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1. Úvod  
 
Vývoj léků představoval vždy velmi složitý a náklad-

ný problém. Moderní využití výpočetních technologií 
v tomto oboru nejen že poskytuje mnoho užitečných infor-
mací o strukturách sloučenin potenciálních léčiv ještě před 
jejich syntézou, ale především umožňuje zefektivnit celý 
proces, snížit finanční náklady a vývoj nových léků značně 
urychlit. Z těchto důvodu dnes hrají výpočetní technologie 
ve farmaceutickém výzkumu velmi podstatnou úlohu. 
Účelem procesu počítačového návrhu léčiv je představení 
takové molekuly, která bude jako ligand interagovat 
se specifickým biologickým cílem – receptorem, a jejich 
vazba zapříčiní pozitivní biologickou odpověď v léčbě 
určitého onemocnění. Článek prezentuje stručné shrnutí 
výpočetních metod využívaných v současném výzkumu 
léčiv a zaměřuje se především na využití efektivního far-
makoforového modelování. 

 
 

2. Výzkum léčiv a role výpočetních technologií 
 
Ač lidé využívali léčivé účinky přírodních látek od 

nepaměti, za oficiální počátek moderní éry farmakologie 
je označován rok 1805, kdy byl poprvé izolován a popsán 
morfin1. Tento objev podnítil myšlenku zprostředkování 
farmakologických účinků léčiv specifickými interakcemi 
v lidském těle a vedl k izolaci řady dalších alkaloidů. Vý-
zkum léčiv (DD – drug discovery) byl ve svém vývoji 
kromě chemie a farmakologie dále významně ovlivňován 
a propojován s poznatky z mnoha jiných vědních disciplín 
– mikrobiologie, biochemie, molekulární biologie, geneti-
ky, strukturní biologie, genomiky, výpočetních technolo-

RACIONÁLNÍ NÁVRH LÉČIV S VYUŽITÍM FARMAKOFOROVÉHO MODELOVÁNÍ 

Obr. 1. Schéma znázorňuje proces vývoje léčiv – od objevu ke komercializaci (převzato z cit.3) 
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gií, bioinformatiky a dalších. Dnešní podoba tohoto oboru 
je proto důkazem značné interdisciplinární provázanosti 
a komplexnosti2. Neopominutelnou složkou moderního 
návrhu léčiv představuje především využití výpočetních 
technologií. 

  Navrhování léčiv za využití výpočetních metod 
(CADD – computer-aided drug design) se stalo nedílnou 
součástí moderního přístupu tohoto oboru. Výpočetní tech-
nologie jsou využívány v mnoha stádiích celého procesu, 
hlavní úlohu však sehrávají především již v prvních fázích 
výzkumu (obr. 1) – při charakterizaci aktivního místa, 
validaci biologického cíle, prohledávání databází, identifi-
kací „hit“ struktur (bioaktivních sloučenin, které ve speci-
fickém testu vyvolávají pozitivní odpověď), optimalizaci 
vůdčích tzv. „lead“ struktur (bioaktivních sloučenin nadále 
vykazujících pozitivní odpověď v závislosti na dávce i ve 
složitějších testovacích modelech), či předpovědi farma-
kokinetických a farmakodynamických vlastností látek.  
 
 
3.  Stručný přehled výpočetních metod 

pro racionální návrh léčiv 
 
Počítačové simulace poskytují ke zkoumaným struk-

turám informace, které jsou jinak laboratorními testy ob-
tížně zjistitelné, a dokáží tak zvýšit pravděpodobnost, že 
budou vybrané sloučeniny k syntéze aktivní. Navíc jsou 
takové testy (označované in silico) rovněž méně finančně 
nákladné.   
 
3.1. Návrh léčiv dle struktury cílové biomolekuly 

nebo dle jejich ligandů? 
 
Postup v procesu racionálního návrhu léčiv se přede-

vším odvíjí od dostupnosti informace o struktuře biologic-

kého cíle (obr. 2). Některé výpočetní metody lze využít 
pro návrh léčiv dle struktury cílové sloučeniny (SBDD – 
structure-based drug design). Lze ovšem zvolit také opač-
ný přístup využívající informace o ligandech, které 
s cílovou sloučeninou interagují (LBDD – ligand-based 
drug design) (obr. 3). Mezi nejvýznamnější metody SBDD 
řadíme především molekulové dokování (docking), jež 
představuje výpočetní metodu molekulového modelování 
prováděnou za účelem nalezení ligandu co nejlépe vyho-
vujícího vazebnému místu na receptoru.  Výpočty jsou 
založeny na odhadu vazebných energií ligandů 
s receptorem, přičemž tyto interakce lze vyjádřit několika 
různými parametry. 

