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Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben az egyetlen célfehérjére összpontosító megközelítések uralták a 

gyógyszerkutatást, de sok esetben ezek a módszerek nem bizonyultak kellően hatékonynak 

[1]. Ennek következtében egy számottevő koncepcionális változás érzékelhető a 

gyógyszerfejlesztés területén: a korábban domináló egyetlen gyógyszer – egyetlen target 

paradigmát fokozatosan felváltja a polifarmakológia elmélete [2]. A polifarmakológia szerint, 

számos gyógyszer több célfehérjén hatva fejti ki a hatását és ez a többpontos beavatkozás sok 

esetben esszenciális a terápiás hatékonysághoz [3].  

Ez az egyre nagyobb teret nyerő teória természetesen a módszertani oldalát is 

befolyásolja a korszerű gyógyszerkutatási stratégiáknak. A bioaktív molekula és a teljes 

humán proteom közti egyetlen interakciót feltételező leegyszerűsített megközelítés nem 

alkalmas további fejlesztésre sok területen. A molekulának több célponton kell kifejteni a 

hatását, hogy hatékonyságot érhessünk el komplex betegségek esetében is. Ezt az elvet a 

jelenlegi gyógyszerfejlesztési módszerekben is alkalmazni kell.  

A polifarmakológiai megközelítésnek megfelelően, a vegyületeket jellemezhetjük egy 

sor affinitásértékkel, melyet egy fehérjekészlet tagjaival való kölcsönhatásokból 

származtathatunk. Ezzel a leírással tulajdonképpen szimuláljuk a komplex biológiai 

környezetben fellépő lényeges interakciókat. Annak ellenére hogy az így előállított mintázat 

nem feltétlenül az adott molekula tényleges interakcióit írja le az emberi szervezetben, a 

kötődéssel kapcsolatos alapvető elemeket kódol és ezért magában hordozza a bioaktivitás 

predikciók lehetőségét. Fontos megjegyezni, hogy az egyedi affinitásértékeket ebben az 

esetben nem vizsgáljuk, mert a teljes affinitás profil közelíti a molekula interakciós 

képességét a humán proteommal. Az irodalomban nincs egységes terminológia az ilyen 

profilokra, de legtöbbször affinitás fingerprint néven említik őket. Meg szokás különböztetni 

in vitro és in silico affinitás fingerprinteket az előállítási módszertől függően. 
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Célkitűzések 

Az affinitás fingerprintekkel a molekulákat egy nagyon egyedi és újszerű módon 

írhatjuk le. A vegyületeknek ezt a fajta jellemzését még nem aknázták ki teljesen a gyógyszer 

fejlesztésben. PhD munkámban egy in silico affinitás fingerprinttel dolgoztam, melyet 

viszonylag gyorsan lehet számítógépes módszerekkel előállítani és csak szerkezeti 

információt igényel a kismolekuláról. A kiindulási hipotézisünk az volt, hogy a gyógyszerek 

in silico generált affinitás fingerprintjei (egy fehérjeszettre számolt kötési szabadentalpia 

értékek) korrelálnak azok bioaktivitási tulajdonságaival. Az affinitás fingerprintet 

munkánkban Kölcsönhatási Profilnak (KP) neveztük. 

I. Az affinitás fingerprinteket már korábban sikeresen alkalmazták bizonyos vegyületek 

gyógyszercélpont predikciójára, de az ismert tanulmányok csak néhány célfehérjére 

korlátozódtak.  Ezért munkám elsődleges célja volt egy jóval nagyobb 

gyógyszercélpont készlet vizsgálata és egy szisztematikus in silico predikciós módszer 

(Drug Profile Matching, DPM) kifejlesztése ami képes kismolekulás hatóanyagok 

összetett gyógyszercélpont profilját előre jelezni.  

