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بررسی بیوانفورماتیکی ساختار و عملکرد سم لبستاتین جداشده از زهرمار ماکروویپریالبتینا
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 .1گروه زیست شناسی ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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تاریخ دریافت مقاله1395/09/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/02/03 :

چکیده
زمینه و هدف :لبستاتین ،یک دیس اینتگرین پلیپپتیدی تک زنجیرهای متشكل از  107آمینواسید است که از زهرمار ماکروویپریالبتینا جداسازی شده
است .لبستاتین بااتصال به اینتگرین و مهار عملكرد آن ،چسبندگی و مهاجرت سلولهای اندوتلیال را خنثی کرده و اثر ضد رگزایی دارد .هدف از انجام
این پژوهش ،بررسی برهمكنش این پپتید با اینتگرین و شناسایی اسیدهای آمینهی مهم درگیر در این برهمكنش است.
مواد و روشها :با توجه به اهمیت لبستاتین در مهار چسبندگی و مهاجرت سلولهای سرطانی؛ در این پژوهش ساختار سهبعدی این پپتید توسط سرور
 phyre2شبیهسازیشده و با پپتیدهای مشابه مورد مقایسه قرار گرفت .در مرحلهی بعد ،به منظور شناسایی مكانیسم دقیق عملكرد این پپتید ،برهمكنش
آن با زیرواحد اینتگرینی  α1با استفاده از سرور  Z-Dockبررسی شد .نتایج حاصل از این برهمكنش نیز با کمک نرمافزارهای  Chimera1.5.3و SPDBV
آنالیز گردید.
نتایج :نتایج حاصل از شبیه سازی لبستاتین نشان داد که این سم ازلحاظ ساختار ،شباهت بسیاری زیادی با پروتئینهای همخانوادهی خود دارد .بهعالوه

نتیجهگیری :بررسی های بیوانفورماتیكی مورد استفاده در این پژوهش ،سبب شناسایی اسیدهای آمینهی مهم درگیر در برهمكنش میان لبستاتین و
اینتگرین هدف آن گردید .این نتایج را میتوان در طراحی و تولید مصنوعی پپتیدهای متفاوت و قویتر برای مهار اینتگرین و درنتیجه مهار مهاجرت و
رگزایی سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدى :سم لبستاتین ،موتیف  ،KTSدیساینتگرین،

اینتگرین α1 β1
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باوجود تالشهای بسیار محققان سراسر جهان جهت درمان
سرطان ،هنوز هم این بیماری عامل یکپنجم مرگومیرها است.
روشهایی همچون جراحی ،شیمیدرمانی و پرتودرمانی برای
درمان این بیماری کافی نبوده و بهعالوه سلولهای سالم را نیز
تحت تأثیر قرار میدهند .بیش از یک قرن است که محققان به
دنبال یافت ترکیباتی هستند که بهصورت طبیعی توسط
گیاهان و جانوران تولید میشوند و میتوانند بهعنوان دارو برای
درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرند .سموم و توکسینهای
موجود در آنها ،ازجمله ترکیباتی هستند که فعالیت ضد
سرطانی آنها در طول سه دهه گذشته موردتوجه زیادی قرار

