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ÖSSZEFOGLALÁS 
Kinázgátlók szerkezet-hatás összefüggései 

 
Készítette: Szántai-Kis Csaba 

Témavezető: Dr. Őrfi László, PhD. 
Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok Doktori Iskola, 

Budapest, 2007 
 

A protein kinázok fontos szerepet töltenek be számos betegség patomechanizmusában. 

Munkám során terápiás szempontból releváns kinázok ellen ható gátlószerek tervezését 

elősegítő QSAR modelleket készítettünk. A modellezéshez szükséges bemenő adatok – 

szerkezetek és hatástani adatok – tárolására és összegyűjtésének megkönnyítésére készítettünk 

egy adatbázist, amely egyszerűen hozzáférhető internet böngésző segítségével. A modellek 

készítéséhez a kutatócsoportunk által fejlesztett 3DNET4W szoftvert használtam. A 

modellkészítés folyamatában alapelv volt a becslőképesség maximalizálása. A modellek 

többszörös belső ellenőrzés után külső ellenőrzésre, valamint a molekulaleírók véletlen 

korrelációját meghatározó tesztelésre kerültek. Ezek alapján állapítottuk meg, hogy az adott 

modellt fel lehet-e használni virtuális szűrésre.  

A virtuális szűrésre felhasznált QSAR modelleknek nagy valószínűséggel 

extrapolálniuk kell. Egy modellszámításban megállapítottuk, hogy kicsi bemenő adathalmaz 

esetén a külső ellenőrző halmazt alkalmasabb a kerületi kiválasztás módszerével elkészíteni 

[1]. Számításainkat később újraértékelve megállapítottuk, hogy a véletlen kiválasztás – a 

bemenő adathalmazok számosságától függően – egyenletesebb eredményt adott. 

Az elkészített EGFR [2], Akt1 [3] és CDK4 gátlás modellek jó becslőképességgel 

rendelkeztek, valamint statisztikailag igazoltan nem a molekulaleírók véletlen korrelációi, 

ezeket a QSAR modelleket virtuális szűrésre használhatjuk. Az EGFR gátlás modell jól 

becsülte újonnan szintetizált benzo-tieno-pirimidin származékok gátlóhatását is. A PDGFRβ 

és ROCK-II adatokra nem sikerült olyan modelleket készíteni, amelyek jól becsülnek és nem 

a molekulaleírók véletlen korrelációi.  

A QSAR modellezéshez használt hatástani adatok leggyakrabban biokémiai 

esszérendszerekből származnak, valamint a virtuális szűrés alapján kiválasztott molekulákat is 

ilyen rendszerekben tesztelik le. Irányításommal sikeresen állítottunk be IMAP módszerrel 

Akt1 kináz esszét, ami alkalmas potenciális gátlószerek tesztelésére. A tesztelendő vegyületek 

tárolására és azonosítására 2D vonalkód technikán alapuló rendszert használunk. A 

vegyületek mintatartó csövekbe történő kimérésének megkönnyítéséhez összeállítottam egy 

mérlegből és egy szkennerből álló berendezést, valamint kifejlesztettem egy Excel alapú 

vezérlő alkalmazást. 

[1] Szántai-Kis C, Kövesdi I., Kéri G, Örfi L. (2004) Mol Divers, 7: 37-43 
[2] Szántai-Kis C, Kövesdi I, Erős D, Bánhegyi P, Ullrich A, Kéri G, Őrfi L, (2006) 13: 277-287 
[3] Kéri G, Székelyhidi Z, Bánhegyi P, Varga Z, Hegymegi-Barakonyi B, Szántai-Kis C et al. (2005) Assay 
Drug Dev Technol, 3: 543-551 



 2 

SUMMARY 
Structure-activity relationships of kinase inhibitors 

 
Written by: Csaba Szántai-Kis  

Supervised by: Dr. László Őrfi, PhD. 
Semmelweis University, Doctoral School of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences, 

Budapest, 2007 
 

Protein kinases play important role in the pathomechanism of many diseases. During 

my work we made QSAR models, which can be used for designing new inhibitors against 

therapeutically relevant kinases. We built a database for storing and collecting the input 

structures and activity data, which is needed for modeling. This can be accessed via a simple 

internet browser program. I have applied our in-house developed 3DNET4W software for 

model building. Model building algorithm was optimized for maximizing the predictive 

capability. We validated our models externally after the internal validation then we checked 

the selected descriptors for chance correlation. Based on these results we decided whether the 

given model can be used for virtual screening. Models, which are used for virtual screening, 

highly likely extrapolate when predicting molecules with unknown activities. We have 

compared the power of selection methods of the external validation set using a widely 

accepted dataset of solubility in water. The comparison of the methods suggested that it is 

preferable to use perimeter oriented external set selection [1]. Recently analyzing our results 

we found that a randomly selected external validation set may give more balanced result 

depending on the size of the input dataset. 

