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Abstract: The aim of this study is a designation of a multitarget drug for a treatment of schizo-

phrenia with the least number of adverse drug interactions. Using Cytoscape software and Drug-

Bank database we have examined currently used schizophrenia drugs and their targets in human 

body. The acquired knowledge led to a design of an antipsychotic type of a drug chemically based 

on benzenoids or azacyclic compounds with better overall characteristics. 
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1 ÚVOD 

Při výzkumu a navrhování léků se v posledních letech dosahuje velmi významných pokroků 

zejména díky rozvoji výpočetních technologií. V současném výzkumu je např. možné identifikovat 

a zkoumat cílové molekuly (obvykle proteiny či geny), na které léky působí či které mohou být te-

rapií sekundárně ovlivněny. Touto problematikou se zabývá vědní obor drug discovery a jeho kon-

cept network pharmacology. K důležitým výzkumům v této oblasti patří hledání nových informací 

o medikamentech na základě strukturální analýzy biologických sítí [1].  Biologickými sítěmi, kte-

rými se zabývám v této práci, jsou grafy, jejichž vrcholy představují léky a jejich cíle a hrany pak 

vzájemné interakce mezi nimi. Na základě algoritmů založených obvykle na faktorizaci matic lze 

v sítích vypočítat jejich charakteristické vlastnosti [2]. Tato analýza usnadňuje potenciální zefek-

tivnění terapie komplexních chorob, jakými jsou např. rakovina či cukrovka. Rovněž umožňuje 

zjistit více informací o lécích, jež byly původně navrhnuty formou „černé skříňky“, tedy bez vědo-

mosti o jejich komplexním působení na organismus [3]. 

2 MATERIÁLY A METODY 

2.1 SBĚR DAT 

DrugBank je rozsáhlá databáze léčiv a pro svou obsáhlost byla využita i v této práci. Pro automa-

tické stažení informací o medikamentech z z této databáze byl vytvořen skript v softwaru R. Ten 

umožňuje stažení všech medikamentů vyhledaných v databázi DrugBank pod heslem „schi-

zophrenia“, které zároveň splňují následující tři podmínky: dostupnost ATC kódu, dostupnost in-

formací o interakcích s cíli těchto léků a dostupnost informací o interakcích s jinými léky. Všechny 

tyto podmínky splnilo celkem 45 léčiv. Data byla převedena do tabulek pro možnost dalšího zpra-

cování. 

2.2 VIZUALIZACE V CYTOSCAPE 

Cytoscape je open source program sloužící k vizualizaci a analýze biologických sítí. Existuje pro 

něj více než 400 pluginů, tedy přídavných programů sloužících pro rozšíření funkcí softwaru.  
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V tomto projektu byly pomocí nástroje Cytoscape zpracovány dvě sítě. První z nich je tvořena vy-

branými medikamenty pro léčbu schizofrenie a léky s nimi interagujícími (dále v textu jako inter-

akční síť). Obsahuje celkem 1583 uzlů a 23 664 hran.  Druhá síť znázorňuje vybrané medikamenty 

pro léčbu schizofrenie a jejich cíle (dále jako síť cílů). Skládá se z 134 uzlů a 509 hran  

2.3 ANALÝZA SÍTÍ 

Pro tuto práci byl k analýze obou sítí využit plugin CentiScaPe, který umožňuje zejména identifi-

kaci významných hran a uzlů výpočtem hodnot popisujících provázanost sítě – centralit. V projektu 

byly počítány následující hodnoty: stupeň centrality, mezilehlost centrality a blízkost. Pro všechny 

hodnoty platí: čím vyšší výsledek, tím významnější uzel. 

Stupeň centrality D (z angl. Degree) je hodnota udávající počet uzlů, do kterých daný uzel vede 

neboli počet hran připojených k danému uzlu. Na základě této centrality je možné například snadno 

zjistit, které proteiny jsou léčivy schizofrenie ovlivňovány nejčastěji. 

