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1. Bevezetés 

A gyógyszerkutatás gyakorlata az elmúlt 30 évben alapvető változáson ment keresztül. 

Kezdetben az adott gyógyszerkutatási program alapjául szolgáló molekula (vezérmolekula) 

azonosítása elsősorban in vivo kísérletekkel történt. Bár ez a megközelítés sokszor megfelelő 

hatékonyságú és farmako-kinetikai tulajdonságokkal rendelkező vegyületet eredményezett, 

napjaink orvosi kihívásainak és üzleti elvárásainak mégsem volt képes megfelelni, mert lassúnak 

és kiszámíthatatlannak bizonyult jelentős teret engedve a véletlen, sokszor mégis jelentős 

felfedezéseknek. Ezért az in vivo állatmodellek helyett in vitro kísérletek és a gyógyszertervezés 

racionális eszközei (Computer Assissted Drug Design, CADD) kerültek a kutatási programok 

élvonalába, csökkentve ezáltal a gyógyszertervezés kiszámíthatatlanságát. Bár napjainkban a 

vakszerencse (serendipity) jelentősége a gyógyszerkutatásban jelentősen csökkent, az olyan 

molekulák felfedezése, mint például a Viagra hatóanyaga éppen ennek ellenkezőjéről 

tanúskodnak.1 

A gyógyszerkutatásban bekövetkezett paradigmaváltások egyik közös és jelentős eleme, a 

célmolekula szerkezetének megismerése és molekuláris sajátságainak tervszerű megváltoztatása. 

Az új megközelítések azonban csak részben váltották be a hozzájuk fűzött túlzott reményeket, 

mivel a piacon drasztikusan csökkent a kémiai értelemben vett új gyógyszerek száma. Mindezek 

ellenére a gyógyszergyártók továbbra is egyetértenek abban, hogy egy új vezérmolekula 

továbbra is meghatározó jelentőségű a piacra jutásban. 

Ebben a környezetben felmerülhet a kérdés, vajon a virtuális szűrővizsgálatok2 (virtual 

screening, VS) csak időszerűen felbukkanó és tovatűnő, vagy hosszútávon is jól megalapozott 

eszközei lehetnek a gyógyszerkutatás korai fázisának. A kísérleti megközelítésekkel dolgozó 

szakemberek természetesen fenntartásokkal viszonyulnak ezekhez az eljárásokhoz. A virtuális 

szűrés, ellentétben a valós nagy áteresztőképességű szűréssel (High-throughput Screening, HTS), 

amely kísérleti úton azonosítja a találatokat (bizonyos hibával), jelölteket3-5 mint potenciális 

találatokat sorakoztat fel (1. ábra). 

A VS módszerek, nagy áteresztőképességű molekulatervezési módszerek lévén, a többi 

CADD eljárásokhoz hasonlóan ligandum-, illetve szerkezet alapú megközelítés alapján 

működnek. A ligandum-alapú módszerek a kismolekulás kémiai térben azonosított aktív illetve 

inaktív molekulák alapján kísérelnek meg új aktív vegyületeket azonosítani. A szerkezet alapú 

eljárások ezzel szemben a célfehérje háromdimenziós (3D) szerkezetének felhasználásával 

vizsgálják a potenciális ligandum és az aktív helyet alkotó aminosavak között kialakuló 
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kölcsönhatásokat. Ebben az értelemben tehát a HTS módszerek in silico analógjai a szerkezet 

alapú VS eljárások, a továbbiakban ezekkel foglalkozom. 

Az egyik lényeges különbség a valós és a szerkezet alapú virtuális nagy áteresztőképességű 

szűrés között a megközelítésben mutatkozik meg. Bár a HTS során eredményül kapott találatok 

valós molekulák, nem segítik a molekuláris felismerési folyamat megértését, míg a szerkezet 

alapú VS egyik alapvető feltétele a célmolekula szerkezetének felderítése és a molekuláris 

felismerési folyamat alapos megismerése. A valós szűrés találatai gyakran kémiailag annyira 

eltérő szerkezetek, hogy a farmakofór elemek egyszerű intuitív összehasonlítása lehetetlenné 

válik, míg a szerkezet alapú VS alapvető követelménye egy adott célmolekulán történő 

ligandumkötődéshez szükséges kémiai elemek felismerése.  

Célfehérje 
azonosítása

Protokol fejlesztés

Számítás alapú szűrés

Vegyülettár

Formátum kialakítása

Mérés alapú szűrés

Teszt fejlesztés

Találatok validálása

Találatok azonosítása

Szűrők/konverterek

Virtuális szűrés HTSCélfehérje 
azonosítása

Protokol fejlesztés

Számítás alapú szűrés

Vegyülettár

Formátum kialakítása

Mérés alapú szűrés

Teszt fejlesztés

Találatok validálása

Találatok azonosítása

Szűrők/konverterek

Virtuális szűrés HTS

 

1. ábra. A virtuális és valós (HTS) szűrések folyamatábrája.2 

A VS szerepe, jelentősége a gyógyszerkutatás korai fázisában mára még nem kristályosodott 

ki, mivel azonban rendkívül költség- és időtakarékos módszer, széles körben alkalmazzák. A 

virtuális szűrési eljárások alkalmazását a 3D-s fehérje kristályszerkezetek hiánya lehetetlenné 

teheti, erre a problémára a szerkezeti genomika látszik megoldást szolgáltatni. Az elmondottak 

alapján vélhető, hogy a szerkezet alapú virtuális szűrési eljárások fontos szerepet tölthetnek be a 

gyógyszerkutatások korai fázisában,3-5 ez is indokolja, hogy értekezésem témájául ezt a területet 

választottam ki. 
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A munkám során célul tűztem ki a szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatok megismerését, 

előnyeinek és korlátainak feltárását és értelmezését. Értekezésemben a β-szekretáz (BACE), 

glikogén szintáz kináz 3β (GSK-3β) és a c-jun N-terminális kináz 3 (JNK-3) fehérjéken Flex* 

módszerrel végzett szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatokkal foglalkozom. 

Α β-szekretáz enzimben a katalitikus aminosavak protonálódásának, továbbá a ligandumkötés 

következtében fellépő láncmozgásoknak a tanulmányozását illetve a szerkezet alapú virtuális 

szűrésekre kifejtett hatásuk vizsgálatát tűztem ki célul. Figyelmet fordítva a fehérjemolekula 

katalitikus aminosavainak protonáltsági állapotára, a rendelkezésre álló 3D-s 

kristályszerkezeteket felhasználva egy hatékony szűrési eljárás kidolgozása volt az elsődleges 

célom. 

A VS hatékonyságát akkor térképezhetjük fel alaposan, ha a virtuális és valós 

szűrővizsgálatokat ugyanazon a vegyülettáron végzzük el, és ezek eredményeit vetjük össze. A 

Richter Gedeon Rt. a vállalati alkönyvtár GSK-3β enzimen végzett valós szűrési eredményeit 

egy összehasonlító tanulmány elkészítéséhez rendelkezésemre bocsátotta, ezért ezen a 

célfehérjén egy hatékony virtuális szűrési eljárás kidolgozását, majd ezzel az eljárással a vállalati 

vegyülettár szerkezet alapú virtuális szűrését jelöltem ki célul. A vállalati alkönyvtár szerkezet 

alapú virtuális szűrővizsgálatainak és a HTS eredményeinek összevetésével részletes képet 

kívántam kapni a kétféle eljárás hatékonyságáról. 

A szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatok egyik kritikus pontja a fehérje flexibilitásának 

kérdése. A fehérjeflexibilitás részleges figyelembevételéhez a FlexE algoritmus állt 

rendelkezésemre. Tanulmányaim tárgyául a GSK-3β és a JNK-3 enzimet választottam ki. Célul 

tűztem ki, hogy megmutassam, hogy az oldalláncokat flexibilisen kezelve a virtuális 

szűrővizsgálatok hatékonysága hogyan változik, a FlexX vagy a FlexX-Pharm algoritmusokkal 

végzett virtuális szűrővizsgálatok hatékonyságához képest. 

Értekezésemhez a FlexX dokkoló algoritmus működésével kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat, az angol nyelvű szakirodalomban használt kifejezésekkel és rövid 

magyarázatukkal együtt mellékletként adom meg. A mellékletben továbbá megadom a nagy 

áteresztőképességű szűrés (HTS) során alkalmazott biológiai vizsgálatok részleteit. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatok 

Ehrlich szerint a gyógyszerhatás a gyógyszer és célmolekula (fehérje, DNS, RNS) között 

kialakuló molekuláris felismerési folyamat eredménye (kulcs-zár modell). 

 

2. ábra. A szerkezeti alapú virtuális szűrés folyamatábrája.2 
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A racionális megközelítés ennek megfelelően a molekuláris felismerés szerkezet alapú, 

kvalitatív és kvantitatív energetikai leírását igényli.6 A szerkezet alapú módszerek a célfehérje és 

a ligandum közötti kölcsönhatások vizsgálatát tűzik ki célul. A molekulatervezésben már régóta 

alkalmazott módszerek teljesítőképességét a korlátozott számítási teljesítmény mellett a jobbára 

csak kis felbontásban rendelkezésre álló fehérjeszerkezetek korlátozták. Mára mindkét területen 

jelentős előrelépés történt. A számítógépklaszterek és a Linux operációs rendszer olcsó számítási 

kapacitást kínál, míg a szerkezeti biológia a széles körben hozzáférhető szinkrotron forrásokkal 

jobb minőségű szerkezeteket eredményez. Ezzel lehetővé vált, hogy a szerkezet alapú 

szűrővizsgálati módszerek gyógyszerszerű molekulák tömegét dokkolják a fehérje aktív helyére, 

ahol a kötőmód előrejelzését követően sor kerül a térbeli, elektrosztatikus és hidrofób illeszkedés 

értékelőfüggvényeken alapuló kvantitatív vizsgálatára.7 Az így kapott pontszámok alkalmasak a 

vizsgált vegyületek affinitás alapú rangsorolására, amely alapját képezi a legkedvezőbb 

pontszámú vegyületek további, elsősorban kísérleti vizsgálatára. A szerkezet alapú virtuális 

szűrővizsgálatok folyamatábráját a 2. ábra mutatja. 

2.1.1. A célfehérje szerkezeti előkészítése 

A nagy áteresztőképességű vizsgálatok általában nagy felbontású szerkezetet igényelnek, 

amelynek leginkább a röntgendiffrakcióval, illetve NMR-rel meghatározott szerkezetek felelnek 

meg. Számos esetben azonban, amikor a célfehérje nem kristályosítható, illetve mérete kívül esik 

az NMR méréstartományon, homológiamodellek használatára is sor kerülhet.8 Bár jelenleg 

lehetőség van arra, hogy az ismert fehérjékről ilyen módon szerkezeti információt szerezzünk, 

ezek a modellek pontatlanságuk miatt, általában csak durva szűrésekhez alkalmazhatók. A 

közelmúltban bevezetett ligandum-támogatott homológiamodellezés, a modellek aktív helye 

környezetében elért minőségjavulás következtében, reményeink szerint javíthat ezen a 

helyzeten.9-11 

A nagy áteresztőképességű módszerek nem képesek a fehérje felszínének teljes 

feltérképezésére, így kezdeti feltételként igénylik az aktív hely meghatározását.12,13 Ha kísérleti 

információ nem áll rendelkezésre a kötőhelyről, ezt a feladatot leginkább a fehérjefelszín üregeit 

érzékelő algoritmusok alkalmazásával oldhatjuk meg,14,15 de azonosításuk fizikai-kémiai (pl. H-

híd donor/akceptor vagy aromás atomok) vagy geometriai paraméterek (pl. a fehérjemolekulában 

található üregek alakja) segítségével is lehetséges.16,17 Az azonosított aktív hely előkészítése 

alapvetően az alkalmazott dokkoló algoritmustól függ, általában magában foglalja a szükséges 

hidrogén atomok pótlását, a titrálható aminosavak protonálódási állapotának meghatározását, a 
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megfelelő tautomer forma, valamint a kötésben szerepet játszó szerkezeti vízmolekulák 

azonosítását. 

Bár a nagy áteresztőképesség biztosítása érdekében a legtöbb dokkoló algoritmus az aktív 

helyet merev testként kezeli és a dokkolás során csak a ligandumok flexibilitásával számol, az 

aktív hely aminosav oldalláncainak flexibilitása a kötőkölcsönhatások kialakulásában lényeges 

szerepet játszik. A napjainkban használatos módszerek a fehérje flexibilitását csak korlátozottan 

képesek kezelni. Ennek következtében a megfelelő fehérjeszerkezet kiválasztása elsődleges 

fontosságú. Amennyiben a célfehérjéről több szerkezet is rendelkezésre áll, a kiválasztott 

szerkezetnek reprezentatívnak kell lennie. Több konformációs család esetén családonként egy 

szerkezet figyelembevétele indokolt. 

2.1.2. Dokkoló algoritmusok 

A leggyakrabban alkalmazott dokkoló algoritmusokat és módszereket a teljesség igénye 

nélkül az 1. táblázatban foglaltam össze, amellyel vázlatos képet kívánok nyújtani a napjainkban 

alkalmazható dokkolási módszerekről. Bár a dokkolás során csak a fehérje aktív helyét vesszük 

figyelembe, az ezt kialakító aminosavak leírása az eredmény szempontjából egyáltalán nem 

közömbös. Erre a célra alkalmasak egyes geometriai deszkriptorok magukban vagy fizikai-

kémiai jellemzőkkel kombinálva.34-36 

A szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatok egyik legnagyobb kihívása a fehérje 

flexibilitásának kezelése. A fehérje flexibilitását kezdetben a számítások során nem vették 

figyelembe, így azokat a ligandumokat, amelyek kötődése a fehérje konformációs változását 

igényli csak kevés sikerrel lehetett az aktív helyre dokkolni. A közelmúltban számos 

tanulmányban hangsúlyozták a fehérjeflexibilitás dokkolásban betöltött szerepét.37,38 A fehérje 

flexibilitását korlátozott mértékben figyelembe vehetjük a „lágy dokkolás” (soft-docking),34 

flexibilis oldalláncok,39„oldallánckonformációk folyamatos mintavételezése” (continuous side-

chain sampling)40 vagy rotamer könyvtárak41 alkalmazásával. 

A dolgozatomban érintem a fehérje flexibilitásának problémáját. A GSK-3β és a JNK-3 

fehérjéken végzett virtuális szűrések során a különböző oldallánc konformációkat a FlexE 

módszer segítségével szimultán kezelem. A fehérje flexibilitásával a dolgozatomban 

korlátozottan foglalkozom, ezért csupán a FlexE algoritmus rövid bemutatására szorítkozom 

(2.1.2.1. fejezet). 

A korai algoritmusok a ligandumokat merev testként kezelték, manapság azonban a dokkoló 
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programok többsége képes a potenciális ligandumok flexibilitásának figyelembevételére. Erre a 

célra alapvetően két megközelítést használnak, ismertek a teljes molekulát flexibilisen kezelő, 

illetve a molekulákat fragmentumokra bontó és a ligandumok flexibilitását ezen keresztül 

megvalósító eljárások. A korai merev test dokkolások egyik tipikus kiterjesztése lehetővé teszi a 

konformációs flexibilitás figyelembevételét, a ligandumok előre elkészített multikonformer 

alkönyvtárainak merev test dokkolásával. 

Program Módszer Referenciák 

DOCK 
Geometriai illesztés, merev test dokkolás, inkrementális 
ligandumépítés, multikonformer ligandumkönyvtár 

18 

FlexX Geometriai illesztés, inkrementális ligandumépítés 19, 20 
SLIDE Geometriai illesztés, multikonformer ligandumkönyvtár 21 

AutoDock Energia alapú/sztochasztikus Monte Carlo szimulált megeresztés, 
genetikus algoritmus 

22, 23 

ICM Monte Carlo minimálás, pszeudo-Brown mintavételezés, lokális 
minimálás 

24 

QXP Monte Carlo minimálás 25 
MDD Molekuladinamika 26 
Glide Szisztematikus keresés 27, 28 
GOLD Genetikus algoritmus 29 
PRO_LEADS Tabu keresés 30 
MOE-Dock Tabu keresés vagy szimulált megeresztés 31 
FRED Szisztematikus keresés, multikonformer ligandumkönyvtárak 32 
FLOG Szisztematikus keresés 33 

1. táblázat. A legismertebb dokkoló algoritmusok 

A DOCK programban megvalósított merev test dokkolás geometriai kritériumok segítségével 

illeszti a ligandumot az aktív hely térbeli komplementerére. Ezt a megoldást a későbbiek 

folyamán erőtér alapú értékelőfüggvénnyel, optimáló algoritmussal egészítették ki. Az ilyen 

módon továbbfejlesztett módszer képes kis energiájú kötőkonformációk azonosítására oly 

módon, hogy a ligandumok előre elkészített kis energiájú konformereit tartalmazó 

multikonformer alkönyvtárakat dokkolják az aktív helyre. Bár a multikonformer dokkolás már 

képes a ligandumok flexibilitásának részleges figyelembevételére, ez a stratégia a ligandumok 

konformációs szabadsági fokainak növekedésével egyre körülményesebbé válik. Ezt a problémát 

kezelik hatékonyan a fragmentum alapú módszerek, amelyek a ligandumból képzett 

fragmentumokat elkülönülten vagy inkrementálisan helyezik a fehérje aktív helyébe. 

A következőkben röviden ismertetem a ligandum flexibilitásának figyelembevételére 

alkalmas algoritmusokat. 
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2.1.2.1. Szisztematikus módszerek 

Ezek a módszerek a ténylegesen meglévő konformációs szabadsági fokok teljes 

feltérképezését tűzik ki célul, azonban a szabadsági fokok számának növekedésével 

teljesítőképességük erősen korlátozottá válik a konformerek nagy száma miatt (Nkonformer): 

∏ ∏
= =

=
N

i

n

j ji
konformer

minkrementu

N
1 1 ,

360
θ

 (1.) 

ahol Θi,j az i-ik kötéshez tartozó j forgási inkrementum, N a forgatható kötések száma, 

ninkrementum a forgási inkrementumok száma, Nkonformer a konformerek száma. E probléma 

elkerülésére vezették be a ligandumok aktív helyen történő inkrementális felépítésének 

módszerét, amit elsőként a FlexX algoritmusban alkalmaztak. A FlexX algoritmus alapját az a 

felismerés képezi, amely szerint a ligandum fizikai-kémiai tulajdonságai alapvetően 

meghatározzák majdani elhelyezkedését a fehérje aktív helyén. Az eljárás a ligandum 

fragmentumokra történő darabolásával kezdődik (3. ábra, 1. lépés). Az algoritmus a 

ligandumokat az egyszeres, forgatható kötések mentén darabolja fel, majd a fragmentumok közül 

un. alapfragmentumot választ ki (3. ábra, 2. lépés). Az alapfragmentum lehet egy egyedi 

fragmentum, vagy akár több fragmentum kombinációja is. Az alapfragmentum, egy olyan 

fragmentum, amely kis energiájú megoldásokhoz vezet. Meghatározásánál a következőket veszi 

figyelembe az algoritmus: I) milyen valószínűséggel dokkolható az aktív helyre, ami a ligandum 

és a fehérje közötti kölcsönhatások, és az alapfragmentum konformációinak számától függ; II) az 

alapfragmentumot magát energetikailag kedvező konformációban lehet-e az aktív helyre 

dokkolni. A ligandum inkrementális építése az alapfragmentum dokkolásával kezdődik, majd 

ennek kedvező orientációjában a teljes ligandum inkrementális felépítésével folytatódik (3. ábra, 

3. és 4. lépés). Az inkrementális építkezés alapját a gráfelmélet fakereső algoritmusa szolgáltatja. 

Természetesen a fa kiterjedésének növekedésével a teljes keresés nem ésszerű (1. egyenlet), 

ezért az egyes csomópontokban a kötődési szabadentalpia értékelőfüggvényekkel történő 

becslése alapján, irányított keresést valósítunk meg.19,20 A kötőkonformációk pontozása mellett 

az algoritmus a konformációkat klaszterezi is, amivel a közel azonos megoldásokat kizárja, és a 

számítási időt tartja elfogadható korlátok között. 
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3. ábra. A FlexX algoritmus inkrementális ligandumépítésének lépései. 

A FlexX algoritmusnak több kiterjesztett változata létezik. A FlexXC algoritmus a 

kombinatorikus könyvtárak gyors dokkolását valósítja meg a kombinatorikus könyvtárakban 

található molekulák azonos szerkezeti elemeinek kihasználásával. A FlexX-Pharm algoritmus 

lehetővé teszi, hogy az aktív helyen előre meghatározott geometriájú és típusú kölcsönhatást 

létesítő ligandumokat szűrjünk ki. 

A FlexE alapvetően a FlexX algoritmusban is használt alapelveket alkalmazza. A FlexE 

módszert Claussen38 és munkatársai dolgozták ki különböző oldallánckonformációk és 

hurokmozgások figyelembevételére. A fehérjeszerkezet variációit (különböző 

konformerek/homológiamodellek, mutációk) különböző kristályszerkezetek együttes kezelésével 

veszik figyelembe. A FlexE módszer az illesztett fehérjeszerkezetekből létrehozott egyesített 

fehérje38 leíráson alapszik, amely szerint az illesztett szerkezetek hasonló részeit azonosként, míg 

a különbözőeket elkülönítve kezeli az algoritmus. A különböző szerkezeteket a FlexE egyrészt 

képes szimultán kezelni, másrészt új/kombinált konformációkat is előállít az illesztett 

szerkezetekből. 

