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Вибір дескрипторів для побудови кількісних залежностей
«структура — властивість» із використанням генетичного
алгоритму і модифікованого методу повного перебору
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Резюме. У роботі на основі обраних молекулярних дескрипторів побудовано кількісні залежності «струк
тура — константа розподілу органічних речовин у двофазних системах «хлороформ — газ», «хлороформ —
вода» та «1октанол — вода». Для пошуку дескрипторів використано методи повного перебору і генетичний
алгоритм. Проведено оптимізацію параметрів алгоритмів, що дало змогу скоротити час розрахунків. Побу
довано моделі з використанням і без використання групи дескрипторів молекулярні властивості, що розра
ховуються на основі емпіричних залежностей. Побудовані моделі описують експериментальні дані з ко
ефіцієнтом кореляції не нижче 0,92 та мають високу прогностичну здатність.
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Вступ. Кількісні залежності «структура
—властивість» (quantitative — structure prop
erty relationships, QSPR) базуються на припу
щенні, що структура молекули (геометричні,
стеричні, електронні властивості) мають особ
ливості, які пов’язані з фізичними, хімічними
або біологічними властивостями і можуть бути
представлені за допомогою одного або декіль
кох числових дескрипторів. Спроби побудува
ти кількісні залежності «структура — біоло
гічна активність» (quantitative — structure
activity relationships, QSAR) почали з’явля
тись понад сто років тому [1]. Засновником су
часного QSAR, який уперше систематично
дослідив можливість моделювання як біологіч
ної активності, так і хімічних властивостей мо
лекул із використанням дескрипторів, вважа
ють Ганча [25].
Розрізняють два основні підходи до вибору
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дескрипторів для побудови QSPR. Перший,
механістичний, пов’язаний з апріорним вибо
ром дескрипторів і базується на відомих даних
про властивості речовини та найбільш важливі
структурні особливості досліджуваних моле
кул. У більшості випадків вибір проводять з
невеликого набору дескрипторів (наприклад,
дескрипторами можуть виступати константа
розподілу в системі 1октанол — вода, поляр
ність, молярна рефракція і т.д.). Другий підхід,
статистичний, базується на ідеї, що вибір дес
крипторів є результатом роботи певного алго
ритму. Для побудови моделей і вибору най
більш адекватних дескрипторів (з декількох
тисяч відомих) використовують хемометричні
методи [68]. До переваг статистичного підходу
можна віднести відсутність суб’єктивізму при
відборі дескрипторів, а також можливість роз
рахувати дескриптори для ще не синтезова
них молекул, а отже, і передбачити їх фізико
хімічні властивості або біологічну активність.
Використані методи дають змогу передба
чити велику кількість фізикохімічних влас
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Рис. 1. Гістограма розподілу логарифмів констант розподілу тестових речовин у системі «хлоро5
форм — газ» і «хлороформ — вода».

тивостей речовин, у тому числі ще не синтезо
ваних, повністю абстрагувавшись від природи
досліджуваного параметру. Застосованість
методу не обмежується лише коефіцієнтами
розподілу, на відміну від уже відомих адитив
них схем розрахунку. Єдиною умовою є на
явність набору експериментальних даних для
побудови адекватної кореляції.
Характеристики розподілу органічних ре
човин у різних двофазних системах є фунда
ментальними фізикохімічними параметрами,
необхідними для розробки методів хімічного
аналізу, передбачення біологічної активності,
проектування технологічних процесів тощо.
Проте їх експериментальне визначення до
сить часто утруднюється через відсутність до
статньої кількості реагенту або його недостат
ню чистоту, трудомісткість і тривалість стан
дартної «shake flask» процедури [9]. Крім того,
важливими є дослідження розподілу речовин
між водною фазою і нанорозмірними дис
персіями, наприклад, міцелярними розчинами
поверхневоактивних речовин, в яких немож
ливо фізично розділити водну фазу і міцеляр
ну псевдофазу [1013].
У цій роботі за допомогою генетичного алго
ритму й оптимізованого методу повного пере
бору ми обрали теоретичні дескриптори для
побудови лінійних моделей, що описують ха
рактеристики розподілу органічних речовин у
різних системах.
Тестові речовини і константи їх розподілу
у двофазних системах. Як тестовий набір ви
користано дані про константи розподілу в сис
темах «хлороформ — газ» і «хлороформ — во
да», наведені в роботі [14]. Для 287 із 368 речо
10

