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1. Εισαγωγή 
 
Η ολοκλήρωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος, η επανάσταση στο χώρο της γενομικής 

(genomics) και πρωτεομικής (proteomics) και οι εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής προάγουν την 

αναγνώριση νέων πιθανών φαρμακευτικών στόχων και προσδιορίζουν τη σημασία του βασισμένου στη δομή 

(structure based) σχεδιασμού φαρμάκων στην ανακάλυψη πρωτότυπων φαρμακευτικών ουσιών[1]. 

Ο structure-based σχεδιασμός φαρμάκων[2] αναφέρεται στην πολύπλοκη διαδικασία της χρησιμοποίησης της 

πληροφορίας που εμπεριέχεται στην τριδιάστατη δομή ενός μακρομοριακού στόχου και των σχετιζόμενων 

συμπλεγμάτων προσδέματος-στόχου για το σχεδιασμό νέων φαρμάκων για σημαντικές ανθρώπινες ασθένειες.  

Η διαδικασία του structure-based σχεδιασμού φαρμάκων είναι επαναληπτική και αποτελείται από τα ακόλουθα 

βήματα:  

• Επιλογή ενός φαρμακευτικού στόχου (drug target). 

• Καθορισμός της δομής του φαρμακευτικού στόχου, με βάση μία από τις εξής 3 τεχνικές:  

 κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ (X-ray crystallography),  

 πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (Nuclear Magnetic Resonance)[3] ή  

 μοντελοποίηση με βάση την ομολογία (homology modeling). 

• Αναγνώριση της πιθανής θέσης δέσμευσης του στόχου (potential binding site on the target). 

• Επιλογή της μεθόδου σχεδιασμού. 

• Αξιολόγηση της ουσίας που προκύπτει. 

Οι ουσίες, που παράγονται, υπόκεινται στη συνέχεια σε δοκιμές με πειραματόζωα και κλινικές δοκιμές, όπου 

παράγοντες που δεν είχαν εξεταστεί, όπως η τοξικότητα, η βιοδιαθεσιμότητα και η αντίσταση, καθορίζουν την 

τύχη της εκάστοτε ουσίας.  

Οι υπολογιστικές μέθοδοι για structure-based σχεδιασμό φαρμάκων μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής 

κατηγορίες:  

• Μέθοδοι αναζήτησης βάσεων δεδομένων και πρόσδεσης (database searching and docking methods ή 

virtual screening) και  

• Μέθοδοι εξαρχής σχεδιασμού φαρμάκων (de novo drug design). 

Στο virtual screening, μικρά μόρια από βάσεις δεδομένων συνδέονται με την περιοχή ενδιαφέροντος 

χρησιμοποιώντας υπολογιστές και βαθμολογούνται με βάση προβλεπόμενες αλληλεπιδράσεις με τη 

συγκεκριμένη θέση. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: 

1. Ο αριθμός των θεωρούμενων διαμορφώσεων για κάθε πρόσδεμα δεν είναι επαρκής. 

2. Κάποιες λειτουργικές χημικές ομάδες δρουν ως ιοντικές κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενώ τα 

προγράμματα docking συνήθως χρησιμοποιούν μόνο ουδέτερες μορφές. 

Ο de novo σχεδιασμός φαρμάκων αναφέρεται στην εξαρχής σύνθεση ενεργών χημικών ουσιών με πρωτότυπη 

δομή και επιθυμητές φαρμακολογικές ιδιότητες, ουσίες που δεν περιλαμβάνονται σε καμία γνωστή βάση 

δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ο δρόμος για τη χρησιμοποίηση ολόκληρου του χώρου της 

Οργανικής Χημείας, σε αντίθεση με τις μεθόδους για virtual screening. Ο αριθμός των χημικά 

πραγματοποιήσιμων πιθανών φαρμακευτικών μορίων έχει υπολογιστεί σε 60 10010 10− , από τα οποία θα πρέπει 

να επιλεγούν τα περισσότερο υποσχόμενα. Αυτή η τεράστια ποσότητα χημικών ουσιών είναι απαγορευτική για 
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τις μεθόδους εξαντλητικής αναζήτησης, παρά τη μεγάλη βελτίωση στην τεχνολογία HTS (High Throughput 

Screening). Αντί για τη συστηματική αξιολόγηση κάθε μεμονωμένης χημικής ουσίας, η διαδικασία του de novo 

σχεδιασμού φαρμάκων βασίζεται στην αρχή της τοπικής βσελτιστοποίησης (local optimization), η οποία, 

φυσικά, δεν οδηγεί απαραίτητα στη συνολικά βέλτιστη λύση.  

Τα προγράμματα για de novo σχεδιασμό φαρμάκων παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα ακόλουθα 

σημαντικά μειονεκτήματα: 

1. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της δομής της ουσίας δεν εξετάζεται το πραγματοποιήσιμο της σύνθεσής 

της. 

2. Η πρόβλεψη της συγγένειας δέσμευσης για τις σχεδιασμένες ουσίες δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής. 

Πριν από την περιγραφή των περισσότερο διαδεδομένων εργαλείων και αλγορίθμων για τον εξαρχής 

σχεδιασμό φαρμάκων παρατίθενται κάποιες σημαντικές έννοιες. 
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2. De novo σχεδιασμός φαρμάκων [4] 
 
Ένα πρόγραμμα για de novo σχεδιασμό φαρμάκων πρέπει να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα: 

• Πώς θα γίνει η συναρμολόγηση των υποψηφίων ουσιών (assembly). 

• Πώς θα γίνει η αξιολόγηση της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητάς τους. 

• Πώς θα γίνει αποτελεσματικά η δειγματοληψία του χώρου αναζήτησης. 

Ο εξ αρχής σχεδιασμός αντιμετωπίζει το λεγόμενο πρόβλημα της “συνδυαστικής έκρηξης” (combinatorial 

explosion): ο αριθμός των διαφορετικών χημικών τύπων και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνδεθούν 

είναι τεράστιος. Επιπλέον, δεν υπάρχει μόνο ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών τοπολογιών, αλλά και μία 

ποικιλία διαμορφώσεων για κάθε μεμονωμένη τοπολογία. Κάτι τέτοιο καθιστά αδύνατη την εξαντλητική 

αναζήτηση (exhaustive search) όλων των λύσεων. Οι αλγοριθμικές αποφάσεις ενός προγράμματος εκτιμώνται 

προφανώς από το αποτέλεσμά του, το οποίο, με τη σειρά του, εξαρτάται από την ελάττωση, με τρόπο που να 

έχει νόημα, του χώρου αναζήτησης (meaningful reduction, βλ. 2.5). 
 
2.1. Πρωτογενείς περιορισμοί του στόχου (primary target constraints) 
 

Το είδος των δεδομένων, που είναι απαραίτητα για το τρέξιμο ενός αλγορίθμου για de novo σχεδιασμό 

φαρμάκων, σχετίζεται με την εκτίμηση της ποιότητας των υποψηφίων ουσιών, καθώς οι περιορισμοί που 

εξάγονται από τα δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση (scoring) των δημιουργούμενων 

δομών. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις προσδέματος-υποδοχέα διαμορφώνουν 

τους πρωτογενείς περιορισμούς του στόχου για τις υποψήφιες ουσίες. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να 

συγκεντρωθούν τόσο από την τριδιάστατη δομή του υποδοχέα, όσο και από γνωστά προσδέματα του 

συγκεκριμένου στόχου. Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία σχεδιασμού είναι βασισμένη στον υποδοχέα 

(receptor-based), ενώ στη δεύτερη είναι βασισμένη στο πρόσδεμα (ligand-based).  

Ο receptor-based σχεδιασμός ξεκινά με τον καθορισμό της περιοχής δέσμευσης, η οποία στη συνέχεια 

εξετάζεται για να παραχθούν περιορισμοί ως προς το σχήμα του προσδέματος, καθώς και συγκεκριμένες μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ υποδοχέα-προσδέματος στη μορφή υποθετικών θέσεων 

αλληλεπίδρασης (interaction sites). Αυτά τα interaction sites χωρίζονται, τυπικά, σε δεσμούς υδρογόνου, 

ηλεκτροστατικές και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Οι ομάδες του υποδοχέα που είναι ικανές για σχηματισμό 

δεσμών υδρογόνου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ισχυρής κατευθυντικής φύσης του 

συγκεκριμένου δεσμού, και συχνά συνιστούν θέσεις-κλειδιά (key interaction sites). Οι τελευταίες παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια μείωσης του μεγάλου αριθμού πιθανών δομών, επειδή ορίζουν ισχυρές και 

σαφείς απαιτήσεις για την επιτυχή δέσμευση υποδοχέα-προσδέματος. 

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η τριδιάστατη δομή ενός συγκεκριμένου βιολογικού στόχου αλλά 

είναι γνωστά ένα ή περισσότερα μόρια που δεσμεύονται στο στόχο, ο ligand-based σχεδιασμός παρέχει μία 

εναλλακτική στρατηγική, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των υποδοχέων που σχετίζονται με G 

πρωτεΐνες (G-protein-coupled-receptors, GPCRs), οι οποίοι είναι οι πιο επιτυχημένοι φαρμακευτικοί στόχοι ως 

προς την θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Σε αντίθεση με το receptor-based σχεδιασμό, που είναι 

αναπόφευκτα αντιμέτωπος με την πολυπλοκότητα των διαμορφώσεων (conformational complexity), ο ligand-
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based σχεδιασμός μπορεί να λάβει υπόψην την τριδιάστατη ή την τοπολογική (topological) δομή ενός ή 

περισσοτέρων προσδεμάτων για την παραγωγή του λεγόμενου pharmacophore[5]. Το pharmacophore είναι 

ένα σετ χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένη 3D διάταξη, που περιέχεται σε όλες τις ενεργείς διαμορφώσεις των 

θεωρούμενων ligands. Το pharmacophore μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ενός μοντέλου ψευδο-

υποδοχέα (pseudo-receptor model). Κάτι τέτοιο διευκολύνει την εφαρμογή προγρaμμάτων για de novo 

σχεδιασμό, τα οποία αρχικά είχαν δημιουργηθεί με μία στρατηγική receptor-based. Εναλλακτικά, το 

τριδιάστατο pharmacophore μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από άλλες εξειδικευμένες μεθόδους. 

 
2.2. Receptor-based scoring 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ουσιών είναι κεντρικής σημασίας στη διαδικασία σχεδιασμού. Η εφαρμογή ενός 

προγράμματος για εξ αρχής σχεδιασμό φαρμάκων παράγει περισσότερες από μία υποψήφιες ουσίες, οι οποίες 

προκύπτουν είτε από ένα μεμονωμένο τρέξιμο είτε από αρκετά τρεξίματα του προγράμματος. Οι συναρτήσεις 

βαθμολόγησης (scoring functions)[6] αξιολογούν τις δημιουργούμενες δομές και επομένως προτείνουν ποιες 

δομές είναι οι περισσότερο υποσχόμενες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρεξίματος κατευθύνουν τη 

διαδικασία σχεδιασμού στο χώρο αναζητησης (search space) αναθέτοντας τιμές καταλληλότητας (fitness 

values) στο δειγματοληπτούμενο χώρο (sampled space).   

Τα πρώτα προγράμματα χρησιμοποιούσαν μόνο εστερικούς περιορισμούς (steric constraints) για να 

κατευθύνουν τη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκαν ποιο εκλεπτυσμένες προσεγγίσεις, 

οι οποίες μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Explicit force field methods. Πρόκειται για τροποποιημένα πεδία δυνάμεων (π.χ. OPLS[7], AMBER[8], 

CHARMM[9]) που λαμβάνουν υπόψη όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Αυτό το είδος scoring 

function είναι υπολογιστικά πιο δαπανηρό από τους άλλους δύο τύπους τέτοιων συναρτήσεων. Το 

πρόγραμμα LEGEND ήταν το πρώτο που χρησιμοποίησε ένα πεδίο δυνάμεων για να αξιολογήσει τις 

υποψήφιες ουσίες και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα. 

• Empirical scoring functions. Πρόκειται για το άθροισμα των βαρών των μεμονωμένων τύπων 

αλληλεπίδρασης μεταξύ προσδέματος-υποδοχέα, το οποίο άθροισμα συχνά συμπληρώνεται από όρους 

ποινής (penalty), όπως ο αριθμός των περιστρεφόμενων δεσμών του προσδέματος. Τα βάρη 

ανταποκρίνονται στη μέση συνεισφορά στην ελεύθερη ενέργεια μίας μεμονωμένης αλληλεπίδρασης ενός 

τύπου. Οι τύποι αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν υδρογονικούς δεσμούς, ηλεκτροστατικές και υδροφοβικές 

αλληλεπιδράσεις. Οι συγκεκριμένες scoring functions είναι γρήγορες και με αποδεδειγμένη καταλληλότητα 

και για αυτό χρησιμοποιούνται από αρκετά de novo προγράμματα. 

• Knowledge-based scoring functions. Οι μέθοδοι αυτές παράγουν τις ελεύθερες ενέργειες των μοριακών 

αλληλεπιδράσεων από δομικές πληροφορίες που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων γνωστών 

συμπλεγμάτων πρωτεΐνης-προσδέματος. Το μόνο de novo πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τέτοια scoring 

function είναι το SMoG.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η βαθμολόγηση που προκύπτει από τη scoring function δεν είναι 

πάντα ενδεικτική της πραγματικής δεσμευτικής ικανότητας του μορίου, καθώς το μοντέλο της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ στόχου και προσδέματος είναι εκ φύσεως μία προσέγγιση. 
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2.3. Ligand-based scoring 
 
Oι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των ουσιών, που προκύπτουν από το ligand-

based σχεδιασμό, είναι οι ακόλουθες: 

• Η δημιουργία ενός, συκεκριμένου για το στόχο, μοντέλου QSAR (Quantitative Structure-Activity 

Relationship model) έχοντας ως είσοδο ένα σετ γνωστών προσδεμάτων. 

• Ο υπολογισμός της μοριακής ομοιότητας ανάμεσα σε μία γνωστή ενεργό ουσία και τις υποψήφιες ουσίες. 
 
2.4. Δευτερογενείς περιορισμοί του στόχου (secondary target constraints) 
 
Ένα αποτελεσματικό φαρμακευτικό μόριο δεν εξαρτάται μόνο από τη συγγένεια δέσμευσης με το στόχο, αλλά 

και από μία σειρά ιδιοτήτων, όπως η απορρόφηση, η κατανομή, ο μεταβολισμός, η απέκκριση και η 

τοξικότητα. Οι περιορισμοί, που δε σχετίζονται με την ικανότητα δέσμευσης, συνιστούν τους δευτερογενείς 

περιορισμούς. Η ολοκληρωμένη βαθμολόγηση των δομών, που προτείνονται από ένα πρόγραμμα, 

υπολογίζεται συνήθως από το άθροισμα της υπολογιζόμενης συγγένειας δέσμευσης και άλλων παραγόντων 

που συνεισφέρουν -άμεσα ή έμμεσα- στους δευτερογενείς περιορισμούς.  

Οι ουσίες-οδηγοί (leads) που προκύπτουν από ένα de novo πρόγραμμα αξιολογούνται για την πιθανότητα της 

per os βιοδιαθεσιμότητάς τους, χρησιμοποιώντας τον κανόνα του 5 (Rule of 5)[10] του Lipinski, σύμφωνα με 

τον οποίο αυξημένη πιθανότητα για χαμηλή απορρόφηση και διάχυση έχουν οι ουσίες που παρουσιάζουν: 

• 5 δότες υδρογονοδεσμών. 

• 10 δέκτες υδρογονοδεσμών. 

• Μοριακό βάρος > 500. 

• CLogP (calculated LogP) > 5. 

Η μεμονωμένη θεώρηση των κανόνων ως προς το σθένος δε διασφαλίζει τη δημιουργία χημικά λογικών και 

σταθερών δομών. Επίσης, η ευκολία της σύνθεσης των προτεινόμενων ουσιών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα 

και πιο δύσκολο στο χειρισμό από το πρώτο, δηλαδή το πραγματοποιήσιμο της σύνθεσης καθεαυτό (synthetic 

feasibility). Δε μπορεί να περιμένει κανένας ότι από το αποτέλεσμα ενός προγράμματος όλες οι υποψήφιες 

ουσίες θα έχουν τις επιθυμητές ιδιότητες. Αυτό που μπορεί να περιμένει κανένας είναι ένα αυξημένο ποσοστό 

επιτυχίας σε σύγκριση με τη διαδικασία ελέγχου (screening) αυθαίρετων συλλογών χημικών ουσιών.  

 
2.5. Structure sampling 
 
Τα βασικά δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση των υποψηφίων δομών μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα 

άτομα ή χημικά τμήματα (fragments). Οι atom-based μέθοδοι υπερτερούν σε σχέση με τις fragment-based ως 

προς την ποικιλία δομών που μπορούν να δημιουργηθούν, με κόστος, όμως, ένα μεγάλο χώρο αναζήτησης. 

Από την άλλη μεριά, οι fragment-based μέθοδοι μειώνουν σημαντικά το μέγεθος του χώρου αναζήτησης. Η 

μείωση αυτή έχει νόημα (meaningful reduction) όταν χρησιμοποιούνται τμήματα που παρατηρούνται συχνά 

σε φαρμακευτικά μόρια. Επιλέον, ο ορισμός του fragment είναι μεταβλητός, καθώς fragment μπορεί να είναι 

ο,τιδήποτε από ένα άτομο ως ένα πολυκυκλικό δακτύλιο. Λόγω του συνδυαστικού προβλήματος 
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(combinatorial problem) που συνάγει με τις atom-based μεθόδους, οι νεότερες μέθοδοι είναι συνήθως 

fragment-based.   

             

Σχήμα 1: Η “linking” (Aa), η “growing” (Ab) και η lattice-based στρατηγική (Β). 
 

Η δειγματοληψία των δομών (structure sampling) μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Linking (σχήμα 1), που αρχίζει με την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων (building blocks) θέσεις 

αλληλεπίδρασης-κλειδιά (key interaction sites) του υποδοχέα. Τα δομικά αυτά στοιχεία είτε 

τοποθετούνται από το ίδιο το de novo πρόγραμμα ή παρέχονται από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τα 

τοποθετημένα δομικά στοιχεία ενώνονται αυτόματα μεταξύ τους μέσω των λεγόμενων “linkers” για να 

παραχθεί ένα μόριο που ικανοποιεί όλα τα key interaction sites. Τα linkers επιλέγονται με σκοπό τη 

δημιουργία ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων με τον υποδοχέα.   

• Growing (σχήμα 1), που αρχίζει με ένα μεμονωμένο δομικό στοιχείο σε ένα key interaction site του 

υποδοχέα. Αυτό το αρχικό σημείο επιλέγεται είτε από το πρόγραμμα, είτε από το χρήστη ή δίνεται από 

ένα ήδη προσαραγμένο τμήμα. Η δομή αυξάνεται στη συνέχεια από το αρχικό δομικό τμήμα σε μία 

προσπάθεια να παρέχονται κατάλληλες αλληλεπιδράσεις τόσο για τα key interaction sites του υποδοχέα 

όσο και για τις περιοχές του υποδοχέα ανάμεσα σε δύο τέτοιες θέσεις-κλειδιά. 

• Lattice-based sampling (σχήμα 1), που συνίσταται στην τοποθέτηση ενός ατομικού πλέγματος (lattice) 

στην περιοχή δέσμευσης. Το lattice δημιουργείται είτε από κανονικά τοποθετημένα sp 3  άτομα C[75], 

είτε από τυχαία και ισότιμα κατανεμημένα άτομα [Builder v.2] ή ήδη προσαραγμένα τμήματα [Builder 

v.1]. Τα άτομα του πλέγματος γύρω από διαφορετικές θέσεις αλληλεπίδρασης ενώνονται βρίσκοντας το 
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συντομότερο μονοπάτι ανάμεσά τους. Τα άτομα που αποτελούν μέρος αυτών των μονοπατιών 

συνδέονται μέσω καινούρια σχηματισμένων δεσμών. 

• Molecular dynamics (MD) simulations, που είναι μία ντετερμινιστική μέθοδος, εξερευνώντας ένα μέρος 

ή ολόκληρο το χώρο διαμορφώσεων (conformational space) των δομών. Στην περίπτωση αυτή, 

δημιουργούνται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ των δομικών στοιχείων με ένα πιθανοτικό και αναστρέψιμο 

τρόπο για τη δυναμική εξέλιξη υποψηφίων ουσιών. Αρχικά, τα δομικά στοιχεία τοποθετούνται τυχαία 

στην περιοχή δέσμευσης. Η επακόλουθη ελεύθερη κίνησή τους κατευθύνεται χρησιμοποιώντας MD. 

Μετά από κάποια βήματα MD, επιλέγονται τυχαία ένα ή περισσότερα δομικά στοιχεία, όλοι οι δεσμοί 

διασπώνται και τα ελεύθερα σθένη καλύπτονται με δεσμούς με γειτονικά δομικά στοιχεία. 

• Stochastic sampling, χρησιμοποιώντας είτε simulated annealing (SA), είτε μεθόδους Monte Carlo (MC) 

(βλ. Κεφ.2.4), ή γενετικούς αλγορίθμους (GA) (βλ. Κεφ. 2.3). Στην περίπτωση αυτή η δειγματοληψία 

των δομών γίνεται σε τυχαία βάση και δε γίνεται εξαντλητική δειγματοληψία όλου του χώρου 

διαμορφώσεων, όπως με το MD και τις άλλες ντετερμινιστικές μεθόδους, κάτι που προσδίδει σχετικά 

μεγαλύτερη ταχύτητα στις στοχαστικές μεθόδους [11]. 
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3. Παρουσίαση αλγορίθμων για de novo drug design 
 
Οι υπολογιστικές μέθοδοι για de novo σχεδιασμό φαρμάκων μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες 

με βάση τη στρατηγική αναζήτησης που ακολουθούν: 

• Μέθοδοι που βασίζονται σε αναζήτηση πρώτα κατά βάθος. 

• Μέθοδοι που βασίζονται σε αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος. 

• Μέθοδοι που βασίζονται σε εξελικτικούς αλγορίθμους. 

• Αλγόριθμοι που βασίζονται στη μέθοδο Monte Carlo σε συνδυασμό με το κριτήριο Metropolis.   

• Μέθοδοι που βασίζονται σε τυχαία επιλογή. 

Ο χώρος αναζήτησης για τη δημιουργία δομών μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα γράφο, στον οποίο έχει 

ανατεθεί ένας κόμβος για κάθε δυνατή κατάσταση του συστήματος. Ο αρχικός κόμβος (root node) 

αντιπροσωπεύει την αρχική κατάσταση (δηλαδή την αρχή του προβλήματος), οι τελικοί κόμβοι (end nodes) 

αντιπροσωπεύουν τελικές καταστάσεις του συστήματος (δηλαδή αποδεκτές καταστάσεις του προβλήματος), 

ενώ οι ενδιάμεσοι κόμβοι αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Η εφαρμογή ενός κανόνα σε ένα 

δοσμένο κόμβο οδηγεί στη δημιουργία ενός απογόνου κόμβου (successor node) στο επόμενο επίπεδο του 

γράφου. Ο αντικειμενικός στόχος ενός αλγορίθμου αναζήτησης είναι η εύρεση μίας διαδρομής (path) από το 

root κόμβο στους end κόμβους επιλέγοντας τους κόμβους που επεκτείνονται στο επόμενο επίπεδο του 

γράφου. 
 
3.1. Μέθοδοι που βασίζονται σε αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος [breadth-first 

search (BFS)] 
 

Ένας BFS αλγόριθμος συγκρατεί όλες τις μερικές λύσεις σε ένα 

επίπεδο του γράφου αναζήτησης και εξερευνά, ακολουθιακά, τα 

επόμενα επίπεδα μέχρι να καταλήξει μία διαδρομή σε μία τερματική 

κατάσταση (end state).                                      

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πρώτα κατά πλάτος εξετάζονται 

συστηματικά όλοι οι κόμβοι με αποτέλεσμα να είναι εξασφαλισμένη 

η ανεύρεση της βέλτιστης λύσης. Το μειονέκτημα της μεθόδου 

είναι ό,τι το δέντρο αναζήτησης αυξάνεται εκθετικά.  

     Σχήμα 2 
  
Αν κάθε κόμβος έχει Μ γειτονικούς (αγνοώντας τους γονείς), τότε θα υπάρχουν Ο(Μ n ) κόμβοι για επίσκεψη 

κατά τη n-οστή γενεά. Το ποσό της μνήμης που απαιτείται για το αυξανόμενο δέντρο θα είναι ίσο με ΣkM i , 

όπου k είναι το μέγεθος της μνήμης που απαιτείται για κάθε κόμβο[12]. 

3.1.1. LUDI [13-17] 
 
Το σχέδιο του LUDI ξεκίνησε το 1989 με στόχο τη δημιουργία μίας μεθόδου, που θα μπορούσε να προτείνει 

αυτόματα νέες υποψήφιες δομές ως πιθανά πρωτεϊνικά προσδέματα.  
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Η βασική ιδέα του LUDI είναι η δημιουργία πρωτότυπων πρωτεϊνικών προσδεμάτων ενώνοντας μεταξύ τους 

μοριακά τμήματα. Το πρόγραμμα τοποθετεί μικρά μόρια σε σχισμές (clefts) πρωτεϊνικών δομών, όπως το 

ενεργό κέντρο ενός ενζύμου, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται δεσμοί υδρογόνου με την πρωτεΐνη 

και να καλύπτονται οι υδροφοβικές κοιλότητες (hydrophobic pockets) με ομάδες υδρογονανθράκων. Η 

τοποθέτηση των τμημάτων με το LUDI βασίζεται σε γεωμετρικά κριτήρια και δεν περιλαμβάνονται 

υπολογισμοί πεδίων δυνάμεων. Η ενέργεια δέσμευσης ανάμεσα στην πρωτεΐνη και το πιθανό πρόσδεμα 

υπολογίζεται μετά τη διαδικασία προσάραξης (docking procedure) χρησιμοποιώντας μία απλή empirical 

scoring function που λαμβάνει υπόψη της τόσο παράγοντες ενθαλπίας όσο και εντροπίας. Το LUDI είναι ένα 

πλήρως ντετερμινιστικό πρόγραμμα που δε χρησιμοποιεί random number generators, όπως το LEGEND (βλ. 

Κεφ 2.5) 

Το πρόγραμμα περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα (σχήμα 4): 

1. Generation of interaction sites. 

Στο πρώτο βήμα το πρόγραμμα υπολογίζει τα “interaction sites”, που συνιστούν διακριτές περιοχές στο χώρο, 

κατάλληλες για τη δημιουργία υδρογονικών δεσμών ή για την κάλυψη υδροφοβικών κοιλοτήτων. 

Το LUDI διακρίνει 4 διαφορετικούς τύπους των interaction sites: δότης υδρογόνου (H-donor), δέκτης 

υδρογόνου (H-acceptor), λιπόφιλος-αλειφατικός (lipophilic-aliphatic) και λιπόφιλος-αρωματικός (lipophilic-

aromatic). Τα H-donor και H-acceptor interaction sites περιγράφονται από διανύσματα (vectors), δηλαδή 

ζεύγη ατόμων, για να ερμηνεύσουν την ισχυρή κατευθυντική ικανότητα (directionality) των δεσμών 

υδρογόνου. 

Το πρόγραμμα προσφέρει 3 διαφορετικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία των interaction sites: 

• Τη βασισμένη σε διάφορους κανόνες (rule-

based). 

• Τη χρησιμοποίηση στατιστικών δεδομένων 

για συνεισφορές υδρογονοδεσμών και 

προτύπων μη δεσμευμένων επαφών (use 

of statistical hydrogen bond distributions 

and non bonded contact patterns) που 

προκύπτουν από την Cambridge Structural 

Database (C.S.D.)[18] (σχήμα 3). 

• Τη χρησιμοποίηση της εξόδου από το 

πρόγραμμα GRID, το οποίο θα περιγραφεί 

στη συνέχεια. 

Σχήμα 3 
 
2. Fragment fitting: standard and link mode.  

 
Το δεύτερο βήμα είναι το ταίριασμα των μοριακών τμημάτων στα interaction sites. Η λίστα των interaction 

sites ερευνάται, με βάση κριτήρια απόστασης, για κατάλληλα ζεύγη, τριπλέττες ή τετράδες που να ταιριάζουν 

με τα μοριακά τμήματα. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την επιλογή κατάλληλων interaction sites 
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βασίζεται στο τετράγωνο της απόστασης ανάμεσά τους, 2
ijR . Αν αυτές οι τιμές βρίσκονται εντός ενός 

συγκεκριμένου ορίου, τότε εκτελείται ένα ταίριασμα (fit) του τμήματος, το οποίο γίνεται μέσω της RMS (root-

mean-square) εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Kabsch[19]. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν 3 

αρωματικά interaction sites i , j , και k  με κατάλληλες τιμές για τα 2
ijR , 2

ikR  και 2
jkR , τότε 3 άτομα ενός 

λιπόφιλου τμήματος, π.χ. μίας ομάδας φαινυλίου, ταιριάζουν σε αυτά τα 3 σημεία. 

