешті, невелика кількість вибраних поз 

мінімізуеться методом Монте-Карло, та оцінюється спеціальною скоринг 

функцією, “GlideScore”.  

 GlideScore - емпірична функція оцінки, розроблена для максимізації поділу 

сполук з сильною афінністю та тих, які не мають здатності до зв'язування. Як 

емпірична функція скорингу вона складається з доданків, які враховують фізині 

процеси при зв'язуванні, в тому числі ліпофільні взаємодії, водневі зв'язки, 

енергію торсійного зв'язку, кулонівську та Ван-дер-Ваальсовську взаємодію. 

GlideScore-  модифікована і розширена версія функції  ChemScore[74].  Стартовою 

точкою для оцінки зв’язування ліганду з мішенню є емпірична функця, основана 

на функції ChemScore, яка може бути записанив такому вигляді: 
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Сумма другого доданку поширюється на всі пари атом-ліганду/атом-білку, що 

визначені ChemScore як ліпофільні. Функції f, g, і h приймають значення від 

одного до нуля (1.00-0.00). 1.00 для відстаней чи кутів, які лежать у межах норми. 

Наприклад, g(∆r) допівнює 1.00  якщо відстань  між атомами Н----Х  лежить в 

межах 1.85 Å плюс-мінус 0.25 Å, та лінійно спадає до нуля на відстані від 2.10 до 

2.50 Å. 

 Оціночна функція  GlideScore є більш складною, модифікує та розширює  

ChemScore функцію до наступної: 

 

 

 

 

 

 

 

Ліпофільн

а взіємодія залишається такою самою, як і в ChemScore. Енергія водневих зв’язків 

розділяється на різні компоненти, в залежності від типу взаемодії: донор і 

акцептор нейтральні, заряжені, або один нейтральний, а інший має заряд.  

 Другим важливим компонентом є урахування енергії кулонівської і Ван-дер-

Ваальсової взаємодії між лігандом і рецептором.  

 Третім важливим компонентом є введення a в модель енергії сольватації. 

Щоб включити сольватаційний ефект, Glide 2.5 докує воду в звязуючий сайт 

кожної стабільної конформації, та вимірюють вплив різних груп на воду 

емпіричними функціями. Особливо сприятливим для зв'язування є утворення 
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одніго або декількох водневих зв'язків білок-ліганд в межах областей гідрофобної 

кишені, як показано на мал. 19  

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 19 Біотин в комплексі з 

стрептавидином. Триплет водневих зв'язків в гідрофобній закритіц кишені, а 

також три водневих зв'язків з  карбонільною групою біотину значно сприяє 

збільшенню GlideScore для цього комплексу (∆Gexp = -18,3 ккал/моль). 

 

3.3 Моделювання методом молекулярної динаміки 

Молекулярна динаміка (МД) є методом моделювання  структури in silico для 

вивчення руху частинок (атомів). У моделюванні МД частинки здатні взаємодіяти 

одна з одною протягом певного періоду часу, утворюючи траєкторію, яка може 

дати уявлення про динамічну поведінку системи. Більшість з наступних понять 

інтерпретуються в рамках програмного забезпечення GROMACS [75].  

У методі молекулярному моделюванні функція силового поля полягає в 

моделюванні потенційної енергії атомної системи. Вона включає в себе 

функціональні форми потенційної енергії та цілий набір параметрів і здатна 

співвідносити хімічні структури або конформації з потенційними енергіями. 

Функціональну форму можна отримати за допомогою аналітичних або емпіричних 

методів, а параметри силового поля, такі як силові константи та рівноважні 
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значення енергій, можуть бути отримані з використання експериментальних даних 

або даних квантової хімії.  

 

 Багато силових полів можуть бути використані для моделювання 

біомолекулярних систем, найпопулярнішими з яких є CHARMM[76], AMBER[77], 

OPLS [78] та GROMOS [79]. 

В цій роботі ми ставили молекулярну динаміку в силовому полі CHARMM36,   

потенційна енергія V якого має вигляд:  

 
У цих умовах компоненти з індексом 0 є рівноважними значеннями і  kx (x = 

b, θ, φ, ω, UB) – константа сили для кожного типу взаємодії. 