вин із цього тестового набору в літературі було
знайдено дані про розподіл у системі «1окта
нол — вода» [4, с. 1527]. На рис. 1 наведено гіс
тограми розподілу логарифмів констант роз
поділу тестових речовин у системах «хлоро
форм — газ» і «хлороформ — вода».
Діапазон значень констант розподілу дуже
широкий і становить понад 10 порядків для
обох систем, що говорить про репрезентатив
ність обраного набору речовин для пошуку
дескрипторів.
Програмне забезпечення і бази даних. От
римані дані оброблялися в середовищі Excel.
Оптимізація геометрії молекул тестових спо
лук проводилася в програмному пакеті Chem
Office 2005 (http://www.cambridgesoft.com/
software/ChemOffice/) з використанням мо
дуля GAMESS (http://www.msg.ameslab.gov/
gamess/) напівемпіричним методом РМ3. Ре
алізація генетичного алгоритму проводилася
на мові програмування Python 2 (http://www.
python.org) з використанням модулів SciPy
(http://www.scipy.org) і Pyevolve (http://pye
volve.sourceforge.net/). Для розрахунку дес
крипторів використовувалася програма TALETE
Dragon ver. 5.5, яка дає змогу розрахувати
3224 дескриптори для кожної молекули.
Теоретична частина.
Генетичний алгоритм. Розвиток генетич
них алгоритмів почався в середині 50х років
ХХ ст. з робіт біолога Баріцеллі [28, 29] і про
граміста Фрайзера [30], що застосували ком
п’ютерні моделі для вивчення процесів еволю
ції та селекції. З’ясувалося, що завдання ево
люції — пошук пристосованих до певного се
редовища організмів серед величезної кіль
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Схема роботи генетичного алгоритму

кості можливих комбінацій — відповідає одно
му з найважливіших технологічних і наукових
завдань — пошуку оптимального рішення.
У генетичних алгоритмах використовують
біологічну термінологію. Так, хромосома — це
ланцюжок, що складається із впорядкованої
послідовності генів. Коефіцієнти рівняння виз
начаються на етапі перевірки якості рівняння.
Гени можуть розташовуватися в різних по
зиціях рядків, які називають локусами хромо
соми, і приймати різні значення — алелі. Гено
тип — це повний набір хромосом, що характе
ризує окремий індивід. Була використана най
простіша модель з використанням лише однієї
хромосоми, яка відповідає набору дескрипто
рів QSPR. Пристосованість індивіда до сере
довища характеризують функцією пристосо
ваності (у нашій роботі використано якість
опису експериментальних даних згенерова
ним рівнянням). Популяція — це певна кіль
кість одночасно існуючих індивідів незалежно
від значення функції пристосованості в кож
ного з них, тобто набір згенерованих рівнянь
QSPR.
Першим кроком роботи генетичного алго
ритму є генерування випадковим чином по
чаткової популяції індивідів, що являє собою
набір з деякої кількості випадково згенерова
www.bioorganica.org.ua

них рівнянь. Розмір популяції задається спо
чатку і не змінюється протягом роботи алго
ритму, типовим значенням для цієї задачі є
кілька сотень особин. На наступному кроці ро
боти алгоритму відбувається відбір більш при
стосованих індивідів. Найпростіший пропор
ційний відбір — рулетка (roulettewheel selec
tion) — відбирає індивідів за допомогою n «за
пусків» рулетки. Колесо рулетки містить по
одному сектору для кожного індивіда попу
ляції. Розмір iого сектора пропорційний вели
чині P(i), що дорівнює відношенню пристосо
ваності особини до сумарної пристосованості
популяції. При такому відборі члени популяції
з більш високою пристосованістю будуть ви
биратися частіше, ніж особини з низькою при
стосованістю. На кроці кросовера n індивідів
випадковим чином розбиваються на n/2 пар,
які набувають функцію батьків. Вибирається
точка розриву, і кожна батьківська хромосома
розривається на два не обов’язково рівні сег
менти по цій точці. Потім відповідні сегменти
хромосом від різних батьків склеюються і ви
ходять два генотипи особиннащадків. У нашій
задачі два обрані набори дескрипторів обміню
ються своїми частинами. Наприклад, рівняння
з дескрипторами (A, B, C) і (D, E, F) можуть да
ти нащадків (A, E, F) і (D, B, C). Після завер
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Рис. 2. Залежності значення функції пристосованості для найбільш життєздатного індивіду пев5
ної генерації від номера генерації для різних імовірностей мутацій і розміру популяції 500 індивідів.

