
Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/2:117-144 

 

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska. Zakład Chemii Analitycznej 
Katedry Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 90-151 Łódź, Muszyńskiego 1;  
e-mail: elzbieta.brzezinska@umed.lodz.pl 

Badania in silico w przewidywaniu zdolności przenikania 

leków przez barierę krew-mózg 
 

In silico prediction of blood-brain barrier penetration of drugs 
 

ELŻBIETA BRZEZIŃSKA 
 

Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii Medycznej 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 
 

Streszczenie 
Bariera krew-mózg (ang. Blood-brain barrier - BBB) jest złożonym systemem, 
który oddziela ośrodkowy układ nerwowy (OUN) od krwioobiegu. Zdolność 
przenikania bariery krew-mózg (ang. Blood-brain barrier permeability – BBBp) 
stanowi jedną z najważniejszych właściwości farmakokinetycznych dla leków 
działających ośrodkowo. Równocześnie, poziom przenikania do mózgu leków 
działających poza OUN powinien być niski, dla uniknięcia ośrodkowych działań 
niepożądanych. Ustalenie BBBp substancji leczniczej jest ważnym elementem 
projektowania leków. Najczęściej używanym wskaźnikiem poziomu przenikania 
jest współczynnik rozdziału pomiędzy mózg i krew (log BB). Modele 
matematyczne ilościowej zależności pomiędzy strukturą i aktywnością (ang. 
quantitative structure-activity relationship - QSAR) dają możliwość przewidy-
wania parametru log BB na podstawie badania struktury związku chemicznego. 
Doświadczalne ustalanie wartości log BB jest trudne, czasochłonne i praco-
chłonne. Bardzo przydatna jest więc możliwość przewidywania współczynnika 
rozdziału związku pomiędzy mózg i krew, na podstawie właściwości fizyko-
chemicznych lub ich struktury. Znacząca rola różnych deskryptorów molekular-
nych w przewidywaniu log BB została udowodniona w wielu doświadczeniach. 
W niniejszej pracy opisano najważniejsze z parametrów, często używanych do 
tworzenia modeli QSAR oraz popularne metody modelowania QSAR. 
Stosowanie modeli in silico, opartych na metodach QSAR, jest bardzo 
rozpowszechnione. We wstępnej fazie poszukiwania leku użyteczność tych 
metod jest ograniczona brakiem dostępu do danych z badań in vivo. 
 
Słowa kluczowe: bariera krew-mózg, modelowanie QSAR, deskryptory 
molekularne. 
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Abstract 
Blood-brain barrier (BBB) is a complex cellular system, which separates the 
brain and central nervous system (CNS) from the bloodstream. BBB 
permeability (BBBp) is one of the most important pharmacokinetic properties 
not only for CNS-active drugs. The brain penetration of CNS-nonactive drugs 
should be very low to minimize the unwanted CNS side effects. Determination 
of BBBp of therapeutic compounds is an important component in the design of 
drugs. Usually the blood-brain partition coefficient (log BB) is used to determine 
BBB permeability of chemical compounds. Quantitative structure-activity 
relationship (QSAR) models offer predicting log BB from the molecular 
structure of a compound. Experimental determination of log BB of the 
compound is difficult, labour-consuming and time-consuming. It is desirable to 
predict the blood-brain partition coefficient of compounds from their molecular 
structures or from physicochemical properties. Various descriptors have been 
revealed in many studies to be important for predicting BBBp of small 
molecules via passive diffusion. The most important descriptors usually used to 
build QSAR models and the QSAR modeling methods were presented in this 
work. The in silico models based on QSAR are frequently used, but are limited 
by the restricted accessibility of in vivo data during the early drug discovery 
phase. 

 
Key words: blood-brain barrier (BBB), QSAR modeling, molecular descriptors. 
 

 

Wstęp 

 

Bariera krew-mózg (ang. Blood-brain barrier – BBB) jest złożonym 

systemem biologicznym, utworzonym z gęstej sieci ciasno splecionych komórek 

śródbłonka kapilarnych naczyń mózgowych o unikalnej charakterystyce, 

glejowych komórek okołowłośniczkowych, różnorodnych enzymów meta-

bolizujących i białkowych transporterów błonowych [1-3]. Równocześnie, 

w splocie naczyniówkowym występuje bariera krew-płyn mózgowordzeniowy. 

Dystrybucja leków do OUN z krwi jest procesem, w którym przenikanie leku do 

mózgu zależy raczej od transportu transkomórkowego niż parakomórkowego. 

Jedną z przyczyn jest obecność ciągłych obwódek desmosomalnych śródbłonka 
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mózgowych naczyń włosowatych. W przypadku bariery krew-płyn mózgowo-

rdzeniowy osłonkami desmosomalnymi połączone są komórki nabłonkowe.  

BBB jest statyczną barierą anatomiczną, ale również barierą dynamiczną, 

w której funkcjonują białkowe transportery wypływu (ang. efflux) i wychwytu 

(ang. influx). Transportery błonowe obecne są w komórkach śródbłonka 

mózgowych naczyń włosowatych i w splocie naczyniówkowym. Transportery te 

efektywnie usuwają z komórki wiele związków chemicznych o różnej 

strukturze. Najważniejsze z nich to glikoproteina P (P-gp) i polipeptydy 

transportujące aniony organiczne (rodzina OATP) [4-7]. Mózg jest więc 

izolowany od krążenia ogólnego przez jedną z najskuteczniejszych barier 

fizjologicznych. Bariera ta utrzymuje homeostazę mózgu, ogranicza 

wnikanie endogennych związków chemicznych i chroni przed dostępem 

ksenobiotyków [8]. Z tego powodu poszukiwanie nowych potencjalnych leków, 

których cel biologiczny znajduje się w centralnym układzie nerwowym, jest 

szczególnie trudnym wyzwaniem [9]. Penetracja bariery mózgowej jest przy tym 

ważna nie tylko dla leków działających w mózgu, ale również dla ośrodkowych 

działań ubocznych leków działających obwodowo [10]. Oszacowanie 

możliwości przenikania bariery krew-mózg (ang. Blood-brain barrier 

permeability – BBBp) pożądane jest na różnych etapach projektowania i badania 

leku.  