A FlexX algoritmus lehetőséget kínál a kovalensen kötődő ligandumok továbbá a 

gyűrűrendszerek flexibilis kezelésére, valamint a szerkezeti vízmolekulák és kofaktorok 

figyelembevételére. Az algoritmusba épített „részecske megközelítés” (particle concept) 

segítségével a ligandumkötésben potenciálisan szerepet játszó vízmolekulák/ionok jelenléte 

szimulálható. A FlexX algoritmus képes a ligandumok sztereoizomereit is figyelembe venni. 
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A DOCK algoritmusban a ligandumokat egy merev alapfragmentumra és flexibilis 

oldalláncokra bontják. A dokkolás során a szterikus komplementaritás optimálásával kapunk kis 

energiájú kötőkonformációkat.18 

A ligandumok előre elkészített kis energiájú konformációinak merev dokkolása szintén a 

szisztematikus módszerek közé sorolható, ez valósul meg a FLOG programban.33 Mivel ebben 

az esetben a ligandumok konformációs terének feltérképezése valójában nem az aktív helyen 

történik, így a generált konformációk relevanciája kérdéses lehet. 

2.1.2.2. Sztochasztikus módszerek 

A legismertebb sztochasztikus módszerek általában Monte Carlo keresést, genetikus 

algoritmusokat (GA) vagy a „tabu” keresést használják fel. A Monte Carlo algoritmusok 

véletlenszerű kezdő ligandumkonformációkat állítanak elő a fehérje aktív helyén, majd a 

kialakult kölcsönhatások értékelésével meghatározzák az adott konformáció jóságát. Ezt 

követően a konformergenerálási és pontozási lépésekből álló ciklusok által előállított 

konformációkat a Metropolis kritérium alapján osztályozzák. Ennek megfelelően egy új 

konfigurációt elfogadunk, ha a hozzá tartozó pontérték kedvezőbb, mint a korábbi konfigurációra 

kapott érték. Amennyiben az új konfiguráció pontértéke rosszabb, mint a korábbi konfiguráció 

pontértéke, úgy csak abban az esetben tartjuk meg, ha teljesíti a Boltzmann-féle valószínűségi 

tesztet: 

( )







 −−
=<

kT

EE
PPR régiújexp  ;  (2.) 

ahol P az új konfiguráció elfogadásának valószínűsége, Eúj és Erégi rendre az új és a régi 

konformációkhoz rendelt pontértékek, k a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, R egy véletlen 

szám a [0,1] intervallumban. 

Ezt a koncepciót használja az ICM algoritmus,24 amely globális Monte Carlo minimáláson 

alapuló dokkolást valósít meg. 

A genetikus algoritmusok az evolúciós verseny és a populációs dinamika alapelveit 

alkalmazzák számítási problémák megoldására. A genetikus algoritmusok valójában 

sztochasztikus optimálási módszerek, ahol az optimálási probléma általánosságban genetikai 

leírásban kerül tárgyalásra. A kezdeti állapotban az algoritmusok egy véletlenszerű populációt 

állítanak elő, amely az adott probléma lehetséges megoldásait reprezentálja. A populáció tagjait 
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kromoszómák írják le, ahol a gének az optimálási probléma változóinak felelnek meg. Egy 

dokkolási feladat esetében a gének kódolják a molekula külső (transzlációs és rotációs), valamint 

belső konformációs szabadsági fokait (torziós szögek). A keresztezés és mutációk alapján 

kialakuló új populáció egyedeit ezt követően dekódoljuk és számítjuk az adott konformációra a 

kötődési szabadentalpiát vagy más azzal arányos jellemzőt. Ezt a folyamatot addig folytatjuk, 

amíg egy előre rögzített generációszámot elérünk. A genetikus algoritmuson alapuló virtuális 

szűrés legjellemzőbb példája a GOLD algoritmus, ahol a különböző, hidrogénkötésben résztvevő 

szerkezeti részleteket a génekben direkt módon kódolják. A szintén népszerű AUTODOCK 

programban alkalmazott eljárás egy un. Lamarck-féle genetikus algoritmus.23 Ez egy hibrid 

keresési technika, amely a keresést globális és lokális kereséssel valósítja meg. A globális 

keresés alapját módosított genetikus algoritmus képezi, amelyben 2-pontos keresztezést és 

véletlenszerű mutációkat alkalmaznak. A lokális keresés előnye, hogy a továbblépéshez nem 

igényli a gradiensvektor számítását. A lokális keresés a fenotípust módosítja, amely majd a 

genotípust frissíti. 

A Monte Carlo és a genetikus algoritmust alkalmazó eljárások mellett a PRO_LEADS 

programban egy további heurisztikus algoritmust, a „tabu” keresés módszerét használják. Ez az 

eljárás egy kiindulási orientációból véletlenszerűen generál újakat, majd a megoldásokat 

rangsorolja és a legjobbat kiindulási állapotként használva ismétli a ciklust. Az eljárás az 

ismétlődések elkerülése és a diverz kiindulási állapotok biztosítása érdekében egy un. tabu listát 

hoz létre. Ez a tabu lista mint memória kerül felhasználásra. A tabu lista információt szolgáltat az 

előző kiindulási orientációkról, így ha egy új orientáció nagyon hasonló az egyik előző kiindulási 

állapothoz, akkor ezt a megoldást az eljárás elutasítja.30,31 

2.1.3. Értékelőfüggvények 

A ligandum és a fehérje aktív helye között kialakuló kölcsönhatások reverzibilis egyensúlyt 

eredményeznek, amit a virtuális szűrővizsgálatok során kvantitatív módon a kötődési 

szabadentalpia számításával írhatunk le. Sajnálatos módon a kötődési szabadentalpia még 

jelentős számítási kapacitást igénylő módszerek alkalmazásával is csak korlátozott pontossággal 

számítható. A virtuális szűrővizsgálatok során a vizsgált ligandumok sokaságára számítandó 

kötődési szabadentalpia racionális idő alatt csak becsléssel határozható meg, ezt a célt szolgálják 

a különböző értékelőfüggvények. A leggyakrabban használt értékelőfüggvényeket a teljesség 

igénye nélkül 2. táblázatban foglaltam össze. Valamennyi függvény közös jellegzetessége, hogy 

a kötődési szabadentalpia becsléséhez azt a közelítést használják fel, amely szerint a teljes 

szabadentalpia különböző járulékok összegeként írható fel.42-46 
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A kötődési szabadentalpia becslésére szolgáló különböző értékelőfüggvényeket három 

csoportra oszthatjuk, megkülönböztetünk erőtér alapú, empirikus, és tudásbázis alapú 

függvényeket. 

Valamennyi ma ismert értékelőfüggvény alkalmas a kötődési szabadentalpia becslésére, 

ugyanakkor mindegyikük számos korláttal bír. A pontatlanságok egy része abból származik, 

hogy minden értékelőfüggvényt kísérleti adatokhoz illesztettek, ezért értelemszerűen magukban 

foglalják a mérési hibát. Mivel az illesztésbe bevont kísérleti adatok mennyisége mindenképpen 

véges, elmondhatjuk, hogy univerzálisan alkalmazható értékelőfüggvény nem áll rendelkezésre. 

Ugyanakkor az illesztésbe bevont röntgenszerkezetek csak a kísérletileg meghatározott kedvező 

kölcsönhatásokat tartalmazzák, és nem hordoznak információt a kedvezőtlen kölcsönhatásokról, 

ami az értékelőfüggvények használati értékét tovább korlátozza. Hasonló korlátokat támaszt az 

ionizálható aminosavak oldalláncainak bizonytalan protonálódási állapota, valamint a szerkezeti 

vizek által közvetített kölcsönhatások figyelembevétele illetve azok hiánya is. A függvények 

által szolgáltatott, a kötődési szabadentalpiával arányos pontszámok gyakran mutatnak 

összefüggést a molekulamérettel, jóllehet ezt a jellegzetességet a biológiai vizsgálatok nem 

feltétlenül erősítik meg. Mindezen hiányosságok részben csökkenthetők a különböző 

értékelőfüggvények kombinációjának alkalmazásával. A konszenzus pontozásnak nevezett 

megoldás egyesíti a komponensként alkalmazott függvények egyes kölcsönhatástípusok 

leírásában mutatkozó előnyös sajátságait és így általában jobb eredményt szolgáltat mint amilyen 

az egyes pontszámok egyedi alkalmazásával elérhető. 

A pontatalanságok javarészt azonban a fehérje-ligandum kötődési folyamat alaposabb 

megértésének hiányából, illetve az értékelőfüggvények gyors számítást biztosító alakjából 

fakadnak. A kötődési szabadentalpia az olyan tényezők mint például az entrópia vagy a 

deszolvatáció elhanyagolásával nem becsülhető nagy pontossággal. 
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Típus Függvény Referenciák 
CHARMM 
AMBER 
LIE 
OWFEG 
MM PB/SA 
GOLD/Gold(G) 

Erőtér-alapú 

DOCK/Dock(D) 

47, 48 

PLP 
FlexX 
ChemScore 
ScreenScore 

Empirikus 

HINT 

20, 49, 50 

DrugScore 
PMF Tudásbázis-alapú 
BLEEP 

51, 52, 53 

2. táblázat. A leggyakrabban használt értékelőfüggvények 

2.1.3.1. Erőtér-alapú értékelőfüggvények 

Az erőtéren alapuló függvények a fehérje-ligandum rendszer energiáját a 

molekulamechanikából ismert energiatagokkal fejezik ki, ilyen például a DOCK és a GOLD 

pontozás. A fehérje-ligandum kölcsönhatás kvantitatív jellemzésére a molekulamechanikában 

használatos energiatagok közül elsőként a nemkötő kölcsönhatások leírására alkalmas tagokat 

használták fel. A ligandum és kötőhelye között kialakuló kölcsönhatási energia számítását 

leggyakrabban az elektrosztatikus és van der Waals tagok összegzésével becslik. Az ilyen elven 

működő erőtér alapú pontozási módszerek legnagyobb hiányossága, hogy a fehérje-ligandum 

kölcsönhatásokat eredetileg gázfázisú számításokra kifejlesztett összefüggésekkel írják le, 

amelyek elhanyagolják a biológiai rendszerekben meghatározó jelentőségű szolvatációs- és 

entrópia-effektusokat. Szintén gyakori hiba a dokkolás során kialakuló szterikus konfliktusok 

kezelése. Az erőtér alapú értékelőfüggvények a van der Waals kölcsönhatások számítására 

általánosan alkalmazott Lennard-Jones 12-6 potenciál kis távolságoknál jelentkező nagy 

meredeksége miatt a közeli kölcsönhatásokra jelentős taszítással válaszolnak (pl. DOCK 

pontozás). Az ilyen félrevezető effektusok csökkentése érdekében a Lennard-Jones tagot az 

újabb értékelőfüggvényekben skálázzák (pl. GOLD pontozás, 3., 4. egyenlet).  

A GOLD értékelőfüggvény különlegessége a H-hidas kölcsönhatások figyelembevételének 

módja. A pontozás figyelembe veszi a donor és akceptor atomok deszolvatációját, a bevezetett 

diszperziós tag leírja a kialakuló hidrofób kölcsönhatásokat, míg a molekulamechanikában 

használt hagyományos energiatagok a ligandum saját energiájának meghatározására szolgálnak. 
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Ez az értékelőfüggvény elsősorban azokban az esetekben ad megbízható eredményt, ahol a 

ligandum és az aktív hely kölcsönhatásában a poláris kölcsönhatások meghatározóak. 

A GOLD értékelőfüggvény48 a ligandum-fehérje kölcsönhatásra: 

∑ ∑
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a ligandum saját energiája pedig: 
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ahol EvdW a van der Waals energiatag, Eelektrosztatikus az elektrosztatikus energiatag, az ε(dij) a 

távolságfüggő dielektromos állandó, Aij és Bij az i és j atomok van der Waals paraméterei, dij az i 

és j atom távolsága, qi és qj az i és j atom parciális töltései, EH-kötés(opcionális) H-kötési energiatag, 

ami választható. 

A DOCK függvény mind elektrosztatikus, mind pedig hidrofób kölcsönhatási tagot tartalmaz, 

azonban az entrópia-effektusokat nem veszi figyelembe.47 A poláris kölcsönhatásokat 

távolságfüggő dielektromos állandó segítségével skálázzák. 
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ahol EvdW a van der Waals energiatag, Eelektrosztatikus az elektrosztatikus energiatag, ε(dij) a 

távolságfüggő dielektromos állandó, Aij és Bij az i és j atomok van der Waals paraméterei, dij az i 

és j atom távolsága, qi és qj az i és j atom parciális töltései. 

2.1.3.2. Empirikus értékelőfüggvények 

Az empirikus értékelőfüggvények a kötődési szabadentalpia becslését a fehérje-ligandum 

kölcsönhatásban résztvevő explicit hidrogénkötések és hidrofób kölcsönhatások súlyozott 

összegzésével valósítják meg, ilyen függvény például a LUDI, a FlexX és a ChemScore. A 

különböző megoldások nemcsak az adott kölcsönhatások számítására használt formalizmusban 

térnek el, hanem a különféle értékelőfüggvényekben számos további kiegészítő tag bukkanhat 

fel. Így egyes függvények a hidrogénkötések leírására távolságfüggvényt használnak, amely az 

ideális geometriától való eltérést bünteti, míg más esetekben ezeket a kölcsönhatásokat 
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szögfüggőként írják le. 

A kötődési szabadentalpia becsléséhez feltesszük, hogy ∆Gkötődési ≅ ∑ ∆Gifi, ahol fi a 

megfelelő súlyfaktor, ∆Gi pedig az i-ik kölcsönhatáshoz tartozó kölcsönhatási tag. A 

súlyfaktorokat kísérletileg meghatározott kötődési szabadentalpia értékek és 3D-s szerkezeti 

információk alapján regressziós analízissel állítják elő. 

Az empirikus értékelőfüggvények kétségtelenül legnagyobb előnye, hogy gyors és hatékony 

lehetőséget teremtenek a kötődési szabadentalpia becslésére. Ugyanakkor fontos megjegyezni, 

hogy ezek az értékelőfüggvények az erőtér alapú függvényekhez hasonló elhanyagolásokkal 

élnek, így a gyakorlati alkalmazás korlátai is hasonlóak. Az empirikus függvények 

teljesítőképessége természetesen függ a súlyfaktorok meghatározására felhasznált kísérleti 

adatkészlettől.  

Az empirikus értékelőfüggvényeket az entrópia-effektus becslése érdekében forgási taggal is 

kiegészíthetik, azonban a leggyakrabban használt függvények a szolvatációs effektusokat 

továbbra is csak részlegesen veszik figyelembe.  

A LUDI pontozás a hidrogénkötő kölcsönhatásokat semleges és ionos jellegű 

kölcsönhatásokra bontja, míg a hidrofób kölcsönhatásokat a molekulafelszín számításával veszi 

figyelembe.36 
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ahol ∆Gköt a kötődési szabadentalpia, ∆GH-köt egy ideális geometriájú hidrogénkötés 

hozzájárulása a kötődési szabadentalpiához, ∆Gionos a perturbálatlan ionos kölcsönhatás 

hozzájárulása, ∆Ghidrofób a hidrofób kölcsönhatás hozzájárulása, ∆Gforgás a kötődés során befagyó 

forgási szabadsági fokok hozzájárulása, Ahidrofób a hidrofób molekulafelszín, f(∆R,∆α) távolság- 

és szögfüggő büntetőfüggvény, amely az ideálistól eltérő geometriájú kölcsönhatásokat súlyozza, 

Nforgás a forgástengelyek száma, ∆G0 a zérusponti szabadentalpia, azaz itt egy regressziós 

állandó. 

A széles körben alkalmazott FlexX pontozás az ideálistól eltérő hidrogénhidas, ionos, aromás 

és egyéb kölcsönhatásokat, geometriai változókat tartalmazó büntetőpotenciálokkal írja le:20 
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ahol ∆Gköt a kötődési szabadentalpia, ∆GH-köt egy ideális geometriájú hidrogénkötés 

hozzájárulása a kötődési szabadentalpiához, ∆Gionos a perturbálatlan ionos kölcsönhatás 

hozzájárulása, ∆Garomás az aromás kölcsönhatás hozzájárulása, ∆Ghidrofób a hidrofób kölcsönhatás 

hozzájárulása, ∆Gforgás a kötődés során befagyó forgási szabadsági fokok hozzájárulása, 

f(∆R,∆α)/f(∆R) távolság- és szögfüggő/távolságfüggő büntetőfüggvény, amely az ideálistól 

eltérő geometriájú kölcsönhatásokat súlyozza, Nforgás a forgástengelyek száma, ∆G0 a zérusponti 

szabadentalpia. 

A ChemScore tanító adatkészlete összesen 82 különböző típusú fehérje-ligandum komplexet 

tartalmazott.50 A függvény a hidrogénkötő és hidrofób kölcsönhatások mellett a fehérjékben 

gyakorta előforduló fémekkel kialakuló kölcsönhatásokat, valamint a ligandum flexibilitásának 

csökkenése következtében fellépő entrópia-effektust is figyelembe veszi: 
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ahol ∆G0 a zérusponti szabadentalpia, Pnl és P’nl a poláris atomok aránya egy adott egyszeres 

kötés mentén, ∆Gfém a fématom és a fehérje között kialakult kölcsönhatás hozzájárulása, 

∆Ghidrofób a hidrofób kölcsönhatás hozzájárulása. 

2.1.3.3. Tudásbázis-alapú értékelőfüggvények 

A tudásbázis-alapú értékelőfüggvények a fehérje-ligandum komplexekben implicit módon 

kódolt ismeretek hasznosítására jöttek létre. Az ilyen típusú függvények a Boltzmann törvény 

inverz megfogalmazására épülnek, amely szerint: 

)ln()ln( ZkTpkTE ijkij +−=  (9.) 

ahol Eij a potenciál, pijk a valószínűségi sűrűség, Z az állapotösszeg. 

Ezt a megközelítést arra lehet felhasználni, hogy fehérjeszerkezeteket tartalmazó adatbázisok 

felhasználásával olyan értékelőfüggvényt állítsunk elő, amely a fehérjeszerkezetek kvantitatív 

elemzését a szerkezetpredikciók aspektusából valósítja meg. Ennek érdekében az i, j, és k 

változókat a fehérje és ligandum atomtípusainak, illetve a köztük lévő távolságoknak feleltetik 

meg. Az így definiált kölcsönhatások előfordulási gyakorisága pedig meghatározza az adott 

kölcsönhatás hozzájárulásának mértékét a kötődési szabadentalpiához. A széles körben használt 
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DrugScore és PMF (Potential of Mean Force) értékelőfüggvények ezt a koncepciót valósítják 

meg. 

DrugScore:51 
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ahol SAS az i atom oldószer által elérhető felszíne a fehérje-ligandum komplexben, SAS0 az i 

atom oldószer által elérhető felszíne oldatban, Wij a távolságfüggő párpotenciál, gij normált 

eloszlásfüggvény, g referencia eloszlásfüggvény, γ empirikus paraméter, ∆Wi és ∆Wj a kötött 

(ligandum/fehérje) atom és az oldott (ligandum/fehérje) atom oldószer által elérhető felszínei 

hozzájárulásainak különbsége. 

PMF:52 
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ahol Aij fehérje-ligandum atompárok között kialakuló kölcsönhatás szabadentalpiája, kB a 

Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, f j
térfogatkorr(r) a ligandum térfogatkorrekciós faktora, ρij

seg(r) 

az ij típusú atompárok sűrűsége egy adott r atomtávolságnál, ρij
tömb az ij típusú atompárok 

sűrűsége egy adott egy 12 Å sugarú referencia gömbben. 

2.1.4. Utólagos feldolgozás 

A jelenleg elterjedt értékelőfüggvények az előzőekben ismertetett korlátok miatt nem 

alkalmasak a kötődési szabadentalpia pontos számítására. Ezt a hiányosságot további, utólagos 

számításokkal kísérelhetjük meg csökkenteni. A megközelítés szerint az egyszerű és gyors 

értékelőfüggvények segítségével a részletesebb vizsgálatok számára egy racionális módon 

szűkített, a rendelkezésre álló számítási kapacitással feldolgozható dimenziójú problémát 

állítunk elő. Ezekben a számításokban már lehetőség nyílik a szolvatációs- és entrópia-
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effektusok megfelelő szintű figyelembevételére is. A szűrt ligandumokra elvégzett 

szabadenergia-perturbációs számítások, illetve a manapság népszerű lineáris válasz-elmélet 

alkalmazásával a kötődési szabadentalpiát szerencsés esetben 1-2 kcal/mol pontossággal 

becsülhetjük.  

