
Sử dụng AI để tăng tốc phát minh thuốc 

Một công ty trẻ đầy sáng tạo, Standigm Inc., đang tạo ra công nghệ 

AI tiên tiến để khám phá và phát triển các phương pháp trị liệu mới. 

Việc phát hiện và phát triển thuốc luôn phụ thuộc vào một mức độ lớn của 

sự may rủi và tình cờ. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hứa hẹn sẽ thúc 

đẩy đáng kể tỷ lệ xác định các ứng cử viên thuốc mới có thể được thương 

mại hóa. 

Ít hơn 10% ứng cử viên thuốc tham gia thử nghiệm lâm sàng tiến triển 

ngoài giai đoạn đầu tiên trong bốn giai đoạn. Và đối với mỗi ứng viên 

thuốc trở thành một sản phẩm thương mại, toàn bộ quá trình này mất 

khoảng 10−15 năm và tiêu tốn trung bình hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Bằng cách loại 

bỏ một số phỏng đoán khỏi quy trình, AI hứa hẹn sẽ cắt giảm chi phí và 

dòng thời gian. 

Standigm là một trong những công ty tiên phong sớm áp dụng sức mạnh 

của công nghệ AI vào việc khám phá và phát triển thuốc. Công ty hy vọng 

sẽ loại bỏ một số sai lầm trong quá trình phát triển thuốc bằng cách sử 

dụng các thuật toán AI độc đáo của mình trong suốt quá trình. Cho đến 

nay, Standigm đã tạo ra cơ hội tiền lâm sàng mạnh mẽ cho bốn bệnh: bệnh 

Parkinson, bệnh tự kỷ, bệnh ty lạp thể và bệnh gan, viêm gan nhiễm mỡ 

không do rượu. 

Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Taeyong Kim, nhà khoa học chính tại 

Standigm với kiến thức chuyên môn về sinh học cho biết: “Không có giới 

hạn nào đối với các bệnh và rối loạn tiềm ẩn có thể được đánh giá. 

“Standigm hiện đang sử dụng sự kết hợp độc đáo giữa tài năng khoa học 

và công nghệ để làm việc với các nhóm khám phá thuốc ở một số lục địa.” 

Một cách tiếp cận đa ngành đối với AI 



Standigm được thành lập bởi ba đồng nghiệp có chuyên môn bao gồm AI, kỹ 

thuật hóa học và sinh học hệ thống. Một loạt các lĩnh vực dường như khác 

nhau đã làm nền tảng cho nguồn gốc của Standigm vẫn là một thế mạnh của 

công ty ngày nay, được thể hiện bằng lực lượng lao động đa ngành của nó. 

Nhà khoa học chính Hanjo Kim, nhà hóa học tại Standigm giải thích: “Chúng 

tôi có các kỹ sư AI, nhà hóa học và nhà sinh học ở một nơi, làm việc cùng 

nhau thành các nhóm trong các dự án điều tra các vấn đề trọng tâm của 

doanh nghiệp chúng tôi. “Phương pháp hợp tác này là chìa khóa của công ty.” 

Giảm phỏng đoán 

AI hấp dẫn đối với việc khám phá thuốc vì nó áp dụng khả năng xử lý số 

lượng lớn và nhanh chóng của các công nghệ điện toán thế kỷ 21, chẳng 

hạn như học máy, để so sánh và phân tích dữ liệu theo cách bộ não con 

người thực hiện, nhưng chỉ trong một phần nhỏ thời gian. 

Standigm sử dụng AI để phát hiện các mẫu và xu hướng liên quan đến sinh 

học của con người trên các cơ sở dữ liệu y sinh rộng lớn. Nó sử dụng ba 

công nghệ độc quyền chính, bao gồm tối ưu hóa dẫn đầu, tái định vị thuốc 

và phát hiện mục tiêu, sau đó áp dụng các giải pháp thiết kế mới để đi từ 

mục tiêu bệnh tật mới sang phân tử sáng tạo trong thời gian kỷ lục. 