Podczas badań wstępnych, w projektowaniu leku najczęściej wykorzystuje 

się wybrane, proste metody niewymagające wykonania doświadczeń 

laboratoryjnych. Jest to faza identyfikacji związków chemicznych, których 

budowa pozwala na osiągnięcie oczekiwanych właściwości fizykochemicznych. 

Wiele spośród rozpatrywanych w tej fazie badań związków nie zostało dotąd 

zsyntezowanych. Możliwa jest więc wyłącznie wirtualna obserwacja ich 

struktury i przewidywania właściwości. Grupa ta, zwykle bardzo liczna, 

zawężana jest poprzez wybór tak zwanej substancji wiodącej, która posiada 

oczekiwane cechy potencjalnej struktury aktywnej. Substancja wiodąca 

poddawana jest następnie optymalizacji struktury, w celu uzyskania konkretnego 



Badania in silico dla bariery krew-mózg 120

związku chemicznego o założonym działaniu biologicznym. Te dwa ostatnie 

etapy badań wymagają już prowadzenia badań opartych na żywych komórkach. 
 

Wskaźniki przenikania leku przez barierę krew-mózg 

 
Zdolność przekraczania bariery krew-mózg przez związki chemiczne 

określana jest symbolem BBB±. Związki, które docierają do OUN opisywane są 

jako BBB+, zaś te o małej biodostępności ośrodkowej jako BBB-. Klasyfikacja 

typów BBB+ i BBB- może być oparta na wyliczonych przy użyciu danego 

modelu wartościach parametru log BB i porównaniu ich z danymi z badań 

biologicznych prowadzonych in vivo lub in vitro. Stała log BB jest najczęściej 

stosowanym wskaźnikiem wyrażającym zdolność przenikania leku do OUN. 

BB jest definiowane jako stosunek stężenia leku w mózgu do stężenia leku we 

krwi, w stanie równowagi dynamicznej procesu rozdziału leku pomiędzy krew 

i mózg. Eksperymenty biologiczne wyznaczające poziom dystrybucji krew-

mózg są najlepszym źródłem informacji. Są to jednak doświadczenia niezwykle 

czasochłonne, kosztowne i trudno dostępne w obszernych badaniach 

przesiewowych z wykorzystaniem bibliotek struktur [11]. Danych do analizy 

BBBp dostarczać może badanie współczynnika rozdziału leku pomiędzy mózg 

(B) i osocze (P) w doświadczeniach in vivo prowadzonych na szczurach. 

Wynikiem badania jest ustalenie parametru log B/P [12].  

Parametr oparty na badaniu kinetyki przenikania BBB in vivo, po podaniu 

dożylnym, najczęściej przedstawiany jest jako log PS, gdzie P [cm/s] jest miarą 

obserwowanej przenikalności BBB, zaś S [cm2/g] to pole powierzchni 

śródbłonka naczyniowego. PS w znaczeniu fizycznym jest równe stałej poziomu 

jednokierunkowego wpływu (Kin), skorygowanej wartością przepływu 

mózgowego [13]. Eksperymenty in vivo dotyczące zjawisk kinetycznych są 
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bardzo trudne do porównania ze zjawiskiem rozdziału termodynamicznego. 

Dlatego wskaźnik log PS jest rzadko spotykany w badaniach nad 

przewidywaniem BBBp. Użyteczność i przewaga parametru log BB nad innymi 

wskaźnikami BBBp polega na łatwości jego ustalenia w porównaniu do 

wyznaczenia kinetycznych parametrów przenikania bariery krew-mózg [2]. 

Wnioskowanie na podstawie parametru log BB wymaga jednak zachowania 

pewnej ostrożności. Stosowany jako jedyny wskaźnik przenikania leku do 

mózgu może prowadzić do mylnych wniosków. Niska wartość log BB jest 

wyraźnym sygnałem silnego wiązania leku z białkami osocza. Dla niektórych 

leków parametr log BB osiąga wtedy wartość mniejszą od zera. Mimo tego leki 

te w stanie niezwiązanym przekraczają barierę krew-mózg i działają centralnie 

(np. ibuprofen [14] lub midazolam [15]). Leki z łatwością przekraczające BBB 

mogą więc wykazywać niskie wartości log BB. Ma to miejsce, gdy intensywnie 

wiążą się z albuminą surowicy lub białkami transportującymi osocza krwi 

[2, 13]. Podstawą ustalenia granicznej wartości log BB może być na przykład 

wskazanie OUN-aktywnych (OUN+) i OUN-nieaktywnych (OUN-) leków, jako 

odpowiedników klasyfikacji BBB+ i BBB- [16]. Choć granica ta pozwoliła na 

trafną ocenę ok. 1700 związków, taka klasyfikacja nie jest całkowicie 

bezpieczna. Typy leków OUN+ i OUN- nie są odpowiednikami oceny 

przenikania BBB. Wśród leków nieaktywnych ośrodkowo znajdują się zarówno 

te, które przekraczają BBB, lecz nie mają tu właściwych celów biologicznych, 

jak i te nieprzenikające bariery [16-17]. Równocześnie, znacznie pewniejsze jest 

wskazanie leków BBB+ wśród tych OUN+ niż identyfikacja BBB- na podstawie 

stwierdzonego braku aktywności w OUN [16, 18]. Przytoczyć można też 

badania [19], dla których podstawą klasyfikacji BBB+ było wyższe stężenie leku 

w mózgu niż we krwi.  
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Graniczne wartości wskaźnika log BB są różne dla wielu spośród 

proponowanych modeli przewidywania BBBp. Można wskazać tu wiele 

przykładów o dość zróżnicowanym zakresie wartości granicznej. Między innymi 

ustalono [19], że związki BBB+ opisane są wyliczoną dla nich wartością log BB 

w granicach od 0,0 do -0,3, natomiast dla związków BBB- wartość log BB 

wyniesie mniej niż -0,3. W innych pracach pojawia się granica przenikania BBB 

na poziomie log BB = -1. Tą wartością sklasyfikowano odpowiednio ponad 400 

i ponad 2000 związków [18, 20]. Przedstawiono również opinię, że wartość 

graniczna log BB = -0,52 może stanowić logiczny podział na BBB+ i BBB-. 

