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  چکیده

ده امتعارف گیرن ان غیرمعمول و عملکرد ن ی بی
اپیدرمی  اکتورھای رشد  می تواند عامل ) EGFRs(ف

افت ھای مختلف باشد ده بدخیمی در ب د کنن ان . ایجا از می
ده  ده EGFRs ،HER2تمامی اعضای خانوا - ای میگیرن

د نیز می  لیگان اشد کھ در عدم حضور  د دیمر شده و ب توان
ایجاد سرطان  HER2. فعال گردد دارای نقش مھمی در 
ان است ال . پست ادی مونوکلون آنتی ب داروی ھرسپتین یک 

اشد کھ دمین خارجی می ده و  HER2ب دا را ھدف قرار 
ام رسانی  آبشار پی قای  ل ا ایجاد دیمرھای فعال و  مانع از 

این پژوھش جھش. گردددرون سلولی می ای ھای نقطھدر 
افزایش تمایل ھرسپتین بھ  ده  HER2بھ منظور  ا ف است ا  ب

سازی منطقی طراحی شده و در نھایت ھای مدلاز روش
ده از نقطھ میزان کارایی موثرترین جھش فا ا است ای ب

امیک مولکولیروش مدل دین مورد بررسی قرار  سازی 
آمده ھرسپتین دارای . گرفت ایج بھ دست  براساس نت

جیره سبک، کمپلکس در زن Tyr92Aspجھش 
ا  ایدارتری را نسبت بھ شکل وحشی ب ایجاد  HER2پ

دار با  Asp92کرده و  ای می تواند یک پل نمکی پ
Lys596  ز انرژی  HER2ا د کند کھ باعث کاھش  ایجا

آنتی اتیک بین  لکتروست ا ا ادی ھرسپتین ب . گردد HER2ب
ا توجھ انجام شده بھ نظر می ب لعات  رسد کھ بھ مطا

ال دارای ھرسپتین بھ عن ادی مونوکلون آنتی ب وان یک 
افزایش تمایل بھ  انسیل الزم  بھ منظور  می  HER2پت

  .باشد

اپیدرمی،  :واژگان کلیدی اکتور رشد  ، HER2گیرنده ف
ای، مدل سازی ھرسپتین، طراحی ھوشمند جھش نقطھ
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ABSTRACT 
Overexpression and malfunction of human 
epidermal receptors (HERs) is associated 
with occurrence of malignancy in various 
t issues.  Among EGFRs, HER2 as an orphan 
receptor could dimerize and activate without 
presence of any kind of l igands.  
Overexpression of HER2 has significant role 
in incidence of breast  cancer. Herceptin, an 
approved therapeutic monoclonal antibody,  
targets extracellular domain of HER2 which 
result  to inhibit ion of dimerization and 
consequently blocking induction of 
intracellular signaling cascades.  Efficiency 
of point mutation,  which is offered based on 
rational design approach for affinity 
maturation of Herceptin, was investigated 
by 10 ns of molecular dynamic simulation. 
According to our results,  Herceptin with 
mutated l ight chain make a more stable 
complex with HER2 compared to wild type.  
Asp92 in mutated VL of Herceptin 
constructs a stable salt  bridge with Lys569 
on HER2 which decreases the electrostatic 
energy between VL of Herceptin and HER2 
thereby affects RMSD values of IV-HER2 
during 10 ns of MD simulation.  Herceptin 
(VL; Tyr92Asp)-HER2 complex showed 
lower level of total energy during allover of 
MD simulation in comparison with 
Herceptin-HER2 complex.  Our molecular 
modeling investigation demonstrated that 
affinity maturation of Herceptin through 
rational design could be improved via 
mutation of Tyr92 to Asp in VL chain of 
antibody. Affinity improvement of 
Herceptin for HER2 could lead to increase 
efficiency and reduction in dose or 
frequency of administrations.   

