
Thương mại hóa AI cho thiết kế phân tử 

Giống như hầu hết các nhà khoa học khác, những người tham gia thiết kế 

hoặc tìm kiếm các phân tử cho các ứng dụng thương mại trong khoa học đời 

sống (bao gồm chăm sóc sức khỏe con người, thú y, hóa chất nông nghiệp, 

sản phẩm tiêu dùng và hơn thế nữa) đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể 

trong cách chúng ta làm việc hiện nay do COVID- 19 vào năm 2020.  

Trong thời gian xảy ra đại dịch, các nghiên cứu không thiết yếu đã bị tạm 

dừng và các nhà khoa học ở nhiều quốc gia đã được gửi về nước. Điều 

này dẫn đến sự phân chia công việc đáng chú ý, vì những nhà khoa học có 

thể sử dụng máy tính cho nghiên cứu của họ có thể làm việc từ xa, trong 

khi các loại hình nghiên cứu khác hoàn toàn ngừng hoạt động. Điều này 

cho chúng ta biết gì về nghiên cứu khoa học sẽ thay đổi như thế nào nếu 

đại dịch này tiếp diễn trong nhiều năm tới hoặc nếu chúng ta phải đối mặt 

với những rào cản khác đối với việc tiếp cận phòng thí nghiệm vật lý? Nếu 

các nhà khoa học phải làm việc từ xa, họ vẫn có thể thực hiện các thí 

nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình từ xa chứ? Có lẽ chúng ta sẽ 

thấy nhiều phòng thí nghiệm “điều khiển từ xa” được xây dựng có mục 

đích hơn cung cấp dịch vụ này. Trong lĩnh vực tổng hợp hóa học, một số 

nhóm đã thử nghiệm tổng hợp tự chủ một phần hoặc hoàn toàn, trong khi 

sàng lọc dược phẩm, điều này về cơ bản hoàn toàn tự động trong nhiều 

thập kỷ với đầu vào tối thiểu của con người. Mặc dù có nhiều loại tự động 

hóa khác nhau, nhưng vẫn cần có sự hiện diện của một nhà khoa học đối 

với công việc thủ công trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nếu chúng ta 

kết hợp các yếu tố này lại với nhau, chúng ta có thể tự động hóa toàn bộ 

quy trình và chạy nó từ xa sao cho chu trình thiết kế-thực hiện-thử nghiệm  

(Hình 1A, B) hoàn toàn tự chủ trong các ngành.  



 

Hình 1 A. Chu kỳ thiết kế-thực hiện-kiểm tra. 

 

Hình 1 B. Một ví dụ giả thuyết về cách Mạng lưới thần kinh tái phát có thể 

được kết hợp với các mô hình học máy và phản hồi từ các nhà khoa học 

để tối ưu hóa chất ức chế kinase lapatinib. 



Liệu cách tiếp cận này cuối cùng có trở thành tiêu chuẩn cho các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) không? Có lẽ, giống như cách mà 

chúng ta thấy nhiều phòng thí nghiệm ngày nay có máy phân phối chất lỏng 

tự động hoặc rô bốt cho các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Nếu vậy, nghiên cứu cơ 

bản trong các lĩnh vực khoa học khác ít có khả năng tự động hóa hoặc không 

có nguồn tài chính sẽ ở đâu? Những nhóm này có thể bị bỏ lại phía sau.  

Tự động hóa chu trình thiết kế-chế tạo-thử nghiệm trong hóa học là một 

lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng có thể hưởng lợi từ việc xem xét tập 

trung của chính nó. Ngoài ra, những hạn chế về nguồn lực trong thời kỳ đại 

dịch cũng khiến chúng ta phải cân nhắc tầm quan trọng của từng thí 

nghiệm và cách thực hiện nghiên cứu một cách tiết kiệm hơn nếu các vật 

tư tiêu hao như đầu tip pipet hoặc các vật dụng thiết yếu khác bị thiếu hụt. 

