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1.Bevezetés 
 
A gyógyszerkutatás alapvet� célja olyan hatékony és biztonságos vegyületek el�állítása, ame-

lyek egy-egy adott kórkép gyógyításán keresztül jelent�sen hozzájárulnak az emberi életmin�-

ség javulásához. Az emberi szervezet sokrét� biokémiai folyamatai nagyfokú komplexitást mu-

tatnak, ezért a gyógyszerkutatás sokdimenziós optimálási feladat. A számítási (in silico) mód-

szerek alkalmazása lehet�séget nyújt a racionális gyógyszertervezésre többek között a 

farmakokinetikai és toxikológiai (ADMET) tulajdonságok tekintetében. Az így kifejlesztett el-

méleti modellek kiemelten fontos tényez�vé váltak a gyógyszerjelöltek fejlesztése során1. 

A Richter Gedeon Nyrt. Felfedez� Kémiai Kutatólaboratóriumának Gyógyszertervezé-

si Csoportjában végzett munkám során ismerkedtem meg a gyógyszervegyészek ADMET tu-

lajdonságok optimalizálása során felmerül� kérdéseivel. Ezek közül három kiemelten fontos 

terület inspirálta a doktori tevékenységemet: (1) ligandumok szerkezete és azok metabolikusan 

instabil szerkezeti részletei közötti összefüggések keresése, (2) ligandumok f�ként P-

glikoprotein mediált efflux transzportjának el�rejelzése, (3) vegyületek min�sítése a sokdimen-

ziós optimalizálás szempontjából. 

 A fehérjemérnökség és krisztallográfia területén elért látványos fejl�dés lehet�vé tette a 

szerkezet alapú modellek fejlesztését a metabolikusan labilis szerkezeti részletek el�rejelzésére. 

Célul t�ztem ki a citokróm P450 (CYP) enzimcsalád biokémai hátterének megismerését és az 

alkalmazott modellek összefoglalását annak érdekében, hogy egy új megközelítésen alapuló, 

nagy átereszt�képesség� prediktív módszert fejlesszek. A katalitikus ciklus általános elvén ala-

puló új módszert a gyógyszerkutatásban elterjedten alkalmazott számítási eszköztár alkalmazá-

sával terveztem megvalósítani.  

  Az egér P-glikoprotein fehérjeszerkezetének 2009-es publikációja2 késztetett a humán 

izoforma homológiamodelljének elkészítésére, valamint ezen szerkezet alkalmazhatóságának 

felmérésére. Ez a tanulmány két részb�l tev�dött össze. Els�ként a homológiamodell köt�he-

lyének elemzését végeztem el biokémiai mérésekkel megfelel�en karakterizált ligandumok 

köt�konformációjának el�rejelzésével (dokkolás). A köt�hely elemzése során az általánosan 

alkalmazott gyorsdokkoláshoz viszonyítva nagyobb számítási kapacitást igényl� indukált il-

leszkedésen alapuló módszert választottam, mely mind a ligandum, mind a fehérje flexibilitását 

figyelembe veszi. Ezt követ�en célom volt a modell virtuális sz�r�vizsgálatban való alkalmaz-

hatóságának felmérése, amit retrospektív dúsulási teszt segítségével hajtottam végre. 

 Munkám harmadik részében a lipofilitás gyógyszerjelölt vegyületek min�sítésében ját-

szott szerepének megismerését t�ztem ki célul a gyógyszerfejlesztés fázisai tükrében. Továbbá 

célul t�ztem ki a ligandum hatékonysági metrikák elemzése során megfigyelt jelenségek speci-
                                                 
1 van de Waterbeemd, H.; Gifford, E. ADMET in silico modelling: towards prediction paradise? Nat Rev 
Drug Discov. 2003, 2(3), 192-204. 
2 Aller, S.G.; Yu, J.; Ward, A. et al. Structure of P-glycoprotein reveals a molecular basis for poly-
specific drug binding. Science, 2009, 323(5922), 1718–1722 
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fikus, mért ADMET végpontokra gyakorolt hatásának vizsgálatát. A lipofil hatékonysági met-

rikák relevanciájának megismerése és széleskör� elterjedése nagyban hozzájárulhat a sokdi-

menziós gyógyszerkémiai optimalizálás sikeréhez. Kiemelt szerepet kaphat a különböz� vegyü-

letcsaládok több aspektusból való összehasonlítása során, beleértve a lehetséges ADMET rizi-

kófaktorok el�rejelzését. 

 
2. Irodalmi hátter 
 
2.1 Metabolikusan instabil pontok el�rejelzése 

A CYP enzimek porfirin vázat tartalmazó monooxigenázok, melyek általánosan megtalálhatóak 

szinte minden él� szervezetben. Az általuk katalizált reakciók széles spektrumot ölelnek fel. A 

változatos biotranszformációk közül fontos megemlíteni a hidroxilációt, az epoxidációt, a 

dealkilezést, a nitrogén és kén oxidációt, az oxidatív hasítást, és az alkil-halogenid redukciót. 

