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Summary 

To search for new inhibitors of asparagine endopeptidase (AEP) with the potential to treat 
Alzheimer’s disease (AD), this study developed in silico models for screening AEP inhibitors. The 
database for screening is collected from five chemical databases including 134.876 substances. The 
virtual screening process is carried out in the following order: 3D-pharmacophore modelling, 
docking, and molecular dynamics simulation. The study has successfully built two 3D-
pharmacophore models, which include a protein-based pharmacophore and a ligand-based 
pharmacophore, and a molecular docking model. After being screened through 3D-pharmacophore 
and molecular docking models, 106 compounds were successfully docked on AEP. Analysis of the 
functional score on 5 hits with the best scores was showed. Among these compounds, molecular 
dynamics simulations were run for compounds 841 and 641 and the results showed that these 
compounds had good binding activity to AEP. 

Keywords: 3D-Pharmacophore, docking, AEP inhibitors, virtual screening. 
 
 

Đặt vấn đề 
Bệnh Alzheimer (AD) là hội chứng mất trí phổ 

biến nhất, đặc trƣng bởi sự suy giảm nhận thức, 
suy giảm trí nhớ, giảm khả năng ngôn ngữ, rối 
loạn phối hợp vận động [1]. Cơ chế bệnh sinh 
của Alzheimer cho tới hiện nay vẫn chƣa thật sự 
rõ ràng và có rất nhiều yếu tố liên quan, nhƣng 
bệnh có hai biểu hiện rất đƣợc quan tâm đó là 
sự có mặt của các mảng bám β-amyloid (Aβ) 
ngoại bào và các đám rối thần kinh (NFTs) nội 
bào, làm suy giảm chức năng của các tế bào 
thần kinh và gây chết tế bào [2]. Mặc dù nhiều 
giả thuyết đã đƣợc đƣa ra, nhƣng cho đến hiện 
nay có rất ít thuốc trên thị trƣờng đƣợc cấp 
phép điều trị bệnh Alzheimer [3] và nhiều thuốc 
đã thất bại trong quá trình nghiên cứu lâm sàng [4]. 
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Mới đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra một 
loại enzym có tên asparagin endopeptidase 

(AEP) có khả năng phân cắt protein tiền thân 

amyloid (amyloid precursor protein –APP) thành 

các mảnh nhỏ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự hoạt động của β-secretase, dẫn đến sự gia 
tăng hình thành các mảng Aβ ngoại bào. Thêm 
nữa, AEP còn làm tăng phản ứng phosphoryl 
hóa protein tau, một cơ chế làm tăng các NFTs 
nội bào, gây thoái hóa và chết tế bào thần kinh [5]. 

Nhƣ vậy, các chất có khả năng ức chế AEP có 
thể có tác động lên cả hai quá trình hình thành 
mảng Aβ ngoại bào và NTFs nội bào.  
Đây thật sự là một đích tác động tiềm năng mới 
trong việc sàng lọc các thuốc điều trị Alzheimer. 
Tín hiệu khả quan trong một số kết quả nghiên 
cứu in silico và thử nghiệm in vitro [6] cho thấy 
việc sàng lọc các phân tử có kích thƣớc nhỏ ức 
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chế chọn lọc AEP là một mục tiêu đầy hứa hẹn 
cho điều trị AD và các bệnh thoái hóa thần kinh 
khác. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích 
sàng lọc các chất có khả năng ức chế asparagin 
endopeptidase hƣớng đến điều trị bệnh 
Alzheimer. 

Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình sàng lọc các chất ức chế AEP 
hƣớng đến điều trị AD đƣợc tiến hành theo các 
bƣớc: Xây dựng mô hình 3D-pharmacophore, 
xây dựng mô hình docking và sàng lọc ảo, cuối 
cùng là mô phỏng động học phân tử. Mô hình 
3D-pharmacophore đƣợc xây dựng theo hai 
cách là dựa trên cấu trúc mục tiêu và dựa trên 
ligand bằng phần mềm MOE 2015.10 [7]. Cấu 
trúc protein AEP đƣợc sử dụng để tiến hành xây 
dựng mô hình pharmacophore là 4awa (2,5Å) và 
4awb (2,7Å) đƣợc tải về từ Protein Data Bank 
(PDB). Dựa trên các bài báo khoa học, tập 
ligand gồm 32 chất ức chế AEP đƣợc thu thập 
với IC50 trong khoảng 0,006 µM cho đến trên  
30 µM [6, 8, l9]. Các mô hình xây dựng đƣợc từ 
hai phƣơng pháp sẽ đƣợc đánh giá qua các 
thông số độ nhạy, độ đặc hiệu, khả năng dự 
đoán và rủi ro độc tính. Trong phƣơng pháp xây 
dựng mô hình docking và sàng lọc ảo, cấu tr c 
các phân tử dùng để sàng lọc đƣợc thu thập từ 
các thƣ viện bao gồm DB: Ngân hàng thuốc 
(Drug Bank); MBP: Thƣ viện Maybridge PPI; 
MBS: Thƣ viện mảnh cấu trúc Maybridge; CDF: 
Thƣ viện mảnh cấu tr c ChemDiv; TCM: Thƣ 
viện các hợp chất phân lập từ bài thuốc cổ 
truyền Trung Hoa. 

Ngân hàng thuốc (Drug bank DB) [10], Thƣ 
viện Maybridge PPI (MBP), thƣ viện mảnh cấu 
tr c Maybridge (MBP) [11], thƣ viện mảnh cấu 
tr c Chemdiv (MBS) [12], thƣ viện các hợp chất 
phân lập từ thuốc cổ truyền Trung Hoa 
(Traditional Chinese Medicine TCM) [13]. Để tối 
ƣu hóa việc tìm kiếm và đảm bảo sàng lọc đƣợc 
những chất có khả năng tác động lên hệ thần 
kinh, đề tài tiến hành sàng lọc cơ sở dữ liệu  

từ các thƣ viện chất bằng luật 3 Lipinski 
(Leadlike) [15]. Các phối tử thỏa mô hình 
pharmacophore sẽ đƣợc tối thiểu hóa năng 
lƣợng bằng Sybyl-X 2.0 [16]. Cấu trúc protein 
AEP đƣợc lựa chọn từ ngân hàng protein (PDB) 
có mã protein 4awa, dựa trên so sánh kết quả 
docking 2 chất ức chế AEP đã biết với các mô 
hình protein khác nhau. Quá trình docking sử 
dụng phƣơng pháp docking tự động bằng cách 
dùng phần mềm FlexX đƣợc tích hợp trong 
Lead IT 2.1.8 [17]. Khoang gắn kết đƣợc xác định 
là khoảng mở rộng 6,5 Å tính từ phối tử tham 
chiếu. Phức hợp protein ligand đƣợc mô phỏng 
động học bằng phần mềm Gromacs trên hệ điều 
hành Ubuntu [18]. Cấu tr c protein đƣợc tải về từ 
ngân hàng Protein Data Bank với mã 4awa. 
Ligand chọn cho quá trình mô phỏng động học 
là những chất cho điểm số docking tốt, tƣơng 
tác với các acid amin quan trọng. Cấu trúc 
protein đƣợc chuẩn bị bằng công cụ CHARMM-
GUI tại địa chỉ www.charmm-gui.org. Protein 
sau khi nhận về từ CHARMM-GUI [19] tiếp tục 
đƣợc xây dựng topology sử dụng trƣờng lực 
CHARMM-27 trong Gromacs [20]. Ligand đƣợc 
xây dựng topology theo trƣờng lực CHARMM-
27 bằng cách sử dụng công cụ SwissParam tại 
trang web www.swissparam.ch [21]. Đánh giá kết 
quả mô phỏng động lực học qua các thông số 
độ ổn định của protein trong quá trình mô phỏng 
động lực học, độ linh động của các acid amin 
của túi gắn kết trong protein và độ ổn định trong 
sự gắn kết của ligand trong quá trình mô phỏng 
động lực học. 