Chúng ta cần suy nghĩ lại những thử nghiệm nào là quan trọng nhất và 

cách chúng ta có thể tái chế và sử dụng lại dữ liệu đã tồn tại để đảm bảo 

các thử nghiệm không bị lặp lại một cách không cần thiết nếu dữ liệu tài 

nguyên ban đầu vẫn chưa được sử dụng. Có một lượng lớn dữ liệu sinh 

học liên tục phát triển và đã sẵn có trong phạm vi công cộng. Một số trong 

số đó có thể dễ dàng truy cập trong cơ sở dữ liệu nhưPubChem, ChEMBL 

v.v. hoặc các kho lưu trữ khác ngày càng tăng như FigShare, GitHub, v.v., 

trong khi một số trong số đó nằm ở các khu vực ít truy cập hơn như các ấn 

phẩm có thể được trả phí hoặc trên các trang web của phòng thí nghiệm 

riêng lẻ. Ngoài ra còn có dữ liệu đáng kể vẫn không thể truy cập được bên 

trong các công ty vì lý do thương mại. Chúng tôi và những người khác 

quan tâm đến việc giải quyết các lĩnh vực tự động hóa và khả năng truy 

cập dữ liệu này để có thể học hỏi từ dữ liệu hiện có này. Điều mà đại dịch 

cũng đã làm là đẩy nhanh việc đưa các khía cạnh nghiên cứu khác nhau 



này lên hàng đầu cùng một lúc để chứng minh sự cần thiết phải tích hợp 

chặt chẽ hơn giữa các lĩnh vực nghiên cứu và chuyên ngành. Nó cũng 

nhấn mạnh cách chúng ta nhìn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực học 

máy như một công nghệ cơ bản cho thiết kế phân tử mà chúng ta sẽ khám 

phá thêm ở đây. 

Tài liệu thứ hữu ích hoặc có giá trị 

Tài liệu thứ hữu ích hoặc có giá trị thường được coi là những thứ cơ bản 

trong cuộc sống mà chúng ta coi là điều hiển nhiên, không chỉ thực phẩm, 

mà cả nguyên liệu (quặng), hóa chất và bộ nhớ máy tính. Khi chúng bị 

thiếu hụt, giống như các vấn đề về chuỗi cung ứng mà chúng ta đang 

chứng kiến trong đại dịch hiện nay, chúng có thể gây ra những tác động 

nghiêm trọng. Mặc dù AI không phải là một công nghệ mới đối với lĩnh vực 

khám phá thuốc, nhưng trong vòng chưa đầy một thập kỷ, máy học đã 

được cách mạng hóa với việc bổ sung các kiến trúc mới như mô hình cơ 

sở chú ý, tăng tính khả dụng của bộ dữ liệu và cải thiện phần cứng, giảm 

hoặc loại bỏ các rào cản đối với ứng dụng máy học. Để giải quyết vấn đề 

này, trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy AI và cụ thể là các 

phương pháp học máy được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp đến 

mức chúng tôi cho rằng giờ đây nó cũng có thể được coi là một hàng hóa 

khoa học. Giống như nhiều nhóm khác, chúng tôi quan tâm đến việc áp 

dụng các thuật toán điện toán để khám phá thuốc và trong thập kỷ qua đã 

nhận thấy AI đã trở nên phổ biến như thế nào khi nó được áp dụng cho 

nhiều lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm. Điều này không có nghĩa là mới vì 

AI và máy học hoặc các phương pháp tính toán nói chung đã được áp 

dụng trong ngành dược phẩm trong nhiều thập kỷ. Máy học hiện đã trở 

thành một chủ đề thảo luận thường xuyên tại các hội nghị, với số lượng bài 



báo mô tả các ứng dụng của AI ngày càng tăng, thậm chí còn xuất hiện 

trên báo chí phổ biến. Điều này có ý nghĩa đối với ngành dược phẩm nếu 

AI được coi là một thành phần thiết yếu của quy trình R&D giống như cách 

chúng ta tổng hợp,in vitro và in vivo, thử nghiệm lâm sàng, v.v. Điều này 

cũng có thể thay đổi nhận thức về các phương pháp tính toán ít nhất có 

tầm quan trọng như nhau trong quy trình R&D. Điều này cũng khiến chúng 

tôi cân nhắc tương lai gần và xa của việc áp dụng máy học trong khám phá 

thuốc nếu nó trở nên đủ quan trọng để được coi là hàng hóa. 

Có lẽ thúc đẩy mối quan tâm mới này của AI là trong vài năm qua, chúng 

ta đã thấy các công ty tập trung vào AI nhận được số tiền tài trợ rất đáng 

kể và ký các thỏa thuận lớn với các công ty dược phẩm lớn. Một số công ty 

trong số này đã sử dụng máy học trong các bối cảnh khác nhau nhưng tất 

cả đều đã áp dụng phần mềm của họ cho các dự án khám phá thuốc. Rõ 

ràng, không phải tất cả các công ty đều công bố công nghệ của họ ở cùng 

một mức độ, điều này có thể dẫn đến một mức độ mờ mịt về cách họ sử 

dụng AI. Có thể không cần thiết phải huy động số tiền như vậy để cạnh 

tranh với thành công này ở quy mô nhỏ hơn. Đã có sự công nhận về việc 

tạo ra và sử dụng ngày càng nhiều phần mềm máy học và hóa tin học mã 

nguồn mở đã tác động đến hiện trạng của phần mềm hóa tin học thương 

mại và có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu cho một thế hệ mới của 

