
Khám phá thuốc sử dụng nhiên liệu AI 

Mayo Clinic và công ty nền tảng AI, nference đã hợp lực để tạo ra 

Qrativ, một công ty khám phá thuốc được hỗ trợ bởi AI. Qrativ 

được thiết kế để xác định các loại thuốc cho các tình trạng và bệnh 

có ít lựa chọn điều trị. Nó sẽ sử dụng công nghệ học sâu từ 

nference để dự đoán các ứng cử viên thuốc. 

Máy học 

Máy học, một loại trí tuệ nhân tạo, có thể được sử dụng để hỗ trợ 

khám phá thuốc. Điều này có thể cải thiện hiệu quả và giảm chi 

phí. Điều này có thể cứu sống nhiều người hơn và giảm bớt sự đau 

khổ của nhiều bệnh nhân. Nó cũng có thể cho phép các nhà khoa học 

chi tiêu nhiều hơn cho việc nghiên cứu các bệnh hiếm gặp. Người ta 

tin rằng một trong mười hợp chất hóa học không tạo ra nó trong toàn 

bộ quá trình nghiên cứu và phát triển. 

Khám phá thuốc được hỗ trợ bởi AI có thể được sử dụng để xác định 

các phân tử mới và tinh chỉnh các loại thuốc được đề xuất. Phòng thí 

nghiệm đẳng cấu là một dự án gần đây của Alphabet nhằm tạo ra các 

mô hình và công cụ dự đoán để xác định và đánh giá các loại dược 

phẩm mới. Nó sử dụng các kỹ thuật AI phức tạp để nhanh chóng xác 

định các ứng cử viên thuốc và có thể lặp lại trên một lượng lớn các 

phân tử. 

Quá trình khám phá thuốc hiện tại liên quan đến việc thử nghiệm 

các hợp chất chống lại các tế bào bị bệnh. Điều này đòi hỏi những 

thí nghiệm dài dòng, tẻ nhạt. Nhóm nghiên cứu sử dụng hình ảnh 

của các tế bào bị bệnh để giúp các  hình ảnh dự đoán các hợp chất 

hứa hẹn nhất. Chương trình sẽ sàng lọc 1,5 triệu hợp chất. 

Cách tiếp cận này đã cho phép công ty phát triển các ứng cử viên 

thuốc mới. Cách tiếp cận sáng tạo và mới mẻ này có thể dẫn đến 

nhiều ứng cử viên thuốc hơn. Điều này có thể khuyến khích các 

công ty khác cũng làm như vậy. 

Học sâu 



Những tiến bộ gần đây trong dự đoán cấu trúc protein và dự đoán 

chức năng đã mở ra cánh cửa cho việc khám phá thuốc được hỗ 

trợ bởi AI. Trong tương lai gần, công nghệ này sẽ là một phần 

không thể thiếu trong quy trình khám phá thuốc. Chúng ta sẽ thảo 

luận về lý do tại sao Học sâulại hấp dẫn cho mục đích này. Chúng 

ta cũng sẽ thảo luận về khám phá thuốc dựa trên AI như một lựa 

chọn khả thi. 

Mỗi năm, hàng ngàn loại thuốc mới được tạo ra trong các phòng 

thí nghiệm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ch ỉ một tỷ lệ nhỏ các loại 

thuốc này được đưa ra thị trường và tiếp cận bệnh nhân. Khoảng 

90% các loại thuốc được đưa vào thử nghiệm lâm sàng không hoạt 

động như mong đợi. Nhiều loại thuốc trong số này rẻ hơn thuốc 

generic (thuốc tương tự). Điều này có thể được tự động hóa với AI 

để làm cho các loại thuốc mới rẻ hơn và hiệu quả hơn. 

Khám phá thuốc được hỗ trợ bởi AI có thể xác định các phân tử mới 

nhắm vào các mục tiêu sinh học. Kiến thức này có thể được sử dụng 

để tinh chỉnh các hợp chất được đề xuất. Dự án Isomorphic 

Laboratories mới của Alphabet sẽ tạo ra các công cụ để nhanh chóng 

xác định các dược phẩm mới. Nó cũng sẽ tạo ra các mô hình có thể 

dự đoán tương tác thuốc. Các thuật toán này sử dụng các kỹ thuật AI 

phức tạp để lặp lại thông qua các thư viện phân tử lớn. Điều này cho 

phép họ dự đoán sự tương tác của các phân tử với các mục tiêu. 

