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A gyógyszerkutatás pillérei

• Célfehérjén nagy affinitással kötődő ligandum  
– G=-RTlnKB

• Szelektív kötődés
– Off-target fehérjéken kis affinitás

• Megfelelő farmakokinetika (ADMET)
– Oldékonyság
– Passzív és aktív transzport
– Citokróm mediált lebomlás
– Citokróm indukció
– hERG
– Foszfolipidózis

     aqaqaq LTTL 
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Lipitor in vitro 
„szabadentalpia-profilja”
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G becslése IC50 értékek alapján történt.

Adatok forrása:https://integrity.thomson-pharma.com/integrity/
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Gyógyszeripari megfigyelések

Affinitás-lipofilicitástól összefüggés

Gleeson MP, Hersey A, Montanari D, Overington J. Nat Rev Drug Discov. 2011 10(3):197-208.

~200k vegyület ChemBLDB

www.ebi.ac.uk/chemblds
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Gyógyszeripari megfigyelések

Promiszkuitás-lipofilicitás összefüggés

Leeson PD, Springthorpe B. Nat Rev Drug Discov. 2007;6(11):881-90.
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Kötődési esemény

Y. Kawasaki; E. Freire, Drug Discov Today, doi:10.1016/j.drudis.2011.07.010 |

H. Gohlke; Gerhard Klebe, Angew. Chem Int. Ed. 2002, 41, 2644-2676 

G= H - TS
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Deszolvatációs összefüggések

1) Az apoláris oldószer által hozzáférhető felszín kötődés során 
bekövetkező változása korrelál a szabadentalpia változással

2) Az apoláris oldószer által hozzáférhető felszín gyenge, de szignifikáns 
korrelációt mutat a kötődés során bekövetkező entrópia változásával. -
TS ~ CSAapolar p=0.015, R2=0.24

Olsson TS, Williams MA, Pitt WR, Ladbury JE. J Mol Biol. 2008;384(4):1002-17.
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A termodinamikai jellemzők szerepe a 
szelektivitásban

Y. Kawasaki; E. Freire, Drug Discov Today, doi:10.1016/j.drudis.2011.07.010 |
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A termodinamikai jellemzők szerepe a 
szelektivitásban

Y. Kawasaki; E. Freire, Drug Discov Today, doi:10.1016/j.drudis.2011.07.010 |
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Egyszerűsített modell
HIV proteáz inhibitorok

Ladbury JE, Klebe G, Freire E. Nat Rev Drug Discov. 2010;9(1):23-7.
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HMG-CoA reduktáz inhibitorok

Ladbury JE, Klebe G, Freire E. Nat Rev Drug Discov. 2010;9(1):23-7.
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Az entalpikus kötődés előnyei
• Specifikus, erős térbeli orientáltságot 

biztosító kötések kialakulása kedvező
szabadentalpiaváltozással jár

• Ligandum poláris csoportjainak 
„elrejtése”, illetve a receptor oldalán az 
entalpikusan kötött vizek kicserélése 
szuboptimális kölcsönhatásokra 
kedvezőtlen, ami szelektivitási előnyt 
ad

• A poláris csoportok javítják a 
fizikokémiai tulajdonságokat (pl. logP, 
oldhatóság) 

– ADME tulajdonságok javulnak

H. Gohlke; Gerhard Klebe, Angew. Chem Int. Ed. 2002, 41, 2644-2676 
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Kevésbé orientált kölcsönhatások

Bissantz C, Kuhn B, Stahl M. J Med Chem. 2010 Jul 22;53(14):5061-84.
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Természetes és szintetikus ligandumok

Olsson TS, Williams MA, Pitt WR, Ladbury JE. J Mol Biol. 2008;384(4):1002-17.
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A ligandumok fajlagos affinitása

Reynolds CH, Bembenek SD, Tounge BA. Bioorg Med Chem Lett. 2007;17(15):4258-61.
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Az entalpikus optimálás mérethatára
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ITC adat 757 fehérje-ligandum komplexreFerenczy GG, Keseru GM. J Chem Inf Model. 2010, 50(9):1536-41.
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Magas affinitás tipikusan entrópikus 
úton valósul meg

ITC adat 757 fehérje-ligandum komplexreFerenczy GG, Keseru GM. J Chem Inf Model. 2010, 50(9):1536-41.
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Reynolds CH, Holloway K. ACS Med Chem Lett. 2011;2:433-437.
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Deszolvatációs összefüggések

