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ABSTRACT
Covid-19 is a highly infectious viral disease caused by SARS-CoV2, which has spread worldwide since its emersion in December
2019, causing an unprecedented pandemic. Currently, it has no
targeted vaccines or treatments, and effective treatment options
are very limited. It is important to identify drugs that effectively
inhibit a specific target of the SARS coronavirus. This is the third
deadly outbreak of coronaviruses in human society which has put
pressure on the global health care system and affected the global
economy a well. However, the treatment options of Covid-19 are still
very limited. The development of drugs that target and inhibit
essential proteins in the viral life cycle is a practical approach to
overcoming this hard situation. The main protease, a cysteine
protease, is an attractive target for antiviral drugs against SARS-CoV2 and other coronavirus infections due to its essential role in viral
replication and transcription. To quickly detect effective compounds
for clinical use, programs such as molecular docking drug design and
virtual screening of pre-designed drugs to identify new compounds
and drugs that target the main protease of the COVID-19 are
performed. Combining these structural studies, virtual screening, and
experimental screen, several therapeutic candidates such as
repurposed drugs and ab initio designed drugs have been proposed. In
this review study, suggestions for inhibitors and possible potentially
effective drugs against the main protease of SARS-CoV-2 were
discussed. This study paves the way for advanced experimental
research to evaluate the pharmacological potential of these
compounds for the treatment of Covid-19.
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مهارکنندههای کاندید علیه پروتئاز اصلی
کروناویروس سارس2-

چرخه زندگی ویروسی هدف قرار یدهند و آنها را هار یکنند،
رویکردی عملی برای غلگه بر این ع ضل ا س  .پروتئاز ا صلی که
یک سی ستئین پروتئاز ا س  ،به دلیل نقش ا سا سی که در تکثیر و
رونویسججی ویروسججی دارد یک هدف جذاب برای داروهای ضججد

حورا بحرالعلوم

ویروسججی در برابر کروناویروس سججارس– 2و سججایر عفون های

دانشجج وی دکتری ،پژوهشججهام لی هندسججی ژنتیک و زیسجج

کرونا ویروس ح سوب ی شود به نظور ک شف سریع ترکیگات

فناوری ،تهران ،ایران

ؤثر جه

ساقی نورایی

داکینگ ولکولی و غربالهری

دانشجج وی دکتری ،پژوهشججهام لی هندسججی ژنتیک و زیسجج

برای شنا سایی ترکیگات جدید و داروهایی که پروتئاز ا صلی کرونا

فناوری ،تهران ،ایران

ویروس سجججارس 2-را هدف قرار یدهند صجججورت یگیرد با

سعید بکایی

اسججتفادم بالینی ،برنا ههایی نظیر طراحی دارو به روش
ازی داروهای از پیشطراحیشدم

ترکیب این طالعات سجججاختاری ،غربالهری

استاد تمام ،گروم بهداش

ازی و طالعات

و کنترل واد غذایی ،بخش اپید یولوژی

آز ای شهاهی ،کاندیداهای در انی تعددی از جمله داروهای ورد

و بیماریهای شترک ،دانشکدم دا پزشکی ،دانشهام تهران ،تهران،

ا ستفادم پی شین و همچنین داروهای طراحی شدم  ab initioبرای

ایران

آز ایش های اول یه پیشجججن هاد شجججدما ند در این طال عه روری

کیاوش هوشمندی

پی شنهادهای ربوط به هارکنندمها و داروهای احتمالی بالقوم ؤثر

دانشججج وی دکتری ،گروم بهداشججج

و کنترل واد غذایی ،بخش

علیه پروتئاز ا صلی کرونا ویروس سارس 2-برر سی شدم ا س

اپید یولوژی و بیماریهای شترک ،دان شکدم دا پز شکی ،دان شهام

این طالعه سجججیر ان ام تحقیقات ت ربی پیشجججرفته برای ارزیابی

تهران ،تهران ،ایران

پتان سیل دارویی این ترکیگات برای در ان کووید 19-را هموار ی

مهدی راعی

کند

اسججتادیار ،رکز تحقیقات بهداشجج  ،پژوهشججکدم سججگک زندگی،

کلیدواژهها :هارکنندمهای پروتئین ،ویروس سارس ،سندروم

دانشهام علوم پزشکی بقیه اهلل(عج) ،تهران ،ایران

شدید حاد تنفسی

*

ملیحه انتظاری

دان شیار ،گروم ژنتیک ،دان شکدم علوم نوین ،علوم پز شکی تهران،

تاریخ دریاف 99/06/31 :

دانشهام آزاد اسال ی ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش99/11/20 :
*نویسندم سئولmentezari@iautmu.ac.ir :

چکیده
کوو ید ،19-یک بی ماری ویروسجججی بسججج یار عفونی ناشجججی از
کروناویروس سارس 2-ا س

که از ز ان ظهور در د سا گر ،2019

کروناویروس سارس  )SARS-CoV-2( 2-عا ل ای ادکنندم

و باعث یک بیماری همهگیر

بیماری همهگیر ( COVID-19بیماری کرونا ویروس )2019

در سرا سر جهان گ سترشیافته ا س
بیسججابقه شججدم اسجج

این همهگیری سججو ین رخداد کشججندم

کروناویروسها در جا عه بشججری اس ج

که س جیسججت

راقگ های

بهداشتی جهانی را تح فشار قرار دادم و بر اقتصاد جهانی را تأثیر
گذاردم اسججج

مقدمه

با این حال ،گزینه های در انی کوو ید 19-هنوز

ب سیار حدود ا س  .تولید داروهایی که پروتئینهای حیاتی را در
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اس