Wartość logarytmiczna -0,52 odpowiada 30% stosunkowi stężenia związku 

w mózgu do stężenia w osoczu [3]. W innych badaniach wykazano, że leki mogą 

być uznane za przenikające do OUN, jeśli wartość log BB ≥ 0,7 [18]. 

Optymalny próg klasyfikacji określany jest zwykle w granicach od 0 do -1 

[3, 11, 14, 21-23].  

Dyfuzja bierna przez BBB jest jednym z częściej badanych procesów 

farmakokinetycznych. Można powiedzieć, że niski poziom dyfuzji biernej przez 

BBB (stała log PS) pozwala dobrze identyfikować leki niezdolne wnikać do 

mózgu, z powodu słabego przenikania błonowego [13]. Natomiast log BB 

opisuje rzeczywisty dostęp leku do mózgu w stanie równowagi dynamicznej. 

Tak więc dopiero oba parametry dają możliwość racjonalnego badania 

potencjalnego dostępu leku do mózgu [24]. 

 

Metody modelowania biodostępności leku w OUN 

 
W okresie ostatnich 15 lat zaproponowano bardzo wiele różnych rodzajów 

analiz, służących określeniu biodostępności leków do OUN na bazie 

wyznaczania wartości log BB i definiowania czynników decydujących o niej. 
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Dokładność wyników otrzymywanych z zastosowaniem tych modeli waha się 

zwykle w szerokich granicach 75-99% [18]. W badaniach zdolności przenikania 

BBB bardzo rozpowszechnione jest podejście obliczeniowe. Ogólnie pojawiają 

się tu różne sposoby ustalania biodostępności takie jak: zasady praktyczne 

wynikające z doświadczenia („rules of thumb”), metoda klasyfikacji, metody 

oparte na ustalaniu ilościowej zależności pomiędzy strukturą a działaniem 

badanych przypadków (QSAR) [3]. Praktyczne podejście „rules of thumb” 

dotyczyło wskazania korzystnych wartości parametrów fizykochemicznych 

związków zdolnych do przekraczania BBB. Początkowo obserwacje ograniczały 

się do: polarnego pola powierzchni molekuły (PSA ≤ 90Å2), liczby 

elektroujemnych atomów, zdolnych do tworzenia wiązań wodorowych (atomów 

azotu i tlenu – N+O > 0), masy cząsteczkowej (MW < 450), współczynnika 

podziału związku pomiędzy środowisko organiczne i wodę (log P – (N+O) > 0, 

gdzie P wyznaczane tylko dla formy obojętnej związku) oraz współczynnika 

dystrybucji (log D = 1–3, gdzie D odpowiada stosunkowi sumy stężeń 

wszystkich form (obojętnych i jonowych) związku w oktanolu do sumy stężeń 

wszystkich form związku w wodzie – dla związków obojętnych log D = log P) 

[17, 21, 25-27]. Badania te przyniosły ogólne ustalenia i wskazówki, co do 

prostych cech fizykochemicznych związków, które sprzyjają pokonywaniu 

BBB. Ustalono ogólną charakterystykę związków działających w obszarze 

OUN, która obejmuje widoczną tendencję do: (i) znacznej lipofilowości; (ii) 

niewielkiej liczby donorów wiązań wodorowych; (iii) niewielkiego udziału form 

jonowych, szczególnie anionowych; (iv) niewielkiego udziału obszarów 

polarnych w całkowitym polu powierzchni molekuły [26]. Podejście to zmieniło 

się po wprowadzeniu analizy statystycznej ANOVA, pozwalającej ustalić zasady 

zależności pomiędzy strukturą i właściwościami związków. Danych do analizy 
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dostarczało badanie współczynnika rozdziału leku pomiędzy mózg i osocze 

log B/P. Na podstawie danych, zebranych z badania 3059 różnych związków, 

zaproponowano masę cząsteczkową (MW) jako kluczowy parametr kształtujący 

log B/P. Wykazano też, że powinowactwo do tkanki mózgowej zmniejsza się 

w kolejności: związki zasadowe (znaczna biodostępność ośrodkowa); związki 

obojętne (słabsza penetracja); związki o charakterze kwasów (wykazują 

najmniejsze prawdopodobieństwo aktywności w OUN) [12].  

Druga grupa analiz to tworzenie modeli klasyfikacji. Powstające modele 

oparto na ogromnej liczbie danych o wskaźnikach BBB+ i BBB- dla związków 

chemicznych, w połączeniu z obszernymi zbiorami ich deskryptorów 

molekularnych [16, 18, 21, 28]. Badania prowadzono zróżnicowanymi 

metodami obliczeniowymi. Podejście to wykazuje zasadniczą wadę w postaci 

założenia, że aktywność związków w stosunku do celów biologicznych 

rozmieszczonych w OUN jest równoważna ze zdolnością przenikania BBB. 