Сума 1 відповідає енергії розтягування зв’язків заданої за допомогою 

гармонічного потенціалу, де b - довжина зв’язку. 

Сума 2 відповідає потенціалу кута гармонічних зв’язків, де  - кут 

зв’язування. 

Сума 3 відповідає за правильний двогранний потенціал у періодичному типі, 

де n - кратність, φ - двогранний кут, сігма - фазовий зсув. 

Частина 4 відповідає неправильному двогранному куту в гармонічному типі.  

Сума 5 становить потенціал Урея-Бредлі, де r1,3 - відстань між атомом 1 і 

атомом 3. Потенціал Урея-Бредлі  використовується у силі CHARMM [80]. 
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Сума 6 відображає карту коригування енергії на основі енергосистеми 

(CMAP) для хребта, φ, - діедральні кути білка. Термін CMAP розроблений 

спеціально для поля сили CHARMM. 

Сума 7 відповідає потенціалу Ван дер-Ваальса, за стандартом 12-6 функція 

потенціалу відштовхування/дисперсії Ленарда-Джонса(мал. 2.1), εij - потенційна 

глибина ями, rij – відстань між частинками. Rmin, ij– це відстань, на якій потенціал 

має мінімальне значення, σ – відстань, де чистий потенціал Ленарда-Джонса 

дорівнює нулю. 

 
Мал. 20 Графічне зображення потенціалу Ленарда-Джонса 

 

 Сума 8 – розрахунки електростатичної енергії з кулонівським потенціалом. 

qi та qj - часткові заряди частинок i та j, відповідно, rij –  відстань між частинками, 

ε0 -діелектрична проникність вільного простору. 

 

3.4 Генерація топології ліганда в  SwissParam 

Більшість силових полів для симуляції біомолекулярних систем зазвичай 

містять лише параметри для білків, нуклеїнових кислот та полісахаридів, а також 
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деяких поширених малих молекул, таких як АДФ, АТФ, НАДФ тощо. Параметри 

силового поля більшості органічних молекул (лігандів) майже завжди відсутні в 

цих силових полях. Тому деякі додаткові утиліти потрібні для генерації 

параметрів силового поля для таких лігандів, які потім можуть бути використані 

для моделювання систем білок-ліганд. В цій роботі для генерацій параметрів 

силового поля ліганда використовувався онлайн сервіс SwissParam 

(http://swissparam.ch). Сервіс створений Групою молекулярного моделювання 

Швейцарського Інституту Біоінформатики. 

 SwissParam бере данні для генерацій параметрів силового поля ліганда з 

Merck Molecular ForceField (MMFF). Двогранні кути зберігаються. Гармонічна 

частина зв’язку, кути залишаються. Заряди на атомах беруться з MMFFs. 

Параметри Ван дер Ваальсової взаємодії для найближчого типу атомів беруться в 

CHARMM22. Вище зазначені параметри призначені для розрахунків драг дизайну, 

таких як докінг, молекулярна динаміка, швидка оцінка енергії зв'язування (LIECE) 

та інше.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://swissparam.ch/
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4 Результати та обговорення 

 4.1 Аналіз  структури Pin1 та визначення ключових точок взаємодії 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для аналізу взаємодії Pin1 з лігандами була взята кристалічна структура 

комплексу  D-пептиду з  Pin1    (PDB id: 2ITK). Кристалізація проводилась з 

поліетиленглікoлем, який займає WW домен. D-пептид зв’язується в каталітичній 

кишені PPI-азного домену.    

 Після аналізу літератури та візуального огляду структури комплексу були 

виділені такі точки взаємодії D-пептиду із залишками амінокислот каталітичної 

кишені Pin1. Утворення водневих зв’язків між фосфатною групою інгібітору і так 

званою “каталітичною петлею”, яка складається з Lys63, Arg68 та Arg69. Саме ці 

зв’язки дають чималий вклад в енергію зв'язування між лігандом та  протеїном.  

Крім того, бічна гідроксильна група Ser154 формує водневий зв’язок  з 

карбонільним киснем Pip.  