گرفته است و این امر منجر به شناسایی مولكولهای بسیاری با
این ویژگی گردیده است .بررسیها نشان داده است که سم
خزندگانی مانند مار ،دوزیستانی مانند قورباغه و وزغ و
عنكبوتیانی مانند عقرب ،دارای توکسینهایی با خاصیت ضد
سرطانی میباشند ( .)1ازجمله توکسینهای موجود در سم مار
که دارای خاصیت ضد سرطانی میباشند ،میتوان به دیس-
اینگترینها اشاره کرد .دیساینتگرین ( )Disintegrinو
پروتئینهای شبه دیساینتگرین در سم چهار خانواده مار افعی
شامل اتراکتاسپیدید ( ،)Atractaspididaeاالپید (،)Elapidae
ویپرید ( )Viperidaeو کروتالید ( )Crotalidaeیافت میشوند
( .)2این مهارکنندههای اینتگرینی انواع مختلف دارند و با توجه
به طول زنجیرههای پلیپپتیدی خود و تعداد باندهای
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بررسیهای بیوانفورماتیكی نشان داد که ریشههای  Cys71 ،Lys50و  Tyr92از لبستاتین و  Tyr17 ،Asp20و  His118از زیر واحد  α1از مهمترین اسیدهای
آمینهی درگیر در برهمكنش این دو پروتئین هستند.
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جهت بررسی مكانیسم عملكردی سم لبستاتین و پیدا
کردن آمینواسیدهای درگیر در برهمكنشهای میان آن با
زیرواحد اینتگرینی ،α1ابتدا به ساختار سهبعدی این دو مولكول
نیاز است .بهمنظور آمادهسازی ساختار سهبعدی پپتید
لبستاتین ،ابتدا توالی پروتئینی آن با شماره دسترسی
 CAJ34939.1از پایگاه اطالعاتی  NCBIدریافت شد .سپس
توالی پروتئینی بهدستآمده ،به سرور  phyre2داده شد .این
سرور یک ابزار تحت وب بسیار مناسب برای پیشگویی و آنالیز
ساختار سهبعدی پروتئینها بر اساس روش همولوژی مدلینگ
است ( .)13 ،12نزدیکترین ساختار سهبعدی پیشگویی شده
توسط این سرور برای پپتید لبستاتین با فرمت  pdbذخیره-
سازی شد .برای به دست آوردن ساختار سهبعدی زیرواحد
اینتگرینی ،α1از ساختار کمپلكس آن با کالژن استفاده شد.
جهت به دست آوردن این ساختار به پایگاه اطالعاتی pdb
مراجعه شد و ساختار آن با کد دسترسی  2M32با فرمت pdb
دریافت گردید .سپس کالژن از این فایل حذفشده و ساختار
زیرواحد  α1با فرمت  pdbذخیرهسازی شد و برای مراحل بعد
مورداستفاده قرار گرفت .برای انجام داکینگ و بررسی
برهمكنش زیرواحد  α1و لبستاتین از سرور  ،Z-DOCKاستفاده
شد .سرور  ،Z-Dockازجمله سرورهای بسیار پرکاربرد در
بررسی کمپلكسهای پروتئینی است که از برنامهی داکینگ
سخت ( )Rigidبرای پیشگویی نحوهی برهمكنشهای پروتئینی
استفاده مینماید ( .)15 ،14فایل  pdbلبستاتین بهعنوان لیگاند
و فایل  pdbزیرواحد  α1بهعنوان رسپتور به سرور داده شد و
داکینگ میان رسپتور و لیگاند توسط این سرور صورت پذیرفت.
درنهایت نتایج حاصل از این برهمكنش با فرمت  pdbاز سرور
 Z-DOCKدریافت شده و با استفاده از نرمافزارهای
 Chimera1.5.3و  SPDBVموردبررسی و آنالیز قرار گرفت.