шення кросовера особини популяції піддають
ся мутації. З певною заданою ймовірністю ко
жен алель хромосоми (дескриптор у цій за
дачі) змінюється на інший, випадково обраний.
Після кросовера та мутації нова популяція за
мінює стару і завершується цикл одного поко
ління. Робота генетичного алгоритму продов
жується до виконання заданого числа поко
лінь чи іншого критерію зупинки.
Необхідно відзначити, що, крім описаних
вище і використаних нами операторів відбору,
кросовера і мутації, в літературі використо
вується також цілий ряд інших, наприклад,
турнірний відбір, елітні методи відбору і т.д.
Оптимізований метод перебору. Перебір
усіх можливих комбінацій дескрипторів для
пошуку мультипараметричних моделей є най
більш загальним підходом, проте обчислю
вальна складність повного перебору всіх мож
ливих поєднань зростає експоненційно зі
збільшенням кількості дескрипторів у наборі,
що в більшості випадків приводить до необхід
ності застосовувати занадто дорогі обчислю
вальні потужності. Суть оптимізації алгорит
му повного перебору полягала в покроковому
збільшенні кількості дескрипторів у наборі на
підставі відсіювання напевне неоптимальних
сполучень дескрипторів. Для переходу від на
бору з n дескрипторів до (n+1) алгоритм вико
нував такі кроки: (1) формування всіх можли
вих сполучень з n дескрипторів; (2) сортуван
ня отриманого списку сполучень відповідно до
якості опису експериментальних даних [як та
кий критерій використовували коефіцієнт ко
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реляції між експериментальними й передба
ченими значеннями]; (3) відбір m сполучень,
що описують експериментальні дані з найбіль
шою точністю [нами обрано m рівне 200, по
дальше збільшення не приводило до зміни ре
зультатів розрахунків]; (4) формування всіх
можливих сполучень набору, отриманого в
п. 3, із дескрипторами з повного списку. Отри
маний у результаті список сполучень можливо
знову ввести до першого пункту алгоритму.
Складність такого алгоритму зростає ліній
но зі збільшенням числа дескрипторів.
Результати й обговорення.
Оптимізація параметрів генетично алго5
ритму. Критерій пристосованості та зу5
пинки роботи генетичного алгоритму. Як
функції пристосованості кожного індивіда, що
представляє лінійне мультипараметричне рів
няння з наперед заданим числом параметрів,
використовували суму квадратів коефіцієнтів
кореляції між передбаченими й експеримен
тальними значеннями констант розподілу в
системах «хлороформ — газ» і «хлороформ —
вода» або «хлороформ — вода» та «1октанол
— вода». Критерієм зупинки роботи генетич
ного алгоритму був номер популяції.
Вибір оптимальної імовірності мутацій.
На рис. 2 наведено результати трьох пара
лельних запусків генетичного алгоритму для
різних значень імовірності мутацій (0, 0,001,
0,01, 0,1, 0,5, 1) та однакового значення числа
індивідів (500). Кількість популяцій задавали
рівною 500, кожен індивід мав одну хромосому
з 10 локусами. Для всіх значень імовірності
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мутацій, крім нуля, залежності виглядають як
відносно гладкі лінії, що наближаються до
максимуму. При цьому спостерігається немо
нотонна залежність максимального значення
функції пристосованості від імовірності мута
цій з максимумом при значенні імовірності му
тацій 0,1.
Оптимізація розміру популяції. Для виз
начення достатнього розміру популяції дослід
жували еволюції з імовірністю мутацій 0,01 та
розміром 2000, 500, 200, 100, 50, 20 і 10 індивідів
протягом 500 поколінь. Геном кожного індивіда
складався з однієї хромосоми з 10 локусами.
На залежностях функції пристосованості
індивіда від номера генерації спостерігається
зростання, яке стає більш різким при збіль
шенні розміру популяції. Беручи до уваги об
числювальні можливості та отримані залеж
ності як оптимальні параметри роботи гене
тичного алгоритму, обрано розмір популяції
2000 та ймовірність мутацій 0,1.
Вибір дескрипторів. Для побудови кількіс
них залежностей «структура — властивість»
часто використовують не тільки теоретичні
дескриптори, які розраховують лише на під
ставі структури молекули, а й так звані моле
кулярні властивості, наприклад, логарифм
розподілу в системі «1октанол — вода, роз
чинність і т.д. У більшості випадків молеку
лярні властивості розраховують із викорис
танням багатопараметричних емпіричних рів
нянь, коефіцієнти яких отримані на основі екс
периментальних даних. А отже, такі дескрип
тори вже не можуть вважатися теоретичними.
Тому в нашій роботі за допомогою генетичного
алгоритму й оптимізованого методу повного
перебору ми спробували побудувати моделі,
що містять емпіричні молекулярні дескрипто
ри, а також моделі, у яких вони відсутні.
Моделі з використанням емпіричних дес5
крипторів (молекулярних властивостей).
Для пошуку дескрипторів залежності «конс
танта розподілу — структура речовини» вико
ристовували результати, отримані після пара
лельних запусків генетичного алгоритму з оп
тимальними параметрами ймовірності мутацій
і розміру популяції (геном кожного індивіду
складався з однієї хромосоми із 7 локусами), а
також набори моделей, отримані після запус
ку оптимізованого алгоритму повного перебо
www.bioorganica.org.ua

