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Βασικές στρατηγικές
Στο σχεδιασµό νέων φαρµακευτικών µορίων

� Η 3D δοµή του υποδοχέα είναι γνωστή

� Η 3D δοµή του υποδοχέα ∆ΕΝ είναι γνωστή



� Η 3D δοµή του υποδοχέα ∆ΕΝ είναι γνωστή

και δεν µπορεί να προκύψει µε άλλον τρόπο

� Έχει συντεθεί και αποτιµηθεί βιολογικά µεγάλος αριθµός
αναλόγων µορίων
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Ποσοτικές µελέτες συσχέτισης
∆οµής-∆ράσης



� Συνδυαστική Προσέγγιση

Σχεδιασµός βασιζόµενος στη
διαµόρφωση του υποδοχέα

Σχεδιασµός βασιζόµενος στη
Συσχέτιση δοµής-δράσης

Βιοδραστικό Μόριο



• Πρόκειται για µια υπολογιστική µέθοδο, µε την οποία προσπαθούµε
να βρούµε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν δύο βιολογικά µόρια
χρησιµοποιώντας αρχικά ως δεδοµένα τις συντεταγµένες των δύο µορίων

Υποδοχέας (πρωτεΐνη)
(Receptor) 

Μόριο Προσδέτης
(Ligand) 

In silico Molecular Docking –

Προσοµοίωση Μοριακής Πρόσδεσης



Molecular Docking

Τα δύο µόρια που αλληλεπιδρούν (υποδοχέας ή ένζυµο-προσδέτης) 

µπορούν να είναι:  

- δύο πρωτεΐνες

- µια πρωτεΐνη και ένα µικρότερο µόριο

� ∆οµές υποδοχέα – προσδέτη :
• Χ-ray (PDB : 20946 αρχεία) 

• ΝΜR

• Resolution <2.5Å



Παραδείγµατα φαρµάκων που αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια των
Υπολογιστικών µεθόδων

� Tacrine (Altzheimer) 

� Relenza (Γρίπη) 

� Invirase, Norvir, Crixivan (HIV αναστολείς ) 



Απαντήσεις που µπορούν να εξαχθούν:

- Αλληλεπιδρούν τα δύο µόρια µεταξύ τους ; ( Υποδοχέας – Φ Μ) 
- Αν ΝΑΙ. Πως ;
- Ποιες είναι οι κρίσιµες αλληλεπιδράσεις για τη δραστικότητα;
- Πόση είναι η ενέργεια πρόσδεσης;
- Ποιες οι διαφορές στη διαµόρφωση του προσδέτη (διάλυµα-υποδοχέα)

Ο σκοπός είναι :

- Κατανόηση της µοριακής βάσης της πρόσδεσης
- Τροποποιήσεις των µορίων που έχουν ήδη συντεθεί
- Σχεδιασµός νέων µορίων οδηγών



ΜοριακήΜοριακή ΠρόσδεσηΠρόσδεση

�� ΤοποθέτησηΤοποθέτηση ((μικρούμικρού σεσε μέγεθοςμέγεθος) ) φαρμακευτικούφαρμακευτικού
μορίουμορίου ((ΦΜΦΜ)) στοστο ενεργόενεργό κέντροκέντρο ενόςενός υποδοχέαυποδοχέα
μεμε τοντον κατάλληλοκατάλληλο τρόποτρόπο ώστεώστε νανα επιτυγχάνονταιεπιτυγχάνονται
οιοι μέγιστεςμέγιστες αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις..