نتایج
نتایج حاصل از شبیهسازی پپتید لبستاتین در شكل 1
نشان داده شده است .همانگونه که در این شكل دیده میشود،
پپتید لبستاتین دارای شش صفحه بتا ( )Beta sheetدر محل
اسیدآمینههای (،)77-75( ،)72-70( ،)60-58( ،)53-51
( )93-91( ،)83-81است .نتایج حاصل از مقایسهی ساختار و
توالی ناحیه عملكردی پپتید لبستاتین و دو پپتید مشابه آن،
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دیسولفیدی در  5دسته طبقهبندی میشوند )1 :دیس-
اینتگرینهای خیلی بلند شامل  100اسیدآمینه و هشت پیوند
دیسولفیدی )2 ،دیساینتگرینهای بلند شامل  83آمینواسید
و هفت پیوند دیسولفیدی )3 ،دیساینتگرینهای متوسط
دارای  68-73اسیدهایآمینه و شش پیوند دیسولفید)4 ،
دیساینتگرین کوتاه زنجیر دارای  49-51اسیدآمینه و چهار
پیوند دیسولفید و  )5دیساینتگرینهای دایمر دارای 67
اسیدآمینه و چهار پیوند دی سولفیدی در هر مونومر (.)4 ،3
دیساینتگرینهای سم مار افعی ،آنتاگونسیتهای قوی برای
انواع اینتگرینهایی میباشند که ازلحاظ ساختاری بهصورت
هترودیمرهای الفا-بتا هستند .این نوع اینتگرینها در
فرآیندهای بیولوژیكی پیچیدهای مانند تكوین جنین و نگهداری
از بافت شرکت دارند ( .)6 ،5همچنین این پروتئینها ،در بهبود
فرآیندهای پاتولوژیكی مانند التهاب زخم و تغییرات بدخیم
مانند رشد سلول ،تمایز و مهاجرت دخیل هستند ( .)7بررسیها
نشان داده است که دیساینتگرینهای موجود در پپتید مار
افعی دارای فعالیت ضد رگزایی بوده و مانع مهاجرت سلولی در
تومورهای بدخیم میشوند ( .)8فعالیت بازدارندگی اینتگرین در
پپتیدهای دیساینتگرینی ،به جفت شدن مناسب موتیف
سیستئینی آنها که به لوپهای مهاری معروف هستند بستگی
دارد ( .)9بیشتر دیساینتگرینها ،شامل موتیف )(RGD
آرژنین-گالیسین -آسپارتیک اسید در انتهای -cترمینال خود
میباشند که برای تعامل با اینتگرین و اعمال فعالیت مهاری
آنها ضروری است ( .)11 ،10پپتید لبستاتین با وزن مولكولی
 4408.8دالتون با روش طیفسنج جرمی خالصسازی شد و
توسط کالچ-زیری و همكاران به این نام شناخته شد .مشخص
شده است که لبستاتین بهطور مستقیم با زیر واحد 1α
اینتگرین برهمكنش نموده و سبب مهار اتصال آن به کالژن
تیپ  Iو تیپ  IVمیشود .این پپتید نیز همانند دیگر پپتیدهای
دیساینتگرینی ،دارای خواص ضدچسبندگی ،ضد رگزایی و
مهاجرت است ( .)3باوجود اثرات بسیار مفید پپتید لبستاتین
در مهار مهاجرت و رگزایی سلولهای سرطانی ،تاکنون نحوهی
برهمكنش این پپتید با زیرواحد اینتگرینی مورد بررسی قرار
نگرفته است .در این پژوهش ،بهمنظور شناخت مكانیسم دقیق
عملكرد لبستاتین و شناسایی اسیدهای آمینهی درگیر در این
فرآیند ،برهمكنش میان این دیساینتگرین و زیرواحد  1αمورد
بررسی قرار گرفته است.

بررسی بیوانفورماتیکی سم لبستاتین
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شکل  -1ساختار سهبعدی پیشگویی شده برای پپتید لبستاتین( .الف) ساختار سهبعدی این پپتید در نرمافزار  ،Chimeraهمانگونه که دیده میشود ،این پپتید
دارای شش صفحهی بتا در ساختار خود است .در این شكل موتیف  KTSنیز نشان داده شده است( .ب) توالی آمینواسیدی پپتید لبستاتین ،توالیهایی که زیر آن-
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بحث
سم حیوانات منبع عظیمی از توکسینهای فعالی است که
امروزه در مطالعات متعدد اهمیت ویژهای یافتهاند .برای مثال
این مولكول ها ابزارهای بسیار مناسبی جهت بررسی ساختار و
عملكرد کانال های یونی و دیگر رسپتورهای سطحی سلول می-
باشند .مطالعات آزمایشگاهی ،انجام تكنیکهای مانند جهش-
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شکل  -2مقایسه ساختار سهبعدی و توالی ناحیه عملكردی پپتید
لبستاتین با دو دیس اینتگرین ابتوستاتین و ویپریستاتین .الف) ساختار سهبعدی
ناحیه عملكردی لبستاتین( ،ب) ساختار سهبعدی پپتید ابتوستاتین( ،ج) ساختار
سهبعدی پپتید ویپرستاتین .همانگونه که دیده میشود ،هر سه پپتید دارای
تطابق باالیی در ستون اصلی ،حلقه اتصال اینتگرینی و همینطور در ناحیه c
ترمینال خود هستند( .د)  Alignmentساختاری سه پپتید لبستاتین (رنگ
آبی) ،ابتوساتین (رنگ قرمز) و ویپرستاتین (رنگ صورتی)( .ه) مقایسه توالی سه
پپتید لبستاتین ،ابتوساتین و ویپرستاتین .نواحی که زیر آنها خط کشیده شده
است ،توالیهای ایجادکنندهی صفحات بتا هستند.