Keywords: EGFRs, HER2, Herceptin, Rational 

design of point mutation, Molecular dynamic 

simulation. 
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  مقدمھ

رشد بھ ھمراه قسمت  ھای فاکتورگیرنده

درون سلولی خود کھ دارای نقش کینازی 

باشد دارای نقش بسیار مھمی در رشد می

گی، ھا، زنده ماندن، میزان چسبندسلول

باشند مھاجرت و تمایز سلول ھا می

)Yarden 2001( .ای خانواده گیرنده ھ

کھ در ) EGFRs(فاکتور رشد اپیدرمی 

خوانده می شوند از چھار  HERانسان 

 Yarden(گیرنده تراغشایی تشکیل شده است 

رای سھ قسمت دا EGFRsخانواده . )2001

باشد کھ عبارتند از با عملکرد متفاوت می

دمین خارجی متصل شونده بھ لیگاند، دمین 

ھیدروفوبیک تراغشایی و یک دمین 

سیتوپالسمی با قابلیت تیروزین کینازی 

)Yarden 2001( .  

باعث القا و کنار ھم  EGFRاتصال لیگاند بھ 

ھا و در نھایت باعث قرار گرفتن گیرنده

گیری ساختارھای ھمو و یا شکل

 Yarden(گردد ھا میھترودیمری گیرنده

and Sliwkowski 2001; Wiley 2003(. 

دیمری بھ فعال شدن گیری ساختارھای شکل

ھا  و خصوصیت تیروزین کینازی گیرنده

فسفریلھ شدن ساختارھای درون سلولی 

-ھا می انجامد کھ فعال سازی مسیرگیرنده

ھای پیام رسانی درون سلولی بھ دنبال دارد 

)Qu 2002( .HER2 ) کھERBB2  نیز

دارای ھیچگونھ لیگاند ) خوانده می شود

باشد و ھیچکدام از اختصاصی نمی

قابلیت  HERھای اختصاصی خانواده لیگاند

بھ ھمین دلیل .  اتصال بھ آن را ندارند

HER2 تواند در حضور فعال دیگر تنھا می

دارای ) HER3مانند ( EGFRھای خانواده

 Stern and Kamps(فعالیت قابل توجھ باشد 

بنابراین در حضور لیگاندھای   )1988

 HER2ھای گیری ھترودیمرمتفاوت شکل

گر ھترومرھا و یا تر از دیبسیار محتمل

 Tzahar, Waterman et(باشد ھمومرھا می

al. 1996(. HER2  ھمواره بھ ھمراه دیگر

گردد از این بیان می EGFRاعضای خانواده 

رو بھ عنوان یک عامل اصلی در انتقال پیام 

شود شناختھ می EGFRتوسط خانواده 

)Klapper, Glathe et al. 1999(.  تا بھ

ھای بادیامروز از انواع مختلف آنتی

مونوکلونال و ھمچنین ساختارھای شیمیایی 

ی فعالیت تیروزین کینازی مھار کننده

)TKIs ( جھت کنترل فعالیتEGFRs  در

-آنتی. ھای سرطانی استفاده شده استسلول

ونوکلونال از طریق اتصال بھ ھای مبادی

و تحریک  EGFRsقسمت خارج سلولی 

ھای ایمونولوژیک مانند فعال ایجاد واکنش

ساختن سیستم کمپلمان و یا واکنش ھای 

ADCC بادیو القای بازجذب کمپلکس آنتی-

ژن از طریق غشا، باعث مھار عملکرد آنتی

. )Harari 2004(گردند این گیرنده می

ھرسپتین، آنتی بادی مونوکلونالی می باشد 
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از قسمت  IVکھ بھ شکل اختصاصی دمین 

را ھدف قرار داده و  HER2خارج سلولی 

بدین ترتیب مانع دیمر شدن و انتقال سیگنال 

بھ درون سلول و در نھایت مانع از رشد و 

 .Shepard, Jin et al(تکثیر سلول می گردد 

ھای درمانی بادیافزایش تمایل آنتی. )2008

تواند تنھا میمورد نظر نھ ژننسبت بھ آنتی

باعث کاھش دز مصرفی و بھ دنبال آن 

کاھش اثرات جانبی گردد بلکھ در عین حال 

می تواند باعث کاھش دفعات تیمار و کاھش 

. )Carter 2006(چشمگیر ھزینھ گردد 

ایی طراحی شده استفاده از جھش ھای نقطھ

سازی بھ منظور ھای مدلاز طریق روش

ژن روشی بادی بھ آنتیافزایش تمایل آنتی

و در  )Lippow, Wittrup et al. 2007(موثر 

قیاس با روش  عین حال بسیار ساده تر در

ھایی مانند تولید کتابخانھ ھای ژنی می باشد 

)Carter 2006(.  

