مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی
)11-11( 1931  پاییز، شماره دوم،سال اول

Affinity Maturation of Herceptin via
Rational Design of a Point Mutation:
A Molecular Dynamic Simulation
Study
M. Jamalan1*, E. Barzegari Asad-Abadi2
1, 2, Shoushtar Branch, Islamic Azad University,
Shuoshtar
(Received: Mar. 16, 2012; Accepted: Jul. 11, 2012)

طراحی جهش نقطهای به منظور افزایش تمایل
 با استفادهHER2 آنتیبادی درمانی هرسپتین به
از روشهای مدلسازی دینامیک مولکولی
2

 ابراهیم برزگری اسدآبادی،*1مصطفی جماالن

، دانشگاه آزاد اسالمی، بیوشیمی، عضو هیئت علمی گروه بیوفیزیک،2 ،1
واحد شوشتر
)1931/4/21 : تاریخ تصویب،1931/12/22 :(تاریخ دریافت

Abstract
Overexpression and malfunction of human epidermal
receptors (HERs) is associated with occurrence of malignancy
in various tissues. Among EGFRs, HER2 as an orphan
receptor could dimerize and activate without presence of any
kind of ligands. 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 inhibition 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
light 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.

چکیده
بیان غیرمعمول و عملکرد نامتعارف گیرنده فاکتورهای رشد اپیدرمی
.) میتواند عامل ایجاد کننده بدخیمی در بافتهای مختلف باشدEGFRs(
 گیرندهای میباشد که درHER2 ،EGFRs از میان تمامی اعضای خانواده
 دارایHER2 .عدم حضور لیگاند نیز میتواند دیمر شده و فعال گردد
 داروی هرسپتین یک آنتیبادی.نقش مهمی در ایجاد سرطان پستان است
 را هدف قرار داده و مانع ازHER2 مونوکلونال میباشد که دمین خارجی
 در.ایجاد دیمرهای فعال و القای آبشار پیام رسانی درون سلولی میگردد
این پژوهش جهشهای نقطهای به منظور افزایش تمایل هرسپتین به
 با استفاده از روشهای مدلسازی منطقی طراحی شده و در نهایتHER2
میزان کارایی مؤثرترین جهش نقطهای با استفاده از روش مدلسازی
 براساس نتایج به دست آمده.دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت
 کمپلکس پایدارتری، در زنجیره سبکTyr92Asp هرسپتین دارای جهش
 میتواند یک پلAsp92  ایجاد کرده وHER2 را نسبت به شکل وحشی با
 ایجاد کند که باعث کاهش انرژیHER2  ازLys596 نمکی پایدار با
 با توجه به مطالعات. گرددHER2 الکتروستاتیک بین آنتیبادی هرسپتین با
انجام شده به نظر میرسد که هرسپتین به عنوان یک آنتیبادی مونوکلونال
. میباشدHER2 دارای پتانسیل الزم به منظور افزایش تمایل به
، هرسپتین،HER2 ، گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی:واژههای کلیدی
. مدل سازی دینامیک مولکولی،طراحی هوشمند جهش نقطهای
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مقدمه
گیرندههای فاکتور رشد به همراه قسمت درون سلولی خود که
دارای نقش کینازی میباشد دارای نقش بسیار مهمی در رشد
سلولها ،زنده ماندن ،میزان چسبندگی ،مهاجرت و تمایز
سلولها میباشند ) .(Yarden, 2001خانواده گیرندههای
فاکتور رشد اپیدرمی ) (EGFRsکه در انسان  HERخوانده
میشوند از چهار گیرنده تراغشایی تشکیل شده است
) .(Yarden, 2001خانواده  EGFRsدارای سه قسمت با
عملکرد متفاوت میباشد که عبارتند از دمین خارجی
متصلشونده به لیگاند ،دمین هیدروفوبیک تراغشایی و یک
دمین سیتوپالسمی با قابلیت تیروزین کینازی (Yarden,
).2001
اتصال لیگاند به  EGFRباعث القا و کنار هم قرار گرفتن
گیرندهها و در نهایت باعث شکلگیری ساختارهای همو و یا
(Yarden and
هترودیمری گیرندهها میگردد
) .Sliwkowski, 2001; Wiley, 2003شکلگیری
ساختارهای دیمری به فعال شدن خصوصیت تیروزین کینازی
گیرندهها و فسفریله شدن ساختارهای درون سلولی گیرندهها
میانجامد که فعال سازی مسیرهای پیام رسانی درون سلولی
به دنبال دارد )( HER2 .(Qu, 2002که  ERBB2نیز
خوانده میشود) دارای هیچگونه لیگاند اختصاصی نمیباشد و
هیچکدام از لیگاندهای اختصاصی خانواده  HERقابلیت
اتصال به آن را ندارند .به همین دلیل  HER2تنها میتواند
در حضور فعال دیگر خانوادههای ( EGFRمانند )HER3
دارای فعالیت قابل توجه باشد (Stern and Kamps,
) .1988بنابراین در حضور لیگاندهای متفاوت شکلگیری
هترودیمرهای  HER2بسیار محتملتر از دیگر هترومرها و
یا همومرها میباشد )HER2 .(Tzahar et al., 1996
همواره به همراه دیگر اعضای خانواده  EGFRبیان میگردد
از این رو به عنوان یک عامل اصلی در انتقال پیام توسط
خانواده  EGFRشناخته میشود (Klapper et al.,
) .1999تا به امروز از انواع مختلف آنتیبادیهای مونوکلونال
و همچنین ساختارهای شیمیایی مهار کننده فعالیت تیروزین
کینازی ( )TKIsجهت کنترل فعالیت  EGFRsدر سلولهای
سرطانی استفاده شده است .آنتیبادیهای مونوکلونال از
طریق اتصال به قسمت خارج سلولی  EGFRsو تحریک
ایجاد واکنشهای ایمونولوژیک مانند فعال ساختن سیستم
کمپلمان و یا واکنشهای  ADCCو القای بازجذب کمپلکس
آنتیبادی-آنتیژن از طریق غشا ،باعث مهار عملکرد این
گیرنده میگردند ) .(Harari, 2004هرسپتین ،آنتیبادی

