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1. BEVEZETÉS ÉS IRODALMI HÁTTÉR 
 

A gyógyszerkutatás elsődleges célja, hogy a betegségek elleni 

küzdelem által javítsa az életminőséget és a várható élettartamot. Egy új 

gyógyszer bevezetése hosszú és költséges folyamat (legutóbbi 

tanulmányukban DiMasi és szerzőtársai 2,5 milliárd dollárra becsülték 

egy új gyógyszer bevezetésének a költségét),
1
 viszont a számítógépes 

gyógyszertervezés lehetőséget teremthet a korai kutatási szakaszok 

hatékonyságának növelésére és a költségek racionalizálására. 

A sejten belüli és azon kívüli jelátvitelnek fontos szerepe van 

olyan betegségek kialakulásában, amelyeknél kielégítetlen orvosi igény 

jelentkezik (pl. rákos és gyulladásos betegségek). Bizonyos jelátviteli 

útvonalak kismolekulákkal történő befolyásolását (például valamely 

érintett enzim gátlásával) több betegség esetén is lehetséges terápiás 

megoldásként vetették fel. A megközelítés hatékonyságát számos 

esetben sikerült igazolni. A protein kinázok családjába több mint 600 

enzim tartozik, amelyek kulcsfontosságúak a jelátviteli folyamatokban; 

funkciójuk további fehérjék foszforilációjának (foszforil csoport 

átadása az ATP-ről a fehérjére) katalízise. A foszforiláció a sejten belüli 

jelátviteli útvonalak (vagy kaszkádok) alapvető lépése, ezért a kinázok 

sokféle fontos feladatot látnak el a szervezetben. A szerepüket számos 

onkológiai, autoimmun és gyulladásos betegség kialakulásával 

kapcsolatba hozták (és hozzák a mai napig is), ezáltal a kinázok, a G-

fehérje kapcsolt receptorok mellett, a gyógyszerkutatás során 

leggyakrabban célzott fehérjecsalád.
2
 Kismolekulás gátlásuk számos 

betegség kezelésében jelent eredményes stratégiát.
3
 

                                                      
1
 DiMasi, J.A.; Grabowski, H.G.; Hansen, R.W. J. Health Econ., 2016, 47, 20–

33. 
2
 Cohen, P. Nat Rev Drug Discov, 2002, 1, 309–315. 

3
 Roskoski, R. Pharmacol. Res., 2016, 103, 26–48. 
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A Janus kinázok (JAK-ok) a kinázok egy alcsaládja, amelybe 

négy, a citokin receptorokhoz kapcsolódó enzim (JAK1, JAK2, JAK3 

és TYK2) tartozik.  A fő feladatuk a génátírást (transzkripció) felügyelő 

JAK/STAT jelátviteli útvonal szabályozása.
4
 A JAK/STAT útvonal 

számos fiziológiai folyamatban érintett (főleg a gyulladás és az 

immunválaszok terén), fő lépéseit az 1. ábrán foglaltam össze. 

Rendellenes működése olyan onkológiai és gyulladásos betegségekhez 

vezethet, mint pl. a valódi policitémia vagy a reumatoid artritisz. 

Jelenleg két JAK inhibitor van forgalomban: a JAK1 és JAK2 

altípusokat gátló ruxolitinibet 2011-ben vezették be a mielofibrózis 

kezelésére, a pán-JAK inhibitor tofacitinibet pedig egy évvel később a 

reumatoid artritisz kezelésére. Bár mindkét vegyület megfelelt az FDA 

biztonsági előírásainak, a JAK altípusok között csak mérsékelt 

szelektivitást mutatnak, amely végső soron az ismert mellékhatásaik 

okozója. Ezek a mellékhatások vezettek oda, hogy 2015-ben a 

tofacitinib végül nem kapott forgalomba hozatali engedélyt az Európai 

Unióban. Mindemellett nem specifikusak az olyan szomatikus JAK 

mutációkra sem, mint a JAK1
V658F

 és a JAK2
V617F

,
 
amelyek az akut 

limfoid leukémia, illetve a valódi policitémia kialakulásáért felelősek. 