QSAR models of EGFR [2], Akt1 [3] and CDK4 inhibition had good predictive 

capability and there weren’t chance correlations of descriptors. These models can be used for 

virtual screening. The EGFR inhibition model predicted well a set of recently synthesized 

benzo-thieno-pyrimidin derivatives. Based on PDGFRß and ROCK-II data I couldn’t make 

well predicting models, which weren’t chance correlation of descriptors.  

Biological data which are used in QSAR studies usually originate from biochemical 

assays and molecules selected by virtual screening are also screened in this kind of assays. 

We have developed Akt1 IMAP assay successfully, which can be used for screening of 

potential inhibitors. We use a storage and identification system for these compounds which is 

based on 2D barcode technique. I have made an appliance, which consist of a balance and a 

2D barcode scanner connected to a PC, for facilitating the compound weigh-out process to the 

storage tubes. I have developed an Excel based application for controlling the appliance. 

[1] Szántai-Kis C, Kövesdi I., Kéri G, Örfi L. (2004) Mol Divers, 7: 37-43 
[2] Szántai-Kis C, Kövesdi I, Erős D, Bánhegyi P, Ullrich A, Kéri G, Őrfi L, (2006) 13: 277-287 
[3] Kéri G, Székelyhidi Z, Bánhegyi P, Varga Z, Hegymegi-Barakonyi B, Szántai-Kis C et al. (2005) Assay 
Drug Dev Technol, 3: 543-551 
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BEVEZETÉS 

Napjainkra a humán genom projekt befejezésének és a molekuláris biológiai módszerek 

fejlődésének köszönhetően egyre több betegségben azonosították a patológiás folyamatokat 

okozó célmolekulákat. Az azonosított és validált célmolekulákra már „csak” gyógyszert kell 

fejleszteni és a betegség gyógyíthatóvá válik, azonban az elmúlt években megfigyelhető 

folyamat, hogy világszerte egyre kevesebb originális gyógyszer került bevezetésre. A 

fejlesztési költségek növekedése miatt egyre nagyobb szükség van hatékonyabb 

gyógyszerkutatási és fejlesztési módszerekre. A gyógyszerkutatás felfedező fázisában – ahol a 

cél egy hatásos és optimális farmakokinetikájú vezérmolekula előállítása – a módszerek 

fejlesztésének egyik fő iránya olyan esszérendszerek megalkotása, amelyekkel 

nagymennyiségű vegyületet gyorsan és hatékonyan lehet tesztelni. A kifejlesztett technikák 

közül leginkább a fluoreszcencián alapuló mérési rendszereket alkalmazzák a közepes/nagy 

áteresztőképességű tesztelések (MTS/HTS) módszereiként. Jelenleg ezek az esszérendszerek 

szolgáltatják a biológiai adatok túlnyomó többségét a gyógyszerkutatás felfedező fázisában, 

melyek feldolgozása külön tudományággá nőtte ki magát. 

A módszerek fejlesztésének másik fontos iránya a gyógyszerhatással kapcsolatos 

folyamatok számítógéppel támogatott modellezése. Az elkészített számítógépes modellekkel 

egyrészt lehet értelmezni a ligandumok/hatóanyagok és a célmolekula közötti 

kölcsönhatásokat, másrészt a szintetizálandó és tesztelendő molekulák számát lehet 

csökkenteni, az utóbbi folyamatot virtuális szűrésnek (VS) nevezik.  

A számítógéppel támogatott gyógyszertervezés (CADD) egyik fontos ága a kvantitatív 

szerkezet-hatás összefüggések (QSAR) módszere, ami akkor is alkalmazható, amikor a 

célmolekula 3D szerkezete kísérletesen nem határozható meg. 

Mai tudásunk szerint a molekuláris pathomechanizmusok nagy része sejten belüli 

jelátviteli folyamatok zavaraira vezethető vissza. A jelátviteli folyamatok kulcsszereplői a 

protein kinázok, ezért kiemelten indokolt a legmodernebb gyógyszerkutatási módszerek 

alkalmazása a kinázgátlók fejlesztésére. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
Munkám során elsődleges célul tűztük ki kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés 

(QSAR) modellek készítését validált kináz célmolekulákon ható gátlószerek szerkezete és 

hatástani adatai alapján. Célul tűztük ki EGFR, Akt1, PDGFRβ, CDK4, ROCK-II kinázok 

gátlását jellemző QSAR modellek készítését. 

Megbízható QSAR modellek készítéséhez szükséges egy felhasználóbarát adatbázis, 

amiből könnyen kikereshetők a szakirodalmi, szerkezeti és hatástani adatok. Így első 

lépésként egy kinázokra és gátlószereikre fókuszáló elektronikus könyvtár elkészítését 

terveztük. Következő lépésként az elektronikus könyvtár alapján egy szerkezeti-hatástani 

adatbázis elkészítését és feltöltését terveztük.  