Kiemelt fontossággal bír az alacsony reaktivitású alifás vegyületek sztereospecifikus C-

hidroxilációja szobah�fokon, mely katalízis nélkül extrém h�mérséklettartományban is csupán 

aspecifikusan játszódik le. A katalizált reakciók fiziológiai és patofiziológiai folyamatok kulcs-

lépései, mint például a potenciálisan toxikus xenobiotikumok detoxifikációja, a szteroidok bio-

szintézise, és a nem toxikus vegyületek toxikus intermedierekké történ� bioaktivációja3,4,5,6,7. 

Ezáltal a CYP enzimek alapvet�en határozzák meg a gyógyszerek szervezeten belüli sorsát. Az 

57 humán izoforma 7 képvisel�je (1A2, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E2, 3A4) felel�s a gyógy-

szerkincs metabolizmusának több mint 90%-áért8,9. A különleges kémiai katalízis mechanizmu-

sának megértése a tudomány régóta intenzíven kutatott területe, melynek minden részletre ki-

terjed� megértése továbbra is kiemelked� fontosságú alapkutatási feladat10.  

A gyógyszerkutatás szempontjából négy alapvet� modellezési feladatot különíthetünk 

el: (1) CYP szubsztrát vagy inhibitor tulajdonság el�rejelzése egy adott vegyület esetén, (2), a 

metabolizmus arányának/sebességének becslése, (3) Michaelis konstans becslése, illetve (4) a 

keletkez� termék szerkezetének becslése. Munkám során célul t�ztem ki a metabolikusan in-

stabil szerkezeti részletek, illetve a termék szerkezetének el�rejelzését számításos modellezés 

                                                 
3 Ortiz de Montellano P. Cytochrome P450 structure, mechanism, and biochemistry. 3rd edition. Kluwer 
Academic, New York; 2005 
4 Guengerich, F.P. Reactions and significance of cytochrome P-450 enzymes. J Biol Chem 1991, 266, 
10019-22. 
5 Porter, T. D.; Coon, M. J. Cytochrome P-450. Multiplicity of isoforms, substrates, and catalytic and 
regulatory mechanisms. J Biol Chem 1991, 266, 13469. 
6 Kubota, M.; Sogawa, K.; Kaizu, Y. ; et al. Xenobiotic responsive element in the 5’-upstream region of 
the human P-450c gene. J Biochem 1991, 110, 232. 
7 Ioannides, C. Cytochromes P450: metabolic and toxicological aspects. CRC Press, Boca Raton, FL; 
1996 
8 de Groot, M. J. Designing better drugs: predicting cytochrome P450 metabolism. Drug Discov Today 
2006, 11, 601-6. 
9 Smith, D. A., Jones, B. C. Speculations on the substrate structure--activity relationship (SSAR) of cyto-
chrome P450 enzymes. Biochem Pharmacol 1992, 44, 2089-98. 
10 Schlichting, I.; Berendzen, J.; Chu. K. et al. The catalytic pathway of cytochrome p450cam at atomic 
resolution. Science 2000, 287, 1615-1622. 
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alkalmazásával. A gyors és pontos predikció támpontot ad a preklinikai és klinikai gyógyszer-

kutatás során. Egy megfelel� modell támpontot nyújthat a vezérmolekulák metabolikus stabili-

tásának racionális optimálása . A metabolitok szerkezetkutatása során a valószín� termékek 

szerkezetének predikciója kiegészíti a nagym�szeres analitikai eredmények értelmezését. A 

metabolit szerkezetek el�rejelzése a potenciálisan toxikus intermedierek szerkezetének korai 

felismerésén keresztül el�segíti a biztonságossági kockázatok elemzését.  

 

2.2 P-glikoprotein mediált transzport el�rejelzése 

A hidrofób tulajdonságú gyógyszermolekulák efflux transzportjának megismerése vezetett az 

eukarióta ATP-köt� kazetta transzporterek (ABC) felfedezéséhez. Az ABC fehérjecsalád leg-

ismertebb képvisel�je a P-glikoprotein (P-gp), mely a nagyfokú kémiai változatosságot mutató 

citotoxikus gyógyszervegyületek transzportja révén, emelkedett fehérjeszint esetén, az úgyne-

vezett multidrog rezisztencia jelenség kialakulását okozza. Más aspektusból az efflux transzport 

létfontosságú a potenciálisan toxikus vegyületekkel szembeni védekezés során. P-gp fehérjét 

nem tartalmazó (knock-out) egerek életképesek, termékenyek, de fokozott érzékenységet mu-

tatnak citotoxikus vegyületekkel szemben. Ezzel összefüggésben a P-gp knock-out egerekben 

számos szövetben emelkedett gyógyszer koncentráció és csökkent kiürülés tapasztalható a vad 

típushoz képest11. A humán izoforma megtalálható számos szövetben, mint például a bélfal 

epitél sejtjeiben, a vesében, az epevezetékben és az agy endotél sejtjeiben12. Ennek következté-

ben a P-gp jelent�s hatással van a klinikai gyakorlatban alkalmazott gyógyszerek felszívódása 