[]1

این بیماری برای نخستینبار در شهر ووهان استان هوبئی
[]2

کشور چین در دسا گر سال  2019گزارش شد

بهرغ تالشهای

عمدم برای هار شیوع اولیه این بیماری از آن ز ان تاکنون تعداد
وارد تأییدشدم در سرتاسر جهان با سرعتی باال رو به رشد اس
طگق گزارش ساز ان بهداش

[]3

جهانی ()WHOتا تاریخ  22جوالی
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 14731563، 2020ورد  COVID-19تأییدشدم به ثگ

رسیدم

بسیار ضروری اس

با توجه به طالعات کشف دارو در برابر همه-

اس  ،که از این تعداد به  611284ورد رگو یر در سراسر جهان

گیریهای اخیر ناشی از کروناویروسها شا ل  SARS-CoVو

پس از اپید یهای ( SARSسندروم تنفسی

 MERS-CoVچندین پروتئین ویروسی بهعنوان اهداف دارویی

ن ر شدم اس

[]4

حاد) در سال  2003-2002و  ( MERSسندرم تنفسی خاور یانه)

ضد ویروسی  SARS-CoV-2در اولوی

در سال  ،2012این سو ین شیوع شهور ویروس کرونا در قرن

گلیکوپروتئین سنگله RNA،پلیمراز وابسته به )(nsp12) (RdRp

بهطور خاص ،شرایط بالینی رتگط با SARS-

بیس ویک اس

 CoV-2عمو اً با عنوان بیماری  - COVID-19مکن اس

قرار گرفتند ازجمله

 )nsp 5) Mpro ، RNAو  ( PLproبخشی از )nsp3

[]16-13

از

پروتئینازهای ویروسی اهداف دارویی عتگری هستند که به ای اد

بیماری بدون عارضه (خفیف) تا پنو ونی توسط یا شدید تا سندرم

داروهای ختلف ورد تأیید ن ر شدماند ،برای ثال ،در برابر

دیسترس تنفسی حاد ( )ARDSشا ل سپسیس ،شوک سپتیک ،و

عفون های ز ن با ویروس نقص ایمنی انسانی ( )HIVیا ویروس

اولین توالی

 ، )HCV( Cبه ترتیب از آسپارتیل و سرین پروتئازها

[]5 ،3

نارساییهای چندگانه در ارگانهای ختلف باشد

ژنو ی  SARS-CoV-2یکروز بعد از تأیید آن توسط ژانگ و
دانشمندان دیهر در دانشهام فودان شانههای به صورت آنالین
نتشر شد تعاقگاً در تاریخ  11ژانویه ،پنج توالی ژنو ی دیهر از
این ویروس توسط انستیتوهای ختلف در سرتاسر چین ( CDC

چین ،انستیتو ویروسشناسی ووهان و آکاد ی علوم پزشکی چین)
روی دیتابیس  GSAIDقرار دادم شد و به حققان در سرتاسر دنیا
[]6

اجازم داد تا تحقیقات روی این کروناویروس جدید را آغاز کنند
SARS-CoV-2

تعلق به خانوادم کروناویریدم و جنس

بتاکروناویروس اس

[]7

کروناویروسها ،ویروسهای پوششدار

دارای  RNAتکرشتهای ثگ

هستند که دارای بزرگترین اندازم

ژنوم در بین ویروسهای  RNAدار با طول تقریگاً بین  26تا 32

هپاتی

استفادم یشود

][16

ساختار کریستالی  SARS-CoV-2 Mproدر فوریه  2020را
ژانگ و همکاران نتشر کردند ( )PDB ID: 6lu7دلهای
همولوژی اولیه SARS-CoV-2 Mproحاکی از رابطه ساختاری
نزدیک با سایر  Mproکروناویروسها شا ل  SARSو MERS

یشود توالی اسیدهای آ ینه  SARS-CoV-2 Mproهمولوژی
 ٪96با  SARS-CoV Mproرا نشان یدهد

[]17

 SARS-CoV-2 Mproیک سیستئین پروتئاز سه د ینی (د ین
های  Iتا  )IIIاس

که بهصورت پروتئولیتیکی پلی پروتئینهای

همپوشان  pp1aو  pp1abرا به پروتئینهای عملکردی برش ی-

کیلو باز و حاوی حداقل  14( 6ورد در ورد )SARS-CoV-2

دهد  Mproفعال یک همودایمر دارد که حاوی دو پروتو ر اس

قاب خواندن باز ( )ORFهستند قاب خواندن اصلی ORF 1ab

 SRAS-CoV-2 Mproدارای یک پیوند غیر تعارف Cys-His

(ژن رپلیکاز) کدکنندم دو پلی پروتئین ه پوشان )(pp1ab ،pp1a

که در شکاف بین د ینهای  Iو  IIقرار دارد  ، Mproپلی

اس

که توسط پروتئاز اصلی )( (Mproکه به آن  CLpro3نیز

گفته یشود) و پروتئاز شگه پاپایین ) (PLproبه  16پروتئین غیر
ساختاری ) (nsp1-16شکسته یشود باقیماندم ژنوم کدکنندم

اس

پروتئینها را در توالی  )Leu-Gln↓(Ser, Ala, Glyبرش یدهد
(↓ حل برش را نشان یدهد)  ،که به نظر یرسد این سای
برش یک الهوی حفاظ شدم در بین کرونا ویروسها
[]18،19،20

پروتئینهای جانگی و ساختاری انند گلیکوپروتئین سنگله )، (S

اس

پروتئین پوششی ) ،(Eپروتئین غشایی ) (Mو فسفوپروتئین

 RdRpو  NTPase/هلیکاز ( )nsp13بدون این رحله برش

نوکلئوکپسید ) (Nاس

[]11-8

در حال حاضر هیچ واکسن و عا ل در انی هدفمندی برای در ان
 COVID-19وجود ندارد و گزینههای در انی ؤثر نیز بسیار
حدود اس

