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Nghiên cứu khả năng gắn kết của các dẫn chất chalcon  
có tiềm năng ức chế enzym D-acid amin oxidase  

bằng phương pháp docking  
và mô phỏng động lực học phân tử 
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Summary 

D-amino acid oxidase has been studied for its harmful effects on reducing NMDAR receptor 
activity and being associated with important pathologies such as schizophrenia and chronic 
degenerative disorders. Chalcone and its derivatives have also been reported to be antioxidant, anti-
inflammatory, anti-cancer, cardiovascular, anti-viral with a specific structure which is capable of 
increasing its activity. This study focused on building a docking model to evaluate binding ability of 
chalcone compounds on oxidase enzyme, antioxidant activity of chalcone and its derivatives, with an 
aim to screen for the binding ability of these compounds toward d-amino acid oxidase. Substances 
with the best docking results would be subjected to simulate molecular dynamics to evaluate the 
stability and mobility of these complexes.  
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Đặt vấn đề 
NMDAR (thụ thể N-methyl-D-aspartat) là một 

thụ thể trong não đóng v i trò trung tâ  trong h  
thần kinh ảnh hưởng đến khả năng tập trung và 
ghi nhớ [1]. D-acid amin oxidase (DAAO) là một 
flavoprotein xúc tác cho quá trình oxy hóa d-acid 
amin và phân hủy d-serin - một chất đồng chủ 
vận NMDAR [2]. Quá trình phân hủy đã gián tiếp 
làm giảm hoạt động củ   MD R và được cho là 
nguyên nhân chính của b nh tâm thần phân li t, 
cùng một số b nh lý rối loạn tâm thần khác [3]. 
Ngày nay có nhiều nghiên cứu các thuốc cho tác 
đ ng ức chế DAAO trong điều trị các b nh thần 
kinh, tuy nhiên các nghiên cứu hi n nay chỉ đến 
gi i đoạn thử lâ   àng và  hư   ó thuốc nào 
được cấp phép [4]. Trong các nhóm hợp chất có 
khả năng ức chế DAAO, các hợp chất chalcon có 
hoạt tính chống oxy hóa  ũng là  ột hướng 
nghiên cứu tiề  năng đ ng được quan tâm.  
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Chalcon và các dẫn chất là một phân lớp họ 
flavonoid chuỗi mở,   ng h i vòng  ryl được 
kết nối thông qua một đ m ba carbon, liên kết 
propenon (hình 1 . Đoạn prop non  hư   ão 
hò  α, β  h ng  hỉ chịu trách nhi m về hoạt tính 
mà còn rất quan trọng trong chuyển đổi cấu trúc 
chalcon thành các dẫn chất  há  nh u giúp tăng 
 ường hoạt tính sinh học. Các hoạt tính sinh 
học chính của chalcon bao gồm: Hoạt tính 
chống viêm, chống ung thư,  hống oxy hóa, 
kháng khuẩn, chống lao, kháng virus, chống sốt 
rét, bảo v  thần kinh… [5, 6]. Do đó, nghiên cứu 
này tiến hành xây dựng mô hình docking phân 
tử và mô ph ng động lực học phân tử để dự 
đoán và đánh giá khả năng ức chế các dẫn chất 
chalcon với enzym D-acid amin oxidase. 

 
 

Hình 1. Công thức cấu tạo chung 
của các chalcon nghiên cứu 
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Đối tượng và phương pháp  
nghiên cứu 

Dựa trên cấu trúc tinh thể (pdb id: 4qfd) với 
phức hợp chất ức chế 3-(7-hydroxy-2-oxo-4-
phenyl-2H-chromen-6-yl) acid propanoic liên  ết 
tại vị tr  “nắp” hoạt động  ủ   nzym, lấy từ ngân 
hàng dữ li u Protein Data Bank [7], xây dựng mô 
hình và phư ng pháp do  ing  ằng phần mềm 
LeadIT2.1.8 với các dẫn chất chalcon có khả 
năng ức chế sau khi chọn lọc từ các bài báo 
nghiên cứu và loại chất gây nhiễu bằng phư ng 
pháp Z-score và phư ng pháp phân t  h thành 
phần chính (PCA).  