Az utólagos vizsgálatok egyik leggyakrabban alkalmazott módszere az újrapontozás, illetve a 

konszenzus pontozás.54 Az újrapontozás során annak lehetőségét vizsgáljuk meg, hogy az 

elsődleges értékelőfüggvény segítségével kiválasztott kötőkonformációkat egy, vagy több 

további függvénnyel pontozva javítani tudjuk-e a kötődési szabadentalpia becslését. A 

konszenzus pontozás során olyan kötőkonformációkat választunk ki, amelyek nem egyetlen 

értékelőfüggvénnyel mutatkoznak optimálisnak, hanem amelyeket több különböző 

értékelőfüggvény is kedvezőnek ítél. Ebben a megoldásban a különböző értékelőfüggvényeket 

azonos, illetve különböző súllyal vehetjük figyelembe. A konszenzus pontozást külön is 

alkalmazhatjuk a kötőkonformáció kiválasztására, illetve a ligandumok affinitás szerinti 

sorrendjének kialakítására is.  

Az utólagos vizsgálatok során az aktívnak jósolt vegyületek mesterséges dúsulását kíséreljük 

meg elkerülni. Ezek során az értékelőfüggvények azon hiányosságát próbáljuk meg javítani, 

hogy általában a nagyobb méretű molekulák tényleges aktivitásuktól függetlenül is kedvező 

pontszámot kaphatnak. Szokásos eljárásként a vizsgálandó ligandumok fizikai kémiai 

paraméterek alapján történő szűrése jön szóba, gyakori azonban a pontszámok 

molekulatömeggel, illetve lipofilicitási paraméterekkel történő skálázása is.55 

Az utólagos vizsgálatok közül nem hagyhatjuk ki a leghatékonyabbnak becsült ligandumok 

kötőkonformációinak vizuális vizsgálatát sem. Ez a nehezen automatizálható lépés jelentős 

mértékben hozzájárul az eredmények értelmezéséhez, az esetleges szisztematikus hibák 

felismeréséhez és ahhoz, hogy a vezérmolekulakeresés fázisát követően értékes szerkezeti 

információkkal segítsük az optimálást. 

2.1.5. Sikeres alkalmazások 

A dokkoló algoritmusok és értékelőfüggvények folyamatos fejlődése eredményeképpen mára 

a szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatoknak számos sikeres alkalmazása ismert.56-62 A 3. 

táblázatban ezeket igyekeztem összegyűjteni megadva a célfehérjét, az alkalmazott módszert, a 

tesztelt ligandumok forrását, valamint a szűrés hatékonyságára jellemző dúsítási faktorok ideális 

és ténylegesen elért mértékét. A dúsulási faktorokat a szűrt, rangsorolt adatbázis adott 
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százalékának megfelelő vegyületre számítják, ezt az adott faktorok mellett minden esetben 

megadjuk. A dúsulási faktor számítása következő egyenlet alapján történik: 
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ahol DF a rangsorolt adatbázis n %-ánál számított dúsulási faktor, Naktív(%) az aktív molekulák 

száma a rangsorolt adatbázis n %-ában, N(%) a molekulák száma a rangsorolt adatbázis n %-ában, 

Naktív az aktív molekulák száma az adatbázisban, Nösszes molekulák száma az adatbázisban. 

A 3. táblázat adatai azt mutatják, hogy a virtuális szűrési eljárás hatékonyságának elemzésénél 

érdemes figyelembe venni az elérhető maximális dúsulási faktort, vagyis az adatbázis méretét, 

valamint az aktív és inaktív molekulák arányát. Mindezek fényében a különböző adatbázisokon 

és fehérjéken végzett virtuális szűrővizsgálatok nem vethetők össze csupán a dúsulási faktorok 

alapján. 

Napjainkra a szerkezet alapú virtuális szűrés a nagy áteresztőképességű szűrővizsgálatok 

családjának sikeres tagjává vált. Ezek a módszerek az irodalom és saját tapasztalataink alapján3-5 

a vezérmolekula azonosításának stádiumában jól kiegészítik a kísérleti megközelítéseket, 

különösen pedig a HTS vizsgálatokat. Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a virtuális szűrés, 

a rendelkezésre álló vegyülettáron alkalmazva, az adott célfehérjére fókuszált alkönyvtárak 

kialakításával jelentős mértékben javíthatja a HTS hatékonyságát. Másfelől a virtuális szűrés 

alkalmas az adott kutatóhelyen meg nem található, de kereskedelmi forrásból beszerezhető 

vegyületek vizsgálatára is. Ez utóbbi alkalmazás lehetővé teszi, hogy a vezérmolekula keresés ne 

csupán a rendelkezésre álló vegyületek által lefedett kémiai térre korlátozódjon. 

Bár a sikeres alkalmazások a metodika hasznosságát egyértelműen jelzik, a módszer 

korlátairól is fontos megemlékeznünk. A jelenleg rendelkezésre álló dokkoló algoritmusok 

legnagyobb hiányossága a fehérje flexibilitásának hiányos kezelése. Az értékelőfüggvények 

teljesítőképessége a kívánalmaktól elmarad, a szolvatációs- és entrópia-effektusok 

figyelembevétele, valamint a mért kötődési affinitásértékkel való korreláció javítása 

változatlanul a kutatások középpontjában áll. Végezetül nem elhanyagolható, hogy a szerkezet 

alapú virtuális szűrővizsgálatok továbbra is jelentős számítási kapacitást, szoftver és hardver 

oldalról jelentős ráfordítást igényelnek.  

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szerkezet alapú virtuális szűrés a vezérmolekula 

azonosításának kétségkívül hasznos, de távolról sem kiváltságos módszere. Meggyőződésünk, 
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hogy legnagyobb hatékonyságát a már alkalmazásban lévő metodikákkal, a HTS-sel, a kémiai 

analóg kutatással és a de novo tervezéssel kombinálva érheti el. 

Jellemzők 

Célfehérje Program 
Szűrt adatbázis A DF(%) 

Max. 
DF(%) 

DF/Max. 
DF 

Ref. 

DOCK 7(10) 10 0,7 
FlexX 8(10) 10 0,8 Timidin kináz 
GOLD 

10 
10(10) 10 1 

DOCK 7(10) 10 0,7 
FlexX 8(10) 10 0,8 Ösztrogén receptor α 
GOLD 

ACD (Available Chemical Directory): 990; (szűrők: 
Mw, reagensek, szervetlen), véletlen válogatás, 

Gasteiger-Marsili töltések 
10 

10(10) 10 1 

60 

DOCK 7(10) 10 0,7 
FlexX 9(10) 10 0,9 

Protein Tirozin 
Foszfatáz-1B 

Glide 
1327 

9(10) 10 0,9 
DOCK 0,1(10) 10 0,01 
FlexX 1(10) 10 0,1 Protein Kináz B 
Glide 

ACD: 179805; (szűrők: fémek, izotópok, clogP), 
véletlen válogatás, Gasteiger-Marsili töltések, ionizált 

266 
5(10) 10 0,5 

60 

FRED 5(10) 10 0,5 
FlexX 6,2(10) 10 0,62 Ciklooxigenáz-2 
Glide 

128 
6,3(10) 10 0,63 

FRED 7,9(10) 10 0,79 
FlexX 5,8(10) 10 0,58 Ösztrogén receptor β 
Glide 

55 
7,5(10) 10 0,75 

FRED 1,9(10) 10 0,19 
FlexX 7,9(10) 10 0,79 p38 MAP kináz 
Glide 

72 
4,1(10) 10 0,41 

FRED 4,1(10) 10 0,41 
FlexX 7(10) 10 0,7 Giráz B 
Glide 

36 
5,8(10) 10 0,58 

FRED 7,9(10) 10 0,79 
FlexX 8,1(10) 10 0,81 Trombin 
Glide 

67 
8,3(10) 10 0,83 

FRED 4,1(10) 10 0,41 
FlexX 6,3(10) 10 0,63 Gelatináz A 
Glide 

43 
6,1(10) 10 0,61 

FRED 8,3(10) 10 0,83 
FlexX 6,2(10) 10 0,62 Neuraminidáz 
Glide 

51 
9,8(10) 10 0,98 

61 

Ciklooxigenáz-2 FlexX 128 20(1) 59 0,34 
Ösztrogén receptor β FlexX 55 39(1) 100 0,39 

p38 MAP kináz FlexX 72 18(1) 100 0,18 
Giráz B FlexX 36 21(1) 100 0,21 
Trombin FlexX 67 25(1) 100 0,25 

Gelatináz A FlexX 43 16(1) 100 0,16 
Neuraminidáz FlexX 

WDI (World Drug Index): 7528; (szűrők: Mw, 
hasonlóság, forgatható kötések, makrociklus és 

szteroid kizárása, farmakofór pontok, ionizált, pH 7) 

51 22(1) 100 0,22 

50 

Neuraminidáz 15 43(1) 100 0,43 
PTF-1B 25 20(1) 100 0,2 

CDK-2 kináz 
Mw<250 

41 10(1) 100 0,1 

CDK-2 kináz 
Mw>250 

23 23(1) 100 0,23 

Ösztrogén receptor β 
(agonisták) 

20 60(1) 100 0,6 

Ösztrogén receptor β 
(antagonisták)� 

GOLD ATLAS (vállalati adatbázis): ~3,1 millió 

17 58(1) 100 0,58 

55 

3. táblázat. A szerkezet alapú virtuális szűrővizsgálatok sikeres alkalmazásai. A: aktív 

molekulák száma, DF(%): dúsulási faktor a rangsorolt adatbázis adott %-ánál. 
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2.2. Neurodegeneratív betegségek biokémiai háttere 

A virtuális szűrések célpontjául a β-szekretáz (BACE), a glikogén szintáz kináz (GSK-3β) és 

a c-jun N-terminális kináz 3 (JNK-3) fehérjéket választottam ki. A következő alfejezetben a β-

szekretáz és a GSK-3β szerepét a neurodegeneratív betegségek kialakulásában együtt tárgyalom, 

mivel a két fehérje inhibitorait elsődlegesen az Alzheimer-kór kezelésében kísérlik meg 

alkalmazni. A JNK-3 kinázgátlószerek az Alzheimer-kór mellett a Parkinson-kór, Huntington-

kór vagy a szélütés kezelésében is szerepet kaphatnak. 

2.2.1. A ββββ-szekretáz és a glikogén szintáz kináz-3ββββ szerepe neurodegeneratív 

betegségek kialakulásában 

A neurodegeneratív betegségek nagy részénél különféle fehérje aggregátumok megjelenése 

figyelhető meg. Az aggregátumok részben a sejteken kívül helyezkednek el (például az amiloid 

plakkok), részben viszont a sejteken belül alkotnak zárványokat (például a hiperfoszforilált τ-

fehérje a neurofibrilláris kötegekben). Az egyik legismertebb neurodegeneratív betegség, az 

Alzheimer-kór jellegzetes megjelenési formáját, az Alzheimer-demenciát Alois Alzheimer már 

1907-ben leírta. Megfigyelései szerint ennek jellemzői: az agyszövet nagyfokú atrófiája; az 

amiloid plakkok kialakulása bizonyos agyterületeken, illetve a neurofibrilláris kötegek 

megjelenése. A betegség elsősorban a szinapszisok és a kolinerg neuronok pusztulásával jár.63 

Feltűnő a neuronok mitokondriumainak sérülése, ami jelentős ATP hiányt okoz, többen ezt 

tartják az idegsejtpusztulás végső okának. 

Az amiloid plakkok szerkezetét és összetételét vizsgálva megállapították, hogy a betegség 

előrehaladtával a plakkok változnak; a kezdetben diffúz plakk szenilis plakká alakul, közepén 

„keményítőszerűen” festődő maggal. A szivacsos állományú mag főleg β-amiloid (βA) 

peptideket, τ-fehérjét és lipofuscint tartalmaz. Az amiloid aggregátumok neurotoxikus hatásúak, 

a plakk magjával érintkező axonok degenerációját indítják el. A betegség előrehaladásával nő az 

elhalt idegsejtekből képződő és a főként hiperfoszforilált τ-fehérjéket tartalmazó neurofibrilláris 

kötegek mennyisége (4. ábra). Az amiloid plakkok száma nem áll mindig arányban a betegség 

súlyosságával.64-68 
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4. ábra. A neurofibrilláris kötegek az idegsejtek halálát okozzák. 

Az Alzheimer-kór főként öregkorban alakul ki, ritkán azonban fiatalabb korban is jelentkezik. 

Évtizedes vita után el kell fogadnunk, hogy a betegség elsődleges oka a β-amiloid peptidek 

túltermelődése és aggregációja. Ez nem áll ellentétben azzal a ténnyel, hogy bizonyos τ-fehérje 

mutációk β-amiloid képződés nélkül is neurodegenerációhoz vezetnek a τ-fehérjék 

hiperfoszforilezése révén. Ezt a betegséget azonban a plakkok hiánya miatt nem tekinthetjük 

Alzheimer-kórnak. Az Alzheimer-kórt főleg az amiloid prekurzor protein (APP) és a 

presenilinek mutációi idézik elő, ezek hatására az APP-ből nagy mennyiségű, könnyen 

aggregálódó neurotoxikus βA peptid képződik (5. ábra). A sejtadhéziós fehérjék családjába 

tartozó és a szinaptikus membránokban felhalmozódó APP fehérje pontos biológiai szerepét nem 

ismerjük.69 

    

5. ábra. A βA plakkok kialakulásának vázlatos ábrája és a βA peptid szerkezete.70  

Az idegsejtek elhalásának pontos mechanizmusát, Alzheimer-kór esetén még nem sikerült 
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teljesen igazolni. Molekuláris szinten - az amiloid-kaszkád hipotézis alapján - a következő 

lépésekben írhatjuk le a betegség kialakulását:70 

1. Kisebb-nagyobb agyi traumák, hipoxia, esetleg genetikai faktorok APP túltermelődéshez 

vezetnek, majd a prekurzorból a normálisnál nagyobb mennyiségű β-amiloid peptid képződik. 

Idősebb korban ezt elősegíti a lebontó proteázok csökkent működése is.  

2. A sejtek felszínén, az extracelluláris térben a β-amiloid peptidek neurotoxikus 

aggregátumokat képeznek.  

3. A β-amiloid aggregátumok megkötődnek az idegsejtek membránfehérjéin. Valószínű, hogy 

a β-amiloid aggregátumnak klasszikus értelemben nincs receptora, többféle fehérjén meg tud 

kötődni.  

4. A β-amiloid membránfehérjéken történő kötődésének hatására Ca2+ ionok áramlanak be a 

sejtbe. Az amiloid peptidek megkötődnek az NMDA-receptoron, az integrin-receptorok bizonyos 

típusain, magán az APP-n stb. Mivel az amiloid aggregátum enzimrezisztens és tartósan ott 

marad a membránon, a Ca2+-beáramlás állandósul.  

5. A Ca2+-jel aktiválja a protein kinázokat (pl. CDK5, GSK3-β), és megkezdődik a 

mikrotubuláris-rendszert alkotó τ-fehérjék rendellenes helyen történő foszforilálása 

(hiperfoszforiláció). Eltolódik a foszforiláz-foszfatáz enzimegyensúly, a rendellenes τ-fehérjék 

nem képesek a mikrotubulusok szervezésére, a sejtszerkezet összeomlik. A hiperfoszforilált 

τ-fehérjék lassan neurofibrilláris kötegekké aggregálódnak. 

6. A megemelkedett Ca2+-szint önmagában is elegendő a mitokondriumok károsításához. A 

kettős membrán felszakad, a sejtlégzés és az ATP képződés leáll, nagy mennyiségű szabad gyök 

képződik. A mitokondriumból kiszabaduló faktorok (apoptózis indukáló faktor, citokróm-c) 

beindítják a neuron apoptózisát. 

7. Az axonok is központi szerepet játszanak a neurodegenerációban. A mikrotubuláris 

rendszer összeomlásával megszűnik az axonális transzport. A neuron lassan elveszíti dendritjeit 

és axonját, legömbölyödik (dezarborizáció, vezikularizáció) és lassan elhal.  

Az Alzheimer-kór kezelése, a megelőzés lehetőségei 

Az elhalt neuronokat már nem lehet „életre kelteni”, viszont a valószínűsített 

patomechanizmus megnyithatja az utat a betegség farmakoterápiája és az ezt célzó racionális 

gyógyszertervezés felé.71,72 
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A kolinerg rendszer részleges kiesését, az acetilkolin-szint csökkenését kolinészteráz-

gátlókkal próbálják kivédeni - ez azonban csak tüneti kezelést jelent. Újabb kezelési lehetőség a 

Memantine® (dimetil-Amantadin) alkalmazása. Ez a gyógyszer kötődik az NMDA-receptor 

ioncsatornájába, és megakadályozza a Ca2+-beáramlást. Ha az idegsejtek még nem haltak el 

teljesen, a Ca2+-beáramlás megakadályozásával ezek a sejtek „felélednek”, visszanyerik 

működőképességüket, és Memantine® hatására a betegek állapota javul.73 

Az Alzheimer-kutatás két új iránya a β-amiloid peptidek és a GSK-3β enzim túlműködése 

következtében kialakult hiperfoszforilált τ-fehérje képződését kívánja megakadályozni. A GSK-

3β szerepe és jelentősége az Alzheimer-kór kezelésében ma még nem teljesen ismert. Jelenleg is 

több gyógyszeripari vállalat folytat a GSK-3β enzim gátlására (6. ábra) alapozott kutatási 

programokat, amelyek még nem értek el a klinikai vizsgálatok stádiumába. 

GSK-3β

Akt

P90Rsk

P70 S6 kináz

Protein kináz C

Apoptózis Wnt jelátviteli útvonal

EGF Stressz

IGF-1

Inzulin NGF

Protein kináz C

    

6. ábra. A GSK-3β szerepe az Alzheimer-kór kialakulásában. A GSK-3β-n keresztül 

megvalósuló jelátvitel. 

Az Alzheimer-kutatás másik iránya abból indul ki, hogy a β-amiloid peptidek központi 

szerepet töltenek be a betegség kialakulásában, ezek keletkezését, aggregációját, illetve 

sejtmembránhoz való kapcsolódását kell megakadályozni. A prekurzor fehérje lebontásában 

három enzim játszik kulcsszerepet: az α-, β- és γ-szekretáz. Ha az α-szekretáz hasít, az APP-ből 

vízoldható, nem toxikus peptidek sokasága képződik. Mindig van lehetőség viszont alternatív 

hasításra: a β-szekretáz, majd a γ-szekretáz olyan 40-42 aminosavból álló peptideket (β-

amiloidokat) hasít ki az APP-ből, amelyek igen könnyen aggregálódnak, s emiatt 

neurotoxikusak. β-amiloid monomerek kis mennyiségben mindig képződnek és neuromodulátor 

hatásúak: csökkentik a kolinerg-receptorok ingerelhetőségét. Az alternatív hasítás csak akkor 
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veszélyes, ha nagy mennyiségű aggregálódó β-amiloidot termel. Megfelelő enzimgátlókkal (β- 

és γ–szekretáz inhibitorok) a β-amiloid képzés csökkenthető, és így elvileg a kór előrehaladása 

megakadályozható.74 

A β-szekretáz egy aszpartil-proteáz,75 melynek röntgendiffrakciós szerkezete ismert. Számos 

laboratóriumban folyik specifikus β-szekretáz inhibitorok számítógépes tervezése és szintézise. 

Mivel a γ–szekretáz működése következtében nemcsak neurotoxikus peptidek keletkeznek, 

gátlásával nem kerülhető el a βA plakkok és elvileg az Alzheimer-kór kialakulása. 

2.2.2. A c-jun N-terminális kináz szerepe neurodegeneratív betegségek 

kialakulásában 

Az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és a Huntington-kór közös jellemzője a szinapszisok és a 

neuronok pusztulása. Az elmúlt évtized kutatásai elsősorban az olyan alapfolyamatok 

mechanizmusainak megértését célozták meg, mint a neuronok túlélése és halála, lehetőséget 

kínálva ezzel az idegrendszer kóros elváltozásainak megelőzésére, kezelésére. Így került a 

kutatások központjába a c-jun N-terminális kináz 3 (JNK-3), mint egy, a sejthalál 

szabályozásában fontos szerepet játszó regulátorelem (7. ábra).76 

 ASK1   MEKK   MLK   TAK1   TPL - 2 
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7. ábra. A MAPK kaszkád vázlata. 

A JNK-3 (8. ábra) a mitogén aktivált protein kinázok (MAPK) családjába tartozó Ser/Thr 

kináz. Mindmáig három humán JNK gént és tíz JNK izoformát azonosítottak. A JNK-1 és JNK-2 

fehérjék nem szövetspecifikusak ellentétben a JNK-3 kinázzal, amely elsődlegesen a központi 

idegrendszerben található meg: a CA1/CA4-es piramidális neuronokban, az agyalapimirigyben 

és az agykéreg egyes rétegeiben. A JNK-3 kinázt kimutatták a szívizomszövetben és a herében 

is.77 
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8. ábra. A JNK-3 röntgenszerkezete. 