[]12

بنابراین ،نیاز فوری به تقوی

تحقیقات برای

توسعه و تشخیص داروهای ؤثر و ناسب در برابر COVID-19
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آنزی های ضروری دخیل در همانندسازی انند

پروتئولیتیکی نمیتوانند به طور کا ل عمل کنند که این ا ر نشان-
دهندم نقش کلیدی  Mproبهعنوان آنزیمی اصلی در طی چرخه
تکثیر ویروس اس ] [16توانایی هیدرولیز پیوند پپتیدی پس از
باقیماندم  Glnبرای پروتئینازهای اصلی سایر کروناویروسها نیز
شاهدم شدم اس  ،ا ا برای آنزی های انسانی ناشناخته اس

Pathobiology Research

هارکنندمهای کاندید علیه پروتئاز اصلی کروناویروس سارس32 2-

اهمی

عملکردی  Mproدر چرخه زندگی ویروسی ،همرام با نگود

][21

بازدارندم در بین آنها در برابر کروناویروسها شناخته شدم بود

همولوگهای نزدیک در انسان Mpro ،را بهعنوان یک هدف

اخیراً ،از طریق اصالحات در  ،11rژانگ و همکاران یک هارکنندم

دارویی ایدئال برای طراحی داروهای ضد ویروس SARS-CoV-

جدید به نام  13bبا اثر هاری بهگودیافته پیشنهاد دادماند در این

بنابراین ،عرفی

هارکنندم ،پیوند آ ید  P3-P2در یک حلقه پیریدین گن انیدم شد

فوری داروهای بالقوم علیه  SARS-CoV-2 Mproیتواند ا ری

تا از ت زیه آن توسط پروتئینازهای سلولی جلوگیری و نیمه عمر

اساسی و ن اتبخش باشد استفادم از تکنیکهای طراحی دارویی

آن در پالسما افزایش پیدا کند عالوم بر این ،بخش سیکلوهکسیل

به کمک رایانه برای شناسایی سریع کاندیداهای در انی

 P2با سیکلوپروپیل کوچکتر جایهزین شد ،که فعالی

 2با کمترین اثرات جانگی تگدیل کردم اس

ا یدوارکنندم برای استفادم

[]20

دد داروهای از پیشساخته شدم برای

ویروسی خاص آن را در برابر ویروسهای بتاکرونا تقوی

ضد
یکند

دیهر بیماریها ،به خصوص پس از شخص شدن ساختارهای

این ترکیب  13bتازم تولید شدم SARS-CoV-2 Mpro ،را با

دقیق سهبعدی پروتئینهای کلیدی ویروسی بسیار کارآ د اس

 IC50برابر با  0 /67یکرو والر و تکثیر  RNAویروسی را

ازاینرو ،در این قاله ،طالعاتی که داروهای هارکنندم Mpro

با  EC50برابر با  4∼5یکرو والر هار یکند(جدول  )1همچنین

 SARS-CoV-2بالقوم ؤثر را برای در ان  COVID-19پیشنهاد

این هارکنندم حاوی پیریدین ،خصوصیات فار اکوکینتیک طلوبی

کردماند بررسی شدم اس

بیشتر این پیشنهادها گتنی بر طالعات

را در وشها نشان داد و ترکیب ورد نظر در غلظ های ناسب

آز ایشهاهی ،غربالهری

ازی و سوابق تأثیر آنها بر بیماریهای

و

دیهر ناشی از کروناویروسها شا ل  SARS-CoVو MERS-

 CoVاس

قاالت بدون درنظرگرفتن ز ان و با استفادم از

وتورهای جست وی  PubMedو  Google Scholarاستخراج
شدند و

اصطالحات"،"SARS-CoV-2" ،"COVID-19

در باف
 24ساع

ریه و الواژ برونکوآلوئوالر به ترتیب در طی  4ساع

پس از تزریق زیر جلدی شاهدم شد که نشاندهندم

تمایل ترکیب وردنظر به باف

ریه بود عالوم بر ت ویز زیر جلدی،

استنشاق  13bهارشدم توسط وشها به غلظ
( 24ساع ) ترکیب وردنظر در باف

باال و طوالنی دت

ریه ،بدون هیچگونه عوارض

" "Main proteaseو " "Mpro inhibitorدر عناوین ،چکیدمها

جانگی نا طلوب ن ر شد همه این خصوصیات نشاندهندم نقش

و کلمات کلیدی جست و شد پس از آن ،طالعات بالینی و

ؤثر و بالقوم آلکوآ ید حاوی پیریدین  13bبهعنوان هارکنندم

پیشنهادهای ربوط به هارکنندمها و داروهای احتمالی علیه Mpro

 SARS-CoV-2بررسی شد

 SARS-CoV-2 Mproبرای در ان  Covid-19اس

]]21 ،20

هارکنندم  N3 :N3یک هارکنندم پپتیدو متیک گتنی بر پذیرندم
ایکل اس  ،که در اصل برای در ان بیماریهای عفونی ناشی از

مهارکنندههای SARS-CoV-2 Mpro

سایر  CoVها از جمله  SARS-CoVو MERS-CoVطراحی
شدم اس

همچنین فعالی

ضد ویروسی قدرتمندی را در برابر

هارکنندم آلفاکتون آ ید ( :)α-ketoamidesآلفاکتون آ یدهای

ویروس برونشی

پپتیدو یمیک ،طیفی وسیع از هارکنندمهای  Mproویروسهای بتا

ادم از یک گروم وینیل برای هار روند کاتالیزوری از طریق پیوند

و آلفاکروناویروسها و همچنین  3 Cپروتئاز اینتروویروسها

کوواالنسی به سیستئین کاتالیزوری دوتایی استفادم یکند عالوم بر

هستند ،که قگالً طگق یک روش گتنی بر ساختار طراحی شدماند

این  ،به ترتیب یک حلقه الکتام ،یک گروم ایزوبوتیل آلیفاتیک و

یک گروم  α-ketoبرای هار کوواالنسی حمله هستهای باقی اندم
سیستئین کاتالیزوری به سوبسترا استفادم شد عالوم بر این ،این
هارکنندمها به ترتیب در  P1و  P2به یک گروم الکتام  γو گروم
هیدروفوبیک