és szervezeten belüli megoszlása szempontjából. A vér-agy gátban található magas fehérjeszint 

révén a P-gp aktivitása karakterisztikusan meghatározza a központi idegrendszerben ható ké-

szítmények eloszlását. P-gp szubsztrát, gátló vagy indukáló vegyületek együttes alkalmazása 

hatással van mindkét gyógyszer farmakokinetikai viselkedésére, ami gyógyszer-gyógyszer in-

terakciót eredményezhet13,14. A multidrog rezisztencia jelensége, valamint a farmakokinetikára 

gyakorolt hatása miatt a P-gp kölcsönhatás elkerülése kiemelked�en fontos a mellékhatások el-

kerülése szempontjából. Ennek következtében a transzportfolyamat molekuláris hátterének 

megértése meghatározó jelent�ség� a racionális gyógyszertervezés aspektusából15. 

 A szerkezet alapú gyógyszertervezéshez szükséges fehérjeinformációk a közelmúltban 

                                                 
11 Schinkel, A.H.; Smit, J.J.; van Tellingen, O. et al. Disruption of the mouse mdr1a P-glycoprotein gene 
leads to a deficiency in the blood–brain barrier and to increased sensitivity to drugs. Cell, 1994, 77, 491–
507. 
12 Thiebaut, F.; Tsuruo, T.; Hamada, H.; Gottesman, M.M.; Pastan, I.; Willingham, M.C. Cellular local-
ization of the multidrugresistance gene product P-glycoprotein in normal human tissues. Proc. Natl 
Acad. Sci. USA 84, 1987, 7735–7738. 
13 Lin, J.H.; Yamazaki, M. Role of P-glycoprotein in pharmacokinetics. Clinical implications. Clin. 
Pharmacokinet., 2003, 42, 59–98. 
14 Lin, J.H. Drug–drug interaction mediated by inhibition and induction of P-glycoprotein. 
Adv. Drug Deliv. Rev., 2003, 55, 53–81. 
15 Loo, T.W.; Clarke, D.M. Mutational analysis of ABC proteins. Arch. Biochem. Biophys. 2008, 476, 
51–64. 
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(2000-2007) hét nagy felbontású bakteriális röntgen szerkezetre korlátozódtak. A három 3,8 Å 

felbontású egér P-gp szerkezet (apo forma és egy sztereoizomer pár ciklikus hexapeptid inhibi-

tor ligandum-fehérje komplex) 2009-ben történt közlése új lehet�séget nyújtott a szerkezet ala-

pú módszerek alkalmazására.2 Ezen szerkezetek a fehérje ATP-mentes, nyitott konformációját 

reprezentálják. A ligandumok koordinálásában f�ként hidrofób kölcsönhatások játszanak szere-

pet. Az egér izoforma a humán szekvenciával összeillesztve 87%-os szekvenciális azonosságot 

mutat, így a korábbi bakteriális fehérjeszerkezetekt�l jelent�sen jobb min�ség� kiindulópontot 

jelent a humán fehérje homológia modellezéséhez. A P-gp térszerkezetének korábbi, bakteriális 

kiindulópontok alapján készített modelljeinek kiterjedt irodalma van16,17,18,19,20,21,22, azonban az 

egér P-gp szerkezet alapján egyedül Wiese és munkatársai késztettek homológiamodellt. Ta-

nulmányukban megfelel� korrelációt találtak a 3D farmakofór modell és a prediktált köt�mód 

között kinazolin vázat tartalmazó vegyületek esetében23. Szisztematikus köt�hely feltérképezést 

és dokkolás alapú dúsulási tesztet munkámat megel�z�en nem közöltek egér fehérje röntgen 

szerkezet alapján modellezett humán P-gp térszerkezet esetén.  