مونوکلونالی میباشد که به شکل اختصاصی دمین  IVاز
قسمت خارج سلولی  HER2را هدف قرار داده و بدین ترتیب
مانع دیمر شدن و انتقال سیگنال به درون سلول و در نهایت
مانع از رشد و تکثیر سلول میگردد (Shepard et al.,
) .2008افزایش تمایل آنتیبادیهای درمانی نسبت به
آنتیژن مورد نظر نهتنها میتواند باعث کاهش دز مصرفی و
به دنبال آن کاهش اثرات جانبی گردد بلکه در عین حال
میتواند باعث کاهش دفعات تیمار و کاهش چشمگیر هزینه
گردد ) .(Carter, 2006استفاده از جهشهای نقطهایی
طراحی شده از طریق روشهای مدلسازی به منظور افزایش
تمایل آنتیبادی به آنتیژن روشی مؤثر (Lippow et al.,
) ،2007و در عین حال بسیار سادهتر در قیاس با روشهایی
مانند تولید کتابخانههای ژنی میباشد ).(Carter, 2006
مواد و روشها
شبیهسازی دینامیک مولکولی کمپلکس -HER2
هرسپتین

در اولین مرحله ،فایل  1N8Z.pdbکه حاوی ساختار بلوری
کمپلکس HER2-هرسپتین میباشد از بانک اطالعات
پروتئین تهیه گردید ) .(Rose, Bi et al., 2013به منظور
صرفه جویی در زمان انجام فرایند شبیهسازی ،تنها دمینهای
 Fvاز آنتیبادی هرسپتین و دمین  IVاز HER2
( )IV-HER2موجود در ساختار بلوری انتخاب شده و با
استفاده از نرمافزار  Gromacsشبیهسازی انجام شد .پس از
اضافه نمودن اتمهای هیدروژن و بهینهسازی اولیه ،کمپلکس
آنتیبادی-آنتیژن در درون یک قفس آبی مکعبی شکل (مدل
 )SPCقرار گرفت .به منظور خنثیسازی میزان بار پروتئین به
تعداد مورد نیاز از یونهای  Na+و  CL-استفاده گردید و به
این ترتیب میزان بار سیستم به صفر رسانده شد .پس از خنثی
شدن کمپلکس آنتیبادی-آنتیژن ساختار پروتئینی با استفاده
از الگوریتم  )SD( Steepest descentبهینهسازی گردید.
پس از انجام فرایند بهینهسازی دمای ساختار کمپلکس
 -HER2هرسپتین به  933درجه کلوین رسانده شد و در طی
 133پیکوثانیه از فرایند شبیهسازی دینامیک مولکولی و با
استفاده از  NVT ensembleمتعادل شده و پس از آن در
طی آخرین مرحله آمادهسازی ،ساختار پروتئینی در طی 133
پیکوثانیه با استفاده از روش  NPT ensembleبه تعادل
رسانده شد .در نهایت ساختار به تعادل رسیده در طی 13
نانوثانیه و با استفاده از GROMOS96 43a1 force
 fieldشبیهسازی گردید .به منظور شبیهسازی ساختارهای
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جهش یافته نیز از روش ذکر شده برای ساختار فوق استفاده
