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Introducere 

 

Activităţile de cercetare prevăzute a se desfăşura la începutul proiectului (la faza de 

contractare) au suferit modificări pe parcursul derulării proiectului, şi au constituit obiectul unui şir de 

acte adiţionale consemnate între contractor (UEFISCSU) şi contractant (UMFIH). Modificările suferite 

au avut ca obiect obiectivele, activităţile, livrabilele (cumulând rezultatele minimale aşteptate) cât şi 

sumele contractate pentru acestea. În forma sa finală (în urma modificărilor aduse) - şi finalizată a 

proiectului de cercetare - planul de activităţi este prezentat în tabelul următor. 
An Activităţi Obiective 

2007 Identificare şi colectare metode SAR 

Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice / stagii de documentare-cercetare 

 Sumarizare şi stocare metode SAR 

Achiziţie, instalare, testare şi configurare aparatură suport 

Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice / stagii de documentare-cercetare 

Elaborare specificaţii şi metodologie model matematic 

Testare şi validare model 

Documentare la zi asupra 

metodelor de studiu relaţii 

structură-activitate 

Elaborare model matematic 

2008 Proiectare şi implementare module 

Evaluare, testare şi specificare module 

Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice/stagii de documentare-cercetare 

Proiectare şi implementare aplicaţie 

Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice / stagii de documentare-cercetare 

Evaluare, testare, validare şi documentare aplicaţie 

Generare descriptori prin aplicare model matematic 

Identificare, analiză şi validare modele 

Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice / stagii de documentare-cercetare 

Implementare module 

Elaborare aplicaţie 

Elaborare modele structură-

activitate: derivaţi 

carbochinone - activitate 

antitumorală 

2009 Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat - compuşi 

organici 

Identificare modele - compuşi organici 

Analiză şi validare modele - compuşi organici 

Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat - Derivaţi de 

sulfonamide & Taxoizi 

Identificare modele - Derivaţi de sulfonamide & Taxoizi 

Analiză şi validare modele - Derivaţi de sulfonamide & Taxoizi 

Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat - Derivaţi de 

trifenilacrilonitril 

Identificare modele - Derivaţi de trifenilacrilonitril 

Analiză şi validare modele - Derivaţi de trifenilacrilonitril 

Elaborare modele structură-

activitate 

Compuşi organici - 

traversare barieră hemato-

encefalică 

Derivaţi de sulfonamide - 

inhibitori ai anhidrazei 

carbonice II & Taxoizi - 

inhibiţia creşterii celulare  

Derivaţi de 

trifenilacrilonitril - afinitate 

relativă de legare receptori 

de estrogen 

2010 Aplicare metode clusterizare pe cele trei clase de compuşi chimici biologic 

activi investigate 

Analiza factorilor pe baza descriptorilor modelului matematic 

Proiectare implementare aplicaţie 

Integrare modele în baza de date; Implementare algoritmi de interogare 

Testare mediu virtual 

Documentare, identificare şi selectare compuşi chimici din clasele studiate 

Predicţie activitate pe baza structurii prin folosirea modelelor structură-

activitate obţinute 

Analiza modelelor prin 

tehnici statistice 

multivariate 

Realizare librărie virtuală 

Valorificarea rezultatelor 
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Anul 2007. Activitatea 1. Identificare şi colectare metode SAR 

 

 Relaţiile structură-activitate (SAR), structură-proprietate (SPR), şi proprietate-activitate (PAR) 

au apărut odată cu studiile publicate de Louis Plack HAMMETT in 1937 [LP Hammett, The Effect of 

Structure upon the Reactions of Organic Compounds. Benzene Derivatives, J Am Chem Soc, 1937, 

59(1), 96-103]. 

 Un relativ recent review însumează cele mai importante contribuţii ale lui LP Hammett [C 

Hansch, A Leo, RW Taft, A Survey of Hammett Substituent Constants and Resonance and Field 

Parameters, Chem Rev, 1991, 91, 165-195]. 

 Relaţiile cantitative (QSAR, QPSR, QPAR) intervin atunci când proprietatea şi/sau activitatea 

care este subiect al investigaţiei este o mărime cantitativă. Nu toate proprietăţile şi activităţile 

moleculelor chimice pot fi încadrate în categoria cantitativă. Câteva exemple sunt LD50 (Median 

Lethal Dose, 50% - doza necesară pentru a omorî jumătate din populaţia supusă testării), Sweetness 

(dulce - unul dintre cele 5 gusturi de baza, fiind aproape universal relatat ca o experienţă a plăcerii) 

zaharurilor, care poate fi apreciata doar prin comparaţie (scară relativă), neexistând două referinţe şi o 

scară (aşa cum este cazul la punctul de fierbere, care are ca referinţe îngheţul şi evaporarea apei şi 

intervalul divizat in 100). 

 Nici proprietăţile unanim acceptate ca fiind cantitativ exprimate nu au acelaşi grad de acurateţe 

al exprimării. Din acest motiv in ultima vreme se evita a se folosi QSAR, QPRR, si QPAR, folosindu-

se in schimb (Q)SAR, (Q)SPR, (Q)PAR, sau mai simplu SAR, SPR, PAR.  

În ce priveşte structura lucrurile stau ceva mai simplu. Astfel un atom, o legătură într-o moleculă poate 

să existe (şi este atunci evidenţiat prin analiza tranziţiilor electronice ale moleculei), sau nu (adică este 

o problemă de 0 şi 1). 

 Nu chiar atât de simplu stau lucrurile în privinţa geometriei moleculare. Principiul lui 

Heisenberg (Werner HEISENBERG, 1901-1976, unul din fondatorii mecanicii cuantice, laureat 

Nobel) ne arată prin principiul incertitudinii că la nivel micro (nivelul atomic şi molecular) domneşte 

incertitudinea. Mai mult decât atât, geometria moleculară depinde de mediul în care molecula se află 

(vecinătatea acesteia), temperatura, presiune, etc, astfel a vorbi despre geometria moleculară este cel 

puţin o problemă de relativitate, dacă nu de incertitudine. 

 Aplicaţiile soft actuale sunt capabile să folosească modele cuantice şi/sau semi-empirice pentru 

a prezice geometria moleculara in vitro şi/sau vivo, aşa cum este cazul aplicaţiei HyperChem 

[HyperCube Inc], pe care am folosit-o. 

 Însa şi aici este o barieră care "separa apele". Astfel, proprietăţi care depind de energetica 

moleculară (cum este exemplul tipic al energiei de legătură) concordă de la relativ bine la foarte bine 

cu geometria calculată, în timp ce alte proprietăţi (cum este doza letală), şi în special acele proprietăţi 

şi/sau activităţi selective şi/sau specifice (care depind foarte mult de geometrie şi în mai mică măsură 

de topologie) concordă doar cel mult relativ bine cu modelul geometric calculat al moleculei. 

 În acest domeniu al relaţiilor structură-proprietate-activitate (numite şi SPAR) avem parte de 

certitudini (topologia moleculară), incertitudini (geometria moleculară), relativităţi (activităţile 

biologice) şi evidenţe (proprietăţile fizico-chimice). 

Sintetizarea de noi compuşi chimici biologic activi, cu performante superioare si/sau costuri mai mici 

de producţie care sa servească la tratamentul medical aplicat oamenilor si/sau animalelor, obţinerea de 

noi soiuri de plante transgenice şi mai buna conservare a mediului ambiant este principalul obiectiv al 

platformei tehnologice chimie durabila (http://www.suschem.org). 

 În ultima perioadă de timp, indicii structurali folosiţi pentru modelarea de compuşi biologic 

activi prin studii integrate structura-activitate (SAR – structure activity relationship) sunt tot mai 

frecvent calculaţi din parametrii sterici (geometrici) si/sau electrostatici (sarcini parţiale) [1] in 

detrimentul parametrilor pur topologici [2]. Sunt preferate calcule semiempirice şi cuantice cu 

programe ca Hondo95, Gaussian94, Gamess, Icon08, Tx90, Polyrate, Unichem/Dgauss, Allinger`s 

MM3, Mopac93, Mozyme si HyperChem [3]. 

 Analiza de regresie structura/activitate foloseşte metode clasice ca regresia liniară, liniară 

multiplă, neliniară, sisteme expert sau reţele neuronale pentru baze mari de date [4]. 

http://www.suschem.org/
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 Elaborarea, implementarea şi folosirea modelului molecular pentru obţinerea de noi compuşi 

biologic activi este referita frecvent in fluxul de informaţii. Iată un rezumat al acestor preocupări. 

 Ca metoda preliminară de analiză, unii autori aliniază setul de molecule. Mai mult, metoda 

CoMFA introduce un algoritm în 6 paşi pentru analiza structura-activitate [5]: 

 construieşte setul şcoală de molecule cu activitate biologică cunoscută şi generează structura 3D a 

moleculelor (folosind programe ca: Mopac, Sybyl [6-7], HyperChem [8-9], Alchemy2000 [6], 

MolConn [10]; 

 alege o metodă de suprapunere (care poate fi suprapunerea de fragmente alese din molecule [5], 

[11,12] sau suprapunerea de grupuri farmacofore [13] si suprapune virtual coordonatele spaţiale; 

 construieşte un grid care înconjoară moleculele suprapuse la pasul (2) într-o forma standard sau 

modificată ([14]) şi alege un atom de probă pentru interacţia cu punctele gridului [15,16]; 

 utilizează o metoda empirica (Hint [17]), un model specific (suprapunere farmacoforă [18]), 

energia potenţiala clasică (Lennard-Jones, Coulomb), energia legăturilor de hidrogen [19], câmpul 

generat de orbitalii moleculari [20,21] sau orice alt model definit de utilizator [15] şi calculează 

valorile de interacţiune în gridul de la pasul (3) a câmpului de interacţiune ales cu atomul probă de 

la pasul (3); 

 foloseşte valorile calculate ale interacţiunii de la pasul (4) între punctele gridului şi atomul de 

proba pentru a face estimarea activităţii cunoscute construind o relaţie structură activitate; 

 foloseşte relaţia structură activitate obţinută la pasul (5) pentru a face predicţia activităţii pentru 

molecule cu aceeaşi suprapunere cu setul şcoala de la pasul (1). 

Metoda CoMFA este un bun instrument pentru predicţia unui variat tip de activităţi biologice 

cum sunt citotoxicitatea [22], inhibiţia [16,21], sau proprietăţile de formare [23,24]. Mai mult, metoda 

serveşte în modelarea compuşilor cu efecte farmaceutice [13,25] şi inhibitorilor HIV [26]. 

Revenind asupra investigaţiilor structurale pe compuşi biologic activi, o activitate foarte importantă 

este căutarea substructurilor active biologic din compuşii biologic activi care produc cea mai mare 

parte a răspunsului biologic măsurat [17]. 

Una din modalităţile de realizare a căutării substructurilor active biologic este identificarea 

invarianţilor moleculari. În acest sens metoda WHIM (Weighted Holistic Invariant Molecular) 

calculează un set de indicatori statistici derivat din proprietăţile sterice şi electrostatice ale moleculelor 

[28-30]. O variantă a acestei metode, MS-WHIM (de la Molecular Surface) serveşte în analiza 

suprafeţei moleculare [31]. MS-WHIM este o colecţie de 36 indicatori statistici derivaţi din 

proprietăţile sterice şi electrostatice şi este orientată spre parametrizarea suprafeţei moleculare [32]. 

Relaţiile cantitative structură-activitate QSAR (Q - quantitative) referă în general o activitate 

biologică măsurabilă iar tehnica de investigare ce foloseşte QSAR este o tehnica modernă folosită 

astăzi în multe domenii prioritare, incluzând farmaceutica, mediul, biotehnologia şi microbiologia. 

Literatura de specialitate conţine astăzi un număr mare de relaţii structură-activitate care evaluează 

impactul produselor chimice asupra mediului [33-37]. 

Modelul matematic folosit pentru obţinerea relaţiilor structură-activitate este cel mai frecvent bazat pe 

regresia liniară [38] şi pe reţelele neuronale artificiale [39-41]. 

Surse citate in text: 

[1] Computational approaches to structural and functional analysis of plastocyanin and other blue 

copper proteins, proteins, F. De Rienzo, R. R. Gabdoulline, R. C. Wade, M. Sola, and M. C. Menziani, 

Cellular and Molecular Life Sciences, Springer-Verlag, Issue: Volume 61, Number 10, Date: May 

2004, Pages: 1123-1142. 

[2] Atomistic Topological Indices Applied to Benzodiazepines using Various Regression Methods, 

Wikler D. A., Burden F. R., Watkins A. J. R, Quantitative Structure Activity Relationships, Elsevier, 

1998, 17(1), p. 14-19. 

[3] Computation of the influence of chemical substitution on the pKa of pyridine using semiempirical 

and ab initio methods, I-Jen Chen and Alexander D. MacKerell Jr, Theoretical Chemistry Accounts: 

Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta), Springer-Verlag, Volume 103, 

Number 6, Date: April 2000, Pages: 483-494. 

[4] Development of an Expert System for the Remediation of Petroleum-Contaminated Sites, Z. Chen, 
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G.H. Huang, C.W. Chan, L.Q. Geng and J. Xia, Environmental Modeling and Assessment, Springer 

Science+Business Media B.V., Volume 8, Number 4, Date: December 2003, Pages: 323-334. 

[5] CoMFA, HQSAR and molecular docking studies of butitaxel analogues with b-tubulin, Suzanne L. 

Cunningham, Albert R. Cunningham and Billy W. Day, Journal of Molecular Modeling, Volume 11, 

Number 1, Date: February 2005, Pages: 48-54. 

[6] Unity Program for SIMCA (Soft Independent Modeling Class Analogy); Tripos Associates, St. 

Louis, MO. 

[7] Alfred Merz, Didier Rognan, Gerd Folkers, 3D QSAR Study of N2-phenylguanines as Inhibitors of 

Herpes Simplex Virus Thymide Kinase, Antiviral and Antitumor Research, 

http://www.pharma.ethz.ch/text/research/tk/qsar.html. 

[8] Gurba P. E., Parham M. E., Voltano J. R., Comparison of QSAR Models Developed for Acute Oral 

Toxicity (LD50) by Regression and Neural Network Techniques, Conference on Computational 
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[9] HyperChem, Molecular Modelling System; Hypercube Inc., 

http://hyper.com/products/Professional/ 

[10] Molconn-Z, http://www.eslc.vabiotech.com/molconn. 
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Familia de Descriptori Moleculari (MDF) pe relaţii structură-activitate (SAR) şi -proprietate (SPR) 

Modelul Matematic al MDF 

Un membru al MDF este construit din 7 piese, fiecare piesa dând o literă în denumirea acestuia. 

1► Prima literă este operatorul de linearizare. Acesta face legătura între nivelul micro şi nivelul 

nano/macro (de exemplu pH-ul pH=-log[H+] este mărimea (efectul) "macro" măsurată a fenomenului 

(cauzei) "micro" şi anume prezenţa ionilor H+ în soluţii. 

2► A doua litera este operatorul de suprapunere globală moleculară. Existenţa acestuia este justificată 

de multitudinea de efecte şi interacţiuni care se manifestă între atomii ce compun moleculele. 

3► A treia literă este criteriul de fragmentare. Justificarea acestuia află răspuns încă de la primele 

studii efectuate de Hammett, care a observat ca contribuţia diferitelor părţi ale moleculei (fragmentele) 

este esenţială şi net diferită de la unul la celalalt (substituent). 

4► A patra literă este modelul de interacţiune. Justificarea raţiunii acestuia se află încă de la Thales 

(magnetism), Newton (gravitaţie), Coulomb (electrostatică), şi culminând cu Schrödinger (ecuaţia 

Schrödinger, pentru care a primit premiul Nobel în 1933) care au pus în evidenţă câmpul, potenţialul şi 

energia, în aproximaţia sa terestră şi în expresia sa exactă. 

5► A cincea literă este formula descriptorului de interacţiune. Diferitele tipuri de potenţial, câmpuri şi 

forţe au expresii diferite şi aceasta este un fapt. 

6► A şasea literă este proprietatea atomică. Fiecare tip de atom are o serie de proprietăţi care îl 

diferenţiază şi îl aseamănă cu altul, observaţie care a dus la realizarea tabelului lui Mendeleev. 

7► A şaptea literă este operatorul de distanţă. Aşa cum s-a argumentat în preambul, geometria (3D - 3 

dimensiuni) şi topologia (2D - 2 dimensiuni) oferă deopotrivă avantaje şi dezavantaje. 

MDF foloseşte modele fizice cuantice 

Astfel fiecare posibilitate pentru fiecare dintre cele 7 piese ale sale are cel puţin câte un model fizic 

concret asociat. 

Lista acestor posibilităţi împreună cu semnificaţia acestora este disponibila online: Model Fizic 

MDF. 

Numărul de posibilităţi concretizat în modelul fizic al MDF este redat mai jos: 

1► 6 posibilităţi; 

2► 19 posibilităţi; 

3► 4 posibilităţi; 

4► 6 posibilităţi; 

5► 24 posibilităţi; 

6► 6 posibilităţi; 

7► 2 posibilităţi; 

Astfel, pentru construcţia MDF se calculează un număr de 787968 descriptori. Nu toţi au sens 

fizic (cum ar fi logaritm dintr-un număr negativ) şi nu toţi furnizează informaţie distinctă (calitatea ca 

2 descriptori cu formule de calcul diferite sa aibă aceeaşi valoare se numeşte degenerare; degenerarea 

poate apare atât pentru o moleculă dată cât şi pentru un întreg set de molecule luat în studiu). De 

asemenea nu toţi sunt finiţi (o împărţire cu 0 generează un număr infinit). Toate aceste posibilităţi ies 

din cadrul natural şi sunt eliminaţi printr-o procedură numită de bias. Rămân doar aproximativ 

(depinde de la un set de molecule investigat la altul) 100000 de membrii MDF valizi. 

MDF foloseste selectia naturala [algoritm genetic] 

Experienţa anterioară a arătat că aproape niciodată cel mai bun descriptor (cel care corelează cel mai 

mult cu proprietatea măsurată) nu se regăseşte printre descriptorii ce compun perechea de descriptori a 

celei mai bune relaţii în 2 variabile. Astfel, MDF foloseşte perechi de descriptori pentru obţinerea de 

relaţii structură-activitate/proprietate în mai multe variabile. 

Metodologia MDF  

Date de intrare:  

► Formule chimice moleculare si/sau structurale pentru un set de compuşi  

► Valorile proprietăţii/activităţii (sau mai multe) măsurate pe setul de compuşi  

Date de ieşire:  

► Relaţia structură-activitate/proprietate  

http://l.academicdirect.org/Chemistry/SARs/MDF_SARs/j_mdf_demo.php
http://l.academicdirect.org/Chemistry/SARs/MDF_SARs/j_mdf_demo.php
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Paşi:  

1► Construieşte modelul topologic (2D) al fiecărei molecule din set cu ajutorul aplicaţiei HyperChem  

2► Construieşte modelul geometric (3D) al fiecărei molecule din set cu ajutorul aplicaţiei HyperChem  

3► Aplică un model semiempiric (pentru calculul distribuţiei de sarcini parţiale pe atomi) şi (unde 

este cazul) cuantic mergând până la cele mai avansate teorii cuantice (Ab-iniţio şi Time-Dependent 

Density Functional Theory), folosind module specifice ale aplicaţiei HyperChem (ex: HyperNewton, 

HyperGauss, HyperNDO) pentru obţinerea unui model geometric in vitro sau in vivo optimizat.  

4► Generează familia MDF  

5► Aplică procedura de bias  

6► Obţine relaţii structură-activitate/proprietate cu 1,2, sau mai mulţi descriptori de structură  

Metodologia MDF-SAR  

Date de intrare:  

► Model topologic (2D) şi geometric (3D) pentru fiecare moleculă din set (format HyperChem)  

► Valorile proprietăţii/activităţii (sau mai multe) măsurate pe setul de compuşi  

► Ecuaţie (sau ecuaţii) MDF cu 1 sau mai mulţi descriptori  

► Valori prezise ale proprietăţii/activităţii obţinute cu alte modele (din literatura de specialitate)  

Proceduri (disponibile online):  

► Statistica descriptiva şi inferentială  

► Statistica predictivă "LOO" (leave-one-out)  

► Experiment de inteligenţă artificială "TvT-E" (training versus test experiment)  

► Analiza corelaţiilor corelate (testul Steiger) [Procedura offline].  

MDF-SAR Drug Design  

Aceasta facilitate a MDF-SAR permite ca având:  

► Un set de compuşi de interes cu proprietate/activitate cunoscută şi model MDF-SAR obţinut, 

validat şi stocat în baza de date  

► Unul sau mai mulţi compuşi similari/înrudiţi cu setul ales  

sa se obţină folosind  

► Ecuaţia MDF-SAR  

► Modelul topologic (2D) şi geometric (3D) obţinute folosind aceleaşi modele semiempirice/cuantice 

ca şi la moleculele setului  

predicţia proprietăţii/activităţii compusului (compuşilor) noi, chiar daca aceştia nu au fost încă 

sintetizaţi, pentru a vedea dacă noua structură (virtuala în acest moment) aduce sau nu îmbunătăţiri în 

proprietatea/activitatea dorită. 

