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Гамма-глутамілтранспептидаза 1 людини, 

біологічна роль та методи інгібування

(Літературний огляд)

 hGGT1 також відома як гамма-глутамілтранспептидаза – фермент 

який передає γ-глутамільну групу від глутатіону (GSH) та інші γ-

глутамільні сполуки до амінокислот або дипептидів. Відомо, що 

підвищений рівень hGGT1 призводить до багатьох захворювань: 

світлоклітинної нирковоклітинної карциноми, хромофобної

нирковоклітинної карциноми, полікістозності яєчників та інших. 



Структура hGGT1 

 hGGT1 складається з двох 

субодиниць – великої (bGGT1) та 

малої (sGGT1). Довжина 

поліпептидного ланцюга білка 

становить 569 амінокислот, а 

молекулярна маса — 61 410.



Активний центр

 Активний центр – це місце

зв’язування ліганду з білком, яке 

проявляє найбільшу активність. 

 У hGGT1 активний центр знаходиться 

у малій субодиниці. Кінцем 

активного центру є Thr-381.

Активний центр



Інгібітори hGGT1 

Структура 6- діазо-5-оксо-

норлеуцин (DON)

 Проводяться інтенсивні зусилля щодо 

виявлення інгібіторів ферменту hGGT1. 

Один зі знайдених інгібіторів, 6- діазо-5-

оксо-норлеуцин (DON), інгібує hGGT1. 

Але нажаль DON також інгібує багато 

незамінних ферментів, що 

метаболізують глютамін, що робить 

його занадто токсичним для 

використання в клініці як інгібітор hGGT1. 

Було досліджено молекулярний 

механізм гальмування hGGT1 за 

допомогою DON для визначення 

можливих стратегій підвищення його 

специфічності для hGGT1. DON –

незворотний інгібітор hGGT1. 



Інгібітори hGGT1 (продовження)

 Наступний перспективний інгібітор

hGGT1 це 2-аміно-4-([3-

(карбоксиметил)феніл](метил) 

фосфоно)-бутанової кислоти

(GGsTop), який є хімічно стійким і 

нетоксичним у порівнянні з DON. 

Структура GGsTop



Інгібітори hGGT1 (продовження)

 Також інгібітором hGGT1 є 2S-азаніл-

4-[1-(2R-гідрокси-2-оксоетиламіно)-1-

оксиданіліден-бутан-2-іл] 

оксисульфоноилбутановая кислота 

DDB. Було проведено комп’ютерне

дослідження на основі відомої

моделі DDB.

Структура DDB
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Розробка структури потенційних 

інгібіторів hGGT1

(практична частина)

 У даній роботі для передбачення структури комплексів біологічних 

молекул був застосований метод молекулярного докінгу. Це метод 

молекулярного моделювання, який дозволяє передбачити найбільш 

вигідну для утворення стійкого комплексу орієнтацію і положення однієї 

молекули по відношенню до іншої. Результатом моделювання є 

конформація ліганду, яка найкращим чином взаємодіє з білковим 

центром зв’язування. Одержані в такий спосіб дані дозволяють 

проводити цілеспрямований синтез сполук із заданими на 

молекулярному рівні параметрами. Пошук потенційно ефективних 

інгібіторів hGGT1 був здійснений на основі DDB, який є активним 

інгібітором даного білка.



 Моделювання 3D сполук-лігандів, утворених шляхом заміни замісників у 

молекулах DDB, було здійснено за допомогою програми PcModel v8.0. Для 

дослідження було використано 17/17 сполук, структуру яких можна зобразити 

загальною формулою:
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Енергія спорідненості ліганду до 

активного центру hGGT1-комплекс

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 E,

ккал/моль

Кількість

Н-звязків

2.01 Н Н Н Н Н Н -6,1 3

2.02 H H H H COOН H -4,2 3

2.03 H H H H H NH2 -5,8 6

2.04 H H t-But COH H H -4,0 0

2.05 OH H OH H H H -4,6 0

2.06 H H H COMe H H -4,6 0

2.07 H OH H H Et H -6,6 7

2.08 OCOМе H H H H H -4,7 2

2.09 H OH H Me H NH2 -5,0 10

2.10 H H C5H9 H H H -5,0 0

2.11 OH C10H19 H NH2 H H -5,4 5

2.12 Et Et H COMe H H -4,8 0

2.13 C6H6 H H H H COOH -5,4 4

2.14 H NH2 H COOH H H -4,1 2

2.15 H H COOH H H C5H9 -6,3 5

2.16 Н Н Н Н Н Ph -6,7 5

2.17 Н Н Н Н Н п-C6H4-NH2 -6,5 11



 Місце зв’язування DDB з hGGT1-

комплексом являє собою 

гідрофобну порожнину. Докінгові

результати показали утворення 

кластеру з енергією -6,1 ккал/моль. 

Досліджувана речовина формує 

три водневі зв’язки в активному 

центрі білка. 

Комплекс DDB - hGGT1



Місце зв’язування ліганду в 

активному центрі



 DDB та сполуки на його основі взаємодіють головним чином з 

протеїном hGGT1 шляхом утворення гідрофобних зв’язків. 

 Нами обрано 2 найбільш вигідних енергетично структур з енергією 

утворення комплексу ліганд-білок -6,5 і -6,7 ккал/моль. 



Підвищення інгібуючої активності 

збільшується при введені до молекули 

DDB етилу в положення 5.



При введені ароматичного ядра в положення 6 енергія 

утворення комплексу була найкращою, а стабілізація 

відбувалася як за рахунок гідрофобних, так і водневих 

з`вязків



 Обрані нами сполуки з найкращими енергіями спорідненості було б 

доцільно провести первинний (доклінічний) скрінінг на токсичність та 

з’ясувати побічну дію щодо їхнього впливу на організм. При цьому 

необхідно підтвердити високу специфічність інгібіторів до hGGT1, щоб 

попередити інгібування інших життєвонеобхідних глутамаз.



Висновки

1. Зібрано дані щодо вивчення будови та принципів функціонування hGGT1-комплексу. 
З’ясовано, шо hGGT1 являє собою фермент, надлишок концентрації якого викликає 
концерогенні захворювання.

2. Проведено докінг сполуки DDB в активний центр hGGT1-комплексу. Розрахована енергія 
утворення комплексу DDB з hGGT1. Вона дорівнює -6,1 ккал/моль.

3. Змодельовано похідні найефективнішого інгібітора hGGT1-комплексу DDB за допомогою 
PcModel.

4. Досліджено взаємодію hGGT1-комплексу з 16 сполуками, змодельованими на основі 

DDB. Дані ліганди взаємодіють з hGGT1-комплексом, головним чином, шляхом утворення 
гідрофобних зв’язків. Введення до молекули DDB алкільних фрагментів в положення 5 та 6 
призводять до зростання її спорідненості з білком. Серед досліджених сполук виявили 2 
потенційно найбільш ефективні сполуки щодо інгібування hGGT1-комплексу між DDB, про 
що свідчить енергія спорідненості ліганд-білок, яка для даних сполук дорівнює -6,5 та -6,7 
ккал/моль. Утворені комплекси стабілізуються більшою кількістю зв’язків у порівнянні з 

комплексом hGGT1-DDB. Отже, дані сполуки в подальшому можуть стати потенційними 
ефективними препаратами для підвищення чутливості до стандартної хіміотерапії. 



Результати дослідження апробовані VI International

Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY » February 5-7, 2020 

Liverpool, UK

Тези наукової роботи: пошук

потенційних інгібіторів гама-

глутамілтранспептидази людини.
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