A JNK-3 enzim foszforilálásában/aktiválásában számos MAPK kináz (MAPKK) illetve 

vázfehérje (scaffold) vesz részt (9. ábra). A JNK-3 enzim aktiválódása a sejt apoptózisához, s 

ezzel számos neurodegeneratív megbetegedés kialakulásához vezethet. Jelenleg a JNK-3 

enzimgátlókat elsősorban az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór vagy a szélütés kezelésében 

próbálják alkalmazni.78,79 

 

9. ábra. A JNK fehérjéken keresztül megvalósuló jelátviteli útvonalak vázlata. 
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Az Alzheimer kórban elhunyt betegek szövettani vizsgálatai szerint a foszforilált JNK enzim 

szintje megemelkedett a hasonló korú, de egészséges egyedekéhez képest. In vitro kísérletekben 

a JNK-3 enzim a τ-fehérjét képes foszforilálni, azaz a τ-fehérjékből felépülő neurofibrillumok 

kialakulását indukálni. A JNK-3 másik szubsztrátja az APP fehérje, a foszforilált APP fehérje 

pedig a szekretázok szubsztrátja. Tehát elképzelhető, hogy a JNK-3 enzim szerepet játszik a 

neurofibrilláris kötegek (2.2.1. fejezet) kialakulásában és a toxikus βA peptidek képződésében, 

azaz az Alzheimer-kór kifejlődésében.78 

A Parkinson-kór a középagy dopaminerg rendszerének leépülésével jellemezhető. A 

betegséget először 1817-ben James Parkinson írta le. Humán szövettani vizsgálatok (Parkinson-

kóros) és az 1-metil-4-fenil-1,2,4,6-tetrahidropiridinnel (MPTP, az MPTP neurotoxinnal 

egereken a Parkinson-kór tünetei kiválthatók) kezelt egereken végzett kísérletek során a JNK 

túlműködése volt kimutatható. In vivo kísérletekben a JNK-2 és JNK-3 gének deléciója az 

állatok MPTP-vel szembeni rezisztenciáját növelte, tehát a Parkinson-kór tüneteit nem lehetett 

kiváltani a JNK-2 és JNK-3 kinázok jelenléte nélkül. A kísérletek arra utalnak, hogy a JNK kináz 

gátlásával a Parkinson-kór megelőzhető vagy kialakulásának folyamata lassítható. 

A Huntington-kór autoszomális dominánsan öröklődő neurodegeneratív betegség. George 

Huntington 1872-ben írta le először mint önálló betegséget elkülönítve az egyéb choreáktól. 

1993-ban sikerült azonosítani a betegség genetikai okait (huntingtin gén mutációja). A 

betegséget a CAG (glutamin) ismétlődő kodon okozza. Minél hosszabb ez az ismétlődő 

szekvencia, annál hamarabb és súlyosabb tünetekkel alakul ki a kór. In vivo és in vitro 

kísérletekben igazolták, hogy a mutáns huntingtin gén és a kainát receptorok által kiváltott 

sejthalál a JNK-jelátviteli útvonalon keresztül valósul meg, azaz a JNK gátlószerek 

alkalmazásával a Huntington-kór elvileg kezelhető.78 

Napjainkban minden harmadik ember szélütésben hal meg az Amerikai Egyesült 

Államokban. Az egyetlen létező terápiát a plazminogén aktivátor alkalmazása jelenti, ami 

kizárólag az isémiás szakasz kezdetétől számított kb. 3 órán belül hatásos. Kimutatták, hogy az 

isémiás neuronok glutamát receptorai aktiválják a JNK enzimet, és ezzel a neuron apoptózisát 

váltják ki. Tehát a JNK kinázgátlószerek szerepe a szélütés kezelésében is felmerülhet, mint az 

apoptózis kiváltásában szerepet játszó egyik regulátorelem.76 

A JNK kinázok neuroapoptózis szabályozásában betöltött szerepe lehetőséget kínál arra, hogy 

a JNK gátlószereket számos neurodegeneratív betegség kezelésében alkalmazzuk. A szelektív 

inhibitorok kifejlesztését egyrészt a nagyszámú izoforma, másrészt a MAPK-jelátviteli útvonalak 

komplexitása nehezíti meg. Az ismert röntgenszerkezetek (8. ábra) birtokában azonban lehetőség 
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nyílik a racionális szerkezet alapú molekulatervezési módszerek bevetésére is, segítve ezzel a 

szelektív gátlószerek kifejlesztését. 
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3. Számítási eljárások 

3.1. Kristályszerkezetek 

A szerkezeti elemzésekhez és a virtuális szűrővizsgálatokhoz a BACE, GSK-3β és a JNK-3 

PDB (Protein Data Bank)80 adatbázisban rendelkezésre álló kristályszerkezeteit használtam fel 

(4-6. táblázat). A virtuális szűrővizsgálatokhoz a felbontás és a szerkezet minősége alapján 

választottam ki a megfelelő kristályszerkezeteket. Az egyes kristályszerkezetek minőségére és 

jellegzetességeire vonatkozó megállapításokat az adott szerkezet elemzésekor tettem meg. 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.    ββββ-szekretáz (BACE) 

PDB kód Felbontás (Å) Aminosavlánc Ligandum 
1FKN 1,9 1-385 OM99-2* 
1SGZ 2,0 1-385 - 
1W50 1,75 43-453 - 
1W51 2,55 43-453 L01 
1TQF 1,8 43-446 L- 124,671 
1M4H 2,1 43-385 OM00-3* 
1XN2 1,9 1-385 OM03-4* 
1XN3 2,0 1-385 peptid inhibitor* 
1XS7 2,8 29-385 MMI* 

4. táblázat. A β-szekretáz kristályszerkezetei. *-gal jelölt inhibitorok peptidszerű 

inhibitorokat jelölnek. 

3.1.2. Glikogén szintáz kináz 3ββββ (GSK-3ββββ) 

PDB kód Felbontás (Å) Aminosavlánc Ligandum 
1UV5 2,8 35-383 6-bróm-indirubin-3'-oxim 
1Q3W 2,3 35-386 alsterpaullon 
1Q41 2,1 35-386 indirubin-3’-monoxim 
1Q4L 2,77 35-385 inhibitor I-5 
1R0E 2,25 35-383 3-indolil-4-aril-maleimid 
1Q3D 2,2 35-385 staurosporin 

1Q5K 1,94 
35-384 N-(4-metoxi-benzil)-N’-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il) 

karbamid 
1PYX 2,4 35-386 AMP-PnP (5'-adenil-imido-trifoszfát) 

5. táblázat. A GSK-3β kristályszerkezetei. 
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3.1.3. c-jun N-terminális kináz (JNK-3) 

PDB kód Felbontás (Å) Aminosavlánc Ligandum 

1JNK 2,3 
45-211 

217-373 
379-400 

AMP-PnP (5'-adenil-imido-
trifoszfát) 

1PMN 2,2 
45-211 

217-371 
379-400 

ciklopropil-{4-[5-(3,4-diklórfenil)-
2-[(1-metil)-piperidin]-4-il-3-propil-

3H-imidazol-4-il]-pirimidin-2-
il}amin 

1PMQ 2,2 
45-212 

217-374 
379-400 

ciklohexil-{4-[5-(3,4-diklórfenil)-2-
piperidin-4-il-3-propil-3H-imidazol-

4-il]-pirimidin-2-il}amin 

1PMU 2,7 
45-213 

222-374 
381-400 

9-(4-hidroxifenil)-2,7-fenantrolin 

1PMV 2,5 
45-211 

217-374 
379-400 

2,6-dihidroantra[1,9-cd]pirazol-6-on 

6. táblázat. A JNK-3 kristályszerkezetei. 

3.2. Virtuális szűrés 

3.2.1. A számításokhoz felhasznált szoftver- és hardvereszközök 

A szerkezetek vizuális elemzése és a szerkezetek előkészítése a SYBYL (verziószám: 6.9.2 és 

7.0) molekulatervező programcsomag segítségével történt.81 A virtuális szűrővizsgálatokat a 

SYBYL FlexX Suite modulja segítségével végeztük. A FlexX Suite a FlexX, a FlexX-Pharm és 

a FlexE dokkoló algoritmusokat tartalmazza (verziószám: 1.13.2). A FlexX inkrementális 

dokkoló algoritmus (lásd 2.1.2.1. fejezet) kiterjesztett változata a FlexX-Pharm, segítségével 

farmakofór alapú megkötéseket tehetünk, azaz kiválogathatjuk azokat a ligandumokat, amelyek 

előre meghatározott számú, típusú és geometriájú kölcsönhatásokat létesítenek a receptorral. A 

FlexE az eltérő konformációjú (a kristályszerkezetek főláncai között a megfelelő Cα atomok 

közötti távolság maximum 2-3 Å) fehérjeszerkezetek szimultán vizsgálatára ad lehetőséget. A 

SYBYL CScore modulját használtuk a kötőkonformációk értékeléséhez. A CScore modul a 

FlexX, Gold, Dock, Chem és PMF értékelőfüggvények használatára ad lehetőséget. A pKa 

értékek számítása a ZAP-pKa programmal történt.82 A Statistica 6.0 programcsomaggal 

készítettük el a szükséges statisztikai számításokat és grafikonokat.83 

A számításokat Intel® Xeon™ MP CPU 2,5 GHz processzorokon 512 MB RAM 

használatával végeztük. 
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3.2.2. Alkalmazott eljárások 

3.2.2.1. Teszt adatbázis előkészítése 

Hatástalan molekulakészlet. A virtuális szűrési vizsgálatokhoz hatástalan vegyülettárként a 

WDI84 (World Drug Index) adatbázist használtuk fel. A WDI az ismert gyógyszermolekulák 

gyűjtőhelye, amelyeket a fejlesztés során átfogó vizsgálatoknak vetnek alá. Ezért joggal 

feltételezhetjük, hogy a forgalomban lévő gyógyszermolekulák az adott hatásmechanizmusnak 

megfelelően jobbára szelektíven fejtik ki hatásukat. Természetesen nem zárható ki annak a 

lehetősége sem, hogy egy ismert gyógyszermolekula további molekuláris célpontokhoz is 

kötődjön, bár ennek az általunk vizsgált célfehérjékre nézve kicsi a valószínűsége. A WDI 

adatbázist 4 lépésben szűrtük a mesterséges dúsulás - a nagyobb molekulák gyakrabban kapnak 

jobb pontszámot függetlenül a tényleges aktivitásuktól - csökkentése érdekében:55 

1. Ha a vegyület molekulasúlya kívül esett a 200 és 800 közötti tartományon, kihagytuk a 

szűrővizsgálatokból. 

2.  Ha a molekula számított logP (clogP) értéke nagyobb volt, mint 7, akkor kizárásra 

került. 

3. Ha a molekula forgatható kötéseinek száma meghaladta a 15-öt, a vegyületeket kizártuk. 

Tapasztalati tény, hogy a FlexX nagyobb valószínűséggel ad helytelen megoldásokat,20 

ha a molekulák túl flexibilisek. 

4. Az 1-3 lépésekben megadott feltételeknek 37843 molekula felelt meg. A 37834 molekula 

kétdimenziós (2D) UNITY81 ujjlenyomata alapján, a SYBYL Selector modulja 

alkalmazásával két diverz molekulakészletet készítettünk (13. egyenlet). Az első, 9950 

molekulából álló adatkészleten belül a maximális Tanimoto hasonlósági index 0,69, míg 

a második, 5339 molekulából álló készleten belül 0, 68 volt. 

ABBA

BA

NNN

NN
BA

−+
=),(index  ihasonlóság Tanimoto  (13.) 

ahol NA és NB rendre az A és a B ujjlenyomatokban szereplő 1-es bitek száma, NAB az A 

és B ujjlenyomatokban egyaránt előforduló 1-es bitek száma. 

Hatásos molekulakészlet. Az aktív molekulakészleteket a Prous Integrity Drugs&Biologics85 

adatbázisban és a szakirodalomban található hatásos molekulákból állítottuk össze. A hatásos 

molekulakészlet kiválasztásánál alapvető szempont volt a szerkezeti változatosság. Az ismert 

hatásos molekulák számától függően, vagy a 2D-s UNITY ujjlenyomatokra számított Tanimoto 
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hasonlósági index alapján, diverz szelekcióval86 választottuk ki az aktív molekulákat vagy 

szemrevételezéssel minden ismert hatásos szerkezeti csoportot beválogattunk az aktív 

molekulakészletbe. A Prous Integrity Drugs&Biologics85 adatbázisban 218 β-szekretáz és 138 

JNK-3 inhibitort találtunk, amelyből diverz szelekcióval 50 és 25 molekulát választottunk ki. Az 

ismert GSK-3β inhibitorok85,87-95 (37) jóval kisebb számban voltak hozzáférhetőek, ezért az aktív 

molekulakészlet kiválasztását szemrevételezéssel oldottuk meg. A 7. táblázatban összefoglaltam 

az egyes célfehérjékhez kiválasztott hatásos molekulák számát és a vegyületek kiválasztásának 

módját. 

 

Célfehérje Hatásos molekulák száma Módszer 
β-szekretáz 50 Tanimoto hasonlósági index < 0,55 

GSK-3β 25 Vizuális vizsgálat 
JNK-3 25 Tanimoto hasonlósági index < 0,36 

7. táblázat. Az aktív molekulakészletek rövid jellemzői. 

A virtuális szűrések tesztadatbázisát a hatásos és a hatástalan vegyületek együtt képezték. A 

hatásos molekulák aránya körülbelül 0,5 % volt, amivel egy valós szűrést kíséreltünk meg 

modellezni. A hatásos molekulák arányát egyrészt saját tapasztalataink, másrészt a 

szakirodalomban elérhető információk alapján állapítottuk meg.96-99 

A vállalati vegyülettár (4.2. fejezet) előkészítése a tesztadatbázis előkészítésével azonos 

módon történt. 

A tesztadatbázis és a vállalati vegyülettár molekuláin formális töltéseket alkalmaztunk, a 

lehetséges protonálódási állapotok és tautomer formák hatását technikai okok miatt nem 

vizsgáltuk.100 

3.2.2.2. Kristályszerkezetek előkészítése 

A kristályszerkezetek előkészítése az aktív helyek meghatározásával kezdődik, mivel az 

algoritmus a dokkolások során a kristályszerkezeteknek kizárólag ezen részét veszi figyelembe. 

Az aktív helyek azokat az aminosavakat tartalmazták, amelyek bármely atomja a kötött ligandum 

6,5 Å-ös környezetébe esett. A ligandumot nem tartalmazó 1SGZ aposzerkezet aktív helye 

ugyanazokat az aminosavakat tartalmazta, amelyeket a kötött ligandumot (1FKN) tartalmazó 

kristályszerkezetben határoztunk meg. A FlexX Suite moduljai (FlexX, FlexX-Pharm, FlexE) a 

vízmolekulák és a kötött ligandumok atomjait „idegen atomként” (HETATM) kezelik (a 
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dokkolások során figyelmen kívül hagyják ezeket az atomokat), ezért ezen atomok előzetes 

eltávolítására nincs szükség. A program a számítások előtt a kristályszerkezetből hiányzó 

hidrogén atomokat pótolja. Minden kristályszerkezetben megvizsgáltuk, hogy a ligandum 

kötődésében szerkezeti vízmolekula játszik-e szerepet, ha igen, akkor a megfelelő vízmolekulát a 

virtuális szűrés előtt az aktív hely részeként adtuk meg. A GSK-3β kristályszerkezeteiben, az 

aktív helyen két szerkezeti vízmolekula (kivéve az 1Q4L szerkezetet, amelyben csak egy 

szerkezeti vízmolekula) található, míg a BACE és a JNK-3 kristályszerkezetek aktív helyei nem 

tartalmaznak szerkezeti vízmolekulát. 

Az oldalláncok protonáltsági állapotát az alapértelmezés szerint adtuk meg: Asp-, Glu-, Arg+, 

Lys+, His(protonált NE2). A β-szekretáz kristályszerkezetben a katalitikus Asp aminosavakat négyféle 

módon protonáltuk: 

• Asp32-H, Asp228- 

• Asp32-H, Asp228-H 

• Asp32-, Asp228- (alapértelmezés) 

• Asp32-, Asp228-H 

 

3.2.2.3. Virtuális szűrés a FlexX algoritmussal 

A virtuális szűréseket a következő beállítások mellett végeztük el: 

• dokkolt ligandumok maximális torziós energiája: 20 kJ/mol, 

• elmentett kötőkonformációk maximális száma: 30, 

• „place particles” („részecske megközelítés”) opció aktiválása; ezzel a megközelítéssel a 

ligandum kötődésében szerepet játszó vízmolekulákat helyettesítettük olyan 

„részecskékkel”, amelyek képesek kölcsönhatások (pl. H-híd) létesítésére a ligandummal 

és/vagy a fehérjemolekulával,101 

• a protein-ligandum komplex relaxációja tiltott, 

• N.3, E/Z és az R/S sztereocentrumokat tartalmazó ligandumok dokkolása kizárólag a 

bemenő adatfájlban meghatározott formában történt, tehát az inverzió tiltott művelet volt. 
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A bemenő adatfájlt SD vagy SLN fájlformátumban adtuk meg, amely a molekulák 3D-s 

koordinátáit tartalmazta. Az elmentett kötőkonformációk pontozása a dokkolással egyidejűleg a 

PMF, Dock, Gold, FlexX és Chem értékelőfüggvények alkalmazásával történt. 

3.2.2.4. Virtuális szűrés a FlexX-Pharm algoritmussal 

A FlexX-Pharm paraméterek (torziós energia tag, elmentett kötőkonformációk száma, „place 

particles” opció, királis centrumok kezelése, protein-ligandum komplex relaxációja) beállítása a 

FlexX beállításaival azonos módon, farmakofór megkötések alkalmazása mellett történt. Az 

utóbbi megkötésekben feltételként szabtuk meg, hogy egyes oldallánc vagy főlánc atomok a 

kérdéses ligandummal meghatározott geometriájú és típusú kölcsönhatást létesítsenek. 

Az egyes kristályszerkezetekbe történő dokkolások folyamán a kialakítandó kölcsönhatásokra 

a következő megkötéseket tettük: 

β-szekretáz: az Asp32-COOH (H-híd donor atom) vagy Asp32-COO- (H-híd akceptor atom), 

Asp228-COO- (H-híd akceptor atom), Gly34-CO (H-híd akceptor atom), Gly230-CO (H-híd akceptor 

atom) aminosavak, illetve a jelölt molekula között legalább kettő kölcsönhatásnak ki kellett 

alakulnia (a megkötéseket a Vertex által publikált farmakofór szabadalom alapján határoztuk 

meg).102,103 

GSK-3β: a Val135-CO (H-híd akceptor atom) vagy Val135-NH (H-híd donor atom) és a 

ligandum között egy esszenciális kölcsönhatást, továbbá egy opcionális kölcsönhatást 

definiáltunk a Leu132–CH3 (apoláros kölcsönhatás), Asp133-CO (H-híd akceptor atom), Tyr134-Ph 

(apoláros kölcsönhatás), vagy Gln185-CO (H-híd akceptor atom) aminosavak és a jelölt molekula 

között (a megkötéseket a kristályszerkezetek elemzése alapján határoztuk meg). 

JNK-3: a Glu147-COO- (H-híd akceptor atom), Met149-NH (H-híd donor atom), Asn152-NH (H-

híd donor atom), Ser193-OH (H-híd akceptor) aminosavak és a jelölt molekula között legalább 

kettő kölcsönhatásnak ki kellett alakulnia (a megkötéseket a kristályszerkezetek elemzése 

alapján határoztuk meg). 

3.2.2.5. Virtuális szűrés a FlexE algoritmussal 

A FlexE paraméterek (torziós energia tag, elmentett kötőkonformációk száma, „place 

particles” opció, sztereocentrumok kezelése, protein-ligandum komplex relaxációja) beállítása a 

FlexX algoritmus beállításaival azonos módon történt. 
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A GSK-3β kristályszerkezetben a Glu185 oldallánc különböző konformációit, a JNK-3 

kristályszerkezetben az Arg107, Met115, Ile124, Met146, Glu147, Asn152 és Gln155 

oldalláncok különböző konformációit vettük szimultán figyelembe. A dokkoló algoritmus 

azonos a FlexX programba implementálttal, azonban farmakofór megkötések alkalmazására itt 

nincs lehetőség. A FlexE számítások előtt a tesztadatbázis és a kristályszerkezetek előkészítésén 

kívül még a következő műveleteket is elvégeztük: 

1. Az egyesített fehérje szerkezet elkészítése: a felhasználni kívánt 3D-s szerkezeteket 

({1UV5, 1Q4L, 1Q3D} illetve {1PMN, 1PMQ, 1PMV, 1JNK}) az aminosavszekvencia 

homológia alapján illesztettük, és a dokkolásokhoz az illesztett szerkezeteket használtuk. 

2. Az aktív hely meghatározásához az összes felhasznált szerkezetben jelenlévő ligandumot 

figyelembe vettük, azaz ha egy aminosav bármelyik atomja bármelyik ligandum 

bármelyik atomjától maximum 6,5 Å távolságra volt, akkor az aktív hely az adott 

aminosavat tartalmazta. 

3. Referencia szerkezet kijelölése: referencia szerkezetként a legjobb minőségű 

kristályszerkezeteket, az 1UV5 (GSK-3β), illetve az 1PMN (JNK-3) kódú szerkezeteket 

jelöltük meg. 