Xây dựng mô hình mô tả phân tử docking 
DAAC 

Chuẩn bị cấu trúc 3D của protein  
và ligand 

Cấu trúc tinh thể protein lấy từ ngân hàng dữ 
li u đượ  lưu dưới dạng *.pdb sẽ đượ  đư  vào 
MOE 2015.10 để tiến hành xóa b  các chuỗi 
nước và các phối tử  h ng liên qu n. S u đó, 
cấu trúc protein sẽ được chuẩn bị bằng công cụ 
“QuickPrep” với các thông số cụ thể và được 
lưu dưới dạng *.pdb. Khoang gắn kết của 
 nzy  đượ  xá  định và các acid amin liên 
quan sẽ được phần mềm LeadIT 2.1.8 tự động 
chọn trong bán kính 6,5 Å xung quanh ligand 
đồng kết tinh. Các hợp chất chalcon và dẫn xuất 
lần lượt được chuyển sang dạng t p *. df để 
tiến hành tối thiểu hó  năng lượng hai lần với 
quá trình vượt qua rào cản năng lượng được 
thực hi n bằng động lực học phân tử. Các phối 
tử sẽ đượ  lưu thành fil  tổng hợp dưới dạng 
*. df để LeadIT 2.1.8 có thể đọ  được và thực 
hi n docking.  

Tiến hành re-docking và docking  
bằng LeadIT 2.1.8 

 rước khi tiến hành do  ing, để chứng minh 
độ tin cậy của quy trình docking cần tiến hành 
docking lại lig nd đồng kết tinh ở ba dạng. Phối 
tử 1 là phối tử nguyên dạng được lấy từ protein, 
chỉ giữ lại phối tử và  á  ion h y đồng yếu tố 
cần thiết để tạo khoang gắn kết và lưu phối tử 
dưới định dạng *.sdf. Phối tử 2 là phối tử 1 
được tối thiểu hó  năng lượng 2 lần bằng phần 
mềm Sybyl-X 2.0 và đượ  lưu với định dạng 
*.mol2. Phối tử 3 là phối tử được vẽ lại bằng 
Ch  Dr w  ro 12.0 và lưu dưới dạng *.sdf. Cả 
ba phối tử sẽ được tối thiểu hó  năng lượng hai 
lần và động lực học phân tử và cuối  ùng được 
lưu lại dưới dạng *.sdf trong phần mềm MOE 
2015.10. Công cụ FlexX tích hợp trong phần 
mề     dI  2.1.8 được sử dụng để docking 

cấu trúc 3D của protein với lần lượt 3 phối tử. 
S u  ước re-docking và kiểm tra kết quả  
re-docking, tiến hành quá trình docking với các 
hợp chất  h l on đã được tổng hợp và xử lý 
bằng công cụ FlexX.  

Quá trình tiến hành xây dựng mô hình  
re-do  ing và do  ing  ó  á   ướ  tư ng tự 
nhau, gồm chuẩn bị cấu trúc protein và phối tử, 
xây dựng khoang gắn kết và xá  định các acid 
amin, thực hi n dock phối tử vào khoang gắn 
kết của protein. Kết quả re-docking bao gồm 
điểm số docking và chỉ số RMSD của các cấu 
dạng phối tử. RMSD càng nh  chứng t  phối tử 
có cấu dạng càng gần với cấu dạng của ligand 
đồng kết tinh và mô hình đượ  đánh giá là đáng 
tin cậy khi giá trị RMSD củ   á  trường hợp  
re-docking không quá 2 Å. Bên cạnh đó,    
hình do  ing được xây dựng với mụ  tiêu đánh 
giá khả năng gắn kết,  ũng như dự đoán được 
cấu dạng của phối tử khi gắn kết với cấu trúc 
đ  h. Dự  trên điểm số docking, kết quả được 
xếp theo thứ tự từ âm nhất đến dư ng nhất, 
đánh giá và  o  ánh  hả năng gắn kết của các 
phối tử và tư ng tá  giữa acid amin xung quanh 
với phối tử . 

Mô phỏng động lực học và đánh giá  
độ ổn định, tính linh động c a phức hợp 

Các chất tiề  năng  ó  ết quả docking âm 
nhất sẽ được mô ph ng động lực học phân tử 
(MDS) trong thời gian là 20 ns (nano giây) cho 
mỗi phức hợp với protein bằng phần mềm 
GROM CS 2020.4, trường lực CHARMM27. 
 rướ  đó  ần tạo topology (t p chứa cấu hình 
  n đầu của h ) và tọ  độ của nguyên tử trong 
 h ng gi n, tư ng ứng là “topol.top” và 
“prot in_pro     d.gro” đối với protein, 
“lig nd.itp” và “lig nd.gro”  ho phối tử và 
complex.gro là topology của phức hợp. Môi 
trường nướ  tường  inh  I 3  đượ  dùng để 
mô ph ng phức hợp tạo thành với khoảng cách 
đến cạnh hộp là 1.0 nm, thêm ion và trung hoà 
đi n tích bằng dung dị h   Cl 0,15 M. S u đó 
tiến hành cân bằng h  với  á   ước tối thiểu 
hó  năng lượng và cân bằng  ũng như ổn định 
nhi t độ h  đến 300, áp suất là 0,987 atm  
(1 bar) trong thời gian 100 ps. Mô ph ng động 
lực họ  được thực hi n trong 20 ns, với 2000 
khung hình (frame). Trong quá trính mô ph ng, 
giá trị RMSD để đánh giá  ứ  độ ổn định của 
các nguyên tử trong điều ki n mô ph ng với 
công thức (1). Cấu trú  được xem là ổn định và 
 ó ý nghĩ   hi RMSD < 3,0 Å [8]. 
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Bên cạnh đó, RMSF để khảo sát sự linh động 