Ezért továbbra is jelentős igény mutatkozik új, altípusra szelektív JAK 

gátlószerekre. 

 

                                                      
4
 Darnell, J.; Kerr, I.; Stark, G. Science, 1994, 264, 1415–1421. 
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1. ábra A JAK/STAT útvonal főbb lépései: a sejten kívüli jelzőmolekula 

(citokin) receptorhoz való kötődését a JAK aktiválódása követi, amely egy 

foszforiláció révén lehetővé teszi a STAT jelátvivő fehérje dimerizációját. A 

STAT dimer ezután bejut a sejtmagba és elindítja a DNS átírását. (Eredeti kép 

forrása: https://courses.washington.edu/conj/bess/jakstat/jakstat.htm) 

 

Ugyanakkor az altípusra szelektív vegyületek tervezését jelentősen 

megnehezíti a JAK enzimek ATP kötőhelyeinek jelentős szekvenciális, 

illetve szerkezeti hasonlósága, főleg a JAK2 vs. JAK1 vonatkozásban. 

A doktori munkám során számítógépes gyógyszertervezési 

módszereket használtam új JAK1 és JAK2 inhibitorok azonosítására. 

Mindemellett a munka során felmerülő specifikus feladatokra több 

esetben saját módszereket dolgoztam ki. Ezek közé tartozik a kinázokat 

célzó virtuális szűrések során használható szűrési módszer, a Kinase 
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Desirability Score („Kináz Kívánatossági Pontszám”, angol nevének 

rövidítésével KiDS), valamint a JAK2 szelektivitás előrejelzésére 

létrehozott, kölcsönhatás ujjlenyomatokon (interaction fingerprint, IFP) 

alapuló pontozómódszer. A bemutatott virtuális szűrések számos új 

JAK1, JAK1
V658F

 és JAK2 inhibitor azonosításával zárultak. 

 

2. MÓDSZEREK 
 

A virtuális szűrés egy közel húsz éve folyamatosan fejlődő, 

kipróbált eszköztár a gyógyszerkutatásban új kémiai kiindulópontok 

keresésére.
5
 A virtuális szűrésre alkalmas eszközök között találunk 

szerkezetalapú módszereket, amelyek figyelembe veszik a célfehérje 

vagy valamely ligandummal alkotott komplexének a 3D szerkezetét, 

illetve ligandumalapú módszereket, amelyek csak a célpont ismert 

ligandumainak szerkezeteiből és tulajdonságaiból indulnak ki. A 

szerkezetalapú módszerek közül a legnépszerűbb a (ligandum) 

dokkolás, amely 3D ligandum konformációk generálását és a 

célfehérjével kialakuló kölcsönhatások pontozófüggvénnyel való 

értékelését jelenti. A pontozófüggvény értéke általában a ligandum 

kötődési affinitásával van összefüggésben. 

A molekuladinamika (MD) egy szimulációs módszer, amellyel 

molekuláris rendszerek dinamikus viselkedése tanulmányozható. Egy 

MD szimuláció során az atomok potenciális energiáit, illetve a közöttük 

ható erőket számítjuk kis időközönként (lépésköz). Eredményül a 

rendszer trajektóriáját kapjuk, amely az atomok elmozdulásait ábrázolja 

az idő előrehaladtával. Munkám során a dokkoláshoz szükséges 

fehérjesokaságok előállításához MD szimulációkat használtam. 

A molekuláris ujjlenyomatok molekulák szerkezetének, illetve 

                                                      
5
 Shoichet, B.K. Nature, 2004, 432, 862–865. 
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tulajdonságainak számszerűsített (kódolt) leírásai, segítségükkel és egy 

megfelelő hasonlósági metrika, pl. a Tanimoto együttható 

alkalmazásával lehetővé válik ezek hasonlóságának kvantitatív 

jellemzése. A kölcsönhatás ujjlenyomatok a molekula és környezete 

(jellemzően egy fehérje kötőzsebe) közötti kölcsönhatásokat kódolják, 

lehetővé téve a kísérletileg meghatározott vagy számításos úton kapott 

fehérje-ligandum komplexek kölcsönhatás mintázatainak 

összehasonlítását.
6
 

Többparaméteres optimálás (multi-parameter optimization, MPO) 

