
PROTACs a’r system wbicwitin-

proteasom 
Gellir rhannu’r PROTAC ei hun yn dair rhan; mae'r rhan gyntaf yn lig-

and grymus a detholus ar gyfer y protein o ddiddordeb; yr ail ran yw 

ligand ar gyfer ligas E3; yn olaf, cysylltydd o ryw fath i uno’r ddwy ran. 

Gweithredir PROTAC fel catalydd, ar lefelau is-stoichiometrig, ac felly 
dim ond lefelau bychan iawn ohono sydd angen er mwyn cyflawni ei 
swyddogaeth. Gellir hyn arwain at PROTACs hynod o rymus sy'n 
gallu goresgyn rhai o'r problemau sy’n gysylltiedig â defnyddio molec-
iwlau bychain “mawr” (e.e.  athreiddiad, hydoddedd). Mae’r PROTACs 
hyn yn “herwgipio’r” system wbicwitin-proteasom gan ryddhau’r 
PROTAC i barhau â’r broses.

1
 Gwelir rhai o fanteision ac anfanteision 

defnyddio PROTACs yn nhabl 1. 

Yn gyffredinol, caiff tagiau wbicwitin eu dosbarthu i broteinau targed 
trwy rwymiad cychwynnol i ensym actifadu-wbicwitin E1, ac yna tros-
glwyddiad i ensym cyfuno-wbicwitin E2 sy’n ddibynnol ar deulu eang o 
broteinau addasydd (ligasau E3 wbicwitin), er mwyn trosglwyddo’r 
wbicwitin i’r y protein o ddiddordeb.

2
 Caiff proteinau wedi eu tagio’n 

addas ag wbicwitin eu hadnabod gan y proteasom ac eu hollti’n brot-
eolytig, gan ryddhau’r PROTAC i barhau â’r broses fel gwelir yn y ffigur 
isod.
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Datblygu Therapïau i Drin Clefydau Prion 
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Cefndir 
Clefydau niwroddirywiol, heintus, angheuol ac anodd i’w hastudio 
yw clefydau prion, ac maent yn cynnwys nifer o anhwylderau ym-
enyddol fel clefyd y fuwch wallgof a chlefyd Creutzfeldt-Jakob. 
Maent yn achosi i’r ymennydd ymdebygu i sbwng, gyda chodenni 
a phlac yn ffurfio ynddo ac, ar hyn o bryd, does dim gwellhad na 
thriniaeth ar gael. Her ddiddorol sy’n gwneud y math yma o glef-
ydau yn unigryw yw sut caent eu lledaenu – nid bacteria, firws, 
ffwng na pharasit sy’n gyfrifol am eu lledaeniad, ond y protein 
prion camblygiedig ei hun. Er hyn, mae datblygiadau diweddar 
ym maes Cemeg Feddyginiaethol wedi cynnig llwybr newydd a 
diddorol er mwyn ceisio mynd i’r ymrafael â’r clefydau hyn. Trwy 
ddefnyddio technoleg newydd o’r enw PROTACs (PROteolysis 
Targeting Chimeras), mae’n bosib targedu’r protein prion er 
mwyn ei ddiraddio. Drwy ddefnyddio un o fecanweithiau naturiol 
y corff ar gael gwared o broteinau, y system wbicwitin-
proteasom, y nod yw atal lledaeniad y clefyd prion yn y claf.  

Strategaeth 
Wrth wraidd pob clefyd prion mae trosiad y protein prion o’i ffurf cynhenid PrP

C
, i’w ffurf camblygiedig ac 

heintus, PrP
Sc

, sy’n ysgogi camblygiant pellach y protein prion iach. Credir i’r ffurf hwn fod yn heterogen-

aidd ei gydffurfiad,
3
 ac felly mae’n bodoli fel hiliau gwahanol (strains).

4
 Ffurfir yr hiliau heintus hyn agreg-

au ac amyloidau yn yr ymennydd â gwrthedd i dreuliad â phrotinas K.
5
 Er mwyn osgoi ymdrin â’r hiliau 

gwahanol o PrP
Sc

, gellir targedu PrP
C
. Mae nifer o astudiaethau eisoes wedi gwneud hyn gyda molec-

iwlau bychain gyda’r bwriad o’i atal rhag camblygu yn PrP
Sc

. Dibynnir y math o ddull yma ar ffarmacoleg 

wedi ei yrru gan ddeiliadaeth [y safle beindio] sydd yn cael ei ddisgrifio yn nhabl 2. 

Ar y llaw arall, drwy dargedu PrP
C 

er mwyn ei ddiraddio, gellir osgoi lledaeniad ac ymgasgliad PrP
Sc

 

mewn cleifion drwy ddisbyddu PrP
C
. Er mwyn gwneud hyn gellir defnyddio PROTACs i dargedu’r protein 

prion, PrP
C
, er mwyn iddo gael ei ddiraddio gan y system wbicwitin-proteasom. Drwy gymharu manteis-

ion defnyddio PROTACs o dabl 1 gyda ffarmacoleg wedi ei yrru gan ddigwyddiad (tabl 2), gellir gweld 

buddiannau clir defnyddio technoleg PROTACs i gyflawni’r nod yma. 

 

Synthesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyfeiriadau 

Gwaith ymarferol 
Y dair rhan i’r prosiect er 

mwyn cyrraedd y nod 

uchelgeisiol hwn yw; 

modelu’n gyfrifiadurol i 

adnabod rhagflaenwyr 

moleciwlaidd sy’n bein-

dio i PrP
C
, creu analog-

au o’r rhain i greu’r 

PROTACs, a phrofi’r 

PROTACs mewn profion 

biolegol a bioffisegol er 

mwyn datgan os ydy’r 

cyffuriau newydd hyn yn 

effeithiol yn cael gwared 

ar PrP
C
. 

Ffigur 1: PROTAC sy’n tar-

gedu PrPC a ligas E3 VHL. 

Ffigur 2: Diagram yn dangos swyddogaeth PROTAC yn herwgipio’r system wbicwitin-proteasom. 

Ffigur 3: Modelau cyfrifiadurol o’r PrPC (PDB: 1AG2) wedi 

eu hoptimeiddio. 

 
Ffarmacoleg wedi ei yrru gan 

ddeiliadaeth 

Ffarmacoleg wedi ei yrru gan ddi-

gwyddiad 

• Actifedd is-stoichiometrig 

• Potensial i dargedu’r proteom 

cyffur-esgeulus (undruggable) 

• Ail-synthesis yn angenrheidiol ar 

gyfer adferiad swyddogaeth 

• Haen ychwanegol o ddetholedd 

• Actifedd stoichiometrig 

• Beindio i safle actif fel arfer yn 

angenrheidiol ar gyfer effeithiol-

rwydd 

• Deiliadaeth safle i atal swyddog-

aeth 

• Detholedd wedi ei ddiffinio gan y 

beindio 

Tabl 2: Gwahaniaethau mewn modelau ffarmacolegol gwahanol 

Manteision Anfanteision 

• Dibynnol ar E3, wbicwitin a’r proteasom 

• Proffil ffarmacocinetig annymunol yn gyff-

redinol 

• Cyfyngiadau posib ar amrediad targedau 

• Gwybodaeth strwythurol wedi ei sefyd-

lu’n glir 

• Mecanwaith weithredol glir 

• Detholedd cymharol uchel 

• Catalyddol ac is-stoichiometrig 

Tabl 1: Rhai o fanteision ac anfanteision defnyddio PROTACs fel technoleg diraddio 