của các acid amin trong protein hoặc các 
nguyên tử nặng của ligand trong h . Giá trị 
RMSF được tính toán bằng công thức (2). 
RMSF > 0,2 chứng t  acid amin (hoặc phối tử) 
đó linh động [9]. 
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Kết quả và bàn luận 

Kết quả re-docking  
Các phối tử đồng kết tinh cho thấy mô hình 
docking có thể sàng lọc và cho kết quả đáng tin 
cậy với chỉ số RMSD đều nh  h n 2 Å, được 
trình bày cụ thể ở bảng 1 khả năng gắn kết của 
chất ức chế 31R với khoang rất tốt với điểm số 
docking thấp h n - 30,00 kJ/mol. 

 
Bảng 1. Kết quả phân tích mô hình re-docking của 4qdf 

 

Phối tử Điểm số re-docking (kJ/mol) RMSD 
Phối tử 1 - 36,55 0,7481 
Phối tử 2 - 39,11 0,6646 
Phối tử 3 - 41,87 0,4026 

 
Hình 2 cho thấy gốc acid carboxylic của hợp 

chất 31R tạo các liên kết hydro với Arg283, 
Tyr55 củ  D  O.  yr55  ũng tạo liên kết   
với gố   ou  rin. Điể  đặ   i t  ủ   hất ức 

chế 3-(7-hydroxy-2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-6-
yl)  há   i t với  á   hất ứ   hế D  O  há  là 
tạo đượ  liên  ết hydro với Gln53 và với  ột 
phân tử nướ . 

 

          
 

Hình 2. Khoang gắn kết của D-acid amin oxidase với chất ức chế 31R (vàng)  
với đồng yếu tố FAD (đỏ) và tương tác giữa các acid amin quan trọng và 31R 
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Kết quả mô hình docking với các chất  
Quá trình loại các chất gây nhiễu bằng phư ng 
pháp Z-score và PCA trên tập hợp 90 hợp chất 
 h l on đã loại b  3 chất có giá trị Z-  or  ≥ 2,5 
và 7 chất nằm ngoài không gian ba chiều PCA. 
Trong 80 hợp chất và dẫn xuất chalcon, có 64 
chất docking thành công và tạo được 574 cấu 

dạng do  ing. Điểm số docking của 64 chất từ 
-42,88  J/ ol đến -7,16  J/ ol được trình bày ở 
bảng 2 những chất  ho điểm số docking lớn h n 
-20,00 kJ/mol có khả năng gắn kết tại khoang 
 há  é , đặc bi t là hợp chất 
So    _2021_3d  ó điểm số docking là 
-7,16 kJ/mol.  
 

Bảng 2. Sự phân bố điểm số docking tại khoang gắn kết của D-acid amin oxidase 

 

Điểm số docking của các phối tử Tỷ lệ điểm số docking của các phối tử 

X ≤ - 30,00 kJ/mol 9 % 
- 30,00 kJ/mol < X ≤ - 20,00 kJ/mol 61% 
- 20,00  J/ ol < X ≤ - 10,00 kJ/mol 28 % 

- 10,00 kJ/mol < X 2 % 
 

 

 
 

Hình 3. Tần suất tương tác với các acid amin quan trọng tại vị trí khoang gắn kết 
 
Dựa vào biểu đồ hình 3 các hợp chất tư ng 

tác hầu hết các acid amin quan trọng. Arg283 có 
tần suất tư ng tá    o nhất với tỷ l  tạo liên kết 
hydro đến 103%.   id  in  yr224  ũng là  ột 
acid amin có tần suất tư ng tá    o và nằm ở 
“nắp”  ủa vị trí hoạt động trong khoang gắn kết, 
là n i  iểm soát sự thâm nhập củ      hất vào 
khoang. Theo nghiên cứu của Terry-Lorenzo và 
CS. [10], khi D-acid amin oxidase ở người liên kết 
với chất ức chế 31R thì Tyr55 dịch chuyển ra xa 
phối tử, th y vào đó  yr224 tiến về gần phối tử 
h n.  uy nhiên, nghiên  ứu này cho kết quả các 
hợp chất chalcon lại liên kết với Tyr224 nhiều 
h n  yr55. H i   id   in thiết yếu là Gln53 và 
 yr288  ũng  ho tỉ l  tạo liên kết hydro với hợp 
chất chalcon khá cao. 