 ھاروش

-مپلکس شبیھ سازی دینامیک مولکولی ک

HER2 ھرسپتین 

کھ حاوی  1N8Z.pdbدر اولین مرحلھ، فایل 

 ھرسپتین -HER2ساختار بلوری کمپلکس 

باشد از بانک اطالعات پروتئین تھیھ می

بھ منظور . )Rose, Bi et al. 2013(گردید 

صرفھ جویی در زمان انجام فرآیند شبیھ 

بادی از آنتی Fvھای دمینسازی، تنھا 

) HER2 )IV-HER2از  IVو دمین  ھرسپتین

انتخاب شده و با موجود در ساختار بلوری 

سازی شبیھGromacs   افزاراستفاده از نرم

ھای پس از اضافھ نمودن اتم .انجام شد

ھیدروژن و بھینھ سازی اولیھ، کمپلکس 

ژن در درون یک قفس آبی آنتی- بادیآنتی

بھ  .قرار گرفت )SPCمدل ( مکعبی شکل

سازی میزان بار پروتئین بھ منظور خنثی

 -CLو  +Naھای تعداد مورد نیاز از یون

استفاده گردید و بھ این ترتیب میزان بار 

پس از خنثی . سیستم بھ صفر رسانده شد

ژن ساختار آنتی-بادیشدن کمپلکس آنتی

 Steepestپروتئینی با استفاده از الگوریتم 

descent  )SD( پس از . سازی گردیدبھینھ

انجام فرآیند بھینھ سازی دمای ساختار 

درجھ  ٣٠٠بھ  ھرسپتین- HER2کمپلکس

پیکوثانیھ  ١٠٠کلوین رسانده شد و در طی 

از فرآیندشبیھ سازی دینامیک مولکولی و با 

متعادل شده و  NVT ensembleاستفاده از 

سازی، پس از آن در طی آخرین مرحلھ آماده

پیکوثانیھ با  ٢٠٠ختار پروتئینی در طی سا

بھ تعادل  NPT ensembleاستفاده از روش 

در نھایت ساختار بھ تعادل . رسانده شد

ثانیھ و با استفاده از نانو ١٠رسیده در طی 

GROMOS96 43a1 force field  شبیھ سازی

اختار ھای سازی سبھ منظور شبیھ. گردید

ای کر شده برجھش یافتھ نیز از روش ذ

تمامی مراحل . ساختار فوق استفاده شد

سازی و آنالیزھای انجام شده با استفاده شبیھ
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 Van(انجام شد  Gromacs  4.5.4از نرم افزار 