ру. На підставі отриманих результатів відібра
но 6 дескрипторів, які дали змогу з високою
точністю описати розподіл речовин у трьох си
стемах. Нижче наведено отримані рівняння зі
значеннями коефіцієнтів кореляції між перед
баченими й експериментальними значеннями
констант розподілу (у дужках подано значен
ня стандартного відхилення для коефіцієнтів):
cистема «хлороформ — газ»
log K=0,66(0,04)ALOGP+0,87(0,04)X1sol+
0,25(0,08)(O057)+0,38(0,05)(H050)
0,41(0,17)nHBonds+0.078(0,006)AMR+
0,32(0,10); R=0,96;
cистема «хлороформ — вода»
log K=1,06(0,04)ALOGP+0,08(0.04)X1sol
1,03(0,08)(O057)0,74(0,05)(H050)+
0,96(0,17)nHBonds+0,010(0,006)AMR+
0,20(0,08); R = 0,92;
система «1октанол — вода»
log K=1,04(0,04)ALOGP0.16(0,08)X1sol+
0,12(0,06)(O057)0,12(0,03)(H050)+
0,27(0,11)nHBonds+0,028(0,01)AMR
0,22(0,08); R=0,95
Для опису розподілу речовин у двофазних
системах найбільш значущим виявився дес
криптор ALOGP (константа розподілу в сис
темі «1октанол — вода»), що розраховується
на підставі простих вкладів атомів в коефіці
єнт розподілу з використанням емпіричного
рівняння, коефіцієнти якого розраховані на ос
нові експериментальних даних про розподіл
893 речовин. Також у модель були включені
дескриптор X1sol (solvation connectivity index
chi1), що описує дисперсійні взаємодії в роз
чині; O057, що представляє кількість спирто
вих груп у молекулі (ураховуються спиртові,
фенольні та єнольні атоми кисню); H050 —
кількість атомів водню, пов’язаних з гетеро
атомами; nHBonds — кількість внутрішньомо
лекулярних водневих зв’язків і AMR — мо
лярна рефракція GhoseCrippen, яка розрахо
вується аналогічно ALOGP на основі емпірич
ного рівняння.
Для валідації моделі розраховані логариф
ми констант розподілу в системі «1октанол —
вода» для 13 речовин, які досліджувались на
ми в попередній роботі [31] та не ввійшли до
набору речовин, що використовували для по
будови моделі: 1,3,5триметилбензол, 1,4ди
метилбензол, 1етил4нітробензол, 2,3дихлор
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Таблиця 1