alatt olyan módszerek összefoglaló csoportját értjük, amelyek több 

tulajdonság egyidejű optimálását teszik lehetővé. Vegyületek több 

szempontú optimálására és szűrésére alkalmasak a kívánatossági 

függvények, amelyek egy-egy tulajdonság lehetséges értékeihez – 

kedvező vagy kedvezőtlen hozzájárulásuk alapján - egy „kívánatossági 

értéket” rendelnek. A Kinase Desirability Score (KiDS) fejlesztésénél 

kívánatossági függvényeket használtam. 

A KiDS pontozó módszer, illetve a későbbiekben tárgyalt virtuális 

szűrési protokollok ismert adatokon történő értékeléséhez elsősorban a 

dúsulási faktort, illetve a ROC görbe (receiver operating characteristic 

curve, vagy vevő működtető jelleggörbe) alatti területet használtam. 

Előbbi annak a valószínűségét adja meg, hogy a pontozott adatkészlet 

felső x%-ában aktív molekulákat találunk, a véletlenszerű választáshoz 

viszonyítva. Utóbbi pedig annak a valószínűsége, hogy egy 

véletlenszerűen választott aktív vegyület jobb pontszámot kap, mint egy 

véletlenszerűen választott inaktív. 

  

                                                      
6
 Deng, Z.; Chuaqui, C.; Singh, J. J. Med. Chem., 2004, 47, 337–344. 
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3. EREDMÉNYEK 

3.1 Tulajdonság-alapú pontozómódszer kinázszerű 

ligandumok szűrésére 

 

Munkámnak ezt a részét az inspirálta, hogy racionalizáljam a 

későbbiekben bemutatott virtuális szűrések számításikapacitás-igényét. 

Erre a célra egy „kinázszerű” ligandumok (kinázokon nagyobb eséllyel 

aktív molekulák) szűrésére alkalmas módszert alkalmazhatunk. Ezek 

között találunk alszerkezet- és hasonlóság-alapú módszereket, valamint 

egy tulajdonság alapú pontozómódszert (Kinase-Like Score, KLS).
 7
 

Az itt bemutatott munka során kívánatossági függvények 

segítségével létrehoztunk egy pontozómódszert kinázszerű ligandumok 

azonosítására. Ehhez számos általánosan használt molekuláris 

tulajdonságot vizsgáltunk meg, hogy kiválasszunk egy olyan 

kombinációt, amellyel optimálisan tudunk elkülöníteni ismert kináz 

ligandumokat (a ChEMBL adatbázisból) véletlenszerűen 

összeválogatott, kereskedelmileg elérhető molekulák közül (az Mcule 

adatbázisból). Végül hat tulajdonság alapján definiáltuk a 

pontozómódszert: teljes poláris molekulafelszín (TPSA), forgatható 

kötések (rotB), nitrogén atomok (NN), oxigén atomok (NO), aromas 

gyűrűk (Arom) és hidrogénkötés donorok (HBD) száma. Az igazoltan 

kinázgátló molekulák vizsgálata alapján minden tulajdonság 0 és 1 

közötti kívánatossági pontszámot kaphatott annak megfelelően, hogy az 

adott tulajdonság milyen mértékben felel meg a kinázgátló 

vegyületekben tapasztalt eloszlásnak. Ezáltal a KiDS pontszám 

lehetséges értékei 0 és 6 közöttiek. 

Az így létrehozott pontozómódszert számos független 

                                                      
7
 Singh, N.; Sun, H.; Chaudhury, S.; AbdulHameed, M.D.M.; Wallqvist, A.; 

Tawa, G. J. Cheminform., 2012, 4, 4. 
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adatkészleten teszteltük – köztük publikusan elérhető és gyógyszergyári 

környezetből származó nagy áteresztő képességű szűrések (HTS) 

adatkészletein is. Az értékeléshez a dúsulási faktorokat, illetve ROC 

görbe alatti területeket számoltunk. A vizsgálat azzal a következtetéssel 

zárult, hogy a KiDS előnyösebben alkalmazható kinázszerű 

ligandumok szűrésére, mint a nemrég közölt KLS (1. táblázat). Ezen 

kívül megállapítottuk, hogy a KiDS szintén alkalmas HTS 

adatkészletekből egy kináz ligandumokban feldúsult alszett 

kiválasztására. 

