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บทคัดย่ อ
ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 2 (HDAC2) เป็ นเอนไซม์ที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ ง เพื่อที่จะออกแบบและพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ ง งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาอันตรกิ ริยาระหว่าง HDAC2 กับสารในกลุ่มของฟลาโวนอยด์และแอนทราควิโนน
(ได้แก่ ไครซิ น ลูติโอลินและอีโมดิน) โดยศึกษาในเทอมของพลังงานเสรี การยึดจับ (Gbinding) และค่าคงที่การยับยั้ง (Ki)
ด้วยวิธีการจาลองแบบโมเลกุลาร์ ด็อกกิง พบว่าสารทั้ง 3 ชนิ ด ให้ค่า Gbinding ในช่วง –6.2 ถึง –9.2 กิโลแคลอรี ต่อโมล
และค่า Ki ในช่วง 0.1 ถึง 16.4 ไมโครโมลาร์ โดยที่ สารลูติโอลินมีประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งการทางานของ HDAC2 ได้ดี
ที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารซูเบอร์ อะนิ โลไฮโดรซามิกแอซิ ด (SAHA) ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้ในปั จจุบนั (มีค่า Gbinding
เท่ากับ –7.9 กิ โลแคลอรี ต่อโมล และค่า Ki เท่ากับ 0.7 ไมโครโมลาร์ ) พบว่าสารทั้ง 3 ชนิ ด มี ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้ง
เอนไซม์ได้ใกล้เคียงหรื อดีกว่า SAHA ดังนั้นจึงมีเป็ นไปได้ที่จะพัฒนาสารในกลุ่มนี้ให้เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งต่อไปได้
ABSTRACT
Histone deacetylase 2 (HDAC2) is an enzyme causing the cancer disease. In order to design and develop a
cancer drug, this research has studied the interaction between HDAC2 and compounds of flavonoids and
anthraquinones (which are crysis, luteolin and emodin) by studying in terms of binding free energy (Gbinding) and
inhibitory constant (Ki) using a molecular docking method. As a result, these three compounds yielded Gbinding in the
range of –6.2 to –9.2 kcal/mol. and Ki in the range of 0.1 to 16.4 µM, in which luteolin exhibits the highest efficiency of
HDAC2 inhibition. By comparing with suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) which is a cancer drug currently used
(Gbinding of –7.9 kcal/mol and Ki of 0.7 µM), one found that the inhibitory efficiency of all three compounds is similar
or superior to SAHA. Thus, there is a possibility to develop the flavonoid and anthraquinone compounds to be the
cancer drug.
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นี้ จึงมีความพยายามที่จะศึกษาสารที่มีความสามารถเป็ น
HDAC inhibitor อย่างแพร่ หลาย ซึ่ งการศึ กษาข้างต้นนี้
ถือเป็ นกระบวนการที่จะพัฒนายาที่ใช้ในการต้านมะเร็ ง
ให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นพิษต่อร่ างกายน้อยที่สุด
จากการศึ กษาในทางเภสั ช วิ ท ยาพบว่ า
สมุ นไพรหลายชนิ ดมี สารที่ มี คุ ณสมบัติ เป็ น HDAC
inhibitors เช่น สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ซึ่งมี
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น เ ป็ น ฟิ นิ ล เ บ น โ ซ ไ พ โ ร น
(phenylbenzopyrone) สารชนิ ดนี้ สามารถพบได้ใ นพื ช
เช่น ผัก ผลไม้ และเครื่ องดื่มบางชนิ ด เช่น ไวน์ ชา เป็ น
ต้น มีงานวิจยั จานวนมากแสดงให้เห็นว่าฟลาโวนอยด์
มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง เช่น ต้านอนุ มูลอิสระ
(antioxidant) ต้านการเกิ ดมะเร็ ง (anticancer) ยับยั้ง การ
แ บ่ ง ตั ว แ ล ะ เ พิ่ ม จ า น ว น ข อ ง เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง
(antiproliferation) เป็ นต้น (วิภพ, 2556) นอกจากนี้ ยังมี
สารในกลุ่มแอนทราคิโนน (anthraquinone) ซึ่ งพบได้ใน
ใบมะขามแขก ว่านหางจระเข้า ใบขี้เหล็ก ฯลฯ มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ งในมนุษย์ (Lin et al.,
2011) การศึกษาในงานวิจยั ของสารข้างต้นยังขาดข้อมูล
ที่ใช้อธิ บายความสามารถในการยับยั้งการเกิดมะเร็ งของ
สารดังกล่าวในระดับโมเลกุล
ระเบี ยบวิ ธี ทางเคมี เชิ งคอมพิ วเ ต อ ร์
(computational chemistry) มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค ท า ง
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ค านวณความสามารถในการเกิ ด
อันตรกิ ริ ยาระหว่างโมเลกุ ล นอกเหนื อจากนั้นการ
คานวณทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เพื่อศึกษาและพัฒนา
ยาอย่างแพร่ หลาย (Jorgensen, 2004) วิธีที่ใช้ในการศึกษา
โมเลกุลที่สามารถพัฒนาเป็ นยาและศึกษาความสามารถ
ในการยับยั้งการเกิ ดโรคของยาชนิ ดนั้น คือ วิธีโมเลกุล
ลาร์ ด็ อ กกิ ง (Molecular Docking) (Meng et al., 2011)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงสนใจศึ กษาอันตรกิ ริยาระหว่างสาร
ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ ได้แก่ ไครซิน (Chrysin) และลู
ติ โอลิ น (Luteolin) และสารในกลุ่มของแอนทราคิโนน
ได้แก่ อีโมดิ น (Emodin) กับเอนไซม์ฮีสโทนดี อะเซทิ ล
เลส 2 (HDAC2) ซึ่ งจั ด เป็ น HDACs กลุ่ มที่ 1 ซึ่ ง
ประกอบด้วย HDAC1 HDAC2 HDAC3 และ HDAC8