H046

1,00

MAXDP

0,05

1,00

RBF

0,35

0,33

1,00

nX

0,18

0,08

0,25

1,00

nROH

0,34

0,27

0,25

0,09

1,00

X1sol

0,19

0,45

0,10

0,08

0,24

1,00

H050

0,13

0,30

0,01

0,16

0,40

0,19

1,00

F01[CC]

0,36

0,33

0,05

0,27

0,29

0,81

0,24

1,00

Jhetm

0,06

0,09

0,08

0,40

0,07

0,08

0,09

0,16

1,00

nCar

0,34

0,09

0,25

0,15

0,26

0,39

0,03

0,56

0,11

1,00

H052

0,18

0,12

0,29

0,11

0,36

0,12

0,08

0,11

0,04

0,35

1,00

N075

0,16

0,21

0,16

0,05

0,21

0,06

0,25

0,23

0,03

0,07

0,11

1,00

O057

0,04

0,28

0,07

0,02

0,27

0,03

0,28

0,11

0,04

0,20

0,19

0,21

1,00

nHDon

0,13

0,30

0,01

0,16

0,40

0,19

1,00

0,24

0,09

0,03

0,08

0,25

0,28

фенол, 2,5дихлорфенол, 2,6дихлорфенол,
3,4дихлорфенол, 3,5дихлорфенол, 2нітроані
зол, етилбензол, пентилбензол, гексилбензол,
флуорен. Отримане значення коефіцієнта ко
реляції між передбаченими й експеримен
тальними значеннями логарифмів констант
розподілу склало 0,96, тангенс кута нахилу
прямої значимо не відрізнявся від одиниці, а
вільний член від нуля, що говорить про високу
передбачувальну спроможність побудованої
моделі.
Моделі, які не містять емпіричних дес5
крипторів. При побудові моделей з викорис
танням тільки теоретичних дескрипторів, для
того, щоб оцінити вплив наявності водної фази
на набір отриманих дескрипторів, ми розділи
ли дані про розподіл тестових речовин на дві
групи: (i) хлороформ — газ, хлороформ — во
да; (ii) хлороформ — вода, 1октанол — вода.
Після застосування генетичного алгоритму
й методу повного перебору отримано два набо
ри з 9 дескрипторів, що описують розподілу
речовин в системах, які належать до групи (i)
та (ii). При цьому виявилося, що тільки 14 із
них є різними. Застосування кожного з рівнянь
для опису розподілу речовин з іншої групи
(«хлороформ — газ» або «1октанол — вода»)
призводить до зниження коефіцієнтів коре
ляції, а отже, необхідне об’єднання набору
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nHDon

O057

N075

H052

nCar

Jhetm

F01[CC]

H050

X1sol

nROH

nX

RBF

MAXDP

H046

Кореляційна матриця 14 дескрипторів, розрахованих для 368 речовин

1,00

дескрипторів. У табл. 1 наведено кореляційну
матрицю для 14 відібраних дескрипторів.
Аналіз отриманої кореляційної матриці
вказує на присутність двох дескрипторів з ко
ефіцієнтом кореляції, рівним одиниці, — H050
(кількість атомів водню, пов’язаних з гетеро
атомами) і nHDon (кількість внутрішньомоле
кулярних водневих зв’язків). Для подальшого
використання обрано nHDon. Високе значення
коефіцієнта кореляції також спостерігалося
для дескрипторів F01[CC] (частка зв’язків
вуглецьвуглець) і X1sol. Для подальшого ви
користання обрано X1sol. У побудованих моде
лях, що містять 12 дескрипторів, коефіцієнт
при дескрипторі Jhetm (індекс Балабана для
зваженої за масою матриці відстаней) виявив
ся незначущим. Тому остаточна модель міс
тить 11 дескрипторів. Нижче наведено рівнян
ня, отримані для трьох досліджених систем:
система «хлороформ — газ»
log K=0,078(0,015)nCar0,064(0,01)(H046)
0,083(0,019)(H052)+0,23(0,05)(N075)
0,28(0,09)(O057)+0,49(0,05)nHDon+
0,28(0,03)MAXDP2,54(0,63)RBF
0,64(0,05)nX0,01(0,09)nROH+
1,27(0,03)X1Sol+0,56(0,11); R=0,97
система «хлороформ — вода»
log K=0,31(0.015)nCar+0,23(0,01)(H046)+
0,13(0,02)(H052)0,51(0,05)(N075)
Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2012)