 

1. táblázat A Kinase Desirability Score értékelése: korai dúsulási faktorok 

(EF) és ROC görbe alatti területek (AUC) 

Adat-

készlet 

EF0.5% EF1% AUC 

KiDS KLS
a
 KiDS KLS KiDS KLS 

Tanító 
23.2 

(0.019)
b
 

1.90 

(5.1E-3) 

14.2 

(0.01) 

1.79 

(3.5E-3) 

0.786 

(0.01) 

0.544 

(0.012) 

Teszt 1 
22.6 

(0.024) 

1.87 

(6.5E-3) 

14.0 

(0.013) 

1.40 

(3.9E-3) 

0.778 

(0.011) 

0.537 

(0.014) 

Teszt 2 
18.9 

(0.061) 

3.78 

(0.026) 

14.8 

(0.036) 

3.15 

(0.017) 

0.757 

(0.019) 

0.532 

(0.023) 
a
 Összehasonlításképpen a KLS pontszámmal elért teljesítménymérő értékeket 

is feltüntettük. 
b
 A zárójelekben a 95%-os megbízhatósági intervallumokat tüntettük fel. 

 

A Kinase Desirability Score-t megbízható teljesítménye alapján a 

későbbiekben bemutatott két virtuális szűrés során is felhasználtuk 

szűrési lépésként a ligandum dokkolás előtt. 

3.2 JAK1
V658F 

inhibitorok azonosítása virtuális szűréssel 

 

Kutatócsoportunk  amerikai partnerével (Prof. Peter P. Sayeski, 

University of Florida) való együttműködés keretében vizsgáltuk az NCI 
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(National Cancer Institute) adatbázisában szereplő vegyületeket abból a 

célból, hogy az akut limfoid leukémiában érintett, V658F mutációt 

hordozó JAK1 fehérjéhez új inhibitorokat azonosítsunk. 

A kutatás idején két röntgenkrisztallográfiás szerkezet volt 

elérhető a humán JAK1 enzimhez. Egy hatékony virtuális szűrési 

protokoll összeállítása érdekében retrospektív szűrést folytattunk 

mindkét szerkezetre 18 ismert JAK1 inhibitor és 1782 „csali” (hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező, de rossz vagy ismeretlen aktivitású) 

vegyület felhasználásával az Mcule online virtuális szűrési 

eszközeivel.
8
 A retrospektív szűrések eredménye alapján kiválasztottuk 

a legjobb kísérleti szerkezetet és feltételként azonosítottunk két, 

lényeges hidrogénkötést a ligandum és a kináz „zsanér” (hinge) régiója 

között. (A hinge régió a kináz két nagyobb alegységét összekötő hurok, 

amelynek fontossága jól ismert az ATP és az inhibitorok kötődése 

szempontjából.) 

A prospektív szűrés során az NCI adatbázisból származó 150.663 

vegyületet dokkoltunk a kiválasztott JAK1 szerkezet (PDB kód: 3EYG) 

kötőzsebébe a kifejlesztett protokollal. A szűrt vegyületek közül 8.136 

molekula teljesítette a megkövetelt hidrogénkötéseket. A dokkolási 

pontszámok alapján legjobb 500 molekulából választott, 250 vegyületet 

tartalmazó diverz molekulakészletet tekintettük az elsődleges virtuális 

találatoknak, közülük 80 érkezett meg a laboratóriumunkba az NCI-tól. 

