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Työssä selvitettiin joustavan telakointimenetelmän soveltumista kaupallisen
molekyylitietokannan rakenteeseen perustuvaan virtuaaliseulontaan osana
lääkkeenkeksimisprosessia sekä tutkitiin kohdennetun kombinatoriaalisen virtuaalikirjaston
rakentamisen periaatteita lähtien reagenssien tietokantahausta ja niiden
virtuaaliseulonnasta. Joustavan telakointimenetelmän soveltumista tutkittiin seulomalla ACD-
3D-molekyylitietokanta tietokoneohjelma DOCK4.0:lla katekoli-O-metyylitransferaasi-
entsyymiin tavoitteena löytää uusia potentiaalisia entsyymi-inhibiittoreita ko-substraatti S-
adenosyyli-L-metioniinin sitoutumiskohtaan. Työssä lisäksi selvitettiin aiheeseen liittyvää
metodologiaa sekä perehdyttiin lääkkeenkehitysprosessin että telakointimenetelmien
käsitteistöön.
DOCK on tietokoneohjelma, joka pyrkii sijoittamaan eli telakoimaan ligandeja proteiinien
aktiiviseen paikkaan perustuen yhdisteiden kolmiulotteiseen rakenteeseen ja ennalta
määrättyjen parametríen mukaisesti ennustamaan niiden sitoutumista. Telakointilaskuissa
kohdemolekyylin aktiivisesta paikasta muodostetaan negatiivinen kuva käyttämällä
pallokeskuksia, jotka ovat komplementaarisia reseptorin pinnan kanssa. Ligandit
orientoidaan hakualgoritmilla, joka minimoi ligandiatomien ja pallokeskuksien etäisyyksien
neliöllisen keskihajonnan. Ohjelma ennustaa sitoutumisen kokonaisvuorovaikutusenergiaa
käyttämällä pisteytysfunktiota. Käytetyn funktion avulla ohjelma antaa numeerisen arvon
kullekin yhdisteelle ja tulostaa ne paremmuusjärjestyksessä.
Työssä käytetty ACD-3D-tietokanta esiseulottiin käyttämällä suodattimena molekyylipainoa
yl¡ 1000, jonka seurauksena virtuaaliseulontamenetelmällä tutkittiin 224 707 yhdistettä.
Molekyylitietokanta seulottiin ensin jäykällä koko ligandiin perustuvalla telakointi-
menetelmällä. Laskuista säilytettän 25 000 parhaiten pisteytyvää yhdistettä, jotka telakoitiin
laskennallisesti raskaammalla joustavalla fragmentteihin perustuvalla "ankkuroi ensin" -
telakointimenetelmällä. Sadan parhaiten pisteytyvän yhdisteen rakenteita tarkasteltiin
visuaalisesti.
DOCK -ohjelman todettiin soveltuvan rakenteeseen perustuvaan virtuaaliseulontaan, mutta
sen todettiin olevan ongelmallista tietokannan kääntämisen sekä ohjelman parametrisoinnin
osalta. Virtuaaliseulonnan perusteella valittujen yhdisteiden aktiivisuusmäärityksien ollessa
vielä kesken, ei tässä vaiheessa ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, miten ohjelman
tulokset korreloivat biologisen aktiivisuuden kanssa. Työssä suoritettu
virtuaaliseulontamenetelmien soveltaminen reagenssien valintaan tehtiin pääasiallisesti
kokeilumielessä ja menetelmän kehittäminen luotettavaksi vaatii vielä paljon työtä. Eräs
erittäin mielenkiintoinen lähestymistapa rationaalisessa lääkeainesuunnittelussa on
kohdennettujen kombinatoriaalisten virtuaalikirjastojen rakentaminen ja niiden laskennallinen
seulominen telakointimenetelmillä.
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