บทนา
โดยปกติ เมื่ อดี เอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid,
DNA) ซึ่ งมี อ ยู่ ใ นเซลล์ ร่ างกายถู ก ท าลาย จะเกิ ด
กระบวนการซ่อมแซม (repair) หรื อทาลายตัวเอง แต่ใน
บางกรณี DNA ที่เสี ยหายไม่สามารถซ่ อมแซมตัวเองได้
และไม่สามารถทาลายตัวเองอย่างที่ควรจะเป็ น เกิ ดการ
เจริ ญไปเป็ นเนื้ อเยื่อใหม่ซ่ ึ งร่ างกายไม่ตอ้ งการ เรี ยกว่า
เนื้ องอก (tumor) ความผิดปกติน้ ี เป็ นสาเหตุหลักในการ
เกิดโรคกว่า 100 ชนิ ด ที่เกิดเนื่ องจากการเจริ ญที่ผิดปกติ
ของเซลล์ซ่ ึ งอยูน่ อกเหนื อการควบคุมหรื อเรี ยกโรคกลุ่ม
นี้ ว่า มะเร็ ง (cancer) (Suzuki et al., 2005) นอกจากนี้ การ
เกิดมะเร็ งในร่ างกายมนุษย์ยงั พบว่ามีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติในการทางานของเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส
(histone deacetylases, HDACs) เอนไซม์ น้ ี จะน าหมู่
อะเซทิ ล (acetyl groups) บริ เวณกรดอะมิ โ นไลซี น
(lysine) ออกจากเอนไซม์ฮี สโทน (histone) หรื อเรี ยก
กระบวนการนี้ ว่า ดี อะเซทิ ลเลชัน (deacetylation) (Dey,
2006) เมื่อเอนไซม์ฮีสโทนเกิดกระบวนการดีอะเซทิลเล
ชันแล้วจะสามารถไปจับกับ DNA ได้อย่างแน่นหนาทา
ให้ ก ารถอดรหั ส ของ DNA (DNA transcription) ไม่
สามารถเกิ ดขึ้นได้อย่างปกติ นาไปสู่ การเกิ ดโรคมะเร็ ง
ในร่ างกาย ดังนั้นเพื่อยับยั้งการทางานของเอนไซม์ชนิ ด
นี้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักในการเกิดมะเร็ ง จึงได้มีการศึกษา
สารที่ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์
ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส (HDAC inhibitor) อย่างแพร่ หลาย
สารที่ มีสมบัติเป็ น HDAC inhibitor ซึ่ งเป็ นที่ รู้จักการดี
คือ suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) (Marks et
al., 2007)
SAHA มี สมบัติ ในการยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 8 (HDAC8) (Hanessian et
al., 2007) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มย่อยของเอนไซม์ HDACs
แ ล ะ พ บ ไ ด้ ทั่ ว ไ ป ใ น นิ ว เ ค ลี ย ส แ ล ะ ไ ซ โ ท พลาสซึ ม แม้ว่า SAHA จะมีความสามารถในการยับยั้ง
การท างานของ HDACs ได้ดี แต่ โมเลกุ ลชนิ ดนี้ ก็ ย ังมี
ผลข้างเคียงกับร่ างกาย (Minucci et al., 2006) ด้วยสาเหตุ
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ที่มีโครงสร้างคล้าย RPD3 deacetylase ของยีสต์ และพบ
ได้ในนิ วเคลียสของเซลล์ทวั่ ไป (Mork et al., 2005) ทั้งนี้
เพื่ อเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานในระดับโมเลกุ ลส าหรั บ การ
พัฒนายาต้านมะเร็ งต่อไปในอนาคต โดยโครงสร้างของ
HDAC2 แสดงในภาพที่ 1