További célul tűztük ki olyan megbízható eredményeket szolgáltató biokémiai tesztelési 

rendszer kialakítását, amivel a racionális hatóanyagtervezéshez új adatokat szolgáltathatunk, 

ill. amellyel egyidejűleg ellenőrizni lehet az elkészített QSAR modellekkel végzett virtuális 

szűrések eredményeit. A potenciális gátlószerek vizsgálatára egy fluoreszcencia polarizáción 

alapuló módszer – IMAP – beállítását terveztük. További célunk volt a biokémia 

teszteléseknél általánosan használt oldat vegyülettár anyagkimérését elősegítő szoftver 

fejlesztése. 

MÓDSZEREK 
Felhasznált szoftverek. A munkám során a következő szoftvereket használtam fel: a 

Concord (Tripos) szoftvert a 3D szerkezetek előállítására; a MOE (Chemical Computing 

Group) szoftvert a 3D szerkezetek előállítására és a molekulaleírók számítására; a Dragon 

(TALETE) szoftvert a molekulaleírók számítására; az Excel (Microsoft) szoftvert az esszé 

optimalizálási sablonok készítésére, vegyület kimérő berendezés vezérlésére és 

táblázatkezelésre; az ISIS/Base (MDL) kémiai szerkezetek és hatástani adatok tárolására; a 

CHED (Timtec) szoftvert a kémiai szerkezetek diverzitásának analízisére; PHP-MySQL 

szoftvereket az elektronikus könyvtár publikációinak és a szerkezeti-hatástani adatok 

tárolására.  

A QSAR modellek készítésére a kutatócsoportunk által fejlesztett 3DNET4W 

programot használtam. A szoftver alapelve, hogy a statisztikai elemzéseket becslés orientáltan 

végzi. Sem a változó-kiválasztásban, sem a modellkiválasztásban nem használja az illesztési 

statisztikákat. A szoftver fő funkciói: 1) molekulaleírók manuális előszűrése, 2) automatikus 

változó-kiválasztás: szekvenciális vagy genetikus algoritmussal, 3) lineáris (MLR, PLS) és 

nem lineáris (ANN) függvényillesztés, 4) belső és külső ellenőrzések, 5) véletlen korreláció 

tesztelése Y-randomizálással, 6) QSAR modell alapú virtuális szűrés. 
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1. ábra 3DNET4W szoftver működésének folyamatábrája. 

Elektronikus könyvtár és szerkezeti-hatástani adatbázis. A QSAR modellezés előtt 

szükséges a bemenő adatok összegyűjtése, rendszerezése az e célra létrehozott 

adatbázisokban. A publikációs adatok, szerkezeti adatok, hatástani/biológiai adatok integrált 

tárolására kifejlesztettünk egy PHP-MySQL adatbázist, amely standard adatbeviteli módokat 

tartalmaz és egyszerűen elérhető internet böngésző segítségével. 

QSAR modellezés. A modellezés első lépése az adott célpont ellen ható vegyületek és 

hatástani adataik kigyűjtése, amelyeket a szerkezeti-hatástani adatbázisunkból végeztem. A 

vegyületek hatékonyságát jellemező különböző típusú hatástani mérőszámokat egységesen 

pIC50 értékké alakítottam át. A háromdimenziós szerkezetek kiszámítására a MOE és a 

Concord szoftvereket használtam. A kémiai szerkezetek nem korreláltathatók közvetlen 

módon a biológiai hatással, ezért a szerkezeteket jól meghatározott számértékek ú.n. 

molekulaleírók halmazaivá kell alakítani. Molekulaleírók számításra a Dragon és a MOE 

szoftvereket használtam. A molekulaleírók és hatástani adatok halmazát a 3DNET4W 

szoftver bemenő XYD fájlformátumára alakítottam át, a modellezés további folyamatait ezzel 

a szoftverrel végeztem. A bemenő XYD fájl molekulaleíróinak számát manuális előszűréssel 

csökkentettem. Az előszűrt fájlt külső ellenőrző halmaz(ok)ra és munkahalmaz(ok)ra 

bontottam. A külső ellenőrző halmaz kizárólag a végső modell becslőképességének 

megállapítására szolgált. Az aktuális munkahalmazon történt a modelloptimalizálás, e 

folyamat célja, azoknak a molekulaleíró kombinációknak összegyűjtése, amelyek a becslést 

jellemző statisztikai mérőszámot legalább elérik. A modelloptimalizálás során a szoftver az 

aktuális munkahalmazt többszöri véletlen felezéssel egymást kölcsönösen kizáró tanuló és 

kiértékelő halmazokra bontja. Az aktuális tanulóhalmazon történik adott molekulaleíró 

kombinációval az illesztés, a hozzátartozó kiértékelő halmaz pedig a modell belső 
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becslőképességének ellenőrzésére szolgál. Ez alapján dönt egy adott kombináció 

megtartásáról vagy eldobásáról. A becslőképesség jellemzésére két mérőszámot, a Q2-et és 