 У порівнянні з проліном,  Pip повніше займає гідрофобну кишеню, 

сформовану залишками Leu122, Met130, та Phe134 (мал 21).  Шестичленний цикл 

Pip в порівнянні з п’ятичленним циклом проліну має більшу гідрофобну 

поверхню, можливо, таким чином збільшуючи афінність інгібітору до PPI-азного 



42 

активного сайту.  Цікаво, що Pip міститься в природних інгібіторах інших  PPI-аз 

FK506 і 

рапамицині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 21 

а  гідрофобна кишеня, в яку занурений пiперiдиновий цикл Pip з одного боку 

складається із залишків Leu122, Met130, та Phe134. Нижня частина активного 

сайту складається з His59 та His157. Рухлива каталітична петля на якіз 

знаходяться 

залишки 

Arg68, Arg69 

та Lys63.  
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б утворення водневих зв’язків між  Arg69, Lys63 та фосфатною групою. Наявний 

водневий зв’язку між залишком Phe та Nal, бетта-поворот. 

4.2 Побудова комплексу Pin1-інгібітор 

 Побудова моделі протеїну  

 Так як на даний момент не має кристалічної будови комплексу  Pin1 хоча б з 

однією з фотоформ нашого інгібітору, ми змоделювали її методом молекулярного 

докінгу в Glide. Першим кроком для цього був вибір та валідація моделі пептиду. 

Ми взяли за основу для побудови комплексу структуру Pin1 отриману при 

кристалізації із D-пептидом, із якої D-пептид та вода були видалені.  Так як в 

оригінальній кристалічній структурі Pin1 бракувало  11 амінокислот, від  Ser38 до 

Glu51 (GNSSSGGKNGQ), повна модель пептиду була побудована за допомогою 

онлайн-сервісу Swiss-MODEL. Для цього по амінокислотній послідовності в 

FASTA форматі провели пошук шаблону з наступним моделюванням структури 

білка по шаблону. Шаблоном була обрана структура 2zr6 (100% ідентичність 

амінокислотної послідовності).  Отримана структура після моделювання була 

майже точною копією вихідної структури. За допомогою функції align у PyMOL, 

яка суміщає структури та рахує RMSD,  ці дві структури були порівняні. RMSD 

між структурою кристаллу 2ITK та змодельованою структурою становить 0.074 

ангстрема мал 22. Змодельовану структуру ми сміливо взяли як основну модель 

фермента  Pin1 для наших розрахунків. 

https://swissmodel.expasy.org/templates/2zr6.1
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Мал. 22 Порівняння вихідної та змодельованої структури Pin1. Червоним виділена 

послідовність 11 амінокислот, які були змодельовані.   RMSD = 0.074 А () 

 

 Підготовка структур лігандів 

 Наступним етапом підготовки до докінгу було створення набору 

конформацій ліганду у відкритій на закритій фотоформах та підготовка ліганду до 

докінгу. Так як кристалічної структури жодної з фотоформ немає, цей крок є 

необхідним для проведення докінгу. Ми спробували декілька  методів та 

алгоритмів. Але, забігаючи наперед, вибрали лише один. Так, генерації 3D 

структур методом Монте-Карло у FLO не дала бажаних результатів, так як жодна 

з доступних нам програм для докінгу, Glide,  FLO не змогла дати адекватних поз 
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ліганду з пептидом.   
  

 Найкращі результати показала програма  підготовки лігандів, LigPrep, 

частина пакета Schrödinger, Maestro. Саме її ми використовували. Задані 

параметри підготовки лігандів: силове поле OPLS3;  генерація усіх можливих 

іонізованих станів при pH= 7.2+-0.2; як мінімум 32 стеріоізомера на один ліганд 

(задані хіральні центри залишати без змін). Приклад структури отриманих 

пептидних інгібіторів мал. 23  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

Mал.23 “закрита” та “відкрита”форми інгібітора, приклад 3D структури. 

 

 Підготовка протеїну до докінгу та побудова фармакофорної моделі 

робилася за допомогою програми Preparation Wizard та Glide Maestro відповідно. 