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
พลัง งานเสรี การยึด จับ ระหว่า งสารประกอบ 3 ชนิ ด
(ได้แก่ ไครซิ น ลูติโอลิน และอีโมดิ น) กับ HDAC2
รวมทั้งค่าคงที่ การยับยั้งการทางานของ HDAC2 ด้วย
สารทั้ง 3 นี้ ดว้ ย (ต่อไปจะเรี ยกสารเหล่านี้ วา่ ลิแกนด์)
โดยใช้การจาลองแบบโมเลกุลลาร์ ด็อกกิ ง และศึ กษา
อัน ตรกิ ริ ย าระหว่า งลิ แ กนด์กับ กรดอะมิ โ นที่ อ ยู่ใ น
บริ เวณตาแหน่งกัมมันต์ (active site) ของ HDAC2 โดย
ใช้วิธีการคานวณทางเคมี ควอนตัม นอกจากนี้ ยงั ได้
ศึ กษาลิ แ กนด์ SAHA เพื่ อ เป็ นการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยั้ง HDAC2 ด้ว ย โครงสร้ า ง
โมเลกุลของสารที่ศึกษาแสดงในตารางที่ 1

วิธีการวิจัย
1. การจาลองแบบโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
1.1 การเตรียมเอนไซม์ HDAC2 และลิแกนด์
การเตรี ยมเอนไซม์ HDAC2 ทาได้โดย
ดาวน์โหลดโครงสร้าง X-ray มาจากธนาคารฐานข้อมูล
โครงสร้างโปรตีน (Protein data bank) รหัส 3MAX ซึ่ง
ประกอบด้วยเอนไซม์ HDAC2 จานวน 3 สาย ได้แก่
สาย A สาย B และสาย C โดยเลื อ กสาย A ซึ่ งมี
โครงสร้างที่ สมบูรณ์มากกว่ามาใช้ในการศึกษานี้ การ
เตรี ยมลิแกนด์ทาได้โดยการดาวน์โหลดโครงสร้าง Xray ของโมเลกุ ล ไครซิ น ลู ติ โ อลิ น อี โ มดิ น และ
SAHA จากธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน รหัส
57D, 4HKN, 3Q9W และ 1T69 ตามลาดับ เพื่อใช้เป็ น
โครงสร้างเริ่ มต้นสาหรับการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิง
1.2 การหาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมส าหรั บ
การจาลองแบบโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
พารามิ เตอร์ ที่ เหมาะสมในการท าโมเล
กุลาร์ ด็อกกิ ง คือ การหาขนาดของกริ ด (grid parameter)
และต าแหน่ ง โคออร์ ดิ เ นตที่ เ หมาะสม โดยการน า
โครงสร้างของ HDAC2 และลิแกนด์ N-(4-aminobiphenyl3-yl) benzamide (เรี ยกว่า LLX) ที่อยูร่ ่ วมกันในโครงสร้าง