II. Célom volt továbbá annak a vizsgálata, hogy az Kölcsönhatási Profilok információ 

tartalma felhasználható-e a gyógyszerek farmakológiai hatásának predikciójára. Ennek 

a jóval tágabb osztályozásnak a predikciója még soha nem volt tanulmányozva 

affinitás fingerprintekkel. 

III. Célként tűztem ki továbbá az új módszer összehasonlítását hagyományos kémiai 

hasonlóságon alapuló módszerekkel. Ezért a DPM módszer farmakológiai hatás 

predikciós teljesítményét 2D és 3D hasonlósági keresésekkel hasonlítottam össze. 
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Vizsgáltam, hogy az összetettebb DPM módszer milyen esetekben teljesít jobban mint 

a konvencionális megközelítések és meghatároztam az alkalmazási területét. 

IV. Valamint munkám célja volt a számítógépes eredmények in vitro tesztelése bizonyos 

hatás kategóriákban. A számítógépes predikciók helyességét igazoló kísérletes 

eredmények demonstrálják a gyakorlati értéket a kifejlesztett módszernek. Azt 

vizsgáltam, hogy a DPM módszerrel lehetséges-e jelölt molekulák azonosítása a 

gyógyszerkutatás számára, melyeket tovább lehet tanulmányozni és optimalizálni.   
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Alkalmazott módszerek 

A Kölcsönhatási Profil matrix előállítása 

1175 FDA gyógyszermolekulát dokkoltunk 135 fehérjére DOVIS 2.0 szoftverrel 

(DOcking-based VIrtual Screening) [4], AutoDock4 dokkoló programot [5], Lamarckian 

genetikus algoritmust és X-SCORE [6] pontozófüggvént (átlag X-SCORE érték) alkalmazva. 

A jelenlegi ismeretek alapján az alkalmazott fehérjék nem játszanak szerepet a vizsgált 

gyógyszerek mechanizmusában. Minden egyes gyógyszer-fehérje párra a dokkolással kapott 

kötési szabad energiák minimumát tároltuk el a Kölcsönhatási Profil mátrixban (1. Ábra). 

Ebben a mátrixban minden egyes sor az adott gyógyszer KP-je ami megfelel egy in silico 

affinitás fingerprintnek. 

 

A Gyógyszercélpont/Hatás Profil matrix előállítása 

A vizsgált 1175 gyógyszermolekula gyógyszercélpont és hatás adatait a DrugBank [7] 

adatbázisból gyűjtöttük össze majd tovább finomítottuk. Azokat a gyógyszercélpont/hatás 

kategóriákat tartottuk meg az elemzésekhez, amelyek legalább 10 regisztrált (aktív) molekulát 

tartalmaztak. Így biztosítottuk, hogy elegendő információ áll rendelekezésre az aktív 

molekulákról. Majd a bináris Gyógyszercélpont Profil (GyP) mátrixot hoztuk létre a 

megmaradó kategóriákból, amely megmutatja hogy az adott gyógyszer kölcsönhatásba lép-e a 

vizsgált gyógyszercélponttal a DrugBank szerint (fehér cella jelzi, hogy nem ismert az 

interakció, míg kék a cella ha le van írva az adott interakció, 1. Ábra).  A bináris Hatás Profil 

(HP) mátrixot hasonlóan készítettük el. 
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Többváltozós elemzések 

Többváltozós elemzéseket használtunk a két 

matrix kapcsolatának feltárására (KP-GyP 

és KP-HP, külön számolásban). Az első 

lépésben kanonikus korreláció analízist 

végeztünk a teljes KP matrix és egy 

kiválasztott gyógyszercélpont/hatás között 

(1.Ábra). 