هز شدند ،تا زیر واحد  S1و  S2را اشغال کنند و

اثر هاری را افزایش دهند در طالعات قگلی 11r ،بهعنوان بهترین
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

عفونی در یک دل حیوانی نشان دادم بود این

یک گروم تیل در زن یرم جانگی  P2 ، P1و  P4وجود دارد که به
] [22،21

خوبی با زیر موعههای  S2 ، S1و  S4تناسب هستند

در طالعهای که  Jin Zو همکاران ان ام دادند ،هارکنندم N3

( هار کنندم پذیرندم ایکل) به روش داکینگ ولکولی شناسایی و
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تعاقگاً ساختار کریستالی  Mproویروس  SARS-COV-2در
کمپلکس با این ترکیب تعیین شد نتایج حاصل از داکینگ ولکولی
نشان داد که  N3یتواند درون پاک

اتصالدهندم سوبسترا قرار

گیرد برای ارزیابی اثر  N3بر  Mproویروس ،SARS-COV-2
ت زیه و تحلیل سینتیک ان ام شد نحنی پیشرف

نشان داد که این

ابسلن ( :)Ebselenابسلن یک ترکیب ارگانوسلنیوم اس
خواص ضد التهابی  ،ضد اکسیدانی و حافظ

که دارای

از سلول اس

این

ترکیب قگالً برای در ان بیماری های تعدد از جمله اختالالت دو
قطگی و کاهش شنوایی ورد بررسی قرار گرفته اس
سلولی ابلسن بسیار ک اس

سمی

(دوز توسط کشندم در وش

-1

ترکیب یک هارکنندم برگش ناپذیر قوی وابسته به ز ان اس

صحرایی بیش از  4600 mg kgدر هنهام صرف خوراکی اس )

عالوم بر این ،شکل این نحنی از کانیس غیرفعال برگش ناپذیر

و ایمنی آن در انسان در تعدادی از آز ایشهای بالینی ارزیابی شدم

دو رحلهای پشتیگانی یکرد این هارکنندم ابتدا به  Mproویروس
 SARS-COV-2تصل یشود ( ، )EIبا ثاب

اس

][22 ،21

در تالش برای کشف بازدارندمهای قویتر Jin Z ،و

جداسازیKi؛

همکاران چندین داروی ورد استفادم دیهر را برای هدف قرار دادن

سپس ،یک پیوند کوواالنسی پایدار بین  N3و Mproتشکیل

 Mproبر اساس کانیس بازدارندگی  N3گزارش دادند در این

یشود( )E - Iارزیابی این هار وابسته به ز ان ،ه به ثاب کنندم

ازی گتنی بر ساختار و

تعادل ( Kiتعیینشدم به عنوان  )k2/k1و ه به یزان ثاب

طالعه از طریق ترکیگی از غربالهری

غیرفعال

غربالهری پرتوان ،بیش از  10،000ترکیب از جمله داروهای ورد

سازی برای ای اد پیوند کوواالنسی  ،K3بستهی دارد با این حال،

تأیید  ،FDAنا زدهای دارویی در کار آز ایی های بالینی و سایر

 N3یک هار بسیار قوی  SARS-CoV-2 Mproرا نشان یدهد،

ترکیگات دارویی فعال بهعنوان هارکنندم  Mproسن ش شدند

هنها ی که

شش ورد از این ترکیگات باعث هار  Mproبا قادیر  IC50از

غیرفعال سازی بسیار سریع اتفاق ی افتد ،از ] kobs [Iبرای ارزیابی

 0/67تا  21/4یکرو والر یشدند در یان آنها ،دی سولفیرام و

رتگه دوم استفادم ی شود ( )k3/Kiدر

کار فور داروهای ورد تأیید  FDAبودند؛ درحالیکه داروهای

این طالعه قدار  kobs/[I] N3برایSARS-CoV-2 Mpro

ابسلن ،شیکونین ) ،(Shikoninتیدگلوسیب ) (Tideglusibو

برابر 880 ± 11300 M-1 S-1تعیین شد که نشان دهندم این ی

 PX-12در حال حاضر در کار آز ایشهای بالینی یا طالعات

باشد که این پذیرندم ایکل به طور چشمهیری هار شدم

 Mproرا در برابر

به طوری که اندازم گیری  Kiو  k3ا کان پذیر نیس
هار به عنوان ثاب

سرع

بالینی هستند ابسلن به ترتیب هار شدید فعالی

اس (جدول  )1برای اثگات بیشتر نتایج هار آنزیمی در شرایط in

 SARS-CoV-2به ترتیب با قدار

 ، vitroا کان اینکه آیا این ترکیگات یتوانند از تکثیر ویروسی در

یکرو والر و  EC50برابر با  4/67یکروکوالر نشان داد(جدول

روشهای گتنی بر سلول جلوگیری کنند نیز ارزیابی شد و نتایج

ضد ویروسی ا یدوارکنندمای در

حاصل نشان داد که  N3اثر ضد ویروسی قوی را با غلظ

10

یکرو والر در سلولهای  Veroآلودم به  SARS-CoV-2نشان
دادم اس

همچنین یک روش سن ش کاهش پالک برای ارزیابی

بیشتر اثر  N3در حافظ

از سلول ها بررسی شد  N3هار

 SARS-CoV-2را با قدار  EC50برابر  16.77یکرو والر نشان
داد (جدول  )1عالوم بر این نحنی دوز پاسخ نشاندهندم این بود
که این ترکیب مکن اس