Були видалені всі молекули води, структура протеїну підготовлена (сгенеровані 

усіх можливі іонізовані стани при pH= 7.2+-0.2) та мінімізована в силовому полі 

OPLS3 (зсув важких атомів не більше ніж 0.3 ангстрема).  

 Фармакофорна модель була побудована використовуючи структурно-

оріентований підхід, та включала в себе 9 “констрейнсів” (англ. Constraints), тобто 

точок прив’язки мал. 23.  7 констрейнсів- водневі зв’язки на залишках Lys63, 

Arg68, Arg69 (повинні бути ключовими для зв’язування через водневий зв’язок 

залишка -pSer/pThr-, визначені як донори водневого зв’язку), Gly128, Asp121, 

Leu122 та Ser154. Gly128, Asp121, Leu122 були включені, тому що при докінгу 

схожих структур, як наш фоточутливий інгібітор, ці амінокислоти утворювали 

водневі зв’язки з залишками аргініну ліганда, та були визначені як акцептори 

водневого зв’язку. Ser154 зв’язується з інгібітором через карбонільну групу Pip, 

акцептор водневого зв’язку.   

 Основними констрейнсами є дві області названі position1 (для Pip) та 

position2 (для біфенілу) відповідно.  Зображені на мал. 23 оранжевими сферами. 

Припускали, що наявність 2-х точок суттєво зменшить кількість небажаних 
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результатів докінгу у порівнянні з однією. 

   Протокол докінгу. Підготовлену бібліотеку конформації лігандів відкритої 

та закритої форми докували у фармакофорну модель зображену на  мал. 23 

використовуючи Glide. Налаштування: стандартні, SP,  ліганд гнучкий, на виході 

записати до 100 поз для кожної молекули. Констрейнси були задані як “будь-який 

один ароматичний атом [а]” в   position2 та “піперидинове кільце [N1CCCCC1]” в  

position1. Так як Glide дозволяє включити в один докінг не більше 4-х збігів з 

констрейнсами, ми поставили докінг декілька разів, для кожної фотоформи 

інгібітору із комбінуванням різних констрейнсів водневих зв’язків, position1 та 

position

2 були 

включе

ними.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Мал. 23.  оранжемими сферами зображені  position1 (Pip) та position2  (біфеніл).  

Червоними та блакиними зірочками зображені констрейнси водневих зв’язків.   
 

 Перед проведенням докінгу, ми зробили оцінку нашої фармакофорної 

моделі шляхом редокінгу D-пептиду у побудовану фармакофорну модель та 

наступним порівняли результатів докінгу із кристалічною структурою.  

Результатом редокінгу стали 3 структури із досить високим  GlideScore (-7.494) та 

непоганим значенням RMSD між  D-пептиду кристалічної структури та 

сдокованої (мал. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Мал. 24 Порівняння результатів докінгу із вихідною структурою  D-пептиду за 

допомогою функцію  align у PyMOL RMSD =    1.908 (42 to 42 atoms) 

 

Результати докінгу “закритої” та “відкритої” форми інгібітору.  Отримані 

структури були оцінені та відфільтровані по значенню  GlideScore. Найкращі 

структури по значенню GlideScore мали значення -9.032 та -8.572 для “закритої” та 

“відкритої” форми відповідно. Варто зазначити,  що значення GlideScore для 

закритої та відкритої форми інгібіторів є більшим ніж отримане при редокінгу  D-

пептиду (-7.494), незважаючи на фосфатну групу D-пептиду, яка утворювала 

водневі зв’язки з Lys, Arg, що вносило значний від’ємний вклад в оцінку 

зв’язування. 

 Далі були відібрані перші 20 сполук для кожної фото-форми, які оцінювали 

візуально та орієнтувалися на дві ключові точки зв’язування: положення  Pip та  

пептидного скелету у фотосвічах відносно положення  Pip  та пептидного скелету 

D-пептиду та наявність ключових водневих зв’язків з Lys63, Arg69 каталітічної 

петлі, Ser154. Положення біфенілу  повинно було бути максимально в межах 

position2. Докінг показав, що між гідроксильною нефосфорильованою групою 

серину та Lys63, Arg69 водневі зв’язки не виникають мал. 25. Цікаво, що два 

залишки аргініну у позах з найвищім  GlideScore утворювали по декілька водневих 

зв’язків із карбоксильними атомами оксигену протеїнового скелету (Gly128, 

Asp121, Leu122 та Gly128).  
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Мал 25 результат докінгу 

відкритої форми інгібітору. 