3.2.2.6. pKa számítások 

A pKa számítás a ZAP-pKa programmal történt.82 A számításokat a következő 

kristályszerkezeteken végeztük el: 

• 1FKN OM99-2 inhibitorral, pH 7,4 

• 1FKN OM99-2 inhibitor nélkül, pH 7,4 

• 1SGZ, pH 6,5 

A számítások előtt a kristályszerkezetekből eltávolítottuk a vízmolekulákat, és a hiányzó H 

atomokat pótoltuk. A kölcsönhatási mátrix számításához a belső és a külső dielektromos állandót 

rendre 2 és 80 értékekre állítottuk. A titrálási görbéket Monte Carlo módszerrel 0,1-es pH 

lépésközzel határoztuk meg minden egyes titrálható csoportra. A pKa értékeket a megfelelő 

titrálási görbe pH1/2 értékeinél olvastuk le. 

A pKa számításokat széles körben alkalmazzák az enzimreakciók mechanizmusának 

tanulmányozására. A pKa értékeket leggyakrabban az elektrosztatikus energiából, a Poisson-

Boltzmann egyenlet megoldásával kaphatjuk meg. A pKa értékek meghatározásához a következő 

három energiatag számítása szükséges: deszolvatációs energia, háttér kölcsönhatási energia és a 
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titrálható csoportok közötti kölcsönhatási energia. A deszolvatációs és a háttér energia megadja, 

hogy egy adott titrálható csoport pKa értéke miként változik a fehérjemolekulában, ha a többi 

titrálható csoport jelenlététől eltekintünk. A deszolvatációs és a háttér kölcsönhatási energia 

felhasználásával az un. belső pKa számítható, amit akkor kapnánk, ha a jelenlévő összes 

titrálható csoport semleges lenne. A belső pKa értékekből és a titrálható csoportok közötti 

kölcsönhatási energiából egy adott pH értéken számítható az összes titrálható csoport lehetséges 

protonáltsági foka. Mivel minden csoport legalább kétfélképpen protonálható, N titrálható 

csoport 2N-féleképpen protonálható. A parciális töltések megfelelő pontosságú számítása 

tetszőleges számú titrálható csoportra Monte Carlo módszerrel vagy „csoport megközelítéssel” 

történhet. Ha a parciális töltések egy adott pH tartományon belül ismertek, a pKa értékek a 

titrálási görbe pH1/2 értékeként leolvashatók. 104,105 

3.2.2.7. Szűrési eredmények értékelése 

A virtuális szűrések kiértékeléséhez öt értékelőfüggvényt (Dock, Chem, Gold, PMF és FlexX) 

használtunk. A számítások során 30 kötőkonformációt mentettünk el, majd ebből a 30 

kötőkonformációból az öt függvény segítségével választottuk ki a legkisebb pontszámmal 

rendelkező megoldásokat. A legjobb pontszámmal rendelkező kötőkonformációkat ugyanezzel 

az öt függvénnyel rangsoroltuk, ily módon minden egyes szűrővizsgálat esetében 25 dúsulási 

faktort számítottunk, majd ezek közül választottuk ki a leghatékonyabb - legnagyobb dúsulási 

faktort adó - függvénykombinációt. A kiértékelés során a legkisebb pontszámú megoldásokat 

mint legjobb kötőkonformációkat fogadtuk el. A kiértékelés alapelve az volt, hogy a 

kötőkonformációk kiválogatásához és a kiválasztott kötőkonformációk rangsorolásához 

különböző értékelőfüggvényeket rendeljünk. 

A dúsulási faktorokat (12. egyenlet) a rangsorolt adatbázis 1%-ánál számítottuk ki, egyes 

esetekben megfigyeltük, hogy a rangsorolt adatbázis 2, 5, 10%-ánál hogyan alakul a dúsulási 

faktor. 
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4. Eredmények és az eredmények értelmezése 

4.1. Virtuális szűrővizsgálatok β-szekretáz inhibitorok azonosítására 

4.1.1. Kristályszerkezetek elemzése 

A BACE enzim kilenc különböző kristályszerkezete érhető el a PDB adatbázisban (4. 

táblázat). A kilenc szerkezet között találunk peptidszerű és kismolekulás inhibitorokat 

tartalmazó, illetve ligandumot nem tartalmazó kristályszerkezeteket. Az inhibitorokat tartalmazó 

szerkezetek (1FKN,106 1M4H,107 1W51,108 1TQF,109 1XN2110, 1XN3110 és 1XS7111) közül az 

1W51 és az 1TQF kismolekulás inhibitorokat tartalmaz. Az 1SGZ112 és 1W50108 

kristályszerkezetekben nem található ligandum, tehát ezek aposzerkezetek. A szerkezeti elemzést 

a ligandumkötött formákkal kezdem, majd az aposzerkezetekkel folytatom, végül pedig ezek 

összehasonlítását végzem el. 

Az 1FKN és az 1M4H szerkezetek rendkívül hasonlóak, az összes nehézatom 

figyelembevételével az egyes aminosavakra számított RMSD (Root Mean Square Distance, 

RMSD) értékek átlaga (továbbiakban: átlagos RMSD) 0,66 Å volt. A 10. ábrán az 1FKN és az 

1M4H kristályszerkezetek aktív helye látható. Az ábrán feltüntettem a β-szekretáz két jellegzetes 

flexibilis (FLAP: 68-74, „10s”-es lánc: 9-14) láncát. 

 

10. ábra. Az 1FKN (zöld) és az 1M4H (kék) aktív helyének sematikus ábrázolása. 

Az 1FKN és az 1W51 kristályszerkezetek illesztése az összes nehézatom figyelembevételével 

1,41 Å átlagos RMSD értéket (11. ábra) eredményezett. 

 

FLAP 

„10s”-es 
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11. ábra. Az 1W51 (piros) és az 1FKN (zöld) aktív helyének sematikus ábrázolása. 

Az 1XN2, 1XN3, 1XS7 és 1TQF kristályszerkezetek szintén nagy hasonlóságot mutatnak az 

1FKN röntgenszerkezettel, az átlagos RMSD értékek a fehérjemolekulák összes nehézatomját 

figyelembe véve 1 Å alatt maradnak. A ligandumokat tartalmazó szerkezetek FLAP régiói (68-

74) zárt konformációt vesznek fel. Az 1XN2 szerkezet „A” és „B” láncában azonban a FLAP 

régió nyitott állásban van, ez azzal magyarázható, hogy a ligandum a fehérje kristályosítása 

során rosszul oldódott, ezért nem sztöchiometrikus összetételű ligandum-enzim komplexet 

tartalmazó anomális elemi cellák alakultak ki. A „C” és „D” láncok FLAP régiója ezzel szemben 

a várt zárt szerkezetet veszi fel. Kizárólag a „C” láncban találunk kötött inhibitort, annak 

ellenére, hogy a „C” és a „D” lánc FLAP régiója is zárt állású. A FLAP régió mellett a β-

szekretáz másik flexibilis lánca a „10s”-es hurok (9-14). A „10s”-es hurok konformációja közel 

azonos az 1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3 és 1XS7 kristályszerkezetekben. Az 1W51 és 1TQF 

szerkezetekben a hurok konformációja egymáshoz nagyon hasonló, de az előző öt szerkezetétől 

eltér (11-12. ábra). Az utóbbi két szerkezetben kismolekulás inhibitorokat találunk, ez arra utal, 

hogy a „10s”-es hurok konformációja a ligandum típusától is függ. 

 

12. ábra. Az 1FKN (sárga), 1W51 (zöld), 1W50 (lila), 1SGZ (vörös) kristályszerkezetek 

aktív helyeinek sematikus ábrázolása. 

FLAP 

„10s”-es 

FLAP 

„10s”-es  
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A két aposzerkezetben a főláncok szintén hasonlóak (átlagos RMSD az összes nehézatom 

figyelembe vételével: 1,48 Å), a FLAP régió azonban nyitott konformációt vesz fel (12. ábra). 

Az aposzerkezetek és a ligandumkötött szerkezetek FLAP régiói közötti maximális távolság 

7 Å körüli értéket mutat. Az 1W50 kristályszerkezetben, a „10s”-es hurok konformációjában 

további eltérés jelentkezik. A nevezett „10s”-es hurok és az 1SGZ, 1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3 

vagy 1XS7 szerkezetek bármelyikének megfelelő részlete közötti maximális távolság 5 Å körüli 

értéket mutat. 

A kilenc szerkezetet a FLAP régió és a „10s”-es hurok konformációja alapján a következő 

csoportokba sorolhatjuk (13. ábra): 

1) 1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3, 1XS7 – peptidszerű ligandummal komplexált 

2) 1TQF, 1W51 – kismolekulás ligandummal komplexált 

3) 1SGZ - aposzerkezet 

4) 1W50 – aposzerkezet, eltérő „10s”-es lánckonformációval 

FLAP

„10s”-es lánc

nyílt

zárt

nyílt

zárt

1SGZ, 1W50

1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3, 
1XS7, 1TQF, 1W51  

1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3,
1XS7, 1SGZ

1W51, 1W50, 1TQF

FLAP

„10s”-es lánc

nyílt

zárt

nyílt

zárt

1SGZ, 1W50

1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3, 
1XS7, 1TQF, 1W51  

1FKN, 1M4H, 1XN2, 1XN3,
1XS7, 1SGZ

1W51, 1W50, 1TQF

 

13. ábra. A BACE röntgenszerkezetek csoportosítása a flexibilis lánckonformációk alapján. 

4.1.2. Virtuális szűrővizsgálatok 

Vizsgálatainkhoz a FLAP régió alapján egy nyitott (1SGZ) és egy zárt (1FKN) konformációjú 

szerkezetet választottunk. A virtuális szűrővizsgálatok idején a 2-es és 4-es csoportba tartozó 

szerkezetek még nem voltak nyilvánosan hozzáférhetők, ezért az 1-es és a 3-as csoport egy-egy 

képviselőjét használtuk fel.113 

4.1.2.1. pKa számítások 

A szakirodalomban a β-szekretáz katalitikusan aktív aminosavainak (Asp228, Asp32) 

protonáltsági állapotáról ellentmondásos eredmények jelentek meg. Ez késztetett bennünket arra, 

hogy számításokat végezzünk a megfelelő protonáltsági állapotok vizsgálatára. 
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A Linear Scaling Quantum Approach114 (LSQA) módszert használva Rajamani és 

munkatársai egy monoprotonált forma létezését javasolták a ligandumkötött szerkezetben. 

Számításaik szerint az Asp228 nagyobb valószínűséggel fordul elő protonált állapotban az 1FKN 

ligandumkötött kristályszerkezetben, míg ha a ligandumot eltávolították az 1FKN szerkezetből 

azt találták, hogy mindkét katalitikusan aktív aminosav deprotonált formában van jelen. 

Eredményeik alapján elmondható, hogy a kérdéses aminosavak protonáltsági állapota a 

ligandumkötés következtében megváltozik. Számításaik során azonban nem vették figyelembe, - 

bár megemlítették - hogy a ligandum kötődése függ a pH-tól. Ezért az eredmények relevanciája 

megkérdőjelezhető. 

Egy másik kutatócsoport115 molekuladinamikai számításokkal kísérelte meg felderíteni a 

katalitikusan aktív aminosavak protonáltsági állapotát. Eredményeik az előző LSQA vizsgálattal 

nem hozhatók összhangba. A számításokat az 1FKN, ligandumot is tartalmazó 

kristályszerkezeten végezve azt találták, hogy az Asp32 aminosav protonálódik az Asp228 pedig 

deprotonált állapotban van. A számításokat pH 7-en végezték, a ligandumkötés pH függését 

figyelmen kívül hagyták, ami az LSQA vizsgálatokhoz hasonlóan megkérdőjelezi a számítások 

helyességét. 

Munkánk során feltételeztük, hogy a BACE katalitikus Asp aminosavainak protonáltsági 

állapotáról rendelkezésre álló adatok közti ellentmondást feloldhatjuk, ha a számítások során a 

ligandumkötés pH függését is figyelembe vesszük. Ezért az 1FKN (OM99-2 inhibitorral és 

anélkül) és 1SGZ szerkezetekben kiszámítottuk az összes titrálható oldallánc pKa értékeit. 

A pKa értékek nagymértékben függnek a szerkezettől. A β-szekretáz optimális működéséhez 

4,5 körüli pH érték szükséges. A röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásokhoz a kristályokat 

azonban 7,4-es (1FKN) és 6,5-ös (1SGZ) pH-jú oldatból növesztették. Az Asp228 és az Asp32 

protonáltsági fokát, ezért ezeken a pH értékeken határoztuk meg. 
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14. ábra. A katalitikus aminosavak protonáltsága a ligandumot nem tartalmazó 1FKN és 

1SGZ szerkezetekben a pH függvényében. A kristályosításoknál használt pH értékeket az ábrán 

feltüntettük. Jelölések: ○ Asp32, ■ Asp228 

Számításaink szerint a ligandumot tartalmazó, 1FKN szerkezetben az Asp228 protonált az 

Asp32 pedig deprotonált állapotban van. Ez összhangban van az LSQA megközelítés 

eredményeivel. A virtuális szűrővizsgálatok során azonban üres, ligandumot nem tartalmazó 

szerkezetekbe végezzük a dokkolást, ezért az 1FKN ligandumot nem tartalmazó (a komplexált 

ligandumot eltávolítottuk) és az 1SGZ szerkezetekre is kiszámítottuk a titrálási görbéket (14. 

ábra). Számításaink alapján elmondható, hogy mindkét szerkezetben pH 7,4 és 6,5 értékeken az 

Asp32 protonált, míg az Asp228 deprotonált állapotban van jelen. 
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4.1.2.2. Virtuális szűrés a FlexX és a FlexX-Pharm algoritmussal 

Munkánk során az egyik fő cél a farmakofór megkötések102,103 dokkolásra kifejtett hatásának 

vizsgálata volt. A szerkezetek elemzése alapján a BACE két jellemző flexibilis láncát 

azonosítottuk (~68-74-FLAP lánc, 9-14-„10s”-es hurok), ezek közül a ligandum kötődésében a 

FLAP lánc konformációjának virtuális szűrésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az 1FKN és 1SGZ 

BACE kristályszerkezeteken végzett virtuális szűrővizsgálatok befejezése után vált elérhetővé az 

1TQF, az 1W51 és 1W50 szerkezet, ezért a „10s”-es hurok konformációjának dúsulásra kifejtett 

hatására dolgozatomban nem térek ki. 

Tanulmányoztuk, hogy a szűrővizsgálatok teljesítménye hogyan változik a katalitikus 

aminosavak (Asp32, Asp228) protonáltsági állapotával. Ennek érdekében dokkolásokat 

végeztünk a pKa számításaink eredménye alapján kapott (Asp32 protonált és az Asp228 

deprotonált) és az alapbeállításoknak megfelelő (Asp32 és Asp228 deprotonált) protonáltságnál. 

Az 1FKN röntgenszerkezetbe történő dokkolás esetében, deprotonált Asp32 mellett végezve a 

számításokat, a FlexX kis hatékonysággal szűrte ki az ismert aktív molekulákat, amit a kis 

dúsulási faktorok jeleztek (15. ábra). A dúsulási faktorok maximuma ezzel a beállítással 14 volt. 

Ebben az esetben a Gold és a Dock értékelőfüggvények rangsorolták a molekulákat a 

leghatékonyabban. A PMF és a FlexX értékelőfüggvényekkel pedig a legjobb 

kötőkonformációkat tudtuk kiválasztani. 
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15. ábra. Az 1FKN kristályszerkezeten FlexX algoritmussal végzett virtuális 

szűrővizsgálatok eredményei a rangsorolt adatbázis 1%-át figyelembe véve. A 

kötőkonformációk kiválasztásához használt értékelőfüggvények a vízszintes tengelyen vannak 

feltüntetve. A rangsoroláshoz használt értékelőfüggvényeket a jelmagyarázatban megadott 

színek jelölik. A pk utótag azokat a számításokat jelöli, ahol az Asp32 protonált állapotban volt. 

Az aposzerkezetbe történő dokkolás ezzel a beállítással (Asp32 deprotonált) jóval 

hatékonyabbnak (16. ábra) bizonyult, a maximális dúsulási faktor 20 volt. A Gold és a FlexX 

értékelőfüggvények válogatták ki a legjobb szerkezeteket, míg a Dock értékelőfüggvény 

rangsorolta azokat 20-as dúsulási faktort eredményezve. Az első eredmények alapján az 

aposzerkezet tűnt alkalmasabbnak a virtuális szűrésekre. Az 1SGZ röntgenszerkezetbe történő 

dokkolás jobb hatékonysága a szerkezet nagyobb aktív helyével is magyarázható, amelybe a 

nagy méretű β-szekretáz inhibitor molekulák könnyebben „betalálnak”. Mivel a molekulákhoz 

rendelt pontszámok arányosak a poláris molekulafelszínnel, ezért a nagy méretű molekulák 

gyakrabban kapnak előnyösebb besorolást (pontszámot), mint a kisebb molekulák. 
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16. ábra. Az 1SGZ kristályszerkezeten FlexX algoritmussal végzett virtuális szűrővizsgálatok 

eredményei a rangsorolt adatbázis 1%-át figyelembe véve. A kötőkonformációk kiválasztásához 

használt értékelőfüggvények a vízszintes tengelyen vannak feltüntetve. A rangsoroláshoz 

használt értékelőfüggvényeket a jelmagyarázatban megadott színek jelölik. A pk utótag azokat a 

számításokat jelöli, ahol az Asp32 protonált állapotban volt. 

A FlexX-Pharm segítségével a farmakofór megkötések virtuális szűrésre gyakorolt hatását 

elemeztük. Továbbra is a deprotonált Asp32 aminosavat tartalmazó szerkezeteket használva, a 

szűrővizsgálatokat a FlexX-Pharm algoritmussal is elvégeztük. Az 1FKN esetében a legjobb 

dúsulási faktort (37) a Chem illetve FlexX (kötőkonformációk kiválasztása) és a Dock 

(kötőkonformációk rangsorolása) függvénykombináció alkalmazásával kaptuk (17. ábra). Az 

1SGZ szerkezetbe történő dokkolás legjobb dúsulási faktora 26 volt, amit a Gold/Dock 

függvénykombinációval (kötőkonformációk kiválasztása/kötőkonformációk rangsorolása) 

érhettünk el (18. ábra). A farmakofór feltételek figyelembevételének köszönhetően, mindkét 

esetben nőtt a virtuális szűrés hatékonysága a FlexX algoritmuséhoz képest. A FlexX egyik 

fontos korlátja, hogy az aktív hely felszínén is talál - fizikailag lehetetlen - megoldásokat, ami a 

dokkolás hatékonyságát csökkenti. A FlexX-Pharm, azaz a farmakofór megkötések használatával 

ezek a hibás megoldások kiszűrhetők. A jelentős hatékonyságnövekedés arra enged 

következtetni, hogy a farmakofór feltételeknek jóval több inaktív, mint aktív molekula nem tett 
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eleget. Az 1FKN esetében a dúsulás nagyobb mértékben nőtt, ami azzal magyarázható, hogy a 

ligandummal kristályosított szerkezet aktív helyén több kölcsönhatás kialakítására van lehetőség, 

mint a nyitott aposzerkezetben. 

Ha a protonált állapotú Asp32 aminosavat tartalmazó kristályszerkezetekbe dokkoltunk, a 

virtuális szűrések hatékonysága jelentősen javult. A FlexX algoritmussal történő szűrés során a 

legjobb eredményt, az 1FKN esetében (15. táblázat) a Chem/Dock értékelőfüggvény 

kombinációja szolgáltatta (43). Az 1SGZ szerkezetbe (16. táblázat) történő dokkolás során a 

legjobb dúsulási faktor 28 volt, amit a PMF/Dock értékelőfüggvények kombinációjával értünk 

el. Ha összehasonlítjuk ezeket az eredményeket a FlexX-Pharm segítségével (Asp32 deprotonált) 

kapott értékekkel (17-18. táblázat), akkor láthatjuk, hogy a két beállítás hasonló hatékonyságú. 

Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a FlexX-Pharm esetében alkalmazott farmakofór megkötéseket a 

helyes protonáltsági állapotok implicit módon magukban foglalják. A protonáltsági információ 

segít a molekulák helyes pozícionálásában, azonban nem szűri ki a felszínre dokkolt 

molekulákat, ezért a FlexX-Pharm alkalmazásával további hatékonyságnövekedést vártunk. 
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17. ábra. Az 1FKN szerkezeten FlexX-Pharm algoritmussal végzett virtuális 

szűrővizsgálatok eredménye a rangsorolt adatbázis 1%-át figyelembe véve. A kötőkonformációk 

kiválasztásához használt értékelőfüggvények a vízszintes tengelyen vannak feltüntetve. A 

rangsoroláshoz használt értékelőfüggvényeket a jelmagyarázatban megadott színek jelölik. A pk 

utótag azokat a számításokat jelöli, ahol az Asp32 protonált állapotban volt. 
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18. ábra. Az 1SGZ szerkezeten FlexX-Pharm algoritmussal végzett virtuális szűrővizsgálatok 

eredménye a rangsorolt adatbázis 1%-át figyelembe véve. A kötőkonformációk kiválasztásához 

használt értékelőfüggvények a vízszintes tengelyen vannak feltüntetve. A rangsoroláshoz 

használt értékelőfüggvényeket a jelmagyarázatban megadott színek jelölik. A pk utótag azokat a 

számításokat jelöli, ahol az Asp32 protonált állapotban volt. 

