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Summary
In this study, the 2D-QSAR and QSAR classification models were built on 715 compounds that can inhibit 

acetylcholinesterase (AChE) activity, with the partial least square (PLS) and the binary algorithms. Two 2D-QSAR 
models on tacrine and aporphine structure groups were generated with R2 = 0.86, RMSE = 0.45 and R2 = 0.93, RMSE 
= 0.33, respectively. Two Binary QSAR models were built based on IC

50
 thresholds of 1.0 and 10 µM with the accuracy 

of 0.82 and 0.90. Virtual screening from 57,423 structures of the Traditional Chinese medicine database by Binary 
QSAR (IC

50
 < 10 µM) and two 2D-QSAR models resulted in 80 potential AChE inhibitors having tacrine structure and 

121 potential AChE inhibitors having aporphine structure. 

Keyword: Alzheimer’s disease (AD), acetylcholinesterase, 2D-QSAR, binary QSAR, in silico.

Đặt vấn đề
Bệnh Alzheimer (Alzheimer’s disease, AD) là 

nguyên nhân thường gặp nhất của chứng mất trí, 
chiếm 50 - 80 % các trường hợp [1]. 70 % trường hợp 
mắc bệnh Alzheimer là các trường hợp khởi phát 
muộn và khoảng 5 % là xuất hiện ở các đối tượng 
trước 60 tuổi [2]. Tình hình tiến triển nhanh của AD 

đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm ra nhiều hơn các 
phương pháp trị liệu mới có hiệu quả, nhằm cải thiện 
tình trạng bệnh cho bệnh nhân. Hiện tại chỉ có một 
vài thuốc được chấp thuận sử dụng trong điều trị 
AD bao gồm các chất ức chế acetylcholinesterase 
nhằm cải thiện nhận thức như tacrin, galantamin, 
rivastigmin, donezepil, và chất đối kháng thụ thể 
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N-methyl d-aspartat NMDA là memantin. Tuy nhiên, 
đây đều chỉ là những thuốc nhằm làm giảm triệu 
chứng bệnh sử dụng trong giai đoạn bệnh nhẹ đến 
trung bình. Cùng với sự hỗ trợ của các các công cụ 
máy tính  và các phần mềm nghiên cứu chuyên dụng 
giúp cho các nghiên cứu in silico (QSAR, docking, 
pharmacophore...) có thể sàng lọc ra những hoạt 
chất có tiềm năng từ những ngân hàng dữ  liệu có 
sẵn, góp phần rút ngắn thời gian và chi phí nghiên 
cứu so với trước đây. Với định hướng trên, nghiên 
cứu xây dựng mô hình in silico và ứng dụng sàng 
lọc ảo các chất có khả năng ức chế AChE – ứng 
dụng sàng lọc ảo các chất ức chế AChE được tiến 
hành với các nội dung sau: (i) - Nghiên cứu các mô 
hình 2D-QSAR trên các nhóm chất ức chế AChE; 
(ii) - Xây dựng các mô hình QSAR phân loại trên các 
nhóm chất ức chế AChE; (iii) - Ứng dụng các mô 
hình xây dựng được nhằm tìm ra những chất có khả 
năng ức chế trên enzym AChE trong Thư viện các bài 
thuốc cổ truyền Trung Hoa.

Phương pháp nghiên cứu
Xây dựng cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu được xây dựng từ 715 hợp chất 

có hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase 
thuộc nhiều nhóm cấu trúc khác nhau có giá trị IC50
trong khoảng 0,008 nM – 282 µM, với cùng phương 
pháp xác định hoạt tính sinh học là Ellman [3] được 
thu thập từ 20 bài báo khoa học.