�� ΒαθμολόγησηΒαθμολόγηση τηςτης ΠρόσδεσηςΠρόσδεσης



ΤαΤα τρίατρία χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης πρόσδεσηςπρόσδεσης

ΦΜ

Υποδοχέας

Σύµπλεξη

Πρόσδεση Βαθµολόγηση



Λογισµικά Πρόσδεσης

∆ιαµορφωτική Ευκαµψία Μέθοδος Πρόσδεσης
Μέθοδος Βαθµολόγησης

της Πρόσδεσης



Rigid vs Flexible  Docking

� Άκαµπτος υποδοχέας + Άκαµπτος προσδέτης

� Άκαµπτος υποδοχέας + Ευέλικτος προσδέτης

� Ευέλικτος υποδοχέας + Άκαµπτος προσδέτης

� Ευέλικτος υποδοχέας + Ευέλικτος προσδέτηςΑ
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αν
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Χρησιµοποιούµενες
Τεχνικές

Κλειδί – κλειδαριά



Rigid vs Flexible Docking

• Πρόσδεση =  ∆υναµική ∆ιαδικασία --∆ιαµορφωτικές αλλαγές

• Συνήθως οι διαµορφωτικές αλλαγές είναι µικρές RMSD = 1-2 Å, 

υπάρχουν όµως εξαιρέσεις µε µεγαλύτερες διαµορφωτικές αλλαγές

• Εφαρµογή πλήρους ευελιξίας στον υποδοχέα είναι ανέφικτη, 

τις περισσότερες περιπτώσεις και άσκοπη. 



Λογισµικά Πρόσδεσης

� DOCK 

-Tak Kuntz’s group at UCSF
- Οι τελευταίες εκδόσεις επιτρέπουν την ευελιξία του προσδέτη

� GOLD 
- Sheffield University, distributed by CCDC
- Ευελιξία προσδέτη εν µέρη του υποδοχέα

� FLEXX / AUTODOCK 
- Tripos
- Ευελιξία προσδέτη

� MC Prodock
- Ευελιξία προσδέτη / ευελιξία υποδοχέα



ΛογισµικόΛογισµικό DOCKDOCK

(Ewing and Kuntz 1997):(Ewing and Kuntz 1997):



ΛογισµικόΛογισµικό FlexXFlexX

Επιλογή Βάσης
(τµήµα του φαρµακευτικού µορίου)

Τοποθέτηση Βάσης
(στο ενεργό κέντρο του υποδοχέα)

Κατασκευή Συµπλέγµατος
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Γενετικοί Αλγόριθµοι (GA) : 
Τι είναι ;

• Αλγόριθµοι επίλυσης προβληµάτων που
βασίζονται στις αρχές τις Βιολογικής Εξέλιξης



Οι βασικές αναλογίες :

► Πραγµατική Βιολογία :

► Τεχνητή Βιολογία :

- Γενετική:εφαρµοζόµενη σε πληθυσµούς χρωµοσωµάτων
–Χρωµοσώµατα: αντιπροσωπεύουν πληθυσµούς οργανισµών
–Πληθυσµοί: ανταγωνίζονται για να επιβιώσουν

–Γενετική:εφαρµοζόµενη σε εικονικούς πληθυσµούς
–Χρωµοσώµατα: αντιπροσωπεύουν πληθυσµούς λύσεων
–Πληθυσµοί λύσεων: επιλέγονται για να ικανοποιήσουν

τους σκοπούς του χρήστη (βελτιστοποίηση µιας διαδικασίας)



ΓενετικοίΓενετικοί αλγόριθµοιαλγόριθµοι: : ΠώςΠώς λειτουργούνλειτουργούν;;

�� ∆ιατηρούν∆ιατηρούν ένανέναν πληθυσµόπληθυσµό κωδικοποιηµένωνκωδικοποιηµένων
πιθανώνπιθανών λύσεωνλύσεων

�� ΕξελίσσουνΕξελίσσουν τοντον πληθυσµόπληθυσµό εφαρµόζονταςεφαρµόζοντας σσ αυτόναυτόν
διάφορεςδιάφορες γενετικέςγενετικές διαδικασίεςδιαδικασίες::

•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες επιλογήςεπιλογής, , 
•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες αναπαραγωγήςαναπαραγωγής, , 
•• ∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες µετάλλαξηςµετάλλαξης..