 

3.2. Kvantitativní vztah struktury s aktivitou 
a vlastnostmi sloučeniny 
 
CADD zahrnuje také metody QSAR (quantitative 

structure-activity relationships) a QSPR (quantitative 
structure-property relationships). Metody QSAR jsou dle 
IUPAC definovány jako metody umožňující kvantitativní 
vyjádření vztahů mezi chemickou strukturou sloučenin 
a jejich farmakologickou aktivitou5, metody QSPR pak 
představují přístup kvantitativních metod popisujících 
vztahy mezi chemickou strukturou a fyzikálními vlastnost-
mi daných sloučenin6. 

 
3.3. Virtuální skríning a strategie výběru sloučenin 

 
Virtuální skríning (VS – virtual screening) doplňující 

vysoko propustný skríning (HTS – high throughput scree-
ning) představuje výpočetní metodu DD prováděnou za 
účelem výběru „hit“ sloučenin8. Jedná se o prohledávání 
velmi rozsáhlých databází molekul na základě stanovené-
ho filtru a rychlé nenákladné vyhodnocení, které z chemic-

Obr. 2. Schéma znázorňuje několik různých metod využívaných v CADD (převzato z cit.4) 
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kých sloučenin by mohly být potenciálně vhodné 
k syntéze. Metody VS se dělí analogicky opět na dvě kate-
gorie – skríning dle struktur cílové biomolekuly nebo je-
jich ligandů. 

Při prohledávání databází je nutno vzít do úvahy 
i koncept bioisostericity. Jako bioisostery jsou označovány 
sloučeniny s podobnými biologickými vlastnostmi, které 
vznikají při záměně atomu (nebo skupiny atomů) ve slou-
čenině podobným atomem (nebo skupinou atomů)5, často 
se jedná o záměnu funkčních skupin. Tento koncept vy-
chází z principu isosterie, který při takové záměně předpo-
kládá zachování podobných fyzikálně-chemických vlast-
ností při současném zachování rozložení elektronové hus-
toty. 

Samotný fakt, že jsme nalezli sloučeninu s požadova-
nou aktivitou, však není plně dostačující. Mimo správného 
účinku musí látka prokázat rovněž svou biodostupnost, 
netoxicitu, patentovatelnost či dostatečně dlouhý poločas 
života v krevním řečišti. Důležitou roli v procesu návrhu 
léčiv proto představuje i zavedení počítačových programů 
předpovídajících farmakokinetické interakce sloučenin na 
úrovni procesů ADMET (absorpce, distribuce, metabolis-
mus, eliminace, toxicita)9 či hodnocení tzv. drug-likeness 
kritérií, díky kterým lze filtrovat látky s vhodnou bio-
dostupností a nižší toxicitou. Mezi nejznámější kritérium 
patří Lipinskiho pravidlo pěti. Bylo zavedeno na základě 
výpočtů vlastností tisíců léčiv a určuje nižší pravděpodob-
nost absorpce či prostoupení membránami u takových 
sloučenin, které  nesplňují následující pravidla10: 
 max. 5 donorů vodíkových vazeb (NH, OH), 
 max. 10 akceptorů vodíkových vazeb (N, O), 
 MW < 500, 
 rozdělovací koeficient oktanol-voda logP < 5, 
 max. 5 rotovatelných vazeb. 

 

4. Zaměřeno na farmakoforové modelování 
 
4.1. Definice farmakoforu 

 
Ač má koncept farmakoforů své základy již na počát-

ku 20. stol., kdy Paul Ehrlich představil své pojetí toxoforů 
(soubor chemických skupin zodpovědných za toxické 
účinky) a haptoforů (soubor chemických skupin zodpověd-
ných za vazbu)11, za původ farmakoforů je pokládána až 
práce Montyho Kiera, který první farmakofory vypočítal 
a publikoval na konci 60. let (cit.12). Dle moderní definice 
IUPAC je za farmakofor považován soubor sterických 
a elektronických vlastností, které jsou nezbytné k zajištění 
optimálních supramolekulárních interakcí se specifickým 
biologickým cílem a k ovlivnění jeho biologické odpově-
di5. U CADD tak tedy označujeme jistý abstraktní model 
charakteristických vlastností léčiv nezbytných pro jejich 
účinnost.  