Xây dựng mô hình 2D-QSAR
Các cấu trúc được xây dựng trong MOE và tối thiểu 

hóa năng lượng nhờ công cụ Energy minimize với thông 
số gradient là 0,0001 mV. Tập dữ liệu ban đầu được 
chia làm 2 phần là tập xây dựng mô hình (chiếm 80 % 
dữ liệu ban đầu) và tập ngoại (chiếm 20 %). Các thông 
số mô tả của tập xây dựng mô hình được loại thô để 
loại các thông số không có ý nghĩa hoặc khiến mô 
hình tốt giả tạo. Sau đó, sử dụng phần mềm Weka 
3.7.1 với chiến thuật tìm kiếm lấy thêm (stepwise) để 
lựa chọn các thông số mô tả phù hợp nhất cho việc 
xây dựng mô hình. Phương trình QSAR được xây 
dựng bằng phương pháp thuật toán bình phương tối 
thiểu từng phần (Partial Least Square—PLS) [4], được 
loại nhiễu thông qua phân tích thành phần chính 
(Pricipal Component Analsysis—PCA). [unbold] Mô 
hình được đánh giá bằng các đánh giá nội, đánh giá 
chéo LOO, L-20 %-O, đảo biến ngẫu nhiên Y và đánh 
giá trên tập ngoại. Mô hình được chấp nhận khi R2 > 
0,50 và RMSE < 0,50.

Xây dựng mô hình QSAR phân loại
Quy trình xây dựng mô hình QSAR phân loại 

gồm 7 bước cơ bản là: chuẩn bị cơ sở dữ liệu, tối 
thiểu hóa năng lượng và tính toán thông số mô tả 

phân tử, phân chia tập hợp, chia tỉ lệ thông số mô 
tả, lựa chọn thông số mô tả phân tử, xây dựng mô 
hình phân loại dự đoán hoạt tính ức chế AChE, đánh 
giá mô hình. Trong đó 5 bước đầu thực hiện tương 
tự như phương pháp xây dựng mô hình 2D-QSAR. 
Sử dụng các thông số mô tả được lựa chọn sau quá 
trình chọn lọc, mô hình QSAR phân loại được xây 
dựng trên tập huấn luyện bằng công cụ QuaSAR – 

Model của phần mềm MOE 2008.10, chỉnh ngưỡng 
hoạt tính theo ngưỡng pIC50 lựa chọn cho mô hình. 
Cơ sở dữ liệu được phân phối đa dạng thành tập xây 
dựng và tập kiểm tra theo tỷ lệ 80:20. Mô hình được 
đánh giá bằng các đánh giá nội LOO, độ đúng trên 
các chất có hoạt tính và các chất không có hoạt tính, 
độ chính xác trên các chất có hoạt tính và các chất 
không có hoạt tính [5], hệ số tương quan Matthews 
(MCC) (MCC có giá trị từ -1 đến +1, giá trị MCC càng 
cao chứng tỏ khả năng dự đoán đúng của mô hình 
càng cao) [5], chỉ số GH (chỉ số GH càng gần giá trị 1, 
mô hình được đánh giá là càng tốt) [6].

Ứng dụng các mô hình QSAR trên sàng lọc 
các chất mới

Các chất sàng lọc được lấy từ thư viện các chất 
phân lập từ các bài thuốc cổ truyền Trung Hoa (TCM) 
gồm 57.423 chất [7]. Áp dụng luật 5 Lipinski [8] để sàng 
lọc chọn ra những chất có khả năng thấm qua màng 
và được hấp thu bởi cơ thể trước khi dùng mô hình 
2D-QSAR. 

Kết quả
Mô hình 2D-QSAR
Cơ sở dữ liệu bao gồm 715 chất thuộc nhiều 

nhóm cấu trúc khác nhau có giá trị IC50 trong khoảng 
0,008 nM – 282 µM có cùng phương pháp thử hoạt 
tính sinh học Ellman, sự phân bố hoạt tính sinh học 
của các chất được thể hiện trong hình 1.

Hình 1. Phân bố giá trị IC
50

 trong tập chất nghiên cứu
Từ 184 thông số mô tả tính bằng công cụ 

Descriptors trong MOE, sau khi lọc và loại thông 
số, giữ lại được 12 thông số: GCUT_SLOGP_0, 
GCUT_SMR_0, chiral, balabanJ, PEOE_VSA+5, 
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PEOE_VSA+6, PEOE_VSA-0, lip_don, vsa_don, 
SlogP_VSA1, SlogP_VSA5, SlogP_VSA8. Dùng các 
thông số mô tả này để xây dựng mô hình 2D-QSAR, 
các chất gây nhiễu được loại bỏ bằng phương pháp 
phân tích thành phần chính PCA, còn lại 711 chất. 
Kết quả sơ bộ R2 = 0,45, RMSE = 1,07. Kết quả này 
là không đạt cho một mô hình 2D-QSAR. Nghiên cứu 
được tiếp tục bằng cách chia nhỏ tập dữ liệu ban 
đầu thành các tập có cấu trúc tương đồng nhau và 
xây dựng mô hình 2D-QSAR trên từng nhóm cấu 
trúc này, kết quả sơ bộ đánh giá mức độ tương quan 
và độ sai lệch trung bình giữa giá trị thực nghiệm và 
giá trị sự đoán được thể hiện trong bảng 1; đồng thời 
xây dựng mô hình QSAR phân loại các chất có hoạt 
tính và không có hoạt tính ức chế AChE.