Baza de date MDF  

Sunt de fapt 2 baze de date tip MySQL, ambele stocate pe un server FreeBSD in IntraNet 

[IP:172.27.211.5].  

► `MDFSARs` (la data de 26 Sept 2007 conţine 246 tabele, 3.5Gb) - conţine seturile pe care s-au 

finalizat studiile SAR şi s-au obţinut ecuaţiile MDF-SAR.  

► `MDFSARtmp` (la data de 26 Sept 2007 conţine 64 tabele, 0.6 Gb) - conţine seturile în lucru.  

Pentru fiecare set se generează:  

► tabela `"NumeSet"_tmpx` (câmpuri:molecule, înregistrări:descriptori); are totdeauna 131328 

înregistrări (787968/6 - fără linearizare) 

► tabela `"NumeSet"_data` (câmp:proprietate/activitate, înregistrări:molecule); are totdeauna un 

număr de înregistrări egal cu numărul de molecule incluse în studiu 

► tabela `"NumeSet"_valx` (câmpuri:molecule, înregistrări:descriptori); rezultă în urma procedurii de 

bias; numărul de înregistrări variază şi se situează în jurul valorii de 100000 

► tabela `"NumeSet"_valy` (câmpuri:M(X);M(X*X);M(X*Y);r2(X,Y), înregistrări:descriptori); are 

acelaşi număr de înregistrări cu "NumeSet"_valx; M - operatorul de medie; Y - proprietatea/activitatea 

măsurată; X - descriptor MDF; r2 - coeficient de determinare; este utilă şi folosită în regresiile 

multivariate (scade dramatic timpul de execuţie) 

► tabela `0_MDFSARRes` (una singura per baza de date) conţine toate modelele MDF-SAR obţinute  

pe seturile din baza de date; are structura:[name(nume set);eq(ecuaţie MDF-SAR);r2(coeficient de 
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determinare);m(număr de molecule în set);n(număr de descriptori MDF în ecuaţia de regresie)  

Remarca: Conform celor arătate până aici, n de mai sus joacă rolul de "număr de variabile 

independente în ecuaţia de regresie", proprietatea măsurată jucând rolul de "variabila dependenta in 

ecuaţia de regresie". 

► tabela `ready` (una singura per baza de date) conţine de obicei o singură înregistrare, numele setului 

care este supus investigaţiei curente şi este folosită pentru interacţiuni server-client, de către aplicaţiile 

dedicate pentru regresii multiple, care se executa simultan pe mai multe staţii de lucru în intranet.  

Aplicaţii dedicate pentru generarea MDF  

► au fost realizate folosind limbajul PHP  

► se execută pe un server din IntraNet [IP:172.27.211.4] respectând o anumita succesiune  

Succesiunea este următoarea: 

► 0_mdf_prepare.php - creează structura tabelelor ce vor stoca informaţiile; foloseşte denumirile de 

director (pt NumeSet) şi fişiere (pt NumeMolecula) 

► 1_mdf_generate.php - calculează descriptorii pentru fiecare moleculă (poate fi executat pentru 

fiecare molecula în parte sau simultan sau pentru tot setul odată); scrie în tabela `"NumeSet"_tmpx` 

► 2_mdf_linearize.php - aplica operatorul de linearizare, scrie doar descriptori valizi în tabelele 

`"NumeSet"_xval` şi `"NumeSet"_yval` (procedura monotasking)  

► 3_mdf_bias.php - sortează în memorie după r2, şterge simultan degenerările din ambele tabele 

`"NumeSet"_xval` şi `"NumeSet"_yval`  

► 4_mdf_order.php - sortează în memorie după r2, creează 2 tabele temporare similare cu 

`"NumeSet"_xval` şi `"NumeSet"_yval`, copiază în ordinea descrescătoare a lui r2 din 

`"NumeSet"_xval` şi `"NumeSet"_yval` în noile tabele, şi la sfârşit şterge tabelele vechi, şi le 

redenumeşte pe cele noi  

Aplicatii client-server pentru MDF-SAR  

Acestea referă aplicaţiile dedicate pentru obţinerea de ecuaţii de regresie multivariate (cea mai bună 

ecuaţie de regresie cu o singură variabilă independentă fiind deja obţinută la pasul anterior).  

► Căutare sistematica în 2 variabile independente  

► Căutare sistematică în 3 variabile independente (una fixată şi dată ca Dată de Intrare)  

► Căutare sistematică în 4 variabile independente (2 fixate şi date ca Date de Intrare)  

► Căutare sistematică în N variabile independente (N-2 fixate şi date ca Date de Intrare)  

► Căutare aleatorie evolutivă în N (N>2) variabile independente (se selectează perechea de 2 variabile 

ce urmează a fi înlocuite pe baza analizei de regresie cu N-2 variabile  

► Căutare aleatorie (random) în N variabile independente  

► Căutare sistematică în 3 variabile independente (consumatoare de memorie ~2Gb şi timp ~120zile) 

- aplicaţie nefinalizată (nepractică) 

Rezultate obţinute folosind MDF şi publicate în extenso 

Nr  Publicaţie  

1  Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family on Structure Activity Relationships 1. Review 

of the Methodology, Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, AcademicDirect, 

ISSN 1583-1078, www, Internet, 4(6), p. 76-98, 2005.  

2  Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family on Structure 

Activity Relationships 2. Insecticidal Activity of Neonicotinoid Compounds, Leonardo Journal of 

Sciences, AcademicDirect, ISSN 1583-0233, www, Internet, 4(6), p. 78-85, 2005.  

3  Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family on Structure 

Activity Relationships 3. Antituberculotic Activity of some Polyhydroxyxanthones, Leonardo 

Journal of Sciences, AcademicDirect, ISSN 1583-0233, www, Internet, 4(7), p. 58-64, 2005.  

4  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana Daniela BOLBOACA, Molecular Descriptors Family on Structure 

Activity Relationships 4. Molar Refraction of Cyclic Organophosphorus Compounds, Leonardo 

Electronic Journal of Practices and Technologies, AcademicDirect, ISSN 1583-1078, www, 

Internet, 4(7), p. 55-102, 2005.  

5  Lorentz JÄNTSCHI, Mihaela Ligia UNGURESAN, Sorana Daniela BOLBOACA, Complex 

Structural Information Integration: Inhibitor Activity on Carbonic Anhydrase II of Substituted 
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Disulfonamides, Applied Medical Informatics, SRIMA, ISSN 1224-5593, Cluj-Napoca, Romania, 

17(3-4), p. 12-21, 2005.  

6  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana Daniela BOLBOACA, Molecular Descriptors Family on QSAR 

Modeling of Quinoline-based Compounds Biological Activities, The 10th Electronic 

Computational Chemistry Conference, Monmouth University, New Jersey, USA, N/A, www, 

Internet, Paper #4, April 1-30, 2005.  

7  Lorentz JÄNTSCHI, Microbiology and Toxicology and Phytochemistry Studies (in Romanian), 

AcademicDirect, , ISBN 973-86211-8-6, www, Internet, 75 p., 2005.  

8  Monica STEFU, Daniela BUTYKA, Mircea V. DIUDEA, Lorentz JÄNTSCHI, Bazil PÂRV, 

Nanostructures: Novel Architecture - Mircea V. DIUDEA (ed.), Chapter: Algorithms for Basic 

Operations on Maps, Nova Science, , ISBN 1-59454-499-9, Huntington, New York, USA, 420 p., 

98$, 2005.  

9  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana BOLBOACA, Molecular Descriptors Family on Structure Activity 

Relationships 5. Antimalarial Activity of 2,4-Diamino-6-Quinazoline Sulfonamide Derivates, 

Leonardo Journal of Sciences, AcademicDirect, ISSN 1583-0233, www, Internet, 5(8), p. 77-88, 

2006.  

10  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana BOLBOACA, Molecular Descriptors Family on Structure Activity 

Relationships 6. Octanol-Water Partition Coefficient of Polychlorinated Biphenyls, Leonardo 

Electronic Journal of Practices and Technologies, AcademicDirect, ISSN 1583-1078, www, 

Internet, 5(8), p. 71-86, 2006.  

11  Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Modeling of Structure-Toxicity Relationship of 

Alkyl Metal Compounds by Integration of Complex Structural Information, Therapeutics: 

Pharmacology and Clinical Toxicology, RP Press, ISSN 1583-0012, Bucuresti, Romania, X(1), p. 

110-114, 2006.  

12  Sorana BOLBOACA, Claudia FILIP, Stefan TIGAN, Lorentz JÄNTSCHI, Antioxidant Efficacy of 

3-Indolyl Derivates by Complex Information Integration, Clujul Medical, Editura Iuliu Hatieganu, 

ISSN 1222-2119, Cluj-Napoca, Romania, LXXIX(2), p. 204-209, 2006.  

13  Sorana BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Pearson Versus Spearman, Kendall's Tau Correlation 

Analysis on Structure-Activity Relationships of Biologic Active Compounds, Leonardo Journal of 

Sciences, AcademicDirect, ISSN 1583-0233, www, Internet, 5(9), p. 179-200, 2006.  

14  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana BOLBOACA, Modelling the Inhibitory Activity on Carbonic 

Anhydrase IV of Substituted Thiadiazole- and Thiadiazoline- Disulfonamides: Integration of 

Structure Information, Electronic Journal of Biomedicine, Red UniNet Spain, ISSN 1697-090X, 

www, Internet, 2006(2), p. 22-33, 2006.  

15  Sorana D. BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family on Structure-Activity 

Relationships: Modeling Herbicidal Activity of Substituted Triazines Class, Bulletin of University 

of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - Agriculture, AcademicPres, ISSN 1454-2382, 

Cluj-Napoca, Romania, 62, p. 35-40, 2006.  

16  Sorana Daniela BOLBOACA, Stefan TIGAN, Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family 

on Structure-Activity Relationships on anti-HIV-1 Potencies of HEPTA and TIBO Derivatives, 

Integrating Biomedical Information: From eCell to ePatient, European Federation for Medical 

Informatics, ISBN 3-89838-0722-6 (Aka, Germany), ISBN 1-58603-614-9 (IOS Press, Holland), 

ISBN 973-625-303-1 (Politehnica Timisoara, Romania), Timisoara, Romania, p. 110-114, April 6-

8, 2006.  

17  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACA, Modeling the Octanol-Water Partition 

Coefficient of Substituted Phenols: the Use of Structure Information, Third Humboldt Conference 

on Computational Chemistry, InnosLab Ltd. , ISBN 954-323-199-0 & 978-954-323-199-7, Varna, 

Bulgaria, p. 65, June 24-28, 2006.  

18  Stefan TIGAN, Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACA, Modeling Herbicidal Activity 

of a Substituted Triazines Class by Integration of Compounds Complex Structural Information, 

XXIII International Biometric Conference, International Biometric Society, N/A, Montreal, 

Quebec, Canada, TP1.219 (509.pdf on CD), July 16-21, 2006.  
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19  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACA, Online System for Molecular Descriptors 

Family on Structure-Activity Relationships: Assessment and Characterization of Biologic Active 

Compounds, 6th European Conference on Computational Chemistry, European Association for 

Chemical and Molecular Sciences, N/A, Tale, Slovakia, September 3-7, 2006.  

20  Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Activity Characterization of Triazines 

Analogues: Statistical Parameters for Models Assessment, International Symposium on Organic 

Chemistry, December 9-12, 2006, Avangard Prisma, ISBN 954-323-243-1 & 978-954-323-243-7, 

Sofia, Bulgaria, p. 48-49 [Plenary oral presentation], December 9-12, 2006.  

21  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana Daniela BOLBOACA, Molecular Descriptors Family on Structure-

Activity and Structure-Property Relationships: Results, SizeMat: Workshop on Size-Dependent 

Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application, Institute of General and 

Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences [http://sizemat.igic.bas.bg], FP6: EC-INCO-

CT-2005-016414 Specific Support Action, Varna, Bulgaria, p. 14-15 [Plenary oral presentation], 

May 25-27, 2006.  

22  Lorentz JÄNTSCHI, Mircea V. DIUDEA, Subgraphs by Pairs of Vertices, TOPMOL2006 - 20 

Years Anniversary of Molecular Topology at Cluj, Babes-Bolyai University, CEEx M3 PR-D11-

PT00-41, Cluj-Napoca, Romania, p. 16 [Plenary oral presentation], September 25-30, 2006.  

23  Lorentz JÄNTSCHI, Carmen Elena STOENOIU, Sorana Daniela BOLBOACA, Use of Graph 

Polynomials for Characterization of Alkanes Properties, International Symposium on Organic 

Chemistry, December 9-12, 2006, Avangard Prisma, ISBN 954-323-243-1 & 978-954-323-243-7, 

Sofia, Bulgaria, p. 87-88, December 9-12, 2006.  

24  Lorentz JÄNTSCHI, Madalina Ana VALEANU, Sorana Daniela BOLBOACA, Rapid 

Programming of Relational Databases Applications (in Romanian), AcademicDirect & 

AcademicPres, , ISBN: 973-86211-5-1 & 978-973-86211-5-2 (AcademicDirect) && ISBN 973-

744-044-7 & 978-973-744-044-0 (AcademicPres), www & Cluj-Napoca, Internet & Romania, 233 

p., 2006.  

25  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana BOLBOACA, Results from the Use of Molecular Descriptors Family 

on Structure Property/Activity Relationships, International Journal of Molecular Sciences, 

Molecular Diversity Preservation International, ISSN 1422-0067, www & Basel, Internet & 

Switzerland, 8(3), p. 189-203, 2007.  

26  Carmen Elena STOENOIU, Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Characterization 

of Marine Sediments Toxicity based on Structural Information, Institute of General and Inorganic 

Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences [http://sizemat.igic.bas.bg], FP6: EC-INCO-CT-2005-

016414 Specific Support Action, Plovdiv, Bulgaria, p. 54, April 19-21, 2007.  

27  Sorana Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Modeling the Property of Compounds from 

Structure: Statistical Methods for Models Validation, Institute of General and Inorganic Chemistry, 

Bulgarian Academy of Sciences [http://sizemat.igic.bas.bg], FP6: EC-INCO-CT-2005-016414 

Specific Support Action, Plovdiv, Bulgaria, p. 71, April 19-21, 2007.  

28  Sorana D. BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Data Mining on Structure-Activity/Property 

Relationships Models, ECCC11- The 11th Electronic Computational Chemistry Conference, online, 

Monmouth University, New Jersey, USA, N/A, www, Internet, paper #29, April 2-30, 2007.  

29  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACA, Modeling the Octanol-Water Partition 

Coefficient of Substituted Phenols by the Use of Structure Information, International Journal of 

Quantum Chemistry, Wiley InterScience, ISSN 0020-7608, eISSN 1097-461X, New York, NY, 

USA, Volume 107, Issue 8 (Special Issue: Proceedings from the 3rd Humboldt Conference on 

Computational Chemistry . Issue Edited by Georgi N. Vayssilov, Tzonka Mineva), p. 1736-1744, 

2007.  

30  Sorana D. BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, How Good the Characteristic Polynomial Can Be for 

Correlations?, International Journal of Molecular Sciences, Molecular Diversity Preservation 

International, ISSN 1422-0067, www & Basel, Internet & Switzerland, 8(4), p. 335-345, 2007.  

31  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACA, The Jungle of Linear Regression Revisited, 

Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, AcademicDirect, ISSN 1583-1078, 
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www, Internet, 6(10), p. 169-187, 2007.  

32  Lorentz JÄNTSCHI, Characteristic and Counting Polynomials of Nonane Isomers, 

AcademicDirect, , ISBN 973-86211-3-5 & ISBN 980-973-86211-3-8, www, Internet, p. 101, 2007.  

33  Sorana D. BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Modelling the Inhibitory Activity on Carbonic 

Anhydrase I of Some Substituted Thiadiazoleand Thiadiazoline-Disulfonamides: Integration of 

Structure Information, Computer-Aided Chemical Engineering, Elsevier Netherlands & UK, eISSN 

1570-7946, Amsterdam, Netherlands, 24(2007), p. 965-970, 2007.  

34  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACA, Antiallergic Activity of Substituted Benzamides: 

Characterization, Estimation and Prediction, Clujul Medical, Editura Iuliu Hatieganu, ISSN 1222-

2119, Cluj-Napoca, Romania, LXXX(1), p. 125-132, 2007.  

35  Lorentz JÄNTSCHI, Carmen Elena STOENOIU, Sorana-Daniela BOLBOACA, A Formula for 

Vertex Cuts in b-Trees, Fourth International Conference of Applied Mathematics and Computing, 

August 12-18, 2007, University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia & Technical 

University of Plovdiv, Short communication, presented on August 15, from 12.10 to 12.20, 

Plovdiv, Bulgaria, p. 233, 2007.  

36  Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACA, Cristina Maria FURDUI, Characteristic and 

Counting Polynomials on Modeling Nonane Isomers Properties, Fourth International Conference of 

Applied Mathematics and Computing, August 12-18, 2007, University of Chemical Technology 

and Metallurgy Sofia & Technical University of Plovdiv, Invited lecture, presented on August 15, 

from 12.20 to 13.00, Plovdiv, Bulgaria, p. 234, 2007.  

37  Sorana-Daniela BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Structure-Property Based Model Estimation of 

Alkanes Boiling Points, Fourth International Conference of Applied Mathematics and Computing, 

August 12-18, 2007, University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia & Technical 

University of Plovdiv, Invited lecture, presented on August 13, from 18.30 to 19.00, Plovdiv, 

Bulgaria, p. 48, 2007.  

38  Sorana D. BOLBOACA, Lorentz JÄNTSCHI, Data Mining on Structure-Activity/Property 

Relationships Models, World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, ISSN 1818-4952, 

www, Internet & Faisalabad, Pakistan, 2(4), p. 323-332, 2007.  

Metoda MDF şi aplicaţia sa MDF-SAR s-a dovedit un foarte bun instrument pentru designul 

compuşilor chimici. Câteva lucrări din secţiunea de rezultate expun abilităţile sale pe seturile 

investigate (peste 50). 
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Anul 2007. Activitatea 2. Dobândire competenţe complementare prin participări la 

manifestări ştiinţifice/stagii de documentare-cercetare 

 

 S-a participat pentru dobândire de competenţe complementare la Accelrys Science Forum 2007 

desfăşurat la Cambridge în perioada 12-13 noiembrie 2007. 

 Forumul a cuprins două secţiuni de prezentări ştiinţifice ale celor mai recente realizări ale 

companiei americane Accelrys şi colaboratorilor acesteia. 

 Firma multinaţională Accelrys este profilată pe producerea de soft specializat şi dedicat pentru 

aplicaţii biomedicale şi farmaceutice (acesta fiind unul din publicurile ţintă ale sale) şi aplicaţii 

chimice şi de ştiinţa materialelor (acesta fiind cel de-al doilea public ţintă al său). 

 Prima secţiune de prezentări ştiinţifice a cuprins cele mai recente realizări şi provocări în 

domeniul aplicaţiilor biomedicale şi farmaceutice. 

 A doua secţiune de prezentări ştiinţifice a cuprins cele mai recente realizări şi provocări în 

domeniul aplicaţiilor chimice şi de ştiinţa materialelor. 

 În cadrul forumului au fost cuprinse şi două secţiuni hands-on, aceasta însemnând instruire pe 

care reprezentanţii companiei au oferit-o participanţilor cu aplicaţiile soft dezvoltate de aceştia. 

 În continuare sunt discutate prezentările susţinute. 