 

2.3 A lipofil ligandum hatékonyság szerepe a gyógyszerkutatásban 

A lipofilitás a gyógyszerkémia alapvet� fontosságú fizikai-kémiai paramétere24. A lipofilitás 

jellemzésére a semleges vegyület oktanol-víz megoszlási hányados logaritmusa (logP), vagy a 

pH-függ� megoszlási hányados logaritmusa (logD) terjedt el. Kiterjedt vizsgálatok bizonyítják, 

hogy a lipofilitás mértékének megváltozása hatással van az affinitásra, szelektivitásra, promisz-

kuitásra, oldhatóságra, passzív permeabilitásra, metabolikus stabilitásra, a farmakokinetikára, 

továbbá a toxikológiai kockázatokra25,26,27,28,29. A lipofilitás a kutatási programok különböz� fá-

                                                 
16 Pleban, K.; Kopp, S.; Csaszar, E.  et al. P-glycoprotein substrate binding domains are located at the 
transmembrane domain/transmembrane domain interfaces: a combined photoaffinity labeling-protein 
homology modeling approach. Mol. Pharmacol., 2005,  67, 365–374. 
17 Vandevuer, S.; Van Bambeke, F.; Tulkens, P.M.; Prévost ,M. Predicting the three-dimensional struc-
ture of human P-glycoprotein in absence of ATP by computational techniques embodying crosslinking 
data: insight into the mechanism of ligand migration and binding sites. Proteins, 2006, 63, 466–478. 
18 O’Mara, M.L.; Tieleman, D.P. P-glycoprotein models of the apo and ATP-bound states based on ho-
mology with Sav1866 and MalK. FEBS Lett., 2007, 581, 4217–4222. 
19 Ravna, A.W.; Sylte, I.; Sager, G. Molecular model of the outward facing state of the human P-
glycoprotein (ABCB1), and comparison to a model of the human MRP5 (ABCC5). Theor. Biol. Med. 
Model., 2007, 4, 33. 
20 Globisch, C.; Pajeva, I.K.; Wiese, M. Identification of putative binding sites of P-glycoprotein based 
on its homology model. ChemMedChem, 2008,  3, 280–295. 
21 Ravna, A.W.; Sylte, I.; Sager, G. Binding site of ABC transporter homology models confirmed by 
ABCB1 crystal structure. Theor. Biol. Med. Model., 2009, 6, 20–32. 
22 Becker, J.P.; Depret, G.; Van Bambeke, F.; Tulkens, P.M.; Prévost, M. Molecular models of human P-
glycoprotein in two different catalytic states. BMC Struct. Biol., 2009,  9, 3–21. 
23 Pajeva, I.K.; Globisch, C.; Wiese, M. Combined pharmacophore modeling, docking, and 3DQSAR 
studies of ABCB1 and ABCC1 transporter inhibitors. ChemMedChem, 2009, 4, 1883–1896. 
24 Waring, M.J. Lipophilicity in drug discovery. Expert Opin Drug Discov. 2010, 5, 235-48. 
25 Gleeson, P. M.; Hersey, A.; Montanari, D.; Overington, J. Probing the links between in vitro potency, 
ADMET and physicochemical parameters. Nat. Rev. Drug Discovery 2011, 10, 197-208. 
26 Leeson, P. D.; Springthorpe, B. The influence of drug-like concepts on decision-making in medicinal 
chemistry. Nat. Rev. Drug Discovery 2007, 6, 881-890. 
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zisaiban, mint például kémiai kiindulópont keresés, vezérmolekula azonosítás, illetve a gyógy-

szerjelölt vegyületek kiválasztása, meghatározó fizikai-kémiai paraméter30,31. A lipofilitás bizo-

nyos sikeres vezérmolekula optimalizálási esetek32 kivételével jellemz�en növekszik az optima-

lizálás gyógyszerkémiai gyakorlatában. Ezt a nem kívánatos eltolódást fizikai-kémiai tulajdon-

ságok értékvesztéseként dokumentálták a szakirodalomban33. A sikeres optimáláshoz a logP és 

logD értékek -1 és 3 közötti értéktartományban való elhelyezkedése szükséges, ami ezen para-

méterek hatékony tervezésén és ellen�rzésén keresztül valósítható meg. A logP és logD illetve 

hasonló mért lipofilitási tulajdonságok (például kromatográfiás log k) mellett lipofil hatékony-

sági metrikák segítik a fizikai-kémiai paraméterek optimális kialakítását.  

 A lipofil ligandum hatékonyság célja a célfehérjével való kölcsönhatás és a lipofilitás 

egy mér�számmal való jellemzése. Leeson és Springthorpe vezette be az LLE lipofil ligand ha-

tékonysági metrikát26, mely a logP (vagy logD) és az affinitás negatív logaritmusának (pKd, 

pKi, általánosan pXC50) különbsége. Az LLE tulajdonképpen a lipofilitás affinitáshoz való hoz-

zájárulását fejezi ki. Alkalmazhatósága nagy polaritású, kisméret� és kis affinitású vegyületek, 

mint például a fragmens találatok összevetése esetében korlátozott. Az els� mérett�l és 

lipofilitástól függ� metrika a lipofilitás-korrigált ligand hatékonyság, a LELP volt, melyet Ke-

ser� és Makara vezetett be30. A LELP a lipofilitás és a ligandum hatékonyság (egy nehéz atom-

ra jutó köt�dési szabadentalpiaváltozás) hányadosa. A LELP alkalmazható a gyógyszerkutatás 

szempontjából releváns molekulaméret és logP tartományban, és összehasonlíthatóvá teszi a 

fragmens találatok, vezérmolekulák és gyógyszerszer� vegyületek fizikai-kémiai terét. Wager 