Bảng 1. Kết quả đánh giá sơ bộ mô hình 2D-QSAR
trên các nhóm cấu trúc tương đồng

Cấu trúc nhóm chất Số chất (N) RMSE R2

Aporphin 41 0,36 0,90
Benzylpiperidin 83 0,81 0,58

Tacrin 118 0,50 0,82
Donepezil 152 0,92 0,68
Coumarin 34 0,85 0,62

Các nhóm cấu trúc còn lại với số lượng chất ít 
hơn nên không tiến hành xây dựng mô hình QSAR.  
Như vậy, với nhóm chất có cấu trúc aporphin và 
tacrin, các kết quả sơ bộ cho thấy có thể tối ưu hóa 
mô hình trên 2 nhóm chất này để có thể trở thành mô 
hình có khả năng dự đoán tốt. Do vậy, nghiên cứu 
được tiếp tục với hướng này. 

Mô hình 2D-QSAR trên các chất ức chế 
acetylcholinesterase có cấu trúc tacrin

Tổng cộng 118 chất có cấu trúc tacrin hoặc tương 
tự tacrin được thu thập từ 4 bài báo khoa học có hoạt 
tính ức chế acetylcholinesterase và cùng phương 
pháp thử nghiệm hoạt tính là phương pháp Ellman. 
118 chất được chia thành tập xây dựng (80% số 
chất) và tập ngoại (20 % số chất) bằng phương pháp 
phân chia đa dạng.

Sau khi lọc và loại thông số mô tả nhờ các phần 
mềm Rapid Miner và Weka, 5 thông số mô tả phân tử 
được giữ lại là BCUT_SLOGP_0, BCUT_SLOGP_2, 
a_aro, b_1rotN, lip_don. Sự tương quan giữa các 
thông số và ý nghĩa thông số được trình bày trong 
bảng 2. Kết quả xây dựng mô hình được thể hiện qua 
phương trình hồi qui như sau:

pIC50 = 2,2549*a_aro + 2,4496*b_1rotN + 1,6654*lip_don + 1,1226*BCUT_SLOGP_2
+ 2,1449*BCUT_SLOGP_0 + 2,3987

Bảng 2. Ý nghĩa và sự tương quan giữa các thông số mô tả phân tử

Thông số BCUT_SLOGP_0 BCUT_SLOGP_2 a_aro b_1rotN lip_don Ý nghĩa thông số

BCUT_SLOGP_0 1,00 Chỉ số liên kết ma trận liền kề với phân bố octanol/nước ở mức 0

BCUT_SLOGP_2 0,103 1,00 Chỉ số liên kết ma trận liền kề với phân bố octanol/nước ở mức 2/3

a_aro 0,002 0,150 1,00 Số vòng thơm

b_1rotN 0,002 0,001 0,010 1,00 Số liên kết đơn quay

lip_don 0,074 0,026 0,343 0,010 1,00 Số nhóm OH và NH

Tương quan giữa giá trị pIC50 thực nghiệm và 
pIC50 dự đoán trên tập xây dựng mô hình được 
minh hoạ qua đồ thị ở hình 2, với hệ số tương quan 
R2 là 0,86; RMSE = 0,45. Đánh giá chéo LOO cho 
kết quả Q2

LOO = 0,84; RMSELOO = 0,48; đánh giá bỏ 
20 % ra (L-20 %-O) cho kết quả Q2

L-20 %-O = 0,81; 
RMSEL-20 %-O = 0,46. Đánh giá Roy đạt yêu cầu r2m  = 0,80 
(> 0,5) và ∆r2m = 0,12 (< 0,2). Phân bố ngẫu nhiên 
Y (Y-scrambling) được tiến hành để đánh giá mô 
hình trên tập xây dựng cho kết quả R2 trung bình sau 
50 lần thử là 0,06; hiệu của R2 trên tập xây dựng 
và giá trị này là 0,8 > 0,2 đạt yêu cầu. Như vậy, có 
thể thấy mô hình QSAR xây dựng được có khả năng 
dự đoán tốt.