Egy DMSO oldhatósági tesztet követően Prof. Sayeski 

laboratóriumában végül 71 vegyület mutáns JAK1-től függő 

sejtnövekedésre gyakorolt hatását vizsgálták BaF3/JAK1
V658F

 

sejtvonalon. A  kezelést követően a sejtek életképességének 

követésével 11 in silico találatot sikerült kísérletesen megerősíteni 

(15,5%-os találati arány), amelyek a sejtnövekedést legalább 75%-ban 

                                                      
8
 Kiss, R.; Sándor, M.; Szalai, F.A. J. Cheminform., 2012, 4 (Suppl 1), 17.; 

http://mcule.com 
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gátolták 5μM vagy alacsonyabb koncentráció mellett. Emellett az MTA 

TTK Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoportjában 

elvégezték a vegyületek citotoxicitásának vizsgálatát patkány 

májsejteken a kezelés utáni sejt-életképesség mérésével. Ezek a 

vizsgálatok megerősítették, hogy a vegyületek aktivitása nem általános 

citotoxikus sajátságokkal magyarázható. 

 

 

2. ábra Az R51 nevű elsődleges találat prediktált (dokkolt) kötőmödja a JAK1 

kötőzsebében (PDB: 3EYG). A 8-hidroxikinolin váz hidroxil-csoportja két 

hidrogénkötést hoz létre a hinge régióval. (A képet a PyMOL programmal 

készítettem, 1.7.7.1 verzió, Schrödinger LLC.) 

 

A megerősített találatok között a leggyakrabban előforduló 

kemotípus a 8-hidroxikinolin volt, amely egyúttal egy új hinge-kötő 

motívum a JAK inhibitorok között (2. ábra). Ez az alapváz képezte egy 

következő keresés alapját, amelynek során tíz további 8-hidroxikinolin 

származékot vizsgáltunk a BaF3/JAK1
V658F 

sejteken. Ezek közül öt 

vegyület gátolta a sejtek növekedését mikromólos és mikromól alatti 
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IC50 érték mellett (50%-os gátláshoz tartozó koncentráció). Erre az öt 

végső találatra szintén sikerült megerősíteni, hogy nem toxikusak a 

patkány májsejtekre nézve. Érdekes módon a 8-hidroxikinolin alapváz 

mellett mind az öt vegyület fenilpiperazin és benzilpiperidin 

szubsztituenseket tartalmaz, ami felveti a lehetőséget a későbbi 

gyógyszerkémiai optimálásukra. 

3.3 Vad-típusú JAK1 inhibitorok azonosítása virtuális 

szűréssel 

 

A JAK1 inhibitorokat célzó másik vizsgálatunkban az Mcule 

adatbázisban kereskedelmileg elérhető vegyületek virtuális szűrését 

végeztük el egy erre a célra fejlesztett virtuális szűrési protokollal, 

amelyben szűrési lépésként a KiDS pontszámot is felhasználtuk. 

Itt, az akkor elérhető tizennégyből, két kísérleti JAK1 szerkezetet 

választottunk ki, amelyeket később három további, MD szimulációból 

származó szerkezettel egészítettünk ki. Az inhibitorok azonosítására a 

fehérjesokaságba történő dokkolás módszerét használtuk. A sokaságot 

alkotó öt szerkezetet egy retrospektív szűrés során, ismert JAK1 

inhibitorok korai dúsulásának optimálásával választottuk ki. 

Az Új JAK1 inhibitorok azonosításához az Mcule adatbázison  

(nagyjából 5,1 millió vegyület) végeztünk virtuális szűrést. A szűrés 

során lépcsőzetes szűrési protokollt alkalmaztunk, amely a KiDS 

módszert, valamint a fehérjesokaságba való dokkolást is tartalmazta. 

Végül 105.078 vegyületet (KiDS ≥ 4) dokkoltunk és a tíz legjobb 

dokkolási pontszámmal rendelkező és azonnal elérhető vegyületet 

rendeltük meg – ezek kötőmódját szemrevételezéssel is ellenőriztük. A 

vegyületek JAK1 gátlását egy enzimalapú JAK1 tesztben vizsgáltuk 

(Z’-LYTE) a Life Technologies cég segítségével. A virtuális szűrés 

alapján kiválasztott tíz vegyületből öt találatot sikerült kísérletileg 

megerősíteni, ezek mikromólos és mikromól alatti JAK1-gátló 
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aktivitást mutattak (2. táblázat). 