 

Secţiunea de aplicaţii biomedicale şi farmaceutice 

█ Gareth WILDEN (Department of medicinal chemistry, AstraZeneca R & D Charnwood, 

Loughborough, Leicestershire, UK) a susţinut prezentarea "GA: PP Using Pipeline Pilot as a Genetic 

Algorithm" în care după o scurtă prezentare a ceea ce a fost dezvoltat anterior, şi anume: 

Procesul de design al librăriei; 

Enumerarea completă a librăriei; 

Obţinerea scorului compuşilor bazat pe violaţiile de tip Lipinski (numai compuşii cu cel mai mare scor 

- cea mai mare abatere - sunt eliminaţi în acest stadiu 

Analiza vecinătăţii de vârfuri versus banca de compuşi 

Filtrarea chimică 

hERG, AMES, Solubilitate, Metabolit reactiv (filtrare şi sistem de atenţionare) 

Gruparea pe categorii bazată pe amprente (alegerea iterativă din categorii până când numărul necesar 

de compuşi este selectat; compuşii cu cel mai mic scor sunt selectaţi primii) 

a prezentat problematica actuală şi soluţiile care în perspectiva autorului se profilează şi anume: 

Problema ridicată de chimie: Cum se poate include acoperirea farmacoforă în analiza diversităţii 

Existenţa şi accesibilitatea locală a amprentelor structurale (metoda de clasificare prin excluziune 

sferică pentru a obţine avantajul amprentării structurale de acest tip, cu validare internă corectă 

Dezvoltarea procedeelor de amprentare internă a farmacoforilor (în relaţie directă cu utilizarea 

aceleiaşi metode de clasificare ca mai sus) 

Cum adăugarea a încă unei amprente de farmacofor aduce o acoperire suplimentară 

█ Darren FAYNE, Tim JAMES, Andrew KNOX, Giorgio CARTA, David G. LLOYD (Molecular 

Design Group, School of Biochemistry and Immunology, Trinity College Dublin, Irlanda) au susţinut 

prezentarea High-throughput virtual screening drug discovery, în care după o scurtă prezentare a 

stadiului cunoaşterii, şi anume: 

Diagrama de lucru în Drug Design - Faza I - Crearea modelului de receptor 

Diagrama de lucru în Drug Design - Faza II - Evaluarea protocolului de examinare şi evaluare 

sistematică pentru identificare substanţelor şi atributelor nedorite 

Diagrama de lucru în Drug Design - Faza III - Aplicaţii ale protocolului de examinare şi evaluare 

sistematică pentru identificare substanţelor şi atributelor nedorite 

Paradigma complexităţii în Drug Design (spaţiul director - dimensiune de ordinul zecilor; spaţiul 

optimizat/virtual - dimensiune de ordinul zecilor de mii; spaţiul protocolului de examinare şi evaluare 

sistematică - dimensiune de ordinul milioanelor; spaţiul detectării chimice - dimensiune de ordinul 

zecilor de miliarde; spaţiul chimiei medicinale - dimensiune de ordinul 1060) 

prezentarea şi-a concentrat atenţia asupra problematicii actuale şi a soluţiilor propuse: 
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Încrederea în bazele de date pentru ER (adică setul de date Bissantz) 

Rezultatele obţinute din andocare 

Construcţia unui bun set de învăţare 

Efectul SMILES: Conformeri 

Funcţiile de scor şi ce sunt acestea 

Studiu de caz la îmbogăţirea valorilor pentru funcţii de scor 

Soluţii ale cercetării şi producerea unei noi funcţii de scor 

Crearea unor noi instrumente pentru design molecular - fFLASH (al firmei IBM) 

Protocoale de fixare rigidă 

Protocoale în linie de aşteptare/procesare - librării şi pre-procesare 

Conformeri, andocare şi atribuire de scor 

Discuţia a continuat cu prezentarea componentelor sistemului în detaliu şi anume: 

Corina (modul ce poate fi executat pe o maşină independentă) 

Diagrama de reţea şi curgerea proceselor 

Omega (manipulator configurabil şi noduri de execuţie) 

Andocare şi atribuire de scor - modulul FRED (şi legătura acestuia cu date de analiză de raze X stocate 

în fişiere Brookhaven PDB; andocare ghidată) 

Analiza şi interpretarea rezultatelor 

Modulul HITS (modulul predictiv) 

Distribuirea lucrului în sistem 

Concluzii obţinute din derularea exeprimentului prezentat 

█ Tim CLARK (Centre of Computational Chemistry, Friedrich-Alexander University, Erlangen, 

Nürnberg, Germania, Centre for Molecular Design, University of Portsmouth, Portsmouth, UK, şi 

Editor-in-Chief, Journal of Molecular Modeling, Springer, Germania) a susţinut prezentarea Surface-

Based in silico Techniques, în care după o scurtă prezentare a participanţilor la proiectul prezentat: 

Centre of Computational Chemistry, Friedrich-Alexander University, Erlangen, Nürnberg, Germania 

Centre for Molecular Design, University of Portsmouth, Portsmouth, UK 

Department of Computer Science, University of Aberdeen, Aberdeen, UK 

Cepos InSilico Ltd, Erlangen, Germania 

a metodelor folosite: 

AM1 (Austin Model 1) 

Molecular Electrostatics (în legătură directă cu metoda MNDO) 

B3LYP/6-31G(d) 

MP2/6-31G(d) 

a trecut la prezentarea de ansamblu: 

Proprietăţi locale (potenţial electrostatic molecular, interacţii cu probe, formă, proprietăţi derivate din 

orbitali) 

Descriptori pentru QSAR (eliminarea tuturor descriptorilor specifici pentru atom/substructură; pot 

descriptorii statistici bazaţi pe proprietăţi locale să performeze la fel de bine?) 

QSAR convenţional (puncte de fierbere pentru N = 5453 molecule - !) 

Modele integrale pe suprafeţe 

Energii libere de hidratare (în mediu neutru) 

CypScore 

Modele bazate pe ParaSurf - proprietăţi atomice de suprafaţă 

Setul de validare public 

Setul de validare internă 

Extensii armonice sferice 

Descrierea suprafeţei 

Potenţialul electrostatic molecular 

Aliniamentul rapid ParaFit 

█ Peter HAYNES (Materials and Physics Department, Imperial College London) a susţinut 

prezentarea Linear-scaling Density-functional Theory for Life Sciences al cărui subiect principal a fost 
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realizarea şi utilizarea aplicaţiei ONETEP. Codul ONETEP a fost construit pentru a efectua calcule de 

scară largă înalt eficiente cu aceeaşi acurateţe ca metodele tradiţionale bazate pe primul principiu. 

Prezentarea a fost orientată către ilustrarea facilităţilor codului ONETEP care îl fac în special foarte 

potrivit pentru studiul sistemelor biologice, ilustrate de studiul inhibiţiei kinazelor dependente de 

ciclină. 

█ C. M. Venkatchalam (Cercetător, Accelrys) a susţinut prezentarea A Rational Approach to 

Receptor-flexible Docking: Method and Validation Results. În prezentare s-a susţinut că evidenţa 

experimentală arată că structurile proteice adoptă o conformaţie variată când liganzi diferiţi sunt legaţi 

de acestea. În opinia prezentatorului, metoda de investigare de înaltă rezoluţie în general implică o 

singură structură de receptor cu o largă varietate de liganzi. De asemenea, oricum, flexibilitatea 

proteinelor poate juca un rol vital în mecanismul de andocare al ligandului. Echipa de cercetare 

coordonată de prezentator a observat utilizând Discovery Studio (produs soft comercializat de 

Accelrys) o metodă automată pentru andocarea liganzilor când flexibilitatea ligandului şi a lanţului 

proteic sunt ambele luate în considerare. Rezultatele andocării liganzilor pentru câteva sisteme proteice 

au fost obţinute şi investigate. Metoda prezentată are avantajul că poate fi uşor extinsă pentru a 

considera schimbările ciclice de conformaţie. 

 

Secţiunea de aplicaţii de chimie şi ştiinţa materialelor 

█ James ELLIOTT (Materials Modelling Group, Department of Engineering, University of 

Cambridge) a susţinut prezentarea A Semi-Empirical Molecular Orbital Study of Fullerene-

Encapsulated Mo-S/Mo-O Nanoclusters în care problematica încapsulării de atomi şi ioni metalici în 

structura nanofulerenelor a fost investigată cu ajutorul modelării moleculare. Aglomerările de metale 

tranziţionale nanoscopice sunt folosite pe scară largă în creşterea catalitică a nanotuburilor de carbon 

(CNTs) sintetizate utilizând procesul de depunere chimică din vapori (CVD). Este cunoscut că adiţia 

oxigenului la calcogenii grei cum este sulful deopotrivă produce creşterea ratei de depunere a CNT şi 

promovează depunerea selectivă a straturilor simple şi duble de CNTs. Grupul coordonat de 

prezentator au raportat rezultate de calcul semi-empiric de orbitali moleculari (utilizând Materials 

Studio şi VAMP - produse de firma Accelrys) ale aglomerărilor de Mo-S şi Mo-O, care demonstrează 

schimbările care au loc în structura electronică şi sunt cauzate de aditivii folosiţi. 

█ Andrei GUSEV (Researcher, MatSim GmbH Zürich şi Professor, Department of Materials, Swiss 

Federal Institute of Technology Zürich) a susţinut prezentarea Finite Element Approaches to 

Mesoscopic Materials Modelling al cărui subiect l-a constituit utilizarea metodei elementului finit în 

modelarea nanomaterialelor. Astfel, simulările de dinamică moleculară prezic că transportul gazelor în 

interiorul nanotuburilor de carbon (CNT) este cu câteva ordine de mărime mai rapidă decât în orice alt 

maretial cunoscut. Grupul de cercetare coordonat de prezentator a utilizat tehnologia elementului finit 

oferită de platforma PLAMYRA/GRIDDER pentru a estima performanţa de permeabilitate a 

membranelor matriciale mixte CNT/polimer. Colectivul de cercetare a demonstrat că astfel de 

membrane pot într-un mod favorabil să combine performanţa de flux ridicat a nanotuburilor cu 

selectivitatea intrinsecă a matricilor polimerice. 

█ Sam FRENCH (Senior Scientist, Johnson Matthey) a susţinut prezentarea Modelling Reactions at 

the Active Sites of Chiral Ruthenium Catalysts using Density Functional Theory. Scurta secţiune 

introductivă în subiectul prezentării a cuprins subiecte de actualitate despre cataliză şi tehnologii 

chirale. Astfel, selectivitatea este un factor cheie de succes pe piaţa tehnologiilor de catalişti chirali. 

Înţelegerea proceselor fundamentale care apar când un reactiv interacţionează cu un sit simplu şi 

omogen de catalizator, în situl activ şi în absenţa acestuia, este deci esenţial pentru designul raţional al 

noilor catalişti. Catalizatorii de hidrogenare bazaţi pe ruteniu asimetrici au făcut parte dintr-un proiect 

de cercetare colaborativă al grupului reprezentat de prezentator [(S)-XyIBINAP-RuH2-(S,S)-DPEN], 

primul descoperit de Noyori [Ryoji NOYORY, Asymmetric catalysis: Science and opportunities 

(nobel lecture), Angewandte Chemie - International Edition, 41(12), p. 2008-2022, 2002], [Ryoji 

NOYORY, T. Ohkuma, Asymmetric catalysis by architectural and functional molecular engineering: 

Practical chemo- and stereoselective hydrogenation of ketones, Angewandte Chemie - International 

Edition, 40(1), p. 40-73, 2001] şi [Masato KITAMURA, Masaki TSUKAMOTO, Yuhki BESSHO, 
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Masahiro YOSHIMURA, Uwe KOBS, Michael WIDHALM, Ryoji NOYORY, Mechanism of 

asymmetric hydrogenation of α-(acylamino)acrylic esters catalyzed by BINAP-ruthenium(II) diacetate, 

Journal of the American Chemical Society, 124(23), p. 6649-6667, 2002] este studiat ca patent sau 

model prototip pentru o serie de catalizatori de hidrogenare eficienţi, printre aceştia numărându-se 

catalizatori bazaţi pe familiile de liganzi P-Phos, PhanePhos, şi ParaPhos [Antonio ZANOTTI-

GEROSA, William HEMS, Michelle GROARKE, Fred HANCOCK, Ruthenium-catalysed 

asymmetric reduction of ketones, Platinum Metals Review, 49(4), p. 158-165, 2005]. 

█ Asen ASENOV (Device Modelling Group, Department of Electronics and Electrical Engineering, 

Glasgow University) a susţinut prezentarea (care în opinia noastră a fost dintre cele mai valoroase 

prezentări) Simulation of Atomic Scale Effects in Nano-CMOS Devices. Fluctuaţiile parametrilor 

intrinseci asociate cu discretizarea sarcinii şi atomicitatea materiei sunt acum unii dintre factorii majori 

de limitare a scalei, a integrării şi a reducerii tensiunii aplicate şi puterii consumate. Profesorul Asenov 

a prezentat cele mai noi descoperiri în simularea fluctuaţiilor de variabilitate la scală atomică în 

componentele nano CMOS utilizând tehnicile de difuzie de drift (DD), Monte Carlo (MC) şi transport 

cuantic (QT). A discutat de asemenea necesitatea unei legături strânse între aceste componente şi 

modelarea materialelor. Secţiunea introductivă a prezentării a cuprins: 

Continuarea scenariului More Moore 

Viitoarele MOSFET-uri sunt componentele la scară atomică 

Discretizarea sarcinii şi materiei introduce variabilitate 

Variabilitatea devine o durere de cap majoră 

Variabilitatea deja şi-a arătat efectele adverse 

Prezentarea a continuat cu expunerea surselor de variabilitate: 

Dopanţi întâmplători discreţi 

Linii de separaţie iregulate 

Iregularităţi ale interfeţelor 

Margini formate din grăunţe de polisilicon 

Morfologia pentru к înalt 

Secţiunea aplicativă a prezentării a cuprins tehnicile de simulare: 

Corecţii ale soluţiilor cuantice pentru electroni şi goluri utilizând DG 

IPF combinate în MOSFET-uri conglomerate 

Sarcina suplimentară în conglomeratele MOSFET 

Investigarea impurităţilor folosind Ab-initio în ansambluri Monte Carlo 

Simularea IPF necesită simulări statistice tridimensionale 

Rugozitatea interfeţei în simulările bidimensionale NEGF 

Rugozitatea interfeţei în simulările tridimensionale NEGF 

Dopanţi întâmplători în simulările bidimensionale NEGF 

Dopanţi întâmplători în simulările tridimensionale NEGF 

Legătura între designul componentelor nano şi modelarea materialelor a cuprins următoarele subiecte 

de interes: 

Impactul regiunii tranziţionale Si/SiO2 în calculele de străpungere a porţii 

Incluziunea de stive-poartă cu к înalt 

Variabilitatea conductibilităţii la tunelarea porţii 

Structura de bandă în componentele UTB 

Analiza rugozităţii în ansambluri Monte-Carlo folosind metoda Ab-initio 

Secţiunea de final a prezentării a cuprins cele mai importante concluzii desprinse din provocările cu 

care se confruntă acum tehnologia nanocomponentelor semiconductoare: 

Tranzistorii CMOS se apropie de ordinul de mărime atomic 

Simularea necesită rezoluţie la scară atomică 

Efectele de la scară atomică implică o variabilitate sporită 

Legătura cu primele principii ale simulării materialelor devin obligatorii 

█ Stephen TODD (Product Manager, Accelrys) a susţinut prezentarea Future Developments in 

Materials Studio 4.2 în conjuncţie cu prezentarea de ansamblu a produsului Materials Studio oferit de 
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firma Accelrys, cu marcarea noilor funcţionalităţi introduse cu ajutorul limbajului de scriptare 

MaterialsScript, prin intermediul noii interfeţe Gaussian şi Adsorption Locator şi în contextul celor 

mai noi descoperiri ale Nanotechnology Consortium. Prezentarea a început prin expunerea proiectelor 

de cercetare în care în prezent firma Accelrys este implicată: 

Materials Visualizer (segregarea volumelor atomice, performanţă în utilizarea memoriei) 

Simulări (editarea câmpurilor de forţe, dinamica moleculară fin divizată, proiectul GULP) 

Mezoscala (dezvoltarea instrumentelor suport pentru îmbunătăţirea instrumentelor la mezoscală, 

analiză, utilitate) 

Mecanica cuantică şi cataliza: CASTEP 

Mecanica cuantică şi cataliza: DMol 

Mecanica cuantică şi cataliza: VAMP 

Mecanica cuantică şi cataliza: Guassian® UI 

Mecanica cuantică şi cataliza: adsorbţia 

Mecanica cuantică şi cataliza: ONETEP 

Mecanica cuantică şi cataliza: QMERA 

Nanotechnology Consortium 

Discovery Studio 

█ Patricia GESTOSO-SOUTO (Senior Scientist, Accelrys) a susţinut prezentarea New Science in 

Contact Research Services: Case Studies, SIG’s and Recent Initiatives cu accent pe cercetări pentru 

surse de energie alternativă şi modelarea ţesutului pielii umane. Prezentarea s-a concentrat pe 

următoarele subiecte cheie: 

Activităţi specifice ale serviciilor de contractare a cercetării 

Studiu de caz: Îmbunătăţirea formulărilor pentru industria cosmetică 

Actualităţi pentru grupuri speciale de interes (polimeri pentru celule de energie, polimeri industriali, 

(noi) polimeri compoziţi avansaţi) 

Alte iniţiative recente (cercetări de energie alternativă, modelarea ţesutului pielii umane) 

█ Richard GILBERT (Principal Scientist, e2v Biosensors), autor a 15 patente şi 25 lucrări evaluate 

prin procedura peer-review (incluzând câteva articole în Nature şi în Analytical Chemistry and 

Biochemistry) a susţinut prezentarea Versatile Biosensor Labels (în opinia noastră fiind una dintre cele 

mai valoroase prezentări). În ultimele două decenii biosenzorii şi-au mărit impactul în ştiinţele vieţii şi 

piaţa de echipamente medicale, şi încep a fi utilizaţi ca instrumente de cercetare primare în multe 

laboratoare. Biosenzorii sunt componente care utilizează reacţiile chimice şi biologice pentru a detecta 

analiţi în probă, în mod tipic monitorizând nivelul unor proteine sau acizi nucleici specifici în lichide 

biologice cum sunt sângele sau extractele celulare. Sunt o multitudine de tehnologii de detecţie 

biosenzorială, fiecare dintre ele aducând după sine proprile sale beneficii şi restricţii, şi care sunt uzual 

cerute de dezvoltarea unor sisteme specifice de identificare chimică pentru a face cea mai bună 

utilizare a tehnologiilor senzoriale. Autorul prezentării a susţinut că utilizarea lui Materials Studio (al 

companiei Accelrys) a permis companiei pe care o reprezintă e2v să dezvolte o chimie identificativă 

generică care poate fi aplicată la o varietate de tehnici de detecţie. De usa singură, interfaţa de lucru 

pentru identificare chimică a fost dezvoltată şi este compatibilă cu tehnologiile senzoriale dintre cele 

mai diverse, cum sunt electrochimia, fluorescenţa, chemiluminescenţa, electroluminescenţa şi 

spectroscopia Raman, dar oricum se adresează tuturor principalelor tipuri de detecţie din uzul curent. 
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Anul 2007. Activitatea 3. Sumarizare şi stocare metode SAR 

 

Următorul tabel prezintă centralizat compuşii şi activităţile selectate în studiu, aşa cum s-au 

selectat şi prevăzut în propunerea de proiect de cercetare: 

Nr Compuşi Set Activitate 

1 derivaţi carbochinone 37 antitumorală 

2 compuşi organici 56 traversare barieră hemato-encefalică 

3 derivaţi de sulfonamide 18 inhibitori ai anhidrazei carbonice 

4 Taxoizi 34 inhibiţia dezvoltării celulare 

5 derivaţi de trifenilacrilonitril 25 afinitate relativă de legare receptori de estrogen 

În continuare se redau acestea. 

Setul derivaţilor de carbochinone 

Lucrare: “Application of a Self-Organizing Map to Quantitative Structure-Activity Relationship 

Analysis of Carboquinone and Benzodiazepine” 

Autori: Junko KAWAKAMI, Kenji HOSHI, Akiko ISHIYAMA, Sayaka MIYAGISHIMA, and 

Kenichi SATO 

Referinţă: Chem. Pharm. Bull., 52(6), p. 751-755, 2004 

Rezumat: propune utilizarea aşa-numitelor hărţi auto-organizate pentru analiza relaţiilor structură-

activitate, incluzând în studiu un set de 37 de derivaţi de carbochinone 

Descriere 

Hărţile autoorganizate (notate SOM) propuse de Kohonen (Kohonen T., “Self-Organizing 

Maps,” Springer, Berlin, 2000) par a fi un promiţător mod de abordare dincolo de modelul standard al 

regresiei pentru unele problemele de clasificare care apar în domeniul farmaciei. Autorii lucrării au 

aplicat acest model la relaţiile cantitative structură-activitate ale carbochinonelor şi benzodiazepinelor 

şi au arătat utilitatea acestei abordări. 

Cele mai multe analize QSAR ce utilizează reţele neuronale au fost obţinute prin adoptarea 

unei reţele neuronale cu învăţare supervizată. Din contră, SOM respectă învăţarea nesupervizată şi 

iniţial nu implică utilizarea datelor ţintă dorite. Dacă notăm că o fracţie considerabilă a datelor pot să 

lipsească fără a face comparaţia similarităţii imposibilă în SOM dacă numărul de atribute considerate 

este apreciabil, analiza QSAR utilizând SOM este posibilă ca şi o învăţare supervizată. Similar cu 

datele ţintă în învăţarea supervizată, noi putem să luăm în considerare datele ţintă (activitatea 

observată) ca unul dintre atribute în adiţie la alte atribute (descriptorii structurali). Alegerea 

descriptorilor optimale ca parametrii de intrare a fost găsită a fi esenţială pentru generarea unui SOM 

valoros. 

