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วัณโรคยังเป็ นปญั หาหลักทางด้านสุขภาพทีเ่ ป็ นสาเหตุหลักของการตายของประชากรโลกเนื่องจาก
ปญั หาการดือ้ ยา เอนไซม์ enoyl-ACP reductase (InhA) ของแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เป็ น
เอนไซม์ทน่ี ่ าสนใจในการพัฒนายายับยัง้ โรควัณโรค อีกทัง้ เอนไซม์น้ียงั เป็ นเอนไซม์เป้าหมายของตัวยาไอ
โซไนอาซิด (INH) ซึ่งเป็ นตัวยาหลักที่ใช้รกั ษาโรควัณโรคในปจั จุบนั แต่เนื่องจากตัวยาไอโซไนอาซิด มี
คุณสมบัตเิ ป็ น prodrug จึงจาเป็ นต้องมีการกระตุน้ จากเอนไซม์ KatG เพื่อให้อยู่ในรูป INH-NAD ซึ่งเป็ น
รูปแบบทีอ่ อกฤทธิ ์ได้ของตัวยานี้ ดังนัน้ การกลายพันธุ์ของเอนไซม์ InhA และ katG จึงเป็ นปญั หาใหญ่ใน
การรักษาโรควัณโรคด้วยตัวยาไอโซไนอาซิ ด สารยับยัง้ โรควัณโรคในกลุ่มสารอนุ พนั ธ์เอริลเอไมด์ สาร
อนุพนั ธ์ไตรโคซานและสารอนุ พนั ธ์ไดฟี นิลอีเทอร์ ได้ถกู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ แก้ไขปญั หาการดือ้ ยาของไอโซไน
อาซิดอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ katG โดยสารอนุ พนั ธ์เอริลเอไมด์ สารอนุ พนั ธ์ไตรโคซาน
และสารอนุ พนั ธ์ไดฟี นิลอีเทอร์มกี ลไกการยับยัง้ เอนไซม์ InhA ที่แตกต่างจากยาไอโซไนอาซิด โดยสาร
ยับยัง้ เหล่านี้สามารถยับยัง้ เอนไซม์ InhA ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งอาศัยการกระตุน้ จากเอนไซม์ KatG ดังนัน้
ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาอันตรกิรยิ าที่สาคัญ ระหว่างเอนไซม์ InhA กับสารอนุ พนั ธ์เอริลเอไมด์ สาร
อนุพนั ธ์ไตรโคซานและสารอนุ พนั ธ์ไดฟี นิลอีเทอร์ ด้วยวิธกี ารคานวณโมเลคูลาร์ดอ็ กกิ้งและการคานวณทาง
เคมีควอนตัม นอกจากนี้ยงั ทาการศึกษาพืน้ ฐานทางโครงสร้างทีส่ าคัญต่อค่ากัมมันตภาพการยับยัง้ ของสาร
เหล่านี้ดว้ ยระเบียบวิธี 2D-QSAR และ 3D-QSAR อีกทัง้ ยังได้มกี ารนาเอาวิธี MD simulations มาใช้เพื่อ
ทาการศึกษาสมบัตเิ ชิงพลวัตริ ะหว่างสารอนุ พนั ธ์เอริลเอไมด์ สารอนุ พนั ธ์ไตรโคซานและสารอนุ พนั ธ์ไดฟี
นิลอีเทอร์ในบริเวณการจับของเอนไซม์ InhA ดังนัน้ ข้อมูลที่ได้ทงั ้ หมดจากโครงการวิจยั นี้ทาให้เข้าใจถึง
อัน ตรกิรยิ าที่สาคัญระหว่างสารยับยัง้ และเอนไซม์ และยัง รวมถึง ความต้องการทางโครงสร้างของสาร
อนุพนั ธ์เอริลเอไมด์ สารอนุ พนั ธ์ไตรโคซานและสารอนุ พนั ธ์ไดฟี นิลอีเทอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็ นข้อมูลสาคัญ
ทีจ่ ะนาไปใช้ในการออกแบบสารยับยัง้ โรควัณโรคตัวใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ ทีส่ งู ขึน้
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The tuberculosis treatment still remains the worldwide medical problem because of the drug
resistance. The enoyl-ACP reductase (InhA) from M. tuberculosis is an attractive target for developing
new antibiotic agents and has been identified as the target of isoniazid (INH), a first-line antibiotic for
tuberculosis treatment. As the prodrug, INH must be activated by katG enzyme to generate the
bioactive form of INH-NAD adduct. The major problems of tuberculosis treatment with INH are
resulted from the mutations in InhA and katG enzymes. To overcome the drug-resistant problem of
INH associated with katG mutation, arylamide, triclosan and diphenyl ether derivatives as the direct
InhA inhibitor have been identified. In this study, molecular modeling approaches were employed to
elucidate inhibitor-enzyme interactions and structural basis for improving the affinity and potency of
anti-tuberculosis agents in class of arylamide, triclosan and diphenyl ether derivatives. Molecular
docking calculations, QSAR methods and MD simulations were applied on series of arylamide,
triclosan and diphenyl ether derivatives to gain an insight into the structural basis for improving antituberculosis activity. The integrated results from this study provide coincident information about the
inhibitor-enzyme interaction and structural requirement thus offering guidelines for the synthesis of
novel anti-tuberculosis agent with highly antibiotic activity.
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simulation