شد .تمامی مراحل شبیهسازی و آنالیزهای انجام شده با
استفاده از نرمافزار  Gromacs 4.5.4انجام شد (Van Der
) Spoel et al., 2005و تصاویر ارائه شده از ساختار بلوری
با استفاده از نرمافزار  VMD 1.8.7تهیه گردید.
نتایج
جستجوی موقعیت مناسب برای ایجاد جهش نقطهای

زنجیره سبک با داشتن برهم کنشهای اندک با دمین  IVاز
 )IV-ERBB( HER2میتواند دارای پتانسیل باالیی به
منظور ایجاد جهشهای هوشمند و در نتیجه افزایش تعداد
برهمکنشها با  IV-HER2باشد .اگرچه پیوندهای
هیدروژنی دارای نقش بسیار مهمی در اتصال آنتیبادی به
آنتیژن هستند اما پلهای نمکی میتوانند دارای نقش
موثرتری در اتصال آنتیبادی به آنتیژن باشند (Sinha, Li
) .et al., 2007از میان آمینواسیدهای متداول در
ساختارهای پروتئینی ،آمینواسیدهای دارای گروههای جانبی با
خاصیت بازی (مانند لیزین ،آرژنین) و آمینواسیدهای دارای
گروههای جانبی با خاصیت اسیدی (مانند گلوتامیک اسید و
آسپارتیک اسید) میتوانند پلهای یونی پایداری را ایجاد کنند.
از میان موقعیتهای موجود برای ایجاد جهش به نظر میرسد
که با جایگزینی یک آمینواسید با زنجیره اسیدی (گلوتامیک
اسید و یا آسپارتیک اسید) بتوان یک پل یونی پایدار را با آمینو
اسید  Lys569از  IV-HER2ایجاد نمود.
با توجه به نکات ذکر شده ،به منظور افزایش تمایل
آنتیبادی هرسپتین از طریق ایجاد پلهای نمکی ،جهشهای
( Tyr92Aspشکل  )9و  Tyr92Gluدر زنجیره سبک
آنتیبادی هرسپتین مدلسازی شدند و برهمکنشهای اشکال
جهشیافته (پیوندهای هیدروژنی و پلهای نمکی) با HER2
پس از بهینهسازی ساختارهای تولید شده محاسبه گردید.
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همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ساختارهای
جهش یافته نه تنها باعث ناپایداری کمپلکس -HER2
هرسپتین نمیگردند ،بلکه ساختارهایی پایدارتر را ایجاد
میکنند .با توجه به تعداد محاسبه شده پیوندهای هیدروژنی،
پلهای یونی و میزان پایداری کمپلکسهای مختلف
آنتیبادی -آنتیژن (جدول  )1به نظر میرسد که شکل
جهشیافته آنتیبادی ( )VL;Tyr92Aspهرسپتین
پایدارترین کمپلکس را با  HER2ایجاد میکند و بنابراین
میتواند دارای باالترین تمایل بهمنظور اتصال به HER2
باشد.
بررسی  RMSDکمپلکس-HER2هرسپتین