قادر باشد برای دستیابی به اهداف خود

به غشای سلولی به نفوذ کند

][22

نتایج حاصل از این طالعه

اثربخشی باالی این هارکنندم را علیه SARS-CoV-2 Mpro

نشان یدهد و بنابراین یتواند یکی از گزینههای ا یدوارکنندم
در انی علیه  COVID-19در نظر گرفته شود
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 )2ابسلن همچنین فعالی

سن شهای گتنی بر سلول نشان داد
تح

 IC50برابر با 0/67

[]22

ابسلن در حال حاضر

آز ایشهای بالینی فاز  IIبرای در ان  COVID-19قرار

دارد) (NCT04484025این دادمها بهشدت پتانسیل بالینی ابسلن
را برای در ان  COVID-19نشان یدهد
دی سولفیرام ( :)Disulfiramدی سولفیرام داروی ورد تأیید
 FDAبرای در ان اعتیاد به الکل اس

همچنین طی چند سال

گذشته بهعنوان داروی ورد استفادم برای در ان سرطان بررسی
شدم اس
شدید فعالی

در طالعه  Jinو همکاران شخص شد این دارو هار
 Mproدر برابر  SARS-CoV-2با  IC50برابر

 9/35یکرو والر را نشان یدهد

][22 ،21

همچنین در طالعه گتنی

بر  In silicoنشان دادم شد که  Cys145کاتالیزوری SARS-

Pathobiology Research

هارکنندمهای کاندید علیه پروتئاز اصلی کروناویروس سارس34 2-

 CoV-2 Mproیتواند توسط دی سولفیرام و تابولی های
شتقات تیول آن سدود و غیرفعال شود

][23

دی سولفیرام در حال

طراحی

نطقی آنالوگهای کار وفور با افزایش خاصی
][24

هارکنندگی برای در ان  COVID-19را فراه

این

یکند

حاضر در آز ایشات بالینی فاز  IIبرای در ان  COVID-19در

یافتهها نشان یدهد کار افور نوعی ترکیب جدید و ا یدوارکنندم

موع  ،این دادم ها

که  COVID-19را هدف

حال ارزیابی اس

( )NCT04485130در

برای تولید داروهای ضد ویروسی اس

به شدت از توانایی بالینی این دارو برای در ان COVID-19

قرار دهد و به این دلیل که ساختار  Mproدر بین تمام

پشتیگانی ی کند

کروناویروسها بسیار حفاظ شدم اس  ،کار وفور و آنالوگهای

کار وفور ( :)Carmofurکار وفور (Hexylcarbamoyl-5-

) fluorouracil-1یکی از شتفات  -5فلورویوراسیل ) (FU-5و

آن مکن اس

در برابر طیفی گستردم از این ویروسها ؤثر واقع

شود

از کار وفور برای

نلفیناویر ( :)Nelfinavirنلفیناویر یک هارکنندم پروتئاز HIV-1

در ان سرطان رودم بزرگ از دهه  1980استفادم ی شود و دارای

 in vivoدر بیماران

یک عا ل ضد نئوپالستیک ورد تایید اس

زایای بالینی برای سرطان های پستان  ،عدم و ثانه اس

همچنین

بسیار ایمن و ورد استفادم گستردم ،با فعالی
آلودم به  HIVقوی اس

نلفیناویر به طور کلی در ترکیب با سایر

به عنوان یک عا ل جدید در انی برای آسیب حاد ریه ()ALI

داروهای ضد رترو ویروسی بهعنوان بخشی از رژی ضد رترو

که هدف کار وفور

ویروسی بسیار فعال ( )HAARTاستفادم یشود بیماران گتال به

که از

 HIVنلفیناویر را به خوبی تحمل یکنند با توجه به این

گزارش شدم اس

اعتقاد بر این اس

تیمیدیالت سنتاز اس  ،ا ا همچنین نشان دادم شدم اس

طریق اصالح کوواالنسی سیستئین کاتالیزوری آن  ،اسید سرا یداز
انسانی ( )ACرا هار یکند

][24 ،21

در طالعه  Jinو همکاران

ساختار کریستالی اشعه ایکس  Mproدر کمپلکس با کار وفور

عفون

خصوصیات ،نلفیناویر یکی از تداولترین داروهای هارکنندم
پروتئاز خط اول در در ان افراد آلودم به  HIVاس

طالعات

پیشین بهوضوح نشان دادم بود که نلفیناویر یتواند تکثیر SARS-
][26 ،25

نشان داد که گروم واکنشپذیر کربونیل کار وفور به صورت

 CoVرا در سلولهای  VeroE6هار کند

کوواالنسی به  Cys145کاتالیزوری باند یشود؛ درحالیکه دم

 CoV-2نسگتاً شابه  SARS-CoV5اس  ،انتظار یرود که این

اسید چرب آن زیر واحد آب آبهریز  S2را اشغال یکند در

دارو برای در ان بیماران COVID-19

طالعات پیشین کار افور اثر هاری فعالی
 SARS-CoV-2را با

 Mproدر برابر

 1/82 IC50یکرو والر نشان دادم

ازآن اکه SARS-

ؤثر باشد در

طالعه  Yamamotoو همکاران گزارش شد که نلفیناویر ،بهشدت
انع از تکثیر  SARS-CoV-2یشود قادیر غلظ