SDEP-t használtam. A tesztelendő változók kiválasztásra szekvenciális (SA) vagy genetikus 

algoritmust (GA) használtam. A szoftver háromféle módszert képes függvényillesztésre 

alkalmazni: 1) többszörös lineáris regresszió (MLR), 2) részleges legkisebb négyzetek 

módszere (PLS), 3) mesterséges ideghálózatok (ANN). A modelloptimalizálás során egy adott 

határérték feletti becslőképességgel rendelkező modellek molekulaleíróit ú.n. molekulaleíró 

kombináció bankokban (MKB) gyűjtöttem, majd ezekből 256/512 véletlen felezéssel 

választottam ki a legrobusztusabb végső modelleket. A végső modellek becslőképességét 

külső ellenőrzéssel és véletlen korrelációs tesztekkel állapítottam meg. A szoftver a véletlen 

korrelációs teszt során egy összekevert Y értékű és az eredeti Y értékű halmazon nagyszámú 

– tipikusan 1024 – véletlen felezést hajt végre, majd a kérdéses modellt illeszti az egyes 

tanulóhalmazokra és becsli a hozzátartozó kiértékelő halmazokat. Minden egyes felosztásra 

kiszámítja a választott statisztikai mérőszámot, végül pedig az összekevert és az eredeti Y 

adatokon számított mérőszámok eloszlásait hasonlítja össze χ2 statisztika és kétmintás z-próba 

segítségével (α = 0,001), valamint kiszámítja a HTS esszék jellemzésére szolgáló Z’ értékét. 

A külső ellenőrző halmazt jól becslő és a nem véletlen korreláló molekulaleírókat tartalmazó 

modellel lehet a virtuális szűrést végrehajtani. 

IMAP esszé optimalizálás. Az IMAP technológia alapelve, hogy nanorészecskékhez 

koordinációs komplexszel rögzített (immobilizált) fémionokhoz (MIII) nagy affinitással 

kötődik a foszfát csoport. Az IMAP „kötő reagens” komplexet képez a – 5-

karboxifluoreszceinnel megjelölt – peptid szubsztrátra kötődő foszfát csoporttal. A kötődés 

lecsökkenti a jelölt peptid szubsztrát molekuláris mozgását, ami a mért fluoreszcencia 

polarizáció (FP) értékének növekedésével detektálható. Az esszé optimalizálás hat lépésből 

állt: 1) kezdeti paraméterek meghatározása, 2) IMAP „kötő oldat” optimalizálás, 3) kináz 

puffer optimalizálás, 4) ATP Km,app meghatározás, 5) reakcióidő és kináz koncentráció 

meghatározása, 6) optimalizált esszé validálása ismert inhibitorokkal. 

Tesztelendő vegyületek logisztikája. Az általunk használt logisztikai rendszerben 

először a vegyületeket szilárd (por) állapotban tároljuk és regisztráljuk az adatbázisban. A 

porformájú vegyülettárból – 2D vonalkóddal ellátott – mintatartó csövekbe történő 

kiméréssel, majd 100% DMSO-ban való oldással jön létre az oldat vegyülettár. Az egyik 

legkritikusabb lépés a szilárd anyagok kimérése a mintatartó csövekbe . Ennek a folyamatnak 

lebonyolítására készítettem egy számítógéppel felügyelt kimérő berendezést. A berendezés 

három egységből áll: egy standard PC, amelyen fut a mérést felügyelő alkalmazás, egy 2D 

vonalkódolvasó és egy Sartorius CP225D mérleg. 



 7 

EREDMÉNYEK 

Elektronikus könyvtár, szerkezeti-hatástani adatbázis. Részt vettem a kinázok 

területére fókuszáló elektronikus könyvtárunk megtervezésében és feltöltésében, ami jelenleg 

3157 publikációt tartalmaz, ezek közül kb. 500 publikáció feltöltését végeztem el. Részt 

vettem a kinázok területére fókuszáló szerkezeti-hatástani adatbázisunk megtervezésében és 

feltöltésében, ami jelenleg 18492 db adatrekordot tartalmaz, kb. 1000 db adatrekord feltöltését 

és több száz újraellenőrzést végeztem el. 