 

 
Σχήμα 4 

 
• Στο standard mode τα τμήματα προσαρμόζονται (fit) στην περιοχή δέσμευσης της πρωτεΐνης ανεξάρτητα 

μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η λεγόμενη “standard” βιβλιοθήκη, η οποία χρησιμοποιεί 
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PDB[20] format και περιέχει 1000 τμήματα για το ταίριασμα. Για κάθε τμήμα ορίζονται 3-8 άτομα, τα οποία 

προσαρμόζονται  στα interaction sites. Οι δομές που περιέχει η βιβλιοθήκη αποτελούνται τυπικά από 5-30 

άτομα. Όλα τα τμήματα αντιμετωπίζονται ως άκαμπτα (rigid), αν και μπορεί να ληφθεί υπόψη η 

ελαστικότητά τους περιλαμβάνοντας στη βιβλιοθήκη αρκετά conformers (διαφορετικές διαμορφώσεις) για 

ένα τμήμα (π.χ. περιλαμβάνονται 9 conformers του μορίου CH 3 CO-Ala-NHCH 3  στη βιβλιοθήκη). 

• Στο link mode το LUDI συνδέει μερικά ή όλα τα ταιριασμένα τμήματα μέσω “γεφυρών” (bridge fragments) 

για τη δημιουργία ενός μεμονωμένου μορίου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μία δεύτερη βιβλιοθήκη, 

η λεγόμενη “link” βιβλιοθήκη, που περιέχει 1200 τμήματα. Εναλλακτικά, το LUDI μπορεί να επισυνάψει νέα 

τμήματα σε ένα ήδη τοποθετημένο τμήμα ή ουσία-οδηγό (lead compound). Στο link mode το πρόγραμμα 

ταιριάζει τμήματα στα interaction sites και ταυτόχρονα τα συνδέει σε ένα ήδη υπάρχον πρόσδεμα ή τμήμα 

προσδέματος. Για τη διαδικασία αυτή  έχουν οριστεί τα λεγόμενα “link sites”, τα οποία είναι ζεύγη ατόμων 

της μορφής Χ-Η (όπου το Χ είναι ένα άτομο άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου κλπ.), κατάλληλα για την 

επισύναψη ενός υποκαταστάτη στο πρόσδεμα.. 

Το LUDI μπορεί να εκτελέσει μία απλή ένωση (single link), δημιουργώντας ένα απλό δεσμό ανάμεσα στο 

καινούρια ταιριασμένο τμήμα και το ήδη υπάρχον πρόσδεμα. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλές 

ενώσεις (multiple links), π.χ. η διπλή ένωση δημιουργείται όταν σχηματίζονται δύο δεσμοί ανάμεσα στο 

νέο-ταιριασμένο τμήμα και το ήδη υπάρχον πρόσδεμα. 

3. Selection and prioritization of the fitted fragments. 

Η αξιολόγηση των προτεινόμενων δομών από το LUDI προσεγγίζεται από μία διαδικασία δύο βημάτων.  

Στο πρώτο βήμα, της επιλογής, εφαρμόζεται ένας αριθμός κριτηρίων για την απομάκρυνση των 

προβληματικών δομών: 

• Η RMS απόκλιση του ταιριάσματος κάθε τμήματος στα interaction sites πρέπει να είναι μικρότερη από 

ένα καθορισμένο κατώφλι (συνήθως 0,3-0,5Å). 

• Πρέπει να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ του τμήματος και της πρωτεΐνης.  

• Πρέπει να γίνεται έλεγχος για ηλεκτροστατική απώθηση μεταξύ πρωτεΐνης και προσδέματος (π.χ. αν 

ένα πολικό άτομο βρίσκεται πιο κοντά σε ένα άτομο της πρωτεΐνης της ίδιας πολικότητας από την 

επιτρεπόμενη απόσταση (3,5Å για επαφές Ο···Ο, τότε το ταίριασμα του συγκεκριμένου τμήματος 

απορρίπτεται.  

Στο δεύτερο βήμα, όλες οι δομές, που δεν έχουν απορριφθεί στο βήμα της επιλογής, πρέπει να 

βαθμολογηθούν. Η συνάρτηση SCORE1 αποτελεί την πρώτη έκδοση μίας απλής empirical scoring function και 

λαμβάνει υπόψη δεσμούς υδρογόνου ( hbGΔ ), ιοντικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην πρωτεΐνη και το 

πρόσδεμα ( ionicGΔ ), την επιφάνεια λιπόφιλης επαφής ( lipoGΔ ) και τον αριθμό των περιστρεφόμενων δεσμών 

του προσδέματος ( rotGΔ ).  

Η συνάρτηση SCORE2 αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση για τον υπολογισμό της ελεύθερης ενέργειας 

δέσμευσης ενός συμπλέγματος πρωτεΐνης-προσδέματος γνωστής 3D δομής. Εκτός από τις παραπάνω 4 

παραμέτρους που θεωρεί η SCORE1, η SCORE2 λαμβάνει, επιπλέον, υπόψη της άλλες 3 παραμέτρους, τις 
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αλληλεπιδράσεις μςταξύ αρωματικών δακτυλίων ( aroGΔ ), τις απωθητικές αλληλεπιδράσεις ( esrepGΔ ) και την 

επίδραση των μορίων νερού που δε σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου με την πρωτεΐνη ( lipo waterGΔ ). 

Το υπολογιζόμενο score μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τεθεί προτεραιότητα στα hits μετά από ένα τρέξιμο 

του LUDI. Υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστεί ένα κατώτερο όριο για το score, οπότε το LUDI θα 

αποδέχεται μόνο εκείνες τις δομές με υψηλότερο score από το καθορισμένο από το χρήστη κατώφλι. 

Το πρόγραμμα GRID[21-24] βρίσκει θέσεις δέσμευσης λειτουργικών ομάδων (functional groups, δηλαδή 

ρεαλιστικά χημικά τμήματα που μπορούν να συντεθούν εύκολα και να συνδεθούν σε άλλες λειτουργικές 

ομάδες ή ουσίες-οδηγούς). Το GRID καθορίζει την ενέργεια αλληλεπίδρασης ενός χημικού τμήματος ή probe 

(π.χ. καρβονύλιο, αμίδιο, αρωματικός άνθρακας) σε σημεία ενός ορθογωνίου πλέγματος, το οποίο περικλείει 

τη δομή ενός μακρομορίου-στόχου. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός χάρτη 

(contour map), παρόμοιου με ένα χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας, υποδηλώνοντας τις ευνοϊκότερες θέσεις 

για το probe. 

Μέθοδος 

1. Η βιβλιοθήκη των τμημάτων του GRID βασίζεται σε probes που μπορούν να αναπαρασταθούν ως 

μεμονωμένες σφαίρες και συνεπώς παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με τη θέση. 

2. Το probe μετακινείται πάνω στο πλέγμα, που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος, και σε κάθε 

σημείο του πλέγματος υπολογίζεται η ενέργεια αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο probe και το μόριο-στόχο, 

χρησιμοποιώντας μία εμπειρική συνάρτηση ενέργειας (empirical energy function). Οι ενέργειες που 

υπολογίζονται σε αυτά τα σημεία μπορούν να απεικονιστούν σε τριδιάστατα περιγράμματα γύρω από το 

μόριο-στόχο και σημεία με πολύ αρνητικές ενέργειες υποδεικνύουν ενεργειακά επιθυμητές δεσμευτικές 

περιοχές για το συγκεκριμένο probe. 

3. Κατά τη διάρκεια ενός υπολογισμού με το GRID, το μόριο-στόχος παραμένει ακίνητο παρά το γεγονός ό,τι 

λαμβάνεται υπόψη η κινητικότητα των ατόμων υδρογόνου και των μεμονωμένων ζευγών ηλεκτρονίων. 

Επομένως, κάθε χάρτης που προκύπτει από το GRID περιγράφει τις ιδιότητες μίας συγκεκριμένης 

διαμόρφωσης των μη-υδρογονικών ατόμων του μορίου-στόχου και με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας αριθμός από τέτοιους χάρτες για διαφορετικές διαμορφώσεις. 

4. Η ενεργειακή συνάρτηση που χρησιμοποιεί η μέθοδος GRID συνίσταται από τρεις διακριτούς όρους:  

• έναν όρο ( hbE ) σχετικό με τους δεσμούς υδρογόνου (hydrogen bond term) 

• έναν όρο ( elE ) σχετικό με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (electrostatic term) 

• έναν όρο ( ljE ) σχετικό με το δυναμικό Lennard-Jones (Lennard-Jones potential)  

Η ολική ενέργεια Ε είναι το άθροισμα από τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο probe και όλα τα άτομα του 

μορίου-στόχου: lj el hbE E E E= + +∑ ∑ ∑  

3.1.2. GROW[25] 
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Το πρόγραμμα GROW κατασκευάζει πεπτίδια ξεκινώντας από μία, επιλεγμένη από το χρήστη, θέση στο ενεργό 

κέντρο του υποδοχέα, μέσω επαναληπτικής σύνδεσης αμινοξέων μεταξύ τους σε διαμορφώσεις που 

αλληλεπιδρούν ευνοϊκά με τα άτομα του υποδοχέα. 

Το GROW χρησιμοποιεί μία προκατασκευασμένη βιβλιοθήκη, που περιέχει διάφορες διαμορφώσεις των 

αμινοξέων. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της ελαστικότητας που παρουσιάζουν τα περισσότερα 

αμινοξέα, οπότε πρέπει να δοκιμαστεί ένας μεγάλος αριθμός από πρότυπες δομές (template structures) κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, για να διασφαλιστεί επαρκής κάλυψη των δυνατών διαμορφώσεων 

που σχετίζονται με κάθε αμινοξικό κατάλοιπο. (Κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος του GROW χρησιμοποιούνται 

300-1000 διαμορφώσεις χαμηλής ενέργειας για κάθε αμινοξύ.) 

Είσοδος του προγράμματος είναι δύο αρχεία που παρέχονται από το χρήστη. Το πρώτο (site- and seed- 

coordinate file) περιλαμβάνει τις συντεταγμένες των ατόμων του ενεργού κέντρου, καθώς και των ατόμων 

του seed fragment, το οποίο είναι ένα μικρό τμήμα που τοποθετείται στον υποδοχέα για την παροχή ενός 

αρχικού σημείου για την ανάπτυξη του πεπτιδίου. Το δεύτερο αρχείο (command file) περιέχει ένα αριθμό 

παραμέτρων για τον έλεγχο της διαδικασίας αύξησης. 

Η τοποθέτηση του seed fragment, αν και είναι ανεξάρτητη από τη μέθοδο, έχει τεράστια επιρροή στο 

αποτέλεσμά της, καθώς μπορεί να αποτρέψει το σχεδιασμό πεπτιδίων με ισχυρή αλληλεπίδραση με τον 

υποδοχέα. Για αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την επιλογή λογικών θέσεων του seed. Στην 

περίπτωση που είναι γνωστή η 3D δομή ενός προσδέματος που συνδέεται με το συγκεκριμένο υποδοχέα, τα 

άτομα εντός του προσδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μία seed θέση. Όταν, 

όμως, δεν είναι γνωστή η 3D δομή, χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, όπως αλγόριθμοι για αυτόματη 

προσάραξη (docking) τμημάτων. 

Ο αλγόριθμος, που χρησιμοποιεί το  GROW για τη δημιουργία πεπτιδίων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Προσκόλληση κάθε template από τη βιβλιοθήκη στο seed fragment και βαθμολόγηση (scoring). 

2. Κράτησε τις Ν καλύτερες δομές (ο αριθμός Ν μπορεί να μεταβάλλεται στο command file, ώστε να 

διευρύνεται η αναζήτηση σε οποιοδήποτε στάδιο, το default είναι Ν=10). 

3. Προσκόλληση κάθε template σε κάθε δομή που κρατήθηκε και βαθμολόγηση των νέων δομών. 

4. Κράτησε τις Ν καλύτερες δομές. 

5. Επανάληψη των βημάτων 3 και 4. 

6. Τερματισμός όταν επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος του πεπτιδίου. Κράτησε τις Ν καλύτερες δομές. 

Η συνάρτηση βαθμολόγησης (scoring function), που εφαρμόζεται καθώς κάθε νέο template της βιβλιοθήκης 

συνδέεται με το αυξανόμενο πεπτίδιο, βασίζεται στα δυναμικά από το πεδίο δυνάμεων AMBER[8] (εφαρμογή 

MacroModel/BatchMin v2.5[26]) με την προσθήκη ενός χειρισμού της διαδικασίας διάλυσης από τον 

Scheraga[27]. Όταν ένα template έχει προσανατολιστεί κατάλληλα για να συνδεθεί με το αυξανόμενο 

πεπτίδιο, υπολογίζεται το ακόλουθο score: 

( ) ( )[ ]vdw es conf solv templ solv recSCORE E E E E E= − + + + +  

Όπου E vdw  είναι η ενέργεια van der Waals, που υπολογίζεται ανάμεσα στο τοποθετούμενο template και τα 

άτομα του υποδοχέα, καθώς και ανάμεσα στο template και τα άτομα του ήδη δημιουργημένου μορίου, E es  
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είναι η ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα του template και τα άτομα τόσο του υποδοχέα 

όσο και του τμήματος του προσδέματος που έχει δημιουργηθεί, E conf  είναι η ενέργεια συστοφής της 

διαμόρφωσης (conformational strain energy) του template, E solv ( )templ  και E solv ( )rec  είναι όροι σχετιζόμενοι 

με τη διάλυση και υπολογίζονται με τη μέθοδο Scheraga. Όσο πιο αρνητικοί είναι οι μεμονωμένοι ενεργειακοί 

όροι, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολογιζόμενη δεσμευτική συγγένεια και τόσο υψηλότερο το score. 

Evaluation of results. 

Η scoring μέθοδος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προς την κατεύθυνση της 

διαδικασίας ανάπτυξης του πεπτιδίου, αλλά αποτελεί αδρό τρόπο υπολογισμού της δεσμευτικής συγγένειας. 

Επομένως έχει αναπτυχθεί μία διαδικασία δύο βημάτων για την αξιολόγηση των δομών που προκύπτουν από 

το GROW.  

Αρχικά, το σύμπλεγμα πεπτιδίου-υποδοχέα, ο μη δεσμευμένος υποδοχέας και το μη δεσμευμένο πεπτίδιο 

υπόκεινται σε –βασισμένες στην ενέργεια- βελτιστοποιήσεις της Batchmin’s AMBER implementation και του 

μοντέλου διάλυσης του Scheraga. Από τις ενέργειες αυτές μπορεί να γίνει μία εκτίμηση της ενέργειας 

δέσμευσης: 

( ) ( ) ( ) ( )binding complex unbound receptor unbound peptideE E E E= − −  

Αν αυτή η υπολογιζόμενη ενέργεια δεν είναι ευνοΐκή, τότε η δομή απορρίπτεται και ελέγχεται η επόμενη ή 

επιλέγεται μία άλλη seed θέση για ένα νέο τρέξιμο του GROW.  

Σε διαφορετική περίπτωση εκτελείται το δεύτερο βήμα, κατά το οποίο γίνεται ανάλυση των διαμορφώσεων 

του μη δεσμευμένου πεπτιδίου για την εύρεση της διαμόρφωσης με τη χαμηλότερη ενέργεια. Αν βρεθούν 

διαμορφώσεις, οι οποίες είναι τόσο χαμηλές ενεργειακά ώστε η υπολογιζόμενη ενέργεια δέσμευσης να μην 

είναι πλέον ευνοϊκή, τότε η δομή απορρίπτεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 5: Διάγραμμα ροής του GROW 
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Growth Options. 

Οι ακόλουθες δύο μέθοδοι λειτουργίας του προγράμματος μπορούν να επιλεγούν: 

• Unrestricted growth. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος του GROW λαμβάνει ισότιμα υπόψη κάθε μέλος 

της template βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της επιλογής των templates. 

• Restricted growth. Στην περίπτωση αυτή κατευθύνεται η διαδικασία σχεδιασμού προσδεμάτων για την 

ικανοποίηση συγκεριμένων περιορισμών. Για παράδειγμα, αν είναι γνωστή η δομή ενός συμπλέγματος 

ενζύμου-πεπτιδίου, έχει αποδειχθεί χρήσιμο να σχεδιάζονται από το GROW νέα προσδέματα που έχουν την 

ίδια γενική διαμόρφωση όπως η γνωστή δομή, αλλά με διαφορετική αλληλουχία αμινοξέων. 

3.1.3. BUILDER v.2[28] 
 
Το πρόγραμμα BUILDER βρίσκει μοριακά πρότυπα (molecule templates) που προσδένονται ισχυρά σε “hot 

spots” του υποδοχέα-στόχου και στη συνέχεια δημιουργεί γέφυρες για την ένωση αυτών των μορίων. Το 

BUILDER v.2 αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του αρχικού προγράμματος. 

Η διαδικασία αποτελείται από τα ακόλουθα 5 βήματα (σχήμα 5), ξεκινώντας από δύο τμήματα, που πρόκειται 

να ενωθούν, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο ενεργό κέντρο (ο χρήστης έχει καθορίσει ποιο άτομο σε κάθε 

τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για την ένωση): 

1. Δημιουργία ενός τυχαίου πλέγματος (random lattice) στο ενεργό κέντρο. 

Αυτό το βήμα πρέπει να εκτελεστεί μία μόνο φορά για 

κάθε ενεργό κέντρο και το πλέγμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε νέα τμήματα που θα 

ενωθούν αργότερα σε αυτή την περιοχή. 

Για τη δημιουργία του πλέγματος, ο χρήστης καθορίζει 

τις διαστάσεις του κουτιού για την προτεινόμενη 

εντόπιση του πλέγματος. Τα άτομα τοποθετούνται στο 

κουτί χρησιμοποιώντας ένα ψευδο-τυχαίο (pseudo-

random) δημιουργό αριθμών. Επίσης ο χρήστης 

καθορίζει το μέσο χώρισμα (average spacing) ανάμεσα 

στα άτομα (δηλαδή την πυκνότητα των ατόμων στο 

κουτί). Στο σημείο αυτό γίνεται μία ανταλλαγή 

ανάμεσα στην ποιότητα της δειγματοληψίας του 

χώρου, που βελτιώνεται με μικρότερο spacing, και 

στην ταχύτητα, που βελτιώνεται με ευρύτερο spacing.  

2. Αναζήτηση χαρακτηριστικών διαδρομών (generic 

path search). 

 

      Σχήμα 6: Διάγραμμα ροής του προγράμματος 
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Εύρεση διαδρομών- μέσω του πλέγματος- οι οποίες συνδέουν τα δύο άτομα στα τμήματα, χρησιμοποιώντας 

ένα αλγόριθμο για αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος. Η διαφορά με το Builder v.1 είναι ότι για κάθε σημείο στο 

μονοπάτι αγνοείται ο τύπος του στοιχείου και αντίθετα αποθηκεύεται η κατάσταση υβριδισμού. Τα 

προκύπτοντα μονοπάτια ονομάζονται generic paths, επειδή αναπαριστούν μόνο πληροφορίες για τις 

καταστάσεις υβριδισμού και δεν καθορίζουν ατομικό τύπο.  

Επομένως αποφεύγεται ένα μειονέκτημα της αρχικής έκδοσης του προγράμματος, όπου λαμβανόταν υπόψη 

μόνο ο τύπος των στοιχείων και όχι ο υβριδισμός, με αποτέλεσμα παράλογους χημικούς συνδυασμούς. 

Επιπλέον, ο αλγόριθμος επιτρέπει σε ένα σημείο της διαδρομής να έχει περισσότερες από μία καταστάσεις 

υβριδισμού. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό όταν είναι χαλαρές οι ανοχές για τη γωνία του δεσμού και το σημείο 

στο μονοπάτι μπορεί να πέσει σε δύο (ή περισσότερες) καταστάσεις υβριδισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

δημιουργούνται δύο (ή περισσότερα) μονοπάτια για την αναπαράσταση κάθε κατάστασης, αντί να επιλέγεται 

αυθαίρετα ένα σε σχέση με το άλλο. 

3. Δημιουργία συγκεκριμένων ατομικών τύπων (generate specific atom types). 

Πολλοί συγκεκριμένοι συνδυασμοί ατομικών τύπων δημιουργούνται για κάθε χαρακτηριστική διαδρομή, 

ακολουθώντας ευρετικούς (heuristic) χημικούς κανόνες για τη μείωση του αριθμού των συνδυασμών. Το 

αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι μία γραμμική αλυσίδα συγκεκριμένων ατόμων σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις υβριδισμού. 

4. Ρύθμιση του μήκους και της γωνίας των δεσμών (adjust bond lengths and angles). 

Η ρύθμιση γίνεται με τη χρησιμοποίηση του αλγορίθμου SHAKE[29]. Ο αλγόριθμος SHAKE είναι ένας 

επαναληπτικός αλγόριθμος, που διατρέχει και ρυθμίζει ένα σετ περιορισμών απόστασης (distance constraints) 

για μήκη και γωνίες δεσμών. Ο αλγόριθμος συνεχίζει μέχρι οι υπολειπόμενες αποστάσεις να είναι λιγότερες 

από μία καθορισμένη από το χρήστη τιμή ανοχής (user-set tolerance) ή μέχρι να έχει δοκιμαστεί ένας 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. 

5. Τελικές ρυθμίσεις (final adjustments). 

Οι τελικές ρυθμίσεις γίνονται για τη μετατροπή των διαδρομών σε γεφυρικές χημικές ομάδες (bridging 

groups).  

• Αρχικά προστίθενται συγκεκριμένα άτομα, όπως οξυγόνο σε καρβονυλικές ομάδες, ή ακόμη και 

δακτύλιοι με το ring-generation αλγόριθμο.  

• Στη συνέχεια, εκτελείται ένας έλεγχος πρόσκρουσης στον υποδοχέα-στόχο. Το αρχικό πλέγμα είναι 

κατασκευασμένο εντός του υποδοχέα, οπότε τα αρχικά μονοπάτια δε θα προσκρούουν, αλλά οι 

επακόλουθες ρυθμίσεις των γωνιών μπορεί να μετακινήσουν ένα άτομο ικανά ώστε να προσκρούσει 

στον υποδοχέα. Επίσης, άτομα δακτυλίου ή άλλα προστιθέμενα άτομα μπορεί να χτυπήσουν στον 

υποδοχέα. 

• Τέλος, εκτελείται ένας έλεγχος για ενδομοριακές συγκρούσεις. 

3.1.4. NEWLEAD[30] 
 
Το πρόγραμμα NEWLEAD δημιουργεί αυτόματα υποψήφιες δομές, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις 

απαιτήσεις ενός δοσμένου φαρμακοφόρου τμήματος (pharmacophore). Το pharmacophore συνίσταται από τη 



 - 21 - 

χωρική διάταξη χημικών ομάδων που αναγνωρίζονται από ένα μεμονωμένο υποδοχέα (βλ. Kεφ. 1.1). Το 

NEWLEAD συνδέει τα τμήματα του pharmacophore με τη χρήση κατάλληλων χημικών τμημάτων (spacers).   

Ο γενικός αλγόριθμος που υιοθετεί το NEWLEAD εκτελεί τα ακόλουθα βήματα (σχήμα 7): 

1. Επιλογή και σύνδεση δύο απομονωμένων τμημάτων. 

2. Διατήρηση όλων των ενδιάμεσων λύσεων για περαιτέρω επεξεργασία (BFS). 

3. Επανάληψη των παραπάνω βημάτων για κάθε ενδιάμεση λύση μέχρι να μην υπάρχουν ασύνδετα 

τμήματα. 

4. Έξοδος των τελικών λύσεων, κάθε μία από τις 

οποίες είναι ένα μεμονωμένο μόριο. 

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

• Structure of the input 

Η είσοδος συνίσταται από το pharmacophore, δοσμένου 

ως ένα σετ ασύνδετων τμημάτων στο χώρο. Μία τυπική 

είσοδος του προγράμματος μπορεί να δημιουργηθεί από 

την αναγνώριση τμημάτων-κλειδιά σε ένα μόριο αναφοράς 

(στην υποτιθέμενη βιοενεργό διαμόρφωσή του), 

καταργώντας το εναπομένων κομμάτι του μορίου και 

προσθέτοντας άτομα Η στα επιλεγμένα τμήματα (κατά 

συνθήκη το πρόγραμμα προσκολλά spacers μόνο σε άτομα 

που περιέχουν άτομα Η στα δεδομένα εισόδου). 

 
Σχήμα 7: Διάγραμμα ροής του προγράμματος 

 
• Spacers 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τρεις τύπους spacers: library spacers, single-atom spacers και fuse-ring spacers. 

Όλα τα spacers θεωρούνται άκαμπτα (rigid) και οι κατάλληλες διαμορφώσεις προκύπτουν από τις ελεύθερες 

επιλογές των δίεδρων γωνιών γύρω από τους δεσμούς που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις. 

Τα single-atom spacers και τα fuse-ring spacers προσκολλώνται σε ένα μεμονωμένο τμήμα και 

χρησιμοποιούνται ωε εναρκτήρια σημεία για τη σύνδεση σε ένα άλλο τμήμα χρησιμοποιώντας ένα library 

spacer. 

• Algorithm for library-spacers 

Τα library-spacers είναι βελτιστοποιημένες δομές μικρών μορίων όπως το αιθυλένιο και το βενζόλιο, που 

αποθηκεύονται σε ένα ειδικό αρχείο (key file) μίας βιβλιοθήκης. Για την προσκόλληση των spacers το 

πρόγραμμα επιλέγει δύο δεσμούς από τα δύο υποψήφια τμήματα και δύο δεσμούς από το spacer. Οι δεσμοί 

αναπαρίστανται από διανύσματα για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του κώδικα (σχημα 8.α).  
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                                      Σχήμα 8.α                                                 Σχήμα 8.β 
 

Ένας δεσμός περιγράφεται από την απόσταση d  ανάμεσα σε δύο βαρέα άτομα, τις γωνίες 1a  και 2a  και τη 

δίεδρη γωνία φ  (σχήμα 8.β).  

Ο αλγόριθμος που συνδέει δύο τμήματα με το spacer είναι ο εξής: 

1. Δημιουργία λίστας ζευγών διανυσμάτων που αντιπροσωπεύουν σημεία ένωσης (connection points) 

των δύο τμημάτων. 

2. Για κάθε ζεύγος διανυσμάτων στα δύο τμήματα, εξέταση της βιβλιοθήκης και εύρεση ενός ή 

περισσοτέρων spacers με ζεύγη διανυσμάτων που ταιριάζουν στα αντίστοιχα των τμημάτων. Ο 

χρήστης μπορεί να ορίσει τιμές ανοχής (tolerance values) για τις παραμέτρους d , 1a , 2a  και φ   

(μικρότερες τιμές δίνουν λιγότερα αποτελέσματα και υψηλότερη ποιότητα, μεγαλύτερες τιμές δίνουν 

περισσότερα αποτελέσματα αλλά με πιθανότητα κάποια από αυτά να έχουν παραποιημένες 

γεωμετρίες). 

3. Τοποθέτηση (superimposition) των επιλεχθέντων από τη βιβλιοθήκη spacers στα τμήματα. 

4. Αποδοχή του spacer μετά από πλήρη έλεγχο της επίδρασης των δυνάμεων van der Waals (van der 

Waals radii check). 

5. Μόνιμη ένωση των δύο αρχικών τμημάτων από το spacer, που ικανοποιεί τις εστερικές, γεωμετρικές 

και χημικές απαιτήσεις, και δημιουργία ενός νέου τμήματος.  

• Algorithm for single-atom spacers 

Τα single-atom spacers αντιπροσωπεύονται από τις ομάδες CH 3 , NH 2  και OH, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με τα library-spacers.  

Ο αλγόριθμος χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Αντικατάσταση ενός ατόμου Η σε κάθε ένα από τα δύο αρχικά τμήματα από μία από τις παραπάνω 

ομάδες. 

2. Εύρεση των ζευγών διανυσμάτων (connection points) των δύο τμημάτων και προσπάθεια σύνδεσης 

με τα library-spacers. 

3. Οι διαδικασίες library search, superimposition και van der Waals radii check εκτελούνται όπως και 

στον παραπάνω αλγόριθμο. 

4. Επανάληψη της διαδικασίας για αρκετούς προσανατολισμούς των single-atom spacers (συνήθως 4-12 

για κάθε ομάδα).  

• Algorithm for fuse-ring spacers 
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Το πρόγραμμα μπορεί να ενσωματώσει δακτυλίους σε κατάλληλα τμήματα εισόδου, χρησιμοποιώντας τα fuse-

ring spacers, δηλαδή βελτιστοποιημένες δομές πενταμελών εώς επταμελών δακτυλίων, που αποθηκεύονται σε 

μία βιβλιοθήκη αρχείων με καρτεσιανές συντεταγμένες. 

Ο αλγόριθμος είναι ίδιος με αυτόν για τα library-spacers. 

• Analysis of the output 

Η έξοδος του προγράμματος είναι μία συλογή μορίων που περιέχουν τα αρχικά τμήματα του pharmacophore, 

ενωμένα, πλέον, μεταξύ τους με τα spacers. Τα άτομα που ανήκουν στα αρχικά τμήματα διατηρούν τους 

αρχικούς προσανατολισμούς τούς στο χώρο. 

