
AI giúp các nhà nghiên cứu sàng lọc hàng tỷ 
loại thuốc kháng vi-rút để tìm ra phương 
pháp điều trị COVID-19 tiềm năng 

Với AI, Tiến sĩ Artem Cherkasov và các nhà nghiên cứu đã mất 19 ngày, không 

phải 10 năm, để xem xét 40 tỷ hợp chất để tìm ra loại thuốc COVID-19 tiềm năng. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nhà nghiên cứu Artem Cherkasov trong phòng thí 

nghiệm với mô hình máy tính mô phỏng các hoạt động của thuốc được sử dụng 

để phát triển phương pháp điều trị mới cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt kháng 

thuốc tại Trung tâm Tuyến tiền liệt Vancouver (Vancouver Prostate Centre) ở 

VGH ở Vancouver, BC, vào ngày 14 tháng 12 năm 2015.  

https://vancouversun.com/news/ai-helps-researchers-screen-billions-of-

antiviral-drugs-to-find-potential-covid-19-treatments 

Nội dung bài viết 

Thay vì 10 năm, nó mất 19 ngày. 

Đó là thời gian được tiết kiệm bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo do các nhà 

nghiên cứu tại Trung tâm Tuyến tiền liệt Vancouver (Vancouver Prostate 

Centre) phát triển để tìm ra các loại thuốc chống vi-rút tiềm năng để điều trị 

những người mắc bệnh COVID-19. 

Chương trình AI cho phép điều tra viên chính, Tiến sĩ Artem Cherkasov và 

nhóm của ông sàng lọc qua 40 tỷ cấu trúc phân tử để tìm ra khoảng 1.000 

có khả năng nhắm vào SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra COVID-19. 

Họ đã xác định được bảy ứng cử viên có thể, và hiện đang chuẩn bị thử 

nghiệm trên động vật. 

https://vancouversun.com/news/ai-helps-researchers-screen-billions-of-antiviral-drugs-to-find-potential-covid-19-treatments
https://vancouversun.com/news/ai-helps-researchers-screen-billions-of-antiviral-drugs-to-find-potential-covid-19-treatments


Mục tiêu của Tiến sĩ Cherkasov là có một hợp chất chống virus vào năm tới. 

Ông nói, những tiến bộ trong công nghệ máy học (machine learning) không 

chỉ giúp việc tìm kiếm các loại thuốc mới nhanh hơn hàng trăm lần mà còn 

khiến nó rẻ hơn rất nhiều và có sẵn cho nhiều người hơn.  

Cherkasov, một nhà khoa học cấp cao của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Bờ 

biển Vancouver (Vancouver Coastal Health Research Institute) và là giáo sư 

tại Khoa Khoa học Tiết niệu tại Đại học BC cho biết: “Về cơ bản, chúng tôi 

hiện đang tìm cách dân chủ hóa một số thành phần của việc khám phá thuốc. 

Bất kỳ phòng thí nghiệm hay trung tâm nào, bạn đặt tên cho nó, đều có thể 

có quyền truy cập vào máy tính khám phá dược phẩm khá lớn. Trước đây, 

bạn thực sự phải có các phương tiện siêu máy tính để thực hiện loại dự 

đoán khổng lồ này. 

Giờ đây, bất kỳ học sinh tốt nghiệp nào từ bất kỳ nơi nào trên thế giới đều 

có thể tiếp cận sức mạnh tính toán ở quy mô công nghiệp nhờ điều này. 

Một bài báo về nghiên cứu của Cherkasov đang được công bố hôm thứ Ba 

bởi Khoa học Hóa học, một trong những tạp chí của Hiệp hội Hóa học 

Hoàng gia. 

Phần mềm khám phá ma túy có sự hỗ trợ của máy tính được gọi là Deep 

Docking, phần mềm này sẽ học khi dữ liệu được xử lý. Được thiết kế bởi 

Cherkasov, nó được xây dựng trên phần mềm mà ông đã làm việc trong 

hơn 20 năm. 

Năm 2015, các nhà nghiên cứu Cherkasov và Paul Rennie đã thiết kế một 

loại thuốc ứng cử viên để điều trị ung thư tuyến tiền liệt mà Roche 

Pharmaceuticals đã trả 141,7 triệu đô la cho các khoản thanh toán quan 

trọng thông qua quy trình quản lý. 



Trong trường hợp đó, các phần mềm lặp lại trước đó đã xem xét ba triệu 

phân tử để tìm ra nguyên mẫu thuốc điều trị tuyến tiền liệt. 

Ông nói: “Bây giờ chúng ta đi qua không phải ba triệu mà là 40 tỷ phân 

tử. “Để thực hiện bước nhảy vọt đó, chúng tôi đã sử dụng AI. AI đã cho 

phép chúng tôi làm mọi thứ hiệu quả hơn hàng trăm lần ”. 

Trong một thập kỷ, Cherkasov đã nghiên cứu để tìm ra chất chống vi-rút 

cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhưng đã chuyển sang COVID-19 vào 

đầu năm 2020 khi rõ ràng rằng một điều gì đó kịch tính đang xảy ra trên 

khắp thế giới với loại coronavirus mới được phát hiện. 

Cho đến nay, hầu hết sự chú ý của quốc tế đều đổ dồn vào protein đột 

biến của SARS-Cov-2, cho phép virus lây nhiễm sang các tế bào. 

Cherkasov và nhóm của ông đã sử dụng Deep Docking để nhắm mục tiêu 

vào một thứ gì đó khác biệt - protease chính của virus được gọi là Mpro, 

một loại enzyme quan trọng để sao chép. 

Ông so sánh lý do nhắm mục tiêu vào protease chính giống với lý do phát triển 

"cocktail HIV" - sự kết hợp của ba hoặc nhiều loại thuốc kháng vi-rút giúp ngăn 

chặn vi-rút suy giảm miễn dịch ở người tái tạo và dẫn đến bệnh AIDS. 

Ông nói về SARS-CoV-2: “Chúng tôi đang tấn công một loại enzym khác 

trong vi rút. “Chúng tôi đánh theo một cách rất khác. Chúng ta cần phải 

đánh virus từ nhiều hướng”. Mục tiêu của ông là tìm ra “chìa khóa” hóa học 

hoàn hảo để ngăn chặn virus COVID-19. 

Ông nói: “Ổ khóa là enzym. “Chúng tôi đang đưa một chiếc chìa khóa vào 

bên trong enzyme và về cơ bản phá vỡ nó. Đó là mục tiêu. ” 

Dữ liệu do nhóm thu thập sẽ có thể truy cập công khai thông qua Github và 

nền tảng Dân chủ hóa Khám phá Ma túy với Deep Docking (D5). 