és munkatársai központi idegrendszerben ható gyógyszerek és gyógyszerjelöltek összehasonlí-

tása során kimutatták, hogy a ligandum hatékonyság és LLE nem különítette el a két csoportot, 

a LELP esetében azonban a piacon lév� gyógyszerek szignifikánsan jobb értékkel rendelkez-

tek34. A szerz�k bemutatták, hogy az összes Pfizer kutatásban lév� vizsgált gyógyszerjelölt fej-

lesztése leállításra került, amelynek nem megfelel� tartományban volt a LELP értéke. Ezen el�-
                                                                                                                                              
27 Waring, M. J. Defining optimum lipophilicity and molecular weight ranges for drug candidates-
Molecular weight dependent lower logD limits based on permeability. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 
19, 2844-2851. 
28 Gleeson, M.P. Generation of a set of simple, interpretable ADMET rules of thumb.J Med Chem. 
2008, 51, 817-834. 
29 Hughes, J.D.; Blagg, J.; Price, D.A.; Bailey, S.; Decrescenzo, G.A.; Devraj, R.V.; Ellsworth, E.; Fo-
bian, Y.M., Gibbs, M.E.; Gilles, R.W.; Greene, N., Huang, E.; Krieger-Burke, T., Loesel, J.; Wager, T.; 
Whiteley, L.; Zhang, Y. Physiochemical drug properties associated with in vivo toxicological outcomes. 
Bioorg Med Chem Lett. 2008, 18, 4872-4875. 
30 Keser�., G. M.; Makara, G. M. The influence of lead discovery strategies on the properties of drug 
candidates. Nat. Rev. Drug Discovery 2009, 8, 203-212. 
31 Leeson, P. D.; St-Gallay, S. A.; Wenlock, M. C. Impact of ion class and time on oral drug molecular 
properties. MedChemComm 2011, 2, 91-105. 
32 Perola, E. An analysis of the binding efficiencies of drugs and their leads in successful drug discovery 
programs. J. Med. Chem. 2010, 53, 2986-2997. 
33 Walters, W. P.; Green, J.; Weiss, J. R.; Murcko, M. A. What Do Medicinal Chemists Actually Make? 
A 50-Year Retrospective. J. Med. Chem. 2011, 54, 6405-6416. 
34 Wager, T.T.; Chandrasekaran, R.Y.; Hou, X.; Troutman, M.D.; Verhoest, P.R.; Villalobos, A.; Will, Y. 
Defining Desirable Central Nervous System Drug Space through the Alignment of Molecular Properties, 
in Vitro ADME, and Safety Attributes. ACS Chem Neurosci. 2010, 1, 420-434. 



 7 

remutató eredmények alapján összehasonlító vizsgálatot végzetem az LLE és LELP metrikák 

predikciós erejének és felhasználhatóságának vizsgálatára nagyméret�, diverz vegyületcsaládok 

körében.  

 

3. Módszerek 

A fehérjemolekulák nagy méretük miatt a számításos szimulációk során molekulamechanikai 

megközelítéssel vizsgálhatóak. A molekulamechinkai módszerek közül, a fehérje köt�helyén 

végzett ligandum konformáció keresést dokkolásnak nevezzük.  A dokkolás célja a köt� kon-

formáció és a ligandum-fehérje komplex kölcsönhatási energiájának együttes becslése. Mun-

kám során a Glide35 gyorsdokkoló programot használtam, mely robosztus, validált és széles 

körben elterjedt alkalmazás a gyógyszertervezés eszköztárában36. A gyorsdokkolás megközelí-

tése során az optimális er�forrás-hatékonyság elérése céljából a ligandum flexibilitása megen-

gedett, azonban a fehérje merev rendszerként van kezelve. Az indukált illeszkedés (Induced Fit 

Dockind (IFD)) átmenetet képez a merev fehérjemodell és a flexibilitás teljes figyelembevétele 

között, ugyanis ebben az esetben a ligandum környezetében lév� aminosavak flexibilis régió-

ként vannak modellezve. Ez a módszer a fehérje mozgékonysága kapcsán megnövekedett sza-

badsági fokszám miatt nagyobb számítási id�t igényel a Glide gyorsdokkoláshoz képest.  

 A homológiamodellezés célja egy adott fehérje térszerkezetének modellezése szekven-

ciális hasonlóság alapján kiválasztott, térszerkezeti információkkal rendelkez� rokonfehérjék 

alapján. Alapját az a megfigyelés képzi, hogy az ismert térszerkezet� fehérjék esetén a szek-

venciális hasonlóság térszerkezeti hasonlóságban is kifejez�dik. A humán P-gp 

homológiamodelljét a Modeller programmal készítettem el. A Modeller egy automatizált mód-

szer, mely nagyszámú térbeli kényszerfeltétel együttes optimálásának eredményeként készíti el 

a fehérjemodellt37. 