Hình 2. Đường thẳng tương quan giữa pIC
50

 thực nghiệm và 
dự đoán của tập xây dựng mô hình và tập ngoại 

trên các chất ức chế AChE cấu trúc tacrin
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Mô hình được đánh giá trên tập ngoại gồm  
24 chất, kết quả R2 = 0,87, RMSE = 0,52, hệ số 
CCC = 0,91 (> 0,85), đánh giá Roy đạt yêu cầu 
(r2m  = 0,68; ∆r2m = 0,16). Giá trị dự đoán của các chất 
hầu hết nằm trong khoảng 95% dự đoán đúng của 
mô hình (hình 2). Xây dựng lại mô hình trên toàn tập 
bao gồm 94 chất tập xây dựng và 24 chất tập ngoại, 
kết quả R2 = 0,86, RMSE = 0,47. Từ các kết quả này 
cho thấy mô hình 2D-QSAR xây dựng trên các chất 
ức chế AChE có cấu trúc tacrin có thể ứng dụng được 
trên thực tế.

Với các thông số mô tả được giữ lại để xây dựng 
mô hình, đồng thời hệ số tương quan giữa chúng và 
giá trị pIC50 đều > 1 chứng tỏ số vòng thơm cũng như 
số nhóm OH hay NH trong phân tử có ảnh hưởng lớn 

đến hoạt tính sinh học, có lẽ là do đây là những yếu tố 
có khả năng tạo các liên kết hydro cũng như liên kết 
van der Waals giúp gắn kết với enzym. Theo đó hoạt 
tính ức chế AChE sẽ tăng khi tăng số vòng thơm hay 
số nhóm OH, NH trong phân tử.

Mô hình 2D-QSAR trên các chất ức chế 
acetylcholinesterase có cấu trúc aporphin

41 dẫn chất azaoxoisoaporphin, oxoaporphin, và 
oxoisoaporphin được lấy từ nghiên cứu của Yan-Ping 
Li và CS. [9] để xây dựng mô hình 2D-QSAR dựa vào 
4 thông số mô tả phân tử được giữ lại từ 184 thông 
số mô tả phân tử sau quá trình lọc và loại thông số 
mô tả bằng các phần mềm Rapid Miner và Weka.  
Sự tương quan và ý nghĩa của các thông số mô tả 
này được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3. Ý nghĩa và sự tương quan giữa các thông số mô tả phân tử

Thông số BCUT_SlOGP_3 PEOE_VSA+2 SlogP_VSA2 SlogP_VSA4 Ý nghĩa thông số

BCUT_SlOGP_3 1,00 Chỉ số liên kết ma trận liền kề với phân bố octanol/nước mức 1

PEOE_VSA+2 0,01 1,00 Tổng diện tích bề mặt van der Waals với chỉ số điện tích từng phần 
trong khoảng [0,1; 0,15)

SlogP_VSA2 0,003 0,13 1,00 Tổng diện tích bề mặt có thể tạo liên kết van der Waals khi logP(o/w) 
trong khoảng (-0,2; 0]

SlogP_VSA4 0,02 0,01 0,18 1,00 Tổng diện tích bề mặt có thể tạo liên kết van der Waals khi logP(o/w) 
trong khoảng (-0,1; 0,15]

Kết quả xây dựng mô hình được thể hiện  
qua phương trình hồi qui như sau:

pIC50 = 6,0792 – 1,2693*SlogP_VSA4 + 
1,3982*SlogP_VSA2 + 1,4560*BCUT_SlogP_3 – 
0,6988*PEOE_VSA+2

Trên tập xây dựng R2 = 0,93, RMSE = 0,33; 
khi đánh giá chéo LOO thì Q2 = 0,94, RMSE = 
0,39; đánh giá chéo L-20 %-O kết quả Q2 = 0,93, 
RMSE = 0,33. Phân bố ngẫu nhiên Y được tiến hành 
với kết quả R2 = 0,10; hiệu của R2 trên tập xây dựng 
và R2

Y-scrambling là 0,83 > 0,2. Các giá trị r2m  = 0,92 (> 0,5) 
và ∆r2m = 0,01 (< 0,2) đạt yêu cầu theo Roy. Do vậy, 
các kết quả này là tốt cho một mô hình 2D-QSAR.