Jednak wiedza, na temat prawdopodobieństwa przekraczania bariery krew-

mózg, której dostarczyły, znacznie ułatwia inne badania [3]. Bardzo szeroko 

stosowane są metody przewidywania możliwości BBBp oparte na modelowaniu 

QSAR. Większość tych metod oparto na korelacji różnych deskryptorów 

molekularnych z doświadczalnie wyznaczoną wartością log BB. Do budowania 

modeli matematycznych używano różnych metod obliczeniowych. Użyteczność 

stworzonych modeli matematycznych jest bardzo doceniana, szczególnie przez 

badaczy projektujących nowe leki, aktywne w OUN. Jednak metody QSAR nie 

są pozbawione ograniczeń. Często przewidywanie biodostępności dotyczy 

związków o odmiennej strukturze w stosunku do grupy przypadków, będących 

źródłem danych do analizy QSAR [3]. Często też proponowane modele 

powstawały na bazie niewielkich grup przypadków. Wiele spośród modeli 
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QSAR oparto na badaniu licznych i zróżnicowanych grup deskryptorów. Często 

jednak, parametry stosowane w doświadczeniach opisują podobne właściwości 

związków i są ze sobą ściśle powiązane ilościowo. Takie podobieństwo 

(i wzajemna korelacja) musi być na wstępie ustalone, zaś liczba deskryptorów 

ograniczona do niezależnych.  

Zastosowanie modelowania QSAR przyczyniło się do powstania wielu 

modeli matematycznych przewidywania rozdziału leku pomiędzy mózg 

i osocze. Zaproponowano wiele równań matematycznych opisujących zależność 

współczynnika log BB od różnorodnych parametrów fizykochemicznych. 

Skutkiem zastosowania wyrafinowanych metod statystycznych i zbadania 

licznych teoretycznych deskryptorów molekularnych, stworzono narzędzia 

przewidywania zdolności przekraczania BBB przez leki i związki chemiczne 

o potencjalnym działaniu biologicznym. Takie metody ustalania biodostępności 

budzą znaczne zainteresowanie. Dają one możliwość wstępnej selekcji 

projektowanych struktur związków chemicznych w procesie poszukiwania 

nowych leków, lub modyfikacji działania już istniejących. Próba ustalenia efektu 

złożonego zjawiska farmakokinetycznego nie wymaga tu badań laboratoryjnych. 

Dane fizykochemiczne (budujące model) ustalane są teoretycznie a łatwo 

obliczona wartość log BB sugeruje poziom biodostępności.  

Modele powstałe z użyciem metod in silico oparte są na zależności 

pomiędzy przenikaniem związków do mózgu i ich cechami fizykochemicznymi. 

Bardzo rzadko spotykane są analizy uwzględniające udział transporterów 

białkowych. Metody te służą najczęściej przewidywaniu dyfuzji biernej leku do 

mózgu, co bywa niekiedy utożsamiane z BBBp. Złożoność obserwowanego 

procesu biologicznego wymaga znacznej ostrożności i zastosowania określonej 

procedury badań. W pierwszej kolejności dobierany jest zbiór związków 
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chemicznych o znanej klasyfikacji BBB±. Grupa powinna stanowić liczny zbiór 

przypadków zróżnicowanych strukturalnie. Istotnym jest również, aby 

reprezentacja związków BBB- i BBB+ była równie liczna. Następnie 

gromadzone są dane eksperymentalne lub/i obliczeniowe, które opisują 

właściwości fizykochemiczne analizowanej grupy przypadków. Założeniem 

modelowania jest dobór cech opisujących w prosty sposób transport bierny 

leków przez BBB, z pominięciem wpływu innych czynników. Po zgromadzeniu 

wszystkich danych (ilościowych lub/i jakościowych), następuje faza 

eliminowania deskryptorów powiązanych ze sobą wzajemnie. Pozostałe 

parametry muszą zostać przekształcone w odpowiedni model QSAR, który 

posłuży do analizy bardziej złożonych zjawisk. Końcowym etapem badań 

jest walidacja proponowanego modelu [13]. Dokładność tych metod zależy 

od liczebności i zróżnicowania strukturalnego grup przypadków użytych 

do budowania modelu [1]. Modele tworzone były najczęściej przy użyciu metod 

statystycznych, badających korelacje danych: analiza regresji liniowej (LR), 

analiza regresji wieloczynnikowej (MLR) i analiza cząstkowych najmniejszych 

kwadratów (PLS) [29]. Szybki rozwój technik komputerowych spowodował 

wprowadzenie wielu nowych modeli i algorytmów o dużym znaczeniu 

predykcyjnym. Jedną z metod badawczych jest zastosowanie sieci neuronowych 

(ang. neural network – NN) [29]. Algorytmy budowano na podstawie różnych 

parametrów fizykochemicznych [30], strukturalnych [31] i topologicznych [30]. 

Wartość predykcyjna i liczebność badanych grup wzrosły, a dokładność metod 

osiągnęła 90%. Stosowano również różne odmiany metod sztucznej inteligencji: 

sieci neuronowe oparte na składowych głównych (ang. principal component 

neural network – PCNN) oraz sieci neuronowe i algorytmy genetyczne (GA). 

Z użyciem różnych parametrów fizykochemicznych i deskryptorów kwantowo 
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chemicznych osiągano dokładność przewidywania wartości log BB nawet do 

99% [32-34]. Wśród nowszych metod statystycznych zastosowano też analizę 

regresji nieliniowej w oparciu o badanie parametrów fizykochemicznych 

związków [35-37].  