Structura şi activitatea derivaţilor carbochinonei 

Derivaţii carbochinonei sunt un grup de compuşi având configuraţia din figura de mai jos, unde 

R1 şi R2 sunt radicali. Aceştia au fost sintetizaţi de Nakao şi alţii [Nakao H., Arakawa M., Nakamura 

T., Fukushima M., Chem. Pharm. Bull., 20, 1968-1974 (1972)] cu scopul de a fi folosiţi în componenţa 

unui medicament pentru tratarea clinică a cancerului. 

O

O

R1

R2

N

N

 
Următorul tabel conţine substituenţii R1 şi R2, valorile descriptorilor moleculari folosiţi şi 

valoarea activităţii măsurate pentru setul de 37 de carbochinone: 
R1 R2 MR1,2 π1,2 π2 MR1 F R A NA 

C6H5 C6H5 5.08 3.92 1.96 2.54 0.16 -0.16 4.33 0 

CH3 (CH3)2C6H5, 4.5 3.66 3.16 0.57 -0.08 -0.26 4.47 0.054 

C5H11 C5H11 4.86 5 2.5 2.43 -0.08 -0.26 4.63 0.117 
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CH(CH3)2 CH(CH3)2 3 2.6 1.3 1.5 -0.08 -0.26 4.77 0.171 

CH3 CH2C6H5 3.57 2.51 2.01 0.57 -0.12 -0.14 4.85 0.202 

C3H7 C3H7 3 3 1.5 1.5 -0.08 -0.26 4.92 0.23 

CH3 CH2OC6H5 3.79 2.16 1.66 0.57 -0.04 -0.13 5.15 0.319 

R1=R2=CH2CH2OCON(CH3)2 6.14 0.72 0.36 3.07 -0.08 -0.26 5.16 0.323 

C2H5 C2H5 2.06 2 1 1.03 -0.08 -0.26 5.46 0.44 

CH3 CH2CH2OCH3 2.28 1.03 0.53 0.57 -0.08 -0.26 5.57 0.482 

OCH3 OCH3 1.58 -0.04 -0.02 0.79 0.52 -1.02 5.59 0.49 

CH3 CH(CH3)2 2.07 1.8 1.3 0.57 -0.08 -0.26 5.6 0.494 

C3H7 CH(OCH3)CH2OCONH2 4.24 0.98 -0.52 1.5 -0.04 -0.13 5.63 0.506 

CH3 CH3 1.14 1 0.5 0.57 -0.08 -0.26 5.66 0.518 

H CH(CH3)2 1.6 1.3 1.3 0.1 -0.04 -0.13 5.68 0.525 

CH3 CH(OCH3)C2H< 2.75 1.53 1.03 0.57 -0.04 -0.13 5.68 0.525 

C3H7 CH2CH2OCONH2 3.56 1.45 -0.05 1.5 -0.08 -0.26 5.68 0.525 

R1=R2=CH2CH2OCH3 3.42 1.03 0.53 1.71 -0.08 -0.26 5.69 0.529 

C2H5 CH(OC2H5)CH2OCONH2 4.23 0.98 -0.02 1.03 -0.04 -0.13 5.76 0.556 

CH3 CH2CH2OCOCH3 2.78 1.23 0.73 0.57 -0.08 -0.26 5.78 0.564 

CH3 (CH2)3-dimer 1.96 2 1.5 0.57 -0.08 -0.26 5.82 0.58 

CH3 C2H5 1.6 1.5 1 0.57 -0.08 -0.26 5.86 0.595 

CH3 CH(OCH2CH2OCH3)- 4.45 0.01 -0.49 0.57 -0.04 -0.13 6.03 0.661 

CH3 CH2CH(CH3)OCONH2 3.09 0.75 0.25 0.57 -0.08 -0.26 6.14 0.704 

C2H5 CH(OCH3)CH2OCONH2 3.77 0.48 -0.52 1.03 -0.04 -0.13 6.16 0.712 

CH3 CH(C2H5)CH2OCONH2 3.55 1.25 0.75 0.57 -0.08 -0.26 6.18 0.72 

CH3 CH(OC2H5)CH2OCONH2 3.77 0.48 -0.02 0.57 -0.04 -0.13 6.18 0.72 

CH3 (CH2)3OCONH2 3.09 0.95 0.45 0.57 -0.08 -0.26 6.18 0.72 

CH3 (CH2)2OCONH2 2.63 0.45 -0.05 0.57 -0.08 -0.26 6.21 0.732 

C2H5 (CH2)2OCONH2 3.09 0.95 -0.05 1.03 -0.08 -0.26 6.25 0.747 

CH3 CH2CH2OH 1.78 0.34 -0.16 0.57 -0.08 -0.26 6.39 0.802 

CH3 CH(CH3)CH2OCONH2 3.09 0.75 0.25 0.57 -0.08 -0.26 6.41 0.809 

CH3 CH(OCH3)CH2OCONH2 3.31 -0.02 -0.52 0.57 -0.04 -0.13 6.41 0.809 

H N(CH2)2 1.66 0.18 0.18 0.1 0.1 -0.92 6.45 0.825 

R1=R2=CH2CH2OH 2.42 -0.32 -0.16 1.21 -0.08 -0.26 6.54 0.86 

CH3 N(CH2)2 2.13 0.68 0.18 0.57 0.06 -1.05 6.77 0.949 

CH3 CH(OCH3)CH2OH 2.47 -0.13 -0.63 0.57 -0.04 -0.13 6.9 1 

Parametrii fizicochimici folosiţi conform autorilor lucrării au următoarele semnificaţii: 

MR - refractivitate molară; π - hidrofobicitate; F, R - constante de substituent; MR1,2 şi π1,2 - 

estimatori ai efectului steric al R1 şi R2 şi hidrofobicitatea totală; 

Utilizând concentraţia C care este minimul dozei efective (MED) per kilogram de şoarec, activitatea 

biologică log(1/C) este codificată cu “A” în tabelul de mai sus. 

Modelul Hărţii Autoorganizate (Kohonen) pentru 36 derivaţi ai carbochinonei (fără R1=R2=C3H7) 

  
(valorile normalizate ale activităţii biologice sunt 

înscrise pentru fiecare neuron câştigător) 

Harta Autoorganizată a lui Kohonen derivatul 

R1=R2=C3H7 (omis) şi neuronul câştigător fixat 

(activitatea biologică pentru R1=R2=C3H7 este 

obţinută din valoarea componentei 7-

dimensionale a cărţii care listează simbolurile 

vectorului şi semnificaţiile lor) 

Rezultate obţinute pentru legătura între structura şi activitatea derivaţilor carbochinonei 
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(valori prezise din leave-one-out cross-validation - aici cu semnificaţia că compusul R1=R2=C3H7 nu 

a făcut parte din setul de învăţare al reţelei neuronale - versus valorile observate pentru carbochinone) 

 

Valoarea statisticii r pentru datele prezentate în figura de mai sus este r = 0.874, care conform 

autorilor este aproape egală cu valoarea obţinută utilizând BPNN [Ichikawa H., “Kaisougata 

Nyurarunettowaku,” Kyouritsu Co., Tokyo, 1993] sau reţelele neuronale Bayesiene regularizate [Sato 

K., Nakagawa J., Matuzaki H., J. Tohoku Pharmaceutical University, 44, 187-193 (1997)]. 

 

1.2. Setul de compuşi organici cu activitate de traversare barieră hemato-encefalică 

Lucrare: “Predicting Blood–Brain Barrier Partitioning of Organic Molecules Using Membrane-

Interaction QSAR Analysis” 

Autori: Manisha IYER, Rama MISHRA, Yi HAN, A. J. HOPFINGER 

Referinţă: Pharmaceutical Research, 19(11), p. 1611-1621, 2002 

Rezumat: propune utilizarea aşa-numitelor relaţii structură-activitate membrană-interacţie pentru 

partiţionarea compuşilor organici la bariera sânge-creier, incluzând în studiu un set de 56 de compuşi 

organici pentru care coeficienţii de partiţie a barierei sânge-creier a fost măsurată. Un set de alţi 7 

compuşi a fost folosit pentru validarea modelelor. 

Descriere 

Scop. Relaţii cantitative structură-activitate (QSAR) membrană-interacţie (MI-QSAR) au fost folosite 

pentru a dezvolta modele predictive ale partiţionării barierei sânge-creier a compuşilor organici prin, în 

parte, simularea interacţiei unui compus organic cu regiunile bogate în fosfolipide ale membranelor 

celulare. 

Metodă. Un set de 56 compuşi diverşi structural ai căror coeficienţi de partiţie a barierei sânge-creier 

au fost măsuraţi au fost folosiţi pentru a construi modelele MI-QSAR. Simulări de dinamică 

moleculară au fost folosite pentru a determina interacţiunea explicită a fiecărui compus testat (solut) cu 

un model DMPC al modelului de membrană mono-strat. Un set adiţional de descriptori de solut 

intramoleculari au fost calculaţi şi consideraţi în baza de încercări a descriptorilor pentru construirea 

modelelor MI-QSAR. Modelele QSAR au fost optimizate utilizând regresia liniară multidimensională 

şi un algoritm genetic. Un set de 7 compuşi a fost evaluat folosind modelele MI-QSAR ca parte a 

procesului de validare. 

Rezultate. Modelele MI-QSAR semnificative (R2=0.845, Q2=0.795) ale procesului de partiţionare 

sânge-creier au fost construite. Partiţionarea barierei sânge-creier a fost găsită depinzând de suprafaţa 

polară, coeficientul de partiţie octanol/apă, şi flexibilitatea conformaţională a compuşilor şi de 

asemenea de tăria legăturii lor la modelul membranei biologice. Coeficienţii de partiţie a barierei 

sânge-creier au fost prezişi cu aceeaşi acurateţe cu a compuşilor din setul de învăţare. 

Concluzie. Modelele MI-QSAR indică că procesul de partiţionare a barierei sânge-creier poate fi 

reliabil descris pentru molecule structural diverse furnizând interacţiuni ale moleculei cu regiunile 

bogate în fosfolipide ale membranei celulare, acestea fiind explicit considerate. 

Structura şi activitatea derivaţilor carbochinonei 
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Abraham şi coautorii [M. H. Abraham, H. S. Chadha, and R. C. Mitchell. Hydrogen bonding. 36. 

Determination of blood-brain barrier distribution using octanol-water partition coefficients. Drug Des. 

Discov. 13:123–131 (1995).] au raportat un studiu BBB (blood-brain barier - bariera sânge-creier) 

bazat pe un set de învăţare de 57 molecule diverse structural şi chimic. Acest set popular a fost folosit 

într-un număr de alte studii raportate de penetraţie BBB [R. Liu, H. Sun, and S.-S. So. Development of 

quantitative structure-property relationship models for early ADME evaluation in drug discovery. 2. 

Blood-brain barrier penetration. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 41:1623–1632 (2001)] şi [D. E. Clark. 

Rapid calculation of polar molecular surface and its application to the prediction of transport 

phenomena. 2. Prediction of blood-brain barrier penetration. J. Pharm. Sci. 88:815–821 (1999)]. 

Autorii prezentei lucrări au omis o moleculă (N2) din setul de date iniţial din lipsa unui număr 

suficient de proprietăţi calculate şi au utilizat pe cele rămase (56) ca set de învăţare pentru studiul BBB 

MI-QSAR. Acest set de test are domeniul de mase moleculare variind de la 16.03 până la 448.58 

unităţi atomice de masă, iar concentraţiile în sânge şi creier au fost măsurate în unităţi de μM/mL, şi 

acestea fiind variaţii de încărcare netă la pH=7.4. Prima parte a tabelului de mai jos conţine structurile 

chimice şi valorile log(BB) ale compuşilor din setul de învăţare. Cei 7 compuşi din setul test (în a doua 

parte a tabelului) au fost selectaţi din literatură ca aceia la care valorile log(B) au fost determinate prin 

acelaşi protocol ca la setul de învăţare. 

Modelul DMPC al modelului de membrană mono-strat  

  
(vedere dintr-o parte a moleculei de etanol inserată în 3 

poziţii diferite în modelul MDPC mono-strat înainte de 

pornirea fiecăreia dintre cele 3 DMS corespunzătoare 

utilizate în modelarea MI-QSAR) 

(geometria de cea mai mică energie a complexului 

DMPC-etanol în DMS) 

Descriptori generali intramolecular solut folosiţi ca parte a trialului MI-QSAR 
Descriptor Semnificaţie 

HOMO Energia celui mai înalt orbital molecular ocupat 

LUMO Energia celui mai jos orbital molecular ocupat 

Dp Moment de dipol 

Vm Volum molecular 

SA Aria suprafeţei moleculare 

Ds Densitate 

MW Masa moleculară 

MR Refractivitatea moleculară 

N(hba) Numărul de acceptori de legături de hidrogen 

N(hbd) Numărul de donori de legături de hidrogen 

N(B) Numărul de legături care se pot roti 

JSSA (X) Descriptorii de suprafaţă Jurs-Stanton 

PSA Aria suprafeţei polare 

Chi-N, Kappa-M Descriptori topologici Kier & Hall 

Rg Raza de giraţie 

Pm Momentul principal de inerţie 

Se Entropia conformaţională 

Q(I) Densităţi ale sarcinilor atomice parţiale 
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Descriptori ai interacţie intermoleculare folosiţi ca parte a trialului MI-QSAR 
Descriptor Semnificaţie 

Descriptori membrană-solut 

<E(total)> Media energiei potenţiale totale a complexului solut-membrană 

EINTER(total) Energia totală a interacţiei intermoleculare între solut şi membrană la energia potenţială a 

sistemului minimă 

ETT(Z) Z = 1,4-nonbonded, general Van der Waal, electrostatic, hydrogen bonding, stretching, 

bending, torsion and combinations thereof energies of the membrane-solute complex at the 

total system minimum potential energy. 

ΔETT(Z) Change in the Z = 1,4-nonbonded, general Van der Waal, electrostatic, hydrogen bonding, 

stretching, bending, torsion and combinations thereof at the total [solute and membrane 

model] intermolecular system minimum potential energy 

EMS(Z) Z = Intermolecular Van der Waal, electrostatic, hydrogen bonding interaction and 

combinations thereof energies between the solute and the membrane at the total system 

minimum potential energy 

ESS(Z) Z = Intramolecular 1,4-nonbonded, general van der Waal, electrostatic, hydrogen bonding, 

stretching, bending, 

torsion and combinations thereof energies of the solute within the membrane at total 

system minimum potential 

energy 

ΔESS(Z) Change in the Z = intramolecular 1,4-nonbonded, general van der Waal, electrostatic, 

hydrogen bonding, stretching, bending, torsion and combinations thereof energies of the 

solute its uptake to the total intermolecular system minimum potential energy. 

Descriptori ai solvatului pentru dizolvare şi solvatare 

F(H2O) Energia liberă la dizolvarea în apă 

F(OCT) Energia liberă la dizolvarea în 1-octanol 

ClogP Coeficientul de partiţie 1-octanol/apă 

E(coh) Energia de împachetare coezivă a moleculelor de solut 

TM Temperatura ipotetică de tranziţie cristal-topitură a solutului 

TG Temperatura ipotetică de tranziţie la gaz a solutului 

Rezultate obţinute pentru legătura între structura şi activitatea derivaţilor carbochinonei 
Nr Ecuaţie (log(BB)=) Statistică 

1 0.543 - 0.0161PSA n = 56 R2 = 0.675 Q2 = 0.647 

2 0.133 - 0.0153PSA + 0.1522ClogP n = 56 R2 = 0.744 Q2 = 0.713 

3 0.122 - 0.0199PSA + 0.1703ClogP - 0.0049EMS(chg + hbd) n = 56 R2 = 0.797 Q2 = 0.759 

4 0.124 - 0.0226PSA + 0.1613ClogP - 0.0066 EMS(chg + hbd) + 0.0338ESS(tor) n = 56 R2 = 0.825 Q2 = 0.784 

5 0.0156 - 0.0231PSA + 0.1591ClogP - 0.0071 EMS(chg + hbd) + 0.0346ESS(tor) 

+ 0.0075ΔETT(1–4) 

n = 56 R2 = 0.845 Q2 = 0.795 

6 -0.015 - 0.0235PSA + 0.1673ClogP - 0.0076 EMS(chg + hbd) + 0.0388ESS(tor) 

+ 0.01ΔETT(1-4) - 0.0037ΔETT(stre + bend) 

n = 56 R2 = 0.855 Q2 = 0.792 

Valorile celor 6 descriptori (găsiţi a fi semnificativi, tabelul de mai sus) pentru moleculele incluse în 

set sunt redate în tabelul de mai jos: 
Molecula PSA (Å2) ClogP EMS(chg+hbd) ESS(tor) ΔETT(1-4) ΔETT(stre+bend) 

Setul de învăţare 

1 92.100 0.351 -52.460 3.840 20.080 -5.820 

2 78.900 0.952 -206.980 3.620 2.530 10.300 

3 94.000 2.297 -65.450 4.850 -4.020 37.410 

4 73.500 4.046 -10.290 -3.450 20.840 -19.230 

5 87.000 1.874 -36.240 6.00 16.920 0.500 

6 39.000 0.743 -7.530 5.050 56.590 -6.370 

7 26.800 2.787 -7.140 -1.280 12.920 16.900 

8 6.000 4.413 -16.520 -2.290 -4.750 26.790 

9 84.500 1.327 -10.070 5.810 -18.390 32.430 

10 139.200 0.844 -164.150 6.930 6.380 6.580 

11 88.800 0.911 -99.350 -1.410 39.480 40.950 

12 73.500 2.282 -4.110 1.540 -0.160 34.870 
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13 83.900 2.747 -6.270 9.100 26.360 -31.110 

14 84.000 1.800 -62.080 10.190 12.680 16.780 

15 78.000 3.637 -79.530 2.900 15.510 18.940 

16 76.600 2.781 -188.830 -5.750 19.070 37.440 

17 104.400 1.784 -166.100 -1.350 2.230 19.350 

18 108.800 1.977 -139.010 2.380 -1.010 6.650 

19 135.800 1.880 -126.240 -2.000 38.660 0.130 

20 85.500 2.287 -74.040 11.220 1.250 66.130 

21 79.500 4.124 -18.690 6.430 17.680 -34.110 

22 82.700 3.849 -80.630 7.260 46.080 29.600 

23 85.700 3.234 -13.330 6.880 36.310 -42.070 

24 47.900 2.065 2.090 4.870 4.230 -16.610 

25 45.200 4.004 -9.810 4.520 23.790 35.130 

26 38.500 2.379 0.330 5.260 15.370 32.910 

27 39.100 4.259 -7.100 6.650 14.120 21.480 

28 40.000 4.165 -27.980 7.100 21.880 9.480 

29 39.200 5.759 -10.460 4.420 39.480 23.560 

30 54.900 5.029 -33.370 1.070 17.080 -18.340 

31 22.700 0.834 -0.690 -6.000 13.120 26.320 

32 0.000 2.142 -0.660 -2.900 25.780 15.340 

33 0.000 3.738 -0.310 1.760 8.860 26.470 

34 0.000 4.267 -1.060 2.180 8.070 17.530 

35 23.400 0.074 -24.340 1.410 0.030 32.550 

36 22.600 0.693 -35.690 0.570 12.320 22.260 

37 0.000 3.738 2.020 1.720 5.200 9.250 

38 0.000 3.608 3.450 1.130 18.720 24.630 

39 0.000 1.714 1.200 0.040 11.950 -25.070 

40 0.000 2.481 -0.720 0.540 16.730 -45.870 

41 11.300 0.870 0.780 1.310 23.950 13.420 

42 11.600 2.459 -4.180 1.740 25.280 44.850 

43 24.400 -0.235 1.760 0.180 34.160 -46.950 

44 10.700 1.765 -4.120 2.310 21.400 21.470 

45 0.000 2.447 -0.100 1.130 -3.850 32.860 

46 0.000 4.397 -4.160 2.650 -2.590 25.230 

47 0.000 3.868 0.750 2.040 19.460 31.890 

48 11.000 2.999 6.400 0.190 26.000 -28.970 

49 0.000 1.103 0.440 0.000 16.290 18.610 

50 0.000 3.314 -1.550 6.420 24.380 -1.590 

51 0.000 3.339 -3.500 0.180 17.050 6.570 

52 24.400 0.294 -27.810 0.680 13.190 -18.180 

53 22.700 0.305 1.860 -0.390 9.080 -6.130 

54 0.000 2.007 -4.510 0.380 22.980 10.620 

55 0.000 2.641 -4.110 -4.480 4.040 16.020 

56 0.000 2.627 1.240 0.940 24.370 29.080 

Setul test 

T1 18.8 -0.338 -2.91 -1.5 11.4 19.51 

T2 46.7 0.11 -3.63 9.13 7.37 20.07 

T3 44.1 1.999 44.1 7.27 -14 16.83 

T4 46.7 1.98 -29.3 9.85 8.96 36.58 

T5 62.7 0.26 -16.03 13.57 7.43 2.87 

T6 98.5 0.38 98.5 7.69 -4.07 72.84 

T7 5.4 4.641 -6.78 9.07 -2.46 22.28 

Notă: toate energiile sunt în kcal/mol 
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Tabelul următor conţine valorile prezise de modelele MI-QSAR cu 3-6 termeni. 
Molecula Log(BB) model 3 termeni model 4 termeni model 5 termeni model 6 termeni 