�� ∆ηµιουργούν∆ηµιουργούν νέονέο πληθυσµόπληθυσµό πουπου αντικαθιστάαντικαθιστά τοντον
προηγούµενοπροηγούµενο..

�� ΕπαναλαµβάνουνΕπαναλαµβάνουν τητη διαδικασίαδιαδικασία έωςέως ότουότου ««βρουνβρουν
λύσηλύση»»..



∆ιάγραµµα ροής

Αναπαραγωγή

-Αριθµός γενιών
-Μικρή απόκλιση
-Ελάχιστη βελτίωση



Πιθανά σενάρια µιας µελέτης

• Το ενεργό κέντρο δεν είναι γνωστό
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♦ Κρυσταλλογραφικά δεδοµένα

(Protein Data Bank)

♦ In vitro µελέτες µεταλλάξεων

♦ Κατάλληλα λογισµικά (SiteID)



ΧαρτογράφησηΧαρτογράφηση τωντων ενεργώνενεργών κέντρωνκέντρων

τουτου υ�οδοχέαυ�οδοχέα

CeriusCerius--ReceptorReceptor

GERM (Genetically Evolved Receptor Models)GERM (Genetically Evolved Receptor Models)

HASL (Hypothetical Active Site Lattice)HASL (Hypothetical Active Site Lattice)

PARM (PARM (PseudoatomicPseudoatomic Receptor Model)Receptor Model)

QuasiQuasi--atomistic receptor surface modelsatomistic receptor surface models

ΨευδοΨευδο--υποδοχέαυποδοχέα

CeriusCerius--LigandFitLigandFit

LigSiteLigSite ((LigandLigand Site)Site)

Site FinderSite Finder

SiteIDSiteID

ΠλέγµαΠλέγµατοςτος

DynaPharmDynaPharm

MOLCADMOLCAD

PASS (Putative Active Site with Spheres)PASS (Putative Active Site with Spheres)

SiteIDSiteID

ΕπιδιαλύτωσηςΕπιδιαλύτωσης

ΛογισµικόΛογισµικόΜέθοδοςΜέθοδος

•Ανανγνώριση περιοχών µε δυνατότητα

σχηµατισµού δεσµών Η

•Υπολογισµός επιφάνειας επαφής του µορίου

µε το ενεργό κέντρο του υποδοχέα.

•Υπολογισµός του όγκου και του βάθους της κοιλότητας

ή της σχισµής των τµηµάτων πρόσδεσης

•Απεικόνηση των τµηµάτων πρόσδεσης στο χώρο
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Asn111,Asn111,

Asn295,Asn295,

His256His256

Asn111Asn1111010ΠορτοκαλίΠορτοκαλί1010

ΚανέναΚανέναΚανέναΚανένα1212ΛευκόΛευκό99

Asn111Asn111Asn111Asn1111313ΚόκκινοΚόκκινο88

ΚανέναΚανέναΚανέναΚανένα1313ΚυανόΚυανό77

Lys199Lys199ΚανέναΚανένα1818ΒιολετίΒιολετί66

His256,His256,

Phe301, Phe301, 

Asn295Asn295

Asn295Asn2952222ΜατζένταΜατζέντα55

Leu300Leu300ΚανέναΚανένα2323ΠράσινοΠράσινο44

ΚανέναΚανέναΚανέναΚανένα3636ΜοβΜοβ33

ΚανέναΚανέναΚανέναΚανένα3737ΠρασινοµπλεΠρασινοµπλε22

Leu300Leu300ΚανέναΚανένα5555ΚίτρινοΚίτρινο11

ΑΑΑΑ στεστε 44 ÅÅΑΑΑΑ στεστε 33 ÅÅ
ΣφαίρεςΣφαίρες

δδ//τητη
ΧρώµαΧρώµα

θήκηςθήκης

ΑριθµόςΑριθµός

θήκηςθήκης

ΠαραγόµενεςΠαραγόµενες θήκεςθήκες �ρόσδεσης�ρόσδεσης



ΘήκεςΘήκες �ρόσδεσης�ρόσδεσης




