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Kehitystyö Synthetic SPROUT de novo ligandien suunnitteluohjelmaan. SPROUT-ohjelman 
käyttösovellus 17β-hydroksisteroididehydrogenaasientsyymille (tyyppi 1). 
 
Taustaa 
Estrogeeni ja androgeeni steroidihormonit vaikuttavat sukupuolisuuden kehittymiseen ihmisellä. 
17β-Hydroksisteroididehydrogenaasi-perheen entsyymit katalysoivat steroidihormonien ei-
aktiivisen muodon muuntumista aktiiviseksi katalysoimalla estrogeenien ja androgeenien 
biosynteesin viimeistä vaihetta. Tutkimusten mukaan näitä entsyymeitä löytyy myös huomattavia 
määriä rinta- ja eturauhassyöpäkasvaimista. Tästä syystä nämä entsyymit ovat mielenkiintoinen 
kohde suunniteltaessa uutta lääkeainetta syöpäkasvaimien hoitoon.  
 
Nykypäivänä tietokonepohjaiset molekyylimallitusohjelmat ovat merkittävä osa lääkeaineiden 
kehittelyketjua. Tämän kaltainen kehittelytyö vaatii asiantuntemuksen lisäksi toimivan 
molekyylimallinnusympäristön. Yleisesti määriteltynä molekyylimallitus on tekniikka jolla 
tutkitaan molekulaarisia rakenteita ja ominaisuuksia käyttäen apuna laskennallisen kemian ja 
graafisen visualisoinnin tekniikoita. Mallituksen pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman 
luotettava kolmiulotteinen esitys molekyylistä perustuen olemassa oleviin tietoihin. 
Rakennepohjainen lääkeainesuunnittelu (Structure-Based Drug Design) perustuu tällaisiin 
kolmiulotteisten molekyylirakenteiden tietoihin. Näihin tietoihin pohjautuen suunnitellaan uusia 
ligandimolekyylejä, jotka vuorovaikuttavat halutun kohde proteiinin - reseptorin tai entsyymin - 
kanssa. 
 
Tutkimuksen tarkoitus  
Tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti 17β-hydroksisteroididehydrogenaasi tyyppi 1 (17βHSD1) 
entsyymi. Tämä entsyymi katalysoi aktiivisen estradiolihormonin muodostumista ei-aktiivisesta 
estronihormonista. Entsyymille on kehitelty molekyylimallitusta apuna käyttäen potentiaalisia 
estäjämolekyylejä, joiden avulla voidaan ehkäistä ja hillitä rintasyöpäkasvaimen kasvua. Tähän 
perheeseen kuuluu tällä hetkellä yksitoista alatyyppiä (tyypit 1-11) mutta vain tyyppiä 1 on pystytty 
kiteyttämään erilaisilla ligandeilla ja saatavilla on kolmiulotteinen malli. Väitöskirjatyöhön on 
valittu neljä 17βHSD1 entsyymin kiderakennetta, jotka on kiteytetty estradioli-, equiliini-, 
dihydrotestosteroni- ja dehydroepiandrosteroniligandimolekyylien kanssa.  
 
Väitöskirjassa kuvataan SPROUT-ohjelmiston käyttöä uusien estäjämolekyylien mallituksessa sekä 
SynSPROUT-ohjelmalle kehitteillä olevan tietämyskannan rakentamista. SPROUT-ohjelmisto 
kuuluu de novo molekyylimallitusohjelmiin, jotka käyttävät kohdeproteiinin kolmiulotteista 
rakennetietoa apuna suunniteltaessa kohteelle uusia tiukasti sitoutuvia ligandimolekyylejä. 
SPROUT-ohjelma tunnistaa automaattisesti entsyymin aktiivisen kohdan, joka on myös ligandin 
sitoutumiskohta. Kun ohjelma on määrittänyt tärkeimmät sitoutumiseen liittyvät ominaisuudet, on 
mahdollista luoda uusia molekyylejä tälle analysoidulle alueelle käyttäen apuna juuri havaittuja 
sitoutumisominaisuuksia. On siis mahdollista luoda suuria joukkoja kemiallisesti uusia, hyvin 
sitoutuvia molekyylejä.  
 
Haastavin osuus mallitusta on löytää toimiva synteesireitti uusille ligandimolekyyleille 
laboratoriosynteesiä varten. SynSPROUT-ohjelma perustuu retrosynteettiseen analysiin ja se 



rakentaa ligandimolekyylejä kaupallisesti olemassa olevista lähtöaineista, mikä helpottaa uusien  
molekyylien syntetisointia. 
 
Tulokset 
Molekyylimallituksen tuloksena saatiin ryhmä molekyylejä, jotka sitoutuvat hyvin 17βHSD1 
entsyymin aktiivikohtaan, näin täten estävät biologisen ligandin, estradiolimolekyylin, sitoutumista. 
Ohjelma loi tuhansia erilaisia molekyyliryhmiä, joista valittiin parhaat molekyylit käyttäen apuna 
ohjelman kykyä pisteyttää ja luokitella uudet rakenteet paremmuusjärjestykseen 
sitoutumisominaisuuksien mukaan. Valittuja molekyylejä analysoitiin myös muilla 
molekyylimallitusohjelmilla ja tuloksia verrattiin. Näin voitiin löytää paras mahdollinen 
kolmiulotteinen avaruusrakenne molekyylille entsyymin aktiivisessa sitomiskohdassa ja varmistaa 
että sidosvuorovaikutukset ovat parhaat mahdolliset. Molekyylejä sovitettiin myös 
estrogeenireseptori α:n ja β:n luonnollisen substraatin sitomiskohtaan ja varmistettiin että luodut 
molekyylit ovat spesifisiä 17βHSD1 entsyymille. Tutkimustuloksissa esitetään potentiaalisen 
estäjämolekyylin synteesireitti sekä tarkastellaan ja verrattu sitä tietokonepohjaisesti luotuun 
synteesireittiin. 
 
Uusien estäjämolekyylien kehittelyn yhteydessä huomio kiinnittyi viisirenkaiseen pyrrolidiini-
rakenteeseen, joka toistuu hyvin useissa luoduissa molekyyleissä. Pyrrolidiini-rakenteen 
syntetisointia 1,3-dipolaarisella sykloadditioreaktiolla tutkittiin kemian kirjallisuudesta ja näitä 
tietoja apuna käyttäen kirjoitettiin laajennus SynSPROUT-ohjelman tietämyskantaan. Erilaisten 1,3-
dipolien ja dipolarofiilien kemialliset kuvaukset lisättiin PATRAN-ohjelmointikielellä 
tietämyskantaan. Toimiakseen täydellisesti tietämyskantaan täytyy vielä lisätä komentorivi liittyen 
reaktiohin joissa kaksi kemiallista sidosta muodostuu yhtä aikaa tuottaen viisirengasrakenteen. 
Tämä tietämyskantaan tehty lisäys parantaa huomattavasit SynSPROUT -ohjelman toimivuutta. 
 