 
4.2. Návrh léčiv dle farmakoforového modelu 

 
Existuje několik možných přístupů a metod, jak lze 

farmakoforové modelování při CADD využít (PBDD – 
pharmacophore-based drug design). Kromě manuálního 
vytváření a úprav modelu je dnes umožňují počítačové 
programy generovat i automaticky z databáze ligandů, 
navrhnout na základě porovnání farmakoforů interagují-
cích protein-ligandových komplexů (PLIF – protein-ligand 
interaction fingerprints) či sestavit farmakoforový konsen-
sus zarovnáním známých ligandů. Metody farmakoforové-
ho modelování mohou být využity jak u LBDD, tak mo-
hou být velmi přínosné i v případech SBDD4. U přístupu 
LBDD může být ze souboru aktivních (či neaktivních) 
molekul generován farmakoforový model na základě spo-
lečných vlastností podstatných pro biologickou aktivitu, 
u SBDD se naopak farmakofory využívají ke studiu vazeb-

Obr. 3. Znázornění dvou běžně využívaných přístupů racionálního návrhu léčiv – ligand-based drug design (LBDD) a structure-
based drug design (SBDD) (převzato7) Vlevo: LBDD – objekty sférického tvaru představují distribuci specifických vlastností farmako-
forového modelu. Vpravo: SBDD – dokovaný ligand v kapse receptoru  
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ných míst mezi cílovým proteinem a ligandy (obr. 3). Hy-
potézy obou přístupů lze kombinovat. 

  Pro sestavení farmakoforového modelu je nutno po 
vyhodnocení informací o dostupných strukturách přede-
vším identifikovat farmakoforové vlastnosti (elementy) 
a jejich určité prostorové uspořádání. Pozice mohou být 
reprezentovány specifickým atomem nebo molekulou, 
může se však jednat také o významná geometrická centra 
určité množiny atomů či o projektované pozice určujících 
potenciální optimální střed distribuce daných vlastností. 
Každá farmakoforová vlastnost se tedy vztahuje ke speci-
fické části vyhledávané struktury. Mezi různé typy farma-
koforových vlastností patří schopnost této substruktury 
představovat donory nebo akceptory vazeb, ligandy kovů, 
ionty, pozitivně či negativně nabité skupiny, hydrofobní 
nebo hydrofilní interakce, elektrostatické interakce, aroma-
tické kruhy a jiné5. V neposlední řadě lze zahrnout do vý-
počtů také objem a tvar požadované sloučeniny (obr. 4).  

Výběr vhodné metody pro výpočet farmakoforových 
vlastností a jejich pozic je závislý na mnoha důležitých 
aspektech všech substruktur – především pak na způsobu 
reprezentace jejich topologických a 3D atributů13. Speci-
fické vlastnosti a jejich pozice jsou pak v abstraktním mo-
delu reprezentovány objekty sférického tvaru znázorňující-
mi distribuci variací každé z nich, případně navíc i vyme-
zením tvaru určujícím velikost celkové hledané struktury 
nebo naopak oblast, kterou by žádná z výsledných konfor-
mací překračovat neměla (obr. 4). Kromě vlastností farma-
koforového modelu je nutno stanovit také geometrické 
vztahy, které musí každá vlastnost v rámci určité konfor-
mace splňovat. Virtuální skríning dle farmakoforů (PBVS 
– pharmacophore-based virtual screening) využívá farma-
koforové modely k prohledávání databází a identifikaci 

kompatibilních molekul s požadovanými vlastnostmi. Dle 
nadefinovaného farmakoforového dotazu (pharmacophore 
query) lze pomocí kompletní konformační analýzy vyhod-
notit „kandidátní farmakofor“. Po analýze výsledků pro-
hledávání daným farmakoforem pak následuje posuzování 
seznamu molekul, které navoleným parametrům vyhovují 
nejlépe a stanovení „hit“ struktur. Existuje mnoho různých 
algoritmů, jak výsledků konformační analýzy dosáhnout, 
přičemž každý z nich zohledňuje jiné parametry. Patří sem 
genetické algoritmy, metody založené na molekulární me-
chanice, randomizaci či minimalizaci energie a jiné13.  

 
4.3. Počítačové programy pro farmakoforové 

modelování 
 
Prvním výpočetním programem vyvinutým pro far-

makoforové prohledávání byl Catalyst, dnes známý pod 
názvem Accelrys14. Mezi další komerční software využí-
vaný pro PBDD patří LigandScout, MOE, PHASE, DS, 
GASP a mnoho dalších4, mezi freeware nástroje řadíme 
např. Pharmer, PharmMapper ZINCPharmer či Phar-
maGist8. Pojetí farmakoforů a modelovacích algoritmů se 
může v každém programu lišit. 