3.1.5. HOOK & MCSS[31,32,24] 
 
Το πρόγραμμα HOOK δημιουργεί υποψήφια προσδέματα, που ικανοποιούν τις χημικές και εστερικές 

απαιτήσεις της δεσμευτικής περιοχής ενός μακρομορίου.  

Το HOOK αρχίζει με την 3D δομή της περιοχής δέσμευσης μίας πρωτεΐνης και μία συλλογή θέσεων 

λειτουργικών ομάδων (functional group sites), που αντικατοπτρίζει πώς και πού μπορούν τα πιθανά 

προσδέματα να τοποθετήσουν λειτουργικές ομάδες για να πετύχουν ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις με την 

πρωτεΐνη. Το πρόγραμμα προσπαθεί να ενώσει αυτά τα functional group sites με μοριακούς σκελετούς 

(molecular skeletons) από μία βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα την κατασκευή μορίων που περιέχουν 

πολλαπλές λειτουργικές ομάδες σε, πιθανόν, ευνοϊκές τοποθετήσεις. Η ένωση επιτυγχάνεται συντήκοντας 

(fusing) συγκεκριμένους δεσμούς από το skeleton (που ονομάζονται “hooks”) με δύο ή περισσότερους 

ελεύθερους CH 3 -R δεσμούς, που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες.  

Κατά συνέπεια, τα απαραίτητα δεδομένα του HOOK περιλαμβάνουν τις ατομικές συντεταγμένες της περιοχής 

δέσμευσης, μία περιγραφή των functional group sites και μία βάση μορίων (skeleton database) που θα 

χρησιμοποιηθούν ως skeletons.  

Οι περιοχές λειτουργικών ομάδων (functional group sites) παράγονται είτε από δομές γνωστών προσδεμάτων 

ή από τη μέθοδο MCSS, που θα περιγραφεί στη συνέχεια.  

Η skeleton database παρέχει περιγραφές μορίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των functional 

group sites. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 3D ατομικές συντεταγμένες των μοριακών δομών και τις 

θέσεις των hooks στο μόριο που μπορούν, ενδεχομένως, να ενωθούν σε λειτουργικές ομάδες. Η βάση μπορεί 

να δημιουργηθεί από μία ποικιλία πηγών: 

• Δημιουργία de novo. 

• Χρησιμοποίηση κρυσταλλικών δομών από την Cambridge Crystallographic Database[33].  

• Χρησιμοποίηση model-building διαδικασιών, όπως το CONCORD[34]. 

Δύο χαρακτηριστικά για κάθε skeleton είναι σημαντικά για το HOOK. 

i. Η διαθεσιμότητα των hooks σε ένα μόριο, στο οποίο μπορούν να συνδεθούν λειτουργικές ομάδες. 

ii. Η πραγματική διαμόρφωση του μορίου, καθώς αυτή καθορίζει τον προσανατολισμό και τη θέση των 

hooks στο skeleton. 

Το HOOK περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Primary search 
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Το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι να καθοριστεί αν κάποιο ζεύγος από hooks ενός δοσμένου skeleton 

μπορεί να επικαλυφθεί από (overlaid with) κάποιο από τα πιθανά ζεύγη μίας επιλεγμένης υποσυλλογής CH3-R 

δεσμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση της εσωτερικής γεωμετρίας κάθε ζεύγους από hooks με την 

εσωτερική γεωμετρία κάθε ζεύγους των functional group sites.  

Κάθε hook περιγράφεται από ένα άτομο hook head (συνήθως άτομο άνθρακα) και ένα άτομο hook tail 

(συνήθως υδρογόνο). Κάθε functional group site περιγράφεται από ένα άτομο site head (το άτομο C της 

ομάδας CH 3 ) και ένα άτομο site tail (το προσκολλημένο άτομο της ομάδας R) (σχήμα 9). 

Για κάθε σετ 4 ατόμων υπολογίζονται 4 μέτρα 

εσωτερικής γεωμετρίας:  

• η απόσταση μεταξύ των head ατόμων,  s 

• οι δύο γωνίες που καθορίζονται από ένα tail 

άτομο και τα δύο head άτομα και  

• τα δίεδρα που καθορίζονται από τα τέσσερα 

άτομα.  

Αν οι υπολογισμοί της εσωτερικής γεωμετρίας 

συμφωνούν (εντός συγκεκριμένων ορίων) θεωρείται 

δεδομένο ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση 

ανάμεσα σε hooks και functional group sites, δηλαδή 

γίνεται αποδεκτό ένα ταίριασμα. 

                              Σχήμα 9 
 

2. Positioning of the skeleton in the binding region 

Αφού βρεθεί ένα κατάλληλο ταίριασμα, ο σκελετός τοποθετείται στην περιοχή δέσμευσης χρησιμοποιώντας 

ένα μετασχηματισμό, που καθορίζεται από την εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (μέθοδος 

ελαχιστοποίησης σφάλματος) στα άτομα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της εσωτερικής γεωμετρίας. 

3. Calculation of the overlap score 

Το ταίριασμα του προσανατολισμένου σκελετού στην περιοχή δέσμευσης εκτιμάται υπολογίζοντας το overlap 

score, το οποίο βασίζεται σε ένα απλοποιημένο δυναμικό Lennard Jones. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κάθε 

άτομο του σκελετού (εξαιρουμένων των ατόμων που σχετίζονται με τα συνδετικά hooks) και κάθε άτομο της 

περιοχής δέσμευσης συνεισφέρει στο overlap score του προσανατολισμένου σκελετού. 

4. Secondary search 

Στο βήμα αυτό του προγράμματος, όλοι οι προσανατολισμένοι σκελετοί, που ξεπερνούν το overlap score test, 

χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν μπορούν να προσκολληθούν επιπρόσθετα functional group sites στο 

σκελετό στην τρέχουσα διαμόρφωσή του. Δύο τύποι επιπρόσθετων συνδέσεων εξετάζονται: 

• Η ένωση μη χρησιμοποιούμενων hooks με functional group sites. 

• Η σύνδεση των hooks και των functional group sites μέσω ενός νέου δεσμού. 

5. Generation of potential candidate ligands (HOOK hits) 
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Μετά τη δευτερογενή αναζήτηση (secondary search) δημιουργούνται τα πιθανά υποψήφια προσδέματα, τα 

οποία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο εξόδο μαζί με τις περισσότερες αριθμητικές πληροφορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία του μορίου. 

Η μέθοδος MCSS χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενεργειακά επιθυμητών θέσεων για λειτουργικές ομάδες 

στις περιοχές δέσμευσης πρωτεϊνών με γνωστή τριδιάστατη δομή. 

Ο καθορισμός και ο χαρακτηρισμός των τοπικών ελαχίστων (local minima) μίας λειτουργικής ομάδας στο 

πεδίο δυνάμεων της πρωτεΐνης προϋποθέτει αρχικά να κατανεμηθούν πολλαπλά αντίγραφα επιλεγμένων 

λειτουργικών ομάδων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η ελαχιστοποίηση της ενέργειας αυτών των αντιγράφων 

μέσω molecular mechanics ή quenched dynamics παρέχει τα διακριτά τοπικά ελάχιστα.  

Μέθοδος 

1. Απαιτείται η επιλογή των λειτουργικών ομάδων και ένα μοντέλο molecular mechanics για αυτές. Οι ομάδες 

πρέπει να είναι αρκετά απλές ώστε να είναι εύκολος ο χαρακτηρισμός και ο χειρισμός τους (3-6 άτομα, 

κανένας ή λίγοι βαθμοί ελευθερίας ως προς τις δίεδρες γωνίες), αλλά και ικανά πολύπλοκες ώστε να 

προσεγγίζονται ικανοποιητικά οι εστερικές και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις κατά τη δέσμευση της 

λειτουργικής ομάδας με την περιοχή ενδιαφέροντος. 

2. Ο καθορισμός των τοπικών ενεργειακών ελαχίστων στην περιοχή δέσμευσης απαιτεί τη δειγματοληψία 

πολλών εναρκτηρίων θέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τυχαία διανομή 1000-5000 ομάδων στο 

εσωτερικό μίας σφαίρας κεντραρισμένης στην περιοχή δέσμευσης· μόνο ο χώρος που δεν καταλαμβάνεται 

από την πρωτεΐνη χρειάζεται να ληφθεί υπόψην.  

3. Αν η ενέργεια αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ομάδα και την πρωτεΐνη είναι περισσότερο θετική από ένα 

δοσμένο κατώφλι, η ομάδα απορρίπτεται. Αυτή η διαδικασία παρέχει επαρκή κάλυψη αν είναι δεκτά 

αρκετές χιλιάδες αντίγραφα για επακόλουθο χειρισμό. Δοσμένου του συνόλου των αρχικών θέσεων, όλα 

τα χημικά τμήματα ελαχιστοποιούνται ταυτόχρονα μέσω της προσέγγισης TDH (Time-Dependent Hartree) 

[35]. (Κατά την προσέγγιση TDH, οι δυνάμεις σε κάθε χημικό τμήμα συνίστανται από τις εσωτερικές του 

δυνάμεις και αυτές που οφείλονται στην πρωτεΐνη. Το βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι ότι εξαιρούνται οι 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα τμήματα και ότι οι δυνάμεις στην πρωτεΐνη κανονικοποιούνται ως προς 

αυτές που οφείλονται σε ένα μεμονωμένο τμήμα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε αριθμού λειτουργικών ομάδων στην περιοχή μίας μεμονωμένης 

πρωτεΐνης.) 

4. Η ελαχιστοποίηση πραγματοποιείται διαδοχικά σε υποσύνολα 100 τυχαία τοποθετημένων ομάδων. Σε 

τακτά διαστήματα ελέγχονται τα αποτελέσματα για την εξουδετέρωση ομάδων που συγκλίνουν στο ίδιο 

ελάχιστο. 

5. Μετά την ελαχιστοποίηση επιλέγεται ένας περιορισμένος αριθμός τοπικών ελαχίστων για περαιτέρω 

εξέταση είτε μέσω μίας τυχαίας δειγματοληψίας στην περιοχή του ελαχίστου ή μέσω μίας δικτυωτής 

αναζήτησης (grid search). Η grid search χρησιμοποιείται σε αυτό το στάδιο, καθώς ο έλεγχος της 

γειτονικής περιοχής μερικών TDH ενεργειακών ελαχίστων απαιτεί μικρό υπολογιστικό χρόνο. 

Η μέθοδος MCSS ελαχιστοποιεί την ενέργεια λειτουργικών ομάδων (συνήθως πολυατομικών δομών, όπου τα 

μεμονωμένα άτομα αναπαρίστανται ξεχωριστά), που περιγράφονται από ένα ατομικό μοντέλο (αντί για ένα 
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σφαιρικό probe), και υπολογίζει την ενέργεια αλληλεπίδρασης της ομάδας σε κάθε τοπικό ελάχιστο στη δομή-

στόχο (target site). Δε χρειάζεται πλέγμα για την επιτάχυνση του υπολογισμού, αν και μπορεί να υπάρξει, 

ιδιαίτερα με τη διαδικασία Monte Carlo για την ελαχιστοποίηση. Το πρόγραμμα διανέμει τυχαία πολλαπλά 

αντίγραφα μίας δοσμένης λειτουργικής ομάδας σε μία καθορισμένη περιοχή δέσμευσης ενός μακρομοριακού 

στόχου. Στη συνέχεια, αυτά τα αντίγραφα ελαχιστοποιούνται ενεργειακά ταυτόχρονα και ανεξάρτητα μεταξύ 

τους, δημιουργώντας ένα χάρτη προτιμητέων θέσεων για τη λειτουργική ομάδα. Το MCSS επιτρέπει στα 

αντίγραφα να κινούνται ανταποκρινόμενα στο πεδίο δυνάμεων της πρωτεΐνης και έτσι μπορούν να 

μελετηθούν πολύπλοκες λειτουργικές ομάδες στην περιοχή δέσμευσης. Επομένως αποκτώνται πληροφορίες 

τόσο ως προς τη θέση, αλλά και ως προς τους λεπτομερείς προσανατολισμούς. 

3.1.6. RASSE[36] 
 
Η μέθοδος RASSE προτείνει λογικές δομές, οι οποίες ταιριάζουν ικανοποιητικά στις περιοχές δέσμευσης των 

υποδοχέων. Τα μόρια δημιουργούνται από μία επαναληπτική διαδικασία, κατά την οποία προστίθενται άτομα 

σε ήδη υπάρχοντα τμήματα, ενώ τα πιθανά προσδέματα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες 

βαθμολόγησης. Πρόκειται, επομένως, για μία atom-based growing μέθοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από 

συνδυαστική αναζήτηση ατομικών τύπων και διαμορφώσεων. Για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ο αιρθμός των 

πιθανών ανστολέων είναι περιορισμένος, κάτι που σημαίνει ότι ο χώρος δημιουργίας αναστολέων δεν είναι 

άνευ ορίων. Στο RASSE καταστρέφονται οι παράλογες δομές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ατόμων. 

Επομένως η αναζήτηση των διαμορφώσεων μπορεί να γίνει σε ένα περιορισμένο, λογικό χώρο και η λεγόμενη 

“συνδυαδτική έκρηξη” να ελεγχθεί ικανοποιητικά.Ως ένα βαθμό, το πρόγραμμα είναι η υπολογιστική 

εξομοίωση της συνδυαστικής χημείας. 

Μέθοδος 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα (σχήμα 10): 

1. Ανάλυση της περιοχής δέσμευσης (analyzing the binding site) 

Το βήμα αυτό επιτυγχάνεται με το module SITE, η κύρια λειτουργία του οποίου είναι η δημιουργία ενός 

κουτιού (box) που ορίζει την κοιλότητα δέσμευσης και χρησιμοποιείται ως το σύνορο για τη διαδικασία atom-

growing. Για τον ακριβή υπολογισμό των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο πρόσδεμα και τον υποδοχέα, το 

κουτί έχει διαιρεθεί σε πλέγματα ισομερώς χωρισμένα. Στο SITE υπολογίζονται και αποθηκεύονται σε κάθε 

σημείο του πλέγματος οι αλληλεπιδράσεις van der Waals και τα ηλεκτροστατικά δυναμικά. Αυτά τα 

καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται τόσο για τον υπολογισμό της ενέργειας σε κάθε βήμα της atom-

growing διαδικασίας όσο και για τη βαθμολόγηση των δημιουργούμενων μορίων από τα δύο άλλα modules 

του RASSE, το GROW και το SCORE αντίστοιχα. 

2. Εισαγωγή ενός αρχικού μοριακού τμήματος (introducing an initial molecular fragment). 

Για τη μείωση του πλήθους των δυνατών διαμορφώσεων, που είναι πιθανές για ένα πρόσδεμα στην κοιλότητα 

δέσμευσης του υποδοχέα, εισάγεται ένα αρχικό μοριακό τμήμα στην περιοχή αυτή πριν από την ατομική 

αύξηση και αποτελεί το seed fragment. Το seed τμήμα μπορεί να είναι είτε μέρος ενός γνωστού αναστολέα ή 

ένα μόριο που προσδένεται στην κοιλότητα δέσμευσης και στη συνέχεια τροποποιείται.  

3. Προσθήκη ατόμων σε μοριακά τμήματα (adding atoms to molecular fragments). 
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Το βήμα αυτό επιτυγχάνεται από το module GROW, που προσθέτει άτομα στα ήδη υπάρχοντα μοριακά 

τμήματα για τη δημιουργία νέων μορίων. Για κάθε ατομικό τύπο ορίζεται το λεγόμενο “growing set”, το οποίο 

περιέχει τους ατομικούς τύπους που μπορούν να αναπτυχθούν από το θεωρούμενο άτομο.  

Τα νέα άτομα αναπτύσσονται από τα άτομα με ελεύθερα σθένη, το οποία καλούνται seed atoms. Ο αριθμός 

των καινούρια αναπτυσσομένων ατόμων καθορίζεται από τις περιοχές αύξησης (growing sites) στο 

θεωρούμενο κάθε φορά seed άτομο. Σε αντίθεση με άλλες atom-growing μεθόδους, δε χρησιμοποιείται 

κάποιος τυχαίος αριθμός για τον καθορισμό των τύπων των νέων ατόμων, αλλά, αντίθετα, λαμβάνονται 

υπόψην όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των growing sets (BFS). Οι χημικά παράλογοι συνδυασμοί 

αναγνωρίζονται και καταστρέφονται σε αυτό το βήμα. Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει αρκετές λογικές 

διαμορφώσεις, οι οποίες στο σύνολό τους αποτελούν το combination set του seed ατόμου. Τα seed άτομα 

παύουν να είναι seed στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης, καθώς δεν έχουν, πλέον, ελεύθερες θέσεις αύξησης. Τα 

καινούρια αναπτυσσόμενα άτομα θα μετατραπούν σε seeds. 

Στο RASSE υλοποιείται επίσης μία διαδικασία, που καλείται probability-dependent growing, η οποία βασίζεται 

στη διαφορά στη σχετική συχνότητα εμφάνισης διαφορετικών ατομικών τύπων στις οργανικές ουσίες. 

Επομένως, δεν είναι λογικό να ανατίθεται η ίδια πιθανότητα ανάπτυξης για όλους τους ατομικούς τύπους και 

για αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα σετ παραμέτρων για τη βαθμολόγηση των αναπτυξιακών 

πιθανοτήτων των διαφορετικών ατομικών τύπων. 

Συνήθως υπάρχουν περισσότερα από ένα seed άτομα σε ένα μοριακό τμήμα, τα combination sets των οποίων 

καταγράφονται. Μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλυ αύξησης, όλα τα combination sets συνδυάζονται 

μεταξύ τους για τη δημιουργία νέων μοριακών τμημάτων. Κατά συνέπεια, ένα σηματικό χαρακτηριστικό του 

προγράμματος είναι ότι μία νέα γενιά νέων μοριακών τμημάτων μπορεί να προκύψει από ένα παλιό μοριακό 

τμήμα. Τα νέα μοριακά τμήματα υπόκεινται στους ακόλουθους ελέγχους πριν οδηγηθούν στο επόμενο βήμα: 

• Κλείσιμο δακτυλίου (ring closure) 

• Χημική λογικότητα (chemical rationality) 

• Αριθμός των seed ατόμων. 

4. Βαθμολόγηση των δημιουργούμενων μοριακών τμημάτων (ranking of the generated molecular fragments). 

Το βήμα αυτό επιτυγχάνεται από το module SCORE, που βαθμολογεί τα μοριακά τμήματα που 

δημιουργούνται από το GROW και επιλέγει τα καλύτερα για τον επόμενο atom-growing κύκλο. Το πρόγραμμα 

συνήθως επιτρέπει στα 100 μόρια με τα υψηλότερα σκορ να περάσουν στον επόμενο αναπτυξιακό κύκλο. 

Η συνάρτηση βαθμολόγησης συνίσταται από το πεδίο δυνάμεων AMBER, που αξιολογεί την ποιότητα του 

ταιριάσματος, δηλαδή τη δομική και χημική συμπληρωματικότητα του προσδέματος με τον υποδοχέα-στόχο, 

σε συνδυασμό με χημικούς κανόνες, οι οποίοι κρίνουν τη χημική λογικότητα και τη συνθετική δυνατότητα των 

δημιουργούμενων ουσιών. 

Τα χαρακτηριστικά του δημιουργούμενου μορίου που λαμβάνονται υπόψην από το SCORE είναι τα ακόλουθα: 

• Score της ενέργειας δέσμευσης. 

• Score της εστερικής (steric) ενέργειας. 

• Score της χημικής δομής (με το σετ κανόνων) 

5. Τελικά αποτελέσματα  
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Τα μόρια που προκύπτουν μετά το πέρας της επαναληπτικής διαδικασίας αύξησης βαθολογούνται από το 

SCORE και τα 100 μόρια με την υψηλότερη βαθμολογία θα εκδοθούν σε PDB format για περαιτέρω μελέτη.  

             

Σχήμα 10: Διάγραμμα ροής του RASSE 

3.1.7. BREED[37] 
 
Το πρόγραμμα BREED δημιουργεί πρωτότυπους αναστολείς μέσω υβριδοποίησης γνωστών προσδεμάτων, που 

δεσμεύονται σε ένα κοινό στόχο. Η μέθοδος είναι στην ουσία μία αυτοματοποίηση της κοινής πρακτικής της 

Ιατρικής Χημείας να ενώνει τμήματα δύο γνωστών προσδεμάτων για τη δημιουργία ενός νέου αναστολέα. Οι 

δομές των προσδεμάτων επικαλύπτονται, βρίσκονται όλοι οι επικαλυπτόμενοι δεσμοί σε όλα τα ζεύγη των 

προσδεμάτων, και ανταλλάσσονται τα τμήματα σε κάθε πλευρά κάθε ταιριασμένου δεσμού για τη δημιουργία 

νέων μορίων. Από τη στιγμή που η μέθοδος είναι αυτοματοποιημένη, μπορεί να εφαρμοστεί επαναληπτικά για 

τη δημιουργία όλων των πιθανών συνδυασμών γνωστών προσδεμάτων. 

Σχήμα 11: Τα βήματα που εκτελούνται από το  BREED για τη δημιουργία νέων προσδεμάτων 
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Το BREED χρησιμοποιεί, λοιπόν, ένα bond-matching και ένα fragment-swapping αλγόριθμο. Η διαδικασία 

ανασυνδυασμού των τμημάτων φαίνεται στο σχήμα 11 και περιγράφεται στη συνέχεια. 

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έχει επιτρέψει να γίνει ένα βήμα παραπέρα. Ο απόγονος (offspring) από τα 

αρχικά προσδέματα μπορεί να προστεθεί στη δεξαμενή των αρχικών ουσιών για ανασυνδυασμό σε ένα νέο 

σετ προσδεμάτων, όπως φαίνεται στο σχήμα 12.  

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μικρός αριθμός αρχικών δομών για τη δημιουργία μίας 

μεγάλης συλλογής πρωτότυπων αναστολέων. Αυτοί οι αναστολείς δε συνδυάζουν απλά το scaffold ενός 

γνωστού αναστολέα με την πλευρική αλυσίδα ενός άλλου, ούτε περιορίζονται σε υβρίδια δύο διαφορετικών 

scaffolds. Με δύο μόλις επαναλήψεις της διασταύρωσης του BREED, πολλές από τις ουσίες που 

δημιουργούνται έχουν πολύ μικρή ομοιότητα με κάποια από τις αρχικές δομές προσδεμάτων, συνδυάζοντας 

στοιχεία από το scaffold και από τις πλευρικές αλυσίδες από 4 ουσιών-οδηγών (lead compounds). Προφανώς, 

η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου αρκετά προσδέματα είναι γνωστά και δομικά 

χαρακτηρισμένα. Αν και κάτι τέτοιο είναι μειονέκτημα, αυτός ο -σε προχωρημένο στάδιο- de novo σχεδιασμός 

μπορεί να φανεί πολύτιμος στις, όχι τόσο ασυνήθιστες, περιπτώσεις όπου οι αρχικές ουσίες έχουν αποδειχθεί 

ακατάλληλες (εξαιτίας μεταβολικής αστάθειας, τοξικότητας, μη διαλυτότητας κλπ.). 

 

 

Σχήμα 12: Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία του BREED. Στα αρχικά προσδέματα, οι επικαλυπτόμενοι δεσμοί 
χρωματίζονται μαύροι. Στα μόρια της πρώτης και της δεύτερης γενιάς, οι μαύροι δεσμοί υποδεικνύουν 

τους δεσμούς στους οποίους έγινε ανταλλαγή τμημάτων για τη δημιουργία νέων ουσιών. 
Μέθοδος 

1. Επικάλυψη των δομών-στόχων (overlay of the target structures). (Οι στόχοι που επιλέχθηκαν για την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι η HIV-1 aspartyl protease και η οικογένεια των 

πρωτεϊνικών κινασών.) 

2. Φύλαξη των προσδεμάτων σε ένα SDfile[38] χωρίς συγκεκριμένα άτομα υδρογόνου, μετά την 

ευθυγράμμιση των δομών και αφού τα προσδέματα βρίσκονται σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. 

3. Επεξεργασία του SDfile με τον ακόλουθο τρόπο: 
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• Εξετάζεται κάθε ζεύγος προσδεμάτων για την εύρεση όλων των ταιριασμένων δεσμών (matching 

bonds) ανάμεσα στα δύο μόρια. Ένας matching δεσμός προκύπτει αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες 4 

συνθήκες (σχήμα 13): 

 Οι δύο δεσμοί πρέπει να είναι της ίδιας τάξης (δηλαδή ένας απλός και ένας διπλός δεσμός δε μπορεί 

να ταιριάζουν). 

 Τα άτομα σε κάθε πέρας του δεσμού πρέπει 

να απέχουν μέχρι 1Å μεταξύ τους. 

 Η γωνία μεταξύ των δεσμών δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από 15°. 

 Κανένας από τους δεσμούς δεν πρέπει να 

περικλείεται σε κάποιο δακτύλιο. 

 

Σχήμα 13 
 

• Για κάθε ζεύγος ταιριασμένων δεσμών ανάμεσα σε δύο μόρια, δημιουργούνται δύο νέα μόρια (σχήμα 

12). Αν τα αρχικά μόρια θεωρηθεί ότι χωρίζονται σε δύο τμήματα στο matching bond, τότε το κάθε νέο 

μόριο αποτελείται από ένα τμήμα από κάθε αρχικό μόριο. 

• Για κάθε νέο μόριο συγκρίνεται το SMILES[39] string του με τη λίστα των SMILES strings όλων των 

αρχικών και προηγούμενα δημιουργηθέντων μορίων. Αν δεν πρόκειται για κάποιο ακριβές αντίγραφο 

(duplicate), τότε το μόριο φυλάσσεται σε ένα SDfile αποτελεσμάτων. 

Scoring function 

Το BREED δεν έχει κάποια συνάρτηση αξιολόγησης, καθώς χρησιμοποιεί πειραματικά καθορισμένες δομές 

στην είσοδό του. 

 
3.2. Μέθοδοι που βασίζονται σε αναζήτηση πρώτα κατά βάθος [depth-first 

search (DFS)] 
 

Ένας DFS αλγόριθμος συγκρατεί μόνο μία από την ποικιλία μερικών 

λύσεων σε ένα επίπεδο του γράφου αναζήτησης μέχρι να καταλήξει σε 

μία τερματική κατάσταση (end state).                            

Ακόμη, όμως, και εάν επιλέγεται κάθε φορά η μερική λύση με το 

υψηλότερο σκορ, δεν εξασφαλίζεται η εύρεση της βέλτιστης λύσης, 

αλλά με την αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος επιτυγχάνεται σημαντική 

μείωση του χώρου αναζήτησης[12]. 

 

Σχήμα 14 
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3.2.1. PRO_LIGAND (Prometheus’ Logically Integrated Generation of Active Novel 
Drugs)[40,41] 

 
Το πρόγραμμα PRO_LIGAND παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη δημιουργία πρωτότυπων μορίων, τα 

οποία είτε είναι παρόμοια είτε συμπληρωματικά με ένα συγκεκριμένο στόχο. 

Το PRO_LIGAND περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία (modules): 

1. Design-base Generation 

Το module αυτό παίρνει τις πληροφορίες εισόδου και ένα αρχείο εντολών και παράγει μία βάση σχεδιασμού 

(design base), η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες δομικές πληροφορίες για τη διαδικασία σχεδιασμού. Η 

είσοδος μπορεί να είναι είτε οι συντεταγμένες ενός μακρομοριακού υποδοχέα μαζί με τον καθορισμό του 

ενεργού κέντρου ή ένα μεμονωμένο μικρό οργανικό μόριο.  

2. Design-model Generation 

Παίρνει ως είσοδο τη design base, ένα αρχείο κανόνων και ένα αρχείο εντολών και παράγει ένα μοντέλο 

σχεδιασμού (design model), το οποίο είναι ένα αρχείο GMSD (Generalised Molecular Structure Descriptor, 

δηλαδή ένα αρχείο δομής σχεδιασμένο να περιγράφει ένα σετ μαρκαρισμένων σημείων στο χώρο. Αυτά τα 

σημεία μπορεί να συνιστούν ένα πραγματικό μόριο, ένα pharmacophore ή κάποιο από τα τμήματα που 

χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα στη διασικασία σχεδιασμού).  

Το design model είναι ένα πρότυπο, που περιγράφει τα εστερικά και τα σχετιζόμενα με τους δεσμούς 

υδρογόνου ιδανικά χαρακτηριστικά των χημικών δομών που πρόκειται να σχεδιαστούν, και περιέχει ένα σετ 

από interaction sites, τα οποία ορίζουν αυτά τα επιθυμητά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα 

σημεία στο χώρο.  

Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των θέσεων και των τύπων των interaction sites 

προέρχονται από τη στατιστική ανάλυση των μη-δεσμευμένων γεωμετριών επαφής που βρίσκονται στην 

Cambridge Structural Database[18]. 

Το module αυτό έχει δύο τρόπους λειτουργίας: 

• Παραγωγή ενός design model παρόμοιου με τη design base. 

• Παραγωγή ενός design model συμπληρωμαικού με τη design base. 