Autorzy prac oferują modele QSAR, dowodząc ich zdolności predykcyjnej 

na bazie wyników przyjętych metod walidacji. Równocześnie, liczne przykłady 

prezentowanych w bibliografii modeli QSAR dla przewidywania współczynnika 

rozdziału leku pomiędzy krew i tkankę mózgową podlegają uważnej obserwacji 

i krytyce [24]. Istnieje wiele argumentów przeciwko zbyt entuzjastycznemu 

podejściu do wyników badania BBBp ustalanych przy użyciu metod 

obliczeniowych. Szczególnie podkreśla się użycie do budowania modelu 

matematycznego małej liczby przypadków. Niektóre z nich powstały na bazie 

kilkuset, inne na bazie kilkudziesięciu przypadków [38]. Zastosowanie takich 

modeli w szerszych badaniach przesiewowych dla struktur leków może 

prowadzić do licznych błędów i nadinterpretacji. Bardzo niebezpieczną jest też 

ocena związków chemicznych odróżniających się znacznie, pod względem cech 

strukturalnych i właściwości fizykochemicznych od tych, które stanowiły 

podstawę modelowania [18]. Aby powstał model QSAR, niezbędne jest użycie 

danych doświadczalnych o przenikaniu BBB dla badanych przypadków. 

Autorzy opierają się często na danych literaturowych z wcześniejszych 

opracowań. Dane te jednak nie zawsze są weryfikowane pod względem 

jakościowym. Obserwowany efekt doświadczenia może wynikać z działania 

różnych mechanizmów transportu leku przez BBB [24]. Takie modele nie są 

wiarygodnym narzędziem badawczym. Brak też dbałości o jakość danych 

fizykochemicznych stosowanych do modelowania QSAR [24]. Analiza 

parametryczna z zasady modeluje zjawiska oparte na jednym mechanizmie 
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powstawania. Ustalone wartości log BB stosowane są do definiowania poziomu 

potencjalnej penetracji bariery krew-mózg bez dogłębnej analizy złożonego 

charakteru tego parametru i udziału zjawiska wiązania leku z białkami [24]. 

Nowsze prace, dotyczące farmakokinetycznej efektywności leków o działaniu 

ośrodkowym, wiele uwagi poświęcają powinowactwu i wiązaniu leku z tkanką 

mózgową w powiązaniu ze zdolnością przenikania bariery krew-mózg [39-40]. 

Istotnym elementem tych badań jest obserwacja wpływu stężenia wolnej frakcji 

leku na penetrację OUN [31, 41-42]. 

 

Deskryptory molekularne stosowane w analizie in silico  

do przewidywania BBBp 

 

Przegląd badań dotyczących tworzenia modeli matematycznych przewidy-

wania BBBp ujawnia wielką różnorodność analizowanych deskryptorów 

molekularnych. Ich skuteczne zastosowanie i łatwe ustalanie, szczególnie 

z możliwością wykorzystania struktur 2D związków (bez konieczności syntezy), 

świadczą o przydatności wielu z nich. Zarówno te najczęściej stosowane 

deskryptory molekularne, oparte na właściwościach fizykochemicznych, jak 

i bardzo liczne deskryptory topologiczne, powstają najczęściej na bazie obliczeń 

komputerowych. Większość obliczeń prowadzi się z uwzględnieniem obowiązu-

jących zasad i procedury. Podstawą jest ustalenie optymalnej energetycznie 

struktury przestrzennej (3D) badanego związku, która służy do obliczenia 

parametrów dostępnych w używanym programie komputerowym. Obliczenia 

prowadzone są najczęściej metodami kwantowo-mechanicznymi lub kwantowo-

chemicznymi [43]. Niektóre parametry, które są niezależne od struktury 

przestrzennej (np. liczba: pierścieni aromatycznych, drugorzędowych grup 
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aminowych, możliwych donorów lub akceptorów wiązań wodorowych; niektóre 

parametry topologiczne i inne) mogą być ustalone na podstawie znajomości 

wzoru strukturalnego. Dla niektórych grup związków badanych ustalane 

są  również parametry oparte na chemicznej analizie laboratoryjnej. 

Najważniejszymi w tej grupie są: stała równowagi kwasowo-zasadowej (pKa), 

współczynnik podziału oktanol/woda (log P), współczynnik podziału 

rozpuszczalnik organiczny/woda (clog P), współczynnik dystrybucji (log D). 

Parametry te często pojawiają się w modelach matematycznych. Przenikalność 

przez barierę krew-mózg może być również odzwierciedlona przy pomocy 

danych z analizy chromatograficznej (współczynnika retencji k, Rf, RM, czasu 

retencji tk, objętości retencji Vk) [44-46].  

Analiza znaczenia parametrów fizykochemicznych i topologicznych 

(oznaczonych lub obliczonych) dla obserwowanych zjawisk biologicznych 

odbywa się z zastosowaniem różnorodnych metod (najczęściej komputerowych) 

obliczeniowych. Można powiedzieć, że każda z prezentowanych analiz 

opiera się na innej liczbie deskryptorów. Różna jest też liczba parametrów 

budujących model matematyczny, zależna od liczby przypadków badanych 

w doświadczeniu. Zależy też od zastosowanej metody statystycznej. 

Przykładowo niektóre modele zbudowano na bazie 1-5 deskryptorów, dokładnie 

(97%) definiujące około 2000 związków [18]. Inne, wykorzystały zbiory 70-200 

i więcej parametrów dla znacznie mniejszych grup badanych [3, 16, 20, 47]. 

Deskryptory te są wyznaczane najróżniejszymi metodami komputerowymi. 

Z tego powodu różnią się obliczoną wartością tych samych parametrów dla tych 

samych związków. W pewnym sensie ogranicza to wygodne i skuteczne ich 

stosowanie. Mimo potwierdzonej walidacji metod, wiele z nich nie może być 
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użytych lub rozpowszechnionych, ponieważ Autorzy często nie podają 

wystarczających danych szczegółowych o zastosowanych źródłach danych [18].  