Setul de învăţare 

1 -1.420 -1.390 -1.419 -1.401 -1.349 

2 -0.040 -0.261 -0.009 -0.048 -0.008 

3 -2.000 -1.032 -1.024 -1.190 -1.335 

4 -1.300 -0.599 -0.922 -0.928 -0.839 

5 -1.060 -1.109 -1.089 -1.104 -1.070 

6 0.110 -0.489 -0.413 -0.113 0.040 

7 0.490 0.099 -0.021 -0.056 -0.107 

8 0.830 0.836 0.742 0.581 0.471 

9 -1.230 -1.282 -1.302 -1.591 -1.785 

10 -0.820 -1.690 -1.558 -1.617 -1.589 

11 -1.170 -0.997 -1.121 -0.939 -1.004 

12 -2.150 -0.930 -1.082 -1.238 -1.403 

13 -0.670 -1.047 -0.970 -0.927 -0.745 

14 -0.660 -0.934 -0.721 -0.751 -0.756 

15 -0.120 -0.416 -0.417 -0.428 -0.437 

16 -0.180 0.007 -0.096 -0.031 -0.084 

17 -1.150 -0.828 -0.887 -0.967 -1.009 

18 -1.570 -1.017 -1.008 -1.125 -1.127 

19 -1.540 -1.634 -1.865 -1.707 -1.621 

20 -1.120 -0.822 -0.562 -0.674 -0.879 

21 -0.730 -0.664 -0.654 -0.676 -0.497 

22 -0.270 -0.468 -0.334 -0.114 -0.066 

23 -0.280 -0.965 -0.960 -0.843 -0.597 

24 -0.460 -0.489 -0.468 -0.577 -0.518 

25 -0.240 -0.046 -0.023 0.014 -0.049 

26 -0.020 -0.240 -0.180 -0.200 -0.289 

27 0.690 0.105 0.210 0.177 0.152 

28 0.440 0.175 0.328 0.363 0.415 

29 0.140 0.375 0.399 0.551 0.588 

30 0.220 0.052 -0.036 -0.051 0.072 

31 -0.080 -0.184 -0.267 -0.293 -0.393 

32 0.370 0.490 0.381 0.455 0.439 

33 1.010 0.760 0.797 0.740 0.672 

34 0.900 0.854 0.902 0.838 0.808 

35 -0.150 -0.210 -0.183 -0.292 -0.434 

36 -0.170 -0.033 -0.017 -0.031 -0.096 

37 0.970 0.749 0.780 0.695 0.680 

38 1.040 0.720 0.729 0.745 0.703 

39 0.080 0.408 0.398 0.371 0.479 

40 0.400 0.548 0.553 0.560 0.767 

41 0.000 0.042 0.051 0.113 0.101 

42 0.240 0.331 0.351 0.419 0.310 

43 -0.160 -0.412 -0.470 -0.334 -0.114 

44 0.130 0.231 0.277 0.320 0.285 

45 0.350 0.540 0.563 0.416 0.278 

46 0.810 0.892 0.960 0.817 0.735 

47 0.800 0.777 0.820 0.843 0.783 

48 0.420 0.383 0.330 0.396 0.558 

49 0.040 0.308 0.302 0.311 0.261 

50 0.930 0.694 0.893 0.960 1.052 

51 0.760 0.708 0.699 0.706 0.725 

52 -0.160 -0.175 -0.171 -0.182 -0.100 
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53 -0.150 -0.286 -0.363 -0.418 -0.412 

54 0.270 0.486 0.495 0.553 0.562 

55 0.370 0.592 0.431 0.340 0.266 

56 0.340 0.564 0.577 0.641 0.589 

Setul de testare 

T1 -0.06 -0.295 -0.386 -0.418 -0.508 

T2 -1.4 -0.77 -0.578 -0.648 -0.714 

T3 0.25 -0.181 0.01 -0.206 -0.281 

T4 0 -0.324 -0.083 -0.132 -0.223 

T5 -0.34 -1.001 -0.683 -0.752 -0.733 

T6 -1.34 -1.724 -1.713 -1.896 -2.21 

T7 0.85 0.839 1.103 0.972 0.93 

 

1.3. Setul de inhibitori ai anhidrazei carbonice (1) 

Lucrare: “Carbonic anhydrase inhibitors - Part 57: Quantum chemical QSAR of a group of 1,3,4-

thiadiazole- and 1,3,4-thiadiazoline disulfonamides with carbonic anhydrase inhibitory properties” 

Autori: Claudiu T. SUPURAN, Brian W. CLARE 

Referinţă: European Journal of Medicinal Chemistry, 19(11), p. 1611-1621, 2002 

Rezumat: propune utilizarea de relaţii structură-activitate în combinaţie cu energia de solvatare pentru 

estimarea activităţii biologice a 40 de inhibitori ai anhidrazei carbonice. 

Descriere 

Expresii cuantice QSAR pentru 20 1,3,4-tidiazol disulfonamide şi 20 1,3,4-tidiazoline disulfonamide, 

care sunt inhibitori ai anhidrazei carbonice, pentru izomerii CA I, CA II şi CA IV au fost dezvoltate pe 

baza calculelor de tipul AM1 (Austin Model 1). Ca în multe studii anterioare, sarcina pe atomii din 

gruparea sulfonamidică este de o importanţă centrală, şi de asemenea câmpul electric în punctele 

centrale ale grupării primare sulfonamidice. De asemenea, ca în studiile anterioare, polarizabilitatea 

moleculei este implicată într-o manieră anizotropică. O nouă facilitate este corelaţia cu energia de 

solvatare a moleculei, calculată prin modelul continuu COSMO. 

Structura şi activitatea setului de inhibitori ai anhidrazei carbonice 

Multe variante structurale au fost derivate folosind acetazolamida A ca moleculă de plecare, cum ar fi 

aril/alchil sulfonilamido-1,3,4-tidiazol-2-sulfonamidele B şi C [Novel aromatic/heterocyclic 

sulfonamides and their metal complexes as inhibitors of carbonic anhydrase isozymes I, II and IV, 

Supuran, C.T., Scozzafava, A., Journal of Enzyme Inhibition, 12 (1), pp. 37-51, 1997] şi [Carbonic 

anhydrase inhibitors - Part 70. Synthesis and ocular pharmacology of a new class of water-soluble, 

topically effective intraocular pressure lowering agents derived from nicotinic acid and 

aromatic/heterocyclic sulfonamides, Supuran, C.T., Scozzafava, A., Menabuoni, L., Mincione, F., 

Briganti, F., Mincione, G., European Journal of Medicinal Chemistry, 34 (10), pp. 799-808, 1999] (din 

care benzolamida B este cel mai important reprezentant [Maren T.H., In: Karch F.E. (Ed.), Orphan 

Drugs, Dekker, New York, 1982, pp 89-115], astfel încât alţi derivaţi din această serie, de tipul C, pot 

fi folosiţi pentru dezvoltarea instrumentelor de diagnostic în PET – positron emission tomography). 

Metazolamida D [1,3,4-Thiadiazole- and Thiadiazolinesulfonamides as Carbonic Anhydrase 

Inhibitors. Synthesis and Structural Studies, Richard W. YOUNG, Kathryn H. WOOD, Joyce A. 

EICHLER, James R. VAUGHAN, George W. ANDERSON, Journal of the American Chemical 

Society, 78(18), p. 4649-4654, 1956], a fost în consecinţă studiat deoarece posedă proprietăţi 

farmacologice complet diferite comparat cu acetazolamida. Metazolamida este mai solubilă în lipide 

decât sulfonamidele menţionate anterior şi în consecinţă dozele sale de administrare sunt diferite; de 

asemenea penetrează mult mai uşor prin bariera BBB (blood-brain barrier), şi este posibil să fie 

folosită în tratamentul epilepsiei, de exemplu [Acetazolamide in the treatment of seizures, Reiss, W.G., 

Oles, K.S., Annals of Pharmacotherapy, 30 (5), pp. 514-518, 1996]. 

Recent, un număr mare de derivaţi de sulfonamido-1,3,4-tidiazol-2-sulfonamidă de tipul C şi 

tiodiazolii de tipul E corespunzători au fost raportaţi de autorii prezentei lucrări, în căutarea 

instrumentelor de diagnostic cu aplicaţii în PET. Aceşti compuşi s-au dovedit foarte puternici inhibitori 

ai câtorva izomeri CA de importanţă pentru psihologic, cum sunt CA I, II şi IV. A rezultat astfel 
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importanţa încercării de a raţionaliza activitatea biologică în clasa inhibitorilor CA prin modele QSAR, 

pentru cel puţin 2 motive: (i) pentru a încerca să se explice diferenţele importante în afinitate pentru 

inhibitorii sulfonamidei între izomerii menţionaţi, şi de unde posibilitatea de a construi inhibitori 

isozime-specifici; şi (ii) pentru a prezice, bazat pe astfel de calcule QSAR structura pentru inhibitori 

mult mai selectivi şi mai puternici pentru acest tip de aplicaţii (PET), atâta timp cât compuşii 

investigaţi anterior, de altfel acţionând ca inhibitori puternici, duc la radio-randamente joase datorită 

problemelor ce apar în inserţia izotopului emiţător de pozitroni în structura lor moleculară (18F în 

cazul menţionat anterior). 

Structurile incluse în acest studiu şi activitatea biologică 

Nr Tip R IC50 (nM) 

Crt R R HCA I HCA II HCA IV 

1 C Me 10 6 5 

2 C PhCH2 7 5 6 

3 C 4-Me-C6H4 5 4 3 

4 C 4-F-C6H4 4 4 7 

5 C 4-Cl-C6H4 4 3 5 

6 C 4-Br-C6H4 3 2 4 

7 C 4-MeO-C6H4 5 3 4 

8 C 4-AcNH-C6H4 10 3 8 

9 C 4-H2N-C6H4 6 2 5 

10 C 3-H2N-C6H4 9 1 7 

11 C 4-O2N-C6H4 3 1 2 

12 C 3-O2N-C6H4 2 0.9 1 

13 C 2-O2N-C6H4 5 3 4 

14 C Me2N 19 8 13 

15 C 2-HO2CC6H4 1 0.5 0.6 

16 C 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 18 4 10 

17 C 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 360 110 320 

18 C 2,4-(O2N)2C6H3 12 5 28 

19 C 4-Cl-3-O2N-C6H3 9 3 7 

20 C 2,4,6-Me3C6H4 15 9 12 

21 E Me 17 4 8 

22 E PhCH2 6 8 9 

23 E 4-Me-C6H4 5 3 3 

24 E 4-F-C6H4 8 4 7 

25 E 4-Cl-C6H4 8 3 5 

26 E 4-Br-C6H4 5 2 6 

27 E 4-MeO-C6H4 6 3 5 

28 E 4-AcNH-C6H4 2 0.7 2 

29 E 4-H2N-C6H4 1 0.6 0.8 

30 E 3-H2N-C6H4 1 0.5 0.8 

31 E 4-O2N-C6H4 8 4 6 

32 E 3-O2N-C6H4 7 2 5 

33 E 2-O2N-C6H4 5 1 3 

34 E Me2N 9 5 8 

35 E 2-HO2CC6H4 1 0.2 0.5 

36 E 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 17 4 12 

37 E 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 455 110 180 

38 E 2,4-(O2N)2C6H3 10 4 8 

39 E 4-Cl-3-O2N-C6H3 7 2 5 

40 E 2,4,6-Me3C6H4 13 7 9  
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Rezultate pentru legătura între structura şi activitatea setului de inhibitori ai anhidrazei carbonice 

În continuare, sarcinile atomilor grupării primare sulfonamidice vor fi referite ca QS1, QO1 QN1 şi 

QH, şi carbonul ataşat prin inel ca QCr1. Valorile corespunzătoare pentru al doilea grup sulfonamidă 

sunt QS2, QO2, QN2 şi QCr2. Sarcina pe atomul de hidrogen al celei dea doua sulfonamidă nu a fost 

considerat. Astfel referindu-ne la figura de mai sus, QS1 este sarcina pe S6, QO1 este suma sarcinilor 

pe O10 şi O11, şi QH este suma sarcinilor pe H14 şi H15, şi QCr1 este sarcina pe C4. Sarcinile pe N2 

şi N3 sunt QNr1 şi respectiv QNr2. Sarcina pe S5 nu a fost niciodată semnificativă. 

Momentele de dipol μ şi componentele lor X, Y şi Z au fost calculate ca valori aşteptate ale 

operatorului de moment de dipol. Media sarcinilor absolute Mulliken a tuturor atomilor [Systematic 

QSAR Procedures with Quantum Chemical Descriptors, Osamu KIKUCHI, Quantitative Structure-

Activity Relationships, 6(4), p. 153-210, 1987], indicele de dipol local [idem] şi suma 

superdelocalizabilităţilor elecrofilice au fost de asemenea calculate, utilizând un program scris de 

autori.Aria suprafeţei şi volumul fiecărei molecule a fost calculat prin metoda GEOPOL de teselaţie 

utilizând programul ARVOMOL. O valoare experimentală a coeficientului de distribuţie bufer 

cloroform-apă a fost determinat pentru a fi folosit ca descriptor. 

 

1.4. Setul de inhibitori ai anhidrazei carbonice (2) 

Lucrare: “Modelling the Inhibitory Activity on Carbonic Anhydrase IV of Substituted Thiadiazole- 

and Thiadiazoline- Disulfonamides: Integration of Structure Information” 

Autori: Lorentz JÄNTSCHI, Sorana-Daniela BOLBOACĂ 

Referinţă: Electronic Journal of Biomedicine, 2006(2), p. 22-33, 2006 

Rezumat: propune relaţiilor structură-activitate în convergenţă cu familia descriptorilor moleculari 

(MDF) pentru modelarea activităţii biologice a 40 de inhibitori ai anhidrazei carbonice IV (CA IV). 

Autorii obţin că activitatea substituenţilor 1,3,4-tidiazol- şi 1,3,4-tidiazolin- disulfonamidelor este 

manifestată ca efect deopotrivă al topologiei moleculare şi geometriei moleculare a acestor compuşi şi 

este datorată sarcinii electrice parţiale pe atomii acestora. 

Descriere 

Pornind de la rezultatele de succes obţinute de metoda originală a familiei de descriptori moleculari 

(MDF) aplicată pe relaţiile structură-activitate (SAR), scopul cercetării autorilor a fost de a investiga 

abilităţile estimative şi predictive ale metodologiei MDF-SAR pe seria de compuşi substituiţi de tiazol- 

şi tiazolin- disulfonamide. Rezultatele obţinute s-au dovedit superioare celor raportate cu alte metode 

de investigare (mai puţin elaborate). 

Structura şi activitatea setului de inhibitori ai anhidrazei carbonice IV 

Tabelul următor redă compuşii incluşi în studiu şi activităţile acestora (exprimate în logIC50): 

S

N N

SNH NH2

O

O

S

O

O

X

c_
 

S

N N

SN NH2

O

O

S

O

O

X

e_
 

Abb. X log IC50 (nM) Abb. X log IC50 (nM) 

c_01 Me 0.6990 e_01 Me 0.9031 

c_02 PhCH2 0.7782 e_02 PhCH2 0.9542 

c_03 4-Me-C6H4 0.4771 e_03 4-Me-C6H4 0.4771 

c_04 4-F-C6H4 0.8451 e_04 4-F-C6H4 0.8451 

c_05 4-Cl-C6H4 0.6990 e_05 4-Cl-C6H4 0.6990 

c_06 4-Br-C6H4 0.6021 e_06 4-Br-C6H4 0.7782 

c_07 4-MeO-C6H4 0.6021 e_07 4-Me0-C6H4 0.6990 

c_08 4-AcNH-C6H4 0.9031 e_08 4-AcNH-C6H4 0.3010 

c_09 4-H2N-C6H4 0.6990 e_09 4-H2N-C6H -0.0969 

c_10 3-H2N-C6H4 0.8451 e_10 3-H2N-C6H4 -0.0969 

c_11 4-O2N-C6H4 0.3010 e_11 4-O2N-C6H4 0.7782 

c_12 3-O2N-C6H4 0.0000 e_12 3-O2N-C6H4 0.6990 
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c_13 2-O2N-C6H4 0.6021 e_13 2-O2N-C6H4 0.4771 

c_14 Me2N 1.1139 e_14 Me2N 0.9031 

c_15 2-HO2CC6H4 -0.2218 e_15 2-HO2CC6H4 -0.3010 

c_16 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 1.0000 e_16 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 1.0792 

c_17 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 2.5051 e_17 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 2.2553 

c_18 2,4-(O2N)2C6H3 1.4472 e_18 2,4-(02N)2C6H3 0.9031 

c_19 4-Cl-3-O2N-C6H3 0.8451 e_19 4-Cl-3-O2N-C6H3 0.6990 

c_20 2,4,6-Me3C6H4 1.0792 e_20 2,4,6-Me3C6H4 0.9542 

Următoarele două ecuaţii (una cu 2 descriptori şi cealaltă cu 4) s-au dovedit cele mai bune 

modele predictive: 

Ŷ2d = 0.802+0.111·inPRlQg+9.980·10-9·iHMMTQt 

Ŷ4d = 0.625+0.105·inPRlQg+9.919·10-9·iHMMTQt-9.248·IHMDTQg+1.727·InPdJQg 

Tabelul următor redă valorile calculate ale descriptorilor şi valorile prezise ale activităţii 

biologice cu fiecare din ecuaţiile de mai sus: 
Abb. inPRlQg iHMMTQt IHMDTQg InPdJQg Ŷ2d Ŷ4d 

c_01 -0.7353 1.18·105 0.0007 0.0956 0.7222 0.7076 

c_02 -2.2423 3.95·106 0.0003 0.2080 0.5927 0.7850 

c_03 -2.8218 1.43·106 0.0012 0.1283 0.5029 0.5535 

c_04 -0.1521 1.11·105 0.0218 0.2435 0.7870 0.8293 

c_05 -0.0950 2.06·105 0.0105 0.1693 0.7943 0.8126 

c_06 -0.0102 1.47·106 0.0009 0.0309 0.8164 0.6836 

c_07 -0.2617 1.91·105 0.0163 0.1145 0.7756 0.6462 

c_08 -2.0460 3.17·105 0.0296 0.3202 0.5782 0.6923 

c_09 -3.5436 1.63·105 0.0130 0.3811 0.4100 0.7923 

c_10 -3.5385 1.51·105 0.0386 0.3287 0.4104 0.4655 

c_11 -0.5461 1.64·105 0.0405 0.1993 0.7437 0.5392 

c_12 -1.7861 1.42·105 0.1154 0.3446 0.6054 -0.0333 

c_13 -1.6233 1.22·105 0.0522 0.2935 0.6233 0.4799 

c_14 -0.8071 5.36·104 0.0045 0.2888 0.7135 0.9980 

c_15 -3.6509 1.34·105 0.0399 0.0129 0.3977 -0.1043 

c_16 -1.0801 4.10·107 0.0009 0.0611 1.0918 1.0155 

c_17 -0.0312 1.67·108 0.0016 0.1169 2.4673 2.4664 

c_18 -0.4637 4.29·105 0.0313 0.7259 0.7555 1.5449 

c_19 -0.4667 3.24·105 0.0067 0.1848 0.7541 0.8363 

c_20 -0.0543 1.54·106 0.0011 0.1266 0.8122 0.8433 

e_01 -0.8572 5.09·105 0.0003 0.0546 0.7125 0.6317 

e_02 -0.9993 4.97·106 0.0004 0.1940 0.7412 0.9006 

e_03 -0.0549 1.78·106 0.0007 0.0203 0.8145 0.6655 

e_04 -0.6339 3.50·105 0.0098 0.0531 0.7358 0.5631 

e_05 -0.0465 4.11·105 0.0065 0.1281 0.8018 0.7856 

e_06 -0.3026 4.00·106 0.0002 0.0613 0.8091 0.7366 

e_07 -0.8485 5.46·105 0.0076 0.1111 0.7138 0.6627 

e_08 -0.6516 1.01·106 0.0121 0.1075 0.7404 0.6402 

e_09 -9.0604 4.27·105 0.0056 0.1805 -0.2016 -0.0627 

e_10 -8.7988 4.10·105 0.0087 0.1296 -0.1726 -0.1519 

e_11 -0.3044 5.87·105 0.0139 0.1104 0.7748 0.6609 

e_12 -0.5566 5.19·105 0.0200 0.2415 0.7461 0.8040 

e_13 -0.7842 4.47·105 0.0211 0.2449 0.7200 0.7744 

e_14 -0.2030 1.27·105 0.0043 0.2208 0.7815 0.9468 

e_15 -7.5361 4.67·105 0.0195 0.1050 -0.0315 -0.1610 

e_16 -0.2658 2.75·107 0.0009 0.0621 1.0475 0.9687 

e_17 -0.0708 1.50·108 0.0010 0.1308 2.2873 2.3170 

e_18 -0.0811 9.32·105 0.0202 0.2532 0.8031 0.8759 

e_19 -0.8712 6.99·105 0.0128 0.2206 0.7128 0.8033 

e_20 -0.0068 3.85·106 0.0009 0.0937 0.8405 0.8158 
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Parametrii statistici pentru modelele obţinute sunt redate în tabelul următor: 