3. Structure Generation 

Δημιουργεί μοριακές δομές συμβατές με το design model συναρμολογώντας μικρά 3D μοριακά τμήματα από 

προκατασκευασμένες βιβλιοθήκες. Αυτά τα τμήματα της βιβλιοθήκης χαρακτηρίζονται, για να υποδεικνύουν 

τον τύπο του interaction site όπου μπορούν να εφαρμόσουν, και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας γρήγορος 

γραφο-θεωρητικός αλγόριθμος για την αναζήτηση των fits των τμημάτων στο design model.  

Το module παίρνει ένα τμήμα από τη βιβλιοθήκη με βάση μία τυχαία κατανεμημένη λίστα. Για αυτό το τμήμα, 

το module κάνει ένα loop με τυχαίο τρόπο ως προς τις διάφορες διαμορφώσεις του τμήματος, καθώς και ως 

προς τα διάφορα σετ interaction sites. Αυτή η τυχαιοποίηση είναι πολύ σημαντική, αφού το PRO_LIGAND 

χρησιμοποιεί την αναζήτηση πρώτα κατά βάθος, με αποτέλεσμα το πρώτο αποδεκτό ταίριασμα (fit) να γίνεται 

αυτόματα αποδεκτό. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη των σχετιζόμενων λιστών πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς 

για την αποφυγή biases. 

Ο αλγόριθμος του Structure Generation είναι ο ακόλουθος: 
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• Καθορισμός αν μπορεί να τοποθετηθεί το τμήμα στο design model, με τη χρήση μετρικών απόστασης 

(distance matrices). 

• Ταίριασμα του τμήματος στο design model, χρησιμοποιώντας ένα rms superposition αλγόριθμο, και 

τοποθετείται ένα βάρος σε αυτό το ταίριασμα. 

• Τοποθέτηση του τμήματος στο design model. 

• Έλεγχος της καταλληλότητας του ταιριάσματος. 

 1ο τεστ: Αναζήτηση συγκρούσεων (clashes) ανάμεσα στα ήδη τοποθετημένα τμήματα και το νέο 

τμήμα. Αν υπάρχουν, απόφαση για το αν μπορούν να επιλυθούν με τη δημιουργία δεσμών. 

 2ο τεστ: Έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενοι δεσμοί δεν περιλαμβάνουν την ένωση 

ενός ακατάλληλου ζεύγους ατόμων. 

• Προσθήκη του τμήματος στη δομή του προσδέματος και δημιουργία νέων δεσμών, όπου απαιτείται. 

• Ενημέρωση του design model. 

4. Structure Refinement 

Παίρνει μία συλλλογή δομών που παράγονται από το Structure Generation ως αρχικό πληθυσμό και 

χρησιμοποιεί ένα γενετικό αλγόριθμο για την ανάμειξη και μετάλλαξή τους για την παραγωγή δομών με 

υψηλότερο σκορ. 

5. Structure analysis 

Παίρνει μία συλλογή δομών και χρησιμοποιεί ένα ενοποιημένο και ποικίλλων σετ εργαλείων για την 

ομαδοποίηση, τη βαθμολόγηση και την ταξινόμηση των δομών με βάση καθορισμένα από το χρήστη κριτήρια. 

Τα modules Structure Generation και Structure Analysis, και σε μικρότερο βαθμό τα Structure Refinement και 

Design Model, τρέχουν επανειλημμένα κατά την εκτέλεση του προγράμματος, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος λύσεων.  

3.2.2. GROUPBUILD[42] 
 
Το πρόγραμμα GroupBuild χρησιμοποιεί μία βιβλιοθήκη κοινών οργανικών προτύπων (templates) ουσιών για 

τη δημιουργία χημικά λογικών δομών, οι οποίες έχουν εστερικές και ηλεκτροστατικές ιδιότητες 

συμπληρωματικές ως προς το ένζυμο. Πρόκειται για μέθοδο σύνθεσης αναστολέων fragment-by-fragment, 

όπου fragment είναι η θεμελιώδης δομική μονάδα και συνίσταται από μία μεμονωμένη λειτουργική ομάδα, 

όπως καρβονύλιο ή δακτύλιος βενζολίου κλπ. Στην πιο απλή μορφή του, το πρόγραμμα ξεκινά από ένα τμήμα-

πυρήνα (core-fragment), το οποίο έχει ήδη προσδεθεί από το χρήστη στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Ο 

πυρήνας αυτός μπορεί να είναι ένας γνωστός αναστολέας, ένα τμήμα του αναστολέα ή οποιαδήποτε άλλη 

δομή. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ένα ή περισσότερα αρχικά άτομα (seed atoms) από το 

ένζυμο και ένα ή περισσότερα αρχικά τμήματα (seed fragments) από τη βιβλιοθήκη των χημικών ενώσεων, 

και το πρόγραμμα θα επιλέξει ένα ενεργειακά λογικό τμήμα ως σημείο έναρξης, το οποίο στη συνέχεια γίνεται 

ο πυρήνας. 

Από τη στιγμή που έχει τοποθετηθεί το core-fragment στο ενεργό κέντρο ξεκινάει η διαδικασία, η οποία 

αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Προετοιμασία για την εκτέλεση του προγράμματος.  
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Ο χρήστης πρέπει να τρέξει ένα προ-επεξεργαστικό πρόγραμμα (GRID_SETUP), το οποίο δημιουργεί δύο 

ειδικά πλέγματα: 

• Πλέγμα επαφής (contacts grid), που περιέχει μία λίστα όλων των ατόμων του ενζύμου που βρίσκονται 

σε απόσταση 5Å από κάθε σημείο του πλέγματος. 

• Πλέγμα δυναμικών (potentials grid), σε κάθε σημείο του οποίου περιέχονται οι αθροίσεις των 

συνεισφορών από κάθε κοντινό άτομο του ενζύμου ως προς τα ελκτικά και απωθητικά δυναμικά van 

der Waals και ως προς το δυναμικό Coulomb. Το spacing μεταξύ των σημείων έχει οριστεί στο 0.5 Å, 

που δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Επιπλέον, υπάρχει και ένα δεύτερο προ-επεξεργαστικό πρόγραμμα, το BUCKETS, το οποίο τοποθετεί 

μεμονωμένα τμήματα από τη βιβλιοθήκη χημικών ενώσεων σε σημεία του πλέγματος εντός του ενεργού 

κέντρου, περιστρέφοντας τα τμήματα στο χώρο και βαθμολογώντας όλους τους προσανατολισμούς. Τα 

προκύπτοντα αποτελέσματα προσφέρουν μία περιγραφή της περιοχής ή των περιοχών του ενεργού κέντρου, 

όπου κάθε τμήμα αλληλεπιδρά ισχυρά με το ένζυμο.  

2. Είσοδος των δεδομένων. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία σειρά από χαρακτηριστικά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, 

όπως να λάβει υπόψην την επίδραση του διαλύτη, να επιλέξει τη δυνατότητα της βελτιστοποίησης του 

αναστολέα κάθε φορά που προστίθεται ένα τμήμα, να επιλέξει το μέγιστο μέγεθος του αναστολέα και τον 

αριθμό των αναστολέων που θα δημιουργηθούν, καθώς και το όριο της απόστασης από τον πυρήνα που 

μπορεί να εκτείνεται ο αναστολέας. Επίσης υπάρχει η επιλογή της κανονικοποίησης (normalization) και του 

ελέγχου της βαθμολόγησης (score checking). 

3. Δημιουργία του πρώτου τμήματος. 

Ο αλγόριθμος ξεκινά δοκιμάζοντας τα τμήματα που είναι συμβατά σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προ-

επεξεργαστικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια επιλέγεται τυχαία ένα τμήμα από το 25% με την υψηλότερη 

βαθμολογία- ως προς το καθορισμένο seed άτομο- ως το πρώτο fragment. 

4. Προσθήκη νέων τμημάτων. 

Το πρόγραμμα επιλέγει ένα άτομο υδρογόνου από τον αναστολέα και ένα από το fragment. Οι δεσμοί 

ανάμεσα στα υδρογόνα και τα αντίστοιχα βαρέα άτομα χρησιμοποιούνται για να ευθυγραμμίσουν το νέο 

τμήμα με την τρέχουσα δομή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί δεσμός ανάμεσα σε αυτά τα 

βαρέα άτομα. Από τη στιγμή που το fragment έχει προσανατολιστεί σωστά, τα άτομα υδρογόνου 

διαγράφονται και δημιουργείται ο νέος δεσμός. 

Το πρόγραμμα πάντα προσπαθεί να αναπτύξει όλα τα διαθέσιμα fragments από κάθε άτομο υδρογόνου του 

αναστολέα (Depth First Strategy). Επιπλέον, δημιουργείται μία “λίστα μεγέθυνσης” (growth list) που 

ονοματίζει τα τμήματα στα οποία μπορούν να προστεθούν δεσμοί καθώς και τα άτομα του αναστολέα από τα 

οποία μπορούν να αναπτυχθούν τα τμήματα – τα υπόλοιπα άτομα καλούνται “αδιέξοδα” (dead ends). 

5. Βαθμολόγηση (scoring). 

Αν η διαμόρφωση του fragment περνά μία σειρά από κανόνες στο προηγούμενο βήμα, τότε βαθμολογείται η 

ενέργεια δέσμευσης (binding energy) του τμήματος. 
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Η συνάρτηση αξιολόγησης (scoring function) βασίζεται σε ένα πεδίο δυνάμεων και συγκεκριμένα στην 

προσέγγιση “force field on a grid”,η οποία παρέχει τις ενέργειες αληλεπίδρασης, που είναι αρκετά λογικές 

αρκεί να χρησιμοποιείται ένα ικανοποιητικό potentials grid (βλ. Βήμα 1).    

6. Ελαχιστοποίηση. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο ελαχιστοποίησης του inhibitor, ο οποίος εκτελείται (ανάλογα με 

την επιλογή του χρήστη) είτε μετά την προσθήκη κάθε τμήματος είτε συνολικά μετά τον τερματισμό του 

προγράμματος. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τεχνικές ελαχιστοποίησης του ανάδελτα (conjugant gradient 

minimizer)  και της εξαρτόμενης από την απόσταση διηλεκτρικής σταθεράς (distance-dependent dielectric). 

7. Τερματισμός: 

• Όταν έχει ξεπεραστεί το καθορισμένο από το χρήστη μέγεθος του αναστολέα. 

• Όταν το ενεργό κέντρο είναι κορεσμένο. 

• Όταν κάθε προτεινόμενο τμήμα έχει score μικρότερο από ένα κατώφλι που έχει (αν έχει) οριστεί από το 

χρήστη. 

8. Έξοδος του προγράμματος (PDB format). 

9. Μετα-επεξεργαστικές διαδικασίες. 

Περιλαμβάνονται διαδικασίες όπως η αναγνώριση προτύπων (pattern recognition) καθώς και το λεγόμενο 

“similarity search” (ως προς την Cambridge Structural Database of small molecules ή το Fine Chemicals 

Directory) για την αναγνώριση πιθανής ομοιότητας των ουσιών που παράγονται από το GroupBuild με 

γνωστές ουσίες. 

3.2.3. SPLICE (& FOUNDATION)[43,44] 
 
Το πρόγραμμα SPLICE επεξεργάζεται χημικά τμήματα που ανακτώνται από 3D βάσεις δεδομένων για τη 

δημιουργία πρωτότυπων προσδεμάτων. Είναι σχεδιασμένο να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα FOUNDATION, 

το οποίο θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

Το SPLICE αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Με βάση το σύμπλεγμα προσδέματος-υποδοχέα, αναλύεται το πρόσδεμα για να απομονωθούν οι 

λειτουργικές ομάδες, που είναι σημαντικές για την αναγνώριση και τη πρόσδεση. Αυτές συνιστούν τα 

φαρμακοφόρα στοιχεία (pharmacophoric elements). 

2. Μετατροπή των pharmacophoric elements σε FOUNDATION 3D search query. Αυτή καθορίζει την ακριβή 

3D γεωμετρία των φαρμακοφόρων στοιχείων, καθώς και τους επιθυμητούς ατομικούς τύπους για κάθε 

θέση. 

3. Αναζήτηση σε 3D βάσεις δεδομένων και ανάκτηση όλων των τμημάτων, που ικανοποιούν έναν ελάχιστο, 

καθορισμένο από το χρήστη, αριθμό συνθηκών ταυτοποίησης (matching query elements). Αυτά τα 

τμήματα αναλύονται στη συνέχεια από το module EDIT του SPLICE. Τα ανακτηθέντα τμήματα που 

προσκρούουν στον υποδοχέα καταστρέφονται. Από τα παραμένοντα τμήματα αφαιρούνται περιττά μέρη 

για τη διασφάλιση εστερικής συμπληρωματικότητας με τον αρχικό υποδοχέα. 
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4. Ανάλυση από το SPLICE των τμημάτων, καθένα από τα οποία περιέχει διαφορετικά pharmacophoric 

elements, και συναρμολόγηση των πιο πλήρων, πρωτότυπων προσδεμάτων, ενώνοντας (splicing) τα πιο 

κατάλληλα συστατικά.  

Δύο χαρακτηριστικά τμήματα του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικότερα. 

Fragment editing 

Κάθε δομή εξετάζεται χρησιμοποιώντας DFS για τον καθορισμό των ατόμων που περιέχουν τα συντομότερα 

μονοπάτια μεταξύ των parmacophoric elements. Αυτά τα άτομα καλούνται path atoms. Αν κάποιο path atom 

συγκρούεται με τον υποδοχέα, η δομή απορρίπτεται.  

Το editing συνεχίζεται με μία αυτόματη διαδικασία για τη διασφάλιση του εστερικού ταιριάσματος (steric fit). 

Ξεκινώντας από τα πιο απομακρυσμένα άτομα και προχωρώντας προς τα πιο εσωτερικά, η δομή ελέγχεται 

συστηματικά για επαφή με τον υποδοχέα. Άτομα σε επαφή με τον υποδοχέα απομακρύνονται μαζί με όλα τα 

γειτονικά. 

Component assembly 

Δεδομένου ενός μεγάλου σετ επικαλυπτόμενων συστατικών, καθένα από τα οποία περιέχει ένα τμήμα του 

pharmacophore, ο στόχος είναι η δημιουργία πρωτότυπων προσδεμάτων συναρμολογώντας τις κατάλληλες 

δομές. 

Η ένωση δύο συστατικών απαιτεί ακριβή ευθυγράμμιση των ατόμων για να επιτραπεί η δημιουργία ενός 

δεσμού, ενώ θα πρέπει και οι γωνίες και τα μήκη των δεσμών να έχουν κατάλληλες τιμές για τη διασφάλιση 

λογικής γεωμετρίας.  

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την απομόνωση ζευγών από δομές που περιέχουν ένα αμοιβαίο δεσμό του 

οποίου τα άτομα επικαλύπτονται σχεδόν τέλεια.   

Το πρόγραμμα FOUNDATION ερευνά μία 3D βάση χημικών δομών για ένα καθορισμένο από το χρήστη 

query, που περιέχει τις συντεταγμένες διαφόρων ατόμων και/ή δεσμών. Το FOUNDATION βρίσκει όλες τις 

πιθανές δομές που περιέχουν κάποιο συνδυασμό ενός ελάχιστου αριθμού ταιριασμένων ατόμων και/ή δομών. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα ενσωματώνει έναν αριθμό περιορισμών- καθορισμένων από το χρήστη- για την 

ανάκτηση των πιο χρήσιμων ουσιών. 

Representation of 3D structures 

Το πρώτο βήμα στην αναπαράσταση της 3D σχέσης μίας ομάδας ατόμων είναι η μετατροπή της περιγραφής 

τους από Cartesian space σε distance space (σχήμα 15).  

 

 

Σχήμα 15: Μετατροπή ενός query σε ένα πίνακα αποστάσεων 
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Για κάθε δοσμένο query με Ν άτομα, υπάρχουν Ν(Ν-1)/2 ανεξάρτητες περιγραφικές αποστάσεις. Έτσι 

προκύπτει ένας πίνακας αποστάσεων (distance matrix) όπου οι αποστάσεις περιγράφονται ως συνάρτηση 

ζευγών ατόμων. Επομένως το εγχείρημα μετατρέπεται στην εύρεση δομικών τμημάτων στη βάση δεδομένων, 

των οποίων οι distance descriptors ταιριάζουν με αυτούς του query.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας τη θεωρία των γράφων, όπου ο γράφος είναι μία 

δομή αποτελούμενη από κόμβους (άτομα) που ενώνονται με ακμές (δεσμούς). Πιο συγκεκριμένα, γράφημα 

ονομάζεται ένα ζεύγος πεπερασμένων συνόλων G = (V, E), όπου το μεν σύνολο V περιέχει τους κόμβους του 

G, το δε Ε τις ακμές του. Ένα γράφημα είναι πλήρες όταν όλοι οι κόμβοι ενώνονται μεταξύ τους. Το 

υπογράφημα G΄ είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του γράφου (δηλαδή G΄=(V΄,Ε΄) με V΄≤V και Ε΄≤Ε) και η 

κλίκα (clique) είναι το μεγαλύτερο πλήρες υπογράφημα του γραφήματος. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο 

query είναι ένα πλήρες γράφημα, καθώς όλες οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων καθορίζονται στον πίνακα 

αποστάσεων. Άρα η εργασία συνίσταται στη αναζήτηση σε μία δομική βάση δεδομένων για όλες τις κλίκες, οι 

οποίες περιέχουν τουλάχιστον ένα καθορισμένο από το χρήστη αριθμό ταιριασμένων κόμβων. 

Clique finding methodology 

Η ανάκτηση πιθανών ταιριασμάτων γίνεται με τη συστηματική τοποθέτηση κάθε στοιχείου του query πάνω σε 

κάθε άτομο της εκάστοτε επεξεργαζόμενης δομής. Τα υποψήφια άτομα για τα εναπομείναντα στοιχεία του 

query συλλέγονται χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις μεταξύ των ατόμων, που καθορίζονται από το distance 

matrix (σχήμα ). Στη συνέχεια, αξιολογούνται όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί για ισοδυναμία με το query 

(query equivalence). Η clique-finding μέθοδος φαίνεται στο σχήμα 16. 

 

Σχήμα 16: Επιλογή των υποψηφίων ατόμων για κάθε θέση του query [II]–>[IV] χρησιμοποιώντας τις 
αποστάσεις x, y και z. 

3.2.4. GenStar[45] 
 
Το πρόγραμμα GenStar προτείνει χημικά λογικές ουσίες, οι οποίες καλύπτουν τα ενεργά κέντρα των ενζύμων. 

Τα προτεινόμενα μόρια παρέχουν καλή εστερική επαφή (steric contact) με το ένζυμο και βρίσκονται σε 

διαμορφώσεις χαμηλής ενέργειας. Οι δομές αυτές συντίθενται ολοκληρωτικά από sp³ άτομα άνθρακα, τα 

οποία δημιουργούνται ακολουθιακά (sequentially) και μπορούν  επίσης να διακλαδίζονται ή να σχηματίζουν 

δακτυλίους. 

Η μέθοδος GenStar περιγράφεται από τα εξής βήματα: 
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1. Προετοιμασία των δεδομένων και της εισόδου του προγράμματος. 

Ο χρήστης αρχικά ετοιμάζει ένα PDB αρχείο, που περιέχει τα μη υδρογονικά άτομα του ενζύμου. Στη 

συνέχεια, καθορίζει τις Καρτεσιανές συντεταγμένες των άνω και κάτω ορίων του χώρου του ενεργού κέντρου. 

Τα όρια του ενζύμου και του ενεργού κέντρου χρησιμοποιούνται από ένα προ-επεξεργαστικό πρόγραμμα για 

να δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνάφειας (closeness grid).  

Η έναρξη της δημιουργίας της δομής γίνεται από τα λεγόμενα seed άτομα στην περιοχή το ενζύμου, τα οποία 

καθορίζονται από το χρήστη. 

Εναλλακτικά, η δημιουργία της δομής ξεκινά από τον πυρήνα ενός αναστολέα (core inhibitor), οπότε ο 

χρήστης πρέπει να προμηθεύσει ένα PDB αρχείο, το οποίο θα περιέχει τη δομή του συγκεκριμένου πυρήνα 

(χωρίς τα άτομα υδρογόνου).  

Κατά την εκτέλεση του GenStar, ο χρήστης καθορίζει επίσης τον αριθμό των αναστολέων που θα 

δημιουργηθούν από κάθε αρχική θέση καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων στη δομή. Ακόμη, υπάρχουν 

οι λεγόμενοι έλεγχοι των χωρικών μεγεθών (spatial extents check) της δομής, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να 

ζητήσει να μην εκτείνεται η απόσταση των ατόμων από την αρχική θέση δημιουργίας της δομής πέρα από ένα 

όριο. Τέλος, ο χρήστης μπορεί ακόμη να καθορίσει να κρατώνται μόνο δομές με ένα ή περισσότερους 

δακτυλίους. 

2. Απεικόνιση της περιοχής του ενεργού κέντρου. 

Ο στόχος του αλγορίθμου είναι να τοποθετήσει τα άτομα με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν την καλύτερη 

αλληλεπίδραση με το ένζυμο.  

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ένα πλέγμα εντός του ενεργού κέντρου και επιτρέπεται να παράγονται τα 

άτομα σε οποιεσδήποτε Καρτεσιανές συντεταγμένες. 

Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης ενός πλέγματος για τη διαίρεση του χώρου είναι το γεγονός ότι κάθε 

σημείο του πλέγματος μπορεί να περιέχει πληροφορίες για το χώρο γύρω του, π.χ. για τα γειτονικά άτομα, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο υπολογιστικός χρόνος. Έτσι έχει δημιουργηθεί το closeness grid, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, δηλαδή ένα ορθογώνιο πλέγμα, του οποίου κάθε σημείο περιέχει μία λίστα των ατόμων του 

ενζύμου που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 5Å. Η χρησιμοποίηση του closeness grid βελτιώνει την απόδοση 

τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο (η απόσταση μεταξύ των σημείων του πλέγματος έχει οριστεί στο 1Å). 

3. Καθορισμός των υποψηφίων θέσεων για τα άτομα-αναστολείς. 

Πρώτο άτομο: 

Δημιουργία ενός σφαιρικού κελύφους γύρω από το seed atom. Το κέλυφος αποτελείται από περίπου 400 

σημεία, που αποτελούν το σύνολο των πιθανών θέσεων για την τοποθέτηση του πρώτου ατόμου του 

αναστολέα (inhibitor atom). Αυτές οι θέσεις βαθμολογούνται με βάση το scoring αλγόριθμο που θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια και μία θέση επιλέγεται τυχαία από τις καλύτερες. Αν δε βρεθεί καμία αποδεκτή 

θέση, η διαδικασία εγκαταλείπεται. 

Δεύτερο άτομο: 

Ο μόνος περιορισμός για τη δημιουργία του δεύτερου ατόμου είναι το μήκος του δεσμού, αφού για ένα 

σύστημα δύο ατόμων οι γωνίες είτε του δεσμού είτε της περιστροφής είναι άνευ σημασίας. Οι περίπου 450 

υποψήφιες θέσεις βαθμολογούνται και μία επιλέγεται όπως συμβαίνει και για το πρώτο άτομο. 
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Τρίτο και επιπλέον άτομα: 

Κατά την αρχικοποίηση του προγράμματος δημιουργείται ένα σπειροειδές πρότυπο με τις πιθανές 

τοποθετήσεις για κάθε νέο άτομο. Στη περίπτωση του τρίτου ατόμου δε λαμβάνεται υπόψην η γωνία 

περιστροφής, καθώς πρέπει να ικανοποιούνται μόνο οι περιορισμοί του μήκους και της γωνίας του δεσμού. 

Δημιουργία δομών από ένα core inhibitor: 

Ο χρήστης καθορίζει το άτομο ή τα άτομα της δομής του πυρήνα, από όπου θα ξεκινήσει η δημιουργία της 

δομής.  

4. Καθορισμός των ενζυμικών επαφών (enzyme contacts) και βαθμολόγηση (scoring). 

Καταρχήν διασφαλίζεται ό,τι το εκάστοτε υποψήφιο άτομο βρίσκεται εντός των ορίων του ενεργού κέντρου, 

καθώς και η τήρηση του spatial extents check, που αναφέρθηκε στο βήμα 1. Επίσης ελέγχεται αν το 

υποψήφιο άτομο προσκρούει σε κάποιο άτομο της τρέχουσας δομής.  

Στο σημείο αυτό αρχίζει η βαθμολόγηση: 

Καθορισμός 8 σημείων από το closeness grid, που σχηματίζουν ένα κύβο, περιβάλλοντας το υποψήφιο άτομο. 

Εξαγωγή της λίστας των ατόμων του ενζύμου που βρίσκονται κοντά στο υποψήφιο άτομο, με βάση τα 

παραπάνω 8 σημεία, και διασφάλιση, από αυτή τη λίστα, ό,τι το υποψήφιο άτομο δεν προσκρούει σε κάποιο 

ενζυμικό άτομο. 

Προσθέτουμε 1.0 για κάθε ενζυμικό άτομο που βρίσκεται μεταξύ Χ Å και 5 Å από το υποψήφιο άτομο. Όταν 

το ενζυμικό άτομο είναι C ή S, τότε Χ=3.0 Å, ενώ όταν είναι Ν ή Ο, τότε Χ=2.8 Å, λαμβάνοντας υπόψην το 

μικρότερη ακτίνα των τελευταίων ατόμων. 

Προσθέτουμε επιπλέον 1.0 αν το ενζυμικό άτομο είναι Ν ή Ο και η απόσταση είναι μικρότερη από 3.5 Å. Κάτι 

τέτοιο παρέχει μία μικρή προτίμηση για τα άτομα του αναστολέα, που είναι καλά τοποθετημένα, να 

σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου με το ένζυμο.  

5. Επιλογή ενός ατόμου του αναστολέα. 

Από τις εκατοντάδες των υποψηφίων ατόμων καθορίζεται εκείνο με το υψηλότερο score. Στη συνέχεια 

βρίσκονται όλα τα scores ως 20% χαμηλότερα από το υψηλότερο και επιλέγεται τυχαία ένα άτομο από αυτά 

τα high-scoring άτομα 

6. Χειρισμός δύο ειδικών περιπτώσεων, της επέκτασης της αλυσίδας και του κλεισίματος των δακτυλίων. 

7. Κριτήρια για τον τερματισμό. 

• Όταν έχει επιτευχθεί ο καθορισμένος από το χρήστη αριθμός ατόμων. 

• Όταν ο αναστολέας έχει φτάσει σε αδιέξοδο (dead end), δηλαδή δε μπορούν να προστεθούν νέα άτομα 

ή έχουν εξερευνηθεί όλα τα πιθανά σημεία διακλάδωσης (branch points). 

8. Δομή εξόδου (PDB format). 

9. Μεταεπεξεργαστικές διαδικασίες. 

Περιλαμβάνουν επιλογές όπως απομάκρυνση διπλών δομών (removing duplicate structures), οπτικοποίηση 

(visualization), τροποποίηση της δομής (structure modification) και είδη αναγνώρισης προτύπων (pattern 

recognition). 

3.2.5. DycoBlock & F-DycoBlock [46-48] 
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Το πρόγραμμα DycoBlock χρησιμοποιεί την MCSMD (multiple-copy stochastic molecular dynamics) εξομοίωση 

και ένα πρωτότυπο αλγόριθμο για τη δυναμική συναρμολόγηση μοριακών δομικών τμημάτων σε περιοχές 

δέσμευσης. 

Στην υπολογιστική εξομοίωση των μοριακών συστημάτων, ένα μόριο χαρακτηρίζεται από τη γεωμετρία του 

και η δυναμική του ενέργεια είναι συνάρτησή της. Επιπλέον, ένα μοριακό δομικό τμήμα έχει ένα ή 

περισσότερα άτομα (link site atoms) που μπορούν να ενωθούν με ένα ή περισσότερα link site άτομα άλλων 

τμημάτων. Αν τα άτομα ενωθούν, τα δύο μοριακά τμήματα, που εμπλέκονται, ενώνονται με ένα επιπλέον 

δεσμό και τα δεδομένα μοριακής τοπολογίας ενημερώνονται για να ληφθούν υπόψην από τη συνάρτηση 

αξιολόγησης (scoring function). Η scoring function που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα 

molecular mechanics force field (GROMOS96)[49] και στον υπολογισμό της SASA (solvent accessible surface 

area)[50]. Μία διαμόρφωση του προσδέματος που είναι ισχυρά δεσμευτική οδηγεί σε λιγότερη έκθεση στο 

διαλύτη και σε μικρότερη τιμή SASA του συμπλέγματος.  

1. Multiple-copy stochastic molecular dynamics 

Πολλαπλά αντίγραφα από κάθε τύπο των- καθορισμένων από το χρήστη- δομικών τμημάτων (building block 

copies) τοποθετούνται εντός του όγκου που περικλείει το ενεργό κέντρο του μορίου του υποδοχέα. Η 

εξομοίωση MCSMD εκτελείται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού: 

• Στην αναγνώριση των θέσεων δέσμευσης των λειτουργικών ομάδων εντός του ενεργού κέντρου του 

υποδοχέα. 