Der Spoel, Lindahl et al. 2005(  و

تصاویر ارائھ شده از ساختار بلوری با 

تھیھ  VMD 1.8.7استفاده از نرم افزار 

  .گردید

  نتایج

جستجوی موقعیت مناسب برای ایجاد جھش 

  اینقطھ

ھای اندک شتن برھم کنشزنجیره سبک با دا

می ) HER2 )IV-ERBBاز  IVبا دمین 

تواند دارای پتانسیل باالیی بھ منظور ایجاد 

ھای ھوشمند و در نتیجھ افزایش تعداد جھش

اگر چھ . باشد IV-HER2ھا با کنشبرھم

پیوندھای ھیدروژنی دارای نقش بسیار 

ژن ھستند بادی بھ آنتیمھمی در اتصال آنتی

توانند دارای نقش نمکی می ھایاما پل

ژن بادی بھ آنتیموثرتری در اتصال آنتی

از میان . )Sinha, Li et al. 2007(باشند 

تارھای آمینواسیدھای متداول در ساخ

ھای پروتئینی، آمینواسیدھای دارای گروه

مانند  لیزین، (جانبی با خاصیت بازی 

ھای و آمینواسیدھای دارای گروه) آرژنین

مانند گلوتامیک (جانبی با خاصیت اسیدی 

می توانند پل ھای ) اسید اسید و آسپارتیک

از میان . یونی پایداری را ایجاد کنند

اد جھش  بھ ھای موجود برای ایجموقعیت

نظر می رسد کھ با جایگزینی یک آمینواسید 

گلوتامیک اسید و یا (با زنجیره اسیدی 

بتوان یک پل یونی پایدار ) آسپارتیک اسید

ایجاد  IV-HER2از  Lys569را با آمینو اسید 

  .نمود

بھ منظور  ،با توجھ بھ نکات ذکر شده

  افزایش 

  
-HER2میزان انرژی پتانسیل کمپلکس . ١ ریتصو

و  Tyr92Asp(و اشکال جھش یافتھ  ھرسپتین
Tyr92Glu (در طی فرآیند بھینھ سازی ھرسپتین.  

  

از طریق ایجاد  ھرسپتینتمایل آنتی بادی 

 Tyr92Aspھای جھش ،ھای نمکیپل

در زنجیره  Tyr92Gluو ) ٣تصویر شماره (

سازی شدند و مدل ھرسپتینسبک آنتی بادی 

پیوندھای (ھای اشکال جھش یافتھ کنشبرھم

پس  HER2با ) ھای نمکیھیدروژنی و پل

ھای تولید شده از بھینھ سازی ساختار

ھمانگونھ کھ در تصویر . محاسبھ گردید

نشان داده شده است ساختارھای  ١شماره 

جھش یافتھ نھ تنھا باعث ناپایداری کمپلکس 

HER2-گردند، بلکھ نمی ھرسپتین

با  .کنندرا ایجاد می ساختارھایی پایدارتر

توجھ بھ تعداد محاسبھ شده پیوندھای 
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ھای یونی و میزان پایداری ھیدروژنی، پل