Choć zastosowano wiele typów deskryptorów do tworzenia modeli 

przenikania BBB, cztery z nich używane były najczęściej i pojawiły się w wielu 

akceptowalnych modelach. Te kluczowe deskryptory molekularne to: PSA 

(polarne pole powierzchni cząsteczki), log P (współczynnik podziału 

oktanol/woda), MW (masa cząsteczkowa) oraz HD i HA (liczba potencjalnych 

donorów i akceptorów wiązań wodorowych). Prace wielu badaczy wskazują na 

kilka podstawowych cech, jakie musi posiadać cząsteczka, aby mogła 

swobodnie przenikać przez BBB. Wymieniane cechy związków BBB+ to: 

MW mniejsza niż 500 Da; lipofilowość (log P) w granicach od 2 do 3; forma 

niejonowa w pH fizjologicznym [48].  

Analiza najczęściej stosowanych deskryptorów molekularnych wykazuje, 

że modele statystyczne QSAR z zastosowaniem parametrów uzyskanych 

ze struktur 2D, zdolne są do zapewnienia znaczącej interpretacji mechanizmów 

towarzyszących przekraczaniu BBB. Modele te mają zazwyczaj złożony 

charakter i opisane są wieloma deskryptorami równocześnie. Żaden z obecnych 

w nich parametrów nie może samodzielnie, wystarczająco pewnie tłumaczyć 

złożonych zjawisk biologicznych [36].  

Pierwszym przykładem zastosowania metod in silico w badaniu zdolności 

przenikania BBB jest analiza QSAR z roku 1980 [49]. Model oparty na 

lipofilowości (log P) i masie cząsteczkowej (MW) niewielkiej grupy przy-

padków stworzono z dokładnością niewiele ponad 82%. Kolejne analizy zwykle 

potwierdzały ważną rolę tych parametrów [31, 50-51]. Masa cząsteczkowa 

została zdefiniowana jako jeden z czynników decydujących o potencjalnej 

możliwości działania biologicznego związku chemicznego [52]. Najczęściej 
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parametr ten opisywany jest jako odwrotnie proporcjonalny do BBBp [53]. 

Autorzy zwracają jednak uwagę na zakres oddziaływań MW. Negatywny wpływ 

MW obserwowany jest powyżej wartości 360 Da. Jakkolwiek stwierdzono 

(w analizie 1600 przypadków), że średnia wartość dla związków BBB+ wynosi 

320 Da, a dla BBB- 514 Da, zauważono również kilkadziesiąt przypadków 

BBB+ o MW>500 Da [18]. Parametry objętościowe (np. V – objętość) 

i steryczne, opisujące kształt i wielkość cząsteczki uznano za nieprzydatne w 

charakterze wskaźnika przenikania BBB [18, 47]. Współczynnik przenikania log 

BB zwykle wzrasta wraz ze wzrostem współczynnika podziału oktanol/woda log 

P [54]. Znaczna lipofilowość, charakterystyczna zwykle dla związków 

niepolarnych, nie może być jednak jedynym wyznacznikiem zdolności 

przenikania BBB. W badaniach zależności stężenia niezwiązanej formy leku w 

mózgu od lipofilowości związków aktywnych stwierdzono, że zakres liniowości 

tej korelacji jest ograniczony. Przenikanie związków do OUN rośnie proporcjo-

nalnie do wzrostu lipofilowości tylko do wartości log P ok. 2,8. Na tym 

poziomie ustala się plateau i związki o wyższych wartościach log P nie 

wykazują już większej penetracji BBB [24]. Biorąc pod uwagę udział 

aktywnych transporterów białkowych uczestniczących w tym procesie, 

potencjalna możliwość tworzenia wiązań wodorowych przez leki z białkami 

błonowymi nie jest bez znaczenia. Powoduje to częsty udział parametrów 

opisujących liczbę donorów i akceptorów wiązań wodorowych w użytecznych 

modelach zawierających log P. Fakt ten świadczy również o korzystnym udziale 

polarności leków dla penetracji BBB.  

W 1994 roku wprowadzono do analizy BBBp tak zwane parametry 

solwatacji [55]. W tej grupie znajdują się takie cechy jak: polaryzowalność (S), 

liczba donorów wiązań wodorowych (A), liczba akceptorów wiązań 
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wodorowych (B), objętość cząsteczki (V) i refrakcja molowa (E), które stały się 

wkrótce klasyczną grupą deskryptorów Abrahama. Parametry te były 

wykorzystywane wielokrotnie w analizie in silico z dobrym skutkiem [31, 36, 

38, 51, 56-60]. Pierwszą w pełni zwalidowaną analizą statystyczną (PLS) był, 

oparty na wielu parametrach topologicznych, model z 1999 roku [61]. Parametry 

topologiczne wielokrotnie wykorzystywano do budowania modeli 

matematycznych BBBp [3, 18, 24, 34, 51, 62-63]. Parametry te oparte są 

najczęściej na fragmentacji struktury związków badanych i/lub występowaniu 

w nich odpowiednich elementów budowy. Wykorzystywano też takie parametry 

do tworzenia modeli topochemicznych, które pozwoliły na uzyskanie 

dokładności przewidywania BBBp do 91% [64]  

Znaczącą dyskryminację leków BBB+ i BBB- przynosi zastosowanie 

parametrów związanych z polem powierzchni van der Waalsa (VSA) całej 

molekuły lub jej fragmentów [36]. Badanie powierzchni dostępu molekuły do 

środowiska i możliwości specyficznych i niespecyficznych oddziaływań leku 

w organizmie stanowi często pojawiający się element badań QSAR. Wiele 

różnorodnych deskryptorów wywodzi się z obliczeń pola powierzchni 

w molekule. Najczęściej stanowią one sumaryczną wartość pola powierzchni 

każdego atomu cząsteczki, dla którego stwierdzono znaczący wpływ na badany 

typ interakcji. Powoduje to wielką rozmaitość tworzonych parametrów. 