Học sâu đã có tác động lớn đến việc khám phá thuốc. Cyclica và 

X-Chem chỉ là một vài trong số các công ty đã sử dụng khám phá 

thuốc được hỗ trợ bởi AI để tìm ra các phân tử đầy hứa hẹn. Bằng 

cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, tốn thời gian, AI có 

thể đẩy nhanh việc phát hiện ra các loại thuốc mới. 

Học tăng cường 

Học tăng cường là một công cụ hiệu quả trong việc khám phá 

thuốc để tìm ra các loại thuốc mới nhắm vào các con đường sinh 

học cụ thể. Nó đã được sử dụng để tạo ra các chất ức chế 

kinase. Insilico Medicine đã phát triển một hệ thống AI dự đoán 



phân tử nào sẽ thành công nhất cho một mục tiêu cụ thể trong 

vòng 21 ngày. 

Mỗi năm, hàng ngàn loại thuốc mới được tạo ra trong các phòng 

thí nghiệm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ch ỉ có một số loại thuốc trong 

số này được thực hiện thông qua các quy trình quy định và thử 

nghiệm lâm sàng. Khoảng 90% các loại thuốc được thực hiện 

thông qua quy trình quản lý không hoạt động như mong đợi. Do đó, 

chúng có giá cả phải chăng hơn thuốc generic. AI đang trở thành 

một công cụ quan trọng hơn để cải thiện quá trình này. 

AI đang thay đổi khám phá thuốc cả về quy mô và mức độ phức 

tạp. AI cho phép các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc hóa học và 

tạo ra các loại thuốc mới. Các mô hình AI có thể dự đoán cấu trúc và 

tương tác của thuốc với protein mục tiêu. Điều này cho phép các nhà 

nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn và giảm 

nguy cơ tác dụng phụ. 

Thời gian là một thách thức lớn trong việc khám phá thuốc. Với 

cách tiếp cận được hỗ trợ bởi AI để khám phá thuốc, nó có thể 

được thực hiện trong một nửa thời gian. Mô hình OrbNet AI của 

Entos sử dụng dữ liệu ít hơn 30 lần so với những khám phá về 

thuốc truyền thống và yêu cầu ít thử nghiệm hơn 100 lần để xác 

định các loại thuốc đầy hứa hẹn. 

Học tập không phải là một sự kiện diễn ra một lần 

Học tập ít lần cho phép bạn tập trung vào các tập dữ liệu nhỏ để 

xây dựng mô hình học máy. Nó thường được sử dụng trong các 

ứng dụng khám phá thuốc, nơi một mô hình máy học được đào tạo 

để tìm kiếm các phân tử mới. Nó sử dụng một số lượng nhỏ các ví 

dụ đào tạo hơn so với các phương pháp truyền thống để đào tạo 

mô hình của nó. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng 

dụng chỉ yêu cầu một vài bộ dữ liệu. 

Học một lần không phù hợp để khám phá thuốc vì nó đòi hỏi hàng 

nghìn hoặc hàng trăm điểm dữ liệu. Nó đã được sử dụng thành 

công trong nhiều lĩnh vực khác để tạo ra các mô hình phức tạp. Nó 

có một số hạn chế trong việc xử lý các tập dữ liệu thấp. Học một 



lần không thể xử lý các tập dữ liệu quá lớn để được sử dụng bởi 

các thuật toán AI. 

Xử lý tín hiệu âm thanh là một ứng dụng tiềm năng khác cho việc 

học ngắn hạn. Phương pháp này sử dụng một lượng nhỏ các ví dụ 

đào tạo để dạy một máy cách nhận biết cùng một âm thanh. Nó có 

thể được sử dụng, ví dụ, để sao chép hợp âm thanh nhạc của một 

người từ các mẫu âm thanh hoặc để chuyển đổi một từ được nói 

sang ngôn ngữ khác. 

Điều này cũng được sử dụng để phân loại hình ảnh. Để so sánh 

các bộ mẫu khác nhau, nó sử dụng các chỉ số khoảng cách cơ 

bản. Các số liệu này cho phép mô hình phân loại các mẫu truy vấn 

dựa trên sự giống nhau của các mẫu trong bộ hỗ trợ. Phương pháp 

này cho phép máy phân loại các đối tượng mà không thực sự nhìn 

thấy chúng. 