Mezilehlost centrality B (z angl. Betweenness) vyjadřuje globální vlastnosti sítě, konkrétně nej-

kratší cesty mezi páry uzlů procházejících daným uzlem. Pro graf G := (V,E) s n uzly platí:  

  (1) 

kde n je počet uzlů, i je aktuálně počítaný uzel, Sst je počet nejkratších cest z s do t a Sst(i) je počet 

nejkratších cest z s do t přes uzel i. Hodnota je normalizována počtem párů uzlů, což je v rovnici 

první zlomek [3]. 

Blízkost C (z angl. Closeness) udává minimální počet hran nutný projít ke spojení dvou uzlů: 

 
 

(2) 

kde d(i,j) je nejkratší vzdálenost mezi uzly i a j, n je počet uzlů v síti [3]. 

3 VÝSLEDKY 

3.1 INTERAKČNÍ SÍŤ 

Z výpočtu centralit vyplynuly nejvyšší hodnoty všech počítaných proměnných pro léky Haloperi-

dol (H), Klozapin (K), Ziprasidon (Z) a Imipramin (I)(Tab. 1).  

Obr. 1 zobrazuje část zkoumané sítě obsahující uvedené léky, kde jsou zvyšující se hodnoty centra-

lit řazeny vpravo, uzly jsou větší a přecházejí z modré barvy do červené. Dále byla provedena sta-

tistická analýza výsledků pomocí výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu (Tab. 2).  

 

Obrázek 1: Část interakční sítě se znázorněním velikostí centralit a vyznačením významných léků 

3.2 SÍŤ CÍLŮ 

K nejvýznamnějším proteinovým cílům podle velikosti centralit patří D(2) dopaminový receptor 

(D2), D(1A) dopaminový receptor (D1), 5-hydroxytryptamin receptor 2A (5H) a alfa-1A adrenerg-

ní receptor (1A). Výsledné velikosti centralit je možné nalézt v Tab.1.  
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Obr. 2 znázorňuje výřez sítě s barevným odlišením nejvýznamnějších cílů. Poměrové velikosti cen-

tralit jsou znázorněny velikostí uzlů. Hodnoty Personova korelačního koeficientu jsou uvedeny 

v Tab. 2. 

 

Obrázek 2: Část sítě cílů se znázorněním velikostí centralit a vyznačením významných cílů 

3.3 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Zpracováním sítí vyplynuly nejvýznamnější léky a cíle uvedené v podkapitolách 3.1 a 3.2. Výsled-

né hodnoty centralit a statistického vyhodnocení jsou uvedeny v Tab. 1 a 2. Na základě těchto po-

znatků navrhuji typ nového léku - antipsychotikum (ATC kód N05A) na chemické bázi benzenoidů 

či azacyklických sloučenin, které by mělo působit na proteiny D(2) dopaminový receptor, D(1A) 

dopaminový receptor, 5-hydroxytryptamin receptor 2A a alfa-1A adrenergní receptor. 

 
H K Z I D2 D1 5H 1A 

D 952 974 921 1018 38,0 26,0 35 23 

B 315351 228688 342466 184351 2180 666 1936 615 

C 4,36E-04 4,38E-04 4,33E-04 4,45E-04 4,48E-03 3,86E-03 4,37E-03 3,86E-03 

Tabulka 1: Hodnoty centralit pro nejvýznamnější uzly sítí 

 
C-B B-D C-D 

Interakční síť -0,08 0,63 -0,14 

Síť cílů 0,37 0,75 0,57 

Tabulka 2: Pearsonův korelační koeficient pro všechny centrality 

4 ZÁVĚR 

Na základě analýzy sítí interakcí medikamentů a cílů léků využívaných při léčbě schizofrenie byl 

navržen nový typ medikamentu proti této chorobě. Je jím antipsychotikum na chemické bázi ben-

zenoidů či azacyklických sloučenin působící na proteiny D(2) dopaminový receptor, D(1A) dopa-

minový receptor, 5-hydroxytryptamin receptor 2A a alfa-1A adrenergní receptor. Tyto pilotní vý-

sledky tvoří základ následných strukturních studií, které jsou v tomto výzkumu dále zapotřebí. 
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