ژن آنتی- بادیھای مختلف آنتیکمپلکس

بھ نظر می رسد کھ شکل ) ١جدول شماره (

) VL; Tyr92Asp(جھش یافتھ آنتی بادی 

 HER2پایدارترین کمپلکس را با  ھرسپتین

ی تواند داراایجاد می کند و بنابراین می

 HER2باالترین تمایل بھ منظور اتصال بھ 

-HER2کمپلکس RMSDبررسی  .باشد

در  HER2مربوط بھ  RMSDھرسپتین

و ھرسپتین حضور زنجیره سبک آنتی بادی 

بھ ) VL; Tyr92Asp(یافتھ آن شکل جھش

 ١٠در طول  ھرسپتین-HER2حالت کمپلکس

نانوثانیھ از فرآیند شبیھ سازی در تصویر 

ھمانگونھ کھ . ده شده استنشان دا ٢شماره 

نشان داده است  A٢در تصویر شماره 

RMSD  مربوط بھ زنجیره سبک ھرسپتین و

در ) VL: Tyr92Asp(شکل جھش یافتھ آن 

باشد و بھ طول فرآیند شبیھ سازی مشابھ می

باعث ایجاد   رسد کھ ایجاد جھشنظر می

تغییرات عمده ای در ساختار زنجیره سبک 

د در حالی کھ ساختار گردبادی نمیآنتی

جھش یافتھ ھرسپتین می تواند اثرات گسترده 

. القا کند HER2ای را بر روی ساختار 

نشان  ٢تصویر  Bھمانگونھ کھ در قسمت 

در  HER2متفاوت  RMSDداده شده است 

 ;VL(حضور شکل جھش یافتھ ھرسپتین 

Tyr92Asp (دھد کھ ایجاد جھش نشان می

باعث ایجاد تواند می Tyr92Aspنقطھ ای 

در  HER2تغییرات گسترده ای در ساختار 

طول فرآیند شبیھ سازی در مقایسھ با 

در حضور آنتی بادی وحشی  HER2ساختار 

  .گردد

  بحث

اسیدھای ھا غالبا با استفاده از آمینوبادیآنتی

خود و از طریق  CDRsموجود در نواحی 

ھای کنشپیوندھای ھیدروژنی، ایجاد برھم

یک و نیروھای ھیدروفوب بھ الکتروستات

ژن ھای خود کھ بر روی سطح آنتیتوپاپی

 Davies and(قرار دارند متصل می گردند 

Cohen 1996(.  ھرسپتین بھ دمینIV  در

 HER2ترمینال  Cناحیھ ای در نزدیکی 

در  HER2آمینو اسیدھای . گرددمتصل می

و  ۵٧٣- b(۵٧٠(، ۵۶١-۵۵١ )a(نواحی 

)c (۵٩٣-۶دارای نقش بسیار مھمی در  ٠٢

از . باشندبھ ھرسپتین می HER2اتصال 

با  cو  aمیان نواحی مورد اشاره نواحی 

  ھای استفاده از برھمکنش

ھای توسط نیرو bالکتروستاتیک و ناحیھ 

ھیدروفوب با ھرسپتین واکنش می دھند 

)Cho, Mason et al. 2003(.  میزان کارایی

افزایش تمایل آنتی بادی بھ آنتی ژن مربوطھ 

  با استفاده از روش ھای محاسباتی پیش از 
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مربوط بھ اسکلت زنجیره  RMSD. ٢ ریتصو

یافتھ ھرسپتین و شکل جھش) VL(بادی سبک آنتی

Tyr92Asp  نانوثانیھ از فرآیند  ١٠آن در طول

 A.( RMSD(شبیھ سازی دینامیک مولکولی 

در حضور زنجیره   HER2  اسکلتوط بھ مرب

سبک از ھرسپتین و و شکل جھش یافتھ زنجیره 

  Tyr92Asp) (B(سبک 
  

این توسط لیپو و ھمکاران بھ اثبات رسیده 

لیپو  .)Lippow, Wittrup et al. 2007(است 

و ھمکاران بھ منظور طراحی جھش ھای 

ھوشمند از روشی تعریف شده استفاده 

نمودند کھ مھمترین اصول گزارش شده 

در  ھا تنھاجھش) ١: (عبارت بودند از

و یا مناطق مجاور بر روی  CDRsمناطق 

بھ ) ٢. (ساختارھای پروتئینی ایجاد شدند

یافتھ و بررسی منظور بررسی ساختار جھش

ژن تنھا از آنتی-بادیش ھای آنتیکنبرھم

بررسی  سازی و روشھای بھینھفرآیند

ھا نباید جھش) ٣. (ساختار استفاده گردید

بیش (باعث ناپایدار شدن ساختار پروتئینی 

) در مقایسھ با ساختار بلوری ٣ kCalاز 

ھای معموال تنھا اثرات جھش) ۴. (گردند

ش بھ تواند با استفاده از این رومی نقطھ ای

خوبی بررسی گردد و با افزایش تعداد 

ھا بھ دو، سھ و یا بیشتر شانس بررسی جھش

ھا با استفاده از این روش بھ شدت دقیق آن

مھمترین نیروی تاثیرگذار ) ۵. (پایین می آید

بادی بھ آنتی ژن بر اتصال یک آنتی

-اختصاصی آن نیروھای الکتروستاتیک می

ھایی بھ منظور باشند و استفاده از چنین نیرو

ژن بادی بھ آنتیبررسی توانایی اتصال آنتی

باعث کاھش میزان خطا و افزایش صحت 

گردد و در نھایت می درصد ۶٠تخمین تا 

ای و ھای نقطھبھ منظور طراحی جھش) ۶(

ھای ایجاد شده کنشھمچنین بررسی برھم

بادی جھش یافتھ با استفاده ژن و آنتیبین آنتی

از  Fvسباتی تنھا حضور از روش ھای محا

 Lippow, Wittrup(کند میآنتی بادی کفایت 

et al. 2007(.  