 Általánosságban a ligandum-fehérje kölcsönhatás jellemzésére radioligandum leszorí-

tásos kísérletekb�l számított disszociációs állandó (Ki), illetve a funkcionális válasz 50%-os 

megváltoztatásához (kiváltás vagy gátlás) tartozó koncentráció (EC50/IC50) étéke szolgál. Az 

egy nehéz atomra jutó kölcsönhatási energia (ligandum hatékonyság: LE= -RTln(Ki vagy IC50)/ 

(nem hidrogén atomok száma)) hatékonyan fejezi ki a ligandum komplementaritását a köt�-

hellyel. A lipofil ligandum hatékonysági metrikák a lipofilitás és a hatékonyság viszonyát egy 

értékbe foglalva fejezik ki. Az LE és LLE metrikák növekv�, míg a LELP csökken� értéke je-

lent nagyobb ligandum hatékonyságot. 

 Az LLE és LELP metrikákat fragmens és HTS találatok, illetve kapcsolódó vezérmole-

                                                 
35 Glide, version 5.0, 2008, Schrödinger, LLC, New York 
36 McGaughey, G.B.; Sheridan, R.P.; Bayly, C.I.; Culberson, J.C.; Kreatsoulas, C.; Lindsley, S.; 
Maiorov, V.; Truchon, J.F.; Cornell, W.D. Comparison of topological, shape, and docking methods in 
virtual screening. J Chem Inf Model, 2007, 47, 1504–1519. 
37 Sali, A.; Blundell, T.L. Comparative protein modeling by satisfaction of spatial restraints. J. Mol. Bi-
ol., 1993, 234, 779–815 
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kulák, sikeres vezérmolekulák (amelyekb�l gyógyszert fejlesztettek), klinikai fázis II. vizsgá-

latban szerepl� vegyületek és kereskedelmi forgalomban lév� gyógyszerek sokaságán vizsgál-

tam a gyógyszerkutatás fázisai szerinti megközelítésben. Az ADMET tulajdonságok vizsgálatát 

gyógyszerjelölt, valamint már kereskedelmi forgalomban lév� gyógyszerek összehasonlításával 

végeztem. 

 

4. Eredmények  

4.1 Metabolikusan instabil pozíciók el�rejelzése 

A CYP 450cam izoenzim extenzív röntgenkrisztallográfiai vizsgálatai alapján a kámfor 

szubsztrát a hidroxilációs reakció lejátszódása során elhanyagolható mozgékonysággal rendel-

kezik10 (lásd 1. ábra). Ez az érdekes megfigyelés vezetett a fordított, termék dokkoláson alapuló 

megközelítéshez. (2. ábra) [T1]. A termékek dokkolása során azon atomi pozíciónak, amelyen 

az oxidatív reakció lejátszódott, szükségszer�en a hem vas atomjának környezetében kell elhe-

lyezkednie. Ezt egy térbeli kényszerfeltételként alkalmazva a dokkolás során a nem megfelel� 

köt�módok kizárhatóak, így a lokális mintavételezés javítható.  

 A lehetséges termékeket szabály alapú módszerrel (Pallas Metabol Expert) állítottam 

el�. Ebben a lépésben kulcsfontosságú, hogy az enumerált halmaz tartalmazza a valós 

metabolitot. A dokkolás célja a lehetséges metabolitok rangsorolása a köt�hellyel való komp-

lementaritás alapján. A modell a távolságkényszert kielégít� elemek között a legmegfelel�bben 

illeszked�t tekinti a valós metabolitnak.  

 A fordított dokkolás három lépésb�l áll. Els� lépés a lehetséges metabolitok generálása,  

második ezen molekulák dokkolása az enzim aktív helyére. Az utolsó, harmadik lépésben a tá-

volságkényszer teljesülése alapján a módszer kiválogatja a preferált orientációkat és a lehetsé-

ges termékeket rangsorolja a komplementartiást jellemz� értékel�függvény eredménye alapján. 

 

 
1. ábra Illesztett szubsztrát, köztitermék és termék térszerkezetek a P450cam enzim kámfor hidroxilációja során.  
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2. ábra Szubsztrát és termék dokkolás összehasonlítása [T1]. Az els�, illetve második sorokban a kámfor illetve a 

flurbiprofen köt�módja látható a p450cam illetve CYP2C9 enzim esetén. A bal oldali oszlopban a szubsztrát, a jobb 

oldali oszlopban a termék dokkolása látható. A dokkolt köt�mód esetén narancssárga, a röntgenszerkezetben zöld 

színnel vannak feltüntetve a ligandum atomok. Mindkét esetben a termék dokkolás adott jobb eredményt. [T1].  