 RMSDمربوط به  HER2در حضور زنجیره سبک
آنتیبادی هرسپتین و شکل جهشیافته آن ;(VL
) Tyr92Aspبه حالت کمپلکس-HER2هرسپتین در طول
 13نانوثانیه از فرایند شبیهسازی در تصویر شماره  1نشان داده
شده است .همانگونه که در تصویر شماره  1Aنشان داده است
 RMSDمربوط به زنجیره سبک هرسپتین و شکل جهش
یافته آن ) (VL: Tyr92Aspدر طول فرایند شبیهسازی
مشابه میباشد و به نظر میرسد که ایجاد جهش باعث ایجاد
تغییرات عمدهای در ساختار زنجیره سبک آنتیبادی نمیگردد
در حالی که ساختار جهش یافته هرسپتین میتواند اثرات
گستردهای را بر روی ساختار  HER2القا کند .همانگونه که
در قسمت  Bشکل  1نشان داده شده است  RMSDمتفاوت
 HER2در حضور شکل جهش یافته هرسپتین ;(VL
) Tyr92Aspنشان میدهد که ایجاد جهش نقطهای
 Tyr92Aspمیتواند باعث ایجاد تغییرات گستردهای در
ساختار  HER2در طول فرایند شبیهسازی در مقایسه با
ساختار  HER2در حضور آنتیبادی وحشی گردد.

شکل  .1میزان انرژی پتانسیل کمپلکس -HER2هرسپتین و اشکال جهش یافته ( Tyr92Aspو )Tyr92Glu
هرسپتین در طی فرایند بهینه سازی
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شکل  RMSD .2مربوط به اسکلت زنجیره سبک آنتیبادی ( )VLهرسپتین و شکل جهشیافته  Tyr92Aspآن در طول  13نانوثانیه از فرایند
شبیهسازی دینامیک مولکولی ( RMSD .)Aمربوط به اسکلت  HER2در حضور زنجیره سبک از هرسپتین و و شکل جهش یافته زنجیره سبک
(.)B( )Tyr92Asp

شکل  .3موقعیت فضایی  Asp92در زنجیره جهش یافته سبک آنتیبادی هرسپتین نسبت به  Lys569در HER2

بحث
آنتیبادیها غالباً با استفاده از آمینواسیدهای موجود در نواحی
 CDRsخود و از طریق پیوندهای هیدروژنی ،ایجاد برهم-
کنشهای الکتروستاتیک و نیروهای هیدروفوب به اپیتوپ-
های خود که بر روی سطح آنتیژن قرار دارند متصل
میگردند ) .(Davies and Cohen, 1996هرسپتین به
دمین  IVدر ناحیهای در نزدیکی  Cترمینال  HER2متصل