Są wśród nich takie, które opisują oddziaływania elektrostatyczne lub właści-

wości hydrofilowe i hydrofobowe ważne dla interakcji lek-receptor. Wykazano 

też, że nie tylko parametr PSA znacząco wpływa na przenikanie BBB, ale 

również VSA [65]. VSA posiada też przewagę nad innymi parametrami: 

nieznacznie koreluje z innymi deskryptorami, służy do modelowania 

właściwości fizycznych i procesów biologicznych (interakcja z receptorem), 
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dostarcza informacji o zróżnicowaniu fragmentów struktury (nie o właści-

wościach całej molekuły). Parametry związane z VSA znacznie korelują 

z powinowactwem leków do ATP-azy P-gp. Warte uwagi jest również to, że 

wykazana korelacja jest wyższa niż w przypadku log P [66]. Możliwe jest, 

że wiązanie P-gp z lekiem zachodzi poprzez oddziaływanie powierzchni 

proteiny. Związki opisane znacznymi wartościami VSA mogą być substratem 

glikoproteiny P i prawdopodobnie będą wykazywały niższą wartość log BB. 

Jednak nie wszystkie parametry cząstkowe VSA wpływają ujemnie na wskaźnik 

log BB, co potwierdzają badania z udziałem powierzchniowych ładunków 

cząstkowych [36].  

W roku 1999 zaistniał w analizie statystycznej jeden z najważniejszych 

deskryptorów przenikania bariery krew-mózg – polarne pole powierzchni 

cząsteczki (PSA) [67-68]. Parametr ten odegrał główną rolę w wielu 

późniejszych badaniach [3, 23, 69-70]. PSA wskazywany był wielokrotnie jako 

czynnik istotny w procesach związanych z transportem leków (między innymi 

penetracji BBB) [33, 54]. Ustalono [17, 27], że górny limit pola powierzchni 

molekuły zajmowany przez atomy elektroujemne nie może przekraczać 90 Å2, 

jeśli związek powinien przekraczać BBB. Jest to czynnik definiowany jako 

sumaryczne pole powierzchni van der Waalsa atomów tlenu, atomów azotu 

i związanych z nimi atomów wodoru w cząsteczce. PSA obliczano na podstawie 

różnych założeń i użyto w ponad połowie opisanych modeli QSAR [36]. 

Niekiedy definicja deskryptora obejmuje atomy elektroujemne (różne 

heteroatomy), w innych przypadkach ograniczona jest do polarnych atomów 

tlenu i azotu. Różne też są metody generowania struktur przestrzennych 

związków badanych, jak również definiowanie pola powierzchni zajmowanej 

przez atomy polarne (van der Waals, Conolly, Lee-Richards) [71]. Ponieważ 
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PSA zależy od wiązań wodorowych, zastosowano [68] pewne uproszczenie 

w wyliczaniu tego parametru, polegające na wprowadzeniu do algorytmu 

obliczeniowego wskaźnika wiązań wodorowych. Zostało to później wykorzy-

stane przy formułowaniu ogólnych tez dotyczących przenikania substancji 

do OUN. Między innymi ustalono, że (i) Wiązania wodorowe są ściśle 

powiązane z obecnością atomów azotu oraz tlenu. Jeśli suma tych atomów 

w cząsteczce jest mniejsza od 5, to związek ma duże szanse na wniknięcie 

do OUN; (ii) Jeśli wartość parametru log P-(N+O) > 5, związek chemiczny ma 

szanse przenikać barierę krew-mózg.  

Pochodna topologiczna PSA (TPSA) [71] stanowi sumę ustalonych 

wartości PSA, opisujących każdy atom elektroujemny w cząsteczce, 

w zależności od jego otoczenia chemicznego. Ustalone fragmentaryczne 

wartości PSA zostały stabelaryzowane i służyć mogą jako parametr addytywny, 

możliwy do szybkiego ustalenia bez konieczności optymalizacji struktury 

przestrzennej analitu. Wartości TPSA obliczone dla 35 000 związków 

porównano z wyznaczonymi dla nich wartościami PSA i stwierdzono 98% 

zgodność [71]. Potwierdzono też korzystny zakres wartości tego parametru. 

Związki działające w obrębie OUN nie powinny być bardziej polarne niż 

TPSA ≤ 50 [3]. Wartość log BB szybko maleje wraz ze wzrostem PSA i TPSA.  

Wskazywanymi często parametrami, związanymi z przenikaniem BBB, 

są deskryptory oparte na liczbie potencjalnych akceptorów wiązań wodorowych 

– są nimi (wspomniane już) atomy tlenu i azotu. Parametr ten (N+O) nazywany 

jest liczbą Lipińskiego. Suma tych elektroujemnych atomów, posiadających 

wolne pary elektronowe, została użyta jako indeks przenikania BBB. Określono 

tu również górny limit N+O w cząsteczce leku. Jeśli wartość N+O 

nie przekracza liczby 5, lek ma szansę przeniknięcia do OUN. Obserwacje te 
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poszerzono również o związek ze współczynnikiem podziału i stwierdzono, że 

dla uzyskania dodatniej wartości log BB, parametr obliczeniowy log P–(N+O) 

musi być większy od zera, co zostało potwierdzone w późniejszych pracach 

[27, 36]. W badaniach in silico obserwowano znaczącą rolę: równowagi 

kwasowo-zasadowej, stałej jonizacji, rodzaju tworzonych jonów oraz stężenia 

formy jonowej i obojętnej leków potencjalnie aktywnych w OUN [13, 24, 31, 

41, 72]. Parametry takie jak HD (liczba potencjalnych donorów wiązań 

wodorowych – liczba grup funkcyjnych zawierających atom elektroujemny 

połączony z atomem wodoru) i HA (liczba potencjalnych akceptorów wiązań 

wodorowych – zwykle liczba wolnych par elektronowych) nie mogą być 

pominięte w badaniach dostępności biologicznej do OUN [36]. Względnie 

lipofilowe cząsteczki przekraczają BBB na drodze dyfuzji biernej, korzystając 

z właściwej im zdolności tworzenia wiązań wodorowych [33]. Wagę 

deskryptorów związanych z możliwością tworzenia wiązań wodorowych 

potwierdza wiele doniesień [16, 18, 38]. Powiązania z parametrem PSA 

wykazano powyżej.  