Знизу видно водневий зв’язок 

між  Ser154 та карбонільною групою  Pip.  

 

 Так як перші 20 структур з найвищим   GlideScore не мали значної різниці в 

положенні піперідинового кільця, для проведення МД ми вирішили відібрати 2 

комплекси з найвищим   GlideScore. Як приклад основних взаємодій на  мал. 26 

діаграма ліганд-протеїнової взаємодії для закритої фото-форми інгібітору мал. 26. 

 Результати докінгу для 2-х фотоформ мають близькі значення  GlideScore та 

RMSD  = 2.574 А  
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Мал. 26 порівняння поз відкритої (зображена червоним) та закритої (зображена 

зеленім) формами інгібітору.  
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Мал. 26 фіолетовими лініями показані водневі зв’язки між закритою формою 

фотосвіча та амінокислотними залишками пептиду. Зв’язки утворюються між  
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двома Arg фотосвіча та  Gly128 іAsp121, Leu122 відповідно. Міцний водневий 

зв’язок між Ser154та С=О групою Pip, 

4.3 Молекулярна динаміка комплексів  

  

 Для оцінки взаємного руху, стабільності/конформаційних комплексів двох 

фото-форм інгібітору з Pin1 ми провели симуляцію на 50 нс кожного комплексу 

окремо, окремо протеїну та окремо лігандів. Розрахунки проводили програмою 

GROMACS/ 

Температура (в К) – 300, тиску (в кПа) – 100 та у силовому полі CHARMM36, в 

кубічному боксі (в усіх випадках стінки боксу знаходилися на відстані 9 Å від 

протеїну), застосовуючи модель води TIP3P. Для того, щоб нейтралізувати 

систему були додані іони NA+/Cl- (концентрація 0.015 моль/л) для того, щоб 

збалансувати систему, заряди були додані у випадковому порядку. 

 Протокол виконання динаміки стандартний та всі mdp файли з параметрами 

еквілібрації та динаміки були взяті з туторіалу Громаксу на їх веб-сайті 

www.mdtutorials.com/gmx/. 

Єдиними змінами стали кількість кроків еквілібрації 500000 та  динаміки 5000000 

та довжина одного кроку 1 фс. Довжина кроку при динаміці була змінена із-за 

того, що при першому запуску в з довжиною кроку 2 фс комплекс  Pin1-інгібітор 

дисоціював та був нестабільним.  

 Також, не можна не сказати про спробу поставити динаміку з обмеженням 

руху ліганду. В громаксі для цього потрібно зробити  файл параметрами 

обмеження руху ліганду “posre.itp” командою genrestr. Але результатом такої 

динаміки стала майже абсолютна нерухомість ліганду впродовж динаміки (RMSD 

= 0.065 Å) мал 27. Тому було вирішено повністю прибрати обмеження руху 

ліганду та запустити динаміку двох комплексів.  

http://www.mdtutorials.com/gmx/
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Мал. 27  динаміка модельного комплексу Pin1-D-пептид. RMSD ліганду 

протягом 23 нс не перевищило 0.065 Å.  

 

 Аналіз траєкторій молекулярної динаміки довжиною 50 нс для двох 

комплексів дав такі результати. Дві фотоформи інгібітору мають незначні 

відмінності у своїй поведінці з протеїном. Після візуального аналізу траєкторії, ми 

побачили, що відкрита форма загалом була краще зв’язана в комплекс з протеїном 

протягом всієї динаміки та досить міцно трималася в PPI-азній кишені  Pin1. 