ؤثر هاری

بود(جدول  )1در این طالعه اثر هاری کار وفور در برابر عفون

 ٪50و  EC50) ٪90و  (EC90نلفیناویر به ترتیب 1/13

 SARS-CoV-2روی سلولهای  Vero E6تعیین شد با

یکرو والر و  1/76یکرو والر بود که کمترین یزان از نه

اندازمگیری  RNAویروسی در سوپرناتان

سلولی ،قدار EC50

هارکنندم پروتئاز HIV-1

ورد بررسی در این طالعه ازجمله

برای کار وفر به یزان  24/30یکرو والر تعیین شد(جدول )1

لوپیناویر بود غلظ

برای تأیید این نتی ه ،سلولهای آلودم فیکس شد و با استفادم از

بیشتر از  EC50این دارو بود این نتایج نشان یدهد که نلفیناویر

ضد سرم در برابر پروتئین نوکلئوکپسید ویروسی ( )NPرنگآ یزی

یک داروی بالقوم کاندید برای در ان  COVID-19اس

شد کاهش سطح  NPپس از تیمار با کار وفور شاهدم شد
همچنین سن ش سمی

سلولی برای کار وفور در سلولهای

 Vero E6ان ام و قدار  CC50با قدار  133/4یکرو والر تعیین
شد بنابراین طگق نتایج این طالعه ،کار وفور از شاخص انتخاب
طلوب ( 5/36 )SIبرخوردار اس  ،ا ا برای تولید یک داروی ؤثر
به بهینهسازی بیشتری نیاز دارد این طالعه همچنین گنایی برای
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

سر ی و اوج غلظ

نلفیناویر سه تا شش برابر

بیماران گتال به  COVID-19ارزیابی شود

و باید در

][27

لوپیناویر و ریتوناویر) :(Lopinavir / ritonavirلوپیناویر و
ریتوناویر اولین داروهایی هستند که در آز ایشهای بالینی برای
][28

در ان  COVID-19با هدف قرار دادن  Mproاستفادم شدماند

لوپیناویر/ریتوناویر یک داروی ضد ویروسی ترکیگی با خاصی

دوره  ،23ویژهنامه ،زمستان 1399

 35حورا بحرالعلوم و همکاران

هارکنندگی پروتئاز اس
[]29

یشود

که عموالً در در ان بیماری ایدز استفادم

جدول  .1فعالی

آنها هارکنندم آسپارتیل پروتئاز  HIVهستند که توسط

ژن  HIV polر زگذاری یشود و پلی پپتیدهای پیشساز را در
 HIVبرش یدهند

][30

ترکیب

ترکیگی از لوپیناویر و ریتوناویر عموالً به-

عنوان یک رژی در انی برای بیماران گتال به عفون

 HIVاستفادم

یشود شواهد جمعآوریشدم نشان دادم اس

که ترکیگی از

لوپیناویر/ریتوناویر یتواند یک روش در انی برای عفون های
ناشی از کرونا ویروسها در نظر گرفته شود در طالعات پیشین
نشان دادم شدم بود که لوپیناویر باعث هار SARS-CoV Mpro

13B

ضد ویروسی ا یدوارکنندم لوپیناویر  /ریتوناویر در برابر SARS-

 CoVو  MERS-CoVبود

][31

 CoV-2و  SARS-CoVبسیار حافظ

ابسلن

IC50

دی

حاد

در

بستری

بیمارستان

ان ام

شد

( )ChiCTR2000029308نشاندهندم این بود که ترکیب این دو
دارو هیچ تأثیری در ز ان بهگود بالینی در قایسه با بیمارانی که از
راقگ

استاندارد برخوردار بودماند ،نداشته اس

][28

بنابراین،

طالعات بالینی بیشتر با طراحی ناسبتر برای شناسایی اثربخشی
این داروها بهعنوان داروهای در انی برای  COVID-19ضروری
استس
با ساختار دقیقاً تعریفشدم و حال

اتصال سوبسترا ،غربالهری

ازی در چندین طالعه برای کشف کاندیداهای دارویی با هدف
] [21

قرار دادن  Mproاستفادم شد

EC50

=16/77
EC50
= 4/67

EC50

-

طراحی به
روش ab
inition
طراحی به

-

روش ab
inition
فاز 2

NCT04484025

کارآز ایی

-

IC50

فاز  2کار

NCT04485130

آز ایی
بالینی

 COVID-19خفیف یا توسط ( )NCT04252885ارزیابی شد،
دیهر دربارم لوپیناویر /ریتوناویر که روی بیماران گتال به COVID-

بالینی

)(µM
= 4∼5

= 9/35

در یک کارآز ایی بالینی علیه  COVID-19در بیماران با
ا ا بهگود کمی در نتی ه بالینی نشان داد

وضعیت

شماره کار آزمایی

بالینی

کارموفور

][32

ویروسی

= 0/67

ریتوناویر بهعنوان یک گزینه در انی بالقوم در رحله اولیه بیماری

با این حال ،آز ایش

)(µM

]kobs/[I

سولفیرام

همهگیر  COVID-19پیشنهاد شد ترکیگی از لوپیناویر /ریتوناویر

مهاری

ضد

M-1 S-1
= 11300

از آن ا که  Mproبین SARS-

شدم اس  ،لوپیناویر/

فعالیت

=

N3

SARS-CoV-2
فعالیت

IC50 0/67

در شرایط  in vitroیشود ،و طالعات بیشتر نشاندهندم ظرفی

19

ضد ویروسی هار کنندمهای ؤثر علیه Mpro

= 1/82
IC50

24/87

داروی

=EC50

ورد تایید

جدول  1غربالهری
داکینگ

-

FDA

ازی با هدف قرار دادن Mpro

ازی لوپیناویر/ریتوناویر برای SARS-CoV-2 Mpro

توانایی باالی اتصال آن را شابه گزارش پیشین دربارم Mpro
 SARS-CoVنشان داد اسیدهای آ ینه Thr26،Thr2و Asn119