• Στη δημιουργία υποψηφίων ουσιών, παρέχοντας τις διαμορφώσεις όλων των δομικών τμηματων. 

• Στη βελτιστοποίηση των ουσιών που προκύπτουν (σε συνδυασμό με τη μέθοδο simulated annealing).  

2. Εξερεύνηση των πιθανών συνδυασμών των αντιγράφων και συναρμολόγηση (assembly) των δομικών 

τμημάτων. 

Σε αυτό το στάδιο, το πρόβλημα, που πρέπει να επιλυθεί, είναι η επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού με βάση 

τις αλληλεπιδράσεις των προκυπτουσών ουσιών με τον υποδοχέα.  

Λόγω της συνδυαστικής φύσης του προβλήματος, γίνεται η υπόθεση ότι κάθε υποψήφια ουσία θα πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον ένα αντίγραφο από ένα προκαθορισμένο σετ αντιγράφων δομικών τμημάτων (το 

λεγόμενο seed set). Κάθε seed αντίγραφο από το seed σετ καταλαμβάνει μία προκαθορισμένη θέση 

δέσμευσης, η οποία είτε βασίζεται σε κάποιο πείραμα ή έχει προκύψει από προηγούμενες multiple-copy 

εξομοιώσεις. 

3. Αλγόριθμος εξερεύνησης και συναρμολόγησης 

• Βήμα 1 

Αναγνώριση πιθανών θέσεων σύνδεσης και θέσεων επικάλυψης ανάμεσα σε ζεύγη αντιγράφων των δομικών 

τμημάτων. Για κάθε αντίγραφο δομικού τμήματος δημιουργούνται δύο λίστες: 

 Directly linkage list: περιέχει τα αντίγραφα που μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο υπό μελέτη 

αντίγραφο. 

 Overlap list: περιέχει τα αντίγραφα που μπορεί να μη βρίσκονται στην ίδια ουσία με το υπό μελέτη 

αντίγραφο εξαιτίας επικάλυψης στο χώρο. 
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Αφού δημιουργηθούν αυτές οι λίστες, τα επόμενα βήματα εκτελούνται επαναληπτικά (outer loop). Μετά από 

κάθε επανάληψη δημιουργείται μία υποψήφια ουσία, που περιέχει αντίγραφα δομικών τμημάτων και 

συνδέσεις (linkages) μεταξύ τους. Οι επαναλήψεις τερματίζονται όταν κάθε αντίγραφο από το seed set έχει 

περιληφθεί σε κάποια από τις ήδη κατασκευασμένες δομές. 

• Βήμα 2 

Επιλογή ενός αρχικού seed αντιγράφου, δηλαδή ενός αντιγράφου από το seed set, που δεν έχει περιληφθεί 

σε κάποια δομή από προηγούμενες επαναλήψεις. 

Κάθε φορά που επιλέγεται ένα αρχικό seed αντίγραφο εκτελούνται επαναλαληπτικά τα ακόλουθα βήματα 

(inner loop) για τη δημιουργία μίας δομής (construct). Η εσωτερική επανάληψη ξεκινά από μία δομή που 

περιέχει μόνο το αρχικό seed. 

• Βήμα 3 

Εξερεύνηση πιθανών τρόπων σύνδεσης άλλων αντιγράφων δομικών τμημάτων με την υπάρχουσα δομή. Αυτό 

γίνεται με την εύρεση όλων των πιθανών μονοπατιών των διαδοχικά συνδεομένων τμημάτων, ξεκινώντας 

κάθε ένα μονοπάτι από την υπάρχουσα δομή και καταλήγοντας σε ένα τερματικό αντίγραφο (terminal copy), 

χωρίς διακλαδώσεις. 

Αν δε μπορεί να βρεθεί κανένα μονοπάτι σε αυτό το βήμα, που σημαίνει ότι δε μπορεί να προστεθεί κανένα 

επιπλέον αντίγραφο στην υπάρχουσα δομή, τα στοιχεία που ανήκουν στην τελευταία απομακρύνονται από τη 

δεξαμενή των αντιγράφων που είναι διαθέσιμα σε επόμενες επαναλήψεις της outer loop, η inner loop 

τερματίζεται και ο έλεγχος επιστρέφει στο βήμα 2 για την έναρξη μίας νέας επανάληψης της outer loop. 

• Βήμα 4 

Αναγωγή από τα τερματικά αντίγραφα και αναγνώριση των αντίστοιχων μονοπατιών. Διαφορετικά μονοπάτια 

μπορούν να συγκριθούν με βάση κριτήρια καθορισμένα από το χρήστη, έτσι ώστε να επιλεγεί ένα βέλτιστο 

μονοπάτι για να προστεθεί στην υπάρχουσα δομή. Μία νέα δομή διαμορφώνεται προσθέτοντας τα στοιχεία 

από το επιλεγμένο μονοπάτι στην υπάρχουσα δομή. Μετά από αυτή την προσθήκη επιστρέφει ο έλεγχος στο 

βήμα 3 για την έναρξη της καινούριας επανάληψης της inner loop. 

4. Βελτιστοποίηση των κατασκευασμένων υποψηφίων ουσιών 

Η εξομοίωση MCSMD συνεχίζεται για ένα διάστημα, χρησιμοποιώντας την ενημερωμένη scoring function που 

εκφράζει τις συνδέσεις μεταξύ των αντιγράφων των δομικών τμημάτων εντός των υποψηφίων ουσίων. Κάτι 

τέτοιο βελτιστοποιεί τις διαμορφώσεις των νεοσυντιθέμενων ουσιών και επίσης οδηγεί σε περαιτέρω 

δειγματοληψία των θέσεων και των διαμορφώσεων των απομονωμένων αντιγράφων που παραμένουν. 

5. Περαιτέρω δυναμική βελτιστοποίηση των συνδέσεων ανάμεσα σε αντίγραφα δομικών τμημάτων 

Όταν τα αντίγραφα των δομικών τμημάτων συναρμολογούνται, όπως περιγράφεται παραπάνω, εξετάζεται 

μόνο ένα στιγμιότυπο του συστήματος, ενώ οι διαμορφώσεις των αντιγράφων εξελίσσονται κατά τη διάρκεια 

της MCSMD εξομοίωσης. Μετά από ένα διάστημα εξομοίωσης, το σύνολο των δημιουργούμενων ουσιών 

διαλύεται σε ξεχωριστά αντίγραφα και η διαδικασία της εξερεύνησης των συνδυασμών, της συναρμολόγησης 

και της βελτιστοποίησης των υποψηφίων ουσιών επαναλαμβάνεται.  Αυτός ο κύκλος σύνθεσης-αποδόμησης 

(construction-deconstruction) των υποψηφίων ουσιών επαναλαμβάνεται αρκετές φορές σε μία μεμονωμένη 

εξομοίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας διατηρείται μία λίστα με τις καλύτερες ουσίες. Στο τέλος της φάσης 
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βελτιστοποίησης κάθε κύκλου, μία ουσία μπορεί είτε να προστεθεί στη λίστα ή να αντικαταστήσει κατώτερες 

ουσίες με βάση τη scoring function. 

Το πρόγραμμα F-DycoBlock αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του DycoBlock, που επιτρέπει την ενσωμάτωση της 

ελαστικότητας του υποδοχέα (receptor flexibility). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, τόσο ο 

υποδοχέας όσο και τα μοριακά δομικά τμήματα υπόκεινται στην εξομοίωση MCSMD. Το F-DycoBlock 

χρησιμοποιεί την τεχνική LES (locally enhanced sampling)[51], που είναι αποτελεσματική για την ταυτόχρονη 

δειγματοληψία πολλαπλών διαμορφώσεων ενός προσδέματος με ένα μεγάλο υποδοχέα. Κατά τη μέθοδο LES, 

η γνωστή διαμόρφωση της απομονωμένης πρωτεΐνης διαταράσσεται ελαφρώς μετά τη δημιουργία του 

συμπλέγματος πρωτεΐνης-προσδέματος. Η πρωτεΐνη υφίσταται τη μέση δύναμη από όλα τα αντίγραφα και 

κάθε μεμονωμένο αντίγραφο υφίσταται την πλήρη δύναμη από την πρωτεΐνη, αλλά καθόλου από τα άλλα 

αντίγραφα. 
 
3.3. Μέθοδοι που βασίζονται σε εξελικτικούς αλγορίθμους. 
 
Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι βασίζονται στις ιδέες περί εξέλιξης των ειδών του Καρόλου Δαρβίνου, που 

διατυπώθηκαν το 1859. Πρόκειται για αλγορίθμους βελτιστοποίησης που μιμούνται τη βιολογική εξέλιξη 

χρησιμοποιώντας τους γενετικούς τελεστές: αναπαραγωγή (reproduction), μετάλλαξη (mutation) και 

διασταύρωση (crossover)[52]. Η μετάλλαξη εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων πιθανών λύσεων, διαφορετικών 

από τις υπάρχουσες, στον ήδη υπάρχοντα πληθυσμό, ενώ η διασταύρωση εξυπηρετεί την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών πιθανών λύσεων. Οι υποψήφιες ουσίες αναπαρίστανται από μεμονωμένα 

άτομα του πληθυσμού έτσι ώστε να αποκτάται ένα σετ λύσεων από ένα μεμονωμένο τρέξιμο του αλγορίθμου. 

Η συνάρτηση αξιολόγησης (scoring function ή fitness function) υπολογίζει την καταλληλότητα των ατόμων και 

επομένως επιλέγει ποιες δομές θα επιλεγούν ως γονείς (parents). Στη συνέχεια η δομή του γονέα (parent 

structure) τροποποιείται εφαρμόζοντας έναν από τους γενετικούς τελεστές και η δομή του προκύπτοντος 

παιδιού (child structure) τοποθετείται στον πληθυσμό της επόμενης γενιάς. Αυτή η κυκλική διαδικασία της 

παραλλαγής και επιλογής (variation and selection) επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί ένα κριτήριο 

τερματισμού. Ένα διάγραμμα ροής ενός εξελικτικού αλγορίθμου φαίνεται στο σχήμα 17. 

Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι μπορούν να υποδιαιρεθούν στις εξής κατηγορίες: 

• Γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms). 

• Γενετικός προγραμματισμός (genetic programming). 

• Στρατηγικές εξέλιξης (evolution strategies). 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (Γ.Α.) κωδικοποιούν τη μοριακή δομή (φαινότυπος, phenotype) με τη χρήση της 

έννοιας “χρωμόσωμα” (chromosome), που περικλείει δυαδικές ή πραγματικές τιμές. Ένας Γ.Α. για ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελείται από τα παρακάτω πέντε συστατικά: 

1. Μια γενετική αναπαράσταση των πιθανών λύσεων του προβλήµατος. 

2. Έναν τρόπο δηµιουργίας ενός αρχικού πληθυσµού από πιθανές λύσεις (αρχικοποίηση). 
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Σχήμα 17: Διάγραμμα ροής ενός εξελικτικού αλγορίθμου. 

 

3. Μια αντικειµενική συνάρτηση αξιολόγησης των µελών του πληθυσµού, που παίζει το ρόλο του 

περιβάλλοντος. 

4. Γενετικούς τελεστές για τη δηµιουργία νέων µελών (λύσεων). 

5. Τιµές για τις διάφορες παραµέτρους που χρησιµοποιεί ο Γ.Α. (µέγεθος πληθυσµού, πιθανότητες 

εφαρµογής των γενετικών τελεστών, κ.τ.λ.). 

Στο genetic programming, τα χρωμοσώματα αναπαρίστανται ως δέντρα παρά ως σειρές καθορισμένου 

μεγέθους (fixed-length strings), όπως γίνεται στους γενετικούς αλγορίθμους. Αυτή η αναπαράσταση 

διευκολύνει την επιμήκυνση και σμίκρυνση των χρωμοσωμάτων. 

Οι εξελικτικές στρατηγικές παραλείπουν την κωδικοποίηση των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών με τη χρήση 

χρωμοσωμάτων, αλλά, αντίθετα, ενεργούν απευθείας στο φαινότυπο. Στη δημιουργία δομών ο φαινότυπος 

είναι ένα μοριακό γράφημα, που καθιστά δύσκολη τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε μία εξελικτική στρατηγική 

και έναν αλγόριθμο genetic programming.  

3.3.1. LigBuilder[53] 
 
Το πρόγραμμα LigBuilder είναι σχεδιασμένο για structure-based σχεδιασμό φαρμάκων και δημιουργεί 

προσδέματα με μία επαναληπτική διαδικασία χρησιμοποιώντας μία βιβλιοθήκη οργανικών τμημάτων (building 

block library). Το LigBuilder παρέχει στρατηγικές αύξησης (growing) και σύνδεσης (linking) για το χτίσιμο 
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ουσιών και η όλη διαδικασία κατασκευής βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός γενετικού αλγορίθμου. Η συγγένεια 

δέσμευσης μεταξύ πρωτεΐνης-προσδέματος αξιολογείται με τη χρήση μίας empirical scoring function. Εκτός 

από τη συγγένεια δέσμευσης λαμβάνεται υπόψη και η βιολογική διαθεσιμότητα του προσδέματος 

εφαρμόζοντας συγκεκριμένους χημικούς κανόνες. 

Η είσοδος του προγράμματος είναι η 3D δομή της πρωτεΐνης-στόχου και η έξοδος είναι ένας αριθμός 

προσδεμάτων που ταιριάζουν εστερικά και χημικά στην κοιλότητα δέσμευσης. 

Το LigBuilder αποτελείται από 3 βασικά προγράμματα (σχήμα 18): 

• Το POCKET, που είναι το πρώτο που τρέχει. 

Διαβάζει την πρωτεΐνη-στόχο, αναλύει την 

κοιλότητα δέσμευσης (binding pocket) και στη 

συνέχεια προετοιμάζει τα απαραίτητα δεδομένα 

για τα ακόλουθα προγραμματα. Επίσης μπορεί να 

παράγει θέσεις αλληλεπίδρασης-κλειδιά (key 

interaction sites) στο εσωτερικό της κοιλότητας 

δέσμευσης. 

             Σχήμα 18: Δομή του προγράμματος 
 

• Το GROW, που αποτελεί τη στρατηγική αύξησης του LigBuilder, κατά την οποία η διαδικασία χτισίματος 

ξεκινά από μία “seed” δομή που έχει ήδη τοποθετηθεί στην κοιλότητα δέσμευσης.  

• Το LINK, που αποτελεί τη στρατηγική σύνδεσης, η οποία επίσης ξεκινά από μία ήδη τοποθετημένη seed 

δομή. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η seed δομή συνίσταται από αρκετά ξεχωριστά κομμάτια που έχουν 

τοποθετηθεί για να μεγιστοποιήσουν τις αλληλεπιδράσεις με την πρωτεΐνη-στόχο. Η αύξηση των τμημάτων 

γίνεται ταυτόχρονα σε κάθε κομμάτι και το πρόγραμμα θα προσπαθεί πάντα να συνδέει τα κομμάτια με 

έναν αποδεκτό τρόπο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα κομμάτια σε ένα 

μόριο. 

Αλγόριθμος 

Ο έλεγχος της διαδικασίας χτισίματος (build-up process) του GROW και του LINK γίνεται με την εκτέλεση ενός 

γενετικού αλγορίθμου (σχήμα 19), που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

 

Σχήμα 19: Διάγραμμα ροής του γενετικού αλγορίθμου που εκτελείται στο πρόγραμμα. 
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1. Δημιουργία του αρχικού πληθυσμού (generating the initial population). 

Όπως αναφέρθηκε, η όλη διαδικασία ξεκινά από μια seed δομή η οποία καθορίζεται από το χρήστη και 

προσαράσσεται στην κοιλότητα δέσμευσης επίσης από το χρήστη. Όλα τα προκύπτοντα μόρια από το 

LigBuilder μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα αυτής της δομής. Ο χρήστης μπορεί να αναθέσει 

συγκεκριμένες θέσεις αύξησης (growing sites) στη seed δομή και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα 

προσπαθήσει να αντικαταστήσει κάθε growing site με ένα υποψήφιο τμήμα. Αυτά τα growing sites 

αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα υδρογόνου, στα οποία μπορεί να συνδεθεί ένα τμήμα.  

Από τη στιγμή που είναι έτοιμη η seed δομή, το πρόγραμμα αρχίζει τη δημιουργία του αρχικού πληθυσμού. 

Κάθε μέλος του αρχικού πληθυσμού δημιουργείται προσθέτοντας ένα συγκεκριμένο τμήμα της βιβλιοθήκης σε 

ένα συγκεκριμένο growing site στη seed δομή με ένα αλγόριθμο κατασκευής που χαρακτηρίζεται από τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

• Growing operation: Το πρόγραμμα επιλέγει ένα άτομο υδρογόνου από το fragment και ένα από τη 

δομή. Οι δεσμοί ανάμεσα στα άτομα υδρογόνου και τα αντίστοιχα βαρέα άτομα χρησιμοποιούνται για 

τον κατάλληλο προσανατολισμό του τμήματος σε σχέση με τη seed δομή. Από τη στιγμή που το τμήμα 

θα προσανατολιστεί σωστά, διαγράφονται τα άτομα Η και δημιουργείται ένας απλός δεσμός που 

συνδέει το τμήμα με τη δομή. Επειδή ο νέος απλός δεσμός είναι ικανός να περιστρέφεται, γίνεται 

συστηματική περιστροφή του τμήματος περί του δεσμού με σταδιακή αύξηση 15°, ώστε να επιλεχθούν 

οι διαμορφώσεις που ανριστοιχούν σε τοπικά ελάχιστα. Κατά τη διάρκεια, όμως, της περιστροφής 

μπορεί να προσκρούσει το τμήμα πάνω στη δομή, οπότε η συγκεκριμένη διαμόρφωση απορρίπτεται. 

Ωστόσο, μπορεί η πρόσκρουση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με ένα 

λογικό τρόπο, αποτελώντας ένα εναλλακτικό τρόπο δημιουργίας δομών,τη linking operation.     

• Linking operation: Χρησιμοποιούνται 3 linking αλγόριθμοι ανάλογα με την απόσταση ανάμεσα στις 

συγρουόμενες δομές. Αν η λειτουργία της ένωσης οδηγεί σε χημικά παράλογες δομές, τότε 

απορρίπτεται. 

• Mutation operation: Το πρόγραμμα επιτρέπει σε άτομα C, N και Ο, με την ίδια κατάσταση υβριδισμού, 

να μεταλλάσσονται το ένα στο άλλο. 

Συνήθως το πρόγραμμα δημιουργεί εκατοντάδες δομών ως αρχικό πληθυσμό.  

2. Συνάρτηση καταλληλότητας και μέθοδος επιλογής (fitness function and selection method). 

Η τιμή καταλληλότητας προκύπτει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το συνδυασμό του βαθμού συγγένειας 

δέσμευσης και του βαθμού βιοδιαθεσιμότητας, χρησιμοποιώντας μία empirical scoring function (SCORE). 

Η επιλογή των μορίων της mating pool γίνεται με τη χρήση του “roulette-wheel” αλγορίθμου. Σε κάθε μέλος 

του πληθυσμού αποδίδεται μία σχισμή στη ρουλέτα. Το μέγεθος της σχισμής είναι ανάλογο με την τιμή 

καταλληλότητας του εκάστοτε μέλους. Κάθε φορά που γυρνάει η ρουλέτα, επιλέγεται τυχαία ένα μέλος. Κατά 

συνέπεια, τα μέλη με τις υψηλότερες τιμές θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στη mating pool 

και να δημιουργήσουν μετέπειτα απογόνους. Η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει η 

mating pool. 

3. Δημιουργία νέου πληθυσμού (generating new population). 
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Χρησιμοποιείται ένας elitism αλγόριθμος και ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία συγκεκριμένη αναλογία για τη 

διαδικασία, π.χ. 0,10. Αυτό σημαίνει ότι το 10% των ατόμων με την καλύτερη fitness value από τον παλιό 

πληθυσμό θα αντιγραφούν απευθείας στο νέο πληθυσμό. Στη συνέχεια, ο νέος πληθυσμός ολοκληρώνεται 

χρησιμοποιώντας τα μόρια από τη mating pool ως seed δομές. Κάθε μέλος από τη δεξαμενή επιλέγεται με τη 

σειρά του. Το πρόγραμμα επιλέγει τυχαία ένα growing site σε αυτό και -επίσης τυχαία- επιλέγει ένα τμήμα από 

τη βιβλιοθήκη, το οποίο προστίθεται μετά στο growing site χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο με αυτό του 

βήματος 1. 

4. Τερματισμός. 

Ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται όταν επιτευχθεί το καθορισμένο από το χρήστη όριο του αριθμού των 

γενεών και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και ομαδοποίηση των μορίων που προκύπτουν. 

3.3.2. ADAPT[54] 
 
Το πρόγραμμα ADAPT είναι ένας γενετικός αλγόριθμος για structure-based σχεδιασμό φαρμάκων, που 

δημιουργεί ουσίες ως ακυκλικά γραφήματα τμημάτων, χρησιμοποιώντας μοριακές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 

αξιολογούνται από υπολογισμούς προσάραξης (docking) ενσωματωμένους στη fitness function. To ADAPT δεν 

απαιτεί πληροφορίες για γνωστά προσδέματα, αλλά παίρνει ένα αρχικό σετ ουσιών και δημιουργεί με 

επαναληπτική διαδικασία νέες ουσίες με βάση τις βαθμολογίες καταλληλότητας (fitness scores) του 

προηγούμενου σετ ουσιών. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά των γενετικών αλγορίθμων έχουν παρουσιαστεί στην αρχή του κεφαλαίου 2.3. Στο 

σημείο αυτό θα περιγραφούν οι συγκεκριμένες προσαρμογές του ADAPT στο de novo σχεδιασμό φαρμάκων. 

1. Compound representation 

Οι ουσίες αναπαρίστανται από ένα ακυκλικό γράφημα 16 –το πολύ- τμημάτων, με το χρήστη να καθορίζει το 

άνω και κάτω όριο στον αριθμό των τμημάτων ανά μόριο. Τα τμήματα, με τη σειρά τους, ορίζονται 

χρησιμοποιώντας τη SMILES γραφή και κάθε τμήμα μπορεί να έχει μέχρι 8, καθορισμένα από το χρήστη, 

σημεία όπου μπορούν να προσκολληθούν άλλα τμήματα.  

2. Starting generation 

Η αρχική γενιά μπορεί είτε να είναι ένα ποικίλο σετ ουσιών ή να βασίζεται σε μία καθορισμένη από το χρήστη 

ουσία.  

Ο ποικίλος πληθυσμός ουσιών μπορεί να δημιουργηθεί επιλέγοντας τμήματα με τυχαίο τρόπο και 

συναρμολογώντας τά σε τυχαία σημεία προσκόλλησης, ένα τμήμα κάθε φορά. Η επαναλαμβανόμενη 

προσθήκη ενός κόμβου στο γράφημα μέσω μίας απλής νέας ακμής δημιουργεί ένα συνδεδεμένο γράφημα με 

Ν κόμβους και Ν-1 ακμές, το οποίο πρέπει να είναι ακυκλικό.  

Στην περίπτωση που η αρχική γενιά βασίζεται σε μία καθορισμένη από το χρήστη ουσία, τότε η γενιά 

δημιουργείται μέσω τυχαίας προσθήκης, αφαίρεσης ή ανταλλαγής δύο το πολύ τμημάτων από την αρχική 

δομή. Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει την αρχική ουσία ως ένα ακυκλικό γράφημα σύμφωνα με τα τμήματα 

(από το fragment file) και τις συνδέσεις τους. Ένα αντίγραφο από την αρχική ουσία περιλαμβάνεται 

αναλλοίωτο στην πρώτη γενιά. 

3. Fitness evaluation 
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Η κύρια αξιολόγηση της καταλληλότητας του ADAPT εκτελείται από το πρόγραμμα DOCK4.0, το οποίο δίνει 

ένα υπολογισμό του εστερικού και ενεργειακού ταιριάσματος ενός προσδέματος στον υποδοχέα, λαμβάνοντας 

υπόψη την ελαστικότητα του προσδέματος (ligand flexibility). Επίσης, για την εκτίμηση της καταλληλότητας 

εφαρμόζονται συναρτλησεις για τον υπολογισμό απλών φυσικών ιδιοτήτων των συναρμολογούμενων μορίων, 

όπως το μοριακό βάρος, το ClogP, ο αριθμός των περιστρεφόμενων δεσμών και ο αριθμός των δοτών και 

δεκτών υδρογονικών δεσμών. 

Η ολοκληρωμένη καταλληλότητα μίας ουσίας είναι το γραμμικό άθροισμα κάθε μέτρου καταλληλότητας 

πολλαπλασιασμένου επί τον καθορισμένο από το χρήστη συντελεστή: 

 

log logdock dock mw mw rot rot h bond h bond c p c pfitness C S C S C S C S C S− −= + + + +  

όπου nC  είναι ο συντελεστής για το score nS .   

4. Breeding 

Η αναπαραγωγή ενός σετ ουσιών για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς πραγματοποιείται μέσω 

προσαρμογών στις διαδικασίες διασταύρωσης και μετάλλαξης στη γραφική αναπαράσταση των ουσιών.  

Η διασταύρωση γίνεται μέσω ανταλλαγής ενός υποσυνόλου κόμβων ανάμεσα στα δύο γραφήματα. Ο αριθμός 

των κόμβων επιλέγεται με τυχαίο τρόπο σύμφωνα με μία φθίνουσα εκθετική κατανομή (decaying exponential 

distribution), προδιαθέτοντας να γίνεται η ανταλλαγή ανάμεσα σε ένα μικρότερο αριθμό κόμβων. Οι κόμβοι με 

τη σειρά τους επιλέγονται, διαλέγοντας ένα τυχαίο κόμβο και στη συνέχεια εκτελώντας μία τυχαία διάτρεξη 

του γραφήματος για να δημιουργηθεί ένα συνδεδεμένο σετ κόμβων. 

Η μετάλλαξη μπορεί να συμβεί είτε στην ταυτότητα των κόμβων είτε στη συνεκτικότητα του γραφήματος. Η 

συνεκτικότητα μεταλλάσσεται, επιλέγοντας τυχαία μία ακμή και επανασυνδέοντάς την, επίσης τυχαία, σε ένα 

κόμβο με ένα ελεύθερο σημείο προσκόλλησης αρκεί να μην προκαλείται κάποιος κύκλος στο γράφημα. Επειδή 

υπάρχουν Ν-1 ακμές για Ν κόμβους στο γράφημα, ο έλεγχος για την ύπαρξη ενός κύκλου απαιτεί ένα 

αλγόριθμο πολυπλοκότητας Ο(Ν). Η ταυτότητα των κόμβων μεταλάσσεται μετακινώντας τα τμήματα πάνω ή 

κάτω στο fragment file. Η πιθανότητα της μετάλλαξης καθορίζεται από το χρήστη, ενώ η απόσταση 

μετακίνησης καθορίζεται από μία φθίνουσα εκθετική κατανομή –επίσης καθορισμένη από το χρήστη, έτσι 

ώστε να είναι πιο πιθανές μικρότερες μετακινήσεις. Κάτι τέτοιο οδηγεί το γενετικό αλγόριθμο να 

δειγματοληπτεί επιλεκτικά τον τοπικό χημικό χώρο, στην περίπτωση που τα τμήματα είναι ταξινομημένα 

σύμφωνα με τη χημική τους ομοιότητα. 

5. Stopping 

Ο κύκλος της διαδικασίας τερματίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• όταν πάψει να βελτιώνεται η καταλληλότητα των γενεών,  

• όταν το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει μία γενιά με καταλληλότητα καλύτερη από ένα καθορισμένο 

στόχο ή  

• όταν το πρόγραμμα έχει εκτελέσει ένα καθορισμένο αριθμό γενεών. 

3.3.3. SYNOPSIS[55] 
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Το πρόγραμμα SYNOPSIS δημιουργεί πρωτότυπες ουσίες ξεκινώντας από μία βάση διαθέσιμων μορίων και 

εξομοιώνοντας τα βήματα της οργανικής σύνθεσης, επιβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στα δημιουργούμενα 

μόρια τη συνθετική προσιτότητα (synthetic accessibility).  

Το SYNOPSIS απαιτεί τρία συστατικά: μία βάση υπαρχόντων μορίων, μία συλλογή χημικών αντιδράσεων και 

μία συνάρτηση καταλληλότητας (fitness function).  

Η βάση δημιουργείται εφαρμόζοντας κάποια κριτήρια, όπως να μην περικλείονται ραδιενεργές ουσίες ή ουσίες 

που περιέχουν στοιχεία διαφορετικά από άνθρακα, οξυγόνο κ.α.  

Ως προς τη συλλογή χημικών αντιδράσεων, εφαρμόζεται ένας υπολογισμός της αντιδραστικότητας (estimate 

of reactivity) με τη χρήση κανόνων για την αποδοχή μίας αντίδρασης. 

Η συνάρτηση καταλληλότητας υπολογίζει το score για την ιδιότητα που ενδιαφέρει για ένα αυθαίρετο μόριο. 

Το SYNOPSIS βαθμολογεί τα δημιουργούμενα μόρια με βάση αυτή τη συνάρτηση και αξιοποιώντας τη θα 

βελτιστοποιήσει τα πρωτότυπα μόρια ως προς τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, το 

πρόγραμμα οδηγείται στην επιλογή μορίων με υψηλές τιμές καταλληλότητας ως αντιδραστήρια.  