Kết quả 

Mô hình 3D-pharmacophore 
Nghiên cứu xây dựng đƣợc 2 mô hình 

pharmacophore dựa theo cấu tr c protein (hình 1) 
và 6 mô hình pharmacophore 5 điểm dựa vào 
ligand có kết quả tốt nhất (hình 2). Tiến hành 
đánh giá các mô hình thu đƣợc qua các thông 
số độ nhạy, độ đặc hiệu, khả năng dự đoán và 
rủi ro độc tính (bảng 1). 

 

http://www.charmm-gui.org/
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A       B 

Hình 1. Mô hình pharmacophore dựa theo cấu trúc protein 
(A. Ph-P1 và B. Ph-P2) 

 

  
HHaaa_11 RHaaa_11 

  
HHaaa_14 RHaaa_12 

  
HHaaa_6 RHaaa_9 

 
Hình 2. Mô hình pharmacophore 5 điểm tốt nhất được tạo ra từ Pharmacophore Elucidator trong 

MOE 2015.10 
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Bảng 1. Đánh giá 2 mô hình pharmacophore xây dựng được từ cấu trúc protein 

và 6 mô hình pharmacophore 5 điểm xây dựng được từ ligand. 

 

Tên mô hình Độ nhạy Se Độ đặc hiệu Sp Khả năng dự đoán PC Rủi ro độc tính 

Ph-P1 75% 93% 92% 2,6% 

Ph-P2 0% 97% 96% 1,9% 

HHaaa_11 75% 83% 83% 5% 

HHaaa_14 75% 79% 79% 6% 

RHaaa_12 81% 75% 76% 11% 

HHaaa_6 81% 74% 74% 7% 

RHaaa_9 88% 70% 70% 10% 

RHaaa_11 94% 50% 51% 21% 

 

Kết quả đánh giá 2 mô hình pharmacophore 
dựa theo cấu trúc protein cho thấy mô hình  

Ph-P1 là mô hình đƣợc chọn để thực hiện các 

bƣớc sàng lọc tiếp theo. Đánh giá 6 mô hình 
pharmacophore dựa theo ligand, mô hình có PC 

tốt nhất là HHaaa_11 (83%) nhƣng độ nhạy và 

rủi ro độc tính không tốt. Do đó, đề tài tiến hành 

thêm một điểm truy vấn F6:Hyd vào mô hình có 

độ nhạy cao nhất là RHaaa_11. Kết quả đánh 
giá lại mô hình 6 điểm này nhƣ bảng 2 và  

hình 3. 

Mô hình pharmacophore 6 điểm dựa trên 

ligand này sẽ đƣợc chọn để sàng lọc các bƣớc 

tiếp theo. 

 

Bảng 2. Kết quả đánh giá mô hình pharmacophore 6 điểm xây dựng từ ligand. 

 

Tên mô hình Độ nhạy Se 
Độ đặc hiệu 

Sp 

Khả năng dự 

đoán PC 
Rủi ro độc tính 

Ph-L1 88% 86% 86% 3,5% 

 

 

 

 

A. Rhaaa_11 B. Ph-L1 
 

Hình 3. Mô hình pharmacophore 6 điểm (Ph-L1) sau khi thêm một điểm F6:Hyd từ mô hình 
pharmacophore 5 điểm Rhaaa_11. 
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Mô hình mô tả phân tử docking 

Redocking vào khoang gắn kết 
Tiến hành redocking các chất ức chế AEP 

trên hai protein đồng kết tinh là 5lua chứa chất 
11b và 5lub chứa chất 11. Cả 2 mô hình protein 
của AEP có độ phân giải thấp nhất, chứa chất 

đồng kết tinh là các chất có cấu trúc phân tử 
nhỏ, đều không cho độ ổn định tốt khi redocking. 
Do đó, đề tài sử dụng mã protein có độ phân 
giải xếp sau là 4awa (2,5Å) để tiến hành xây 
dựng khoang docking. 