  

 A módszer validálását a humán CYP2C9 izoforma esetén végeztem el. A módszer a 

metabolit generálás hatékonyságának (82%) és a dokkolás alapján kapott rangsorolás (84%) tel-

jesít�képességének kombinációjával értékelhet� ki, így összességében 69%-os sikerrátával jel-

lemezhet�. Ez az érték összevethet� más megközelítésekkel nyert alkalmazások (irodalmi ada-

tok) prediktív erejével [T2]. A fordított dokkolás el�nye, hogy egzakt metabolit szerkezetet ad, 

és nem igényli külön célprogramok alkalmazását. 

 

4.2 A humán P-gp homológiamodellezése 

A humán P-gp térszerkezetét az egér ortológ publikált szerkezete alapján modelleztem [T3]. Az 

el�állított modellt sztereokémiai (Ramachandran-diagram) és energetikai (ProSa) értékeléssel 

validáltam. A köt�helyet négy, biokémiai módszerekkel széleskör�en vizsgált ligandum 

(kolhicin, rodamin, verapamil és vinblasztin) indukált illeszkedéssel modellezett 

köt�konformációjának elemzésével vizsgáltam. A köt�konformációknak megfelel� kölcsönha-

tási pontok jó egyezést mutattak a kísérleti adatokkal (3. ábra.). 
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3. ábra A kölcsönható aminosavak (IFD köt�mód, 5 Å-nál kisebb távolságra lév� aminosavak) Venn diagram ábrá-

ja. Az aminosavak jelölése a biokémiai adatok alapján történt: aláhúzás jelöli a köt�helyet alkotó aminosavakat, fél-

kövér jelöléssel szerepelnek az adott ligandum esetén specifikus kölcsönhatást kialakító aminosavak, a metszetekben 

lév� d�lt jelölés arra utal, hogy az adott aminosav minden ligandum esetében specifikus [T3]. 

  

 A modell széleskör� alkalmazhatóságát retrospektív dúsulási teszttel ellen�riztem. A 

dúsulási teszt a módszer azon képességét méri, hogy milyen eséllyel képes különbséget tenni a 

kísérletileg aktívnak és inaktívnak talált vegyületek között. A módszer pontosságának javulása 

a jobb szétválasztást, vagyis az aktív vegyületek jobb rangsorolását jelenti az inaktívakkal 

szemben. A fehérje mozgékonyságát elhanyagoló gyorsdokkolás gyenge preferenciát mutatott 

az aktív vegyületek rangsorolása során. Az el�állított P-gp homológiamodell nem alkalmazható 

merev fehérjemodellt alkalmazó gyorsdokkolás alapú virtuális sz�r�vizsgálatokban. 

 

 

4.3 Lipofil hatékonyság 

Az LLE és LELP értékek eloszlását nyolc vegyületkészleten vizsgáltam, melyek a gyógyszer-

kutatás különböz� stádiumaiból vett mintákat jelenítenek meg (4. ábra) [T4]. Az eloszlások 

elemzése rámutat ezen metrikák használatának fontosságára és el�nyeire. Azon vegyületek, 

amelyek sikeres humán klinikai fázis I. vizsgálattal rendelkeznek, valamint a törzskönyvezett 

gyógyszerek megkülönböztethet�ek a preklinikai vegyületekt�l. Ennek követeztében a korai 

optimalizálás sikerességét olyan stratégiák segíthetik, amelyek képesek azon vegyületek kieme-

lésére a preklinikai minták közül, amelyek LLE és LELP értékei a sikeres vegyületek értéktar-

tományába esnek, illetve olyan módszertan kidolgozása, amely az optimalizálás során ezen pa-

raméterek figyelembevételével a kívánt tartomány felé vezeti a vegyületek tulajdonságait. 
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4. ábra LELP és LLE értékek eloszlása a gyógyszerkutatás különböz� fázisait reprezentáló vegyületkészletek esetén. 

Az ábrán az átlag értékek és a szórások vannak felt�ntetve [T4]. Hit: találat vegyületek, Lead: vezérmolekulák, Frg: 

fragmens optimalizálás, HTS: nagy átereszt�képesség� sz�rés (high-throughput screening) során azonosított vegyü-

letek, P2: humán klinikai fázis II. vizsgálatban szerepelt vegyületek, Drugs: törzskönyvezett gyógyszerek. 