 
4.4. Přínos a perspektivy farmakoforového 

modelování 
 
Využití farmakoforů se osvědčilo jako jeden 

z nejefektivnějších přístupů racionálního vývoje léčiv a na 
základě farmakoforového prohledávání databází již byla 
objevena řada kandidátních struktur léčiv15. Za hlavní pří-
nos farmakoforového modelování lze považovat jejich 
úspěšnost nalézt sloučeniny s podobnou biologickou akti-

Obr. 4. Příklad farmakoforu vytvořeného na základě podobných vlastností zarovnaných proteinových struktur. Znázorněný farma-
kofor byl vygenerován v programu MOE12 ze souboru několika zarovnaných inhibitorů.  Vlevo: Sférické objekty znázorňují distribuci 
společných farmakoforových vlastností zarovnaných ligandů. Optimum interakce je určeno centrem daného sférického objektu. Vpravo: 
jako další kritérium farmakoforu je zahrnut i objem a tvar hledané molekuly 
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vitou, které si na první pohled nemusí být vůbec podobné 
(scaffold-hopping).  Prvním lékem, jež byl díky farmako-
forům objeven a posléze i uveden na trh, se stal tirofiban16 
– známý pod komerčním názvem Aggrastat. Ten byl orga-
nizací FDA klinicky schválen v roce 1999 a je užíván jako 
antiagregační lék ke snížení výskytu trombotických kardi-
ovaskulárních příhod u pacientů s akutním koronárním 
syndromem bez elevací segmentu ST (NSTE-ACS – non-
ST-segment elevation acute coronary syndrome). Narůsta-
jící využití konceptu farmakoforů v posledních letech jas-
ně dokazuje i graf reprezentující rostoucí trend počtu rele-
vantních článků databáze PubMed (obr. 5). 

Nezbytnou snahou nejnovějších inovativních přístupů 
práce s farmakofory je především zahrnout do výpočtů 
kvůli rozdílné stabilitě komplexů také dynamické simulace 
molekul17. 

K hlavním nevýhodám PBDD patří především závis-
lost na databázích obsahujících omezený počet molekulo-
vých konformací, s čímž souvisí také snížená pravděpo-
dobnost identifikace aktivních sloučenin. Rovněž je nutno 
u predikcí PBVS vzít do úvahy i možné pochybení výpo-
čtů a fakt, že jsou stejně jako ostatní metody CADD výpo-
četně velmi náročné.  

 
 

5. Závěr 
 
I přesto, že jsou možnosti CADD limitovány a proza-

tím není reálné v počítačích simulovat úplnou komplexitu 
biologických systémů, očekává se, že s dalším rozvojem 
bude význam výpočetních technologií ve výzkumu léčiv 
nadále stoupat18. Od svého zavedení v roce 1968 se farma-

kofory ukázaly jako velmi užitečný koncept. V moderním 
přístupu CADD se stalo farmakoforové modelování důle-
žitým nástrojem a jeho další využívání má perspektivní 
budoucnost. 

 
Seznam zkratek a akronymů 
 
ADMET absorpce, distribuce, metabolismus, elimina-

ce, toxicita (absorption, distribution, meta-
bolismus, elimination, toxicity) 

CADD návrh léčiv za využití výpočetních metod 
(computer-aided drug design) 

DS Discovery Studio 
DD výzkum léčiv (drug discovery) 
HTS vysoko propustný skríning (high throughput 

screening) 
LBDD návrh léčiv dle ligandu (ligand-based 

drug design) 
MOE (Molecular Operating Environment) 
MW molekulová hmotnost (molecular weight) 
NSTE-ACS akutní koronární syndrom bez elevací seg-

mentu ST (non-ST-segment elevation acute 
coronary syndrome) 

PBDD návrh léčiv dle farmakoforu (pharmacophore-
based drug design) 

PBVS virtuální skríning dle farmakoforů 
(pharmacophore-based virtual screening) 

PLIF porovnávání interakcí protein-ligandových 
komplexů (protein-ligand interaction fin-
gerprints) 

SBDD návrh léčiv dle struktury cílové sloučeniny 
(structure-based drug design) 

VS virtuální skríning (virtual screening) 
QSAR kvantitativní vztahy mezi strukturou a akti-

vitou (quantitative structure-activity relation-
ships) 

QSPR kvantitativní vztahy mezi strukturou a vlast-
nostmi (quantitative structure-property rela-
tionships) 
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Pharmacophore Modelling Used in Rational Drug De-
sign 

 
Development of information technologies in recent 

decades has facilitated also a great progress in the develop-
ment of new drugs. Methods of Computer-Aided Drug 
Design allow us to explore the spatial interaction between 
the receptor and a potential drug. The review deals with a 
brief summary of these computational methods and is 
mainly focused on pharmacophore modelling, one of the 
modern approaches in drug design that has proved to be 
a useful tool. 