Mô hình trên được đánh giá trên tập ngoại gồm  
7 chất, kết quả R2 = 0,94, RMSE = 0,39, CCC = 0,95; 
đánh giá Roy đạt r2m  = 0,94 và ∆r2m = 0,01. Giá trị 
dự đoán của các chất đều nằm trong khoảng 95 % 
dự đoán đúng của mô hình (hình 3). Trên toàn tập,  
R2 = 0,93 và RMSE = 0,33. Các kết quả này cho 
thấy mô hình xây dựng được là mô hình đạt yêu cầu 
và có khả năng ứng dụng tốt.

Các thông số mô tả dùng để xây dựng mô hình 
2D-QSAR có liên quan đến diện tích bề mặt van der 

Waals của phân tử. Như vậy, có thể thấy được tầm 
quan trọng của các liên kết van der Waals đối với hoạt 
tính sinh học. So sánh với kết quả mô hình CoMFA 

(phương pháp 3D-QSAR) của tác giả Yan-Ping Li 
và CS. đã thực hiện [9] với R2 = 0,986; Q2 = 0,856, 
mô hình xây dựng được trong nghiên cứu này có hệ 
số tương quan chưa tốt bằng. Tuy nhiên, đây là một 
mô hình 2D-QSAR nên việc xây dựng và ứng dụng 
mô hình sẽ đơn giản hơn, đồng thời mô hình này 
cũng đạt yêu cầu của một mô hình có khả năng dự 
đoán tốt. Hơn nữa trong nghiên cứu của nhóm tác giả 
Li và CS., pIC50 của các chất không xác định được giá 
trị IC50 ở nồng độ thử nghiệm đã được gán cho giá 
trị là 4,00; điều này có thể ảnh hưởng đến tính khách 
quan của kết quả mô hình CoMFA.

Hình 3. Đường thẳng tương quan giữa pIC
50

 thực nghiệm
và dự đoán của tập xây dựng mô hình và tập ngoại

trên các chất ức chế AChE có cấu trúc aporphin
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Bảng 4. Kết quả mô hình QSAR phân loại trên các chất ức chế AChE

Mô hình I
Ngưỡng IC

50
 = 1,0 µM

Mô hình II
Ngưỡng IC

50
 = 10 µM

Tập xây dựng (có hoạt tính/không hoạt tính) 572 (369/203) 572 (488/84)

Độ đúng 0,83 0,90

Độ đúng trên các chất có hoạt tính 0,86 0,93

Độ đúng trên các chất không có hoạt tính 0,75 0,71

Độ đúng khi đánh giá chéo LOO 0,81 0,88

Độ đúng trên các chất có hoạt tính LOO 0,85 0,92

Độ đúng trên các chất không có hoạt tính LOO 0,74 0,66

Độ chính xác trên các chất có hoạt tính 0,86 0,95

Độ chính xác trên các chất không có hoạt tính 0,75 0,63

MCC 0,62 0,61

GH trên các chất có hoạt tính 0,86 0,94

GH trên các chất không có hoạt tính 0,75 0,67

Tập kiểm tra (có hoạt tính/không hoạt tính) 143 (76/67) 143 (112/31)

Độ đúng 0,80 0,91

Độ đúng trên các chất có hoạt tính 0,79 0,93

Độ đúng trên các chất không có hoạt tính 0,81 0,84

Độ chính xác trên các chất có hoạt tính 0,82 0,95

Độ chính xác trên các chất không có hoạt tính 0,77 0,76

MCC 0,59 0,74

GH trên các chất có hoạt tính 0,81 0,93

GH trên các chất không có hoạt tính 0,79 0,80

Toàn tập (có hoạt tính/không hoạt tính) 715 (445/270) 715 (600/115)