AI Valence 

AI Valence sử dụng máy học để tạo ra các hợp chất mới. Phần mềm 

AI tạo ra các hợp chất có đặc tính tốt hơn bằng cách sử dụng cách 

tiếp cận tương tự như Valence Discovery và InSilico Medicine.  Các 

hợp chất này có thể được cấp phép cho các công ty dược phẩm 

sinh học để phát triển hơn nữa. Công nghệ AI hiệu quả hơn so với 

khám phá thuốc truyền thống ở chỗ nó đòi hỏi ít dữ liệu hơn. Điều 

này cho phép các công ty tạo ra các hợp chất của riêng họ và không 

chỉ sao chép các hợp chất hiện có. 

Các thuật toán AI Valence của AI có thể nhanh chóng tạo ra các 

cấu trúc hóa học mới bằng cách sử dụng một bộ đào tạo. Chúng 

yêu cầu ít dữ liệu hơn nhiều so với các giải pháp AI khác. Các kế 

hoạch AI Valence sử dụng tiền hạt giống để tài trợ cho các dự án 

nghiên cứu hiện tại và thuê các chuyên gia về Hóa dược. Công ty 

cũng có kế hoạch thành lập một Ban cố vấn khoa học sẽ hướng 

dẫn các nỗ lực của mình. 

Ai Valence được đặt tại Vancouver và đang trở thành một điểm đến 

hấp dẫn hơn cho các công ty khởi nghiệp AI. Đây là nơi có một hệ 



sinh thái chiết trung có nền tảng học thuật sâu sắc cũng như một 

cộng đồng AI mạnh mẽ. Mạng AI của British Columbia có hơn 150 

công ty AI trong khu vực. 

Các công ty dược phẩm đã quan tâm đến việc khám phá thuốc do 

AI điều khiển biến thể. Các công ty đang tìm kiếm những cách thức 

mới để khám phá các loại thuốc bằng cách sử dụng AI và các 

phương pháp gấp protein mới. 

Valence 

Valence sử dụng AI để thiết kế các phân tử thuốc. Động cơ này 

đang được sử dụng trong nhiều chỉ dẫn và các lớp học mục tiêu 

bởi Valence, người đã bắt đầu làm việc với các công ty dược 

phẩm, công nghệ sinh học và CRO hàng đầu. Repare Therapeutics 

và Charles River Laboratories là hai trong số những công ty 

này. Với ít điểm dữ liệu hơn và thời gian xử lý ngắn hơn, công 

nghệ có thể chọn các hợp chất đáp ứng các tiêu chí chọn lọc, hiệu 

lực và ADME cụ thể. 

Kể từ khi thành lập tại Mila, Valence đã có những tiến bộ R&D và 

thương mại đáng kể. Các công nghệ AI của nó bao gồm biểu diễn 

phân tử, thiết kế dựa trên cấu trúc và dự đoán phản ứng hóa 

học. Các thuật toán này đã được xác nhận kỹ lưỡng và đang được 

sử dụng trong khám phá thuốc. Nền tảng hỗ trợ AI mà Valence sử 

dụng để phát triển thiết kế thuốc cũng là công ty tiên phong trong 

việc sử dụng học tập ít phát, khắc phục một trong những hạn chế 

quan trọng nhất của các phương pháp học máy truyền thống. 

Các công ty công nghệ sinh học có cơ hội rất lớn trong việc khám 

phá thuốc được hỗ trợ bởi AI. Công ty hiện có các nhà khoa học 

chất lượng cao trong lĩnh vực tính toán, dược liệu và kỹ thuật phần 

mềm. Valence đã công bố vào tháng Ba một thỏa thuận hợp tác với 

Repare Therapeutics, điều này sẽ giúp công ty phát triển các loại 

thuốc ung thư mới. Hai trong số các công ty đầu tư mạo hiểm nổi 

tiếng nhất ủng hộ nền tảng khám phá thuốc được hỗ trợ bởi AI, 

Seth Bannon từ Fifty Years Capital cũng như Nathan Benaich tại 

Air Street Capital. Cả hai người đều có nhiều kinh nghiệm trong 



lĩnh vực công nghệ sinh học và là chuyên gia về việc sử dụng AI 

trong nghiên cứu y sinh. 

Valence, một công ty khởi nghiệp hóa chất có trụ sở tại Montreal, 

đang phát triển một động cơ hóa học được hỗ trợ bởi AI. Công ty 

đã huy động được 8.5 triệu đô la vốn hạt giống để mở rộng động 

cơ và đội ngũ của mình. Số vốn này sẽ được sử dụng cho các nhà 

khoa học bổ sung và để mở rộng mạng lưới của công ty. Công ty 

có kế hoạch tìm kiếm các mối quan hệ đối tác mới sẽ giúp thúc đẩy 

công nghệ. 

 