Külső ellenőrzőhalmaz kiválasztása. A QSAR modellek virtuális szűrésre való 

felhasználhatóságának megállapítására szolgáló egyik módszer a külső ellenőrzés. Fontos, 

hogy a külső ellenőrző halmaz megfelelő módon legyen kiválasztva. 1381 molekula és 

hozzátartozó vízoldhatósági adaton vizsgáltuk hogyan befolyásolja a külső ellenőrző halmaz 

kiválasztásának módszere a modellezés eredményét. A teljes előszűrt adathalmazt először 

véletlenszerűen ketté osztottam, háromféle arányban: 2,5%-97,5%, 5%-95%, 10%-90%. A 

kisebb halmazok voltak a modellkészítésre használt halmazok, a nagyobbak pedig az ú.n. 

kémia univerzum halmazok. Az egyes felosztásokhoz tartozó modellkészítő halmazokat 

tovább osztottam munkahalmazra és külső ellenőrző halmazra. A felosztás háromféleképpen 

történt meg: véletlenszerűen (RS), egyenletesen kiválasztva (UD) vagy ú.n. kerületi 

kiválasztással (PO). A modell optimalizálást PLS módszerrel végeztem, változó kiválasztásra 

GA-t használtam, az optimalizálandó mérőszám az SDEP volt. Az MKB-kbe gyűjtött 

molekulaleíró kombinációkból a végső modellek kiválasztása a különböző módon kiválasztott 

külső ellenőrző halmazokkal történt. A legkisebb SDEP értékkel rendelkező végső 

modellekkel megbecsültem a kémiai univerzum halmazt és kiszámítottam az SDEPkémiai 

univerum értékeket. A különböző módokon létrehozott külső ellenőrző halmazok által 

kiválasztott végső modellek SDEPkémiai univerzum értékei között nincs túl nagy különbség. 

Megállapítottuk, hogy a 97,5%-2,5%-os felosztás esetében a kerületi kiválasztással (PO) 

előállított ellenőrző halmazon a legkisebb becslési hibával rendelkező modellel lehetett a 

kémiai univerzum molekuláit a legkisebb hibával becsülni. A számítás eredményeit a 

későbbiekben több más modell alapján újraértékelve megállapítottuk, hogy a modellkészítő 

halmazok számosságától függően, a véletlen kiválasztás adta a legegyenletesebb eredményt, 

így a további számításaimban ezt a kiválasztást használtam. 

EGFR gátlás modell. Valószínűsíthetően az EGFR rendellenes működése által okozott 

betegségek: vastagbélrák, nem-kissejtes tüdő tumor, glioblasztóma multiform, különböző 

szilárd tumorok.  
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A modellezéshez a szerkezeti-hatástani adatbázisunkból kigyűjtöttünk 623 különböző 

molekulát és a hozzátartozó IC50 adatot. Az elkészített bemenő XYD fájlt három részre 

osztottam. A DsAB munkahalmazon (416 molekula) kiválasztott végső PLS modell bizonyult 

a legjobbnak, amit virtuális tesztelésre is fel lehet használni. A modell a DsC halmazon (207 

molekula) való külső ellenőrzésen jó eredményt ért el (Q2
DsC = 0,61; SDEPDsC = 0,98). A Q2 

és SDEP mérőszámra elvégzett Y-randomizálás eredményeit értékelve, a kétmintás z-próba és 

a χ2 statisztika szignifikáns eltérést mutatott, így elvetettem a nullhipotézist. A χ2 értékei 

mindkét mérőszám esetében az adott szabadságfokhoz tartozó maximális érték (2048), vagyis 

az eloszlások nem fedtek át; továbbá a Z’ értékei – Q2 és SDEP esetén is – nulla felett voltak 

(Q2
Z’=0,63; SDEPZ’=0,66). Ezek alapján a modell nem a molekulaleírók véletlen 

korrelációjának eredménye. A modell – az eredeti Y adatok halmazán végzett 1024 véletlen 

felezéssel képzett – Q2 eloszlásának átlaga 0,64; szórása 0,03. A modell 53 molekulaleírót és 

42 PLS komponenst tartalmazott. 

A modellel megbecsültem a vegyülettárunkban lévő, benzo-tieno-pirimidin 

származékokat. A legnagyobb gátlást elért tizenhárom vegyületeknek meghatározták az IC50 

értékét is, ezeket összevetettük a becsült EGFR gátlással. A megmért származékok 

becslésének hibája a kísérleti hibán belül volt. A benzo-tieno-pirimidin részszerkezet nem 

található meg a modellkészítésre használt halmazban. 

 
2. ábra A 13 benzo-tieno-pirimidin származék becsült és mért 
pIC50 értékeinek összehasonlítása, Üres kör: bemenő 
adathalmaz 623 molekulája, teli négyzet: 13 benzo-tieno-
pirimidin származék. 
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Akt1 modell. Az Akt kulcsfontosságú szerepet játszik az anti-apoptotikus 

folyamatokban. Az Akt gátlása önmagában vagy kemoterápiával kombináltan a rákos sejtek 

programozott sejthalálát idézte elő. 