Quá trình bắt đầu với việc phân tích cú pháp tập dữ liệu để giải thích và sắp 

xếp tất cả thông tin có sẵn theo cách có thể sử dụng được. Sau khi nhanh 

chóng khám phá chi tiết các bộ dữ liệu này, công nghệ của Standigm có thể 

tạo ra các ứng cử viên thuốc bằng cách áp dụng mô hình AI, tự động phân 

tích vô số cách dữ liệu có thể được kết hợp và định cấu hình để tạo ra các 

mô hình học sâu, tối ưu hóa trọng lượng dựa trên các quy tắc ẩn trong dữ 

liệu. Bằng cách sử dụng cảnh quan ảo, công nghệ AI sau đó đánh giá hiệu 

suất sinh học của các ứng viên thuốc - kiểm tra cách họ có thể sẽ tương tác 

với bệnh nhân thực và mức độ hiệu quả của một loại thuốc cụ thể trong việc 

điều trị một số bệnh. Do đó, công nghệ có thể tối ưu hóa cấu trúc của các 



hợp chất chì trong việc khám phá thuốc liên quan đến các đặc tính hóa học 

mong muốn như ái lực liên kết hoặc hấp thụ, phân bố, chuyển hóa, bài tiết 

và độc tính. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng thông tin này để thông báo 

cho các lựa chọn về loại thuốc nào cần nghiên cứu thêm. 

Công ty ban đầu đã khám phá những cách sử dụng tiềm năng mới cho các 

loại thuốc đã được bán trên thị trường và các ứng dụng khả thi cho các kết 

hợp khác nhau của các loại thuốc đã được thành lập. Nhưng hiện tại, với sự 

hợp tác của một số công ty dược phẩm quốc tế hàng đầu, Standigm đang 

tập trung vào các giai đoạn khám phá thuốc sớm nhất, với việc xác định các 

hợp chất mới hữu ích là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của mình. Do 

đó, Standigm tìm cách tạo ra các cơ hội được nhắm mục tiêu cao cho các 

loại thuốc mới có khả năng thành công. 

Cộng tác với một công ty CNTT, Standigm gần đây đã phát triển một nền 

tảng trực tuyến có thể tìm kiếm được gọi là iCLUE & ASK™, nơi các nhà 

nghiên cứu có thể ưu tiên các mục tiêu protein cho các bệnh. Nền tảng 

khám phá mục tiêu được hỗ trợ bởi AI cung cấp các mục tiêu protein bằng 

cách tạo ra một cơ sở dữ liệu biểu đồ tri thức khổng lồ từ bối cảnh của tất 

cả dữ liệu khoa học, có thể được sử dụng để xếp hạng mục tiêu cho các 

khu vực bệnh khác nhau. Các mục tiêu do iCLUE & ASK™ cung cấp đang 

được xác thực bằng thực nghiệm và được sử dụng để tạo khách hàng tiềm 

năng với các đối tác cộng tác toàn cầu. 

Sở hữu trí tuệ là cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp dược phẩm nào, và do đó khả 

năng đánh giá tính mới của ứng viên tiềm năng là điều tối quan trọng, Kim giải 

thích. Ông nói: “Chúng tôi có công nghệ độc quyền của riêng mình có thể 

được sử dụng để đánh giá tính mới của một phân tử. “Điều đó giúp chúng ta 

có thể xác định, với mức độ chắc chắn cao, liệu một ứng cử viên thuốc mới 

tiềm năng có khả năng tạo ra một sản phẩm có thể được cấp bằng sáng chế 



hay không, cung cấp cho các công ty dược phẩm một mức độ tin cậy về kinh 

tế mà họ nên đầu tư vào các sản phẩm tiềm năng có thể tiếp thị được.” 

Kim cho biết thêm rằng một trong những điểm mạnh khác của Standigm 

nằm ở việc công ty cam kết liên tục xem lại và đánh giá lại các quy trình, 

giám sát và tinh chỉnh các thuật toán của nó, giữ lại những gì hoạt động và 

loại bỏ những gì không. Kim giải thích: “Nếu thất bại, chúng tôi cập nhật 

mô hình của mình để đưa ra quyết định tốt hơn. "Bằng cách này, chúng tôi 

tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của mình và cắt giảm thời gian cần thiết để 

đạt được sản phẩm cuối cùng." 

 