Закрита форма на деякий час майже вийшла із каталітичної кишені, але потім 

повернулася. Візуальний аналіз траєкторії можна зробити в PyMOl, перед цим 

записавши файл з набором координат білка через певний інтервал часу (1 пс)  в 

pdb файл командою trjconv. Наступні 4 графіки демонструють рух 2-х фотоформ 

інгібітору аідносно білку. Були виміряні мідстані між атомом азота  Lys63 та 

гідроксильною нефосфорильованою групою серину для оцінки відстані між 

інгібіторами та каталітичною петлею. Жодного разу відстань не була меншою за 
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2.5  Å та водневі зв’язки не утрорювалися. Середне значення було в околі 5  Å для 

закритої форми та 4  Å для відкритої мал 

28. 

Мал. 28    Відкрита форма    Зарита форма 

вiдстань між атомами  N та О в Lys63NH3
+ - НОSer  

  

Відстані між 4-м атомом карбону фенільного кільця Phe134 гідрофобного карману 

Pin1 та 4-м атомом піперидинового кільця ліганду також була порахована. Із 

графіків видно, що видно, що відкрита форма є більш рухливою по відношенню до 

пептиду. Закрита ж навпаки, більш стабільною окрім одного моменту, коли 

комплекс ліганд-пептид майже дисоціював (18-23 нс). Графіки зображені на 

малюнку нижче.  
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Ма

л. 

28    

Від

кр

ит

а 

фо

рма    Зарита форма 

вiдстань між атомами  4-С в Phe134 та 4-С в  Piр1 

 

Із візуального аналізу можна зробити висновки, що обидва інгібітори не 

дисоціюють та досить стабільно тримаються в каталітичній кишені. 

Після цього були пораховані енергії кількість водневих зв’язків протягом 

динаміки, енергія Кулонівської та Ван дер Ваальсової взаємодії та побудовані 

гра

фіки

. 

Дані 

сере

дніх 

знач

ень 

пред

став

лені в таблиці 1 та на Мал 29 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал 29 кількість водневих зв’язків протягом МД 

 

 

Таблиця 1 

Середне значення 
енергії 

кулонівських сил 

Середне значення  
Ван дер 

Ваальсових сил 

Середня кількість 
водневих зв’язків 

“Відкрита” форма -140.019 кДж/моль -210.319 
кДж/моль 

2.975 

“Закрита” форма -126.976 
кДж/моль 

-190.34 
кДж/моль 

2.560 

 

 На мал. 28 представлені графіки кількості водневих зв’язків. На них видно, 

що після 20 нс обидві фото-форми інгібітору стабілізувалися та в середньому 

мають по 3 водневі зв’язки.  

 Із оцінки енергій взаємодії видно, що взаємодія відкритої фото-форми 

інгібітору більш енергетично вигідна. Різниця між енергіями взаємодії становить -

14 кДж/моль для кулонівської взіємодії та -30 кДж/моль для Ван дер Ваальсової 

взаємодії. Графіки для обох енергій представлені нижче. Мал 29 а,б 
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Як видно із графіків значення кулонівської енергії взаємодії для обох фото-форм 

інгібітору спочатку динаміки коливалося але в кінці були рівноважними та майже 

однаковими. Червоним кольором на графіку зображена енергія кулонівської 

взаємодії для D-пептиду. Як бачимо. Фосфатна група дає чималий вклад цю 

енергію та наявність стабільних 3-х додаткових водневих зв’язків між  D-

пептидом та 

позитивно 

зарядженими 

залишками  

Lys63 та Arg68.  
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Мал 29-б Енергія Ван дер Ваальсової взаємодії 

  

Як і на графіках з кулонівською взаємодією, Ван дер Ваальсова енергія спочатку 

була більша у відкритій фото-формі, але після 25 нс значення для обох фото-форм 

майже не відрізнялися.  

 

Розрахунок  RMSD руху кожної з фото-форм ліганду  представлений на графіку 

зображеному на мал 30. Як видно із графіку, “відкрита” форма пептиду є більш 

рухливо,  ніж “закрита” 
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Мал. 30 порівняння РМСД двох лігандів. 