Kết quả cho thấy chất SoAaAA_2021_3f ở 
hình 4   ó điểm số docking - 42,88 kJ/mol, rất 
tiề  năng trong vi c liên kết với khoang của 
D-acid amin oxidase. Sự hi n di n của nhóm 
-NO2 ở vị trí meta tạo tư ng tá  tốt h n nhó  
–NO2 vị trí ortho của chất SoAaAA_2021_3e có 
cấu trú  tư ng tự   ó điểm số docking là 
-33,36 kJ/mol). Một hợp chất có nhóm thế -NO2 
trên vòng B là IAaAAo_2012_3c ở hình 4B  ũng 
cho kết quả khá tốt nhờ vào các acid amin quan 
trọng tập trung tư ng tá  với gốc -NO2.  gược 
lại, DaDoSNC_2016_5c có sự th y đổi vòng A 
cồng kềnh h n đã  hiến cho cấu trúc không thể 
gắn kết vào khoang. 
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A                                                                   B 

 
Điểm số docking = -42,88 kJ/mol  Điểm số docking = -36,22 kJ/mol 

Hình 4. Các phối tử tiềm năng liên kết với các acid amin tại khoang D-acid amin oxidase 
 
Kết quả mô phỏng động lực học phân tử 

Hai phối tử tiề  năng liên  ết với các acid amin 
tại khoang d-  id   in oxid    được tiến hành 
mô ph ng động lực họ  20 n . Độ ổn định của 
protein trong phức hợp protein-ligand suốt thời 
gian mô ph ng động lực họ  được khảo sát 
bằng giá trị RMSD. Ở phức hợp 
SoAaAA_2021_3f (hình 5A , trong 7 n  đầu tiên, 
phức hợp có cấu trú  tư ng đối bất ổn định, giá 
trị RMSD d o động với  iên độ lớn từ 1,25 Å 
đến trên 2 Å. Từ 7 ns trở về sau, phức hợp bắt 
đầu có sự ổn định, biểu thị qu  đường RMSD 
nằ  ng ng và  h ng  ó xu hướng tăng tại mức 
giá trị 1,75 Å. Đối với phức hợp 
IaAaAAo_2012_3c, giá trị RMSD d o động tăng 

dần đều từ 1 – trên 2 Å trong 2 n  đầu và bắt 
đầu ổn định ở mức 1,75 Å từ 2 – 15 ns. Tại 2 ns 
tiếp theo, phức hợp bắt đầu bất ổn định, có xu 
hướng tăng liên tục từ mức giá trị 2 Å lên 2,5 Å 
và duy trì ổn định tại điểm giá trị dưới 2,5 Å ở 3 
ns cuối (hình 5B). Nhìn chung, cả hai phức hợp 
protein liên kết với SoAaAA_2021_3f và 
I     o_2012_3  đều có giá trị RMSD ở 
ngưỡng chấp nhận, điều này cho thấy sự ổn 
định của phức hợp protein với từng chất trong 
quá trình mô ph ng động lực học, tuy nhiên 
SoAaAA_2021_3f khi liên kết với enzym DAAO 
có khả năng duy trì  ự ổn định tốt h n  hất 
IaAaAAo_2012_3c. 

 

                
A                                                                              B 

Hình 5. Giá trị RMSD của phức hợp SoAaAA_2021_3f (A) 
và phức hợp IaAaAAo_2012_3c (B) 
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Các giá trị RMSF trong hình 6 đều nh  h n 
2 Å, cho thấy hầu hết các acid amin khá ổn định, 
tuy nhiên vẫn có một vài   id   in  há linh động 
ở cả hai phức hợp. Ở phức hợp 
SoAaAA_2021_3f, phần lớn  á    id   in đều 
ổn định với giá trị RMSF < 1,5 Å.  hưng  á  
acid amin của phức hợp lại  ó độ ch nh l ch giá 
trị RMSF khá lớn khi có những vùng giá trị 
RMSF d o động lớn nh  xen kẽ và vùng acid 
amin thứ 218 – 277 có RMSF > 2 Å, với đỉnh tại 
acid amin thứ 220 (RMSF = 2,359 Å). Phức hợp 
I    O_2012_3   ũng  ó  á  vùng   id   in 
tư ng tá  với phối tử cho kết quả RMSF cao 
tư ng tự, trong đó vùng   id amin có giá trị 
RMSF lớn nhất là vùng acid amin thứ 

