
Förbättring av datormodeller för jämförelser av läkemedel via alkemiska omvandlingar

Det finns utmaningar med datormodeller av läkemedel som binder till pro-
teiner p̊a olika sätt. Genom att göra modellen mer overklig kan osäkerheten
i resultatet bli mindre.

Ett läkemedel har ofta som mål att binda till ett protein i kroppen. Förloppet
kan studeras med hjälp av datorer, vilket skulle kunna göra processen att f̊a fram nya
läkemedel kortare och billigare än genom att enbart h̊alla sig till kemisk syntes av
läkemedelskandidater. För att spara p̊a datorkraft gör man förenklingar av verkligheten.
En förenkling är molekyldynamik, där man behandlar atomer som biljardbollar som
far omkring och molekyler som biljardbollar som sitter fast i varandra med res̊arer.
Den grundläggande fysikens lagar förenklas ocks̊a till en uppsättning regler som kallas
kraftfält. Kraftfält kan specialkonstrueras till varje studerat system för att f̊a s̊a bra
överensstämmelse med verkligheten som möjligt.

Med molekyldynamik kan man jämföra tv̊a liknande läkemedel genom att i datorn “alkemiskt”
omvandla det ena läkemedlet till det andra. “Alkemiskt” ska här först̊as som att omvan-
dlingen sker p̊a ett sätt som inte skulle kunna ske i verkligheten.

Ett läkemedel kan ibland binda till ett protein p̊a flera olika sätt. Om man med da-
torns hjälp vill jämföra olika läkemedels förmåga att binda till ett givet protein blir detta
ett problem. En metod är att i datorn “skala bort” de delar som ser olika ut för de
olika bindingssätten till en minsta gemensamma nämnare och sedan l̊ata den växa ut
till önskad position. Detta är en stegvis process och i varje steg kan b̊ade proteinet och
läkemedlet röra p̊a sig mycket, vilket kan ge upphov till osäkra resultat. För att r̊ada bot
p̊a dessa problem har det här utvecklats en metod för att h̊alla fast b̊ade proteinet och
liganden samt hindra omkringfarande vattenmolekyler fr̊an att närma sig de försvinnande
atomerna. Dessa hinder är helt artificiella, s̊a man kan säga att modellen blir mer overklig
med dessa, trots att säkrare resultat uppn̊as. Modellsystem för metoden är en molekyl
som binder till HIV-1 proteas, ett viktigt protein för HIV-viruset. Modellsystemet har
tv̊a sätt för molekylen att binda till proteinet, kallade “Ortho” och “Hexa”.

Ett problem som upptäcktes vid simuleringar med molekyldynamik var att “Hexa”
posen visade sig kunna lossna fr̊an den position som experiment säger att den ska ha,
vilket kan bero p̊a felaktigheter i det konstruerade kraftfältet. En del ändringar i kraftfältet
testades. N̊agra förändringar har visat p̊a förbättring, men för att lösa problemet fullständigt
krävs vidare undersökningar.
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