میگردد .آمینواسیدهای  HER2در نواحی (،511-551 )a
( 579-573)bو ( 131-539 )cدارای نقش بسیار مهمی در
اتصال  HER2به هرسپتین میباشند .از میان نواحی مورد
اشاره نواحی  aو  cبا استفاده از برهمکنشهای الکتروستاتیک
و ناحیه  bتوسط نیروهای هیدروفوب با هرسپتین واکنش
میدهند ) .(Cho et al., 2003میزان کارایی افزایش تمایل
آنتیبادی به آنتیژن مربوطه با استفاده از روشهای
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محاسباتی پیش از این توسط ) (Lippow et al.2007به
اثبات رسیده است ) (Lippow et al. 2007به منظور
طراحی جهشهای هوشمند از روشی تعریف شده استفاده
نمودند که مهمترین اصول گزارش شده عبارت بودند از:
 .1جهشها تنها در مناطق  CDRsو یا مناطق مجاور بر روی
ساختارهای پروتئینی ایجاد شدند؛  .1به منظور بررسی ساختار
جهشیافته و بررسی برهمکنشهای آنتیبادی ـ آنتیژن تنها
از فرایندهای بهینهسازی و روش بررسی ساختار استفاده
گردید؛  .9جهشها نباید باعث ناپایدار شدن ساختار پروتئینی
(بیش از  9 kCalدر مقایسه با ساختار بلوری) گردند؛ .1
معموالً تنها اثرات جهشهای نقطهای میتواند با استفاده از
این روش به خوبی بررسی گردد و با افزایش تعداد جهشها به
دو ،سه و یا بیشتر شانس بررسی دقیق آنها با استفاده از این
روش به شدت پایین میآید؛  .5مهمترین نیروی تأثیرگذار بر
اتصال یک آنتیبادی به آنتیژن اختصاصی آن نیروهای
الکتروستاتیک میباشند و استفاده از چنین نیروهایی به منظور
بررسی توانایی اتصال آنتیبادی به آنتیژن باعث کاهش
میزان خطا و افزایش صحت تخمین تا  13درصد میگردد؛ و
 .1به منظور طراحی جهشهای نقطهای و همچنین بررسی
برهمکنشهای ایجاد شده بین آنتیژن و آنتیبادی جهش
یافته با استفاده از روشهای محاسباتی تنها حضور  Fvاز
آنتیبادی کفایت میکند ).(Lippow et al., 2007
زنجیره سنگین آنتیبادی هرسپتین دارای نقش بسیار
پررنگتری در اتصال آنتیبادی هرسپتین به IV-HER2
نسبت به زنجیره سبک آنتیبادی میباشد .زنجیره سنگین
آنتیبادی هرسپتین با استفاده از هشت پیوند مستقیم
هیدروژنی و سه پیوند هیدروژنی با واسطهی مولکولهای آب
به عنوان پل و چهار پل یونی به  IV-HER2متصل میگردد
در حالی که زنجیره سبک آنتی بادی هرسپتین تنها با استفاده
از چهار پیوند هیدروژنی مستقیم و یک پیوند هیدروژنی با
واسطهی یک مولکول آب به عنوان پل به IV-HER2
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متصل میگردد .محاسبات مدلسازی نشاندهنده آن است که
ایجاد جهش نقطهای ( )Tyr92Aspاگرچه باعث کاهش
تعداد پیوندهای هیدروژنی مابین آنتیبادی هرسپتین و
 IV-HER2میگردد (از  13پیوند هیدروژنی به  13پیوند) اما
ایجاد پل یونی بین  Asp92با  Lys569از HER2
میتواند در عین حال باعث افزایش تعداد پلهای یونی (از 5
به  )8گشته و در حالی که میزان انرژی الکتروستاتیک برای
برهم کنش زنجیره سنگین آنتیبادی با  IV-HER2ثابت
میماند (جدول  .)1انرژی الکتروستاتیک برای برهم کنش
زنجیره سبک آنتیبادی با  IV-HER2از  -111/91به
 -171/319در شکل جهشیافته )(VL; Tyr92Asp
کاهش مییابد .بنابر موارد یاد شده به نظر میرسد که ایجاد
جهش نقطهای  Tyr92Aspدر زنجیره سبک هرسپتین
میتواند در نهایت منجر به افزایش تمایل آنتیبادی به
 IV-HER2شود.
از سوی دیگر ایجاد جهش  Tyr92Gluدر زنجیره سبک
آنتیبادی هرسپتین اگر چه به افزایش تعداد پلهای یونی
میانجامد اما زنجیره طویل زیرواحد گلوتامات جایگزین شده
باعث از میان رفتن تعداد زیادی از پیوندهای هیدروژنی
میگردد که در مجموع باعث ناپایدار شدن (افزایش انرژی
الکتروستاتیک بین زیرواحد سبک آنتیبادی به
 )IV-HER2کمپلکس آنتیبادی-آنتیژن میشود .اگرچه
ایجاد جهش  Tyr92Gluدر زنجیره سبک آنتیبادی
هرسپتین به افزایش تعداد پلهای یونی میانجامد ،اما زنجیره
طویل باقیمانده گلوتامات جایگزین شده ،باعث از میان رفتن
تعداد زیادی از پیوندهای هیدروژنی میگردد که در نهایت
باعث ناپایدار شدن (افزایش انرژی الکتروستاتیک بین زیرواحد
سبک آنتیبادی به  )IV-HER2کمپلکس آنتیبادی-آنتیژن
میشود .همانگونه که در جدول  1نیز نشان داده شده است
آنتیبادی جهشیافته  VL; Tyr92Aspپایدارترین ساختار
کمپلکس را با  HER2ایجاد میکند.