Parametru 
Valoare 

Model cu 2 descriptori Model cu 4 descriptori 

n 40 40 

v 2 4 

r 0.8673 0.9593 

r2 0.7521 0.9202 

r2adj 0.7387 0.9111 

sest 0.2741 0.1599 

Fest 56 101 

pest < 0.001 < 0.001 

r2cv-loo 0.7279 0.9034 

sloo 0.2873 0.1762 

Fpred 49 82 

ppred < 0.001 < 0.001 

r2 - r2cv-loo 0.0242 0.0168 

r2(inPRlQg, iHMMTQt) 0.0271 0.0271 

r2(inPRlQg, IHMDTQg) n.a. 0.0122 

r2(inPRlQg, InPdJQg) n.a. 0.0010 

r2(iHMMTQt, IHMDTQg) n.a. 0.0365 

r2(iHMMTQt, InPdJQg) n.a. 0.0212 

r2(IHMDTQg, InPdJQg) n.a. 0.2085 

n = number of compounds, v = number of descriptors, n.a. = not applicable 

Semnificaţia statistică a parametrilor de regresie ai modelelor obţinute sunt redate în tabelul 

următor: 
  StdError r2(Y, desc) t 95%CIc 

Model cu 2 descriptori 

Intercept 0.0549  14.616* [0.6915, 0.9141] 

inPRlQg 0.0197 0.3335 5.6589* [0.0715, 0.1512]  

iHMMTQt 1.26·10-9 0.5376 7.9051* [7.4·10-9, 1.2·10-8] 

Model cu 4 descriptori 

Intercept 0.0485  12.891* [0.5265, 0.7233]  

inPRlQg 0.0115 0.3335 9.1175* [0.0817, 0.1284]  

iHMMTQt 0.0000 0.5376 13.223* [8.4·10-9, 1.1·10-8] 

IHMDTQg 1.3826 0.1198 -6.6894* [-12.055, -6.4418]  

InPdJQg 0.2218 0.0208 7.7875* [1.2771, 2.1778]  

StdError = standard error, Y = log IC50, desc = molecular descriptor, t = parameter of 

the Student test; * p < 0.001 

Rezultate pentru legătura între structura şi activitatea setului de inhibitori ai CA IV: 

Figura următoare reprezintă diferenţele reziduurilor obţinute între model şi experiment pentru 

cele 2 modele selectate: 

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

logIC50-Ŷ2d logIC50-Ŷ4d

 



 30 

Legătura între structură prin intermediul descriptorilor MDF şi activitate prin intermediul lui 

logIC50 este redată în figura de mai jos: 
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 Ŷ4d = 0.625+0.105·inPRlQg+9.919·10-9·iHMMTQt-9.248·IHMDTQg+1.727·InPdJQg 

 

Analiza corelaţiilor corelate a fost aplicată pentru a se vedea dacă există diferenţă semnificativă 

între modelele propuse. Rezultatele testului (numit Steiger, după numele inventatorului) sunt redate 

mai jos: 
Parametru Valoare 

r(log IC50 – Ŷ4d) 0.9593 

r(log IC50 – Ŷ2d) 0.8670 

r(Ŷ4d – Ŷ2d) 0.9041 

Steiger’s Z 3.9769 

pSteiger’s Z 3.49·10-5 

 

Testul Training versus Test a fost aplicat pentru a verifica capacitatea predictivă a modelelor propuse. 

Rezultatele acestui test (în care s-au inclus întâmplător moleculele în cele 2 seturi, de învăţare şi de 

test) sunt în tabelul de mai jos: 
      Training Test rtrvs.rts 

No. a0 a1 a2 a3 a4 Notr rtr 95%CIrtr Ftr Nots rts 95% CIrts Fts FZ-test 

1 0.307 0.086 1.01·10-8 -8.543 1.603 20 0.958 [0.894, 0.983] 42*** 20 0.970 [0.924, 0.988] 30*** 0.51† 

2 0.411 0.102 9.79·10-9 -10.04 2.263 21 0.948 [0.874, 0.979] 36*** 19 0.956 [0.886, 0.983] 35*** 0.23† 

3 0.153 0.094 1.02·10-8 -8.355 1.726 22 0.969 [0.925, 0.987] 65*** 18 0.938 [0.838, 0.977] 20*** 1.02† 

4 0.145 0.070 1.04·10-8 -8.587 1.563 23 0.926 [0.831, 0.968] 27*** 17 0.964 [0.901, 0.987] 32*** 1.06† 

5 0.232 0.115 9.94·10-9 -9.229 1.756 24 0.964 [0.917, 0.984] 62*** 16 0.940 [0.832, 0.979] 19*** 0.73† 

6 0.499 0.122 1.02·10-8 -9.243 1.563 25 0.959 [0.908, 0.982] 58*** 15 0.959 [0.879, 0.987] 22*** 0.00† 

7 0.406 0.057 1.03·10-8 -9.432 1.572 26 0.941 [0.871, 0.973] 4*** 14 0.950 [0.846, 0.984] 13*** 0.24† 

8 0.406 0.104 9.59·10-9 -9.076 1.414 27 0.951 [0.894, 0.978] 52*** 13 0.964 [0.879, 0.989] 19*** 0.24† 

9 0.154 0.101 1.01·10-8 -9.838 1.823 28 0.965 [0.926, 0.984] 78*** 12 0.925 [0.747, 0.979] 5* 1.02† 

10 0.320 0.111 9.93·10-9 -9.160 1.642 29 0.927 [0.849, 0.965] 76*** 11 0.949 [0.812, 0.987] 10** 0.47† 

11 0.073 0.104 9.44·10-9 -8.660 1.622 30 0.949 [0.893, 0.975] 56*** 10 0.985 [0.934, 0.996] 20** 1.45† 

12 0.320 0.102 1.03·10-8 -9.795 1.838 31 0.963 [0.924, 0.982] 84*** 9 0.944 [0.752, 0.988] 7* 0.47† 

* 0.01 < p < 0.05, ** 0.001 < p < 0.01, *** p < 0.001, † p > 0.05 

Variaţia coeficientului de corelaţie obţinută pentru cele 12 experimente TvT executate este redată în 

figura de mai jos: 
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1.5. Setul de inhibitori ai anhidrazei carbonice (2) 

Lucrare: “ Complex Structural Information Integration: Inhibitor Activity on Carbonic Anhydrase II of 

Substituted Disulfonamides” 

Autori: JÄNTSCHI, Mihaela Ligia UNGUREŞAN, Sorana Daniela BOLBOACĂ 

Referinţă: Applied Medical Informatics, 17(3-4), p. 12-21, 2005 

Rezumat: propune relaţiilor structură-activitate în convergenţă cu familia descriptorilor moleculari 

(MDF) pentru modelarea activităţii biologice a 40 de inhibitori ai anhidrazei carbonice II (CA II). 

Descriere 

În acord cu abilităţile estimative şi predictive obţinute prin aplicarea metodei familiei de descriptori 

moleculari pe relaţii structură-activitate (MDF-SAR) [Jäntschi L. Delphi Client - Server 

Implementation of Multiple Linear Regression Findings: a QSAR/QSPR Application. Applied Medical 

Informatics 2004;15(3-4):48-55] şi [Bolboacă S, Jäntschi L. Molecular Descriptors Family on 

Structure Activity Relationships 3. Antituberculotic Activity of some Polyhydroxyxanthones, 

Leonardo Journal of Sciences 2005;5(7):58-64], această abordare a fost aplicată pe un set de 40 

substituenţi de 1,3,4-tidiazol- şi 1,3,4-tidiazolin- disulfonamide cu activitate inhibitoare pe CAII şi 

abilităţile în estimare şi predicţie ale modelelor obţinute au fost investigate. 

Structura şi activitatea setului de inhibitori ai anhidrazei carbonice 

Tabelul următor redă compuşii incluşi în studiu şi activităţile acestora (exprimate în logIC50): 
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SNH NH2
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Abb. X log IC50 (nM) 

c_01 Me 0.7782 

c_02 PhCH2 0.6990 

c_03 4-Me-C6H4 0.6021 

c_04 4-F-C6H4 0.6021 

c_05 4-Cl-C6H4 0.4771 

c_06 4-Br-C6H4 0.3010 

c_07 4-MeO-C6H4 0.4771 

c_08 4-AcNH-C6H4 0.4771 

c_09 4-H2N-C6H4 0.3010 

c_10 3-H2N-C6H4 0.0000 

c_11 4-O2N-C6H4 0.0000 

c_12 3-O2N-C6H4 -0.0458 

c_13 2-O2N-C6H4 0.4771 
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c_14 Me2N 0.9031 

c_15 2-HO2CC6H4 -0.3010 

c_16 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 0.6021 

c_17 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 2.0414 

c_18 2,4-(O2N)2C6H3 0.6990 

c_19 4-Cl-3-O2N-C6H3 0.4771 

c_20 2,4,6-Me3C6H4 0.9542 

e_01 Me 0.6021 

e_02 PhCH2 0.9031 

e_03 4-Me-C6H4 0.4771 

e_04 4-F-C6H4 0.6021 

e_05 4-Cl-C6H4 0.4771 

e_06 4-Br-C6H4 0.3010 

e_07 4-Me0-C6H4 0.4771 

e_08 4-AcNH-C6H4 -0.1549 

e_09 4-H2N-C6H -0.2218 

e_10 3-H2N-C6H4 -0.3010 

e_11 4-O2N-C6H4 0.6021 

e_12 3-O2N-C6H4 0.3010 

e_13 2-O2N-C6H4 0.0000 

e_14 Me2N 0.6990 

e_15 2-HO2CC6H4 -0.6990 

e_16 4-(2,4,6-Me3Py+)C6H4 0.6021 

e_17 4-(2,4,6-Ph3Py+)C6H4 2.0414 

e_18 2,4-(02N)2C6H3 0.6021 

e_19 4-Cl-3-O2N-C6H3 0.3010 

e_20 2,4,6-Me3C6H4 0.8451 

Me = methyl; Ph = phenyl; Ac = acetyl; Py+ = pyridine 

Rezultate pentru legătura între structura şi activitatea setului de inhibitori ai CA II 

Tabelul de mai jos prezintă ecuaţiile MDF-SAR obţinute: 
N Ecuaţie 

1 Ŷ2-v = -4.4479 + 2.4352∙imDdSCg + 9.4635∙10
-2
∙iiMrqQg 

2 Ŷ4-v = -9.9859 + 4.5643∙imDdSCg + 2.945∙10
-3
∙isDrqQg + 5.2036∙IIMDQQg + 1.4832∙lmMrsGg 

Valorile descriptorilor moleculari sunt redate în tabelul de mai jos, împreună cu valorile prezise 

de modelul cu 2 şi cu 4 descriptori: 
  Bi-varied model Tetra-varied model  

         

No. Abb. Ŷ2-v iiMrqQg imDdSCg isDrqQg IIMDQQg lmMrsGg Ŷ4-v 

1 c_01 0.7022 8.0614 1.8016 105.65 0.1203 1.0679 0.7582 

2 c_02 0.6276 8.6874 1.7466 162.91 0.0405 1.3894 0.7374 

3 c_03 0.5761 9.1547 1.7073 172.34 0.0951 1.0866 0.4209 

4 c_04 0.2722 9.3193 1.5761 177.76 0.1023 1.5409 0.5489 

5 c_05 0.5774 9.1583 1.7077 170.76 0.1152 1.0090 0.4074 

6 c_06 0.5427 8.7839 1.7080 161.88 0.0973 1.0086 0.2890 

7 c_07 0.5824 10.395 1.6617 200.39 0.0914 1.1896 0.4290 

8 c_08 0.1158 14.978 1.2920 355.18 0.1477 1.7094 0.2610 

9 c_09 0.3207 10.553 1.5481 219.09 0.1204 1.1992 0.1305 

10 c_10 0.3314 10.676 1.5477 220.87 0.1374 1.2246 0.2599 

11 c_11 0.3700 11.074 1.5481 242.14 0.1060 1.2809 0.2446 

12 c_12 0.3575 10.952 1.5477 237.39 0.1252 1.2809 0.3284 

13 c_13 0.2797 11.136 1.5086 244.70 0.1483 1.4664 0.5670 

14 c_14 0.6869 9.2454 1.7493 132.88 0.1450 1.0871 0.7565 

15 c_15 -0.4185 10.835 1.2336 261.86 0.1013 1.7094 -0.5220 

16 c_16 0.4546 11.921 1.5499 373.43 0.0746 1.4068 0.6628 

17 c_17 1.9327 28.797 1.5011 961.96 0.0452 1.3894 1.9945 
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18 c_18 0.3124 12.385 1.4735 337.21 0.2088 1.2809 0.7190 

19 c_19 0.2432 10.529 1.5172 252.22 0.1182 1.2809 0.1965 

20 c_20 0.7904 13.082 1.6427 262.52 0.1051 1.3656 0.8571 

21 e_01 0.5344 6.7974 1.7818 92.229 0.0676 1.2671 0.6493 

22 e_02 0.5952 7.4401 1.7818 149.79 0.0402 1.3894 0.8579 

23 e_03 0.6359 7.8693 1.7818 142.78 0.0780 1.0866 0.5845 

24 e_04 0.1903 8.4772 1.5752 167.93 0.0932 1.5409 0.4687 

25 e_05 0.6545 8.0666 1.7818 155.24 0.0878 1.0085 0.5568 

26 e_06 0.6370 7.8816 1.7818 151.04 0.0931 1.0093 0.5732 

27 e_07 0.4772 9.3113 1.6606 182.88 0.0951 1.1896 0.3912 

28 e_08 0.3150 17.054 1.2931 430.95 0.1147 1.7094 0.3176 

29 e_09 0.1396 8.6623 1.5472 190.86 0.0675 1.1992 -0.2318 

30 e_10 0.0954 8.4144 1.5387 189.87 0.0766 1.2246 -0.1887 

31 e_11 0.4220 11.646 1.5472 335.20 0.1100 1.2809 0.5353 

32 e_12 0.2555 10.106 1.5387 231.36 0.1101 1.2809 0.1914 

33 e_13 0.0889 9.1145 1.5088 216.24 0.0941 1.4664 0.2020 

34 e_14 0.6320 7.8282 1.7818 113.66 0.0735 1.1504 0.5702 

35 e_15 -0.6248 8.8112 1.2275 238.79 0.0819 1.7094 -0.7184 

36 e_16 0.8854 16.757 1.5389 392.97 0.0651 1.4068 0.6209 

37 e_17 2.0926 30.486 1.5011 949.42 0.0543 1.3894 2.0050 

38 e_18 0.4339 13.653 1.4741 442.43 0.1121 1.2809 0.5283 

39 e_19 0.2318 10.676 1.5068 258.51 0.1175 1.2809 0.1644 

40 e_20 0.6189 9.0003 1.7309 199.79 0.0597 1.3656 0.8391 

Evaluarea statistică a modelelor este redată în tabelul următor: 
  StdError r2(Y, desc) T 95%CIlower 95%CIupper p (%) 

Bi-varied model 

Intercept 0.5000  -8.8959 -5.4610 -3.4348 1.01∙10
-8

 

imDdSCg 0.2836 0.1265 8.5882 1.8607 3.0099 2.45∙10
-8

 

iiMrqQg 0.0089 0.3573 10.654 0.0766 0.1126 7.92∙10
-11

 

Four-varied model  

Intercept 0.9280  -10.757 -11.869 -8.1013 1.21∙10
-10

 

imDdSCg 0.3613 0.1265 12.634 3.8308 5.2977 1.34∙10
-12

 

isDrqQg 0.0002 0.3231 16.314 0.0026 0.0033 6.23∙10
-16

 

IIMDQQg 1.0205 0.0568 5.0990 3.1319 7.2754 1.19∙10
-3

 

lmMrsGg 0.2430 0.0210 6.1028 0.9897 1.9763 5.65∙10
-5

 

StdError = standard error, Y = log IC50, desc = molecular descriptor, t = parameter of the Student test 

Statistica descriptivă a modelelor este redată mai jos: 
Parameter Value 

n 40 40 

v 2 4 

r 0.8862 0.9506 

95%CIr_lower 0.7937 0.9079 

95%CIr_upper 0.9385 0.9737 

r2 0.7853 0.9037 

r2adj 0.7737 0.8927 

sest 0.2477 0.1706 

Fest 68 82 

pest (%) 4.4∙10
-11

 2.7∙10
-15

 

r2cv-loo 0.7564 0.8804 

sloo 0.2640 0.1902 

Fpred 57 64 

ppred (%) 4.6∙10
-10

 1.2∙10
-13

 

r2 - r2cv-loo 0.0289 0.0234 

r2(imDdSCg, iiMrqQg) 0.1643 n.a. 

r2(imDdSCg, isDrqQg) n.a. 0.1960 
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r2(imDdSCg, IIMDQQg) n.a. 0.0836 

r2(imDdSCg, lmMrsGg) n.a. 0.5933 

r2(isDrqQg, IIMDQQg) n.a. 0.0259 

r2(isDrqQg, lmMrsGg) n.a. 0.1062 

r2(IIMDQQg, lmMrsGg) n.a. 0.1062 

n = number of compounds, v = number of 

descriptor, n.a. = not applicable 

Rezultatul analizei corelaţiilor corelate este redat în tabelul următor: 
Parameter Value 

r(log IC50 – Ŷ4-v) 0.95064 

r(log IC50 – Ŷ2-v) 0.88617 

r(Ŷfour-v – Ŷ2-v) 0.93439 

Steiger’s Z 3.17474 

p (%) 0.075 

Valorile măsurate şi estimate de modele MDF-SAR ale activităţii inhibitoare sunt redate în următorul 

grafic: 

34
21

3

4

5
6

7
8

9

11

10 12

13

14

15

16

17

24

25

26
27

30

31

33

35

36

37

38

39
18

19

20

21

22

23

28

32

29

40

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

log IC50 Ŷ2-v Ŷ4-v

 
Distribuţia reziduurilor (diferenţele între măsurat şi estimat) sunt redate în figura următoare: 
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Regresia dintre valorile măsurate şi valorile prezise de modelul liniar cu 4 descriptori este redat 

în figura următoare: 
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Calitatea modelelor redată prin testul TvT este sintetizată din acest experiment în tabelul de mai jos: 

 MDF-SAR equation Training Test rtrvs rts 

No. Intercept imDdSCg isDrqQg IIMDQQg lmMrsGg Notr rtr 95%CIrtr Ftr Nots rts 95% CIrts Fts FZ-test 

1 -10.808 4.8727 3.03·10-3 5.6355 1.7079 20 0.9179 [0.801, 0.967] 20** 20 0.9604 [0.901, 0.984] 40** 1.10† 

2 -9.7091 4.4868 2.55·10-3 5.5492 1.3963 21 0.9137 [0.796, 0.965] 20** 19 0.9559 [0.887, 0.983] 28** 1.01† 

3 -8.5266 4.1108 1.87·10-3 3.6226 1.2308 22 0.8950 [0.760, 0.956] 17** 18 0.9076 [0.765, 0.965] 11** 0.20† 

4 -10.714 4.9179 3.03·10-3 5.3688 1.5626 23 0.9498 [0.883, 0.979] 41** 17 0.9547 [0.876, 0.984] 24** 0.15† 

5 -10.659 4.6905 2.97·10-3 5.6210 1.8122 24 0.9399 [0.864, 0.974] 36** 16 0.9497 [0.858, 0.983] 25** 0.26† 

6 -8.9966 4.3022 2.89·10-3 5.0608 1.0878 25 0.9624 [0.915, 0.984] 63** 15 0.9011 [0.722, 0.967] 9* 1.39† 

7 -9.2808 4.3025 2.86·10-3 4.1786 1.3324 26 0.9416 [0.872, 0.974] 41** 14 0.9589 [0.872, 0.987] 17** 0.49† 

8 -9.2919 4.2780 2.89·10-3 5.3242 1.3077 27 0.9406 [0.872, 0.973] 42** 13 0.9649 [0.884, 0.990] 24** 0.72† 

9 -9.8900 4.4827 2.42·10-3 5.5150 1.5653 28 0.9090 [0.811, 0.957] 27** 12 0.9710 [0.897, 0.992] 12* 1.51† 

10 -9.4715 4.3030 2.35·10-3 5.8316 1.4684 29 0.9142 [0.824, 0.959] 31** 11 0.9820 [0.929, 0.995] 10* 1.97† 

11 -10.194 4.6598 2.97·10-3 5.1893 1.5175 30 0.9483 [0.893, 0.975] 56** 10 0.9662 [0.859, 0.992] 15* 0.51† 

* 0.001 < p < 0.01, ** p < 0.001, † p > 0.05 

95% CI = 95% confidence intervals; rtr = correlation coefficient – training set; rts = correlation coefficient – test set; FZ-

test = Fisher’s Z test; Notr = number of compounds in training sets; Nots = number of compounds in test sets  

Reprezentarea grafică a rezultatelor din experimental TvT este redată în figura de mai jos: 
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1.6. Setul de inhibitori ai anhidrazei carbonice (2) 

Lucrare: “Structure versus Biological Role of Substituted Thiadiazole- and Thiadiazoline- 

Disulfonamides Modeling the Inhibition Activity on Carbonic Anhydrase I of Substituted Thiadiazole- 

and Thiadiazoline- Disulfonamides by Integration of Structure Information” 

Autori: Sorana-Daniela BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI 

Referinţă: Computer-Aided Chemical Engineering, 24(2007), p. 965-970, 2007 

Rezumat: propune relaţiilor structură-activitate în convergenţă cu familia descriptorilor moleculari 

(MDF) pentru modelarea activităţii biologice a 40 de inhibitori ai anhidrazei carbonice I (CA I). 

