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ЖУРБА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 
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Науковий керівник: ГОЛОДАЄВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, доцент кафедри загальної та 
біологічної хімії №2 Донецького національного медичного університету,  
кандидат хімічних наук. 

Мета: комп’ютерне моделювання ефективних та селективних потенційних ін-

гібіторів hGGT1.  

Завдання дослідження: 

1. Зробити аналітичний огляд літератури щодо вивчення будови та біологічної 

ролі ферменту-мішені hGGT1 та глутамаз hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK-, h 

GLRX3 та hGLRX5, що відіграють важливу роль в метаболізмі глутатіону в 

організмі людини. 

2. Змоделювати похідні сполуки DDB. 

3. Виконати молекулярний докінг DDB та модельних сполук з hGGT1-, hGST 

T2-2-, hGLRX2-, hGLSK-, h GLRX3- та hGLRX5-комплeксами. 

4. Проаналізувати енергії споріднення досліджуваних сполук до активного 

центру ферменту-мішені hGGT1 комплексу. 

5. Проаналізувати енергії споріднення досліджуваних сполук до активних цен-

трів важливих глутамаз hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, h GLRX3 та hGLRX5 

комплексів. 

6. Виявити напрями модифікації DDB, які призводять до сполук, потенційно 

більш ефективних інгібіторів, з одного боку, та менш токсичних до важливих 

глутамаз, з іншого у порівнянні з DDB.  

Об’єкт дослідження: модельна структура hGGT1, hGST T2-2, hGLRX2, 

hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 комплекси. 

Предмет дослідження: взаємодія модельних сполук з hGGT1, hGST T2-2, 

hGLRX2, hGLSK, h GLRX3 та hGLRX5 комплексами. 

В даній роботі пошук потенційно ефективних та селективних інгібіторів hGGT1 у порівнянні з hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 був здійснений на основі DDB, який є активним 

інгібітором даного білка-мішені hGGT1. 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.  

DDB та сполуки на його основі взаємодіють головним чином з протеїном hGGT1 шляхом утворення гідрофобних зв’язків. Підвищення інгібуючої активності збільшується при введені до молекули DDB 

етилу в положення 5(2.07). При введені ароматичного ядра в положення 6 енергія утворення комплексу була найкращою, а стабілізація відбувалася як за рахунок гідрофобних, так і водневих зв’язків(2.17). 

Однак, звертаючи увагу на взаємодію обраних лігандів, не лише з білком-мішенню hGGT1, алей на взаємодії з іншими важливими глатамазами, аналіз отриманих даних продемонстрував, що більшість 

моделей утворюють більш міцні комплекси з hGLSK, у порівнянні з вихідним лігандом DDB, тобто будуть проявляти більш високу токсичність до hGLSK та призводити до руйнівних наслідків оксидативного 

стресу клітини нирок. Слід звернути увагу, що незважаючи на перспективність моделей 2.07 та 2.16, їм характерні й сильніші спорідненості з глутамазами у порівнянні з DDB, утворюючи більш міцні 

комплекси. 

Модель 2.03 хоча й продемонструвала дещо нищу енергію спорідненості до білка-мішені hGGT1 у порівнянні з іншими моделями, проте виявилась найменш токсичною до життєвоважливих ізоформ 

глутамілоксиредуктаз hGLRX2, hGLRX3 та hGLRX5 та hGST T2-2 (-3,8 ккал/моль) у порівнянні з комплексам з DDB.  

Модель 2.17 у порівнянні з моделями 2.01 та 2.03 проявила меншу селективність, зокрема до ферменту hGLRX5, проте показала найкращу вибірковість до hGGT1 у порівнянні до hGST T2-2, hGLRX2, 

hGLSK, та hGLRX3. 

Опираючись на отримані данні обрані нами сполуки 2.03, та 2.17 з найкращими енергіями спорідненості було б доцільно провести первинний (доклінічний) скрінінг на токсичність та з’ясувати побічну 

дію щодо їхнього впливу на організм. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ: 

1. Зібрано дані щодо вивчення будови та принципів функціонування hGGT1-комплексу. З’ясовано, шо hGGT1 є ферментом, надлишок концентрації якого 

викликає канцерогенні захворювання. 

2. Проведено вивчення літературних даних, щодо будови важливих глутамаз hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 та їх функцію в організмі 

людини. З’ясовано, шо hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 являють собою ферменти, що беруть участь у метаболізмі глутатіону та 

попереджають розвиток оксидативного стресу клітини з подальшим апоптозом.  

3. Проведено докінг сполуки DDB в активні центри  hGGT1, hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 -комплексів. 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 призводить до зростання її 

спорідненості з білком. Серед досліджених сполук виявили 3 потенційно найбільш ефективні сполуки щодо інгібування hGGT1-комплексу ніж DDB, про 

що свідчить енергія спорідненості ліганд-білок, яка для даних сполук знаходиться в межах від -6,5 - -6,7 ккал/моль. Утворені комплекси стабілізуються 

більшою кількістю зв’язків у порівнянні з комплексом hGGT1-DDB.  

5. Досліджено взаємодію hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5-комплексів з 16 сполуками, змодельованими на основі DDB.  

6. Моделі 2.03 та 2.17 проявили найкращу селективність до білка-мішені hGGT1 (енергія спорідненості -5,8ккал/моль та -6,5 ккал/моль відповідно) у 

порівнянні з важливими глутамазами людини hGST T2-2 (енергія спорідненості -3,8ккал/моль), hGLRX2 (енергія спорідненості -2,8ккал/моль та -3,4 ккал/

моль відповідно), hGLSK (енергія спорідненості -5,5 ккал/моль та -5,9 ккал/моль відповідно), hGLRX3 (енергія спорідненості -3,5 ккал/моль та -3,3 ккал/

моль відповідно)  та hGLRX5 (енергія спорідненості -3,1ккал/моль та -3,8 ккал/моль відповідно). Дані ліганди взаємодіють з hGGT1-комплексом головним 

чином шляхом утворення гідрофобних зв’язків. Введення до молекули DDB аміногрупи (2.03) в положення 6 призводить до зменшення спорідненості з 

гідрофобними порожнинами активних центрів важливих глутамаз, знижуючи  її спорідненості з білком. В свою чергу введення до молекули DDB 

амінофенільної групи (2.17) в положення 6 призводить до збільшення спорідненості з гідрофобною порожниною активного центру hGGT1 та зменшення 

взаємодії з активними центами важливих глутамаз. Серед досліджених сполук виявили 2 потенційно найбільш селективні сполуки щодо інгібування 

hGGT1-комплексу та глутамаз hGST T2-2, hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 ніж DDB, про що свідчить енергія спорідненості ліганд-білок. 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. 

Порівняльна діаграма розподілу енергій спорідненості 

комплексоутворення ліганд-білок hGGT1, hGST T2-2, 

hGLRX2, hGLSK, hGLRX3 та hGLRX5 –комплексів 

Взаємодія молекули 2.17(найбільш перспективна молекула) з hGGT1 (А), hGLSK (Б), hGST T2-2 (В), hGLRX5 (Г), 

hGLRX3 (Д), hGLRX2 (Е) 

А Б В 

Г Д Е 