بهعنوان قسم های کلیدی برای این داروها هستند و به ترتیب 2
پیوند هیدروژنی با لوپیناویر و  2پیوند هیدروژنی با ریتوناویر
تشکیل یدهند با استناد به این نتایج در طالعه  Liu Xو همکاران
 10داروی بالینی کاندید شناسایی شد این داروها قادرند پیوندهای
هیدروژن با یک یا دو انتهای اسیدآ ینه در بین  Asn28 ،Thr24و
 Asn119تشکیل دهند و از نظر تئوری ،قادرند به در عملکرد
 Mproاتصال و تداخل ای اد کنند در قایسه با لوپیناویر/
ریتوناویر ،بسیاری از این داروهای پیشبینیشدم یتوانند باندهای

Mpro

هیدروژن بیشتری را با  Mproتشکیل دهند بخشهای اتصال-

 SARS-CoV-2را هار کند ،ابتدا توالی و ساختار حفاظ شدم

دهندم این داروها روی  Mproبین  SARS-CoV-2 Mproو

اتصال لوپیناویر/ریتوناویر بین  SARS-CoVو SARS-

 SARS-CoV Mproحفاظ شدماند که این نشاندهندم پتانسیل

در یک طالعه برای جست وی داروهایی که مکن اس
سای

 CoV-2بررسی شد

این داروها بهعنوان

هارکنندم برای استفادم علیه سایر

کروناویروسهایی با جایهام اتصال  Mproشابه اس
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ت اری پیشبینیشدم در این طالعه بهعنوان هارکنندمهای احتمالی

داروهای در انی برای قابله با کرونا ویروس جدید با حداقل

بپوتاستین

[.36

برای

Mpro

 SARS-CoV-2عگارتاند از:

)،(Bepotastine
)،(Valrubcin
)،(Caspofungin

)،(Icatibant

ایکاتیگان

)،(Clostin

کولیستین

)،(Aprepitant

اپرپیتان

والروبسین
کاسپوفان ین
واپرئوتید

) ،(Vapreotideاپوپروستنول ) ،(Epoprostenolاپی روبیسین
) (Epirubicinو پرفنازین )(Perphenazine

[]33

عوارض جانگی ( عموالً خستهی و سردرد) شایان توجه بودند
]37

در طالعه  Beckو همکاران از دلی به نام  MT-DTIاستفادم شد
تا داروهای ت اری وجود که یتوانند روی پروتئینهای ویروسی
 SARS-CoV-2عمل کنند ،شناسایی شود نتایج این طالعه نشان
داد که آتازاناویر ) ، (Atazanavirداروی ضد ویروسی که برای

در طالعهای دیهر توسط  Sekhar Tو همکاران داروهای ضد

در ان و جلوگیری از  HIVاستفادم یشود ،بهترین ترکیب

ویروسی انتخابشدم ،ورد تأیید برای کاربردهای در انی انسانی،

شیمیایی اس

که در برابر  SARS-CoV-2 Mproقدرت هاری

برای اثربخشی بالقوم در برابر  ،COVID-19بر اساس انرژی

برابر با  94/94 Kdنانو والر نشان یدهد و پس از آن افاویرنز

پیشبینیشدم اتصال به هدف  ،SARS-CoV-2 Mproرتگهبندی

) 199/17((Efavirenzنانو والر) ،ریتوناویر( 204/05نانو تر) و

و نا زدهای جدید برای عرفی دارو شخص شدند در این طالعه

دولوتهراویر ) 336/91( (Dolutegravirنانو والر) بهترین

ساکویناویر ) (Saquinavirو بکالبوویر ) (Beclabuvirبهعنوان
بهترین کاندیدهای هارکنندم  Mproبرای در ان  COVID-19به
استناد نتایج حاصل از غربالهری

ازی و ساختار SARS- Mpro
[]34

 CoV-19حاصل از دادمهای پراش اشعه  Xشخص شد

[]38

هارکنندم علیه  SARS-CoV-2 Mproبودند

همچنین در طالعه  Anas Shamsiو همکاران نیز از روش
طراحی داروی گتنی بر ساختار برای یافتن نا زدهای احتمالی
ترکیگات دارویی از یان داروهای تأییدشدم توسط  FDAو بررسی