 

  
Chất 11 

7-morpholinobenzo 
[c][1,2,5]oxadiazol-4-amin 

Chất 11b 
2,4-dimorpholinoanilin 

 
Hình 4. Cấu trúc hóa học và danh pháp các chất phân tử nhỏ ức chế AEP  

(chất 11 và 11b). 
 
Đánh giá mô hình phân tử docking  

dựa trên protein mã 4awa 

Tiến hành docking hai chất ức chế AEP đã 
biết là chất 11 và 11b vào mô hình docking 
đƣợc xây dựng từ mã protein 4awa. Kết quả 
tƣơng tác của 2 chất ức chế 11 và 11b với 
khoang docking xây dựng từ cấu trúc tinh thể 

protein mã 4awa đƣợc thể hiện ở hình 5 và hình 
6 cho thấy hai chất này cho ra điểm số docking 
và tƣơng tác tƣơng tự nhƣ trong cấu trúc 
protein đồng kết tinh của ch ng. Do đó, protein 
mã 4awa đủ điều kiện dùng để xây dựng mô 
hình docking cho AEP (hình 7).  

 

  

11b_4awa 
Điểm số docking: -23,87 kJ/mol 

11b_5lua 
Điểm số docking: -24,66 kJ/mol 

 
Hình 5. Tương tác của chất 11b với mô hình docking xây dựng từ protein mã 4awa và với protein 

đồng kết tinh 5lua. 
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11_4awa 
Điểm số docking: -21,11 kJ/mol 

11_5lub 
Điểm số docking: -22,18 kJ/mol 

Hình 6. Tương tác của chất 11 với mô hình docking xây dựng từ protein mã 4awa 
và với protein đồng kết 5lub. 

 
Hình 7. Mô hình mô tả phân tử docking của AEP (D-4awa). 

  
Sàng lọc ảo 

Sàng lọc các chất ức chế AEP  

bằng tập Drugbank  
Tập Drugbank với 10.631 chất đƣợc sử dụng 

để đánh giá sơ bộ mô hình pharmacophore 
thông qua phễu lọc luật 3 Lipinski. Kết quả thu 
đƣợc 217 chất thỏa mô hình Ph-P1 xây dựng từ 
cấu trúc protein và 345 chất thỏa mô hình Ph-L1 
xây dựng từ ligand. Tiến hành docking qua mô 
hình D-4awa với hai tập chất trên, kết quả có 
docking thành công lần lƣợt là 204/217 và 
333/345 chất với điểm số docking nằm trong 
khoảng từ -30,76 kJ/mol đến -2,14 kJ/mol đối 
với mô hình Ph-P1 và trong khoảng từ -32,8 
kJ/mol đến -1,56 kJ/mol đối với mô hình Ph-L1. 

Sàng lọc các chất ức chế AEP thỏa mãn 

cả 2 mô hình pharmacophore xây dựng từ 

cấu trúc và ligand bằng 5 thư viện chất 

Từ tập hợp 134.876 chất của 5 thƣ viện lớn, 
tiến hành sàng lọc các chất thỏa mãn cả 2 mô 
hình pharmacophore đƣợc xây dựng từ cấu trúc 
protein và ligand để chọn ra những chất có khả 
năng gắn kết và ức chế tốt nhất đối với AEP 
(bảng 3). Tất cả 111 chất thỏa mãn mô hình Ph-
L1 và Ph-P1 đƣợc chuẩn bị và tiến hành 
docking qua mô hình D-4awa. Kết quả có 
docking thành công 106/111 với điểm số 
docking nằm trong khoảng từ -32,19 kJ/mol đến 
-2,02 kJ/mol. Lấy điểm số docking của chất 11 
vào mô hình docking D-4awa là -21,11 kJ/mol 
làm khoảng tham chiếu để tiến hành chấm điểm 
chức năng 28 chất có điểm số docking nhỏ hơn 
-21,11 kJ/mol. Kết quả điểm số chức năng 5 
chất tốt nhất đƣợc thể hiện qua bảng 4, tƣơng 
tác của 5 chất này với các acid amin quan trọng 
thể hiện qua hình 8. 
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Bảng 3. Kết quả sàng lọc qua 2 mô hình Ph-P1 và Ph-L1 bằng 5 thư viện chất 