1) Az apoláris oldószer által hozzáférhető felszín kötődés során 
bekövetkező változása korrelál a szabadentalpia változással

2) Az apoláris oldószer által hozzáférhető felszín gyenge, de szignifikáns 
korrelációt mutat a kötődés során bekövetkező entrópia változásával. -
TS ~ CSAapolar p=0.015, R2=0.24

Olsson TS, Williams MA, Pitt WR, Ladbury JE. J Mol Biol. 2008;384(4):1002-17.
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240.86404.55Apolar SA
3.343.95Hdon
6.596.44Hacc
0.300.08Charged
7.4411.26Rotbonds
26.7239.56Nhev
1.563.36LogP

384.99557.30MW
6.669.19pKd

Nagy 
szabadentalpia

pKH>8, n=188
Nagy affinitás
pKd>8, n=172

Ferenczy GG, Keseru GM. J Chem Inf Model. 2010, 50(9):1536-41.
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A gyógyszerkincs affinitás-eloszlása

261 orálisan adagolt gyógyszer
Átlag:7.3, Median 7.7

Gleeson MP, Hersey A, Montanari D, Overington J. Nat Rev Drug Discov. 2011 10(3):197-208.
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Nem csupán a G-től függ, 

fontos a H ~ TS jelleg is
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Termodinamikai sajátságok mérése

• van’t Hoff elemzés
• Hőmérsékletfüggő egyensúlyi 

disszociációs állandó mérése
• H és S illesztéssel számítható (nem 

független kísérletben kerül 
meghatározásra)

• A KB mérhető:
– Leszorításos elven
– SPR

• Amennyiben Cp≠0, vagy konstans, 
az lnKD – 1/T függés nem lineáris.

• Pontosság SPR esetén 
– G ~0.1-0.5 kcal/mol
– H és TS ~0.1-1 kcal/mol
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Termodinamikai sajátságok mérése
• ITC

– Függetlenül, egy kísérletben mérhető
H és KB(G)

– S számítható G és H alapján
– Különböző hőmérsékleteken elvégzett 

kísérlettel Cp is mérhető
– A nagy pontosság és 

reprodukálhatóság miatt alkalmas a 
sztöchiometria (n) meghatározására

– Protonálódáshoz kötött 
szabadentalpiaváltozások rutinszerűen 
mérhetőek különböző pH-n elvégezve 
a kísérletet

– Érzékenység 0.1 cal, egy titrálási 
lépésben 1-2 cal szükséges

• Pontosság
– G ~0.01-0.5 kcal/mol
– H ~0.01 -1 kcal/mol

Perozzo R, Folkers G, Scapozza L. J Recept Signal Transduct Res. 2004;24(1-2):1-52.
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Termodinamikai jellemzés
In vitro – In silico
• A kísérletes jellemzéshez általában munkaigényes folyamat, jelentős 

fehérje és ligandum szükséglettel.
• A tervezett vegyületek szintézis előtti jellemzése jelentős mértékben 

hozzájárulna a hatékony, racionális kutatáshoz.
• A szabadentalpia becslése is kiemelten hasznos, azonban a 

társmennyiségek in silico előrejelzése további előnyöket jelentene.
• Az így nyert előnyök akár a kísérleti pontosság csökkenése árán is 

hozzájárulnánk a kutatás sikeréhez.
• A pontosság azonban kisebb kell, hogy legyen mint egy nagyságrendnyi 

különbség a KD egységben számolva (~1.4 kcal/mol). 
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Az additivitás hiánya
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Az additivitás hiánya

Baum B, Muley L, Smolinski M, Heine A, Hangauer D, Klebe G. J Mol Biol. 2010;397(4):1042-54.
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Összefoglalás
• A gyógyszerkémia elsődleges célja a kötődési szabadentalpia optimálása, 

azonban önmagában nem elegendő jellemző a sikeres optimáláshoz
• A nagyobb szabadentalpia a specifikusabb kölcsönhatások révén előnyös a 

szelektivitás és farmakokinetikai paraméterek szempontjából
• A szabadentalpia optimalizálása kisebb nehézatomszám esetén 

sikeresebben megvalósítható, mint nagyobb méretű molekuláknál
• A vegyületek termodinamikai jellemzése nagyban hozzájárul a sikeres 

gyógyszerkutatáshoz, azonban ezen paraméterek kielégítő pontosságú
számítása (1-2 kcal/mol) nagyban növelné a gyógyszerkutatás 
produktivitását  
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