Вибір дескрипторів для побудови кількісних залежностей «структура — властивість»

0,60(0,09)(O057)0,89(0,05)nHDon
0,18(0,03)MAXDP+3,69(0,63)RBF+
0,52(0,05)nX0,36(0,09)nROH+
0,10(0,02)X1Sol+0,44(0,10); R=0,92
система «1октанол — вода»
logK=0,28(0,017)nCar+0,19(0,015)(H046)+
0,12(0,018)(H052)0,50(0,04)(N075)+
0,36(0,07)(O057)0,29(0,04)nHDon
0,24(0,03)MAXDP+3,52(0,54)RBF+
0,70(0,06)(nX)0,18(0,07)nROH+
0,044(0,03)X1Sol+0,064(0,09); R=0,95
Більшість із дескрипторів у моделях досить
прості для розуміння та є цілочисловими. Вони
представляють кількість гідроксильних груп
(nROH), кількість ароматичних атомів вугле
цю (nCar), кількість атомів водню без віциналь
них галогензаміщених атомів (H046), кіль
кість атомів водню з однозаміщеним віциналь
ним атомом (H052), число фрагментів RNR і
RNX (N075), загальну кількість фенольних,
єнольних і карбоксильних гідроксигруп (O057),
кількість донорів водневих зв’язків (nHDon),
кількість атомів галогенів у молекулі (nX).
Фізичний зміст інших дескрипторів можна
інтерпретувати як інтенсивність дисперсійних
взаємодій у розчині для дескриптора X1sol,
який відноситься до групи індексів зв’язності.
Конституційний дескриптор RBF дорівнює
відсотку зв’язків, що допускають обертання, і
вказує на можливість утворення конформацій.

MAXDP відноситься до групи електротопо
логічних дескрипторів і пов’язаний з макси
мальною по молекулі щільністю πелектронів.
Як і у випадку валідації моделі, що містила
емпіричні дескриптори, ми передбачили лога
рифми константи розподілу для 13 речовин,
які не використовували для побудови моделі.
При цьому значення коефіцієнта кореляції
між передбаченими й експериментальними
значеннями логарифмів констант розподілу
склав 0,96, тангенс кута нахилу прямої не від
різнявся від одиниці, а вільний член від ну
ля.
Висновки. На підставі результатів роботи
генетичного алгоритму й оптимізованого мето
ду повного перебору нами із 3224 відомих дес
крипторів обрано набори, які задовільно опи
сують і передбачають розподіл різних класів
органічних речовин у різних двофазних систе
мах. Обрані набори дескрипторів можуть ста
ти універсальними при моделюванні різних
фізикохімічних процесів, пов’язаних з роз
поділом у двофазних системах. Подальша ро
бота буде пов’язана з описом розподілу речо
вин у системах «міцелярна псевдофаза — во
да», а також розробкою більш інформативних
неемпіричних дескрипторів, які дадуть змогу
зменшити число параметрів у моделях.
Надійшла в редакцію 17.01.2012 р.
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Summary. In this work on the basis of selected descriptors the quantitative relationships structurepartition con
stant in two phase systems chloroform — gas, chloroform — water, 1octanol — water has been constructed. The
search of descriptors has been done by using the exhaustive search and genetic algorithm. The optimization of algo
rithm parameters was done that allow to reduce the time of calculations. The relationships were constructed with and
without using the group of molecular properties descriptors which are calculated on the basis of empirical models. The
constructed relationships have high goodnessoffit (the correlation coefficient is not lower than 0.92) and high pre
dictive capacity.
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