183 – 191,  ó đỉnh giá trị RMSF tại acid amin 
thứ 187 là 2,995 Å. Tại vị các acid amin quan 
trọng cho tỉ l  liên kết cao với khoang gắn kết là 
 rg283,  yr224 đều ổn định và có giá trị RMSF 
 há tư ng đồng nhau ở cả hai phức hợp 
protein-phối tử. Giá trị RMSF củ   á  tư ng tá  
của SoAaAA_2021_3f với những acid amin này 
lần lượt là 0,803 Å và 1,038 Å,  òn đối với 
IAaAAO_2012_3c, các giá trị RMSF lần lượt là 
0,831 Å và 1,096 Å. Nhìn chung, các hầu như 
các acid amin của hai phứ  đều có giá trị RMSF 
< 2 Å, tuy nhiên các giá trị RMSF của phức hợp 
SoAaAA_2021_3f nh  h n và  hả qu n h n  o 
với IAaAAO_2012_3c. 

 

 
 

Hình 6. Giá trị RMSF của hai phức hợp SoAaAA_2021_3f và phức hợp IaAaAAo_2012_3c 
 
Bàn luận 
Theo kết quả do  ing thu được của các chất 

có hoạt tính chống oxy cao nhất trong 80 chất 
nghiên cứu, hầu hết các chất nghiên cứu đều có 
khả năng gắn kết tốt tại khoang gắn kết của 
 nzy  và  ó đến 9 % các chất tạo liên kết với 
khoang gắn kết với điểm số docking nh  h n  
-30,00  J/ ol, trong đó h i  hất có tiề  năng là 
SoAaAA_2021_3f và IaaAAo_2012_3c với điểm 
số docking lần lượt à - 42,88 kJ/mol và - 36,22 
 J/ ol.  uy nhiên, đề tài  hư  nhận thấy sự 
tư ng qu n giữa hoạt tính chống oxy hóa và 
khả năng gắn kết với enzym D-acid amin 

oxidase khi các chất có hoạt tính chống oxy hóa 
cao nhất lại không cho kết quả gắn kết tốt nhất. 
Hai chất có tiề  năng nhất từ mô hình docking 
được tiến hành mô ph ng động lực học 20 ns 
cho các giá trị RMSD và RMSF hầu như đều 
nằ  trong ngưỡng chấp nhận.  rong đó  hất 
SoAaAA_2021_3f cho thấy có tiề  năng h n 
với giá trị RMSD ổn định h n và  hoảng thời 
gian ổn định dài h n.  ư ng tự giá trị RMSF 
của phức hợp So    _2021_3f  ũng  hả quan 
h n với giá trị nh  h n < 2 Å và nh  h n  á  giá 
trị RMSF của phức hợp IaAaAAo_2012_3c. 
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Kết luận 
Mô hình docking phân tử đượ  đề tài xây 

dựng dựa trên phần mề     dI  2.1.8 để đánh 
giá khả năng gắn kết của các hợp chất và dẫn 
xuất của chalcon cho thấy hầu hết các chất 
nghiên cứu đều có khả năng gắn kết tốt tại 
khoang gắn kết của enzym và có đến 9 % các 
chất tạo liên kết với khoang gắn kết với điểm số 
docking nh  h n - 30,00  J/ ol, trong đó h i 
chất tiêu biểu là SoAaAA_2021_3f và 
IaaAAo_2012_3c có tiề  năng. Đề tài đã  ó  ự 
so sánh mối tư ng qu n giữa cấu trúc và khả 
năng ức chế enzym, và nhận thấy khả năng gắn 
kết mạnh hay yếu phụ thuộc vào cấu trúc của 
các chất và khả năng gắn kết của chất này với 
những acid amin quan trọng tại vị trí hoạt động 
của mỗi enzym. Từ các kết quả docking và mô 
ph ng động lực họ , đề tài nhận thấy 
SoAaAA_2021_3f là chất có tiề  năng nhất để 
thử in vitro đánh giá  hả năng ức chế enzyme 
D-acid amin oxidase. Bên cạnh đó  hất 
IaaAAo_2012_3c cùng các hợp chất chalcon 
tiề  năng  há   ũng  ó thể tiếp tụ  được khảo 
sát nhằm tìm kiếm các chất ức chế enzyme 
D-acid amin oxidase. 
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