Ha a virtuális szűrést a protonált Asp32 aminosavat tartalmazó szerkezeten FlexX-Pharm 

algoritmussal végeztük hatékonyságnövekedést tapasztaltunk. Az 1FKN szerkezet esetében a 

legjobb dúsulási faktor 41 volt (Dock/Dock értékelőfüggvény kombináció, 17. ábra), ez a FlexX 

algoritmussal kapott eredményekkel közel azonos szűrési hatékonyságot jelent. Ha azonban 

mind a 25 dúsulási faktort tekintjük, láthatjuk, hogy a virtuális szűrés a legtöbb 

értékelőfüggvénykombináció esetében sokkal hatékonyabbnak bizonyult az aktív ligandumok 

felismerésében, mint a farmakofór megkötések nélkül használt FlexX. Az 1SGZ szerkezet 

esetében (18. ábra) a hatékonyságnövekedés jelentős, a legjobb dúsulási faktor ugyanis 39 volt, 

amit a FlexX/Dock értékelőfüggvénykombináció szolgáltatott. Utóbbi esetben a nyitott FLAP 

régióval rendelkező szerkezetben, a helyes konformáció nehezebben található meg, mint a 

ligandumot tartalmazó szerkezetben, ezért a helyes protonáltsági állapotok beállítása a 

farmakofór elemekkel együttesen tudja csak azt a hatékonyságot biztosítani, mint az 1FKN 

szerkezet esetében bármelyik feltétel (a megfelelő protonáltság, az előre megadott farmakofór) 

önmagában. 
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4.2. Virtuális szűrővizsgálatok GSK-3β inhibitorok azonosítására 

4.2.1. Kristályszerkezetek elemzése 

A szerkezeti elemzés során megállapítottuk, hogy a GSK-3β ligandumkötött és apo formái 

rendkívül hasonlóak. Az ATP-mimetikus inhibitorok és az enzim között kialakuló 

kölcsönhatások feltérképezéséhez a GSK-3β AMP-PnP-vel (1PYX)116 kristályosított formáját 

használtuk. Az 1PYX szerkezetben poláris kölcsönhatások azonosíthatók az Asp133, Val135, 

Glu185 és az AMP-PnP adenincsoportja között. (A ligandummal kölcsönható aminosavakat a 

19. ábra mutatja) 
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19. ábra. A) A ligandumkötésben résztvevő aminosavak és a kötött ligandumok az 1Q5K 

(narancssárga), 1Q4L (sárga), 1Q3W (kék), 1PYX (zöld), 1UV5 (bíborvörös), 1Q41 (vörös) és 

1Q3D (ibolya) kristályszerkezetekben. B) A nehézatomok számozása a Gln torziós szögeinek 

definiálásához. 
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Az 1Q4L, 1Q3W, 1Q41, 1UV5,118 1R0E,117 1Q5K, 1Q3D szerkezetekben található 

ligandumok a fent említett aminosavakkal szintén kölcsönhatásba lépnek. A röntgenszerkezetek 

jellemzően két (az 1Q4L csak egy) szerkezeti vízmolekulát tartalmaznak, amelyek a 

ligandumkötésben is szerepet játszanak. Az 1Q4L szerkezetben a Glu185 konformációja eltér az 

összes többi röntgenszerkezetben felvett konformációtól (torziós szög: 21 5−6−7−8/57 2−5−6−7). Az 

1Q4L szerkezetben a Glu185 oldallánc karboxilcsoportjának O atomja átveszi az egyik 

szerkezeti vízmolekula szerepét, ez magyarázza, hogy ebben a szerkezetben csak egy szerkezeti 

vízmolekula található. Az 1Q4L szerkezetet leszámítva a kristályszerkezeteket a Glu185 

konformáció alapján két csoportra oszthatjuk: 1Q3W, 1Q41, 1UV5, 1R0E (torziós szög: 

95 5−6−7−8/76 2−5−6−7) és 1Q5K, 1Q3D, 1PYX (torziós szög: 84 5−6−7−8/175 2−5−6−7). 

4.2.2. Virtuális szűrővizsgálatok 

4.2.2.1. Virtuális szűrési eljárás kidolgozása 

Mivel az aktív hely konformációja jelentősen befolyásolhatja a virtuális szűrések 

eredményeit, számításainkhoz mindegyik csoportból választottunk egy-egy reprezentánst. A 

virtuális szűrési eljárást így az 1Q4L, 1UV5 és az 1Q3D szerkezeteken és a ~0,5% hatásos 

molekulát tartalmazó WDI adatbázison a FlexX, FlexX-Pharm és a FlexE dokkoló algoritmusok 

használatával végeztük el. A három kristályszerkezetet és a három algoritmust kombinálva a 

legjobb dúsulást adó eljárást választottuk ki, amellyel a Richter vegyülettár egy alkönyvtárát 

(16299 molekula) teszteltük.5 

A FlexX algoritmus alkalmazásával az 1UV5 és 1Q4L szerkezetekbe történő dokkolás 

esetében a Gold értékelőfüggvény, míg az 1Q3D esetében a FlexX függvény rangsorolta a 

kötőkonformációkat a legjobban (20. ábra). A legjobb kötőkonformációk kiválasztásában a 

Dock, PMF és FlexX értékelőfüggvények bizonyultak a leghatékonyabbnak. A dúsulást 

elsősorban a rangsoroláshoz használt értékelőfüggvények befolyásolták. A legjobb 

konformációkat ezekben az esetekben a Dock, PMF és FlexX értékelőfüggvények közel azonos 

hatékonysággal válogatták ki. Az 1Q4L kristályszerkezetbe történő dokkolás esetében a legjobb 

dúsulási faktor 18, az 1UV5 és 1Q3D szerkezetek esetében pedig 14 volt. 
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20. ábra. Az 1UV5, 1Q3D és 1Q4L kristályszerkezeteken FlexX algoritmussal végzett 

virtuális szűrések eredménye. 

A farmakofór megkötések bevezetésével (FlexX-Pharm) a dúsulási faktor az 1UV5 esetében 

28-ra, az 1Q4L esetében 21-re, az 1Q3D esetében pedig 19-re nőtt. Mindhárom szerkezetbe 

történő dokkolás során a PMF, illetve a FlexX függvény rangsorolta vagy válogatta ki a legjobb 

kötőkonformációkat (21. ábra). A farmakofór megkötések mellett végzett virtuális szűrések 

dúsulása jóval érzékenyebbnek bizonyult a legjobb kötőkonformációk kiválogatására, mint a 

FlexX algoritmus alkalmazása esetében. Az 1Q4L kristályszerkezeten végzett virtuális szűrés 

esetében a kötőkonformációk kiválogatásában a FlexX, a kötőkonformációk rangsorolásában a 

PMF értékelőfüggvény bizonyult a legsikeresebbnek. Az 1UV5 és az 1Q3D esetében a 

kötőkonformációk kiválasztásában a PMF értékelőfüggvény, a kötőkonformációk 

rangsorolásában pedig a FlexX függvény bizonyult a leghatékonyabbnak. A 21. ábrán látható, 

hogy az 1Q4L szerkezet esetében a Chem értékelőfüggvénnyel nem lehetett olyan megoldásokat 

kiválasztani, amelyek rangsorolása 0-tól különböző dúsulási faktort eredményezett volna. A 

Chem értékelőfüggvény, az 1Q4L esetében a FlexX algoritmussal végzett szűrővizsgálatok során 

is szerény eredményt szolgáltatott. 
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21. ábra. Az 1UV5, 1Q3D és 1Q4L kristályszerkezeteken FlexX-Pharm algoritmussal 

végzett virtuális szűrések eredménye. 

A FlexX-Pharm nem küszöböli ki a valószínűtlen torziós energiával rendelkező 

megoldásokat. Ezért ezen megoldások számát csökkentendő, a ligandumok maximális 

megengedhető torziós energiáját 20 kJ/mol-ról 12 kJ/mol-ra csökkentettük. Ez a módosítás 

azonban nem befolyásolta jelentősen a dúsulást (22. ábra). A legjobb dúsulási faktorokat az 

1UV5 és az 1Q3D esetében a FlexX és a PMF értékelőfüggvényekkel, míg az 1Q4L esetében a 

Dock/Gold/Chem és a Gold kombináció alkalmazásával kaptuk (1UV5: 25; 1Q4L: 18; 1Q3D: 

19). 



 57

Dock PMF Gold
Chem

FlexX

Dock

PMF

FlexX
0

5

10

15

20

25

Dúsulási faktor

A kiválogatott kötőkonformációk rangsorolása

A kötőkonformációk 
kiválogatása

1UV5
FlexX-Pharm

Torziós energia: 12 kJ/mol

Dock
PMF
FlexX

 

Dock PMF Gold
Chem

FlexX

Dock

PMF

FlexX
0

5

10

15

20

25

Dúsulási faktor

A kiválogatott kötőkonformációk rangsorolása

A kötőkonformációk 
kiválogatása

1Q3D
FlexX-Pharm

Torziós energia: 12 kJ/mol

Dock
PMF
FlexX

 



 

 58

Dock PMF Gold
Chem

FlexX

Dock

PMF

FlexX
0

5

10

15

20

25

Dúsulási faktor

A kiválogatott kötőkonformációk rangsorolása

A kötőkonformációk 
kiválogatása

1Q4L
FlexX-Pharm

Torziós energia: 12 kJ/mol

Dock
PMF
FlexX

 

22. ábra. Az 1UV5, 1Q3D és 1Q4L kristályszerkezetekbe FlexX-Pharm algoritmussal történő 

dokkolások eredményei (a ligandumok megengedett maximális torziós energiája 

12 kJ/mol/torzió). 

 

PDB-kód FlexX FlexX-Pharm 
FlexX-Pharm 

(max. torziós energia: 12 kJ/mol) 

1Q3D 14 19 19 

1UV5 14 28 25 

1Q4L 18 21 18 

1Q3D-1UV5-1Q4L 14 nem számítható nem számítható 

8. táblázat. A rangsorolt adatbázis 1%-nál számított legjobb dúsulási faktorok. 

Az oldalláncokat a FlexE megközelítéssel flexibilisen kezelve, nem tapasztaltunk jelentős 

javulást a FlexX algoritmus dúsulási faktoraihoz képest (8. táblázat). A FlexE algoritmus nem 

engedi meg a farmakofór megkötések használatát, ezért ebben az esetben ezek hatását nem 

vizsgálhattuk. A FlexE megközelítéssel a FlexX algoritmus dúsulási faktorainak kombinációját 

kaptuk eredményül (23. ábra). A FlexX alkalmazásával a három szerkezeten végzett virtuális 

szűrővizsgálatok esetében az átlagos számítási idő 50 s körüli érték volt, ha FlexE 
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megközelítéssel a három szerkezetet szimultán kezeltük a számítási idő közel felére csökkent. 

A farmakofór feltételek bevezetése jelentősen javította a dúsulási faktorokat, ami azzal 

magyarázható, hogy jóval kevesebb inaktív molekula tett eleget a farmakofór feltételeknek, ezzel 

csökkentve a hamis pozitív találatok számát. A FlexE algoritmus alkalmazásával nem sikerült 

javítani a FlexX által szolgáltatott eredményeken, tehát az oldallánckonformációk kombinált 

alkalmazása és ezzel az aktív hely flexibilitásának részleges figyelembevétele nem gyakorolt 

észlelhető hatást a dúsulásra. Ezek az előzetes eredmények azt sugallják, hogy az 

oldalláncflexibilitás figyelembevétele vélhetően nem elegendő a fehérjeflexibilitás eredményes 

közelítésére.119 
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23. ábra. Az 1UV5, 1Q3D és 1Q4L kristályszerkezetekbe FlexE algoritmussal történő 

dokkolások eredményei. 

A virtuális szűrési eljárás optimalizálását követően a legnagyobb dúsulási faktort (28) adó 

eljárást, a FlexX-Pharm algoritmust és az 1UV5 kristályszerkezetet választottuk ki a vállalati 

alkönyvtár tesztelésére, és a valós szűrés eredményeivel történő tételes összehasonlításra. 

4.2.2.2. A vállalati vegyülettár egy alkönyvtárának valós szűrése (HTS) 

Mivel a HTS nem képezte részét a munkámnak, ezért a kísérleti eljárást és annak kidolgozását 

csak mellékletként adom meg az értekezés végén. A HTS teszt kidolgozásának részleteit 

mindenképpen érdemesnek tartom megismerni, mert segítheti a fejezet megértését. 
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Vizsgálataink során 16299 molekulát vetettünk alá nagy áteresztőképességű valós szűrésnek. 

Az alkönyvtár azonos volt a virtuális szűrés folyamán használttal. A mérések minőségét a Z’ 

faktorok számításával ellenőriztük: 

Z’ faktor = 1- ((3*SD(negatív_kontroll)+3*SD(pozitív_kontroll))/(átlag(negatív_kontroll)-

átlag(pozitív_kontroll))) 

ahol SD(negatív_kontroll) és SD(pozitív_kontroll) a pozitív és negatív kontrollok standard 

deviációját jelöli, átlag(negatív_kontroll), átlag(pozitív_kontroll) pedig a negatív és a pozitív 

kontroll mérések lumineszcencia intenzitás átlagértékeit. A Z’ faktor lehetséges maximuma 1. 

A Z’ faktorok 0,6-0,9 között változtak ami azt jelzi, hogy az alapvonal és a mérési pontok 

határozottan elkülönülnek egymástól.  

A gátlás% értéket a következőképpen számítottuk ki minden egyes tesztelt molekulára: 

Gátlás% = 100,0*(mért_nyers_adat-átlag(pozitív))/(átlag(negatív)-átlag(pozitív)) 

A 70%-nál nagyobb gátlás% értékkel rendelkező vegyületeket, amelyből 117 molekulát 

azonosítottunk, elsődleges találatoknak tekintettük. Az elsődleges találatokat további három 

párhuzamos méréssel erősítettük meg. A 16299 molekula valós szűrése végül 90 hitelesített 

találatot eredményezett. A 90 találatot hasonlósági elemzésnek vetettük alá, így 6 szerkezeti 

csoportot különítettünk el. A hasonlóságot a molekulák 2D-s UNITY ujjlenyomata alapján 

számított Tanimoto hasonlósági index segítségével adtuk meg. 

A tesztekkel interferáló gyakori találatok120 kiszűrése céljából a 90 hitelesített találatot három 

különböző tesztben is megvizsgáltuk. A hitelesített találatok közül egyik sem mutatott mérhető 

affinitást egy proteázzal, egy glutamát receptorral és egy peptiderg GPCR-rel szemben. Ezek az 

eredmények azt jelzik, hogy a GSK-3β tesztben hitelesített találatként azonosított molekulák 

nem tartoznak a gyakori találatok közé.121 

4.2.2.3. A vállalati vegyülettár egy alkönyvtárának virtuális szűrése 

A 16299 molekulát tartalmazó vállalati alkönyvtár virtuális szűrését az 1UV5 

kristályszerkezeten a FlexX-Pharm alkalmazásával végeztük (a ligandumok megengedett torziós 

energia maximuma 20 kJ/mol). A kötőkonformációk kiválasztásához és rangsorolásához a 

FlexX, illetve a PMF értékelőfüggvényeket használtuk. A dúsulási faktorokat a rangsorolt 

adatbázis 1, 2, 5 és 10%-ánál a HTS hitelesített találatai felhasználásával számítottuk ki, továbbá 
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megvizsgáltuk a dúsulási görbe lefutását az adatbázis 100%-ára is. 

A rangsorolt adatbázis 1%-ában található valós és hamis pozitív, illetve hamis negatív 

találatokat elemeztük és csoportosítottuk, majd ezeket a csoportokat összevetettük a HTS 

eredményeként kapott szerkezeti családokkal. A virtuális szűrés négy, a HTS során kapottakkal 

azonos vegyületcsaládot eredményezett. A virtuális szűrés (21) és a HTS (90) valós találatai által 

lefedett kémiai teret a Tanimoto távolságmátrix kiszámításával elemeztük. Az elemzés e 

bekezdésben felsorolt szempontjait részleteiben a 4.2.2.4. fejezetben, a kétféle eljárás 

összevetésénél fejtem ki. 

4.2.2.4. A valós és virtuális szűrési eredmények értékelése és összehasonlítása 

A szerkezet alapú virtuális szűrés hatékonyságát számos tanulmány tárgyalja. A szerzők 

kivétel nélkül virtuális könyvtárakat szűrtek, majd a rangsorolt adatbázis első 1%-át biológiai 

vizsgálatoknak vetették alá.3,4,122,123 A legjobb pontszámmal rendelkező molekulák hamis pozitív 

vagy valós pozitív találatok lehetnek (25. ábra). A hamis negatív molekulák rossz pontszámot 

kapnak, de a mért biológiai aktivitásuk valójában nagy. Ezek az adott a megközelítéssel nem 

azonosíthatók. A virtuális szűrési eljárás hitelesítése két párhuzamos vizsgálatot igényel: 

1) N molekulából álló vegyülettár valós szűrése, 

2) N molekulából álló, az előzővel azonos vegyülettár virtuális szűrése. 

Doman és munkatársai a DOCK algoritmust használva hasonlították össze a valós és a 

virtuális szűrés hatékonyságát. A protein tirozin foszfatáz 1B kristályszerkezetébe dokkoltak 

235000 molekulát, 400000 molekulát pedig valós szűrésnek vetettek alá. A virtuális szűrés 

találati aránya 34,8% volt, míg a valós szűrésé 0,021%. A két szűrés hatékonysága azonban nem 

vethető össze, mert a szűréseket két különböző adatbázison végezték. A két adatbázisban lévő 

molekulák tulajdonságaik (pl. molekulasúly, gyógyszerszerűség, fizikai-kémiai tulajdonságok) 

tekintetében jelentősen különböztek, ami a valós és a virtuális szűrővizsgálatok összevetését 

lehetetlenné teszi.3 

Howard és munkatársai a peptid-deformiláz enzimen végeztek szűrővizsgálatokat. 10000 

molekulát teszteltek valós szűréssel és 528439 molekulát vetettek alá virtuális szűrővizsgálatnak. 

Sajnos a két adatbázis tulajdonságeloszlása ebben az esetben is különbözött, ez pedig 

megakadályozta a virtuális és valós szűrési módszer közvetlen összevetését.122 

A fent említett tanulmányokon kívül egyéb kutatócsoportok is foglalkoztak a virtuális 

szűrések hatékonyságának részletes bemutatásával, de mindeddig olyan közlemény, ami a két 
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módszer alapos összehasonlítását ugyanazon könyvtár virtuális és valós szűrésén keresztül írja le 

nem született. Jelen vizsgálatainkkal ezt a hiányosságot kívántuk pótolni.  

Az vizsgálatot három fő szempont alapján végeztük el:  

1) a dúsulási faktorok összevetése 

2) a valós pozitív és hamis pozitív, valamint a valós pozitív és hamis negatív találatok 

összevetése 

3) a találatok csoportosítása és a csoportok összehasonlítása 

A 16299 molekula valós szűrése 117 elsődleges találatot eredményezett (gátlás%>70, 10 µM 

tesztkoncentrációban). A 117 elsődleges találat mérését 3-szor megismételtük, a 117-ből 90 

molekula mutatott 70%-nál nagyobb gátlást. A továbbiakban ezt a 90 molekulát használtuk fel a 

virtuális szűrés hatékonyságának elemzéséhez. 

A 9. táblázatban összefoglaltam a PMF és FlexX értékelőfüggvények felhasználásával kapott 

dúsulási faktorokat. A dúsulási faktorok a ~0,5% hatásos molekulát tartalmazó WDI adatbázison 

kidolgozott virtuális szűrési eljárás során kapottakkal összhangban vannak. A rangsorolt 

adatbázis 2, 5 és 10%-át alapul véve a dúsulási faktorok csökkentek az 1%-nál számított 

értékekhez képest (10. táblázat), ezért a továbbiakban az 1%-nál számított dúsulási faktorokat 

használtuk az elemzésekhez. 

Rangsorolás 
Dúsulási faktor 

FlexX PMF 

FlexX 23 (21) 19 (14) 

K
on

fo
rm

ác
ió

 
ki

vá
la

sz
tá

sa
 

PMF 23 (28) 12 (14) 

9. táblázat. A vállalati alkönyvtárat reprezentáló rangsorolt adatbázis 1%-ánál számított 

dúsulási faktorok. Zárójelben feltüntettem a virtuális szűrési eljárás kidolgozása során kapott 

dúsulási faktorokat. 
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Rangsorolt adatbázis 1% 2% 5% 10% 

Dúsulási faktor (PMF/FlexX) 23 11 5 3 

10. táblázat. A vállalati alkönyvtárat reprezentáló rangsorolt adatbázis 1, 2, 5 és 10%-ánál 

számított dúsulási faktorok. 

A dúsulási görbéken azt tanulmányozhatjuk, hogy a dúsulás hogyan változik a rangsorolt 

adatbázis %-ával (24. ábra). A virtuális és a valós dúsulási görbét a véletlenszerűen előforduló 

találatok egyeneséhez hasonlítottuk. A valós szűrés dúsulási görbéjéhez az adatbázist a tesztelés 

időpontja alapján rangsoroltuk.  