Kimenetként egymással maximálisan 

korreláló faktor párokat kaptunk minden 

egyes gyógyszercélpontra/hatásra. Ezek a 

faktor párok voltak a bemenetei a lineáris 

diszkriminancia analízisnek, ami 

meghatározta a legjobban diszkrimináló 

felszíneket és minden esetben egy 

osztályozófüggvényt hozott létre. A 

függvények matematikai formuláját 

felhasználva, valószínűségértékeket számoltunk minden egyes gyógyszer-

gyógyszercélpont/hatás párra és új mátrixokat hoztunk létre, a Gyógyszercélpont-

valószínűségi (lásd 1. Ábra alja) és a Hatásvalószínűségi mátrixokat. Minden egyes érték 

ezekben a mátrixokban megmutatja annak a valószínűségét, hogy az adott molekula kifejti a 

vizsgált hatást vagy kölcsönhatásba lép a kérdéses gyógyszercélponttal.  

 

Az osztályozó függvények pontosságát Receiver Operating Characteristic (ROC) analízissel 

vizsgáltuk, míg a módszer robosztusságát 10-szeres crossvalidálással határoztuk meg. Az 



7 
 

osztályozás hatékonyságát ún. random splitting kísérletekben hasonlítottuk össze a 

hagyományos 2D és 3D hasonlósági keresésekkel. Két kiválasztott hatás kategóriában (ACE 

(angiotenzin-konvertáló enzim) és COX (ciklooxigenáz) inhibitor), a fals pozitív molekulákat 

(nem köthetőek az adott hatáshoz/célfehérjéhez de nagy valószínűséget kaptak a DPM 

predikciók során) in vitro kísérletekben teszteltük, hogy igazoljuk a predikciók helyességét.  

Eredmények 

Kifejlesztettük a Drug Profile Matching módszert ami többváltozós módszereket alkalmazva 

feltárja az összefüggéseket a komplex gyógyszer-fehérje kölcsönhatási profilok és a 

gyógyszerek jelenleg ismert gyógyszercélpont/hatás profiljai között. 

PhD munkám korábban meghatározott céljai a következőképpen teljesültek: 

 

I. Egy szisztematikus in silico módszert dolgoztam ki, amellyel gyógyszermolekulák 

összetett Gyógyszercélpont Profilját lehet előre jelezni. 

Statisztikai összefüggéseket azonosítottam a két különböző vizsgált profil között (KP 

és GyP) ami lehetővé tette hogy a vizsgált gyógyszermolekulákhoz 

gyógyszercélpontokat jósoljak. A gyógyszercélpont predikciókat részletesen 

validáltam és kielemeztem. 

 

II. A gyógyszermolekulák tág farmakológiai hatásait is prediktáltam, ezzel 

kiterjesztve a DPM módszer alkalmazási körét.  

A sikeres gyógyszercélpont predikciók mellett a DPM módszert farmakológiai 

hatások vizsgálatára is alkalmaztam.  Annak ellenére, hogy a módszer gyengébben 
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teljesített az hatás predikciók esetében, kedvező eredményeket kaptam egy jól 

definiált hatás szettre. 

 

III. A DPM módszer hatás predikciós teljesítményét összehasonlítottam 2D és 3D 

hasonlósági keresésekkel.  

A DPM módszert hagyományos molekuláris hasonlóságon alapuló módszerekkel 

hasonlítottam össze, hogy meghatározzam a módszerek közös jellemzőit és azt, hogy 

mikor előnyösebb a komplexebb DPM megközelítés használata. A DPM fő 

erősségének az bizonyult, hogy sok esetben szerkezetileg diverz aktív molekulákat 

tartalmazó csoportokat is jól kezel. 

 

IV. Számításaim egy részét in vitro kísérletekben is teszteltem két kiválasztott hatás 

kategóriában. 

50 fals pozitívnak prediktált gyógyszert teszteltem ACE és COX inhibitor hatás 

kategóriákban  és a DPM predikciók egy részét sikerült igazolnom. A predikciók 33%-

a bizonyult aktívnak az ACE gátlásra, míg a molekulák 23%-a mutatott aktivítást  

COX gátlást vizsgáló tesztekben. 
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