Сумуючи отримані  дані із троекторій МД можна зробити такі висновки, що у 

взаємодії двох фото-форм із білком немає сильної різниці. Обидві фото-форми 

інгібітору після приблизно 25 секунд еквілібрації зайняли стійке положення по 

відношенню до протеїну та їх взаємодія оцінена енергією Кулона та Ленарда-

Джонса була приблизно однаковою. Але, варто зазначити, що “відкрита” фото-

форма інгібітору була більш стабільна та протягом динаміки більш повно 

каталітичний карман, в той час як “закрита” фото-форма була менш стабільною. 

 Опис руху протеїну. Рух білку у всіх трьох динаміках майже не відрізнявся. 

На мал31 показані флуктуації кожної амінокислоти по відношенню до середньої 

структури.   
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Мал. 31 флуктуаційні рухи амінокислотних залишків чистого протеїну та 

протеїну в комплексі з відкритою та закритою фото-формою інгібітору. Цікавим є 

те, що в кожній з трьох динамік амінокислоти від 35 до 45 були досить рухливими 

(0.5 нм). Але майже ніяк не впливали на зв’язування інгібіторів з Pin1. Цікавий 

факт: саме амінокислоти від 38 до 51 нам “збудував” Swiss-MODEL :) 
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Висновки  

 В цій роботі ми дослідили успішно дослідили взаємодію фоточутливих 

пептидних інгібіторів та Pin1. Як результат були відпрацьовані алгоритми докінгу 

та побудована робоча фармакофорна модель, яка включає в себе два ключових 

“констрейнси”.  

В результаті докінгу циклічного поліпептиду із включеним в нього фоточутливим 

фрагментом були отримані сотні комплексів для кожної із фото-форм інгібітору, 

які мали досить високий GlideScore, навіть вищий, ніж у вихідного ліганду. По 

результатах докінгу дві форми інгібітору не показали значущої різниці ані в  

GlideScore (-9.02 та -8.5), ані в характері з’єднування з  Pin1 (мали однакові 

водневі зв’язки, однакове розташування Рір).  

 Після цього була відпрацьований алгоритм молекулярної динаміки та 

внесені деякі зміни в стандартний протокол. Так, ми побачили, що не можна 

штучно обмежувати рух ліганду так як він стає майже нерухомим, що не є фізично 

достовірно. Після аналізу даних молекулярної динаміки можна зробити такий 

висновок, що різниця взаємодії двох інгібіторів є, хоча вона досить незначна. 

Відкрита форма показала більшу середню енергію зв’язування з протеїном та була 

більш стабільною протягом симуляції, відкрита форма навпаки, одного разу 

майже вийшла із зв’язуючого сайту ферменту. Хоча, слід зазначити, що після 25 

нс обидві форми інгібітору стабілізувалися (про це свідчить їх РМСД) та 

вирівнялися по значенню енергій Кулона та Леннарда-Джонса.  Тому, різниця 

взаємодії двох фотоформ з Pin1 та відповідь на питання, яка з них зв’язується 

краще залишається відкритим.  

 Задля вирішення цього питання та як план подальшої роботи необхідно 

поставити ряд симуляцій та статистично співвіднести отримані результати, щоб 

мати якусь середню картину. Також, можно подовжити симуляцію до 100 нс, що 
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доповнить картину. 

Оцінка вільної енергії зв’язування методом MM-GBSA дала б більш точну 

відповідь. Також, проведення біотестів на  Pin1 двох фото-форм інгібітору та 

вимірювання IC50  дасть точну відповідь на питання, яка з фото-форм є більш 

активною і могло б полегшити інтерпретацію  

 Отже, ще раз підсумовуючи: 

 1. “Відкрита” форма є більш рухливо ніж закрита (що і варто було 

очікувати) та її комплекс більш стабільний. 

 2.  Середня енергія зв’язування відкритої форми інгібітору більша, ніж 

“закритої” форми. На 30 кДж/моль енергія Ван дер Ваальса та на 14 кДж/моль 

енергія Кулона. 

 3. Протеїн майже не змінює своєї рухливості в комплексах з інгібітором в 

порівняні з чистим протеїном.  
  

4. Подальші дослідження методом  MM-GBSA можуть дати більш точну 

відповідь на питання, яка з фото-форм інгібітору краще зв’язується із  Pin1. 
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