جدول  .1نتایج حاصل از مدلسازی آنتیبادی هرسپتین و طراحی منطقی جهشهای نقطهای
به منظور افزایش تمایل آنتیبادی هرسپتین به IV-HER2
زنجیره پروتئینی
آنتی بادی هرسپتین
آنتی بادی هرسپتین
()Tyr92Glu
آنتی بادی هرسپتین
()Tyr92Asp

زنجیره سبک
زنجیره سنگین
زنجیره سبک
زنجیره سنگین
زنجیره سبک
زنجیره سنگین

تعداد پیوند هیدروژنی با
IV-HER2
11
3
7
3
3
13

تعداد پل یونی با IV-
HER2
5
1
1
1
1

انرژی الکتروستاتیک مابین زنجیره پروتئنی با IV-
)Kcal/mol( HER2
-111/91
-133/51
-113/198
-131/111
-171/319
-137/159

1931  پاییز، شماره دوم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی سال اول

تمایل آنتیبادی به آنتیژن از طریق کاهش انرژی
. آنتیبادی گرددKd الکتروستاتیک میتواند منجر به کاهش
 پایین میتواند به عنوان ابزاری مناسب درKd هرسپتین با
انتقال اختصاصی دارو به سلولهای هدف مورد استفاده قرار
.بگیرد
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سپاسگزاری
نتایج ارائه شده در این مقاله حاصل از طرح پژوهشی با عنوان
“طراحی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری پپتیدو میمتیکهای
 انسانی مؤثرErbB2 دارویی به منظور مهار عملکرد پروتئین
در ایجاد سرطان سینه” میباشد که توسط دانشگاه آزاد
.اسالمی واحد شوشتر مورد پشتیبانی قرار گرفته است

کمپلکس تشکیل شده توسط آنتیبادی جهشیافته دارای
(Total  میانگین مجموع انرژی.ساختار پایدارتر میباشد
 وVL; Tyr92Asp  برای کمپلکس هرسپتینenergy)
 میباشد در حالی که این عدد-711131 kJ/Mol HER2
-793811 kJ/Mol هرسپتین-HER2 برای کمپلکس
 به نظر میرسد که از طریق ایجاد جهش نقطهای و.میباشد
بوجود آوردن یک پل یونی پایدار بین زنجیره سبک هرسپتین
. افزایش دادHER2  میتوان تمایل آن را برایHER2 با
 میتواند منجرHER2  آنتیبادی هرسپتین برایKd کاهش
 تعداد دفعات تیمار و همچنین،به کاهش دز مصرفی آن
 مطالعات پیشین.کاهش قابل مالحظه هزینههای درمانی گردد
( نشان داده است که افزایشLippow et al., 2007)
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