یعنی ابتوستاتین ( )Obtustatinو ویپریستاتین
( )Viperistatinنیز در شكل  2نشان داده شده است .همانگونه
که در این شكل دیده میشود ،پپتید لبستاتین ازلحاظ
ساختاری شباهت بسیار زیادی با دو پپتید همخانوادهی خود
دارد.
بهمنظور بررسی برهمكنش میان پپتید لبستاتین و زیرواحد
اینتگرینی  ،α1ناحیه اتصالی این زیرواحد با کالژن ،بهعنوان
ناحیه مهم در برهمكنش با دیساینتگرین در نظر گرفته شد و
آنالیز داکینگ با استفاده از سرور  Z-DOCKانجام گرفت .نتایج
حاصل از انجام این برهمكنش در شكل  3نشان داده شده است.
اسیدهای آمینهی درگیر در پیوند هیدروژنی میان پپتید
لبستاتین و زیرواحد اینتگرینی  α1نیز در جدول  1نشان داده
شده است.
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ها خط کشیده شده است ،محل تشكیل صفحات بتا را نشان میدهد.
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شکل  -3نمایی سهبعدی از برهمكنش کالژن و اینتگرین  .α1قسمت مشخص شده ،منطقه درگیر در برهمكنش است.
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شکل  -4نمایی از ساختار سهبعدی برهمكنش اینتگرین  α1و پپتید لبستاتین( .الف) تصویر سهبعدی برهمكنش در نرمافزار .Chimera

زایی مستقیم و بررسی اشكال شیمیایی این توکسینها،
ازجمله روش هایی هستند که جهت بررسی عملكرد این
مولكولهای فعال مورد استفاده قرار میگیرند .بااینحال ،انجام
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چنین مطالعاتی برای تمامی این پپتیدها ،دشوار بوده و
بهصرف انرژی زیادی نیاز دارد .در این میان ،مطالعات
بیوانفورماتیكی میتوانند به انتخاب آزمایشهای ضروری کمک
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زیرواحد  α1بارنگ آبی و پپتید لبستاتین بارنگ ارغوانی نشان داده شده است .اسیدهای آمینهی مربوط به زیر واحد  α1که در برهمكنش با
لبستاتین هستند بارنگ سبز نشان داده شدهاند (ب) تصویر سهبعدی برهمكنشهای هیدروژنی میان پپتید لبستاتین با زیرواحد  α1در
نرمافزار  .SPDBVدر این تصویر ،ریشههای درگیر در برهمكنشهای هیدروژنی نشاندار شدهاند و طول پیوند میان آنها بارنگ سبز نشان
داده شدهاند.
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جدول  -1مهمترین اسیدهای آمینهی درگیر در تشكیل پیوند هیدروژنی میان لبستاتین و زیرواحد اینتگرینی
طول پیوند هیدروژنی تشکیل شده