A modellezéshez a szakirodalmi és/vagy belső vállalati forrásból gyűjtöttem össze 

adatokat. Az Akt1 gátlást jellemző adat IC50 és/vagy gátlási% volt. A legeredményesebben 

modellezhető halmaz a 719 molekulát tartalmazó szakirodalmi és belső vállalati adatokat 

tartalmazó egyesített halmaz volt, amiben IC50 értékek mellett gátlási% hatóértékeket is 

felhasználtam. A bemenő adathalmaz 56%-a tartalmazott a szerkezetekhez kizárólag gátlási% 

hatóértékből számított pIC50 értéket. Az elkészített bemenő XYD fájlt három részre osztottam. 

A TABi+b munkahalmazon (480 molekula) kiválasztott végső PLS modell molekulaleíróira 

illesztett ANN modell bizonyult a legjobbnak, amit virtuális tesztelésre is fel lehet használni. 

A modell a TCi+b,ex halmazon (237 molekula) való külső ellenőrzésen jó eredményt ért el 

(Q2
TCi+b,ex = 0,65; SDEPTCi+b,ex = 0,79). A Q2 és SDEP mérőszámra elvégzett Y-randomizálás 

eredményeit értékelve, a kétmintás z-próba és a χ2 statisztika szignifikáns eltérést mutatott, 

így elvetettem a nullhipotézist. A χ2 értékei mindkét mérőszám esetében az adott 

szabadságfokhoz tartozó maximális érték (2048), vagyis az eloszlások nem fedtek át; továbbá 

a Z’ értékei – Q2 és SDEP esetén is – nulla felett voltak (Q2
Z’=0,50; SDEPZ’=0,52). Ezek 

alapján megállapítható, hogy a modell nem a molekulaleírók véletlen korrelációjának 

eredménye. A modell – az eredeti Y adatok halmazán végzett 1024 véletlen felezéssel képzett 

– Q2 eloszlásának átlaga 0,59; szórása 0,05. A modell 42 molekulaleírót és 3 neuront 

tartalmazott.  

PDGFRβ gátlás modell. A PDGFR aktiváló mutációi kontrollálatlan sejtszaporodást 

eredményeznek és elősegítik a tumor véredények fennmaradását. A PDGFR túlműködése más 

proliferatív megbetegedésekben is szerepet játszik.  

A modellezéshez a szerkezeti-hatástani adatbázisunkból kigyűjtöttünk 154 különböző 

molekulát és a hozzátartozó IC50 adatot. Az elkészített bemenő XYD fájlt két részre 

osztottam. A WSi munkahalmazon (115 molekula) kiválasztott végső MLR modell 

molekulaleíróira illesztett ANN modell nyújtotta a legjobb eredményt az EVSi külső ellenőrző 

halmazon (39 molekula) (Q2
EVSi = 0,49; SDEPEVSi = 0,50). A Q2 és SDEP mérőszámra 

elvégzett Y-randomizálás eredményeit értékelve, a kétmintás z-próba és a χ2 statisztika 

szignifikáns eltérést mutatott, így elvetettem a nullhipotézist. A χ2 értékei mindkét mérőszám 

esetében az adott szabadságfokhoz tartozó maximális értékhez közel voltak, de nem érték el, 

vagyis az eloszlások – kismértékben – átfedtek; továbbá a Z’ értékei – Q2 és SDEP esetén is – 

nulla alatt voltak (Q2
Z’=-0,41; SDEPZ’=-0,22). Ezek alapján a modell molekulaleírói közül 
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néhány véletlenszerűen korrelál a hatással. A modell – az eredeti Y adatok halmazán végzett 

1024 véletlen felezéssel képzett – Q2 eloszlásának átlaga 0,33; szórása 0,13. A modell 17 

molekulaleírót és 3 neuront tartalmazott. Ez a modell nem használható fel megbízhatóan 

virtuális szűrésre. 

CDK4 gátlás modell. A ciklin függő kinázok (CDK) hibás működése alapvetően a 

sejtciklus szabályozás folyamatának sérülésében jelentkezik. A CDK4 enzim aktivitásának 

gátlása leállítja a rákos sejtek ciklusát a G0/G1 fázisban és nem engedi az S fázisba lépni, így 

osztódni sem tud a rákos sejt.  

A modellezéshez a szerkezeti-hatástani adatbázisunkból kigyűjtöttem 186 különböző 

molekulát és a hozzátartozó IC50 adatot. Az elkészített bemenő XYD fájlt két részre 

osztottam. A WSi munkahalmazon (139 molekula) kiválasztott végső MLR modell bizonyult 

a legjobbnak, amit virtuális tesztelésre is fel lehet használni. A modell az EVSi halmazon (47 

molekula) való külső ellenőrzésen jó eredményt ért el (Q2
EVSi = 0,70; SDEPEVSi = 0,77). A Q2 

és SDEP mérőszámra elvégzett Y-randomizálás eredményeit értékelve, a kétmintás z-próba és 

a χ2 statisztika szignifikáns eltérést mutatott, így elvetettem a nullhipotézist. A χ2 értékei 

mindkét mérőszám esetében az adott szabadságfokhoz tartozó maximális érték (2048), vagyis 

az eloszlások nem fedtek át; továbbá a Z’ értékei – Q2 és SDEP esetén is – nulla felett voltak 

(Q2
Z’=0,44; SDEPZ’=0,53). Ezek alapján a modell nem a molekulaleírók véletlen 

korrelációjának eredménye. A modell – az eredeti Y adatok halmazán végzett 1024 véletlen 

felezéssel képzett – Q2 eloszlásának átlaga 0,80; szórása 0,04. A modell 21 molekulaleírót 

tartalmazott. 