Ο αλγόριθμος που κατευθύνει τη δημιουργία των μορίων περιέχει στοιχεία τόσο από simulated annealing όσο 

και από γενετικούς αλγορίθμους. 

Αλγόριθμος 

Ο αλγόριθμος είναι επαναληπτικός και εκτελεί συνέχεια την ίδια σειρά βημάτων, αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματα από τα προηγούμενα βήματα ώστε να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Κάθε επανάληψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα (σχήμα 20): 

        

 

Σχήμα 20 
 
1. Βήμα 1: επιλογή ενός μορίου (select a molecule).  

Ένα μόριο από τη βάση δεδομένων επιλέγεται για αναπαραγωγή εφαρμόζοντας μία πιθανοτική συνάρτηση: 
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όπου iP  είναι η πιθανότητα να επιλεγεί το i − οστό μόριο, bQ  είναι η καταλληλότητα του τρέχοντος 

καλύτερου μορίου, iQ  είναι η καταλληλότητα του i − οστού μορίου, c  είναι μία παράμετρος ψύξης που 

ρυθμίζει την έκταση της απληστίας κατά την επιλογή και n  είναι το μέγεθος του τρέχοντος πληθυσμού. 

Αυτό το βήμα του simulated annealing συνιστά την πίεση επιλογής (selection pressure). Η εξίσωση 1 δείχνει 

ότι η πιθανότητα να επιλεγεί ένα μόριο εξαρτάται από τη διαφορά ανάμεσα στη δική του καταλληλότητα 

(fitness) και την καταλληλότητα του τρέχοντος καλύτερου μορίου καθώς και από την τρέχουσα τιμή της 

παραμέτρου ψύξης. 

2. Βήμα 2: εκτέλεση αντίδρασης (perform reaction). 

Ένα νέο μόριο δημιουργείται από το επιλεγμένο εκτελώντας μία αντίδραση με το τελευταίο. Η αντίδραση, με 

βάση την οποία θα μετασχηματιστεί το μόριο, επιλέγεται τυχαία από τις δυνατές για το συγκεκριμένο μόριο. 

Αν καμία αντίδραση δεν είναι δυνατή επιλέγεται ένα άλλο μόριο. Αν η επιλεγμένη αντίδραση απαιτεί δύο 

αντιδραστήρια, τότε επιλέγεται τυχαία ένα κατάλληλο μόριο από τη βάση. Αν το προϊόν της αντίδρασης 

υπάρχει ήδη στη βάση, τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει στο βήμα 1.  

3. Βήμα 3: υπολογισμός της καταλληλότητας του μορίου (calculate product’s fitness). 

Ο βαθμός καταλληλότητας του προϊόντος της αντίδρασης αποκτάται υποβάλλοντας το μόριο στη συνάρτηση 

καταλληλότητας (fitness function), η οποία πρέπει να είναι ικανή να παράγει υψηλότερες τιμές για τα 

καλύτερα μόρια. Παραδείγματα τέτοιων συναρτήσεων είναι ο υπολογισμός της συγγένειας ενός πιθανού 

προσδέματος με την περιοχή δέσμευσης της πρωτεΐνης ή ο λεγόμενος “electric dipole moment computation” 

(υπολογισμός που υποβάλλει το μόριο, του οποίου πρόκειται να υπολογιστεί το στιγμιαίο δίπολο, σε μία 

ανάλυση διαμορφώσεων χρησιμοποιώντας ένα in-house δημιουργούμενο πεδίο δυνάμεων). 

4. Βήμα 4: Προσθήκη στη βάση δεδομένων (add to database). 

Το μόριο και οι πληροφορίες που αφορούν το αντιδραστήριο (ή τα αντιδραστήρια) και την υπολογιζόμενη 

τιμή καταλληλότητάς του εισάγονται στη βάση δεδομένων. 

Για κάθε δημιουργούμενο μόριο είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες: η δομή του, η καταλληλότητά 

του και η πορεία σύνθεσης (synthesis route). 

3.3.4. CoG (Compound Generation)[56] 
 
Το πρόγραμμα CoG χρησιμοποιεί ένα βασισμένο σε γράφους (graph-based) γενετικό αλγόριθμο για τη 

δημιουργία πρωτότυπων μορίων τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από καθορισμένες υπο-δομές (π.χ. 

λειτουργικές ομάδες, κοινά scaffolds), επιτρέποντας στο χρήστη να χαλαρώσει ή να περιορίσει το χώρο 

αναζήτησης. Επομένως, το CoG δέχεται ως είσοδο μία βιβλιοθήκη δομών (απλά άτομα ή πολύπλοκες υπο-

δομές), οι οποίες αποτελούν το σετ των πιθανών τιμών alleles (τιμές χαρακτηριστικών γνωρισμάτων) που 

μπορούν να εμφανίσουν οι κόμβοι των χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα στο πρόγραμμα δεν είναι απλά 

μοριακά γραφήματα, αλλά περισσότερο είναι “meta-graphs”, περιγράφοντας τη σχέση ανάμεσα σε ένα σετ 

υπογραφημάτων, κάτι που στην περίπτωση της χρησιμοποίησης μεμονωμένων ατόμων ως δομικών στοιχείων 

του προγράμματος είναι πρακτικά άνευ σημασίας. 
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Στο σημείο αυτό θα περιγραφούν οι πρωτότυποι τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης που εκτελούνται σε 

αυτά τα γραφήματα, οι οποίοι επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία μεταβολής των δομών στη διαδικασία 

γενετικής αναζήτησης. 

1. Graph-based mutation operators 

Μία σημαντική απαίτηση για την εξέλιξη πρωτότυπων μορίων είναι η ικανότητα των χρωμοσωμικών 

αναπαραστάσεων να ποικίλλουν στο μέγεθος, τόσο μέσω των κόμβων όσο και μέσω των ακμών, κατά τη 

διαδικασία της εξέλιξης.  

• Node mutation 

Στο CoG εφαρμόζονται 4 προσεγγίσεις για την αλλαγή του μεγέθους ενός γραφήματος, μέσω της μετάλλαξης 

των κόμβων (σχήμα 22): 

 

 

 

 
Σχήμα 21 

 
Σχήμα 22: Παραδείγματα τελεστών μετάλλαξης των κόμβων με βάση τη δομή στο σχήμα 21. 

 
 Επισύναψη (append) (σχήμα 22a). 

 Αφαίρεση (prune) (σχήμα 22b). 

 Εισαγωγή (insert) (σχήμα 22b). 

 Διαγραφή (delete) (σχήμα 22d). 

Οι δύο πρώτοι τελεστές αφορούν είτε προσθήκη ή αφαίρεση, αντίστοιχα, ενός μεμονωμένου κόμβου και της 

συνοδεύουσας ακμής από το γράφο που μεταλλάσσεται. 

Ο τελεστής εισαγωγής επιλέγει μία μεμονωμένη ακμή από το γράφημα και την κόβει στη μέση, οδηγώντας σε 

δύο αιωρούμενες ακμές, που συνιστούν το hanging edge set. Στη συνέχεια δημιουργείται μία λίστα 

υποψηφίων τμημάτων, που μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις ακμές, από τη λίστα όλων των 

τμημάτων της βιβλιοθήκης. Τελικά, οι δύο αιωρούμενες ακμές συνδέονται με τα συνδετικά άτομα (connector 

atoms) του νέου κόμβου. Αν δεν υπάρχουν τμήματα ικανά για σύνδεση με τις ακμές, τότε η διαδικασία αρχίζει 

εκ νέου, θεωρώντας μία εναλλακτική ακμή του χρωμοσώματος. 
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Ο τελεστής διαγραφής αναγνωρίζει τυχαία ένα μεμονωμένο κόμβο και το διαγράφει, αφήνοντας ένα αριθμό 

αιωρούμενων ακμών, που μπορεί να είναι από μία ακμή εώς το σύνολο των ακμών του χρωμοσώματος. Στη 

συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια επανασύνδεσης των κόμβων με τις αιωρούμενες ακμές, με σκοπό τη μείωση 

της αποδιοργάνωσης του χρωμοσώματος. Οι ακμές κατατάσσονται με σειρά σθένους με τα διαδοχικά ζεύγη να 

επανασυνδέονται στο χρωμόσωμα· μία ακμή διαγράφεται, ενώ η άλλη επανασυνδέεται στο χρωμόσωμα σε 

αυτό το σημείο διαγραφής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει το μεταλλαγμένο χρωμόσωμα να είναι ένα συνδεδεμένο γράφημα. 

• Edge mutation 

Οι τελεστές μετάλλαξης των ακμών είναι οι ακόλουθοι (σχήμα 23): 

 

Σχήμα 23: Παραδείγματα τελεστών μετάλλαξης των ακμών με βάση τη δομή στο σχήμα 19.  
 

 Προσθήκη (add) (σχήμα 23a) 

 Διαγραφή (delete) (σχήμα 23b) 

 Αντικατάσταση (substitute) 

Επιτρέποντας στον αλγόριθμο να προσθέτει νέες ακμές στα χρωμοσώματα είναι δυνατόν αδημιουργηθούν 

κυκλικές δομές μέσω μετάλλαξης. Ο τύπος της νέας ακμής επιλέγεται τυχαία από μία λίστα ακμών που 

ικανοποιούν τα ελεύθερα σθένη των connector ατόμων στους κόμβους, τα οποία επίσης επιλέγονται τυχαία. 

Η διαγραφή μίας ακμής επιτυγχάνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον τόσες ακμές όσοι είναι οι κόμβοι και μόνο 

από εκείνο το υποσύνολο ακμών, που, όταν απομακρυνθούν, θα καταλήξουν σε ένα συνδεδεμένο γράφημα. 

Τέλος, ο τελεστής αντικατάστασης αντικαθιστά μία υπάρχουσα ακμή με ένα διαφορετικό τύπο ακμής, με βάση 

τους περιορισμούς ως προς τα ελεύθερα σθένη των ατόμων των κόμβων. 

2. Graph-based crossover operators 

Οι ακόλουθοι δύο τελεστές διασταύρωσης έχουν αναπτυχθεί για το πρόγραμμα: 

• Multipoint crossover (σχήμα 24) 

Ορίζεται ως η απομάκρυνση των ακμών από κάθε γράφημα-γονέα (parent graph) μέχρι κάθε γράφημα να 

συνίσταται από δύο αποσυνδεδεμένα υπογραφήματα, εφαρμόζοντας, όμως, μία στρατηγική απομάκρυνσης 

των ακμών που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της αποδιοργάνωσης της συνολικής τοπολογίας του 

γραφήματος. Στη συνέχεια, τουλάχιστον ένα από τα υπογραφήματα κάθε γονέα ανταλλάσσεται μεταξύ των 

γονέων, καταλήγοντας σε δύο ενδιάμεσα χρωμοσώματα-απογόνους που περιέχουν χαρακτηριστικά και από 

τους δύο γονείς, αλλά είναι αποσυνδεδεμένα. Τα δύο ενδιάμεσα χρωμοσώματα επανασυνδέονται 

χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν συγκρατηθεί με βάση πού ήταν παρούσες οι ακμές πριν τη 

διαδικασία διαχωρισμού που εφαρμόστηκε στους γονείς.  

 



 - 51 - 

 

Σχήμα 24: Παράδειγμα multipoint crossover με (a) τα πατρικά μόρια (b) τις διαχωρισμένες υπο-δομές κάθε 
γονέα, και (c) τα ανταλλαγμένα και επανασυνδεδεμένα θυγατρικά μόρια. 

 
• Subgraph crossover (σχήμα 25) 

 

Σχήμα 25: Παράδειγμα subgraph crossover με (a) τα πατρικά μόρια (b) τις διαχωρισμένες υπο-δομές κάθε 
γονέα, και (c) τα ανταλλαγμένα και επανασυνδεδεμένα θυγατρικά μόρια. 

 
Από κάθε χρωμόσωμα-γονέα δημιουργείται τυχαία ένα συνδεδεμένο υπογράφημα, αλλά δεν απομακρύνεται. 

Στη συνέχεια, τα δύο υπογραφήματα συνδυάζονται χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με αυτή του 

multipoint crossover σε μία προσπάθεια διατήρησης της γενικής τοπολογίας των δύο υπογραφημάτων. Αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο παιδί επιλέγοντας διαφορετικά edge-induced υπογραφήματα. Η 

επιλογή ενός edge-induced υπογραφήματος αρχίζει με την τυχαία επιλογή μίας μεμονωμένης ακμής από το 
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γράφημα και αποθηκεύοντάς την στη λίστα των επιλεγμένων ακμών. Η επόμενη ακμή επιλέγεται από τη λίστα 

των ακμών που συνοδεύουν την τρέχουσα ακμή και αποθηκεύεται επίσης στη λίστα των επιλεγμένων ακμών. 

Η διαδικασία συνεχίζεται επιλέγοντας τυχαία ακμές από τη λίστα ακμών που συνοδεύουν οποιαδήποτε ακμή 

από την επιλεγμένη λίστα μέχρι να ικανοποιηθεί μία αυθαίρετη συνθήκη τερματισμού, συνήθως όταν περίπου 

το μισό από το συνολικό γράφημα έχει εξεταστεί. 

Οι παραπάνω τελεστές διασταύρωσης παρέχουν ένα ισχυρό και ποικίλο σετ μεθόδων για το χειρισμό της 

γενετικής πληροφορίας, που εμπεριέχεται στα γραφήματα των χρωμοσωμάτων, και παράλληλα για την 

ελαχιστοποίηση, σε μεγάλο βαθμό, της αποδιοργάνωσης της τοπολογίας τους, που τείνει να παρουσιαστεί 

μέσω αυτών των μεθόδων. 

3.3.5. LEA3D [57] 
 
Το πρόγραμμα LEA3D αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του προγράμματος LEA[58] και είναι ικανό να σχεδιάζει 

οργανικά μόρια μέσω συνδυασμού 3D τμημάτων. Το LEA3D είναι, επομένως, μία fragment-based μέθοδος σε 

αντίθεση με το LEA που είναι atom-based. Τα τμήματα αυτά, που συνιστούν τη fragment-library, έχουν 

εξαχθεί τόσο από βιολογικές ουσίες όσο και από γνωστά φάρμακα. Το LEA3D σχεδιάζει μόρια που είναι χημικά 

λογικά και έχουν επιθυμητές φαρμακευτικές ιδιότητες, καθώς χρησιμοποιεί την παραπάνω fragment-library 

από τμήματα βιοενεργών ουσιών.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να κατασκευάσει μόρια υπό τους δομικούς περιορισμούς της πρωτεΐνης-

στόχου έτσι ώστε να καλυφθεί με το βέλτιστο τρόπο το ενεργό κέντρο του υποδοχέα. Οι δεσμευτικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεΐνης-προσδέματος αξιολογούνται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα προσάραξης 

FlexX[59]. Το προκύπτον score καθοδηγεί το σχεδιασμό των πιθανών προσδεμάτων της επόμενης γενιάς 

(βελτιστοποίηση). Το FlexX είναι μία fragment-based μέθοδος προσάραξης, που χωρίζει το πρόσδεμα σε 

ξεχωριστά τμήματα και χρησιμοποιεί ένα αυξητικό αλγόριθμο για την κατασκευή ουσιών. Τα τμήματα που 

επιλέγονται από το FlexX είναι συνήθως ίδια με τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί το LEA3D.  

Στο σημείο αυτό θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού αλγορίθμου που εφαρμόζεται από 

το πρόγραμμα.  

1. Selection method 

Η πρώτη γενιά αφορά σε ένα πληθυσμό τυχαία δημιουργηθέντων ή καθορισμένων από το χρήστη μορίων. 

Στη συνέχεια, τα μόρια αξιολογούνται από τη συνάρτηση αξιολόγησης (fitness function). Για τη δημιουργία 

του πληθυσμού της επόμενης γενιάς χρησιμοποιείται μία ρουλέτα με σχισμές. 

2. Fitness function 

Η τιμή καταλληλότητας ενός μορίου προκύπτει από το συνδυασμό του score από το FlexX docking με τα 

scores διαφόρων μοριακών ιδιοτήτων (μοριακό βάρος, αριθμός ατόμων, επιφάνεια επαφής, 5 κανόνες του 

Lipinski κ.α.). Επομένως, η συνισταμένη τιμή καταλληλότητας για ένα άτομο i  του LEA3D δίνεται από την 

εξίσωση: 

∑ ×=
p

ippi ScoreWScore
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όπου W p  είναι το καθορισμένο από το χρήστη βάρος που εφαρμόζεται στην ιδιότητα p  (το άθροισμα αφορά 

όλες τις επιλεγμένες ιδιότητες).  

Το docking score δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

60
_

)(,
i

dockingpi
ScoreFlexX

Score −==  

όπου p είναι η ιδιότητα προσάραξης και -60 είναι η βέλτιστη τιμή για το FlexX score (ο στόχος). Το 

FlexX_Score είναι αρνητικό ή 0. Όσο χαμηλότερο είναι το score, τόσο καλύτερο είναι το docking score. 

3. Generating a new population 

Ένας νέος πληθυσμός δημιουργείται χρησιμοποιώντας τους τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης στα 

επιλεγμένα μόρια των γονέων. 

Οι ακόλουθοι δύο τύποι διασταύρωσης εκτελούνται από το πρόγραμμα: 

• One-point crossover, που συνδυάζει ένα τελικό τμήμα (ένα ή περισσότερα δομικά τμήματα) ενός 

μορίου με ένα παρόμοιο τελικό τμήμα ενός άλλου μορίου. 

• Two-point crossover, που σχετίζεται με την αποκοπή ενός εσωτερικού τμήματος του μορίου. Στη 

συνέχεια, το αποκομμένο κομμάτι εισάγεται σε ένα μόριο που έχει ένα παρόμοιο απομακρυσμένο 

τμήμα. Κατά συνέπεια, αυτός ο τύπος διασταύρωσης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μόρια που 

συνδυάζουν τουλάχιστον 3 δομικά τμήματα.  

Ο τελεστής της μετάλλαξης παρουσιάζει τους ακόλουθους τύπους, των οποίων η επιλογή γίνεται με βάση μία 

καθορισμένη πιθανότητα: 

• Μετάθεση (permutation) 

• Διαγραφή (deletion) 

• Προσθήκη (addition) 

• Αντικατάσταση (substitution) 

Ο τελεστής της μετάλλαξης εφαρμόζεται μετά από τη διαδικασία διασταύρωσης και είτε μεταλάσσει τα δύο 

καινούρια συνδυασμένα (breeding) μόρια ή μεταλάσσει τους δύο γονείς στην περίπτωση που αποτύχει η 

διασταύρωση. 

Οι διαδικασίες διασταύρωσης και μετάλλαξης, καθώς και επιλογής των νέων γονέων, γίνονται μέχρι να περιέχει 

ολόκληρος ο νέος πληθυσμός τον ίδιο, τουλάχιστον, αριθμό μορίων με τον αρχικό. Το μέγιστο είναι να 

δημιουργηθούν 2 n  μόρια αν n είναι ο αριθμός των μορίων στον πληθυσμό των γονέων. Στη σνέχεια, η 

αντικατάσταση της γενιάς σχετίζεται με την ολική ή μερική επιλογή των breeding υποψηφίων που 

αντικαθιστούν τον παλιό πληθυσμό των γονέων. Ωστόσο, εφαρμόζεται μία στρατηγική elitism και το καλύτερο 

μόριο της αρχικής γενιάς αντιγράφεται στη νέα γενιά χωρίς διαφοροποίηση[60], διασφαλίζοντας να μη χαθεί 

ποτέ η καλύτερη λύση. 

4. Τερματισμός 

Ο αλγόριθμος τερματίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο αριθμό γενεών. 
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3.4. Αλγόριθμοι που βασίζονται στη μέθοδο Monte Carlo σε συνδυασμό με το 
κριτήριο Metropolis.   

 
Οι μέθοδοι Monte Carlo αποτελούν μία γενική κατηγορία αλγοριθμικών μεθόδων βελτιστοποίησης που 

περιλαμβάνουν ένα πιθανοτικό (stochastic) στοιχείο, δηλαδή επιτρέπουν στον υπολογιστή να παίρνει 

αποφάσεις[61]. Στην περίπτωση της εφαρμογής των μεθόδων ως στρατηγικής αναζήτησης, σε κάθε βήμα 

τροποποίησης της δομής (structure-modification step) αξιολογείται η αλλαγή για να αποφασιστεί αν θα γίνει 

αποδεκτή ή όχι. Αν η τροποποίηση οδηγεί σε μία καλύτερη υποψήφια ουσία, τότε γίνεται άμεσα αποδεκτή. 

Αν, από την άλλη μεριά, η τροποποίηση παράγει μία λιγότερο κατάλληλη ουσία, τότε μπορεί πάλι να γίνει 

αποδεκτή με μία πιθανότητα βασισμένη στη διαφορά στη συνάρτηση βαθμολόγησης (scoring function) 

ανάμεσα στην τροποποιημένη και την αρχική ουσία και ένα τυχαίο αριθμό. Το πιο διαδεδομένο κριτήριο που 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αλλαγής είναι το ακόλουθο κριτήριο Metropolis[62]: 

• Σε κάθε βήμα τροποποίησης της δομής υπολογίζεται η μεταβολή της ενέργειας ΔΕ. 

• Αν ΔΕ ≤ 0 η νέα δομή γίνεται αποδεκτή και αποτελεί το σημείο έναρξης για το επόμενο βήμα. 

• Αν ΔΕ ≥ 0  

 Υπολογίζεται η πιθανότητα αποδοχής της δομής ( ) bk tP e
ΔΕ

−

ΔΕ = , όπου bk  είναι η σταθερά Bolzmann 

και Τ είναι μία παράμετρος θερμοκρασίας. 

 Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός n  στο διάστημα [0,1]. 

 Αν ( )P nΔΕ ≥  η νέα δομή γίνεται αποδεκτή.  

3.4.1. GrowMol[63]  
 
Το πρόγραμμα GrowMol δημιουργεί μόρια με εστερική και χημική συμπληρωματικότητα ως προς την 

τριδιάστατη δομή της περιοχής δέσμευσης ενός υποδοχέα. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος 

είναι τα εξής: 

• Κατά την επιλογή των ατόμων που θα προστεθούν στην αυξανόμενη αλυσίδα, το GrowMol αξιολογεί κάθε 

νέο άτομο με βάση τη χημική συμπληρωματικότητα με τα γειτονικά άτομα. Χρησιμοποιείται ένας 

παράγοντας βάρους του Boltzmann για να επηρεαστεί η πιθανότητα επιλογής προς την κατεύθυνση 

ατόμων με υψηλή συμπληρωματικότητα, ενώ άτομα με χαμηλή συμπληρωματικότητα πάλι επιλέγονται 

αλλά με μικρή πιθανότητα. Αυτό επιτρέπει να δημιουργηθούν δομές στις οποίες ομάδες ατόμων με 

ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις μπορούν να συνδεθούν με άτομα που είναι λιγότερο συμπληρωματικά. Η χρήση 

της στατιστικής Boltzmann διασφαλίζει ότι οι περισσότερες από τις τελικές δομές θα είναι εξαιρετικά 

συμπληρωματικές ως προς τη δεσμευτική περιοχή.  

• Η ύπαρξη της δυνατότητας να συνδέεται ένα νέο άτομο με ένα άτομο που έχει συνδεθεί στην αυξανόμενη 

δομή σε προηγούμενα στάδια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν πολυκυκλικοί δακτύλιοι 

και αρωματικά συστήματα. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα βήματα: 

1. Δημιουργία ενός τριδιάστατου δικτυωτού χάρτη (grid map) της περιοχής δέσμευσης. 
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Ο δικτυωτός χάρτης είναι μία τριδιάστατη αναπαράσταση του όγκου που περικλείεται από την κοιλότητα της 

περιοχής δέσμευσης. Μία συμμετρική παράταξη των σημείων του πλέγματος δημιουργείται -σε απόσταση 

0.25Å μεταξύ τους- για να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή. Σε κάθε σημείο του πλέγματος ελέγχεται το 

περιβάλλον της περιοχής δέσμευσης του ενζύμου και ένας κατάληλος ακέραιος αριθμός ανατίθεται στην 

αντίστοιχη θέση του 3D πίνακα. Οι ακέραιοι αυτοί καθορίζουν π.χ. αν ένα σημείο βρίσκεται πολύ κοντά σε 

άτομα του ενζύμου οπότε πρόκειται για απαγορευμένη περιοχή κλπ., χωρίζοντας με αυτό τον τρόπο το 

πλέγμα της δεσμευτικής περιοχής σε διαφορετικές ζώνες. 

2. Δημιουργία των μοριακών δομών. 

Η έναρξη γίνεται με την επιλογή από το χρήστη ενός αρχικού ατόμου (root atom), το οποίο μπορεί να ανήκει 

στο ένζυμο ή σε ένα τμήμα ενός αναστολέα. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα καθορίζει τα growth points για το 

root άτομο, τα οποία υποδεικνύουν όλες τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για τα νέα άτομα που θα προστεθούν 

στην αυξανόμενη δομή. Όλα τα ακόλουθα άτομα γεννιούνται επιλέγοντας τη θέση και το είδος του νέου 

ατόμου με τον εξής τρόπο: 

a. Επιλέγεται τυχαία ένα growth point. 

b. Ένα άτομο ή μία λειτουργική ομάδα επιλέγεται από τη βιβλιοθήκη. 

c. Οι συντεταγμένες του νέου ατόμου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το μήκος και τις γωνίες του δεσμού 

και τις δίεδρες γωνίες, που σχετίζονται με το growth point που επιλέχθηκε στο βήμα a. (Βασίζονται στις 

γεωμετρικές παραμέτρους του ΜΜ2 πεδίου δυνάμεων [64]). 

d. Αναγνωρίζεται η ζώνη της περιοχής δέσμευσης. Αν το νέο άτομο είναι σε απαγορευμένη ζώνη, τότε το 

άτομο και το σχετιζόμενο growth point διαγράφονται και το πρόγραμμα επιστρέφει στο βήμα a. Αν το 

άτομο βρίσκεται σε μία από τις επιτρεπόμενες ζώνες, τότε ανατίθεται ένας βαθμός 

συμπληρωματικότητας (complementarity score) ανάμεσα στο νέο άτομο και τη ζώνη που απασχολεί. Το 

complementarity score έχει ως εξής: -10 για ένα άτομο που βρίσκεται σε μία ζώνη 

συμπληρωματικότητας, 0 για ένα άτομο που βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη, 10 στην περίπτωση 

mismatch ανάμεσα σε ένα ατομικό τύπο και τη συγκεκριμένη ζώνη. 

e. Ένα κριτήριο Metropolis χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί αν το νέο άτομο θα διατηρηθεί και θα 

προστεθεί στην αυξανόμενη αλυσίδα. Η πιθανότητα διατήρησης του νέου ατόμου δίνεται από τον 

παράγοντα του Boltzmann, BF = exp ( - complementarity score / RT). Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός, 

ανάμεσα στο 0 και το 1, και αν είναι μικρότερος από το BF, τότε το νέο άτομο προστίθεται στην 

αλυσίδα. Το αρχικό growth point, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του νέου ατόμου, σβήνεται 

και υπολογίζονται τα νέα growth points που σχετίζονται με το νέο άτομο, τα οποία αποθηκεύονται. Αν ο 

τυχαίος αριθμός είναι μεγαλύτερος από το BF, το πρόγραμμα επιστρέφει στο βήμα a. 

f. Από τη στιγμή που θα ξεπεραστεί ο καθορισμένος από το χρήστη αριθμός ατόμων, το μόριο σώζεται. 

g. Γίνεται επαναρχικοποίηση και το πρόγραμμα επιστρέφει στο βήμα a. Όταν δημιουργηθεί ο αριθμός των 

μοριακών δομών που καθορίζονται από το χρήστη, το πρόγραμμα τερματίζεται. 

3. Υπολογισμός της ισχύος. 

Χρησιμοποιείται μία απλή empirical scoring function για την αξιολόγηση των δομών, που βασίζεται στον 

αριθμό των ευνοϊκών επαφών μεταξύ ενζύμου και αναστολέα. 
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4. Αξιολόγηση των δημιουργούμενων δομών. 

Αν και οι δομές που δημιουργούνται από το πρόγραμμα είναι χωρικά και χημικά συμπληρωματικές ως προς 

την περιοχή δέσμευσης του υποδοχέα και έχουν χαμηλή εσωτερική ενέργεια, δεν παρουσιάζουν όλες το ίδιο 

καλές αλληλεπιδράσεις με την περιοχή αυτή. Για αυτό αναπτύχθηκε η ακόλουθη σειρά διαδικασιών για την 

αναγνώριση των περισσότερο υποσχόμενων ουσιών: 

a. Αναγνώριση και απόρριψη duplicate δομών. 

b. Επιλογή δομών με καθορισμένους από το χρήστη αριθμούς υδρογονικών δεσμών και υδροφοβικών 

επαφών. 

c. Ελαχιστοποίηση της ενέργειας των δομών παρουσία και απουσία του ενεργού κέντρου (στο κενό). 