A vegyületek közül három (a mikromól alatti aktivitásúak) egy új 

JAK1 inhibitor kemotípust definiálnak, mivel mindegyikük 

pirrolopirimidin alapvázat tartalmazó vegyület, spirociklusos 

szubsztituenssel a négyes pozícióban. Érdekes módon ezek a 

vegyületek mérsékelt, de egyértelmű preferenciát mutatnak a JAK1 

altípusra (a JAK2-vel szemben). Ezen előnyös tulajdonságok mellett 

ligandumhatékonysági metrikák számításával is megmutattuk, hogy az 

említett vegyületek alkalmasak további gyógyszerkémiai optimálásra. 

2. táblázat Az öt találati molekula szerkezetei és JAK gátlási adatai 

# 
Szerkezet 

IC50 (μM)
a
 

# 
Szerkezet 

IC50 (μM)
a
 

# 
Szerkezet 

IC50 (μM)
a
 

B59 

 
JAK1: 0.558 

JAK2: 1.710 

B60 

 
JAK1: 1.680 

JAK2: 0.648 

B61 

 
JAK1: 0.433 

JAK2: 0.514 

B62 

JAK1: 0.575 

JAK2: 1.500 

B64 

JAK1: 2.650 

JAK2: 1.190 

  

a 
10 pontos titrálások eredményei, ahol minden adatpont kétszer volt felvéve. 

(A szórások tipikusan az átlagérték 10%-án belülre estek.)  
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3.4 Altípus szelektív JAK2 inhibitorok azonosítása  virtuális 

szűréssel 

 

A JAK inhibitorok sokféle lehetséges altípus szelektivitási profilja 

közül a talán a JAK2 vs. JAK1 szelektivitás érhető el a legnehezebben. 

Munkánk során ezt a problémát közelítettük meg egy egyedi, JAK2 vs. 

JAK1 szelektív vegyületeket célzó virtuális szűrési protokoll 

kidolgozásával. 

 

  

3. ábra A virtuális szűrési protokoll áttekintése. A korai, tulajdonság-alapú 

szűrők jelentősen csökkentik a szűrendő vegyületek számát és ezáltal a 

fehérjesokaságba történő dokkolás számításikapacitás-igényét. A dokkolás 

ugyanakkor megbízhatóbb előrejelzést ad a kedvező kölcsönhatások 

kialakítására képes molekulákról. 

 

A szűrési protokoll kidolgozása és annak retrospektív validálása az 

előző alfejezetben tárgyalt, JAK1 inhibitorokat célzó vizsgálathoz 

hasonlóan történt. Itt azonban a jelentős mennyiségű tanító adat 

birtokában ki tudtunk fejleszteni egy kölcsönhatás ujjlenyomatokon 
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(IFP) alapuló pontozómódszert, amellyel a JAK2 vs. JAK1 altípus 

szelektivitást tudtuk előre jelezni. A dokkolási pontszámot és az IFP 

pontszámot együttesen alkalmazva képesek voltunk az ismert JAK2-

szelektív ligandumok elkülönítésére (4. ábra). 

  

4. ábra JAK2-szelektív és referencia vegyületek retrospektív dokkolása. Az 

IFP pontszámok és dokkolási (Glide) pontszámok által kifeszített síkban 

elkülöníthető egy csak JAK2-szelektív vegyületeket tartalmazó terület (jobb 

alsó sarok). A prospektív szűrésben ezt a területet használtuk fel a virtuális 

találatok kiválasztására. 

 

A dokkolás és IFP értékelés után a legjobb vegyületek egy diverz 

halmazásból 54 vegyületet választottunk ki, amelyek közül hatot 

sikerült kísérletileg is megerősítenünk JAK2 inhibitorként. A B39 

jelzésű, indazol vázas találat mikromólos aktivitást mutatott a JAK2 

enzimen és 14-szeres szelektivitást a JAK1-hez képest. Három további 

mikromólos inhibitor szintén JAK2-szelektívnek tekinthető, habár 

szelektivitásuk pontos meghatározását korlátozott oldhatóságuk nem 

tette lehetővé. A találatok előnyös ligandumhatékonysággal bírnak és a 

B39 egy már jelenleg is futó gyógyszerkémiai optimálás alapját képezi. 
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4. TÉZISEK 
 

1. Létrehoztam egy fiziko-kémiai tulajdonságokon alapuló 

pontozómódszert „kinázszerű” (várhatóan kináz aktivitást mutató) 

ligandumok gyors szűrésére (KiDS – Kinase Desirability Score). A 

módszert validáltam és megmutattam annak alkalmazhatóságát 

kinázokat célzó virtuális szűrési protokollok lépéseként [T1]. 