 

Mô hình 
Thư viện hợp chất Tổng số 

chất thỏa DB CDF TCM MBP MBF 

Ph-P1 + Ph-L1 11 1 72 6 21 111 
 

Ghi chú: DB: Ngân hàng thuốc (Drug Bank); MBP: Thư viện Maybridge PPI; MBS: Thư viện mảnh cấu 

trúc Maybridge; CDF: Thư viện mảnh cấu trúc ChemDiv; TCM: Thư viện các hợp chất phân lập từ bài thuốc 

cổ truyền Trung Hoa 

 

Bảng 4. Năm chất thỏa mãn cả 2 mô hình pharmacophore có điểm số chức năng tốt. 

 

Mã chất 

Thông số 

Tổng điểm Điểm số docking 

(KJ,mol
-1

) 

Điểm số  

liên kết 

Số acid amin quan trọng 

tương tác 

621 0,39 0,8 1 2,19 
841 0,74 0,4 1 2,14 
771 0,56 1 0,5 2,06 
41 0,75 0,8 0,5 2,05 

641 0,22 0,67 1 1,89 

 

 
Hình 8. Số tương tác của 5 chất thỏa mãn 2 mô hình pharmacophore với các acid amin 

quan trọng trong trung tâm hoạt động 

  

Mô phỏng động học phân tử 

Từ 5 chất thỏa cả hai mô hình 
pharmacophore Ph-P1 và Ph-L1 có điểm số 
chức năng tốt, đề tài tiến hành chọn hai chất để 
tiến hành bƣớc tiếp theo là nghiên cứu mô 
phỏng động học phân tử là chất 841 từ thƣ viện 
mảnh cấu trúc Maybridge MBS và chất 641 
(Cnidiosid A) từ thƣ viện các hợp chất phân lập 
từ bài thuốc cổ truyền Trung Hoa TCM.  
Chất 841 cho điểm số docking tốt -29,86 kJ/mol 

và nhất là cho tƣơng tác với His148 và Cys189. 
Chất 641 cho điểm số docking ở mức thấp nhất 
trong năm chất là -25,12 kJ/mol nhƣng là trong 
một số ít các chất sàng lọc đƣợc cho tƣơng tác 
với Asn42 và cả His148. Đánh giá sự gắn kết 
của ligand với protein, các giá trị RMSD, RMSF 
của protein và chất 841 và 641 đều cho kết quả 
mô phỏng động học có cấu trúc bền, cho thấy 
cả hai chất này có khả năng gắn kết tốt  
với AEP.  
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Kết luận 

Đề tài đã xây dựng thành công 2 mô hình 
pharmacophore, một mô hình dựa trên cấu tr c 
protein và một mô hình từ ligand, bên cạnh đó là 
mô hình phân tử docking của AEP. Kết quả 
sàng lọc từ 134.876 chất của 5 thƣ viện lớn cho 
111 chất thỏa cả 2 mô hình pharmacophore. 
Tiến hành chấm điểm và xếp hạng theo điểm số 
chức năng đã chọn đƣợc 5 chất có điểm số 
docking và liên kết tốt nhất. Tiến hành mô phỏng 
động học phân tử cho hai chất là 841 và 641 
(Cnidiosid A). Quá trình mô phỏng động học cho 
kết quả tốt về các giá trị RMSD, RMSF, cho thấy 
khả năng gắn kết tốt và ổn định của các chất 
này vào khoang gắn kết. Qua kết quả nghiên 
cứu, đề tài đề nghị xây dựng đƣợc mô hình 
QSAR các chất ức chế AEP, nghiên cứu in silico 
trên quy mô lớn hơn (tập ZINC với 22.723.923 
chất) và tiếp tục nghiên cứu in vitro, in vivo với 
các chất đã đƣợc sàng lọc. 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) trong đề tài mã số 108.05-

2017.12 (Lê Minh Trí). 
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