Descriere 

Pornind de la ipoteza că este o relaţie între structura şi activitatea biologică a compuşilor chimici, o 

metodă originală numită familia de descriptori moleculari pe relaţii structură activitate a fost 

dezvoltată [Lorentz JÄNTSCHI, Molecular Descriptors Family on Structure Activity Relationships 1. 

Review of the Methodology, Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 4(6), p. 76-

98, 2005] şi aplicată cu succes pentru predicţia activităţii inhibitoare pe CA IV [Lorentz JÄNTSCHI, 

Sorana BOLBOACĂ, Modelling the Inhibitory Activity on Carbonic Anhydrase IV of Substituted 

Thiadiazole- and Thiadiazoline- Disulfonamides: Integration of Structure Information, Electronic 

Journal of Biomedicine, 2006(2), p. 22-33, 2006] şi CA II [Lorentz JÄNTSCHI, Mihaela Ligia 

UNGUREŞAN, Sorana Daniela BOLBOACĂ, Complex Structural Information Integration: Inhibitor 

Activity on Carbonic Anhydrase II of Substituted Disulfonamides, Applied Medical Informatics, 17(3-

4), p. 12-21, 2005]. Scopul cercetării prezente a fost studiul abilităţilor estimative şi predictive ale 

metodologiei MDF SAR în modelarea activităţii inhibitoare a anhidrazei carbonice I a unui eşantion de 

40 de substituenţi de 1,3,4-tiazol- şi 1,3,4-tiazolin- disulfonamide. 

Rezultate pentru legătura între structura şi activitatea setului de inhibitori ai CA II 

Modelul SAR folosind descriptori MDF obţinut prin selecţie genetică din familia de descriptori este: 

Ŷ4d = 1.14 + 8.79·10-2·inPRlQg + 3.52·10-3·lPDMoMg + 2.43·iAMRqQg + 1.04·inMRkQt 

Rezultatele analizei statistice a modelului este redată în tabelul de mai jos: 

Parameter (abbreviation) 
Value 

(n = 40, v = 4) 

Correlation coefficient (r) 0.9579 

95% CI for correlation coefficient (95%CIr) [0.9212-0.9776] 

Squared correlation coefficient (r2) 0.9175 

Adjusted squared correlation coefficient (r2adj) 0.9081 

Standard error of estimation (sest) 0.1624 

Fisher parameter (Fest) 97† 

Cross-validation leave-one-out score (r2cv-loo) 0.8911 

Standard error of leave-one-out analysis (sloo) 0.1869 

Fisher parameter of loo analysis (Fpred) 71† 

r2 - r2cv-loo 0.0264  

n = the number of compound; v = the number of descriptors used by the model; † p < 0.001 

Rezultatele experimentului TvT (training versus test) aplicat modelului obţinut sunt redate mai jos: 
ntr a0 a1 a2 a3 a4 rtr 95% CIrtr Ftr Nts rts 95% CIrts Fts Zrtr-rts 

20 1.26 9.92·10-2 3.65·10-3 2.21 1.15 0.94 [0.842-0.975] 27‡ 20 0.97 [0.929, 0.989] 60‡ 1.23  

21 1.08 9.01·10-2 3.58·10-3 2.72 1.15 0.96 [0.905-0.984] 49‡ 19 0.95 [0.881, 0.982] 34‡ 0.27 

22 0.90 8.01·10-2 2.91·10-3 2.53 0.61 0.98 [0.961-0.993] 129‡ 18 0.90 [0.750, 0.963] 14‡ 2.69† 

23 1.07 8.63·10-2 3.41·10-3 2.46 0.83 0.95 [0.873-0.977] 38‡ 17 0.97 [0.902, 0.987] 38‡ 0.65 

24 0.69 7.51·10-2 2.87·10-3 3.32 1.26 0.93 [0.851-0.971] 33‡ 16 0.94 [0.837, 0.980] 18‡ 0.18 

25 1.46 9.16·10-2 4.46·10-3 2.10 0.45 0.89 [0.766-0.951] 19‡ 15 0.96 [0.881, 0.988] 6† 1.53 

26 0.91 1.06·10-1 3.09·10-3 2.84 0.85 0.95 [0.880-0.975] 44‡ 14 0.95 [0.848, 0.985] 18‡ 0.15 

27 1.19 8.45·10-2 3.52·10-3 2.21 0.98 0.95 [0.882-0.975] 46‡ 13 0.97 [0.905, 0.992] 32‡ 0.88 

28 1.17 8.88·10-2 3.50·10-3 2.33 1.02 0.93 [0.860-0.969] 39‡ 12 0.99 [0.957, 0.997] 70‡ 2.24† 

29 1.09 9.77·10-2 3.61·10-3 2.69 1.16 0.96 [0.911-0.982] 67‡ 11 0.97 [0.872, 0.991] 13† 0.28 

30 1.09 9.07·10-2 3.05·10-3 2.17 0.98 0.92 [0.830-0.960] 33‡ 10 0.98 [0.897, 0.994] 15† 1.49 

31 1.21 8.66·10-2 3.59·10-3 2.22 1.01 0.95 [0.887-0.973] 55‡ 9 0.98 [0.908, 0.996] 21† 1.18 

a0=intercept; a1=inPRlQg; a2=lPDMoMg; a3=iAMRqQg; a4=inMRkQt; ‡p ≤ 0.001; †0.001< p< 0.05 
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Reprezentarea grafică a modelului liniar obţinut este redată în figura de mai jos: 
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1.7. Setul de taxoizi (1) 

Lucrare: “3D QSAR Analysis of Taxoids from Taxus Cuspidata var. Nana by Comparative Molecular 

Field Approach” 

Autori: Hiroshi MORITA, Akira GONDA, Lan WEI, Koichi TAKEYA, Hideji ITOKAWA 

Referinţă: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(18), p. 2387-2392, 1997 

Rezumat: propune relaţiilor structură-activitate în convergenţă cu metoda analizei comparative a 

câmpului molecular (CoMFA) pentru modelarea activităţii biologice a 35 taxoizi citotoxici. 

Descriere 

CoMFA a fost iniţiat utilizând conformaţiile de energie minimă. Configuraţiile implicite SYBYL au 

fost utilizate în acest sens dacă nu a fost specificat explicit altceva. Compuşii au fost aliniaţi după 

fitarea radical din suma pătratelor distanţelor între atomii taxolului utilizat ca moleculă template. 

Sarcinile atomice parţiale au fost obţinute utilizând metoda PM3 [Optimization of parameters for 

semiempirical methods II. Applications, Stewart, J.J.P., Journal of Computational Chemistry, 1989, 

10(2), p. 221-264, 1989]. Modelul 3D-QSAR de calibrare astfel obţinut a fost folosit pentru predicţia 

activităţii inhibitoare a unor taxoizi grupaţi în setul test după ce analiza conformaţională şi 

aliniamentele au fost efectuate prin aceeaşi metodă ca pentru setul de învăţare. 

 

1.8. Setul de taxoizi (2) 

Lucrare: “Synthesis and structure–activity relationships of taxuyunnanine C derivatives as multidrug 

resistance modulator in MDR cancer cells” 

Autori: Toshiaki HASEGAWA, Jiao BAI, Jungui DAI, Liming BAI, Junichi SAKAI, Shigenori 

NISHIZAWA, Yuhua BAI, Midori KIKUCHI, Mariko ABE, Takao YAMORI, Akihiro TOMIDA, 

Takashi TSURUO, Katsutoshi HIROSEE, Masayoshi ANDO 

Referinţă: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(13), p. 3722-3728, 2007 

Rezumat: O serie de taxoizi de nouă generaţie comportând grupuri voluminoase în poziţii diferite cum 

sunt C-2, C-5, C-7, C-9, C-10 sau C-14 au fost obţinuţi prin modificări chimice şi biotransformări ale 

taxuiunaninei C şi analogilor săi 4, 5 şi 10. Parte din seria de noi compuşi obţinuţi (compuşii 3, 5 şi 9a) 

au prezentat activitate inhibitoare celulară pe VA-13 şi/sau HepG2 şi de asemenea activitate de 

acumulare pe calceină şi/sau vistirină în MDR 2780AD şi se aşteaptă că aceştia vor fi compuşi lider 

pentru un nou tip de agenţi împotriva cancerului. 

 

1.9. Setul de taxoizi (3) 

Lucrare: “Antitumor agents. 258. Syntheses and evaluation of dietary antioxidant-taxoid conjugates as 

novel cytotoxic agents” 
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Autori: Kyoko NAKAGAWA-GOTO, Koji YAMADA, Seikou NAKAMURA, Tzu-Hsuan CHEN, 

Po-Cheng CHIANG, Kenneth F. BASTOW, Shao-Chun WANG, Bill SPOHN, Mien-Chie HUNG, 

Fang-Yu LEE, Fang-Chen LEE, Kuo-Hsiung LEE 

Referinţă: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(18), p. 5204-5209, 2007 

Rezumat: O gamă variată de antioxidanţi destinaţi consumului uman, incluzând vitamine, flavonoide, 

curcumin, şi o cumarină au fost conjugaţi cu paclitaxel printr-o legătură esterică. Noii compuşi 

sintetizaţi au fost evaluaţi pentru activitatea citotoxică pe câteva linii de celule tumorale umane si pe 

liniile corespunzătoare de celule normale. Interesant, cei mai testaţi conjugaţi sunt selectivi la inhibiţia 

creşterii la celulele tumorale 1A9 (ovarian) şi KB (nasofaringial) şi fără a avea activitate pe alte linii 

celulare. Specific, conjugaţii 16 şi 20 sunt foarte activi pe celulele 1A9 (ED50 = 0.005 μg/mL) şi pe 

KB (ED50 = 0.005 şi respectiv 0.14 μg/mL). Compusul 22b, sarea esterului glicinat al vitaminei E 

conjugat cu 1 pare a fi un lider pentru dezvoltările ulterioare de candidaţi de trialuri clinice atâta timp 

cât dovedeşte puternică activitate inhibitoare împotriva Panc-1 (cancerul pancreatic) cu efect mic 

asupra corespondentului E6E7 (normal) al liniei celulare. 

Diagramele prezintă activitatea inhibitoare a conjugaţilor pe: 

SKHep - hepatomacarcinoma ficatului uman 

Chang Liv. - celule normale epiteliale de ficat 

2774 - carcinoma ovariană umană 

IOSE - suprafaţa normală a celulei epiteliale ovariene 

Panc 1 - celula panctreatică canceroasă umană 

E6E7 - celula epitelială ovariană normală 

H1299 - celula canceroasă a plămânului uman 

W138 - fibroplastul uman normal 

MCF-7 - cancerul de sân 

MCF-10A - celula epitelială a sânului normal 
 

1.10. Setul de taxoizi (4) 

Lucrare: “Syntheses and cytotoxicities of the analogues of the taxoid brevifoliol” 

Autori: Sunil K. CHATTOPADHYAY, Sarita TRIPATHI, Mahendra P. DAROKAR, Uzma FARIDI, 

Brijesh SISODIA, Shubhra NEGI, J. Kotesh KUMAR, Suman P.S. KHANUJ 

Referinţă: European Journal of Medicinal Chemistry, doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.002 

Rezumat: Şapte noi analogi de brevifoliol au fost sintetizaţi prin cuplarea brefivoliolului şi acidului 

carboxilic 2-monosubstituit-4-fenil-1,3-oxazolidină după înlăturarea grupării protectoare prin tratare 

acidă. Brevifoliolul şi analogii săi sintetizaţi au fost testaţi pentru activitate citotoxică pe 4 linii de 

cancer uman diferite, oral (KB), sân (MCF-7), colon (CaCO2) şi ficat (HepG-2) aşa cum au fost 

determinate de testul MTT. Brevifoliolul C-13 oxidat a prezentat o activitate semnificativă. Dintre cei 

7 analogi sintetizaţi, analogul brevifoliol-5-[N-terţ-butoxicarbonil] amino-[2'R,3'S)-3'-fenil izoserină] 

C-13 oxidat a fost de interes atâta timp cât a prezentat citotoxicitate selectivă şi potentă împotriva 

celulelor canceroase de ficat într-un mod predominant. 
 

1.11. Setul de taxoizi (5) 

Lucrare: “QSAR Studies with E-State Index: Predicting Pharmacophore Signals for Estrogen Receptor 

Binding Affinity of Triphenylacrylonitriles” 

Autori: Subhendu MUKHERJEE, Arup MUKHERJEE, Achintya SAHA 

Referinţă:  nhibitor sat  Pharmaceutical Bulletin, 28 (1), 2005, pp. 154-157 

Rezumat: În conexiune cu descoperirea analogilor estrogenului non-steroizi, studiul de faţă explorează 

farmacognozia trifenilacrilonitrililor pentru afinitatea de legătură la receptorul de estrogen utilizând 

indici de stare electrotopologică (E-State) ale atomilor constitutivi. Analiza arată eficacitatea indicelui 

E-State în dezvoltarea unui model acceptabil statistic, care defineşte mediul electronic şi stările 

topologice ale diverşilor atomi într-o moleculă. Investigaţia concluzionează că substituţiile electrofilice 

la C6 şi C18 ale inelelor fenilice (inelele A şi respectiv C) ataşate la C1 şi C2 ale zonei etilenice, 

împreună cu prezenţa substituţiei hidroxilice la C12 (inelul B) şi numărul de atomi terminali liberi de 

hidrogen ale moleculei au influenţă în afinitatea de legătură a receptorului estrogenic. 
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Anul 2007. Activitatea 4. Achiziţie, instalare, testare şi configurare aparatură suport 
 

Achiziţie echipamente 

În conformitate cu propunerea de proiect, a fost achiziţionat un server şi 2 unităţi de calcul şi un sistem 

de achiziţie de date (FIBI) - la care cheltuielile au fost suportate doar parţial din prezentul contract. 

Activitatea de achiziţie echipamente a cuprins selectarea celor mai reprezentative echipamente oferite 

de piaţă. Lista acestora este redată în continuare: 

█ Server HP DL360 G5 5355 470064-466 

Preţ: 12118.11 RON 

Producător: HP 

Model procesor: Intel Xeon 5355 Dual Core 

Fast System Bus: 1333 Mhz 

Model placă de bază: Intel 5000P 

Memorie maximă: 32768 Mb 

Unitate optică: DVD-RW 

Componentă de reţea: 10/100/1000 Mbps 

Componentă video: ATI ES1000 32MB SDRAM 

Memorie rapidă procesor: 24096 Mb 

Număr maxim de procesoare: 2 

Memorie instalată: 4096 Mb (22048 Mb) 

Matrice Rapid Access Interface Device: HP Smart Array P400i/256MB BBWC 

Sisteme de operare compatibile (conform dealer): 

Microsoft Windows Server 2000 

Microsoft Windows Server 2003 

Novell NetWare 

Red Hat Enterprise Linux 

SUSE Linux Enterprise Server 

SCO UnixWare, OpenServer 

VMware Virtualization Software 

Solaris 10 32/64-bit 

█ Server HP Compaq Proliant ML370G5 470064-385 

Preţ: 8836.67 RON 

Producător: HP 

Model procesor: Intel Xeon 5335 Quad Core 

Tip memorie: PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667) 

Model placă de bază: Intel 5000P 

Memorie maximă: 65536 Mb 

Unitate optică: DVD-RW 

Componentă video: ATI ES1000 32MB SDRAM 

Sloturi de memorie: 8 

Memorie instalată: 2048 Mb (11024 Mb) 

Harddisk: 146 GB, 10K SAS 

█ HP Compaq dx5750 Athlon64 X2 DualCore 3200+ 1G 80G XP 

Procesor: Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ 

Frecvenţă processor: 2.0-GHz 

Memorie rapidă procesor: 2x512K L2 cache 

Fast System Bus: 2000-MHz 

Componentă periferice: ATI Express 1150 3 bay-uri: 2 externe (1 - 5.25”, 1 - 3.5”), 1 intern - 3.5” 

Placa de bază: 2 low profile PCI, 1 LP PCIe x1 1 LP PCIe x16 porturi: Spate: 6 USB 2.0, 1 standard 

serial, 1 parallel, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DVI-D, audio in/out Fata: 2 USB 2.0,casti si microfon 

sursa 240W 2004 standard keyboard PS/2, PS/2 Optical Mouse; 

Memorie internă: 1024MB (2x512) DDR SDRAM PC 5300, 667MHz non ECC, expandabila la 4 GB 
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(4 sloturi); 

HardDisk: 80GB Serial ATA, 7.200 rpm; DVD-CDRW 48x/32x combo; 

Componentă audio: Controler audio integrat Realtek 2 channel ALC260, difuzor intern; 

Componentă reţea: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet; 

Adaptor video integrat Radeon X300; 

Sistem de operare: MS Windows XP Professional 

 

Instalare echipamente 

Sistemele tip server au fost instalate cu FreeBSD v. 6.2 platforma amd64 (cele echipate cu procesor 

AMD) şi respectiv ia64 (cele echipate cu procesor Intel). 

În continuare se redau câteva din componentele instalate pentru un server rulând pe platforma amd64: 
#dmesg 

Copyright (c) 1992-2007 The FreeBSD Project. 

Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 

 The Regents of the University of California. All rights reserved. 

FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. 

FreeBSD 6.2-RELEASE #3: Wed Nov 31 15:58:36 EET 2007 

Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 

CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (3194.56-MHz K8-class CPU) 

 Origin = "GenuineIntel" Id = 0xf49 Stepping = 9 

Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PA

T,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE> 

 Features2=0x641d<SSE3,RSVD2,MON,DS_CPL,CNTX-ID,CX16,<b14>> 

 AMD Features=0x20100800<SYSCALL,NX,LM> 

 AMD Features2=0x1<LAHF> 

 Logical CPUs per core: 2 

real memory = 2145320960 (2045 MB) 

avail memory = 2064601088 (1968 MB) 

ACPI APIC Table: <IntelR AWRDACPI> 

FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs 

 cpu0 (BSP): APIC ID: 0 

 cpu1 (AP): APIC ID: 1 

ioapic0: Changing APIC ID to 4 

ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard 

acpi0: <IntelR AWRDACPI> on motherboard 

acpi0: Power Button (fixed) 

Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000 

acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0 

cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 

cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 

acpi_button0: <Power Button> on acpi0 

pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0 

pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 

pci0: <display, VGA> at device 2.0 (no driver attached) 

pci0: <serial bus, USB> at device 29.0 (no driver attached) 

pci0: <serial bus, USB> at device 29.1 (no driver attached) 

pci0: <serial bus, USB> at device 29.2 (no driver attached) 

pci0: <serial bus, USB> at device 29.3 (no driver attached) 

pci0: <serial bus, USB> at device 29.7 (no driver attached) 

pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0 

pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1 

rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xd000-0xd0ff mem 0xf8400000-0xf84000ff irq 23 at device 3.0 on 

pci1 

miibus0: <MII bus> on rl0 

rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0 

rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto 
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rl0: Ethernet address: 00:15:58:68:cf:7f 

isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0 

isa0: <ISA bus> on isab0 

atapci0: <Intel ICH5 UDMA100 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xf000-0xf00f at 

device 31.1 on pci0 

ata0: <ATA channel 0> on atapci0 

ata1: <ATA channel 1> on atapci0 

atapci1: <Intel ICH5 SATA150 controller> port 0xe500-0xe507,0xe600-0xe603,0xe700-0xe707,0xe800-

0xe803,0xe900-0xe90f irq 18 at device 31.2 on pci0 

ata2: <ATA channel 0> on atapci1 

ata3: <ATA channel 1> on atapci1 

pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached) 

pcm0: <Intel ICH5 (82801EB)> port 0xeb00-0xebff,0xec00-0xec3f mem 0xf8581000-0xf85811ff,0xf8582000-

0xf85820ff irq 17 at device 31.5 on pci0 

pcm0: primary codec not ready! 