Độ đúng 0,82 0,90

Độ đúng trên các chất có hoạt tính 0,85 0,93

Độ đúng trên các chất không có hoạt tính 0,77 0,75

Độ chính xác trên các chất có hoạt tính 0,86 0,95

Độ chính xác trên các chất không có hoạt tính 0,76 0,66

MCC 0,62 0,66

GH trên các chất có hoạt tính 0,85 0,94

GH trên các chất không có hoạt tính 0,76 0,71

Mô hình QSAR phân loại
Từ các chất ức chế AChE được FDA chấp 

thuận làm thuốc trên thị trường là donepezil, tacrin, 
galantamin, rivastigmin, nghiên cứu này tiến hành 
xây dựng hai mô hình QSAR phân loại tương ứng 
với hai ngưỡng hoạt tính IC50 = 1,0 µM (mô hình I)

và ngưỡng IC50 = 10 µM (mô hình II). Kết quả xây dựng 
và đánh giá các mô hình được trình bày trong bảng 4. 
So sánh hai mô hình, với độ đúng và hệ số MCC cao 
hơn, khả năng dự đoán đúng các chất có hoạt tính tốt 
hơn, thì mô hình II sẽ thích hợp hơn trong ứng dụng 
sàng lọc các hợp chất có hoạt tính ức chế AChE.
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Kết luận
Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính 

trên các chất ức chế acetylcholinesterase, nghiên cứu 
đã xây dựng được 2 mô hình 2D-QSAR từ 118 chất 
có cấu trúc tacrin và 41 chất có cấu trúc aporphin. 
Mô hình 2D-QSAR trên các chất có cấu trúc tacrin 
có hệ số tương quan R2 = 0,86 và RMSE = 0,47, 
trong khi đó mô hình 2D-QSAR trên các chất có cấu 
trúc aporphin có kết quả R2 = 0,93 và RMSE = 0,33. 
Các đánh giá khác của 2 mô hình đều đạt yêu cầu 
chứng tỏ đây là những mô hình có khả năng dự đoán 
tốt. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn xây dựng được  
2 mô hình QSAR phân loại trên toàn bộ cơ sở dữ liệu 
gồm 715 chất. Với ngưỡng hoạt tính IC50 là 1,0 µM thì 
độ đúng của mô hình trên toàn tập là 0,82 trong khi 
đó với ngưỡng hoạt tính IC50 là 10 µM thì mô hình có 
độ đúng là 0,90. Hai mô hình trên có độ đúng cao, có 
thể ứng dụng trong sàng lọc ảo, tuy nhiên mô hình 
II với ngưỡng hoạt tính IC50 là 10 µM có khả năng 
dự đoán đúng trên các chất có hoạt tính tốt hơn so 
với mô hình I với ngưỡng hoạt tính IC50 là 1 µM. Kết 
quả sàng lọc ảo trong tập chất dược liệu cổ truyền  
Trung Hoa bằng mô hình QSAR phân loại ngưỡng hoạt 
tính IC50 < 10 µM và hai mô hình 2D-QSAR cho thấy có 
80 hoạt chất cấu trúc tacrin có hoạt tính ức chế AChE  
có IC50 < 10 μM và 121 hoạt chất cấu trúc aporphin 
có hoạt tính ức chế AChE có IC50 < 10 μM.

Với xu hướng thiết kế những thuốc có tác động 
trên nhiều mục tiêu, nghiên cứu có thể phát triển tiếp 
tục với những thuật toán cao cấp hơn PLS như máy 
vectơ hỗ trợ (SVM), mạng neuron nhân tạo (ANN) 
nhằm xây dựng được các mô hình có ứng dụng cao 
trong sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế không chỉ 
trên một enzym AChE mà có thể ức chế đồng thời trên 
cả hai enzym như ức chế đồng thời AChE và MAO-B. 
Tiếp đến từ các hợp chất được sàng lọc có thể tiến 
hành tổng hợp và thử hoạt tính sinh học nhằm đánh 
giá khả năng ức chế trên in vitro và in vivo.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa 
học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã 
số 108.05-2017.12. 
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Ứng dụng các mô hình QSAR trên sàng lọc 
các chất mới

Các mô hình QSAR sẽ được ứng dụng để 
sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế enzym AChE 
trên thư viện 57.423 chất phân lập từ các bài thuốc 
cổ truyền Trung Hoa cho sàng lọc thuốc in silico [7]. 
Luật 5 Lipinski được áp dụng trước khi dùng 

các mô hình sàng lọc, sau đó sử dụng mô hình QSAR 
phân loại II để sàng lọc bước đầu, tiếp theo áp dụng 
các mô hình 2D-QSAR để dự đoán hoạt tính các chất, 
với mô hình a và b lần lượt là mô hình 2D-QSAR trên 
các chất ức chế AChE có cấu trúc tacrin và aporphin. 
Kết quả sàng lọc được thể hiện trong hình 4.