ภาพที่ 1 โครงสร้างเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 2
ตารางที่ 1 โครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสาร (ลิ แ กนด์ )
ที่สนใจศึกษา
ลิแกนด์

โครงสร้ างโมเลกุล

Chrysin

Luteolin

Emodin

SAHA
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อันตรกริ ยากับลิแกนด์ได้ดี ทั้งนี้ เฉพาะกรดอะมิโนที่อยู่
ห่ า งจากลิ แ กนด์ ใ นระยะไม่ เ กิ น 4 Å เท่ า นั้ นที่ น ามา
คานวณ (เนื่ องจากเป็ นระยะที่มีอนั ตรกิริยาระหว่างกันที่
ค่อนข้างแข็งแรง) อันตรกิริยาที่คานวณอยูใ่ นเทอมของ
พลังงานยึดจับ (binding energy, Ebinding) โดยคานวณได้
จากความสัมพันธ์

X-ray ของไฟล์ PDB รหัส 3MAX มาตัดแยกออกจากกัน
แล้วทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิงใหม่เพื่อให้ลิแกนด์ LLX ที่ตดั
แยกออกมากลับ ไปอยู่ ใ นต าแหน่ ง กัม มัน ต์ เ ดิ ม ของ
HDAC2 ในโครงสร้าง X-ray เรี ยกกระบวนการนี้ ว่า รี ด็
อกกิง (redocking) โดยพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่ทาให้ลิ
แกนด์ LLX กลับเข้าไปอยูใ่ นตาแหน่งเดิมได้ คือ กล่องก
ริ ดขนาด 606060 Å3 ช่ อ งว่ า งระหว่ า งกริ ด (grid
spacing) เท่ ากับ 0.375 Å จุ ดศู นย์กลางของกริ ด ตาม
โคออร์ดิเนต x, y, z คือ 5.2, 3.1, 1.5 ตามลาดับ
1.3 การทาโมเลกุลาร์ ดอ็ กกิง
โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการเตรี ย มไฟล์ข อง
เอนไซม์และลิแกนด์ชนิดต่างๆ สาหรับทาโมเลกุลาร์ด็
อกกิ ง คื อ AutoDockTools 1.5.6 (Sanner, 1999) โดย
กาหนดให้ตาแหน่งเริ่ มต้นของลิแกนด์แต่ละชนิดอยูใ่ น
ตาแหน่งกัมมันต์ของ HDAC2 และวางตัวในทิศทางที่
แตกต่ า งกัน ให้ พ ัน ธะเดี่ ย วของลิ แ กนด์ บ างพัน ธะ
สามารถขยับได้ (flexible) ตามความเหมาะสมและให้
หมู่ –OH ของกรดอะมิ โนฮิ สที ดีน (HIS145, HIS146)
และไทโรซี น (TYR303) ซึ่ งเป็ นกรดอะมิ โ นใน
ต าแหน่ ง กั ม มั น ต์ ข อง HDAC2 สามารถหมุ น ได้
กาหนดให้อะตอม Zn เป็ นจุดกึ่งกลางของกริ ด ทาการ
เติ มประจุ ให้อะตอมต่างๆ ของเอนไซม์และลิ แ กนด์
ด้ ว ย Gasteiger charge ต่ อ จ า ก นั้ น ใ ช้ โ ป ร แ กร ม
AutoDock 4.2 (Morris et al., 2009) ทาโมเลกุลาร์ ด็อก
กิงจานวน 50 รอบ โดยใช้พารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่ได้
จากกระบวนการรี ด็อกกิงข้างต้น หลังจากนั้นวิเคราะห์
ผลในเทอมของพลัง งานเสรี การยึด จับ (binding free
energy, Gbinding) และค่ า คงที่ ก ารยับ ยั้ง (inhibitory
constant, Ki) เพื่อศึ กษาความสามารถในการยังยั้งการ
ทางานของเอนไซม์ HDAC2
2. การคานวณทางเคมีควอนตัม
ในการศึ กษาอันตรกิ ริ ยาระหว่างลิ แกนด์กับ
กรดอะมิ โนในตาแหน่ งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC2
ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี แอบ อิ นิ ชิ โ อ (Ab initio) ที่ ร ะดับ การ
ค านวณ MP2/6-31G(d) โดยใช้โปรแกรม Gaussian 09
(Frisch et al., 2009) ทั้งนี้ เพื่อศึ กษาว่ากรดอะมิโนใดเกิด