A valós szűrés dúsulása a tesztlemezen található vegyületek elrendezésétől függően eltér a 

véletlenszerűen előforduló találatok egyenesétől. A mérés ideje szerint rangsorolt adatbázis ~15 

és 25%-a között a dúsulás jobb, mint a véletlenszerűen előforduló találatok esetében és 

összemérhető a virtuális szűrés eredményeképpen kapott dúsulással. A rangsorolt adatbázis első 

15%-át tekintve a virtuális szűrés dúsulása jelentősen meghaladja a valós szűrésnél 

tapasztaltakat. A virtuális szűrés hatékonysága a valós szűrésével szemben az adatbázis első 5%-

ában mutatkozik meg igazán. Eredményeink alátámasztják a virtuális szűrések eddigi 

tapasztalatait, azaz a rangsorolt adatbázis első néhány %-ában a virtuális szűrés találati aránya 

jóval meghaladja a valós szűrés találati arányát. Meg kell jegyeznünk, hogy a virtuális szűrés a 

rangsorolt adatbázis 30%-a körül éri el teljesítőképességének maximumát, ezután a véletlenszerű 

és a valós szűrés hatékonysága jobb. Ha az adatbázis 100%-át figyelembe vesszük, virtuális 

szűréssel az aktív molekulák 45%-át találtuk meg, míg valós szűréssel több, mint kétszer annyi 

aktív molekulát sikerült azonosítani. A továbbiakban a valós szűrés esetleges hamis negatív 

találataitól eltekintve a 90 hitelesített molekulát tekintettük az adatbázisban található összes 

hatásos molekulának (100%). 
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24. ábra. A vállalati alkönyvtár valós és virtuális szűrésének dúsulási görbéje. 

A következő lépésben a két szűrési eljárás valós és hamis pozitív, valamint negatív találatait 

elemezzük (25. ábra). A 25. ábrán a farmakofór feltételeknek eleget tett 5904 molekula gátlás% 

értékeit a FlexX pontszámok függvényében tüntettem fel. A virtuális szűrés találatainak a 

rangsorolt adatbázis első 1%-át tekintettük. A virtuális szűréssel 21 hitelesített valós pozitív és 

141 hamis pozitív találatot azonosítottunk. A találati arány 12,9% (21/162) volt a virtuális és 

0,55% (90/16299) a valós szűrés esetében. A virtuális szűrés viszonylag magas hamis pozitív 

arányát a magasabb találati arány ellensúlyozza. A virtuális szűrés alapján tehát 162 molekulát 

választhattunk volna ki biológiai tesztelésre, amelyek közül 21 molekula bizonyult valóban 

aktívnak. A virtuális szűrés dúsulási faktora a rangsorolt adatbázis 1%-ánál 23. A találati arány 

és a dúsulási faktor a szakirodalomban közölt virtuális szűrővizsgálatok eredményével 

összhangban van.124 
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25. ábra. A mért gátlás% értékek ábrázolása a FlexX pontszámok függvényében. A kék 

pontok a nem hitelesített HTS találatokat jelölik. A piros karika a valós +/- találatokat, a zöld a 

hamis +/-találatokat jelzi. 

Az értékelőfüggvények által szolgáltatott pontszámok és a biológiai mérések eredményei nem 

korreláltak egymással. Köztudott, hogy a valós szűrés mérési eredményei pontatlanok 

(egypontos mérések), azaz a biológiai aktivitásértékek és pontszámok között nem várható 

korreláció. A szakirodalomban található számítások arra engednek következetni, hogy a 

biológiai mérések és a pontszámok között még a sorrenden alapuló rangkorreláció is korlátozott. 

A biológiai és a virtuális szűrés során becsült aktivitások eloszlása is különböző. A biológiai 

aktivitás értékek eloszlásának maximuma 10%-os gátlásérték körül lelhető fel, míg a dokkolás 

során kapott pontszámok eloszlásának maximuma körülbelül 50%-nál található. Ez utóbbi a 

dokkolás bizonytalanságára utal. 

A virtuális szűrés bizonytalanságának egyik legfontosabb következménye a hamis negatív 

találatok nagy száma (69 molekula), ami azt jelzi, hogy a hitelesített találatok nagy részét a 

virtuális szűrés elvesztette. A HTS során a méréseket rekombináns fehérjén hajtottuk végre, és a 

kináz reakció után oldatban maradt ATP mennyiségét mértük. A biológiai mérésekkel az ATP 

kompetitív és nem kompetitív inhibitorok között nem tudtunk különbséget tenni. Ezzel szemben 

a virtuális szűrővizsgálatokhoz csak a GSK-3β ATP kötőhelyét használtuk fel, ezért a nem-ATP-

kompetitív inhibitorokat ilyen módon szükségszerűen elveszítettük. A HTS találatok nagyfokú 

+ 

+ 

- 

- 
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szerkezeti változatosságát és a virtuális szűrés nagy számú hamis negatív találatát ezzel a 

különbséggel magyarázhatjuk. A FlexX-Pharm algoritmussal a farmakofór feltételek teljesülése 

mellett a 16299 molekulából 5904 molekulát lehetett dokkolni. A hamis negatív molekulák vagy 

rossz (nagy) pontszámot kaptak vagy a farmakofór feltételeknek nem feleltek meg. 49 molekula 

nem teljesítette a farmakofór feltételeket, és 20 molekula kapott rossz pontszámot a 69 hamis 

negatív molekula közül. Utóbbi megfigyelés arra utal, hogy az értékelőfüggvények pontatlansága 

a hamis negatív találatok egyik forrása. Bár az értékelőfüggvények kombinációja a virtuális 

szűrési eljárás kidolgozása és a valós molekulakönyvtáron való tesztelése során kielégítő és 

összemérhető dúsulást eredményezett, feltételezzük, hogy a biológiai teszt jellegén kívül az 

értékelőfüggvények pontatlansága is hozzájárult a hamis negatív találatok nagy számához. A 

hamis negatív találatok másik jelentős forrását a FlexX-Pharm algoritmus, azaz a farmakofór 

feltételek melletti dokkolás alkalmazása képezte. A FlexX-Pharm 49 molekulát nem volt képes 

az aktív helyre helyezni. A rosszul pozícionált molekulák további vizsgálata során kiderült, hogy 

a 49 molekulából 48 esetben nem teljesültek a farmakofór feltételek, és egy esetben a FlexX 

algoritmus maga sem talált megoldást a dokkolás során. 

A kémiai tér 2D-s vetülete - többdimenziós skálázás
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26. ábra. A hitelesített találatok által lefedett kémiai tér kétdimenziós vetülete. A virtuális 

szűrés valódi pozitív (●) és hamis negatív (○) találatai. 

A virtuális és a valós szűrés találatai a kémiai teret a 26. ábrán látható módon fedik le, 
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bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a két eljárás eredményei összevethetőek. Az elemzést 

többdimenziós skálázással végeztük el a 90 molekulára számított Tanimoto távolságmátrixra. A 

többdimenziós skálázás a faktoranalízis alternatívája, az elemzés célja a megfigyelt egyedek 

közti hasonlóságot/különbözőséget visszaadó összevont dimenziók (több megfigyelési 

szempontot egyszerre visszatükröző, egyszerűsített változók) megtalálása, ám amíg a 

faktoranalízis a hasonlóságot/távolságot korrelációs vagy kovariancia mátrixoknál értelmezi, 

addig itt bármilyen jellegű hasonlóság/távolságmátrix használható (elégséges feltétel a 

rangsorolhatóság). 
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 Általános szerkezeti képlet HTS VS VS+SS 

1. csoport 

 

8 (83) 2 (81) 34 (19) 

2. csoport 

 

6 (83) 2 (90) 4 (87) 

3. csoport 

 

6 (75) 2 (83) 2 (83) 

4. csoport 

 

3 (90) 1 (90) 2 (93) 

5. csoport 

 

4 (90) 0 0 

6. csoport 

 

4 (100) 0 0 

11. táblázat. A valós és a virtuális szűréssel azonosított vegyületcsoportok. VS: virtuális 

szűrés, HTS: valós szűrés, VS+SS: hasonlósági keresés a virtuális szűrés találataival. A 

zárójelben a találatok átlagos gátlás% értékeit tüntettem fel. 

A valós szűrés során hat különböző szerkezeti csoportot (11. táblázat) azonosítottunk, míg 

virtuális szűréssel négyet. A találatokat nem vethetjük össze tételesen, ha a virtuális és a valós 

szűrést különböző molekulákat tartalmazó adatbázison végezzük.  

Jelenlegi ismereteim szerint, a szakirodalomban található összehasonlító tanulmányokban a 

virtuális és a valós szűrővizsgálatokat különböző adatbázisokon végezték el, ezzel 
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magyarázható, hogy a PTP-1B3 esetében a találati listák teljesen különböztek, a 

dihidrodipikolinát,4 angiogenin123 és peptid-deformiláz122 esetében pedig részben fedtek csak át. 

A különböző adatbázisok szűrése a közvetlen összehasonlítást nem teszi lehetővé, ennek 

elkerülése érdekében, a jelen tanulmányban ugyanazon az adatbázison végeztük el a virtuális és 

valós szűrővizsgálatokat. A találati listák átfedése a virtuális szűrési eljárás sikerét jelzi. A 

virtuális eljárás az 1-4-es csoportokba tartozó aktív molekulák 25-30%-át azonosította. Az 5-6-os 

csoportokat nem sikerült a virtuális szűrési eljárással azonosítani. 

A virtuális szűrési eljárás a HTS-sel azonosított találatokat csak részben találta meg, ami arra 

enged következtetni, hogy az értékelőfüggvények és a farmakofór megkötések a kémiai tér egyes 

részeit kizárták a találati listából. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fehérjemolekula merev 

testként történő kezeléséből adódó hibát sem, ennek tudható be, hogy az egyes csoportokon belül 

számos közös szerkezeti elemmel rendelkező molekulát nem sikerült megtalálni. Ezen 

hiányosságok kezelésére hasonlósági kereséssel (VS+SS), 0,85-ös maximális Tanimoto 

hasonlósági index (2D-s UNITY ujjlenyomat) mellett a 11. táblázatban feltüntetett számban 

találtunk az adott csoportokba tartozó molekulákat. A táblázat VS+SS oszlopa szerint, a HTS 

hitelesített találatainak egy részét sikerült hasonlósági kereséssel azonosítani. Az 1. csoport 

esetében a 19 átlagos gátlás% érték arra utal, hogy a 8 hitelesített HTS találaton kívül 26 inaktív 

molekulát is találtunk. A 2. és a 4. csoport esetében rendre további 2 és 1 hatásos molekulát 

sikerült hasonlósági kereséssel azonosítani. 

HTS-sel 90 hitelesített találatott azonosítottunk, amiből 31 molekulát 6 szerkezeti csoportba 

soroltunk. A fennmaradó 59 molekula egyedi kémiai szerkezettel rendelkezett, mivel ezek nem 

vezérmolekulaszerű találatok voltak, ezért ezekkel a molekulákkal a 11. táblázatban nem 

számoltam el. 

4.3. Virtuális szűrővizsgálatok JNK-3 inhibitorok kereséséhez 

4.3.1. Kristályszerkezetek elemzése 

A rendelkezésre álló öt szerkezet aminosavszekvencia homológia alapján történő illesztését 

elvégezve megállapítottuk, hogy az 1JNK,126,127 1PMN,125 1PMQ,125 1PMV125 

kristályszerkezetek hasonlóak. A JNK-3 fehérje N-terminális doménje (45-149, 379-400) főként 

β-redőzőtt szerkezetű, míg a C-terminális domén (150-211, 217-374) jellemzően α-hélix 

másodlagos szerkezeti elemeket tartalmaz. A két domén között helyezkedik el az ATP-kötőhely. 

Az ATP-kötőhelyen egy glicinben gazdag, flexibilis lánc (Gly-gazdag lánc, 71-78) az 1PMU125 

szerkezetben a másik négy szerkezet Gly-gazdag láncától eltérő konformációt vesz fel. Az 
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1PMN, 1PMQ, 1PMV és 1JNK szerkezetek Gly-gazdag régiója és az 1PMU szerkezet megfelelő 

része közötti maximális távolság 7,6 Å körüli értéket mutat (27. ábra). 

 

27. ábra. Az 1PMV (lila), 1JNK (sárga), 1PMN (kék), 1PMU (vörös) és 1PMQ (zöld) 

szerkezetek aktív helye. Az ábrán az 1JNK kristályszerkezetben található (AMP-PnP) ligandum 

van feltüntetve. 

Az 1PMU szerkezetben az inhibitor négy hidrogénhidat létesít, egyet a Met149, kettőt a 

Gln155 és egyet a Gln75 aminosavakkal. Az utóbbi kölcsönhatás felel valószínűleg a Gly-

gazdag hurok eltérő konformációjáért. Az 1PMN, 1PMQ, 1PMV és 1JNK szerkezetek összes 

nehézatomjának illesztése 0,8 Å körüli átlagos RMSD értéket eredményezett, ami azt jelenti, 

hogy a szerkezetek között nem találkoztunk jelentős domén vagy láncmozgásokkal. 

Az oldalláncok konformációját megvizsgálva az öt kristályszerkezet jelentős eltéréseket 

mutat. Az oldalláncokat felépítő nehézatomok illesztése a következő aminosavak esetében 

nagyobb, mint 2,0 Å átlagos RMSD értéket adott: Arg107, Met115, Ile124, Met146, Glu147, 

Asn152 és Gln155 (a Gly-gazdag láncot alkotó aminosavoldalláncok kivételével). 

4.3.2. Virtuális szűrővizsgálatok 

A JNK-3 virtuális szűrővizsgálatokat a FlexX, FlexX-Pharm és a FlexE algoritmusokkal 

végeztük el.119 

4.3.2.1. Virtuális szűrővizsgálatok a FlexX algoritmussal  

Az öt kristályszerkezeten a FlexX algoritmussal végzett virtuális szűrővizsgálatok legjobb 

eredményeit a 12. táblázatban foglaltam össze. 

A legnagyobb dúsulási faktort (11) az 1PMN és 1PMV esetében akkor kaptuk, ha a 

kötőkonformációkat a FlexX vagy Dock értékelőfüggvényekkel rangsoroltuk. Az 1JNK esetében 

Gly-gazdag lánc 
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a Chem értékelőfüggvény (13), míg az 1PMQ esetében a Dock, Gold és a Chem (13) 

értékelőfüggvény alkalmazásával értük el a legjobb dúsulási faktorokat adó rangsort. A legjobb 

dúsulási faktort akkor kaptuk, amikor a virtuális szűréseket az 1PMU szerkezeten végeztük el és 

a kötőkonformációkat a Gold és a FlexX függvényekkel rangsoroltuk.  

1PMQ Dock PMF Gold Chem FlexX 1PMU Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 4 0 9 4 0 Dock 21 5 21 16 16 
PMF 13 0 13 13 0 PMF 0 0 5 5 11 
Gold 4 0 9 9 0 Gold 16 11 16 16 21 
Chem 4 4 9 9 0 Chem 5 0 5 0 0 
FlexX 9 4 9 13 0 FlexX 0 0 0 5 5 

 

1PMN Dock PMF Gold Chem FlexX 1PMV Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 5 0 0 5 5 Dock 5 0 0 5 5 
PMF 0 0 5 5 11 PMF 0 0 5 5 11 
Gold 11 0 0 0 11 Gold 11 0 0 0 11 
Chem 5 0 5 0 0 Chem 5 0 5 0 0 
FlexX 0 0 0 5 5 FlexX 0 0 0 5 5 

 

1JNK Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 4 0 4 9 4 
PMF 4 0 0 13 4 
Gold 4 4 9 9 4 
Chem 4 4 4 9 4 
FlexX 4 4 4 9 4 

12. táblázat. A JNK-3 kristályszerkezeteken FlexX algoritmussal végzett virtuális szűrések 

eredményei. A kötőkonformációk kiválogatásához használt függvényeket függőleges, míg a 

rangsorolásukhoz használtakat vízszintes sorrendben tüntettem fel. A dúsulási faktorokat a 

rangsorolt adatbázis 1%-ánál számítottuk. 

A kötőkonformációk kiválogatásában a PMF és a Gold függvények mutatkoztak hatékonynak 

az 1PMN és az 1PMV szerkezeteken végzett virtuális szűrések kiértékelésénél. Az 1JNK és az 

1PMQ szerkezeteken végzett virtuális szűrések esetében a PMF függvény válogatta ki a legjobb 

dúsulási faktort eredményező kötőkonformációkat, míg az 1PMU esetében a Dock és a Gold 

függvény. 

Az 1PMN, 1PMQ, 1PMV és az 1JNK szerkezeteken végzett virtuális szűrővizsgálatok 

hasonló dúsulási faktorokat eredményeztek. A négy szerkezetet tekintve nem találunk jelentős 

láncmozgásokat, a szerkezetek közötti különbség csak az oldallánckonformációkban mutatkozik 

meg. Várakozásainknak megfelelően, a négy szerkezeten végzett virtuális szűrővizsgálatokkal az 

ismert aktív molekulákat hasonló hatékonysággal lehetett kiválogatni.  
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Az 1PMU szerkezet esetében a virtuális szűrés jóval hatékonyabbnak bizonyult. Ez azzal 

magyarázható, hogy az 1PMU szerkezet aktív helyén többféle kölcsönhatás kialakítására van 

lehetőség. 

4.3.2.2. Virtuális szűrővizsgálatok a FlexX-Pharm algoritmussal 

A farmakofór megkötések bevezetése szinte minden esetben javította a virtuális szűrés 

hatékonyságát. A dúsulási faktorokat a 13. táblázatban foglaltam össze. 

Az 1PMN szerkezet esetében a legjobb (31) dúsulási faktor körülbelül háromszorosára nőtt a 

FlexX algoritmussal kapott (11) dúsulási faktorhoz képest. A legnagyobb dúsulási faktort a 

Gold/FlexX értékelőfüggvények kombinációja szolgáltatta. Az 1PMQ szerkezet esetében a 

legjobb dúsulási faktort (17) a PMF/Dock függvények alkalmazásával kaptuk eredményül. Az öt 

szerkezet közül az 1PMV és az 1PMU szerkezeteken végzett virtuális szűrések bizonyultak a 

leghatékonyabbnak. Az 1PMV szerkezeten végzett dokkolások megoldásait a Dock és a Gold 

függvények azonos hatékonysággal válogatták ki, míg a rangsorolásban a Chem függvény 

bizonyult a legjobbnak. Az 1PMU esetében a Dock, PMF, Gold és a FlexX függvények 

válogatták ki és a Chem és FlexX függvények rangsorolták a legjobb dúsulást (57) adó 

kötőkonformációkat. Az 1JNK esetében a számított 25 dúsulási faktor közül 21 dúsulási faktor 

értéke 0 volt. 

Ebben az esetben is megállapítható, hogy a farmakofór feltételek alkalmazásával a dúsulás 

általánosan javítható. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a farmakofór megkötésekkel 

több inaktív molekula szűrhető ki. A farmakofór feltételek alkalmazásával ugyanakkor csökken a 

jelölt ligandum konformációs szabadsági fokainak száma, ezért a feltételek megállapításánál 

érdemes körültekintéssel eljárni, és az összes lehetséges információforrást (mutációs adatok, 

kristályszerkezetek) alapul venni. Az ilymódon „irányított” dokkolással a lehetséges megoldások 

számát korlátozzuk, ugyanakkor a „helyes” (nagyobb dúsulási faktort adó) kötőkonformációk 

azonosításának valószínűségét növelhetjük. Természetesen az elmondottak nem általános 

érvényűek, de az esetek jó részében működnek. 

Mindközül az 1PMU szerkezeten végzett virtuális szűrés bizonyult a leghatékonyabbnak. A 

JNK szerkezetekben a ligandumkötésben főleg a hidrogénhidak játszanak jelentős szerepet. 

Mivel a hidrogénhidak kölcsönhatási geometriája jól körülhatárolható, a dokkolások során 

mellékfeltételként eredményesebben használhatók, mint a hidrofób kölcsönhatások. 
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1PMQ Dock PMF Gold Chem FlexX 1PMU Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 4 0 13 13 4 Dock 14 29 29 57 57 
PMF 17 0 13 13 4 PMF 0 14 14 57 57 
Gold 9 0 9 13 4 Gold 14 14 29 57 57 
Chem 9 9 9 13 0 Chem 14 29 29 43 43 
FlexX 13 4 9 13 0 FlexX 0 29 29 57 57 

 

1PMN Dock PMF Gold Chem FlexX 1PMV Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 13 0 6 13 25 Dock 21 0 26 42 11 
PMF 0 0 6 6 13 PMF 16 5 16 21 5 
Gold 13 0 0 13 31 Gold 26 0 21 42 16 
Chem 13 0 6 13 13 Chem 26 0 26 26 0 
FlexX 13 0 13 19 25 FlexX 11 0 11 21 11 

 

1JNK Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 16 0 0 0 0 
PMF 0 0 0 0 0 
Gold 16 0 0 0 0 
Chem 16 0 0 0 0 
FlexX 16 0 0 0 0 

13. táblázat. A JNK-3 kristályszerkezeteken FlexX-Pharm algoritmussal végzett virtuális 

szűrések eredményei. A kötőkonformációk kiválogatásához használt függvényeket függőleges, 

míg a rangsorolásukhoz használtakat vízszintes sorrendben tüntettem fel. A dúsulási faktorokat a 

rangsorolt adatbázis 1%-ánál számítottuk. 