اسیدهای آمینهی پپتید لبستاتین

اسیدهای آمینهی زیرواحد اینتگرینی

Lys50

Asp20

3.11

Cys71

Tyr17

3.16

Tyr92

His118

2.95
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شبیهسازی برای لبستاتین توسط سرور  phyre2در نرمافزار
 spdbvکه یک نرمافزار مناسب در تحلیل و بررسی ساختارهای
پروتئینی است ( ،)22نشان داد که این پپتید ازلحاظ ساختاری
شباهت بسیاری زیادی با پروتئینهای همخانوادهی خود یعنی
دو پپتید ابتوستاتین و ویپریستاتین دارد .همانگونه که قبالً نیز
اشاره شد ،پپتید لبستاتین عضوی از خانوادهی  KTSدیس-
اینتگرینها است .ابتوستاتین و ویپریستاتین ،دو دیس اینتگرین
جداسازی شده از سم افعی ابتوسالبتینا ( )Obtusa lebetinaو
افعی پالستینه ( )Palestinaeمیباشند ( .)24 ،23این دیس-
اینتگرینها ،شامل  41آمینواسید بوده و جزء کوتاهترین
دیساینتگرینهایی هستند که تاکنون یافت شدهاند .بهعالوه
حاوی موتیف لیزین-ترئونین-سرین ) (KTSدر جایگاه فعال
خود میباشند و مهار اینتگرین  α1β1در اتصال به کالژن نوع I
و نوع  IVرا بر عهده دارند ( .)26 ،25همانگونه که در شكل 2
نشان داده شده است ،ابتوستاتین نسبت به لبستاتین در
موقعیت ( 24ارژنین /لوسین) و ( 38سرین  /لوسین) متفاوت
است و همینطور ویپرستاتین نسبت به لبستاتین در موقعیت
( 38سرین  /والین) و ( 40پرولین  /گلوتامین) متمایز است.
بااینحال ،این سه پپتید شباهت ساختاری بسیار زیادی دارند
بهطوریکه تنه اصلی ،لوپهای اتصالی در اتصاالت اینتگرینی و
دنبالههای -Nترمینال و -Cترمینال در هر سه ساختار پپتیدی
ال رویهم افتادگی دارند و همپوشان همدیگر میباشند
کام ً
(شكل  2د).
زیرواحد اینتگرینی  ،α1حاوی شش صفحه بتا و یک ناحیه
کویل-کویل ( )Coiled-Coiledیا فشرده شامل هشت توالی آلفا
هلیكس است ( .)27ازآنجاکه پپتید دیساینتگرین ،مانع از
برهمكنش این زیرواحد با کالژن میگردد ،بنابراین ناحیه
اتصالی این زیرواحد با کالژن ،بهعنوان ناحیه مهم در برهمكنش

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.5.6

نموده و سبب افزایش کارآیی اینگونه بررسیها گردند (.)16
بررسیهای مقایسهای میان توالیهای نوکلئوتیدی و پروتئینی
توکسینها یكی از اساسیترین مطالعات بیوانفورماتیكی در
بررسی این مولكولها است و اغلب بهمنظور رسم درختهای
فیلوژنتیكی ( ،)17یافت موتیفهای ساختمانی مشابه (،)18
بررسی میزان تنوع و حفاظتشدگی این توکسینها (،)19
بررسی ساختارهای ژنی و ارتباطات تكاملی آنها ( )20و
بهخصوص شناسایی ،طبقهبندی و پیشگویی عملكرد توکسین-
های جدید ( )21مورد استفاده قرار میگیرد .آنالیزهای ساختار
سهبعدی توکسینها نیز اغلب در شناسایی ریشههای عملكردی
این مولكولها مورد استفاده قرار میگیرد .بهعالوه ترکیب این
آنالیزها با اطالعات حاصل از بررسیهای همولوژی مدلینگ،
میتواند به شناسایی مولكولهای دارای برهمكنش با این
توکسینها و نیز نحوهی انجام این برهمكنشها کمک فراوانی
نماید .تعیین ساختار یک مولكول پروتئینی توسط روشهایی
که نیازمند کریستاله نمودن مولكول میباشند ،فرآیندی
پیچیده و بسیار کند است .پیشگویی ساختار سهبعدی
توکسینها توسط تكنیکهای مدلینگ ،روش ساده و
تغییریافتهای است که توسط آن میتوان ارتباطات ساختاری-
عملكردی تعداد زیادی از این مولكولها را در زمان کوتاهی
مورد بررسی قرار داد ( .)16ازآنجاییکه سم مارها حاوی بیش
از صد هزار پپتید توکسیک مختلف است و تعداد توالیهای
شناساییشده در حال افزایش است ،آنالیزهای بیوانفورماتیكی
ابزارهای بسیار ضروری در بررسی عملكرد این توکسینها به
شمار میآیند.
تاکنون گزارشی از ساختار کریستالوگرافی لبستاتین ارائه
نشده است و مطالعهی حاضر اولین گزارش از پیشگویی ساختار
آن به روش همولوژی مدلینگ است .بررسی و آنالیز ساختار