ROCKII modell. A ROCK enzim gátlása számos preklinikai modellen hatásos volt pl. 

erektilis diszfunkció, glaukóma, szklerózis multiplex, gerincvelő sérülés, glióma, nem-

kissejtes tüdőrák kezelésére. 

A modellezéshez a szerkezeti-hatástani adatbázisunkból kigyűjtöttem 40 különböző 

molekulát és a hozzátartozó IC50 adatot. Az elkészített bemenő XYD fájlt két részre 

osztottam. A WSb munkahalmazon (30 molekula) kiválasztott végső PLS modell nyújtotta a 

legjobb eredményt az EVSb külső ellenőrző halmazon (10 molekula; Q2
EVSi = 0,40; SDEPEVSi 

= 0,41). A Q2 és SDEP mérőszámra elvégzett Y-randomizálás eredményeit értékelve, a 

kétmintás z-próba és a χ2 statisztika szignifikáns eltérést mutatott, így elvetettem a 

nullhipotézist. A χ2 értékei mindkét mérőszám esetében az adott szabadságfokhoz tartozó 

maximális érték alatt voltak, vagyis az eloszlások átfedtek. A Z’ értékei – Q2 és SDEP esetén 

is – nulla alatt voltak (Q2
Z’=-3,06; SDEPZ’=-1,32). Ezek alapján a modellek a molekulaleírók 

véletlen korrelációjának eredményei. A modell – az eredeti Y adatok halmazán végzett 1024 
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véletlen felezéssel képzett – Q2 eloszlásának átlaga 0,34; szórása 0,54. A modell 12 

molekulaleírót és 8 PLS komponenst tartalmazott. Ez a modell nem használható fel 

megbízhatóan virtuális szűrésre. 

Akt1 IMAP esszé beállítás. Az optimalizált Akt1 esszé paraméterei a következők, az 

adatok az esszé végtérfogatára értendők: 6 nM Akt1 (ProQinase); 400 nM FAM-PKAtide 

(5FAM-GRTGRRNSI-NH2); 7,42 µM ATP (=Km app ATP); 20 mM Mops, pH=7; 1 mM 

DTT; 2 mM MgCl2; 0,4 mM MnCl2; 0,01% Triton-X 100; kináz inkubálási idő: 60 perc; 

IMAP „kötő oldat”: 1:400 IMAP „kötő reagens”, 100% A puffer, 60 perc IMAP inkubációs 

idő. Az esszét egy általános kináz inhibitorral, staurosporinnal validáltuk Az esszének 

kielégítők voltak a statisztikai paraméterei: Jelkülönbség: 90 mP, S/B: 2, S/N: 18, Z’ = 0,67. 

A 4PL illesztéssel kapott IC50 = 23,85 nM érték a kísérleti hibán belül megfelel az irodalmi 

értékeknek IC50 = 24 nM 

Kimérés alkalmazás. A kimérés alkalmazás a következő módon működik: a 

felhasználó behelyezi a 2D csövet a vonalkódolvasó nyílásába, majd beolvassa a kódot. A 

beolvasás után ráhelyezi a mérlegen található tartóba a csövet és tárálja a mérleget. A kimért 

anyagmennyiséget beolvassa az adatbeviteli űrlapra. Ha a tömeg megfelelő tartományba esik, 

akkor a felhasználó beírhatja az adatokat az Excel táblázatba. Ha nem megfelelő a tömeg, 

akkor egyrészt nem engedélyezi az Excel táblázatba a visszaírást, másrészt színkódokkal 

elősegíti a kiveendő vagy hozzáadandó tömeg meghatározását.  

 
3. ábra Kimérés alkalmazás adatbeviteli űrlapja 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

Doktori munkám során a elsődlegesen kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések 

(QSAR) módszereivel vizsgáltuk validált kináz enzimek ellen ható vegyületek és aktivitásaik 

között fennálló kapcsolatokat. Munkám során részben foglalkoztam a potenciális gátlószerek 

biokémiai tesztelési körülményeiknek kialakításával. 

Kinázokra és gátlószereikre fókuszáló elektronikus könyvtárat állítottunk össze, 

valamint ehhez szorosan kapcsolódó szerkezeti hatástani adatbázist, amely internet böngésző 

segítségével hozzáférhető. Az elkészült adatbázis elősegíti a különböző hatóanyagtervezési 

folyamatokat, és különösen nagy segítséget nyújt a QSAR modellezéshez szükséges bemenő 

adathalmazok elkészítéséhez. 