ی نگین آنت ره س ادی زنجی پتینب دارای  ھرس

ی نقش بسیار پررنگ ادی  تری در اتصال آنت ب

پتین ھ  ھرس ره   IV-HER2ب ھ زنجی بت ب نس

ی   ادی م ی ب بک آنت دس نگین . باش ره س  زنجی

ا ا  ھرسپتینبادی آنتی د    ب تفاده از ھشت پیون س

ا      دروژنی ب د ھی مستقیم ھیدروژنی و سھ پیون

طھ ولواس ل و   ی مولک وان پ ھ عن ای آب ب ھ

ھ  ونی ب ل ی ار پ ی  IV-HER2چھ ل م متص

ادی        ی ب ره سبک آنت ھ زنجی گردد در حالی ک

پتین  د   ھرس ار پیون تفاده از چھ ا اس ا ب تنھ

ا    دروژنی ب ھیدروژنی مستقیم و یک پیوند ھی
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ک مولک واسطھ  ل ی ی وان پ ھ عن ھ  ول آب ب ب

IV-HER2  دل   . متصل می گردد محاسبات م

ش         ھ ایجاد جھ ده آن است ک سازی نشان دھن

اھش    ) Tyr92Asp(نقطھ ای  اگر چھ باعث ک

ی      ابین آنت دروژنی م د ھای ھی ادی  تعداد پیون ب

پتین و  ردد   IV-HER2ھرس ی گ  ٢٠از (م

ھ    دروژنی ب د  ١٩پیوند ھی ل    ) پیون ا ایجاد پ ام

ین   ا    Asp92یونی ب می   HER2از  Lys569ب

ل    داد پ زایش تع ث اف ال باع ین ح د در ع توان

ھ    ) ٨بھ  ۵از (ھای یونی  گشتھ و در حالی ک

رھم    رای ب تاتیک ب رژی الکتروس زان ان می

ادی زنجیره سنگین آنتیکنش  ا   ب  IV-HER2ب

د  ی مان ت م ماره (ثاب دول ش رژی ). ١ج ان

نش    رھم ک رای ب تاتیک ب ره الکتروس زنجی

ی   ادی سبک آنت ا   ب  -٣١/١۶۶از  IV-HER2ب

ھ   ھ     -٩۴٣/١٧۴ب ش یافت  ;VL(در شکل جھ

Tyr92Asp( اد    . کاھش می یابد وارد ی ابر م بن

ای شده بھ نظر می رسد کھ ایجاد جھش نقطھ

Tyr92Asp  ھرسپتین می   زنجیره سبک در-

ی       ل آنت زایش تمای ھ اف تواند در نھایت منجر ب

ھ   ادی ب ود IV-HER2ب ر  . ش وی دیگ از س

ش   اد جھ بک   Tyr92Gluایج ره س در زنجی

داد     آنتی زایش تع ھ اف ھ ب بادی ھرسپتین اگر چ

ل         ره طوی ا زنجی د ام ونی می انجام پل ھای ی

ث از   ده باع ایگزین ش ات ج د گلوتام زیرواح

ای     د ھ ادی از پیون داد زی تن تع ان رف می

ی  دروژنی م ث    ھی وع باع ھ در مجم ردد ک گ

افزایش انرژی الکتروستاتیک  (ناپایدار شدن 

ین زیروا ھ   ب ادی ب ی ب بک آنت د س -IVح

HER2 (  ی پلکس آنت ادی کم ی -ب ی آنت ژن م

ود ش  . ش اد جھ ھ ایج ر چ در  Tyr92Gluاگ

زایش    زنجیره سبک آنتی ھ اف بادی ھرسپتین ب

د،     ونی می انجام ره    تعداد پل ھای ی ا زنجی ام

اقی  ده طویل ب ده،    مان ات جایگزین ش ی گلوتام

د  ادی از پیون داد زی تن تع ان رف ث از می -باع

گردد کھ در نھایت باعث  روژنی میھای ھید

افزایش انرژی الکتروستاتیک  (ناپایدار شدن 

ھ    ادی ب ی ب بک آنت د س ین زیرواح -IVب

HER2 (  ی پلکس آنت ادی کم ی -ب ی آنت ژن م

ود ماره  . ش دول ش ھ در ج ھ ک ز  ١ھمانگون نی

ی ت آنت ده اس ان داده ش ھ  نش ش یافت ادی جھ ب

VL; Tyr92Asp  پایدارترین ساختار کمپلکس

  . ایجاد می کند  HER2 را با
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در زنجیره  Asp92موقعیت فضایی  .٣ ریتصو