(آنگستروم)
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نتیجهگیری
داکینگ مولكولی ،روش محاسباتی بسیار پرکاربرد در
پیشگویی ساختارهای کمپلكس رسپتور-لیگاند است .پیشگویی
دقیق حالت اتصال لیگاند و پروتئین یكی از اساسیترین مراحل
در روشهای طراحی دارو است .در این مطالعه ،برهمكنش
میان پپتید لبستاتین بهعنوان یک مهارکنندهی مهاجرت و
رگزایی سلولهای سرطانی ،باهدف اینتگرینی آن مورد بررسی
قرار گرفت .بررسیهای بیوانفورماتیكی مورد استفاده در این
پژوهش ،سبب شناسایی اسیدهای آمینهی مهم درگیر در
برهمكنش میان لبستاتین و اینتگرین هدف آن گردید.
ازآنجاییکه تغییرات کوچک در توالی و ساختار لبستاتین و
پپتیدهای مشابه میتواند عملكرد این ترکیبات را بهشدت تحت
تأثیر قرار دهد ،شناسایی اسیدهای آمینهی مهم در برهمكنش
میان این مولكول و هدف آن میتواند به طراحی و تولید
مصنوعی پپتیدهای متفاوت و شاید قویتر برای مهار اینتگرین
و درنتیجه مهار مهاجرت و رگزایی سلولهای سرطانی منجر
شود .بهعالوه ،شناسایی اسیدهای آمینهی مهم درگیر در
برهمكنش میان این پپتید و مولكول اینتگرین میتواند به
شناسایی پلیمورفیسمهای مؤثر در مقاومت احتمالی این
رسپتور به لبستاتین کمک نماید.

تشکر و قدردانی
این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد انجام
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باشد ( .)29همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،تاکنون گزارشی
مبنی بر نحوهی برهمكنش زیرواحد آلفا و پپتید لبستاتین ارائه
نشده است .ازآنجاییکه تغییرات کوچک در توالی و ساختار
لبستاتین و پپتیدهای مشابه میتواند عملكرد این ترکیبات را
بهشدت تحت تأثیر قرار دهد ،شناسایی اسیدهای آمینهی مهم
در برهمكنش میان این مولكول و هدف آنکه در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت ،از اهمیت فراوانی برخوردار است و از
نقاط قوت این پژوهش محسوب میگردد .بااینحال ،آنالیز
دقیقتر بر روی ساختار و نحوهی برهمكنش این پپتید با
زیرواحد اینتگرینی  α1به آنالیزهای شبیهسازی مولكولی ()MD
نیاز دارد که میتواند بهعنوان یک هدف در پژوهشهای بعد
مورد بررسی قرار گیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.5.6