 

A lipofil ligandum hatékonyság alkalmazhatóságának farmakokinetikai vonatkozásait 

in vitro ADMET mérési eredményekkel rendelkez� fejlesztési jelöltvegyületek és forgalomban 

lév� gyógyszerek lipofil ligandum hatékonyság értékeinek összehasonlításával vizsgáltam. A 

különböz� mérési paradigmákban veszélyesnek min�sített vegyületek függvényében ábrázol-

tam az LLE and LELP értékek eloszlását (5. ábra A, B). Eredményeim rámutattak, hogy a logP 

változásával kifejezettebb függést mutató LELP az ADMET végpontok tekintetében fontosabb 

szerepet játszik az LLE-nél. Az alacsony ADMET kockázattal rendelkez� vegyületcsoportok 

kedvez� (alacsony), 4 körüli LELP értékkel jellemezhet�ek, míg az ADMET mérések során 

több szempontból veszélyes vegyületek kedvez�tlen (magas), tipikusan 10 feletti LELP érték-

kel rendelkeznek. Ezen eredmények alapján hipotetikus szubsztituens mintázatok LELP értékre 

gyakorolt hatásának elemzésével gyakorlatba átültethet� optimalizálási sémát javasoltam [T4]. 
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5. ábra  Átlagos LLE (A) és LELP (B) értékek a különböz� ADMET mérések során talált kedvez�tlen kimenetelei 

számának függvényében (az ábrán az átlag érték és a szórás van feltüntetve) [T4].  

 

5. Tézisek 

 1) Új megközelítés� számítási módszert dolgoztam ki a CYP-katalizált metabolizmus 

termékeinek el�rejelzésére. A kidolgozott eljárás három lépésb�l áll: (1) lehetséges metabolit 

szerkezetek generálása, (ii) a lehetséges metabolitok dokkolása a CYP köt�helyére, (iii) a leg-

valószín�bb metabolit kiválasztása távolságkényszer és értékel� függvény alapján [T1, T2]. 

 2) A módszer teljesít�képességét a humán CYP2C9 izoforma esetén vizsgáltam. A le-

hetséges metabolitokat a MetabolExpert módszerrel állítottam el�, a dokkolást Glide program-

mal végeztem. Megállapítottam, hogy a módszer alkalmazható gyakorlati problémák megoldá-

sára 82%-os metabolit generálási és 84%-os dokkolási sikerrátával, ami összességében 69%-os 

valószín�séggel adja meg a valós termék szerkezetét az els� három rangsorolt szerkezet között 

[T1]. 

 3) Elkészítettem és validáltam a humán P-glikoprotein homológiamodelljét. A validálás 

során négy ligandum indukált illeszkedéssel szimulált köt�módja jó egyezést mutatott a bioké-

miai, mutációs kísérletek eredményével. A modell nagy átereszt�képesség� sz�r�vizsgálatok-

ban való alkalmazhatóságát retrospektív dúsulási teszttel vizsgáltam. Megállapítottam, hogy 
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merev fehérjemodell esetén alacsony dúsulás tapasztalható. A gyenge dúsulási teszt eredmé-

nyek alapján arra következtettem, hogy a fehérje mozgékonyságának figyelembevétele fontos 

komponense a P-gp transzporter tulajdonság számításos módszerekkel való el�rejelzésében 

[T3].  

 4) Vizsgáltam a lipofil ligandum hatékonyság (LLE és LELP), értékeinek eloszlását a 

gyógyszerkémiai optimalizálás fázisainak függvényében. Az összehasonlító vizsgálat alapján 

megmutattam, hogy az LLE és LELP paraméterek eloszlása jellemz� mintázatot mutat a sikeres 

klinikai fázis I. vizsgálatokkal rendelkez� vegyületek, valamint törzskönyvezett gyógyszerek és 

az alacsonyabb fejlesztési fázisban lév� vegyületek tekintetében. Megállapítottam, hogy az 

LLE értékek alapján elkülönülnek a fejlesztés különböz� fázisai, de a fragmens méret� vegyü-

letek min�ségét ezen metrika alulbecsli. Ebben a vonatkozásban a LELP kompenzálta az LLE 

hátrányait, így megállapítottam, hogy a kémiai kiindulópont kiválasztása során érdemes a 

LELP metrikát használni a lipofil ligandum hatékonyság értékelésére [T4]. 

 5) A lipofil hatékonysági metrikák farmakokinetikai vonatkozásainak vizsgálata során 

megállapítottam, hogy az in vitro mérési eredmények szerinti negatív és pozitív csoportok elté-

r� LLE és LELP eloszlást mutatnak, tehát a vizsgált lipofil hatékonysági metrikák támpontot 

adnak a farmakokinetikai optimalizálás szempontjából. A sejt toxicitás, kiürülés (klírensz), 

CYP2D6 gátlás, CYP3A4 gátlás, CYP3A4 gátlás, hERG gátlás, membránpenetráció és P-gp 

efflux mérési eredmények alapján osztályozott vegyületek a LELP érték szerint szignifikáns 

különbséget mutattak. Farmakokinetikai szempontok alapján az LLE és LELP metrikák haszná-

lata jelent�s hatással van az optimálás sikerességére. Megfigyeléseim alapján a lipofil ligandum 

hatékonyság kulcsszerepet tölthet be a gyógyszerkémiai optimálásban [T4].  
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