các công ty khám phá thuốc nhỏ hơn. Ví dụ: có thể xây dựng trên phần 

mềm mã nguồn mở như vậy để phát triển các công cụ và mô hình máy học 

nhằm hỗ trợ các dự án nội bộ về khám phá thuốc và độc học cũng như 

chia sẻ những công nghệ như vậy với các cộng tác viên học thuật để họ có 

thể hưởng lợi từ nó. Đồng thời, có nhiều ngành chẳng hạn như sản phẩm 

tiêu dùng và các công ty dược phẩm nhỏ hơn không có chuyên môn về 



hóa tin học như vậy và những nỗ lực này có thể là khuôn mẫu hữu ích để 

họ cấp phép hoặc thi đua. Để minh họa tiềm năng của phương pháp phát 

triển và áp dụng máy học này để khám phá thuốc với kinh phí tối thiểu, 

chúng tôi sử dụng kinh nghiệm của chính mình đã sử dụng dữ liệu công 

khai cho các dự án một mình hoặc kết hợp với dữ liệu riêng tư bổ sung. 

Mặc dù những ví dụ này chủ yếu dành cho khám phá thuốc nhưng chúng 

có thể được mở rộng sang các ngành hoặc ứng dụng khác. Các mô hình 

như vậy có thể ngày càng tận dụng kiến thức công cộng để cho phép lựa 

chọn các hợp chất để kiểm tra các mục tiêu đối với cả hiếm. Do đó, với 

kinh phí khiêm tốn, có thể thực hiện yếu tố tính toán của công việc này và 

xây dựng khả năng phòng thí nghiệm ướt để tạo điều kiện thuận lợi cho 

công việc trong ống nghiệm để xác nhận các mô hình như vậy. Tại các 

công ty khám phá thuốc nhỏ, việc ngừng hoạt động do đại dịch đã chứng 

minh tầm quan trọng của việc có máy học trong nhà và cách các công ty 

cộng tác với những người khác cần phải nhanh nhẹn hơn trong việc áp 

dụng các công nghệ đó. Máy học luôn cung cấp một cách để các công ty 

sản xuất và thử nghiệm các ý tưởng mới hiệu quả hơn, điều mà một số 

người vẫn coi là bằng chứng của sự cường điệu. Tuy nhiên, người ta chấp 

nhận rộng rãi rằng các mô hình trước đây như sàng lọc thông lượng cao 

ngẫu nhiên có tỷ lệ thành công (tỷ lệ trúng đích) là 0,01–0,14% và trong 

một số trường hợp không thành công hoàn toàn. Mặc dù có nhiều cảnh 

báo phải được xem xét, nhưng chúng ta có thể xem xét dự đoán của riêng 

mình so với . đã xác minh tỷ lệ thành công bằng cách sử dụng máy học, 

chúng tôi thường thấy tỷ lệ thành công tăng gấp 10–100 lần và trong một 

số trường hợp thậm chí gấp 1000 lần. Một lần nữa, để minh họa, một số 

trường hợp từ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ trúng đích in vitro là: 

100% (3/3, Ebola), 11% (11/97 Chagas), 25% (1/5, Sốt vàng). Một số dự 



án này cũng đã được xác thực bằng thử nghiệm in vivo (Chagas, 5/97 = 

5,2% tỷ lệ trúng in vivo). Kết hợp lại, những ví dụ này chứng minh cách các 

công ty có thể sử dụng công nghệ máy học để tạo ra nhiều tài sản phân tử 

và học máy đã được chứng minh là dự đoán thành công các lần tấn công 

phân tử mà một công ty lớn hơn nhiều (không sử dụng các phương pháp 

như vậy) sẽ làm được chỉ có thể tạo ra với nhiều nhân viên hơn và đầu tư 

tài chính lớn hơn nhiều. Mặc dù điểm này không phải là mới, nhưng khi 

được xem xét với sự ra đời của các mô hình thế hệ, được thảo luận bên 

dưới, nó gợi ý rằng một quy trình khám phá thuốc giai đoạn đầu được tăng 

tốc sắp diễn ra: Sử dụng các mô hình máy học để hướng dẫn các mô hình 

tổng quát cho IP phân tử mới, chúng ta có thể kỳ vọng một cách hợp lý 

rằng máy học sẽ tìm/tạo ra nhiều phân tử hơn trước đây hầu như được 

chiếu trong quá khứ. Có khả năng là mặc dù công nghệ này vẫn chưa thay 

thế các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu khám phá loại thuốc này, 

nhưng chúng tôi cho rằng nó đã tăng cường cho những người sử dụng nó 

trí thông minh của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm hơn. Trong bối cảnh 

này, việc áp dụng máy học cho phép các nhà khoa học này xác định và tạo 

ra “sáng chế” cũng như xác định sáng chế nào xứng đáng được cấp bằng 

sáng chế và/hoặc xuất bản với các ứng dụng thương mại. 