با دیساینتگرین در نظر گرفته شد و آنالیز داکینگ با استفاده
از سرور  Z-DOCKانجام گرفت .همانگونه که در شكل 3
نشان داده شده است ،سه آمینواسید سرین ،15-سرین 13-و
ترئونین  81بهواسطه منیزیم که یكی از سه عنصر واسطه اصلی
است ،بااتصال به آمینواسید گلوتامین  212کالژن ،مرکز اصلی
این برهمكنش میباشند؛ بنابراین آمینواسیدهای اطراف این
نقطه مرکزی به فاصله کمتر از  0/5آنگستروم بهعنوان منطقه
اتصالی در اینتگرین  1αبرای برهمكنش با پپتید لبستاتین در
نظر گرفته شدند و داکینگ میان این مولكولها با استفاده از
سرور  Z-DOCKانجام شد .ساختار ناحیه درگیر در برهمكنش
میان پپتید لبستاتین و زیر واحد اینتگرینی  α1نیز در شكل 4
نشان داده شده است .جدول  1نیز طول پیوند هیدروژنی
تشكیل شده میان پپتید لبستاتین و زیر واحد اینتگرینی  α1را
نشان میدهد .ازآنجاییکه تشكیل پیوند هیدروژنی میان دارو و
مولكول هدف ،ازجمله مهمترین عوامل مؤثر در پایداری ساختار
کمپلكس دارو-پروتئین است ،بنابراین میتوان این اسیدهای
آمینه را بهعنوان مهمترین اسیدهای آمینهی درگیر در
برهمكنش با اینتگرین معرفی نمود .مطالعات متعدد نشان داده
است که تغییرات کوچک در توالی آمینواسیدی پپتیدهای
دیساینتگرین میتواند سبب تغییرات بزرگ در عملكرد این
پپتیدها شود .برای مثال ،کیسیل و همكاران در سال  2004و
نیز براون و همكاران در سال  2009عنوان نمودند که خاصیت
ضداینتگرینی ویپرستاتین حدود  25برابر قویتر است ،به نظر
میرسد جایگزینی لوسین  / 24ارژنین  24سبب افزایش این
قدرت مهاری شده است .همچنین جایگزینی والین  38در
ویپرستاتین با سرین  38در لبستاتین و یا گالیسین  40در
ویپرستاتین با پرولین  40در لبستاتین تغییرات و پتانسیلهای
بالقوه و مهمی در ناحیه  Cترمینال هستند ( .)28 ،26دایدون
و همكاران در سال  2013با انجام مطالعات دینامیک مولكولی
گزارش نمودند که باوجود تفاوتهای جزئی در ساختار
لبستاتین و ابتوستاتین ،لبستاتین دنبالهی -Cترمینال
انعطافپذیرتری برای برهمكنش با اینتگرین داشته و میتواند
ویژگیهایی ایجاد کند که تمایل آن را برای اتصال به اینتگرین
در مقایسه با ابتوستاتین افزایش میدهد که این نتایج با نتایج
مطالعه حاضر مطابقت دارد که تغییرات اسیدهای آمینه در
ساختار پپتید میتواند بر برهمكنش آن با اینتگرین تأثیرگذار

بررسی بیوانفورماتیکی سم لبستاتین
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تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نكردهاند
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 بدینوسیله از تمامی حمایتهای صورت گرفته.شده است
 کد اخالق این.توسط این واحد تشكر و قدردانی به عمل میآید
. است133305039551007 پژوهش
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Abstract
Background & Objective: Lebestatin is a new member of disintegrin family. This single-chain poly
peptide comprises 107 amino acids isolated from Macrovipera venom. Lebestatin is connected to
integrin, counteracts the adhesion and emigration of endothelial cells through inhibiting the action of
this protein and has anti-vessel formation effect. The goal of this study was to survey the interaction of
this peptide with integrin and identify important amino acids involved in this interaction.
Material & methods: Given the importance of Lebestatin in inhibiting the adhesion and migration of
cancer cells, in this study the structure of this peptide was constructed through Phyre2 server and it was
compared with other similar peptides. In the next step, in order to identify the mechanisms of the action
of this peptide, its interaction with integrin α1 subunit was investigated with Z-Dock server. The results
of this interaction were analyzed with Chimera 1.5.3 and SPDBV.
Results: The results obtained from simulation showed that the structure of Lebestatin is closely similar
to its co-family proteins. Moreover, bioinformatics studies showed that Lys50, Cys71 and Thy92
residues of Lebestatin and Asp20, Tyr17, His118 of integrin α1 subunit are significant amino acids
involved in the interaction between Lebestatin and its target integrin.
Conclusion: Bioinformatics studies applied in this investigation resulted in identifying significant
amino acids involved in the interaction between Lebestatin and its target integrin. Results of this study
could facilitate the development of more effective peptides for the inhibition of integrin, metastasis and
angiogenesis of cancer cells.
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