4.3.2.3. Virtuális szűrővizsgálatok a FlexE algoritmussal  

Első lépésben három egyesített fehérjeszerkezetet hoztunk létre az 1PMU, 1PMV, 1PMN, 

1PMQ és 1JNK; az 1PMV, 1PMN, 1PMQ és 1JNK; valamint az 1PMV, 1PMN és 1PMQ 

szerkezetek illesztésével. 

A szerkezeti analízis során megállapítottuk, hogy az 1PMU szerkezetben található Gly-

gazdag lánc konformációja jelentősen különbözik a másik négy szerkezetétől. A FlexE 

algoritmus a hasonló szerkezeti elemeket (oldallánc és főlánc) azonosként kezeli (29. ábra).  
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28. ábra. A FlexE algoritmus a különböző szerkezeti elemek kombinálásával az 

aminosavoldalláncoknak korlátozott mértékű flexibilitást biztosít. 

Azokat a szerkezeti elemeket, amelyek nem kombinálhatók egymással a kialakuló 

valószínűtlen/lehetetlen kötésszögek, kötéstávolságok következtében, az algoritmus 

összeférhetetlen elemeknek nevezi. Az összeférhetetlen elemek sokasága végeredményben a 

FlexE program működését teheti lehetetlenné. Ez történt az öt kristályszerkezetet tartalmazó 

egyesített fehérjemodell használata esetében is, az eltérő konformációjú Gly-gazdag lánc 

következtében az összeférhetetlen elemek száma kezelhetetlen nagyságú volt, ami programfutási 

hibát okozott. Ezek tudatában felmerül a kérdés miféle láncmozgások tanulmányozására 

alkalmas a FlexE algoritmus? A FlexE algoritmust bemutató közleményben a tanulmányozott 

láncmozgások Cα-Cα (a megfelelő atompárok között) távolsága 2-3 Å körül mozgott. 

Tekinthetjük-e ezt valójában láncelmozdulásnak? A vizsgálataink egyértelműen bizonyították (a 

BACE szerkezet vizsgálata is alátámasztotta ezt a megállapítást), hogy az algoritmus nem képes 

kezelni azokat a körülbelül 8 aminosavból álló főláncelmozdulásokat, ahol a Cα-Cα (a megfelelő 

atompárok között) távolsága 7-8 Å körül mozog.119 Az 1PMU szerkezetet ezért ki kellett 

hagynunk az egyesített fehérjemodellből. 

A három, 1PMV, 1PMN, 1PMQ, szerkezetből álló egyesített fehérjemodellen végzett virtuális 

szűrővizsgálatok legjobb dúsulási faktora 4 volt (14. táblázat). Ez az érték a FlexX algoritmus 

alkalmazásával a három kristályszerkezet bármelyikére kapott érték alatt marad. A négy, 1PMV, 

1PMN, 1PMQ és 1JNK, szerkezetből álló egyesített fehérjemodellen végzett virtuális 

azonos szerkezeti elem 

különböző szerkezeti elemek 
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szűrővizsgálatok legjobb dúsulási faktorát a PMF/Chem függvénykombináció használatával 

kaptuk (14. táblázat). Azonban ez a legnagyobb dúsulási faktor (13) sem haladta meg a FlexX 

algoritmus alkalmazásával kapott legjobb értéket (13). 

1PMV-1PMN-1PMQ-1JNK Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 0 0 4 0 4 
PMF 0 0 4 13 4 
Gold 0 0 4 0 6 
Chem 4 0 0 0 0 
FlexX 0 0 4 8 4 

 

1PMV-1PMN-1PMQ Dock PMF Gold Chem FlexX 
Dock 0 0 4 0 4 
PMF 0 0 4 4 4 
Gold 0 0 4 0 4 
Chem 0 0 0 0 0 
FlexX 0 0 4 4 4 

14. táblázat. A JNK-3 kristályszerkezeteken FlexE algoritmussal végzett virtuális szűrések 

eredményei. A kötőkonformációk kiválogatásához használt függvényeket függőleges, míg a 

rangsorolásukhoz használtakat vízszintes sorrendben tüntettem fel. A dúsulási faktorokat a 

rangsorolt adatbázis 1%-ánál számítottuk. 

Az egyesített fehérjemodell 1JNK kristályszerkezettel történő bővítése a FlexE hatékonyságát 

javította ugyan, de ez az eljárás a FlexX teljesítményét még így sem haladta meg. 

A FlexE algoritmus előnye a FlexX algoritmussal szemben a számítási időszükségletében 

jelentkezik. A FlexE algoritmussal lehetőségünk van több szerkezetet szimultán kezelni, ezzel az 

egy ligandum dokkolására fordított átlagos idő akár közel felére is csökkenhet (15. táblázat). 

 

PDB kód FlexX FlexX-összes FlexE 

1PMN-1PMV-1PMQ 61 s 190 s 82 s 

1JNK-1PMN-1PMV-1PMQ 63 s 261 s 120 s 

15. táblázat. Az átlagos számítási idő értékei 

Bár a FlexE program hatékonyságát nem vethetjük össze közvetlenül a FlexX-Pharm 

algoritmuséval, mert különböző alapelvek szerint működnek, mégis érdemes megfigyelni, hogy a 

két különböző eljárás ugyanazon az adatkészleten milyen dúsulási faktorokat eredményez. A 

FlexX két bővített változatát összemérve látható, hogy a FlexX-Pharm elgondolás jóval 

hatékonyabban működik, mint a FlexX másik (FlexE) bővített változata. 
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A FlexE algoritmus fejlesztése azonban még a kezdeti fázisában van - bár a program 

kereskedelmi forgalomban kapható - amit a programhibák és a FlexX modulban elérhető 

funkciók (Cscore modul, farmakofór feltételek) hiánya is jelez. Hiányosságai ellenére is 

állíthatjuk, hogy az elgondolás, illetve annak megvalósítása sem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. A FlexE használatával a hasonló szerkezetek, bár szimultán kezelhetők, de a 

szerkezetek kombinációi nem vezetnek a virtuális szűrési eljárások jelentős minőségi 

javulásához. A FlexE algoritmus azonban egyéb praktikus célokra remekül felhasználható, ilyen 

például az azonos szerkezetek különböző protonáltsági állapotainak szimultán vizsgálata.119 

Az algoritmus alkalmazásának általunk feltárt korlátaival magyarázható, hogy a FlexE 

alkalmazására a FlexE algoritmust bemutató közleményen és egy konferencia előadás 

összefoglalóján kívül a szakirodalom alapos áttanulmányozása után sem találtam példákat. Az 

utóbbi összefoglalóban a szerzők CDK2 szerkezeteken végzett virtuális szűrővizsgálatokról 

számolnak be. Hasonlóan a mi eredményeinkhez a FlexE algoritmus alkalmazásával nem 

sikerült a FlexX algoritmus által produkált eredményeket megközelíteniük.128 
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5. Összefoglalás 

A dolgozatomban három különböző fehérjén megvalósított virtuális szűrővizsgálaton 

keresztül a virtuális szűrések kritikus pontjait, előnyeit és korlátait igyekeztem feltárni, 

megvizsgálni és értelmezni. A dolgozatban egy aszpartil-proteázt (BACE), egy szerin/treonin 

kinázt (GSK-3β) és egy stresszfehérjét (JNK-3) választottam vizsgálatom tárgyául. 

A BACE enzimen végzett virtuális szűrővizsgálatok rámutattak arra, hogy az aktív helyen az 

egyes oldalláncok protonáltsági állapota meghatározó, ez a szűrővizsgálatok eredményességét 

jelentősen befolyásolhatja. A BACE enzim apo és ligandumkötött formája elsősorban a FLAP 

régió konformációjában különbözik egymástól. Az enzim konformációja a ligandumkötés 

következtében megváltozik, a FLAP régió bezáródik. A konformációváltozás tudatában 

elkerülhetetlen volt mind az apo, mind pedig a ligandumkötött forma vizsgálata. A különböző 

kristályszerkezetek tanulmányozásával rámutattunk arra, hogy a ligandumkötött 

kristályszerkezetekbe történő dokkolás kedvezőbb eredményeket hoz, mivel a ligandum által 

kialakított konformációjú aktív helyen több lehetőség kínálkozik a lényeges kölcsönhatások 

kialakítására. A szerkezetmeghatározásokhoz használt kristályok pH ~6-7 értéken készültek, a 

katalitikus aminosavoldalláncok pKa értékeit a kristályosítás pH értékén számítottuk. 

Számításaink szerint pH 6-7 körüli értéken csak az Asp228 aminosavoldallánc van deprotonált 

állapotban. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a virtuális szűrést megelőzően szükséges a 

fehérje titrálható oldalláncainak pKa értékeit kiszámítani és a protonáltsági állapotot a 

kristályosítás pH értékén meghatározni. Nem zárható ki, hogy a fehérjemolekula konformációja 

különböző pH értékeken jelentősen megváltozik. Ha az optimális aktivitáshoz szükséges pH 

értéken szerkezeti információ nem áll rendelkezésre, úgy az elérhető kísérleti eredmények által 

szolgáltatott szerkezeti információt érdemes és szükséges felhasználni. 

A GSK-3β enzimen végzett virtuális szűrés és annak közvetlen összevetése a valós szűrés 

eredményeivel a virtuális szűrővizsgálatok hatékonyságának alapos elemzését tette lehetővé. 

Legjobb tudásunk szerint, a szakirodalomban mindmáig nem jelent meg olyan közlemény, 

amelyben ugyanazon az adatbázison végrehajtott virtuális és valós szűrést hasonlítják össze. 

Vizsgálataink a kristályszerkezetek elemzését, a virtuális és valós szűrési eljárás optimalizálását, 

valamint a virtuális és valós szűrés eredményeinek közvetlen összehasonlítását foglalják 

magukban. A kétféle szűrési eljárás összevetésével megállapítottuk, hogy a virtuális szűrés nem 

képes az összes, valós szűrés által azonosított, aktív molekula kiszűrésére, de költség- és 

időtakarékos eljárás. A virtuális szűréssel rangsorolt adatbázis első 1%-ában (162 molekula) a 

16299 molekulát tartalmazó adatbázisból 21 aktív molekulát sikerült azonosítanunk. A 21 
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molekula 4 szerkezeti csoportot képviselt. A valós szűrés során 16299 molekula biológiai 

aktivitásának mérésével 90 hitelesített találatot azonosítottak. A 90 molekula 6 jellemző 

szerkezeti csoportba tartozott. A virtuális szűrővizsgálatokkal a 6 szerkezeti csoportból csak 

négyet sikerült azonosítani. A biológiai tesztelés találatai között elvileg ATP-kompetitív és nem-

ATP-kompetitív inhibitorokat is találhattunk, ellentétben a virtuális szűrés találataival, amely 

kizárólag az ATP-kompetitív inhibitorokat volt képes azonosítani. Ez egy lehetséges magyarázat 

arra, hogy virtuális szűréssel miért veszítettünk el több szerkezeti-csoportot is. A virtuális 

szűrővizsgálat valós pozitív találatain megvalósított hasonlósági kereséssel a 4 csoporthoz 

tartozó 23 molekulából 16 molekulát sikerült megtalálni. A virtuális szűrés eredményeit tehát 

utólagos feldolgozásnak is alávethetjük, amivel az elvesztett, de a hitelesített találatokhoz 

kémiailag hasonló szerkezeteket visszakereshetjük. A virtuális szűrés nagyszámú hamis pozitív 

és negatív találatainak ellenére is idő- és költségtakarékos eljárásnak bizonyult a valós szűréshez 

képest. Tapasztalataink szerint a virtuális és valós szűrés nem helyettesíti, inkább kiegészíti 

egymást. 

A JNK-3 kristályszerkezeteken egy hatékony virtuális szűrési eljárást dolgoztunk ki és az 

oldalláncokat flexibilisen kezelő FlexE algoritmus hatékonyságát vizsgáltuk meg. A JNK-3 

kristályszerkezeteken végzett virtuális szűrővizsgálatok egy újabb példát szolgáltattak arra, hogy 

a fehérje konformációja a szűrővizsgálat kimenetelét alapvetően befolyásolja, azaz a 

szűrővizsgálatok sikerének egyik legfontosabb kulcsa a fehérje konformációja. Egy újabb példát 

láthattunk a farmakofór megkötések sikeres alkalmazására is, ami azt sugallja, hogy a megfelelő 

ismeretek birtokában a receptor aktív helyén legtöbbször felállítható egy olyan farmakofór, 

amely a virtuális szűrések hatékonyságát képes jelentősen javítani. A JNK-3 szerkezetben 

jelenlévő flexibilis Gly-gazdag lánc konformációváltozását a FlexE algoritmussal kíséreltük meg 

figyelembe venni, ez azonban az algoritmus teljesítőképességét meghaladta, ezért kizárólag az 

oldallánckonformációk virtuális szűrővizsgálatokra gyakorolt hatását vizsgáltuk meg. 

Eredményeink szerint a FlexE elgondolás a virtuális szűrővizsgálatok eredményeit minőségileg 

nem javította, az elérhető számítási idő csökkenés okán, ennek ellenére a molekulatervezés egy 

praktikus eszköze lehet. Kétségtelen, hogy a FlexE algoritmus kínálta lehetőségeket a 

közeljövőben - a használatát megnehezítő programhibák javítása után - további vizsgálatoknak 

kell alávetni. 

A három szerkezeten végzett virtuális szűrővizsgálatokkal rámutattam arra, hogy a fehérje 

flexibilitásával minden esetben számolni kell. A ligandumkötés következtében az aktív helyen 
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egyrészt az aminosavoldalláncok konformációja változhat meg, másrészt a főlánc 

elmozdulásával is számolhatunk. Vizsgálataimból kiderül, hogy a főlánc elmozdulások mellett, 

az aminosav oldalláncok konformációbeli különbségei is jelentős hatást gyakorolhatnak a 

virtuális szűrések dúsulására. Tapasztalataim alapján elmondható, hogy jelenleg nem képzelhető 

el egy általános dokkolási séma alkalmazása, minden egyes célpontra egyedileg kell az adott 

dokkoló algoritmus feltételeinek megfelelő szűrési protokollt kidolgozni. 
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Melléklet 

Mivel a kísérleti munka nem képezte szorosan a munkám részét, de az összehasonlító 

vizsgálataim megértését megkönnyítheti, ezért a mellékletben röviden részletezem a valós 

szűrési eljárást és annak optimalizálását. 

Valós szűrés (HTS) 

A valós szűrést a Promega Corp. Kinase-GloTM tesztje segítségével végezték el.129,130 A kináz 

reakcióhoz rekombináns GSK-3β enzimet (Upstate Group Inc.)131 használtak. Szubsztrátként 

előre foszforilált peptidet (American Peptide Inc, 650His-Ser-Ser-Pro-His-Gln-Ser(PO3H2)-Glu-

Asp-Glu-661Glu-Glu) használtak. A reakciót 50 mM HEPES, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 

15 mM magnézium-acetát, (pH 7,5) összetételű pufferoldatban végezték. A vizsgálatokhoz 

rendre 25 µM szubsztrátot, 1 µM ATP-t és 20 ng enzimet alkalmaztak. A reakcióelegy 

végtérfogata 40 µl volt. A tesztelendő vegyületeket 10 µM-os koncentrációban vizsgálták. A 

kináz reakciót 40 µl Kinase-GloTM reagenssel állították le 30 perces, 30°C-on történő inkubáció 

után. A lumineszcencia mérése 10 perccel a Kinase-GloTM reagens hozzáadása után, FLUOstar-

POLARstar OPTIMA (BMG Labtech GmbH) készülékkel történt.  

A valós szűrési eljárás (HTS) optimalizálása 

Az alfejezetben röviden bemutatom a Richter Gedeon Rt. HTS laboratóriumában kifejlesztett 

eljárást GSK-3β inhibitorok azonosítására. 

Koresawa és Okabe129 által kifejlesztett Kinase-Glo Luminescent Kinase Assay130 rendszer 

a kinázok aktivitásmérésére szolgál, amely a kinázreakciót követően oldatban maradt ATP 

mennyiségét méri. A teszt bármely kináz-szubsztrát kombinációval használható, előnye, hogy 

nem igényel radioaktívan jelölt komponenseket. A Kinase-Glo tesztet a GSK-3β aktivitásának 

méréséhez adaptálták. A teszt legjobb hatékonyságának biztosításához a szűrési eljárást a 

Promega ajánlása és Koresawa munkája alapján optimalizálták. A Kinase-Glo esszé eredményei 

összemérhetőek voltak a hagyományos 32P-γ-ATP-alapú tesztével.131 Az esszé kellően 

robusztusnak bizonyult, ezért azt a Társaság saját fejlesztésű, robotizált HTS rendszerére 

adaptálták (AssayStation).132 

Optimális ATP koncentráció meghatározása. Első lépésben az ATP koncentrációja és a mért 

lumineszcencia intenzitás között határozták meg a kapcsolatot. Az összefüggés 0,003 µM és 

3 µM ATP koncentrációértékek között (R2=0,999) lineáris volt. A mért lumineszcencia 

intenzitás szobahőmérsékleten egy órán át stabilis volt és körülbelül 15%-kal csökkent 100 perc 
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elteltével. A tesztelendő vegyületeket 1% dimetil-szulfoxidot (DMSO) tartalmazó oldatban 

vették fel, a DMSO jelenléte a mérési eredményekre nem gyakorolt számottevő hatást. Az 

optimális ATP koncentráció megállapításához szubsztrát feleslegben, 20 ng kináz/teszt 

enzimkoncentráció mellett az ATP koncentrációját 0,003 µM és 3 µM között változtatták. A 

titrálást a GSK-3β jelenléte nélkül is elvégezték. A kináz az ATP-nek körülbelül 70%-át 

használta fel, ezzel a hatékony inhibitorok azonosítását kísérelték meg biztosítani. A 70%-os 

szubsztrátkonverzió mellett kinetikai méréseket nem végezhetünk, a HTS során azonban a 

megfelelő dinamikus tartomány és a módszer érzékenysége sokkal fontosabb, ez indokolja az 

ilyen mértékű konverzió melletti aktivitásmérést. A magas szubsztrátkonverzió a hamis pozitív 

molekulák arányát növelte, a valódi pozitív vegyületek arányát nem csökkentette, de a hamis 

negatív találatok számát várhatóan visszaszorítja. Az optimális ATP koncentrációt 1 µM-ban 

állapították meg. 

Optimális szubsztrát koncentráció meghatározása. Az előfoszforilált polipeptid szubsztrátot 

1 µM ATP/teszt és 20 ng enzim/teszt mellett a következő koncentrációkban tesztelték: 1, 5, 25, 

50, 100, 200 µM. Vizsgálataik alapján az optimális szubsztrát koncentrációt 25 µM-ban 

állapították meg. 

Optimális GSK-3β koncentráció meghatározása. Az optimális ATP és szubsztrát 

koncentráció mellett az enzim mennyiségét is változtatták a tesztelés során. A reakciósebesség 

20 ng/teszt enzim mellett 30 perces 30 °C-os inkubáció után stacionárius volt. 

Az optimalizált tesztet három ismert inhibitor mellett hitelesítették. A három referencia vegyület: 

TDZD-8,95 SB-41528635,93 és AR-A014418.118 A GSK-3β aktivitásmérését az Upstate 

radioaktív tesztje segítségével végezték el.131 
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A dokkolás alapfogalmai 

 

Dokkolás (Docking) 

A ligandumoknak a célfehérje aktív helyén lehetséges kötőkonformációit azonosító 

számítógépes eljárás. 

Dúsulás (Enrichment) 

A hatásos molekulák eloszlását adja meg virtuális szűrővizsgálatok során a rangsorolt 

adatbázisban. 

Dúsulási faktor (Enrichment factor) 
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ahol DF a rangsorolt adatbázis n %-ánál számított dúsulási faktor, Naktív(%) az aktív molekulák 

száma a rangsorolt adatbázis n %-ában, N(%) a molekulák száma a rangsorolt adatbázis n %-ában, 

Naktív az aktív molekulák száma az adatbázisban, Nösszes molekulák száma az adatbázisban. 

Értékelőfüggvény (Scoring function) 

A virtuális szűrés során a jelölt vegyületek kötődési szabadentalpia értékét becslő függvény. 

Hamis negatív (False negative) 

Olyan hatékony vegyület, amelyet egy vizsgálati módszer hamisan hatástalannak állít.  

Hamis pozitív (False positive) 

Olyan hatástalan vegyület, amelyet egy vizsgálati módszer hamisan hatásosnak állít. 

Gyakori találat (Frequent hitter) 

Olyan molekulák, amelyek számos fehérjemolekulához kötődhetnek aspecifikus módon. 

Pontszám (Score) 

A virtuális szűrés során a jelölt vegyületek biológiai aktivitásának értékére tett becslés. 
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Találat (Hit) 

Az elsődleges tesztelés során biológiailag aktívnak azonosított vegyület, amely kémiailag 

egységes és ismert szerkezetű. (lásd még: primery, confirmed, validated, improved hit) 

Találati arány (Hit rate) 

fm

találat

N

N
arányTalálati =_ , ahol Ntalálat a találatok száma, Nfm a figyelembe vett adatbázisban 

található molekulák száma. 

 