Υπολογισμός της strain energy του προσδέματος. 

d. Αναγνώριση των μοναδικών δομών. 

e. Επιλογή δομών με strain energy<35 Kj. 

f. Eπιλογή δομών με υπολογισμένη iK <2.0 μΜ. 

g. Ομαδοποίηση των δομών σε οικογένειες, με βάση την ομοιότητα. Επιλογή αντιπροσωπευτικών δομών 

από κάθε οικογένεια, με βάση τη χαμηλότερη iK . 

3.4.2. MCDNLG (Monte Carlo De Novo Ligand Generator)[65] 
 
Ο αλγόριθμος MCDNLG προσφέρει μία καινοτομία στους αλγορίθμους εκ νέου κατασκευής φαρμάκων. Δεν 

έχει ως στόχο κάποια γνωστή δομή/σύνθεση προσδέματος, αντιθέτως χρησιμοποιώντας εξομοίωση Monte 

Carlo και σχεδιάζοντας χωρίς τη χρήση κάποιας βιβλιοθήκης τμημάτων ή συγκεκριμένου τύπου ατόμων οδηγεί 

σε καθόλα νέες μορφές προσδεμάτων.  

Σε κάθε εκτέλεση της εξομοίωσης δημιουργείται μόνο ένα πρόσδεμα. Λόγω, όμως, της πολύπλοκης μορφής 

της συνάρτησης ενέργειας (πολλά τοπικά ελάχιστα), εκτελέσεις που διαφέρουν λίγο στην τιμή κάποιων 

αρχικών μεταβλητών οδηγούν σε διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα (ίδια περιοχή δέσμευσης, ίδια 

τοπολογία). 

Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα παρακάτω: 

1. Ο αλγόριθμος ξεκινά με μία –χωρίς φυσική σημασία- εξαγωνική παράταξη ατόμων σε τυχαίο 

προσανατολισμό εντός της περιοχής δέσμευσης της πρωτεΐνης-στόχου, με την απόσταση μεταξύ τους να 

είναι 1.5 Å. Τα μόνα δεδομένα που απαιτούνται για την εκκίνηση του προγράμματος είναι ένα αρχείο με 

πληροφορίες για την πρωτεΐνη (Protein Data Bank file) καθώς και τα όρια της περιοχής δέσμευσης.  

2. Προσαρμογή της θερμοκρασίας του συστήματος με βάση μία κατά τμήματα γραμμική συνάρτηση (ένα 

παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 26), ορισμένη από το χρήστη, που εξαρτάται από τον αριθμό των 

επαναλήψεων της εξομοίωσης. 
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Σχήμα 26 
 
3. Τυχαία επιλογή μίας κίνησης. Η λίστα των πιθανών επιλογών περιλαμβάνει: 

3.1. Αλλαγής της κατάστασης του ατόμου: εμφανισμένο, εξαφανισμένο. 

3.2. Αλλαγή της θέσης του ατόμου. Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων ξεπεράσει τα 2.1 

Å τότε ο δεσμός μεταξύ τους σπάει. Από την άλλη, αν δύο άτομα βρεθούν σε απόσταση μικρότερη 

των 2.1 Å τότε μεταξύ τους δημιουργείται ένας δεσμός. 

3.3. Αλλαγή του τύπου του δεσμού: μονός, διπλός. 

3.4. Αλλαγή του τύπου του ατόμου. 

3.5. Μετάθεση τμήματος. 

3.6. Περιστροφή ενός τμήματος. 

3.7. Περιστροφή όλων των ατόμων με άξονα ένα δεσμό. 

4. Τυχαία επιλογή του ατόμου/ων και δεσμού/ών που θα επηρεαστούν από την κίνηση. 

5. Επιχείρηση της κίνησης. 

6. Έλεγχος του αποτελέσματος της κίνησης. Αν η κίνηση ικανοποιεί τα κριτήρια του αλγορίθμου Monte Carlo 

τότε η κίνηση γίνεται αποδεκτή, διαφορετικά όχι. Αν δεν πρόκειται για την τελευταία επανάληψη, 

επιστροφή στο βήμα (2). 

Η εξέλιξη της διαδικασίας και ο τελικός καθορισμός της δομής ελέγχονται από potential energy συναρτήσεις, 

οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τις ενδομοριακές potential energies μεταξύ των μορίων 

του προσδέματος και τις potential energies ανάμεσα στο πρόσδεμα και την περιοχή δέσμευσης της 

πρωτεΐνης-στόχου. 
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Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου MCDNLG: 

 

 

 
Σχήμα 27 

 

3.4.3. SMoG (Small Molecule Growth) [66,67]  
 
Το SMoG είναι ένα αυτόματο υπολογιστικό πρόγραμμα που δημιουργεί υποψήφιες ουσίες-οδηγούς για τις 

θέσεις δέσμευσης μίας πρωτεΐνης. Η μέθοδος βασίζεται σε ένα “coarse-grained” μοντέλο με μία 

ανταποκρινόμενη σε αυτό knowledge-based συνάρτηση αξιολόγησης, σχετιζόμενη με την ελεύθερη ενέργεια 

δέσμευσης. 

Η coarse graining διαδικασία χρησιμοποιείται (συχνά σε statistical mechanics) για να επιτρέψει να δοθεί 

προσοχή σε γεγονότα σε μία ενδιάμεση κλίμακα απόστασης (length scale), ώστε να συμπεραίνονται γενικές 

ιδέες χωρίς να κατακλύζεται κανένας από τις μεταβολές σε κάθε μικρή λεπτομέρεια του συστήματος. Στην 

περίπτωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ προσδέματος και πρωτεΐνης, το length scale έχει επιλεγεί να 

αντιστοιχεί αδρά στην απόσταση πέρα από την οποία ένα μόριο μπορεί να επιφέρει την τάξη σε ένα υγρό 

διαλύτη (5 Å). Η τάξη του διαλύτη (solvent order) εκδηλώνεται ως συσχέτιση της δυνητικής επιφάνειας 

(potential surface) των ατόμων του διαλύτη που εκτείθενται στο πρόσδεμα, την πρωτεΐνη ή το σύμπλεγμα. 

Προσαρμογή της θερμοκρασίας 
του συστήματος

Τυχαία επιλογή του τρόπου -
τύπου κίνησης

Τυχαία επιλογή ατόμου/ων ή δεσμού/ών που θα 
επηρεαστούν από την κίνηση

Επιχείρηση κίνησης

Η κίνηση ικανοποιεί τα 
Monte Carlo  κριτήρια: 

Πραγματοποίηση κίνησης

Όχι

Ναι
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Επιλέγοντας, λοιπόν, η ακτίνα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα της πρωτεΐνης και του προσδέματος να 

συσχετίζεται με την πρόκληση τάξης στο διαλύτη, λαμβάνεται υπόψην η επίδραση μίας μέσης συνεισφοράς τη 

εντροπίας του διαλυτικού μέσου στην ελέυθερη ενέργεια. Κατά συνέπεια, όταν εξετάζεται μία βάση 

κρυσταλλικών δομών των συμπλεγμάτων πρωτεΐνης-προσδέματος ή όταν αξιολογούνται οι αλληλεπιδράσεις 

δέσμευσης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, τα άτομα που απέχουν μέχρι 5 Å θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 

επαφή.  

Μέθοδος 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα (σχήμα 28): 

Σχήμα 28: Διάγραμμα ροής του προγράμματος. 
 
1. Δημιουργία από το SMoG ενός μεγάλου αριθμού μορίων εντός της περιοχής δέσμευσης και παρατήρηση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών, που εμφανίζονται συχνότερα, στα μόρια με το υψηλότερο score. Με αυτό 

τον τρόπο συμπεραίνονται ποιά μοριακά scaffolds είναι πιθανά να αποτελέσουν αποδοτικές ουσίες-οδηγούς 

στη συνέχεια. 

2. Επιλογή κάποιων αντιπροσωπευτικών μορίων από το βήμα 1, απομάκρυνση των τμημάτων κάθε μορίου 

που δεν είναι σημαντικά, και χρησιμοποίηση του εναπομείναντος, ικανού για ισχυρή αλληλεπίδραση, 

μοριακού τμήματος ως restart fragment. Επομένως, ο στόχος στο βήμα 2 είναι ο συνδυασμός κάποιων 

θετικών χαρακτηριστικών των μορίων από το βήμα 1. Η αύξηση γίνεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 

αλγόριθμο Monte Carlo (που ενώνει τα τμήματα απευθείας στην περιοχή δέσμευσης): 

• Επιλογή δύο ατόμων υδρογόνου· ένα από το τμήμα που θα προστεθεί και ένα από την ήδη υπάρχουσα 

δομή. 

1. Guided Tour of the Binding Site

2. Growth of a Template

3. Quantitative Analysis

4. Qualitative Analysis

Iterate 

5. Optimization
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• Τοποθέτηση του νέου τμήματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτοπιστούν τα άτομα υδρογόνου και τα 

άτομα, που προηγουμένως ήταν δεσμευμένα με αυτά τα άτομα Η, να σχηματίσουν ένα απλό δεσμό με 

κανονικό μήκος. 

• Η νέα λειτουργική ομάδα προσανατολίζεται με περιστροφή γύρω από το δεσμό σε καθορισμένες 

αυξήσεις (60°) και όλοι οι προσανατολισμοί, που δεν παρεμποδίζονται εστερικά, υπόκεινται σε 

ενεργειακή αξιολόγηση. Το rotamer με τη χαμηλότερη ενέργεια θεωρείται υποψήφιο για αποδοχή στο 

νέο μόριο. Η αποδοχή καθορίζεται από το κριτήριο Metropolis.  

3. Καθορισμός των μορίων, που προκύπτουν από το βήμα 2, στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί το 

ενδιαφέρον για τα επακόλουθα στάδια του σχεδιασμού. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ένα εμπειρικό 

πεδίο δυνάμεων (π.χ. το CHARMM) για την ελαχιστοποίηση της ενέργειας του συμπλέγματος πρωτεΐνης-

προσδέματος που δημιουργείται, καθώς το SMoG δεν περιλαμβάνει κάποιο δυναμικό ενδομοριακών 

αλληλεπιδράσεων κατά τη διαδικασία της αύξησης. Τα μόρια, στα οποία πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον 

είναι αυτά που έχουν χαμηλές CHARMM και SMoG ενέργειες. 

4. Ποιοτική διερεύνηση των μορίων από το στάδιο 3, με στόχο περισσότερο τη βελτιστοποίηση, παρά τον 

αποκλεισμό τους. Τα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν τη χημική σταθερότητα, την ευκολία 

της σύνθεσης, τη διαλυτότητα, καθώς και τις δομικές αλλαγές που επιφέρει το πρόσδεμα στην πρωτεΐνη. 

5. Αύξηση του ποιοτικού και ποσοτικού score των καλύτερων μορίων. Γενικά, αυτό το βήμα περιλαμβάνει 

αντικαταστάσεις ατόμων ή/και λειτουργικών ομάδων, αύξηση από κάποια συγκεκριμένη θέση, σκόπιμη 

εισαγωγή γεφυρών άλατος (salt bridges) ή δεσμών υδρογόνου, ή απλά μία προσπάθεια αύξησης της 

διαλυτότητας του μορίου. Με αυτό τον τρόπο παράγεται μία νέα γενιά δομών που πρέπει να διερευνηθούν 

ποσοτικά και ποιοτικά από τα στάδια ΙΙΙ και ΙV.     

3.4.4. CONCERTS [68] 

 
Το πρόγραμμα CONCERTS επιτρέπει σε κάθε μέλος ενός καθορισμένου από το χρήστη σετ τμημάτων να 

κινείται ανεξάρτητα γύρω από την ενεργό περιοχή ενός μορίου-στόχου, κατά τη διάρκεια μίας molecular 

dynamics (MD) εξομοίωσης. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στα τμήματα να δειγματοληπτούν ποικίλους 

προσανατολισμούς χαμηλής ενέργειας (low-energy orientations). Όταν η γεωμετρία ανάμεσα σε κοντινά 

τμήματα είναι κατάλληλη, τότε δημιουργούνται δεσμοί μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

δημιουργηθούν μεγαλύτερα μόρια. 

Το CONCERTS αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του CONCEPTS[69] και αποφεύγει τα βασικά προβλήματα του 

τελευταίου. Πιο συγκεκριμένα, το CONCERTS αποτελεί μία fragment-based μέθοδο σε αντίθεση με το 

CONCEPTS που είναι atom-based, ενώ μία ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι στο CONCERTS τα τμήματα 

που δεν ανήκουν στο ίδιο μόριο δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επιτρέποντας τη δημιουργία αρκετών 

μορίων στην ίδια περιοχή δέσμευσης κατά τη διάρκεια ενός μεμονωμένου τρεξίματος του προγράμματος. 

Σε αντίθεση με άλλους αλγορίθμους, που χρησιμοποιούν δενδρικές ή αλυσιδωτές τεχνικές, στον CONCERTS 

υπάρχει η δυνατότητα επαναπροσδορισμού δεδομένων και επιστροφής σε προηγούμενο βήμα αν έχει γίνει 

κάποια λάθος επιλογή. Συνδέσεις μεταξύ ατόμων μπορούν να διαγραφούν σε επόμενο βήμα του αλγορίθμου 

αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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Τα βασικά βήματα του αλγορίθμου CONCERTS είναι (σχήμα 29): 

1. Επιλογή του αριθμού και του τύπου τμημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην εξομοίωση. Ένα τμήμα 

μπορεί να είναι ένα κατάλοιπο, μία λειτουργική ομάδα ή ένα μόριο. Σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί ένας τύπος 

και ένα φορτίο. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό διαφορετικών τμημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να εξοικονομείται μνήμη και επεξεργαστική ισχύς. 

2. Διανύσματα συνένωσης επιλέγονται για κάθε τύπο τμήματος. Ένα διάνυσμα συνένωσης είναι ένα ζεύγος 

(βαρύ άτομο–δεσμός υδρογόνου). Κατά την εξομοίωση, τμήματα συνενώνονται χρησιμοποιώντας τέτοια 

διανύσματα – αφαιρούνται δύο άτομα υδρογόνου, ένα από κάθε βαρύ άτομο, και δημιουργείται ένας 

δεσμός μεταξύ των βαρέων ατόμων. Το φορτίο του κάθε υδρογόνου μεταφέρεται στο βαρύ άτομο 

προκειμένου να διατηρείται ισορροπία στο σύστημα. Στο εξής, θα συμβολίζουμε με inχ  το n -στό 

διάνυσμα συνένωσης του τμήματος i . 

3. Επιλογή μίας πρωτεΐνης ενδιαφέροντος, της οποίας η δομή είναι γνωστή. Ο χρήστης ορίζει τον όγκο 

(«περιοχή δέσμευσης») της πρωτεΐνης δίνοντας τις , ,x y z  συντεταγμένες. 

4. Τα τμήματα τοποθετούνται με τυχαίο προσανατολισμό στην επιλεγμένη περιοχή δέσμευσης και στη 

συνέχεια κινούνται χρησιμοποιώντας Monte Carlo μεταβάσεις και περιστροφές –μέσα στα όρια που έχουν 

τεθεί στο βήμα (3)- εώς ότου προσαράξουν στην ενεργό περιοχή.  Αυτό το βήμα γίνεται για κάθε 

αντίγραφο τμήματος που χρησιμοποιείται στην εξομοίωση. 

5. “Consensus minimization”: Εφαρμογή μίας δοκιμασμένης τεχνικής ελαχιστοποίησης στο σύνολο των 

τυχαία προσανατολισμένων τμημάτων. Εδώ, τα τμήματα δε “βλέπουν” τους γείτονές τους, οπότε η όποια 

διάδραση υπάρχει είτε στο εσωτερικό του τμήματος ή μεταξύ του τμήματος και της πρωτεΐνης. Η 

συνάρτηση ενέργειας που χρησιμοποιείται είναι η 

inttotal bond angle torsion rafragment fragment protein capE E E E E E E−= + + + + + , όπου totalE  η συνολική ενέργεια 

του συστήματος.  

6. Τα τμήματα εξακολουθούν να μη βλέπουν τους “γείτονές” τους και κινούνται τυχαία πάνω στην ενεργό 

περιοχή. Ένα σύνολο βημάτων molecular dynamics (consensus MD) εξάγει μία λίστα με τις περισότερο 

επιθυμητές θέσεις και προσανατολισμούς των τμημάτων. 

7. Εκκίνηση της εξομοίωσης CONCERTS με αρχική κατάσταση συστήματος την έξοδο του βήματος (6). 

8. MAXSTEP είναι ο μέγιστος αριθμός molecular dynamics βημάτων. Ν το διάστημα του βήματος MD μεταξύ 

των επαναλήψεων, όπου το πρόγραμμα ελέγχει για πιθανές συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων. Αν ο τρέχων 

αριθμός βήματος είναι μεγαλύτερος από MAXSTEP-N, τότε η εξομοίωση του CONCERTS τερματίζεται. 

Αλλιώς εκτελούνται Ν consensus MD βήματα. Στη φάση αυτή τα τμήματα συνενώνονται και μετράται η 

συνολική ενέργεια του συστήματος με βάση τη νέα τοπολογία – συνδεσμολογία μεταξύ των τμημάτων. 

Τα τμήματα που δεν ανήκουν στο ίδιο “macrofragment” εξακολουθούν να μην αλληλεπιδρούν με τους 

γείτονές τους.  

9. Επιλογή ενός τυχαίου διανύσματος συνένωσης ( i , inχ ). Αυτό και τα επόμενα βήματα θα επαναληφθούν 

εώς ότου επεξεργαστούν όλα τα διανύσματα συνένωσης inχ  του συστήματος. Όταν εξεταστούν όλα τα 

διανύσματα συνένωσης, επέστρεψε στο βήμα 8 και εκτέλεσε ακόμη Ν βήματα consensus MD.  
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Ναι

Ναι

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Επιλογή αριθμού και είδους τμημάτων – Ορισμός θέσεων που μπορούν να αποτελούν σημεία ένωσης – Τυχαίος 

προσανατολισμός τμημάτων στην ενεργή ζώνη – Ισοστάθμιση

ΕΝΑΡΞΗ CONCERTS

Έχει εκτελεστεί ο μέγιστος αριθμός βημάτων;

Όχι

Ναι

Κάνε N “concensus” molecular δυναμικά βήματα. ...total bond angle torsion capE E E E E= + + + +  

Θεώρησε ένα συγκεκριμένο σημείο ένωσης inχ  στο τμήμα i . Ισχύει 

Ναι

Θεώρησε το τμήμα j . Είναι το j  ήδη ενωμένο με το τμήμα i  στο σημείο 
inχ ; 

Όχι

A. Ισχύει j i iE E Cσ≤< > + ; & 

B. Υπάρχει κάποιος πιθανός σύνδεσμος ανάμεσα στο inχ  και κάποιο jmχ  που να ικανοποιεί τα 

κατάλληλα κριτήρια γωνίας/συνδέσμου; & 

C. Δεν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος με λιγότερη από iE  ενέργεια που να συνδέει το j  στο jmχ . & 

D. Είναι δυνατή η σύνδεση με βάση την αρχικοποίηση από το χρήστη; 

Πρόσθεσε το ( j , jmχ ) στους πιθανούς «γείτονες» για το ( i , inχ ). 

Έχουν εξετασθεί όλα τα πιθανά ( j , jmχ ); 

Ναι

Είναι η λίστα των πιθανών “γειτόνων” άδεια;

Όχι

Θεώρησε το “γείτονα” με το χαμηλότερο σε ενέργεια σύνδεσμο ( j , jmχ ) που δεν έχει 

απορριφθεί. Εάν δημιουργηθεί ο δεσμός, θα είναι η ενεργειακή μεταβολή ανεκτικά μικρή; 

Δημιούργησε το σύνδεσμο ανάμεσα στα i  και j  στα σημεία inχ  και jmχ . Αν το j  ήταν 

ήδη συνδεδεμένο με άλλο τμήμα στο σημείο jmχ , τότε διέγραψε αυτό τον σύνδεσμο. 

STOP 

Όχι Έχουν 
εξετασθεί όλα 

τα ( i , inχ ); 

Ναι

 Όχι

Ναι 

Όχι

Ναι
Αφαίρεσε το ( j , jmχ ) 

από τη λίστα.

Όχι 

 

 

Σχήμα 29: Διάγραμμα ροής του CONCERTS. 
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10. Σύγκριση της ενέργειας του αδέσμευτου τμήματος i , iE , με τη μέση ενέργεια όλων των τμημάτων του 

ίδιου τύπου. Αν δεν είναι μικρότερη, μην ψάχνεις για πιθανούς γείτονες του τμήματος i  και επέστρεψε 

στο (9). 

11. Δημιουργία μίας λίστας με τους πιθανούς γείτονες j  ( , jmj χ ) στο σημείο inχ  μετά από την κάλυψη 4 

συνθηκών (βλ. διάγραμμα ροής). Αν αυτή είναι άδεια τότε επέστρεψε στο βήμα (9). 

12. Επιλογή από τη λίστα του τμήματος j  με τη χαμηλότερη ενέργεια τμήματος-πρωτεΐνης και έλεγχος της 

δυνατότητας δημιουργίας συνδέσμου μεταξύ των τμημάτων i  και j .  

13. Αλλαγή της τοπολογίας του συστήματος ώστε να δημιουργηθεί ένας δεσμός μεταξύ των τμημάτων i  και 

j . 

3.4.5. Pellegrini & Field [70] 
 
Ο αλγόριθμος αυτός ανήκει στην κατηγορία των sequential growth αλγορίθμων. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί 

την βιβλιοθήκη εξομοίωσης DYNAMO[71], βιβλιοθήκη υπορουτίνων για μοριακή μοντελοποίηση. Ξεκινώντας 

από μία πρόδρομο ουσία (precursor) που αρχικά τοποθετείται στην ενεργό περιοχή του υποδοχέα, ο 

αλγόριθμος σταδιακά αντικαθιστά τμήματα του precursor με χημικές ενώσεις που επιλέγονται τυχαία από μία 

βιβλιοθήκη προκαθοριμένων τμημάτων. Μετά από μία σειρά επεξεργασιών, η νέα δομή βαθμολογείται και 

επαναπροσδιορίζεται εώς ότου τερματίσει ο αλγόριθμος. 

Πιο αναλυτικά, τα βασικά βήματα του αλγορίθμου είναι (σχήμα 30): 

1. Αρχικοποίηση. Εδώ ο χρήστης δίνει πληροφορίες σχετικές με τη δομή του υποδοχέα και του precursor (με 

χρήση μορίων υδρογόνου), τη συνδεσιμότητα του precursor και ένα αρχείο τοπολογίας που περιέχει τη 

συνάρτηση ενέργειας του υποδοχέα, τα φορτία των ατόμων, τις τιμές των Lennard-Jones παραμέτρων. 

Επιπλέον, ο χρήστης επιλέγει τα άτομα και τμήματα του precursor που μπορούν να υποστούν μετατροπή. 

2. Επιλογή ενός ατόμου από τον precursor που θα μετατραπεί σε νέο μόριο. 

3. Πρώτη επανάληψη γεωμετρικής μετατροπής.  

3.1. Μοριακή μετατροπή – Δημιουργία νέου μορίου. Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις: αν το επιλεγμένο 

άτομο ανήκει σε δακτύλιο ή όχι. Ο αλγόριθμος διαθέτει ρουτίνες και για τις δύο περιπτώσεις ώστε η 

ισορροπία του συστήματος να υπάρχει και μετά την πρόσθεση των τυχαίων χημικών ενώσεων στο 

άτομο, και κατά συνέπεια τη δημιουργία του νέου ατόμου. 

3.2. Εφαρμογή φυσικο-χημικών φίλτρων που εξετάζουν την δυνατότητα και την αξιοπιστία του μορίου 

για πιθανό πρόσδεμα. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αποφεύγονται πολύπλοκες δομές και 

ενώσεις χημικά ασυμβίβαστες. Επιπλέον, αποφεύγεται η πιθανότητα επαναδημιουργίας μορίου που 

υπάρχει από προηγούμενο βήμα. 

3.3. Τοπική βελτιστοποίηση του νέου μορίου. Εδώ γίνεται μία γεωμετρική βελτιστοποίηση του 

νεοσχηματισμένου μορίου έτσι ώστε να αναδιοργανωθούν τα νέα τμήματά και άτομά του στην 

περιοχή διαμόρφωσης. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται μία –μαθηματικά- απλή συνάρτηση 

ενέργειας που εξαρτάται από τα μήκη των δεσμών, τις γωνίες μεταξύ τους, καθώς και τις δίεδρες 

γωνίες του μορίου. 
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3.4. Ενημέρωση του μορίου με τις “μερικές” (partial) αλλαγές. Εδώ ορίζονται οι ηλεκτροστατικές και οι 

Lennard-Jones παράμετροι που απαιτούνται για τον υπολογισμό της non-bonding ενέργειας και κατά 

συνέπεια της βελτίωσης του νέου μορίου. 

3.5. Πλήρης βελτιστοποίηση. Σε αυτό το βήμα γίνεται η τοποθέτηση του νέου μορίου στην ενεργό 

περιοχή του υποδοχέα και εφαρμόζονται ρουτίνες για τη γεωμετρική βελτιστοποίηση ώστε να 

υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και να συνεχιστεί ο αλγόριθμος. 

4. Αναζήτηση διαμορφώσεων. Σε αυτό το βήμα διεξάγεται μία έρευνα ώστε να διαπιστωθούν οι βαθμοί 

ελευθερίας και η ευελιξία του προσδέματος όσο η πρωτεΐνη παραμένει σταθερή. Το μόριο περιστρέφεται 

και μετατίθεται στην ενεργό περιοχή ενώ συγχρόνως αλλάζουν οι γωνίες μεταξύ των δεσμών. Με αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση. 

 

Σχήμα 30: Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου. 
 

5. Έλεγχος βαθμολογίας. Εδώ ο αλγόριθμος αξιολογεί την έξοδο του βήματος (4) και κρατά το μόριο με την 

υψηλότερη βαθμολογία.  

Έναρξη

Πρόδρομη ουσία (precursor)

Πρώτη επανάληψη 

Μοριακή μετατροπή 

Εφαρμογή φίλτρων 

Τοπική βελτιστοποίηση 

Ενημέρωση των «μερικών» αλλαγών

Πλήρης βελτιστοποίηση 

Αναζήτηση διαμορφώσεων

Έλεγχος βαθμολογίας

Τελευταία επανάληψη 

MonteCarlo 

Νέος precursor

ΣΤΟΠ 

Να

Να

Όχ

Όχ

ΕπιτυχίαΑποτυχία 
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6. Monte Carlo. Το μόριο, που έχει επιλεγεί, περνά μία Monte Carlo διαδικασία. Αν επιτύχει τότε γίνεται ο 

νέος precursor και επαναλαμβάνονται τα βήματα 3-5. Διαφορετικά ο precursor παραμένει ίδιος και 

επαναλαμβάνονται τα βήματα 3-5 ώστε να προστεθούν και νέα τμήματα.    

 
 
3.5. Μέθοδοι που βασίζονται σε τυχαία επιλογή. 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει μόνο ο παρακάτω αλγόριθμος. 

3.5.1. LEGEND [72,73] 
 
Το πρόγραμμα LEGEND δημιουργεί αυτόματα υποψήφιες φαρμακευτικές δομές, βασισμένες στη δομή του 

υποδοχέα. Πρόκειται για μία atom-based μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί τυχαίους αριθμούς για την δημιουργία 

δομών που ταιριάζουν ικανοποιητικά στην κοιλότητα του υποδοχέα. Οι τυχαίοι αριθμοί χρησιμοποιούνται με 

σκοπό να καθοριστούν όλες οι μη προσδιορισμένες ποσότητες που ενδιαφέρουν, και παράγονται από τον 

υπολογιστή ακολουθιακά.  

Μέθοδος 

Είσοδος του προγράμματος είναι οι ατομικές συντεταγμένες του πρωτεϊνικού μορίου, που διαβάζονται από ένα 

αρχείο PDB. Ο αριθμός  των μορίων που θα δημιουργηθούν και ο αριθμός των ατόμων σε κάθε μόριο 

καθορίζονται στην αρχή της διαδικασίας.  

Αρχικά, υποδεικνύεται μία αδρή περιοχή της πρωτεΐνης, η οποία μπορεί να καταληφθεί από προσδέματα. Στη 

συνέχεια, εντός αυτής της περιοχής, δημιουργείται ένα τριδιάστατο πλέγμα με συμμετρικά διαστήματα. 

Σε κάθε σημείο του πλέγματος υπολογίζονται το δυναμικό van der Waals και το ηλεκτροστατικό δυναμικό από 

τα άτομα ολόκληρης της πρωτεΐνης. Αυτά τα δυναμικά χρησιμοποιούνται για τον ταχύ υπολογισμό των 

ενδομοριακών ενεργειών αλληλεπίδρασης και για να εκτιμηθεί αν ένα ετεροάτομο είναι περισσότερο ευνοϊκό 

από ένα άτομο C στη συγκεκριμένη θέση ή όχι. Το δυναμικό van der Waals υπολογίζεται ανάμεσα σε 

πρωτεϊνικά άτομα και ένα άτομο-ανιχνευτή (probe) που βρίσκεται στο πλέγμα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το 

ΜΜ2[64] πεδίο δυνάμεων και τις παραμέτρους του. Αρκετά άτομα (άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο) 

χρησιμοποιούνται ως probes και οι συλλογές ενεργειών van der Waals αποθηκεύνται ξεχωριστά για κάθε 

probe. Το ηλεκτροστατικό δυναμικό σε κάθε σημείο του πλέγματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα ατομικά 

φορτία των πρωτεϊνικών ατόμων (τα φορτία λαμβάνονται από εκείνα μεμονωμένων αμινοξικών καταλοίπων 

στο πρόγραμμα AMBER[8]).  