Ebinding  Eligand-amino  Eligand  Eamino

เมื่ อ Eligand-amino เป็ นพลังงานของคู่โมเลกุลลิ แกนด์กบั
กรดอะมิ โน ส่ วน Eligand และ Eamino เป็ นพลังงานของ
ลิแกนด์และกรดอะมิโนเดี่ยว ตามลาดับ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการจาลองแบบด้วยวิธีโมเลกุลาร์ ด็อกกิง
ของลิแกนด์ต่างๆ จานวน 50 รอบ พบว่าลิแกนด์แต่ละ
ชนิดสามารถเข้าไปอยูใ่ นตาแหน่งกัมมันต์ของเอนไซม์
HDAC2 ได้โดยมีความถี่ในการเข้าไปอยู่ในตาแหน่ ง
ดังกล่าวมากกว่า 35 รอบ และเมื่อพิจารณาผลการทา
โมเลกุลาร์ ด็อกกิ งจะได้ค่าพลังงานเสรี การยึดจับและ
ค่าคงที่การยับยั้งดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่ า Ki และ Gbinding ที่ ไ ด้จ ากการท า
โมเลกุลาร์ ด็อกกิงและค่า Ebinding ที่ได้จาก
การคานวณทางควอนตัม
Ligand
Chrysin
Luteolin
Emodin
SAHA

Ki (µM)

Gbinding

Ebinding

25.38
0.11
16.39
0.68

(kcal/mol)
–6.18
–9.18
–6.44
–7.88

(kcal/mol)
–36.18
–43.12
–41.30
–39.10

จากตารางที่ 2 จะเห็ นว่าลิ แกนด์ต่างๆ ให้ค่า
พลังงานเสรี การยึดจับประมาณ –6.2 ถึง –9.2 kcal/mol
(ค่าเป็ นลบมากหมายถึงลิแกนด์กบั เอนไซม์สามารถยึด
จับกันได้ดี) และมีค่าคงที่การยับยั้งค่อนข้างต่า กล่าวคือ
มี ค่าประมาณ 0.1 ถึ ง 25.4 µM (ถ้ามี ค่าน้อย แสดงว่าลิ
แกนด์สามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ได้ดี) นัน่
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ตารางที่ 3 แสดงอันตรกิ ริยาระหว่างลิ แกนด์กับกรดอะมิ โนในตาแหน่ งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC2 ที่ อยู่ห่างจาก
ลิแกนด์ในระยะไม่เกิน 4 Å
π-π interaction
PHE155
PHE210

Electrostatic interaction
GLY154, HIS183, LEU276,
TYR209

ASP104 (2.05 Å)
ASP181 (2.35 Å, 2.58 Å)
HIS145 (2.30 Å, 2.47 Å)
TYR308 (2.12 Å)

PHE155
PHE210

CYS156, GLN265, GLY305,
HIS146, HIS183, LEU144,
LEU276, MET35

ASP104 (2.23 Å)
HIS183 ( 2.82 Å)
TYR308 (1.67 Å, 2.17 Å)

PHE155
PHE210

LEU276 , TYR209

Ligand
Chrysin

Hydrogen bond*
ASP104 (2.06 Å)
TYR308 (1.90 Å)

Luteolin

Emodin

SAHA

ASP104 (1.99 Å)
HIS145 (1.98 Å)
HIS146 (2.11 Å, 2.20 Å)
HIS183 (2.17 Å, 2.28 Å)
TYR308 (2.55 Å)
* ตัวเลขในวงเล็บเป็ นระยะห่างของการเกิดพันธะไฮโดรเจน