 

2. Felépítettem egy lépcsőzetes virtuális szűrési protokollt új 

JAK1 inhibitorok azonosítására a KiDS mint szűrési lépés, majd ezt 

követően a fehérjesokaságba történő dokkolás módszerét felhasználva. 

Az Mcule adatbázis prospektív szűrése során öt új JAK1 inhibitort 

azonosítottam – ezek közül három vegyület egy új kemotípus, a spiro-

szubsztituált pirrolopirimidinek képviselői –, amelyek mikromólos, 

illetve mikromól alatti JAK1-gátló aktivitást mutattak [T2]. 

 

3. Kifejlesztettem egy egyedi virtuális szűrési protokollt új, a 

JAK1 altípussal szemben szelektív JAK2 inhibitorok azonosítására a 

fehérjesokaságba történő dokkolás módszere, illetve egy általam 

fejlesztett, altípus szelektivitást előrejelző pontozó módszer 

felhasználásával. Az Mcule adatbázis prospektív szűrése során hat új 

JAK2 inhibitort azonosítottam, amelyek közül többen mikromólos 

aktivitást, illetve kedvező altípus szelektivitást mutattak [T3]. 

 

4. Az NCI és Mcule adatbázisokon végzett virtuális szűrés 

eredményeként azonosítottam öt új JAK1
V658F

 inhibitort. Az öt vegyület 

egy új hinge-kötő alapvázat tartalmaz (8-hidroxikinolin), hatékonyan 

gátolja a JAK1
V658F

-vezérelt sejtnövekedést, illetve bizonyítottan nem 

toxikus patkány májsejteken [T4]. 
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5. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 
 

Az értekezésben bemutatott munka számos alkalmazási 

lehetőséget rejt magában a Janus kinázokkal kapcsolatos számítógépes 

gyógyszertervezés terén. Ezek közül néhány jelenleg is folyamatban 

van a kutatócsoportunkban. 

A Kinase Desirability Score (KiDS) egy általános eszköz, amely 

bármely kinázt célzó virtuális szűrés során felhasználható szűrési 

lépésként. A módszer kifejlesztését publikáltuk, amely lehetővé teszi 

hasonló pontozómódszerek kifejlesztését egyéb fehérjecsaládokra. 

A JAK2-szelektív inhibitorokat célzó virtuális szűrés során 

kifejlesztett, kölcsönhatás ujjlenyomatokon alapuló pontozó módszer 

szintén kiterjeszthető bármely olyan – célpontot és kerülendő célpontot 

tartalmazó – fehérjepárra, ahol elegendő szelektivitási adat áll 

rendelkezésre tanítókészletként. Ezáltal lehetővé válik tetszőleges 

szelektivitási profillal bíró vegyületek célzott virtuális szűrése. 

 Általánosságban, a bemutatott lépcsőzetes virtuális szűrési 

protokollok bármely lépése (vagy ezek kombinációja) átvehető hasonló 

célokra – beleértve például a dokkoláshoz használt fehérjesokaság 

összeállítására használt módszert. A bemutatott protokollok a 

kutatócsoportunkban már több hasonló módszer kifejlesztésének az 

alapjául szolgáltak, köztük kettes típusú (inaktív kináz konformációt 

célzó), illetve az önszabályozó pszeudokináz egységet célzó JAK 

inhibitorok szűrése esetén. 

Végül, de nem utolsósorban megmutattuk, hogy az általunk 

azonosított új JAK1 és JAK2 inhibitorok alkalmas jelöltek további 

gyógyszerkémiai optimálásra. Közülük a B39 nevű, indazol-alapú 

JAK2 inhibitor a jelenleg is futó optimálási munka alapját képezi.  
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