Deskryptory stanu elektrotopologicznego (EA) mogą mieć wpływ na wiele 

różnych form interakcji leku w organizmie [36, 73]. Informacją zakodowaną 

w EA dla atomów lub typów atomów jest ich dostępność elektronowa, ważna 

dla tworzenia interakcji międzycząsteczkowych o charakterze niekowalencyj-

nym, jak tworzenie kompleksu lek-receptor, parowanie, czy rozpuszczalność. 

Tak więc deskryptory te mogą mieć znaczenie zarówno dla określenia poziomu 

dyfuzji biernej przez BBB, jak i dla oddziaływań z białkami transportują-

cymi [36]. Opisano [74] odwrotnie proporcjonalną korelację pomiędzy SaaN 

(sumy EA dla atomów azotu z dwoma podstawnikami aromatycznymi) 

i obliczoną wartością log BB. Jest to zgodne z obserwacją, że ten typ wiązania 
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atomowego może zwiększać powinowactwo związku do glikoproteiny P. 

Wiele analiz, dotyczących grup farmakoforowych substratów P-gp, wskazuje 

na znaczenie obecności atomów azotu i grup aminowych [75].  

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy ustalonymi typami atomów 

w cząsteczce leku (ang. molecular electronegativity distance vector – MEDV) 

analizowano jako grupę parametrów strukturalnych w analizie QSAR [76-77]. 

Uznano też, że MEDV odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu wartości 

log BB i ułatwiają analizę dużych grup związków o zróżnicowanej budowie 

[36, 61]. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność pomiędzy liczbą 

drugorzędowych amin aromatycznych, obecnych w cząsteczce związku 

chemicznego i jego potencjalną biodostępnością w OUN [36]. Pojawiają się 

też informacje o odwrotnie proporcjonalnym wpływie nienasyconych frag-

mentów struktur na zdolność BBBp [36]. Wartość log BB kształtowana 

jest również przez obecność podstawników pierścieni aromatycznych badanych 

związków. Wprowadzenie chloru lub fluoru do struktury zwiększa powino-

wactwo związku do glikoproteiny P [75, 78], co wiąże się ze zmniejszeniem 

biodostępności w OUN. Jednak obecność chlorowcowych podstawników 

zawsze zwiększa wartość innych deskryptorów molekularnych cząsteczki jak 

log P oraz VAS, które wpływają na podwyższenie log BB [36].  

Parametry fizykochemiczne, których niewielką część przedstawiono 

powyżej, tworzą praktyczne i dokładne modele zdolności BBBp. W okresie 

ostatnich lat pojawiło się wiele wygodnych w użyciu i bardzo wydajnych 

programów komputerowych, służących ustalaniu teoretycznych deskryptorów 

opartych na strukturach 2D i 3D, jak również pomocnych w budowaniu modeli 

predykcyjnych QSAR/QSPR. Wśród najpopularniejszych wymienić można: 

DRAGON, TSAR, CoMFA/Tomsia, CODESSA-PRO i ISIDA [79]. 
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Podsumowanie 

 
Badania in vivo i in situ na gryzoniach nigdy nie były wystarczająco 

wydajne, by stosować je we wstępnej fazie projektowania leku. Ponadto, są one 

zawsze kosztowne i pracochłonne, wymagają też użycia czystych substancji 

do analizy. Powoduje to niezmienne zainteresowanie metodami badawczymi 

realizowanymi bez użycia zwierząt. Niezależnie od znaczącego postępu 

i mnożących się prostszych modeli (in vitro, in silico) służących przewidywaniu 

przenikania BBB, nie pojawił się wciąż taki, który sprostałby potrzebom 

i wymaganiom badań przesiewowych. Wszelkie techniki oparte na założeniu 

proporcjonalności miary obserwowanego deskryptora leku do złożonego 

zjawiska przenikania BBB jest oczywistym uproszczeniem i musi prowadzić 

do błędów. Mylące wnioski mogą być skutkiem zbyt daleko idących wniosków 

szczególnie, gdy wynikają ze stosowania modeli opartych na zbyt małych 

grupach związków o podobnej budowie. Wielu autorów podkreśla, że żaden 

z modeli zaproponowanych dotąd jako narzędzie przewidywania BBBp, oparty 

na dowolnej technice i metodzie, nie może dać stuprocentowej pewności 

powodzenia we wstępnej fazie projektowania leku. Żaden pojedynczy parametr 

nie jest w stanie zdefiniować wszystkich faz pokonywania BBB [29, 80-81]. 

Badania BBBp, z zastosowaniem modelowania QSAR, wciąż cieszą się 

znacznym zainteresowaniem i są stale prowadzone. Rozwój techniki 

obliczeniowej pozwala na analizowanie coraz to większych zbiorów danych 

i precyzyjnego ustalania deskryptorów molekularnych. Istnieje nadzieja 

na powstanie modelu uniwersalnego. Wszystkie starania zmierzają do 

osiągnięcie większej dokładności przewidywania efektów biologicznych 

i możliwość zastosowania modelu do badania dowolnej grupy związków. Mimo 
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uzasadnionej krytyki metod modelowania QSAR, jak dotąd, nie zaproponowano 

prostszego narzędzia wstępnej oceny biodostępności w projektowanych leków 

o potencjalnym działaniu ośrodkowym. 
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