نسبت بھ  ھرسپتین  بادیسبک آنتیجھش یافتھ 
Lys569  درHER2.  

  

-بادی جھشکمپلکس تشکیل شده توسط آنتی

. باشدیافتھ دارای ساختار پایدارتر می

 )Total energy( میانگین مجموع انرژی

و  VL; Tyr92Asp ینھرسپتبرای کمپلکس 

HER2 kJ/Mol می باشد در  -٧٤٢٦٠٦

-HER2حالی کھ این عدد برای کمپلکس 

بھ . باشدمی -٧٣٩٨٦١ kJ/Mol ھرسپتین

نظر می رسد کھ از طریق ایجاد جھش 

  ای و بوجود آوردن یک پل یونی نقطھ

ا      HER2پایدار بین زنجیره سبک ھرسپتین ب

ی ل آن را م وان تمای   ت

رای    زا HER2ب اھش . یش داداف ی Kdک -آنت

رای    د منجر   می  HER2بادی ھرسپتین ب توان

بھ کاھش دز مصرفی آن، تعداد دفعات تیمار 

ای   ھ ھ ھ ھزین ل مالحظ اھش قاب ین ک و ھمچن

ردد  انی گ ین . درم ات پیش  ,Lippow(مطالع

Wittrup et al. 2007(  ان داده ھ  نش د ک ان

بادی بھ آنتی ژن از طریق افزایش تمایل آنتی

کاھش انرژی الکتروستاتیک می تواند منجر  

اھش    ھ ک ردد  Kdب ادی گ ی ب ا  . آنت ھرسپتین ب

Kd    زاری مناسب پایین می تواند بھ عنوان اب

ی دارو ال اختصاص ای   در انتق لول ھ ھ س ب

  .ھدف مورد استفاده قرار بگیرد

  

  سپاسگزاری

  

یج ارائھ شده در این مقالھ حاصل از طرح نتا

طراحی و مطالعھ "پژوھشی با عنوان 

ھای ی پپتیدو میمتیکاثرگذار مکانیسم

دارویی بھ منظور مھار عملکرد پروتئین 

ErbB2  انسانی موثر در  

می باشد کھ توسط " ایجاد سرطان سینھ

آزاد اسالمی واحد شوشتر مورد  دانشگاه

    .پشتیبانی قرار گرفتھ است
  

  

  
بادی ھرسپتین و طراحی منطقی جھش ھای نقطھ ای بھ منظور نتایج حاصل از مدل سازی آنتی  .١جدول 

  IV-HER2ھرسپتین بھ . افزایش تمایل آنتی بادی

تعداد پیوند ھیدروژنی   زنجیره پروتئینی  
 IV-HER2با 

تعداد پل یونی 
  IV-HER2با 

انرژی الکتروستاتیک مابین 
 IV-HER2 زنجیره پروتئنی با

)Kcal/mol(  
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  -٣١/١۶۶  -  ١١  زنجیره سبک  آنتی بادی ھرسپتین
  -۵١/٢٠٠  ۵  ٩  زنجیره سنگین

آنتی بادی ھرسپتین 
)Tyr92Glu(  

  -٢٣٨/١٢٠  ٢  ٧  زنجیره سبک
  -۶۴۴/١٩۶  ۶  ٩  زنجیره سنگین

آنتی بادی ھرسپتین 
)Tyr92Asp(  

  -٩۴٣/١٧۴  ٢  ٩  زنجیره سبک
  -۴۵٣/١٩٧  ۶  ١٠  زنجیره سنگین
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