در طالعه  Wang Jو همکاران با بهرمگیری از ساختار کریستالی

اثربخشی آنها در قابل  SARS-CoV-2استفادم شد در این طالعه

 SARS-CoV-2 Mproدر کمپلکس با هارکنندم  ،N3غربالهری

غربالهری

ازی داروهای ورد تأیید  FDAعلیه  Mproان ام

ازی به روش داکینگ ولکولی داروهای ورد تأیید  FDAو

با

تعریفشدم،

شد

استفادم

از

روشهای

حاسگاتی

نا زدهای دارویی برای کارآز ایی بالینی ان ام شد شگیهسازی

گلسپاریور ) (Glecaprevirو اراویروک ) (Maravirocبهعنوان

دینا یک ولکولی و بهدنگال آن حاسگه انرژی آزاد با استفادم از یک

بهترین هارکنندمهای  SARS-CoV-2 Mproشناسایی شدند هر

روش نقطه انتهایی به نام کانیک لکولی  /سطح باالیی پواسون-

دو دارو به پاک

اتصالدهندم سوبسترای SARS-CoV-2 Mpro

بولتز ن /سطح باالیی قابل دسترس به حالل (MM-PBSA-

که در بین تمام ساختارهای  SARS-CoV-2 Mproبسیار

درنتی ۀ این طالعه پنج داروی خنثی ،ازجمله

تصل یشوند و تعداد زیادی اتصاالت غیر

 )WSAان ام گرف

حفاظ شدم اس

کارفیلزو یب ) ،(Carfilzomibارواسیکلین )،(Eravacycline

کوواالنسی را شکل یدهند

][39

این طالعه شواهد کافی برای

والروبیسین ) ، (Valrubicinلوپیناویر و الگاسویر )،(Elbasvir

استفادم از این دو دارو برای دیری

در انی  COVID-19پس از

شناسایی شدند که فعالی

هاری در برابر SARS-CoV- Mpro

[]35

 2داشتند

اعتگارسن ی آز ایشهاهی و تظاهرات بالینی را فراه
شایان ذکر اس

یکند

که گزارشهای تعدد دیهری دربارم غربالهری

همچنین در طالعاتی که  Chen YWو همکاران با استفادم از دل

ازی برای کاندیداهای دارویی که  Mproرا هدف قرار دادماند،

ازی

اگرچه

لکولی  SARS-CoV-2 Mproان ام دادند ،غربالهری
برای داروهای قابل استفادم

وجود دارد و صدها عا ل بالقوم در انی کشف شدم اس

دد ان ام و  16نا زد برای بررسی

این یافتهها با اعتگارسن ی آز ایشهاهی تأیید نشدماند ،برای تسریع

پیشنهاد شد در یان این وارد ،داروهای ضد ویروسی لدیپاسویر

سرع

کشف کاندیداهای ناسب دارویی علیه  COVID-19عمل

) (Ledipasvirو ولپاتاسویر ) (Velpatasvirبهویژم بهعنوان

کردند.

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی
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پیشهیری و در ان  COVID-19استفادم کنی شایان ذکر اس

در

نتیجهگیری

جست وی نا زدهای دارویی ،یک استراتژی ترکیگی از طراحی ab

پس از  SARS-CoVو  SARS-CoV-2 ، MERS-CoVاکنون

 intioگتنی بر ساختار دارویی ،غربالهری

باعث ای اد یک بیماری همهگیر تنفسی عفونی شدم اس  ،که تأثیر
بسیار گستردمتر و بسیاری بر راقگ های بهداشتی و اقتصاد جهانی
شدید و اضطراری ،سرع

برای

دارد در واجهه با این وضعی

یافتن در انهای ؤثر به طرز چشمهیری تسریع شدم اس

یکی

از استراتژی های در انی بالقوم ،کشف داروها با هدف قرار دادن
پروتئینهای حیاتی در چرخه زندگی ویروسی اس

 Mproبه

ازی و روشهای

ت ربی چش انداز ا یدوارکنندمای را به نمایش گذاشته اس
استراتژی مکن اس

چنین

آ ادمسازی جا عه پزشکی جهانی را از قگل

برای همهگیریهای آیندم ناشی از ظهور ویروس کشندم تسهیل کند

سهم نویسندگان

یک هدف دارویی جذاب تگدیل شدم اس  ،زیرا نقش حوری به-

حورا بحرالعلوم (نویسندم اول) ،نهارندم قد ه /نهارندم بحث

عنوان واسطه همانندسازی و رونویسی ویروس دارد از طریق

()20%؛ ساقی نورایی (نویسندم دوم) ،نهارندم قد ه/نهارندم بحث

ازی و آز ایشی ،تاکنون یکسری از کاندیداهای

()%15؛ سعید بکایی (نویسندم سوم) ،روششناس/پژوهشهر کمکی

برخی از این داروها داروهای ورد

()%15؛ کیاوش هوشمندی (نویسندم چهارم) ،روششناس/پژوهشهر

دد بودند که قگالً برای کاربردهای دیهر با توانایی

) ،روششناس/پژوهشهر

غربالهریهای

دارویی گزارش شدم اس
استفادم

کمکی ()15%؛ هدی راعی (نویسندم پن

تأییدشدم دارویی طراحی شدم بودند آنها عملکرد طلوبی در

کمکی ()%15؛ لیحه انتظاری (نویسندم شش ) ،پژوهشهر اصلی/

طالعات  in vitroضد  SARS-CoV-2نشان دادند و یتوانند

نهارندم بحث()20%

بهسرع

وارد آز ایشهای بالینی دیهر شوند سایر عوا ل بر اساس

ساختار سهبعدی  Mproداروهای اولیه طراحی شدم بودند سایر
عوا ل داروهای طراحیشدم  ab initioبر ساختار  3بعدی Mpro

هارکنندگی قویتری از

گتنی بودند و این ترکیبها خاصی

 Mproرا نشان ی دهند نتایج این طالعات از این فرضیه پشتیگانی
یکند که توسعه یک ترکیب ضد ویروسی باهدف قرار دادن
 SARS-CoV-2 Mproیا در ترکیب با استراتژیهای بالقوم دیهر
برای توسعه یک در ان ؤثر علیه  COVID-19فید اس
ازی و داکینگ لکولی

همچنین رویکردهای گتنی بر غربالهری

ارائهشدم در این طالعات یتواند به یزان زیادی در کشف سریع
و توسعه داروهای بالقوم برای دیری

سریع  COVID-19ؤثر

باشد هرچند برای تأیید اثربخشی ،ایمنی و شناخ

عوارض جانگی

این داروها ،همه این عوا ل بالقوم ضد ویروسی SARS-CoV-2

باید در طالعات دلهای حیوانی و بالینی ارزیابی شوند چندین
کارآز ایی بالینی در حال ان ام اس

که اثربخشی در انهای تک و

ترکیگی با داروهای ذکرشدم در این بررسی را بررسی کردم اس
ترکیبهای جدید در دس

و

تهیه هستند تا ز انی که نتایج این

کارآز اییها در دسترس نگاشد ،باید از بهترین شواهد وجود دربارم
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