A külső ellenőrző halmaz kiválasztására végzett számításaink alapján megállapítottuk, 

hogy olyan esetekben, ahol egy QSAR modellnek a becslések során nagy valószínűséggel 

extrapolálnia kell, – pl. virtuális szűrés esetén – megfelelőbb a kerületi kiválasztás módszere 

alapján készíteni a külső ellenőrző halmazt. A számítás eredményeit később újraértékelve 

megállapítottuk, hogy a véletlen külső ellenőrző halmaz kiválasztás adja – a bemenő 

adathalmazok számosságától függően – a legegyenletesebb eredményt. 

Készítettünk egy jó becslőképességgel rendelkező EGFR gátlást jellemző QSAR 

modellt PLS módszerrel. Statisztikai próbákkal igazoltam, hogy a modell nem a 

molekulaleírók véletlen korrelációja, valamint a teljes modellezéshez felhasznált bemenő 

adathalmazon robusztus. A modell a jól teljesített újonnan szintetizált benzo-tieno-pirimidin 

származékok EGFR gátlóhatásának becslésekor is, amelyet mérésekkel is igazoltunk. A 

bemenő adathalmaz nem tartalmazta a benzo-tieno-pirimidin részszerkezet – habár a 

származékok molekulaleírói benne voltak a modell alkalmazhatósági tartományában – a 

modell mégis jól becsülte meg a származékokat, tehát ezzel az EGFR gátlás QSAR modellel 

ki lehet lépni a modellépítésben felhasznált alapvázak köréből.  

Készítettem egy jó becslőképességgel rendelkező Akt1 gátlást jellemző QSAR modellt. 

A modell a végső PLS modell molekulaleíróin végrehajtott ANN illesztéssel készült. 

Statisztikai próbákkal igazoltam, hogy a modell nem a molekulaleírók véletlen korrelációja, 

valamint a teljes modellezéshez felhasznált bemenő adathalmazon robusztus, ezért 

biztonsággal felhasználható virtuális szűrésre. 

Az elkészült Akt1 modellek alapján megállapítható, hogy a rosszabb minőségű gátlási% 

hatóértékből becsült pIC50 értékek és hozzájuk tartozó szerkezetek felhasználásával is lehet 

jó becslőképességgel rendelkező QSAR modellek készíteni, amelyek nem a molekulaleírók 

véletlen korrelációi. 



 13

Készítettem egy jó becslőképességgel rendelkező CDK4 gátlást jellemző QSAR modellt 

MLR módszerrel. Statisztikai próbákkal igazoltam, hogy a modell nem a molekulaleírók 

véletlen korrelációja, valamint a teljes modellezéshez felhasznált bemenő adathalmazon 

robusztus, ezért biztonsággal felhasználható virtuális szűrésre. 

A PDGFRβ gátlás modellezése alapján megállapítható, hogy olyan adathalmazból, ahol 

szűk a hatástani – pIC50 – értékek tartománya és kicsi a szerkezetek diverzitása, nem lehet jól 

becslő modelleket készíteni, amelyek nem a molekulaleírók véletlen korrelációi. 

A ROCK-II gátlás modellezése alapján megállapítható, hogy olyan adathalmazból, ahol 

szűk a hatástani – pIC50 – értékek tartománya, kevés a molekulák száma és a szerkezetek 

diverzitása nagy, nem lehet jól becslő modelleket készíteni, amelyek nem a molekulaleírók 

véletlen korrelációi.  

Az elkészült QSAR modellek alapján megállapítható, hogy ha nincs idő ANN 

módszerrel történő változó-kiválasztásra, érdemes a legjobb lineáris modell molekulaleíróira 

ANN illesztést végrehajtani, mivel sok esetben jobban illesztő és becslő modellt lehet kapni. 

Az elkészült QSAR modellek és statisztikai eredményeik alapján megállapítható, hogy 

nem elég csak egy véletlenszerűen kiválasztott külső ellenőrző halmaz alapján dönteni a 

becslőképességről, hanem fontos megvizsgálni a végső modell molekulaleíróinak 

robusztusságát a teljes bemenő adathalmazon, amelyet nagyszámú véletlen felezéssel célszerű 

végrehajtani. 

Beállítottunk egy modern fluoreszcens technikán alapuló esszérendszert Akt1 kinázra, 

amivel a továbbiakban a virtuális szűrések alapján kiválasztott vegyületek aktivitását 

tesztelhetjük illetve hatástani adatokat nyújthatunk az Akt1 QSAR modell finomítására. 

Összeállítottam az oldat vegyülettárunk elkészítését elősegítő kimérő alkalmazást, 

amelyben a vegyülettár mintatartó csöveit modern 2D vonalkód technológiával azonosítjuk. 
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