แสดงว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์และแอนทราคิโนนมี
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ได้ดี
ใกล้เคียงกับ SAHA ซึ่ งเป็ นยาที่ ใช้รักษาโรคมะเร็ งใน
ปั จจุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สารลู ติ โ อลิ น จะมี
ประสิ ทธิภาพดีกว่า SAHA เล็กน้อย
เมื่อพิจารณาลักษณะการวางตัวของลิ แ กนด์
ต่างๆ ในตาแหน่งกัมมันต์ของ HDAC2 (ดูภาพที่ 2) จะ
พบว่าลิแกนด์สามารถเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนใน
ตาแหน่ งกัมมันต์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเกิ ดพันธะ
ไฮโดรเจน (hydrogen bond) การเกิ ดอันตรกิ ริยาแบบ
ไพ-ไพ (π-π interaction) และอัน ตรกิ ริ ย าทางไฟฟ้ า
สถิ ต (electrostatic interaction) ดังแสดงในตารางที่ 3
ซึ่ ง จะเห็ นว่า SAHA ไม่ ส ามารถเกิ ดอันตรกิ ริยาแบบ
ไพ-ไพได้เลย แต่สาเหตุที่ SAHA สามารถยึดจับหรื อ
ยับ ยั้ง เอนไซม์ HDAC2 ได้ดี น้ ัน เนื่ องมาจากสามารถ
เกิ ดพันธะไฮโดรเจนได้ดี (ได้มากถึง 7 พันธะ) ส่ วน
ลิแกนด์อีกทั้ง 3 ชนิด ถึงแม้วา่ จะมีหมู่ –OH ที่น่าจะเกิด

–

GLY306, HIS33, LEU276,
PHE155, PHE210, PRO34

พันธะไฮโดรเจนได้ดี (ดูโครงสร้างโมเลกุลในตารางที่ 1)
แต่ก็เกิ ดได้จานวน 2 พันธะ (สาหรั บ ไครซิ น ) และ 4
พันธะ (สาหรั บ อิ โมดิ น) เท่านั้น ถึ งแม้ว่าลิ แกนด์ท้ งั
สองจะสามารถเกิ ดอันตรกิ ริยาแบบไพ-ไพและแบบ
ไฟฟ้าสถิตได้ แต่อนั ตรกิริยาทั้งสองชนิดนี้มีค่าค่อนข้าง
ต่าเมื่อเทียบกับพันธะไฮโดรเจน จึงทาให้โดยรวมแล้ว
ลิแกนด์ท้ งั สองสามารถยึดจับกับเอนไซม์ HDAC2 ได้
ต่ากว่า SAHA ในขณะที่ลิแกนด์ลูติโอลิน ซึ่งมีหมู่ –OH
ในวงเบนซี นและวงเบนซี นนี้ ต่อกับอีก 2 วงด้วยพันธะ
เดี่ ย วท าให้มี ค วามยึด หยุ่น สู ง เนื่ อ งจากพัน ธะเดี่ ย วนี้
สามารถหมุนได้จึงทาให้หมู่ –OH สามารถวางตัวใน
ตาแหน่งที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ดี (จานวน 6 พันธะ)
อีกทั้งลิแกนด์ลูติโอลินยังสามารถเกิดอันตรกิริยาแบบ
ไพ-ไพและแบบไฟฟ้ าสถิ ต ได้ด้วย จึ งทาให้โดยรวม
แล้ ว ลิ แ กนด์ ลู ติ โ อลิ น สามารถยึ ด จั บ กั บ เอนไซม์
HDAC2 ได้ดีที่สุด
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(ก) Chrysin