Αυτά τα -καταγεγραμμένα σε πίνακες- δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας σε κάθε 

βήμα της δημιουργίας ενός νέου ατόμου και επίσης για τη βελτιστοποίηση της δομής του παραγόμενου 

ακατέργαστου μορίου. 

Η θεμελιώδης διαδικασία της δημιουργίας δομών μέσω του LEGEND περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα: 

1) Ίδρυση της αρχικής δομής. 

Υπάρχουν οι εξής δύο επιλογές για το χρήστη:  

a. Δημιουργία του πρώτου ατόμου.  
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Επιλογή ενός ατόμου-σημείου στήριξης (anchor atom), χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο αριθμό, ανάμεσα από 

αρκετά -συνδεόμενα με δεσμούς υδρογόνου- ετεροάτομα της πρωτεΐνης. Καθορισμός της θέσης και του 

τύπου του πρώτου ατόμου, ώστε να δημιουργηθεί δεσμός υδρογόνου με το anchor άτομο που έχει 

επιλεγεί. 

b. Είσοδος αρχικής δομής. 

Οποιοδήποτε χημικό τμήμα, όπως η μερική δομή μίας γνωστής ενεργού ουσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως αρχική δομή. 

2) Επακόλουθη δημιουργία ατόμων.  

Το δεύτερο άτομο και τα επακόλουθα άτομα δημιουργούνται ένα προς ένα, μέχρι τον καθορισμένο αριθμό 

των ατόμων για το μόριο, με την ακόλουθη διαδικασία:  

a. Καθορισμός ενός ατόμου ως βάση ή ρίζα (root atom), στο οποίο θα συνδεθεί το νέο άτομο, 

χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο αριθμό. 

b. Καθορισμός του ατομικού τύπου, του τύπου του δεσμού και της ατομικής θέσης (γωνία περιστροφής) 

του νέου ατόμου, πάλι μέσω τυχαίων αριθμών. Τα μήκη και οι γωνίες των δεσμών ανάμεσα στα 

αντίστοιχα ζεύγη ατόμων είναι σταθερά. 

c. Για κάθε νέο άτομο, εκτίμηση των ενεργειών van der Waals και των ενεργειών της διαμόρφωσης για τη 

γωνία περιστροφής με βάση το MM2 πεδίο δυνάμεων. 

d. Αν η θέση του νέου ατόμου δεν είναι αποδεκτή λόγω παραβίασης των ακτίνων van der Waals ή λόγω 

ασταθούς ενδομοριακής ενέργειας αλληλεπίδρασης van der Waals, τότε το πρόγραμμα 

επαναπροσδιορίζει το root άτομο και επιχειρεί να βρει ένα αποδεκτό καινούριο άτομο. Αν οι 

αποτυχημένες προσπάθειες ξεπεράσουν ένα δοσμένο αριθμό επαναλήψεων, τότε το πρόγραμμα 

επιστρέφει στο αμέσως προηγούμενο βήμα, δηλαδή απομακρύνει το τελευταίο από τα προηγουμένως 

παραχθέντα άτομα και επαναδημιουργεί ένα νέο άτομο. 

3) Ολοκλήρωση της μοριακής δομής.  

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται προσθέτοντας απόντα άτομα άνθρακα σε ατελείς αρωματικούς δακτυλίους και 

προμηθεύοντας άτομα υδρογόνου για τα παραμένοντα σθένη όλων των μη υδρογονικών ατόμων. Τα ατομικά 

φορτία του μορίου υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο Del Re και η δομή βελτιστοποιείται με τη μέθοδο 

Simplex.  

Από τις παραχθείσες δομές επιλέγεται ένας σχετικά μικρός αριθμός δομών με βάση ενεργειακά κριτήρια, 

καθώς και διάφορους δείκτες σχετιζόμενους με δομικά χαρακτηριστικά.  
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4. Συγκριτική αξιολόγηση προγραμμάτων για de novo σχεδιασμό 
φαρμάκων 

 
Στον Πίνακα Α παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο σύγκρισης των εργαλείων για de novo σχεδιασμό φαρμάκων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν επίσης ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποιες σημαντικές 

διαφορές και πιθανές βελτιώσεις, καθώς και ορισμένες εφαρμογές αυτών των προγραμμάτων. 

 

Name (Year) Building 
blocks 

Primary 
target 
constraints 

Search strategy   Structure sampling   

 At Fr Rc Li DFS BFS Rnd MC EA Gr Lk Lat MD Sto Scoring function 

GROW 
(1991) 

 X X   X    X     Force field molecular mechanics 

LEGEND 
(1991) 

X  X    X   X     Force field 

BUILDER 
v1(1992) 

 X X  X X      X   Steric constraints and key 
interaction sites 

LUDI (1992)  X X   X    X X    Empirical scoring function 
(SCORE1; revised version 
SCORE2 in 1998) 

NEWLEAD 
(1993) 

X X X   X     X    Steric constraints 

SPLICE 
(1993) 

 X X  X      X    Pharmacophore and steric 
constraints 

GenStar 
(1993) 

X  X  X     X     Steric constraints and ligand-
enzyme contact 

GroupBuild 
(1993) 

 X X  X     X     Force field 

CONCEPTS 
(1993) 

X  X     X     X  Empirical scoring function 

SPROUT 
(1993) 

 X X  X X    X X    Solvent accessible surface, 
hydrogen bonds, electrostatic 
and hydrophobic interactions 

MCSS & 
HOOK 
(1994) 

 X X   X     X    Simplified van der Waals 
potential of non-polar 
interactions 

GrowMol 
(1994) 

X X X     X  X     Simple empirical scoring function 

MCDNLG 
(1995) 

X  X     X      X Potential energy 

PRO LIGAND 
(1995) 

 X X X X     X X    Empirical scoring function 

SmoG 
(1996) 

 X      X  X     Knowledge-based scoring 
function 

BUILDER v2 
(1995) 

X  X   X      X   Steric constraints 

CONCERTS 
(1996) 

 X X     X     X  Force field 
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Name (Year) Building 
blocks 

Primary 
target 
constraints 

Search strategy   Structure sampling   

 At Fr Rc Li DFS BFS Rnd MC EA Gr Lk Lat MD Sto Scoring function 

RASSE 
(1996) 

X  X   X    X     Force field augmented by 
chemical rules 

PRO_SELECT 
(1997) 

 X X   X    X     Empirical scoring function 

SkelGen 
(1997) 

 X X X    X      X Geometric, connectivity and 
chemical constraints 

Nachbar 
(1998) 

 X  X     X     X Terget-specific QSAR model 
based on topological connectivity 
descriptor 

Globus 
(1999) 

 X  X     X     X Molecular similarity based on all-
atom-pairs-shortest-path 
descriptor 

DycoBlock 
(1999) 

 X X  X        χ  Force filed and solvent-accessible 
surface 

LEA (2000) X  x      Χ     χ Target-specific QSAR model 
based on three-dimensional 
descriptors 

LigBuilder 
(2000) 

 X X      Χ χ χ    Empirical scoring function 

TOPAS 
(2000) 

 X  x     Χ     Χ Molecular simirality based on 
topological pharmacophone and 
substructure fingerprints 

F-DycoBlock 
(2001) 

 X x  X        χ  Force field and solvent-accessible 
surface 

ADAPT 
(2001) 

 X x      Χ     Χ Weighted sum of DOCK score, 
clogP, MM, number of rotatable 
bonds and hydrogen bonds 

Pellegrini & 
Field (2003) 

 X x X    χ      Χ Target-specific QSAR model 

SYNOPSIS 
(2003) 

 X x      Χ     Χ Two examples: electric dipole 
moment and empirically derived 
HIV-RT scoring 

CoG (2004) X X  X     χ     χ Molecular similarity based on 
fingerprint descriptor 

BREED 
(2004) 

 X  x  χ     
* 

 
‡ 

   No internal scoring function 
 

LEA3D 
(2005) 

 X X      x     x Flexx docking and various 
molecular prorerties 

*Exhaustive recombination. ‡Exhaustive enumeration. At: atoms, Fr: fragments, Rc: receptor, Li: ligand, DFS: depth-first-search, BFS: 
Breadth-first-search, Rnd: random, MC: Monte Carlo sampling with Metropolis criterion, EA: evolutionary algorithms, Gr: grow, Lk: link, 
Lat: lattice, MD: molecular dynamics, Sto: stochastic. 

Πίνακας Α 

 

Το LUDI είναι ένα πολύ γρήγορο πρόγραμμα με μέσους χρόνους εκτέλεσης 20-300 sec και για αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί διαδραστικά. Επίσης, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στο σχεδιασμό πρωτεΐνών, αλλά δέχεται 

οποιοδήποτε οργανικό μόριο ως δομή-στόχο, και, συνεπώς, μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο στο σχεδιασμό 

host-guest συμπλεγμάτων. Οι μελλοντικές προσπάθειες εστιάζουν στο χειρισμό της ελαστικότητας τόσο του 
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προσδέματος όσο και της πρωτεΐνης, ενώ ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι το LUDI δε λαμβάνει υπόψη -

κατά το σχεδιασμό- παράγοντες όπως η μεταφορά, η μεταβολική σταθερότητα ή η τοξικότητα των ουσιών. 

Το GROW προσφέρει τις δύο επιλογές λειτουργίας, restricted και unrestricted growth, από τις οποίες η πρώτη 

εκτελείται σε χρόνο περίπου 5 min για δημιουργία πεπτιδίων μήκους 6-8 καταλοίπων, ενώ η δεύτερη 

εκτελείται σε χρόνο περίπου 30 min για πεπτίδια ίδιου μήκους. το γεγονός ότι το GROW είναι αρκετά πιο αργό 

από το LUDI οφείλεται στο ό,τι το πρώτο χρησιμοποιεί υπολογισμούς με βάση πεδίο δυνάμεων, ενώ το 

δεύτερο βασίζεται σε γεωμετρικά κριτήρια. Επιπλέον, κύριο μειονέκτημα του GROW είναι ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δημιουργία πεπτιδίων. Τέλος, η μέθοδος που εφαρμόζεται από το GROW είναι 

παρόμοια με το link mode του LUDI. 

Το Builder v.2 έχει το πλεονέκτημα ότι είναι διαδραστικό πρόγραμμα, επιτρέποντας στο βιοχημικό να 

χρησιμοποιεί τη διαίσθησή του σε κάθε βήμα σχεδιασμού μίας ουσίας επιλέγοντας τα καλύτερα templates και 

γέφυρες σε κάθε στάδιο, ενώ το πρόγραμμα εκτελεί την εντατική εργασία εύρεσης αυτών των templates και 

δημιουργίας των γεφυρών. Το πρόγραμμα είναι πιο αργό σε σχέση με άλλα προγράμματα όπως το LUDI και 

το NEWLEAD. Ένα χαρακτηριστικό του Builder v.2 είναι ότι λαμβάνεται υπόψη το σχήμα του υποδοχέα πριν 

τη διαδικασία δημιουργίας γεφυρών, περιορίζοντας το χώρο αναζήτησης για γέφυρες στον επιτρεπόμενο χώρο 

εντός του υποδοχέα.  

Το HOOK χρησιμοποιεί τα MCSS minima σε αντίθεση με το LUDI που χρησιμοποιεί είτε τα αποτελέσματα του 

GRID ή διάφορους κανόνες για την εξαγωγή των functional group sites της περιοχής δέσμευσης. Ο 

υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για τους υπολογισμούς του HOOK κυμαίνεται ανάλογα με τη φύση της 

περιοχής δέσμευσης, των functional group sites και των βάσεων με τα skeletons. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονιστεί ότι το πρόγραμμα χειρίζεται τις πρωτεΐνες, τα skeletons και τις λειτουργικές ομάδες ως άκαμπτες 

(rigid) οντότητες. Παρόλα αυτά, η ελαστικότητα των λειτουργικών ομάδων και της πρωτεΐνης μπορεί να 

ληφθεί υπόψη κατά το χαρακτηρισμό των functional group sites (το MCSS δεν απαιτεί να έιναι άκαμπτες οι 

λειτουργικές ομάδες ή οι πρωτεΐνες), ενώ και η ελαστικότητα των skeletons μπορεί να αναπαρασταθεί 

περικλείοντας ένα αριθμό διαμορφώσεων για κάθε μόριο στη βάση των skeletons (κάτι αντίστοιχο με τα 

conformers στο LUDI). 

Το RASSE είναι αρκετά χρονοβόρο υπολογιστικά, καθώς υιοθετεί τη στρατηγική της συνδυαστικής χημείας για 

την εξερεύνηση των πιθανών προσδεμάτων για ένα συγκεκριμένο υποδοχέα. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι 

η scoring function δε λαμβάνει υπόψη δεσμούς υδρογόνου, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και επιδράσεις του 

διαλύτη, που είναι παράγοντες που συνεισφέρουν στη δέσμευση. Από την άλλη μεριά, το πρόγραμμα μπορεί, 

εκτός από το να εκτελεί de novo σχεδιασμό, να προτείνει νέους υποκαταστάτες για ένα υπάρχον πρόσδεμα, 

που είναι αρκετά βοηθητικό για το βιοχημικό. Επιπλέον, λόγω της εφαρμογής κανόνων σχετικών με την 

εκτίμηση της χημικής λογικότητας και της συνθετικής δυνατότητας, οι ουσίες που παράγονται από το RASSE 

έχουν λογικές χημικές δομές και ισχυρή ικανότητα δέσμευσης στο συγκεκριμένο υποδοχέα. 

Το BREED χρησιμοποιεί πειραματικά καθορισμένες δομές γνωστών προσδεμάτων, που δεσμεύονται στο 

στόχο, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται ούτε διεγματοληψία του χώρου διαμορφώσεων (conformational 

space) για την τοποθέτηση προσδεμάτων ή τμημάτων στο ενεργό κέντρο της πρωτεΐνης, αλλά ούτε 

βαθμολόγηση της καταλληλότητάς τους. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος, το BREED 
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δοκιμάστηκε σε δύο συτήματα-στόχους: την HIV-1 aspartyl protease και την οικογένεια των πρωτεϊνικών 

κινασών. Στην πρώτη περίπτωση, όταν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας αρχικά ένα σετ 10 

αναστολέων, δημιουργήθηκαν 75 δομές στον πρώτο γύρο διασταύρωσης και 716 στο δεύτερο γύρο. Η 

δημιουργία αυτών των 791 πιθανών αναστολέων διήρκησε περίπου 50 min, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους 

όπως το ADAPT και το CONCERTS που απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία δεκάδων ή 

εκατοντάδων ιδεών. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί ένα ικανό αριθμό από δομές 

συμπλεγμάτων προσδέματος-στόχου για να εφαρμοστεί. 

Το PRO_LIGAND δοκιμάστηκε στο σχεδιασμό πεπτιδίων συμπληρωματικών (χρησιμοποιώντας το 

complementary mode) ως προς το ενεργό κέντρο της πρωτεάσης του HIV-1 με ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

καθώς δημιουργήθηκε μία δομή που αναπαραγάγει τη διαμόρφωση του σκελετού ενός γνωστού αναστολέα, 

με πλευρικές αλυσίδες που φαίνονται λογικές. Σε αντίθεση με το GROW, που χρησιμοποιείται για το 

σχεδιασμό πεπτιδίων, το PRO_LIGAND χρησιμοποιεί interaction sites για την τοποθέτηση των τμημάτων, ενώ 

το GROW χρησιμοποιεί μεθόδους βασισμένες στην ενέργεια. Επίσης, το PRO_LIGAND παίρνει απευθείας τις 

διαμορφώσεις για το σχεδιασμό του πεπτιδίου, ενώ το GROW επιτρέπει κάποια χαλαρότητα στο πετίδιο κατά 

τη διάρκεια της σύνθεσής του. Τέλος, σε σχέση με το LUDI, το PRO_LIGAND χρησιμοποιεί μία σχετικά μικρή 

βιβλιοθήκη τμημάτων (περίπου 200 τμήματα) για τη συναρμολόγηση των δομών, αν και δεν επηρεάζεται 

σημαντικά η ποικιλότητα των δομών που προκύπτουν. 

Το SPLICE μπορεί να βελτιωθεί σε δύο σημεία. Αρχικά μπορεί να επιτρέπει σε κάθε χημικό συστατικό 

περιορισμένη ελαστικότητα στη διαμόρφωσή του, επιλέγοντας ένα ποσοστό των non-path ατόμων των 

συστατικών αυτών ως ελαστικά. Κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να εξερευνούν το 

conformational space και να ενισχύουν την πιθανότητα επικάλυψής τους με άλλα συστατικά. Η δεύτερη 

βελτίωση συνίσταται στην ενσωμάτωση γεφυρικών τμημάτων στο SPLICE, ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα 

σύνδεσης τμημάτων εξαιρετικής αλληλεπίδρασης με θέσεις του υποδοχέα. 

Το GenStar, όπως και το GroupBuild, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για πλήρη de novo σχεδιασμό ή για την 

τροποποίηση γνωστών φαρμάκων χρησιμοποιώντας μία δομή-πυρήνα (core). Αμφότερα τα δύο παραπάνω 

προγράμματα δοκιμάστηκαν στα  εξής τρία συστήματα: την FK506 πρωτεΐνη δέσμευσης του ενζύμου FKBP-

12, την πρωτεάση του HIV-1 και την καρβονική ανυδράση τύπου ΙΙ (HCA-II). Τα αποτελέσματα και στις δύο 

περιπτώσεις ήταν ενθαρρυντικά, καθώς δημιουργήθηκαν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες προτάσεις για το 

σχεδιασμό αναστολέων. Το GnStar, όμως, χρησιμοποιεί μόνο sp3 άτομα C και παρουσιάζει ανικανότητα στο 

χειρισμό ετεροατόμων και αρωματικών συστημάτων. 

Το F-DycoBlock είναι το μόνο πρόγραμμα για de novo σχεδιασμό φαρμάκων που ενσωματώνει την 

ελαστικότητα του υποδοχέα (receptor flexibility). Δοκιμάστηκαν 4 τρόποι χειρισμού της ελαστικότητας του 

υποδοχέα (all-atom restrained, backbone restrained, intramolecular hydrogen-bond constrained, active site 

flexible) σε δύο ένζυμα –την κυκλοοξυγενάση-2 (COX-2) και την πρωτεάση του HIV-1, χρησιμοποιώντας για 

τον έλεγχο δύο αναστολείς (SC-558 για την COX-2 και L700417 για την πρωτεάση HIV-1). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πολύ υψηλή ακρίβεια στην ανάκτηση των αναστολέων. Μία πιθανή βελτίωση του προγράμματος, 

εκτός από τον περιορισμό της προσέγγισης LES, είναι η ενσωμάτωση της επίδρασης του διαλύτη. 
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Ένα χαρακτηριστικό του LigBuilder είναι ότι δε γίνεται ελαχιστοποίηση της ενέργειας του μορίου μετά από 

κάθε κύκλο αύξησης. Το πρόγραμμα δημιούργησε χημικές δομές παρόμοιες με γνωστούς αναστολείς όταν 

δοκιμάστηκε σε δύο ένζυμα, τη θρομβίνη και την αναγωγάση του διϋδροφυλλικού οξέος (DHFR). 

Το ADAPT χρησιμοποιεί ως συνάρτηση αξιολόγησης το molecular docking, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται 

πληροφορίες για γνωστά προσδέματα σε ένα συγκεκριμένο ενεργό κέντρο. Κάτι τέτοιο αποτελεί βασικό 

πλεονέκτημα, καθώς η αλληλούχιση του γονιδιώματος και η μετα-γενωμική ανάλυση παράγουν ένα 

αυξανόμενο αριθμό νέων πρωτεϊνών-στόχων για τις οποίες δεν είναι γνωστές πληροφορίες δέσμευσης. Το 

κύριο μειονέκτημα αυτής της scoring function είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τους υπολογισμούς.  

Το SYNOPSIS χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση νέων αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης του HIV-1. 

Μετά από αρκετά τρεξίματα του προγράμματος, το SYNOPSIS κατέληξε στην επιλογή 28 διαφορετικών δομών 

και την αποτελεσματική σύνθεση 18 μορίων. Οι τιμές IC 50  και CC 50  αυτών των 18 μορίων καθορίστηκαν 

πειραματικά. Από τη συλλογή αυτών των 18 ουσιών, 10 παρουσίασαν ενέργεια αναστολέα, 4 ήταν 

κυτοτοξικές και 4 ήταν αδρανείς. Επομένως, το 56% των μορίων που συντέθηκαν αποδείχτηκαν ενεργά in 

vitro κάτω από το επίπεδο των 100μΜ, κάτι που συγκρίνεται ικανοποιητικά με τα αποτελέσματα από ένα 

τυπικό και ένα biased HTS πείραμα. 

Το LEA3D εφαρμόστηκε στην περιοχή δέσμευσης της TMPKmt (thymidine monophosphate kinase of 

Mycobacterium tuberculosis) για τη δημιουργία αναλόγων ενός από τους φυσικούς υποκαταστάτες της. 

Ανάμεσα στις 22 ουσίες που ελέγθηκαν, οι 17 επιδεικνύουν ανασταλτική ενέργεια σε μικρομοριακό επίπεδο. 

Ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού προηγούμενης 

γνώσης σχετικά με μία συγκεκριμένη περιοχή δέσμευσης με το πρωτόκολο σχεδιασμού προσδεμάτων είτε 

μέσω επιβολής μίας καθορισμένης αλληλεπίδραση που είναι γνωστό ότι υπάρχει ή μέσω επιλογής 

κατευθύνσεων ανάπτυξης χρησιμοποιώντας μερικώς δημιουργηθέντα μόρια ως τμήματα επανέναρξης (restart 

fragments). Η συνατότητα αυτή υπάρχει και στο SMoG. Μία πιθανή βελτίωση του LEA3D αφορά στην 

καλύτερη πρόβλεψη του docking score χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μία force field scoring function, όπως 

το CHARMM. 

Το MCDNLG δημιουργεί δομές που απαιτούν μερικές τροποποιήσεις προτού επιτευχθεί η σύνθεσή τους, αν και 

σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε κάποια τρεξίματα με την πρωτεάση του HIV-1, το πρόγραμμα δημιουργεί 

αμέσως ουσίες ικανές να συντεθούν. Μία πιθανή βελτίωση του προγράμματος είναι η δημιουργία τεχνικών για 

το αυτόματο φιλτράρισμα των δημιουργούμενων δομών, ώστε να επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση 

προσδεμάτων υπερβολικά όμοιων με αυτά που δημιουργήθηκαν προηγούμενα. 

Το SMoG είναι το μοναδικό de novo πρόγραμμα που χρησιμοποιεί μία knowledge-based scoring function. Το 

πρόγραμμα είναι αρκετά γρήγορο επιτρέποντας τη δημιουργία κα΄θε μορίου σε δευτερόλεπτα σε ένα PC. Ένα 

ακόμη πλεονέκτημα του SMoG είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας προσδεμάτων που μπορούν να 

δεσμεύονται σε 2 γειτονικές κοιλότητες της επιφάνειας μίας πρωτεΐνης μέσω προσεκτικής παρέμβασης στη 

διαδικασία αύξησης χρησιμοποιώντας restart fragments.  

Το CONCERTS είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το de novo σχεδιασμό φαρμάκων, το οποίο μπορεί να έχει 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν συνδυαστεί με προγράμματα όπως το HOOK, που είναι αποδοτικά όσον 

αφορά την ένωση ασύνδετων τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή το CONCERTS θα μπορούσε να 
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χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μικρών macrofragments, τα οποία στη συνέχεια θα τροφοδοτούνταν στο 

HOOK. 

Η μέθοδος Pellegrini & Field φαίνεται αρκετά υποσχόμενη μετά την εφαρμογή της στη νευραμινιδάση του ιού 

της γρίπης. Ένα σημαντικό μειονέκτημά της, όμως, είναι ότι ο υπολογιστικός χρόνος είναι αρκετά μεγαλύτερος 

σε σχέση με άλλα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας. Επιπλέον, η scoring function που δημιουργήθηκε για 

τον έλεγχο της ικανότητας του αλγορίθμου να δημιουργήσει πιθανά προσδέματα για τη νευραμινιδάση θα 

πρέπει να βελτιωθεί για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος σε άλλους πρωτεϊνικούς στόχους. 
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5. Συμπεράσματα 
 
Σε πολλές φαρμακευτικές εταιρείες η διαδικασία ανακάλυψης φαρμάκων βασίζεται στη μέθοδο HTS (High 

Throughput Screening) ως την κυριότερη πηγή νέων hit-to-lead υποψηφίων ουσιών. Πρόκειται για άμεση 

συνέπεια της έλλειψης γνώσης για τα χαρακτηριστικά, που καθορίζουν τη λειτουργία των επιθυμητών 

προσδεμάτων, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας ανακάλυψης. Ο de novo σχεδιασμός φαρμάκων αναμένεται 

να αποτελέσει -ολοένα και περισσότερο- μία συμπληρωματική στρατηγική της μεθόδου HTS μέσω ποικίλων 

τρόπων, όπως προτείνοντας νέες χημικές οντότητες ή χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα γνώση ως προς 

προσδέματα αναφοράς ή μοντέλα υποδοχέων. 

Ο αυτοματοποιημένος de novo σχεδιασμός φαρμάκων έχει αποδείξει την αξία του ως προς την ανακάλυψη και 

αναγνώριση hit-to-lead δομών. Τα σχεδιασμένα μόρια παρέχουν συχνά εκπληκτικές ιδέες στο βιοχημικό και 

βοηθούν στη δημιουργία πρωτότυπων ουσιών-οδηγών (leads) με επιθυμητές ιδιότητες. Για την περαιτέρω 

αποδοχή των δημιουργούμενων -με χρήση Η/Υ- μορίων, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι σημερινοί 

περιορισμοί αυτών των τεχνικών σχεδιασμού. Μία αδυναμία είναι η ανικανότητα των προγραμμάτων για de 

novo σχεδιασμό να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την ελαστικότητα της πρωτεΐνης-στόχου. Αν και υπάρχουν 

παραδείγματα docking μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη την ελαστικότητα του υποδοχέα, σπανίζουν τα 

παραδείγματα στο χώρο του εξ αρχής σχεδιασμού[46-48]. Το γεγονός αυτό είναι, πιθανόν, αποτέλεσμα του 

συνδυαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο de novo σχεδιασμός· η ελαστικότητα του υποδοχέα 

προσθέτει ακόμη μία δύσκολη σκοπιά σε αυτό το συνδυαστικό πρόβλημα. 

Οι περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες-οδηγοί αποτελούν μέρος μία περιορισμένης συλλογής χημικών τύπων 

(chemotypes)[74]. Πολλές φαρμακευτικές εταιρείες στρέφουν την προσοχή τους σε αυτό τον περιορισμένο 

αριθμό ομάδων δομών. Η χημική ποικιλότητα των πιθανών leads που ανακαλύπτονται από μεθόδους HTS 

περιορίζεται, συνεπώς, από την ποικιλία των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούνται για screening. O de novo 

σχεδιασμός προσφέρει μία πιο ευρεία εξερεύνηση του χημικού χώρου και επομένως καθιστά δυνατή την 

αναγνώριση πρωτότυπων scaffolds (δηλαδή βασικών τμημάτων των leads). Οι στρατηγικές για fragment-

based screening, όπως NMR[3] και high throughput X-ray crystallography, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την αναγνώριση νέων chemotypes, προτείνοντας αρχικούς προσανατολισμούς δομικών τμημάτων για 

επακόλουθη –υποβοηθούμενη από υπολογιστές- σύνδεση και αύξηση. Εν τούτοις, η πρόβλεψη των 

σημαντικών ιδιοτήτων ενός φαρμακευτικού μορίου (primary και secondary target constraints) είναι 

περιορισμένη. Τα μόρια, που έχουν θεωρηθεί ως τα καλύτερα από ένα τρέξιμο ενός προγράμματος για de 

novo σχεδιασμό, σπάνια αποτελούν την προτιμητέα επιλογή ενός βιοχημικού. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

αρκετά πλήρως αυτοματοποιημένα προγράμματα για εξ αρχής σχεδιασμό φαρμάκων, παραμένει ανθρώπινο το 

κρίσιμο έργο της επιλογής των περισσότερο υποσχόμενων μορίων. 

Ένας σημαντικός στόχος του de novo σχεδιασμού φαρμάκων είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους 

βιοχημικούς μέσω των χημικών μοτίβων που αναγνωρίζονται. Τελικά, ο σκοπός είναι η βοήθεια στην 

αναγνώριση hit-to-lead ουσιών και η διεύρυνση του χημικού ορίζοντα. 
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