Thư viện 57.423 chất

Luật 5 Lipinski

Mô hình II

Mô hình bMô hình a

18.669 chất

2.894 chất
có hoạt tính ức chế AChE

80 chất 
có IC50  < 10 µM

121 chất
có IC50 < 10 µM

Hình 4. Kết quả quá trình sàng lọc ảo các hợp chất ức chế AChE
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Sàng lọc in silico các flavonoid
có khả năng ức chế enzym α-amylase và α-glucosidase 

hướng điều trị đái tháo đường type 2
Nguyễn Thanh Thảo, Trần Thành Đạo, Nguyễn Thụy Việt Phương*

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
* E-mail: ntvphuong@ump.edu.vn

Summary
Alkaloid, glycoside, polysaccharide, phenolic acid…and especially flavonoids (e.g. morin, luteolin, baicalein, rutin, 

myricetin...) were known as inhibitors of α-glucosidase and/or α-amylase. In this study, 1041 flavonoids were screened 
based on molecular docking using Autodock Vina for their α-glucosidase and/or α-amylase enzymes inhibitory 
effects to support in vitro test as well as to guide the synthesis of potential flavonoid. Results showed that in silico 
screening selected 11 potential inhibitors belonging to flavonones, flavones, and chalcones groups in terms of binding 
affinities or docking scores of -10,9 kcal.mol-1  to -8,0 kcal.mol-1 for α-amylase) and of -8,9 kcal.mol-1 to -8,0 kcal.mol-1 

for α-glucosidase). Moreover, their structure-binding interactions relationships of flavonoids and both enzymes were 
investigated. It could be inferred that hydroxyl and prenyl groups played important roles in forming the interactions 

with key residues of the two enzymes. Hydroxyl group in rings A and B bonded with key residues Asp197, Glu233 of 
α-amylase and Asp542, Asp203, Arg526 of α-glucosidase through hydrogen bonds. In addition to,  prenyl group at the 
-6 site of ring A and 5’ site of ring B created many hydrophobic interactions with important residues such as His201, 
Trp59 (α-amylase) and His600, Phe575, Tyr299, Trp441(α-glucosidase). 

Keywords: α-amylase, α-glucosidase, type 2 diabetes, molecular docking, in silico screening.

Đặt vấn đề
Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) và biến chứng của 

bệnh đã trở thành nguyên nhân gây tử vong cao 
trong độ tuổi từ 20 đến 79 và chiếm gần 11,3 % tổng 
số ca tử vong trên toàn cầu năm 2019 [1]. Kiểm soát 
tăng đường huyết sau ăn bằng cách làm chậm hấp 
thu glucose thông qua ức chế các enzym thủy phân 
carbohydrat α-amylase và α-glucosidase là một trong 
những cách tiếp cận trong điều trị bệnh ĐTĐ type 2. 

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu in vitro, in vivo

trên thế giới cho thấy nhiều thành phần chiết xuất từ 
dược liệu như alkaloid, glycosid, polysaccharid, phenolic 
acid,.. có tác dụng ức chế hoạt tính α-glucosidase hoặc/
và α-amylase, đặc biệt là nhóm flavonoid như morin, 
luteolin, apigenin, myricetin,…[2-5]. Một số nghiên cứu 

in silico trên khả năng gắn kết phân tử (molecular 
docking) vào hai enzyme của 100 dẫn xuất flavonoid, 
từ đó đánh giá mối liên quan cấu trúc - tác dụng 
sau khi đã thử nghiệm hoạt tính in vitro [2] hoặc các 
tương tác giữa các hoạt chất tổng hợp được từ thực 
nghiệm với enzym để lựa chọn chất khởi nguồn (lead 
compound) [6-7]

Ở trong nước, các nghiên cứu tập trung chủ 
yếu vào hoạt tính ức chế α-glucosidase hoặc/và 
α-amylase in vitro của dịch chiết dược liệu hoặc các 
thành phần phân lập được từ dịch chiết dược liệu 
như: vỏ cây C.tramdenum [8], lá wedelia chinensis [9], 
hoa Chrysanthemum morifolium [10]… Hiện tại, vẫn 
chưa có các nghiên cứu sàng lọc in silico nào ở Việt 
Nam thực hiện trên cả hai enzym và đặc biệt trên các 
dẫn chất flavonoid tiềm năng.