(ข) Luteolin

(ค) Emodin

(ง) SAHA

ภาพที่ 2 แสดงการวางตัวของลิแกนด์ต่างๆ และแสดงการเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนที่สาคัญในตาแหน่งกัมมันต์ของ
เอนไซม์ HDAC2 ที่ได้จากการจาลองแบบโมเลกุลาร์ด็อกกิง
ผลการคานวณอันตรกิริยาระหว่างลิแกนด์กบั
กรดอะมิ โ นด้ว ยวิ ธี ท างเคมี ค วอนตัม พบว่ า ให้ ค่ า
พลังงานยึดจับใกล้เคียงกันโดยมีค่าประมาณ –36.2 ถึง
–43.1 kcal/mol ถึ ง แม้ว่า ค่ า พลัง งานของ SAHA จะ
ค่อนข้างต่ ากว่าลิ แกนด์ตวั อื่นแต่ก็ไม่แตกต่างมากนัก
และโดยภาพรวมแล้วแนวโน้มของลาดับความสามารถ
ในการยึดจับกับเอนไซม์ HDAC2 มีความสอดคล้องกับ
พลังงานเสรี การยึดจับที่ ได้จากการจาลองแบบโมเลกุลาร์ด็อกกิง

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาความสามารถในการยึดจับ
ในเทอมของพลัง งานเสรี ก ารยึ ด จับ และค่ า คงที่ ก าร
ยับ ยั้ง ระหว่า งลิ แ กนด์ ซ่ ึ งเป็ นสารในกลุ่ ม ของฟลาโวนอยด์ (ได้แก่ ไครซิ น และ ลูติโอลิ น ) และสารใน
กลุ่ ม ของแอนทราควิ โ นน (ได้แ ก่ อี โ มดิ น ) รวมทั้ง
SAHA (เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบ) กับเอนไซม์ HDAC2
โดยใช้การจาลองแบบโมเลกุลลาร์ ด็อกกิ ง และศึ กษา
อัน ตรกิ ริ ย าระหว่า งลิ แ กนด์ กับ กรดอะมิ โ นที่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่ งกัมมันต์ของเอนไซม์ HDAC2 ในระยะที่ ห่าง
จากลิ แ กนด์ ไ ม่ เ กิ น 4 Å โดยการค านวณทางเคมี
ควอนตัม พบว่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับการทา

- 331 -

PMP19-7
โมเลกุลาร์ ด็อกกิ ง คื อ กล่องกริ ดขนาด 606060 Å3
ช่ อ งว่า งระหว่า งกริ ด (grid spacing) เท่ า กับ 0.375 Å
จุดศูนย์กลางของ grid ตามโคออร์ดิเนต x, y, z คือ 5.2,
3.1, 1.5 ตามล าดับ เมื่ อ ใช้พ ารามิ เ ตอร์ เ หล่ า นี้ ศึ ก ษา
ความสามารถในการยับ ยั้ง การท างานของเอนไซม์
HDAC2 พบว่าลิ แกนด์ท้ ัง 3 ชนิ ด มี ประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยั้ง HDAC2 ได้ใกล้เคียงกับ SAHA ซึ่ งเป็ นยาที่
ใช้รักษาโรคมะเร็ งในปั จจุบนั โดยที่ ลูติโอลินสามารถ
ยึดจับกับ HDAC2 ได้ดีที่สุดและดีกว่า SAHA เล็กน้อย
(มี ค่ า คงที่ ก ารยับ ยั้ง HADC2 น้ อ ยกว่ า 1 µM) ทั้ง นี้
เนื่ องจากลิแกนด์ลูติโอลินมีหมู่ฟังก์ชนั และโครงสร้าง
ที่ เอื้ อต่ อ การเกิ ดอั น ตรกิ ริ ยากั บ กรดอะมิ โ นใน
ตาแหน่ งกัมมันต์ของ HDAC2 ได้ดี โดยอันตรกิ ริยาที่
เกิ ด ได้มี 3 ลัก ษณะ ได้แ ก่ การเกิ ด พัน ธะไฮโดรเจน
การเกิ ดอันตรกิ ริยาแบบไพ-ไพ และอันตรกิ ริยาทาง
ไฟฟ้าสถิต สาหรับการคานวณพลังงานยึดจับ ระหว่าง
ลิแกนด์กบั กรดอะมิโน พบว่าให้ผลค่อนข้างสอดคล้อง
กับผลที่ได้จากการจาลองแบบโมเลกุลาร์ด็อกกิง
ดังนั้นจึ งสามารถกล่ าวได้ว่ามี แนวโน้มที่ จะ
สามารถพัฒนาสารในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ และสารใน
กลุ่มของแอนทราควิโนนให้เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งได้
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