Pcm0: <Avance Logic ALC655 AC97 Codec> 

acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0 

speaker0: <PC speaker> port 0x61 on acpi0 

atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0 

atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0 

atkbd0: [GIANT-LOCKED] 

orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc9fff on isa0 

sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0 

sc0: VGA <4 virtual consoles, flags=0x300> 

vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0 

Timecounters tick every 1.000 msec 

ad0: 476940MB <Seagate ST3500630A 3.AAE> at ata1-slave UDMA100 

ad1: 157066MB <Hitachi HDS721616PLA380 P22OA70A> at ata2-master SATA150 

SMP: AP CPU #1 Launched! 

 

#pkg_info -a 

Information for apache-1.3.37_2: 
Comment: 

The extremely popular Apache http server. Very fast, very clean 

Required by: 

php5-5.2.0 

php5-mysql-5.2.0 

Description: 

Apache is an HTTP server designed as a plug-in replacement for the NCSA 

server version 1.3 (or 1.4). It fixes numerous bugs in the NCSA server and 

includes many frequently requested new features, and has an API which 

allows it to be extended to meet users' needs more easily. 

WWW: http://httpd.apache.org/ 
 

Information for autoconf-2.59_2: 
Comment: 

Automatically configure source code on many Un*x platforms (2.59) 

Description: 

Autoconf is an extensible package of m4 macros that produce shell 

scripts to automatically configure software source code packages. 

These scripts can adapt the packages to many kinds of UNIX-like 

systems without manual user intervention. Autoconf creates a 

configuration script for a package from a template file that lists the 

operating system features that the package can use, in the form of m4 

macro calls. 

WWW: http://www.gnu.org/software/autoconf/ 
 

http://httpd.apache.org/
http://www.gnu.org/software/autoconf/
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Information for expat-2.0.0_1: 
Comment: 

XML 1.0 parser written in C 

Required by: 

apache-1.3.37_2 

php5-5.2.0 

php5-mysql-5.2.0 

p5-XML-Parser-2.34_2 

intltool-0.35.4 

Description: 

Expat is an XML 1.0 parser written in C. It aims to be fully 

conforming. It is currently not a validating XML processor. 

WWW: http://sourceforge.net/projects/expat/ 
 

Information for glib-2.12.9: 
Comment: 

Some useful routines of C programming (current stable version) 

Description: 

GLib provides a simple, abstract, and highly portable set of C support 

routines such as lists, trees, hashes, memory allocation, and much, much 

more .nhib a foundation for writing portable applications. 

WWW: http://www.gtk.org/ 
 

Information for gmake-3.81_1: 
Comment: 

GNU version of 'make' utility 

Description: 

GNU make is a tool that controls the generation of executables and other 

non-source files from source files. Its purpose is the same as that 

of the utility make(1). 

WWW: http://www.gnu.org/software/make/make.html 
 

Information for intltool-0.35.4: 
Comment: 

Tools to internationalize various kinds of data files 

Description: 

The module contains some utility scripts and assorted auto* magic for 

internationalizing various kinds of XML files. 

* Features 

o Extract translatable strings from various source files (.xml.in, 

 .glade, .desktop.in, .server.in, .oaf.in). 

o Collect the extracted strings together with messages from traditional 

 source files (.c, .h) in po/$(PACKAGE).pot. 

o Merge back the translations from .po files into .xml, .desktop and 

 .oaf files. This merge step will happen at build resp. installation 

 time. 

WWW: http://www.gnome.org/ 
 

Information for libxml2-2.6.27: 
Comment: 

XML parser library for GNOME 

Required by: 

php5-5.2.0 

php5-mysql-5.2.0 

Description: 

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but 

http://www.gtk.org/
http://www.gnu.org/software/make/make.html
http://www.gnome.org/
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usable outside of the Gnome platform). XML itself is a metalanguage to design 

markup languages, i.e. text language where semantic and structure are added to 

the content using extra "markup" information enclosed between angle brackets. 

WWW: http://xmlsoft.org/ 
 

Information for memtest-4.0.6: 
Comment: 

Utility to test for faulty memory subsystem 

Description: 

memtest is a utility for testing the memory subsystem in a computer 

to determine is faulty. The original source was by Simon 

Kirby <sim@stormix.com>. The program has been rewritten by Charles 

Cazabon and many additional tests were added to help catch borderline 

memory. He also rewrote the original tests (which catch mainly 

memory bits which are stuck permanently high or low) so that they 

run approximately an order of magnitude faster. 

WWW: http://pyropus.ca/software/memtester/ 
 

Information for mysql-client-5.1.14: 
Comment: 

Multithreaded SQL database (client) 

Required by: 

php5-mysql-5.2.0 

mysql-server-5.1.14 

Description: 

MySQL is a very fast, multi-threaded, multi-user and robust SQL 

(Structured Query Language) database server. 

WWW: http://www.mysql.com/ 

Alex Dupre: ale@FreeBSD.org 
 

Information for mysql-server-5.1.14: 
Comment: 

Multithreaded SQL database (server) 

Description: 

MySQL is a very fast, multi-threaded, multi-user and robust SQL 

(Structured Query Language) database server. 

WWW: http://www.mysql.com/ 

Alex Dupre: ale@FreeBSD.org 
 

Information for php5-5.2.0: 
Comment: 

PHP Scripting Language (Apache Module and CLI) 

Required by: 

php5-mysql-5.2.0 

Description: 

PHP, which stands for "PHP: Hypertext Preprocessor" is a widely-used Open 

Source general-purpose scripting language that is especially suited for 

Web development and can be embedded into HTML.  Its syntax draws upon C, 

Java, and Perl, and is easy to learn.  The main goal of the language is to 

allow web developers to write dynamically generated webpages quickly, but 

you can do much more with PHP. 

 

WWW: http://www.php.net/ 
 

Information for php5-mysql-5.2.0: 
Comment: 

http://xmlsoft.org/
http://pyropus.ca/software/memtester/
http://www.mysql.com/
mailto:ale@FreeBSD.org
http://www.mysql.com/
mailto:ale@FreeBSD.org
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The mysql shared extension for php 

Description: 

PHP, which stands for "PHP: Hypertext Preprocessor" is a widely-used Open 

Source general-purpose scripting language that is especially suited for 

Web development and can be embedded into HTML. Its syntax draws upon C, 

Java, and Perl, and is easy to learn. The main goal of the language is to 

allow web developers to write dynamically generated webpages quickly, but 

you can do much more with PHP. 

WWW: http://www.php.net/ 

Alex Dupre: ale@FreeBSD.org 
 

Testare echipamente 

Sistemele server au fost testate cu aplicaţia memtest. În continuare este redată documentaţia 

(manualul) acestei aplicaţii: 

$ man memtest 

memtester(8) Maintenance Commands memtester(8) 

NAME 

 memtester - stress test to find memory subsystem faults. 

SYNOPSIS 

 memtester <MEMORY> [ITERATIONS] 

DESCRIPTION 

 memtester is an effective userspace tester for stress-testing the mem- 

 ory subsystem. very effective at finding intermittent and non- 

 deterministic faults. Note that problems in other hardware areas 

 (overheating CPU, out-of-specification power supply, etc.) can cause 

 memory faults. 

 Memtester will malloc(3) the amount of memory specified, if possible. 

 If this fails, it will decrease the amount of memory requested until it 

 succeeds. It will then attempt to mlock(3) this memory; cannot 

 do so, testing will be slower and less effective. 

OPTIONS 

 MEMORY the amount of memory to allocate and test, in megabytes 

 ITERATIONS 

 (optional) number of loops to iterate through. Default is infi- 

 nite. 

NOTE 

 memtester must be run with root privileges to mlock(3) its pages. 

 Testing memory without locking the pages in place is mostly pointless 

 and slow. 

EXIT CODE 

 memtester's exit code is 0 when everything works properly. Otherwise, 

 the logical OR of the following values: 

 x01 error allocating or locking memory, or invocation error 

 x02 error during stuck address test 

 x04 error during one of the other tests 

Rezultatele câtorva testări cu memtest sunt expuse în tabelul următor: 
Nr Comanda Rezultat 

1 $ memtest 16 2 memtester version 4.0.6 (64-bit) 

Copyright (C) 2006 Charles Cazabon. 

Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). 

Pagesize is 4096 

pagesizemask is 0xfffffffffffff000 

want 16MB (16777216 bytes) 

got 16MB (16777216 bytes), trying mlock ...insufficient permission. 

http://www.php.net/
mailto:ale@FreeBSD.org
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Trying again, unlocked: 

got 16MB (16777216 bytes) 

Continuing with unlocked memory; testing will be slower and less reliable. 

Loop 1/2: 

 Stuck Address : ok 

 Random Value : ok 

 Compare XOR : ok 

 Compare SUB : ok 

 Compare MUL : ok 

 Compare DIV : ok 

 Compare OR : ok 

 Compare AND : ok 

 Sequential Increment: ok 

 Solid Bits : ok 

 Block Sequential : ok 

 Checkerboard : ok 

 Bit Spread : ok 

 Bit Flip : ok 

 Walking Ones : ok 

 Walking Zeroes : ok 

Loop 2/2: 

 Stuck Address : ok 

 Random Value : ok 

 Compare XOR : ok 

 Compare SUB : ok 

 Compare MUL : ok 

 Compare DIV : ok 

 Compare OR : ok 

 Compare AND : ok 

 Sequential Increment: ok 

 Solid Bits : ok 

 Block Sequential : ok 

 Checkerboard : ok 

 Bit Spread : ok 

 Bit Flip : ok 

 Walking Ones : ok 

 Walking Zeroes : ok 

Done. 

2 #memtest 16 2 Copyright (C) 2006 Charles Cazabon. 

Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). 

Pagesize is 4096 

pagesizemask is 0xfffffffffffff000 

want 16MB (16777216 bytes) 

got 16MB (16777216 bytes), trying mlock ...locked. 

Loop 1/2: 

 Stuck Address : ok 

 Random Value : ok 

 Compare XOR : ok 

 Compare SUB : ok 

 Compare MUL : ok 

 Compare DIV : ok 

 Compare OR : ok 

 Compare AND : ok 

 Sequential Increment: ok 

 Solid Bits : ok 

 Block Sequential : ok 

 Checkerboard : ok 
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 Bit Spread : ok 

 Bit Flip : ok 

 Walking Ones : ok 

 Walking Zeroes : ok 

Loop 2/2: 

 Stuck Address : ok 

 Random Value : ok 

 Compare XOR : ok 

 Compare SUB : ok 

 Compare MUL : ok 

 Compare DIV : ok 

 Compare OR : ok 

 Compare AND : ok 

 Sequential Increment: ok 

 Solid Bits : ok 

 Block Sequential : ok 

 Checkerboard : ok 

 Bit Spread : ok 

 Bit Flip : ok 

 Walking Ones : ok 

 Walking Zeroes : ok 

Done. 

3 #memtest 4 1 memtester version 4.0.6 (64-bit) 

Copyright (C) 2006 Charles Cazabon. 

Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). 

Pagesize is 4096 

pagesizemask is 0xfffffffffffff000 

want 4MB (4194304 bytes) 

got 4MB (4194304 bytes), trying mlock ...locked. 

Loop 1/1: 

 Stuck Address : ok 

 Random Value : ok 

 Compare XOR : ok 

 Compare SUB : ok 

 Compare MUL : ok 

 Compare DIV : ok 

 Compare OR : ok 

 Compare AND : ok 

 Sequential Increment: ok 

 Solid Bits : ok 

 Block Sequential : ok 

 Checkerboard : ok 

 Bit Spread : ok 

 Bit Flip : ok 

 Walking Ones : ok 

 Walking Zeroes : ok 

Done. 

Sistemele server au fost testate cu aplicaţia netstat. Câteva rezultate ale execuţiei aplicaţiei de 

testate netstat sunt redate în tabelul de mai jos: 
Nr Comanda Rezultat 

1 # netstat -a Active Internet connections (including servers) 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state) 

tcp4 0 52 db.ssh 172.27.72.1.2455 ESTABLISHED 

tcp4 0 0 *.ftp *.* LISTEN 

tcp6 0 0 *.ftp *.* LISTEN 

tcp4 0 0 *.ssh *.* LISTEN 

tcp6 0 0 *.ssh *.* LISTEN 
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tcp4 0 0 db.http *.* LISTEN 

tcp4 0 0 *.3306 *.* LISTEN 

udp4 0 0 *.syslog *.* 

udp6 0 0 *.syslog *.* 

Active UNIX domain sockets 

Address Type Recv-Q Send-Q Inode Conn Refs Nextref Addr 

ffffff006123e780 stream 0 0 0 ffffff006123eb40 0 0 

ffffff006123eb40 stream 0 0 0 ffffff006123e780 0 0 

ffffff006123ea80 stream 0 0 ffffff005dc5f9b0 0 0 0 /tmp/mysql.sock 

ffffff006103f000 stream 0 0 ffffff006135d3e0 0 0 0 /var/run/devd.pipe 

ffffff006123e840 dgram 0 0 0 ffffff006123ec00 0 0 

ffffff006123ec00 dgram 0 0 ffffff00605703e0 0 ffffff006123e840 0 /var/run/logpriv 

ffffff006123ecc0 dgram 0 0 ffffff00605705d0 0 0 0 /var/run/log 

2 # netstat -i Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll 

dc0 1500 <Link#1> 00:15:58:68:cf:7f 28038 0 20648 0 0 

dc0 1500 fe80:1::215:5 fe80:1::215:58ff: 0 - 5 - - 

dc0 1500 172.27.72/25 db 26359 - 20591 - - 

lo0 16384 <Link#2> 46 0 46 0 0 

lo0 16384 ::1 ::1 0 - 0 - - 

lo0 16384 fe80:2::1 fe80:2::1 0 - 0 - - 

lo0 16384 your-net 127.0.0.1 46 - 46 - - 

3 # netstat -m 2/268/270 mbufs in use (current/cache/total) 

0/134/134/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 

0/128 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 

0/0/0/0 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 

0/0/0/0 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 

0/0/0/0 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 

0K/335K/335K bytes allocated to network (current/cache/total) 

0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 

0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 

0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max) 

0 requests for sfbufs denied 

0 requests for sfbufs delayed 

39 requests for I/O initiated by sendfile 

0 calls to protocol drain routines 

 

Configurare sisteme server 

Sistemele server au fost configurate pentru a funcţiona optim. Configurarea a inclus 

configurarea nucleului sistemului de operare (kernel), a serviciului de baze de date (mysql), a 

serviciului de web (apache), a interpretorului de limbaj de nivel înalt (php) şi a altor servicii conexe 

acestora. În continuare sunt redate doar parte din acestea: 

kernel 

machine amd64 

cpu HAMMER 

ident SORI 

options IPI_PREEMPTION 

options SMP 

device mptable 

device speaker 

device cpufreq 

options ACPI_NO_SEMAPHORES 

options ACPICA_PEDANTIC 

device io 

options MAXCONS=4 

options SC_DISABLE_REBOOT 
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options SC_NO_SYSMOUSE 

device sound 

device snd_ich 

options SCHED_4BSD # 4BSD scheduler 

options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption 

options INET # InterNETworking 

options INET6 # IPv6 communications protocols 

options FFS # Berkeley Fast Filesystem 

options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support 

options UFS_ACL # Support for access control lists 

options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories 

options MD_ROOT # MD is a potential root device 

options NFSCLIENT # Network Filesystem Client 

options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCLIENT 

options NTFS # NT File System 

options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS) 

options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework 

options GEOM_GPT # GUID Partition Tables. 

Options KTRACE # ktrace(1) support 

options SYSVSHM # SYSV-style shared memory 

options SYSVMSG # SYSV-style message queues 

options SYSVSEM # SYSV-style semaphores 

options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions 

options ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive. 

Device acpi 

device pci 

device ata 

device atadisk # ATA disk drives 

device atkbdc # AT keyboard controller 

device atkbd # AT keyboard 

device vga # VGA video card driver 

device sc 

device miibus # MII bus support 

device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes 

# Pseudo devices. 

Device loop # Network loopback 

device random # Entropy device 

device ether # Ethernet support 

device sl # Kernel SLIP 

device ppp # Kernel PPP 

device tun # Packet tunnel. 

Device pty # Pseudo-ttys (telnet etc) 

device md # Memory "disks" 

device gif # IPv6 and IPv4 tunneling 

device faith # IPv6-to-IPv4 relaying (translation) 

mysql 

# Mysql config file for very large systems. 

Apache 

## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file 

# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. 

Timeout 300 

# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than 
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# one request per connection). Set to "Off" to deactivate. 

KeepAlive On 

# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow 

# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. 

# We recommend you leave this number high, for maximum performance. 

MaxKeepAliveRequests 100 

# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the 

# same client on the same connection. 

KeepAliveTimeout 15 

# Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many 

# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it 

# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to 

# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient 

# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single 

# Netscape browser). 

# It does this by periodically checking how many servers are waiting 

# for a request. If there are fewer than MinSpareServers, it creates 

# a new spare. If there are more than MaxSpareServers, some of the 

# spares die off. The default values are probably OK for most sites. 

MinSpareServers 3 

MaxSpareServers 6 

# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark 

# figure. 

StartServers 3 

# total number of servers running, i.e., the number 

# of clients who can simultaneously connect --- if this limit  

# reached, clients will be LOCKED OUT, should NOT BE SET TOO LOW. 

# intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking 

# the system with it as it spirals down... 

MaxClients 100 

Listen 172.27.211.1:80 

BindAddress 172.27.211.1 

# Dynamic Shared Object (DSO) Support 

# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you 

# have to place corresponding `LoadModule' this location so the 

# directives contained in it are actually available _before_ they are used. 

# Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more 

# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already 

# built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd 

# binary. 

# Note: The order in which modules are loaded is important. Don't change 

# the order below without expert advice. 

LoadModule mmap_static_module libexec/apache/mod_mmap_static.so 

LoadModule vhost_alias_module libexec/apache/mod_vhost_alias.so 

LoadModule env_module libexec/apache/mod_env.so 

LoadModule config_log_module libexec/apache/mod_log_config.so 

LoadModule mime_magic_module libexec/apache/mod_mime_magic.so 

LoadModule mime_module libexec/apache/mod_mime.so 

LoadModule negotiation_module libexec/apache/mod_negotiation.so 

LoadModule status_module libexec/apache/mod_status.so 

LoadModule info_module libexec/apache/mod_info.so 

LoadModule includes_module libexec/apache/mod_include.so 
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LoadModule autoindex_module libexec/apache/mod_autoindex.so 

LoadModule dir_module libexec/apache/mod_dir.so 

LoadModule cgi_module libexec/apache/mod_cgi.so 

LoadModule asis_module libexec/apache/mod_asis.so 

LoadModule imap_module libexec/apache/mod_imap.so 

LoadModule action_module libexec/apache/mod_actions.so 

LoadModule speling_module libexec/apache/mod_speling.so 

LoadModule userdir_module libexec/apache/mod_userdir.so 

LoadModule alias_module libexec/apache/mod_alias.so 

LoadModule rewrite_module libexec/apache/mod_rewrite.so 

LoadModule access_module libexec/apache/mod_access.so 

LoadModule auth_module libexec/apache/mod_auth.so 

LoadModule anon_auth_module libexec/apache/mod_auth_anon.so 

LoadModule db_auth_module libexec/apache/mod_auth_db.so 

LoadModule digest_module libexec/apache/mod_digest.so 

LoadModule proxy_module libexec/apache/libproxy.so 

LoadModule cern_meta_module libexec/apache/mod_cern_meta.so 

LoadModule expires_module libexec/apache/mod_expires.so 

LoadModule headers_module libexec/apache/mod_headers.so 

LoadModule usertrack_module libexec/apache/mod_usertrack.so 

LoadModule log_forensic_module libexec/apache/mod_log_forensic.so 

LoadModule unique_id_module libexec/apache/mod_unique_id.so 

LoadModule setenvif_module libexec/apache/mod_setenvif.so 

LoadModule php5_module libexec/apache/libphp5.so 

### Section 2: 'Main' server configuration 

# The directives in this section set up the values used by the 'main' 

# server, which responds to any requests that aren't handled by a 

# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for 

# any <VirtualHost> containers you may define later in the file. 

# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers, 

# in which case these default settings will be overridden for the 

# virtual host being defined. 

# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment' 

# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any 

# effect since their settings are defined by the inetd configuration. 

# Skip ahead to the ServerAdmin directive. 

# Port: The port to which the standalone server listens. For 

# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially. 

Port 80 

# If you wish httpd as a different user or group, you must run 

# httpd as root initially and it will switch. 

# 

# User/Group: The name (or #number) of the user/group httpd as. 

# . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup". 

# . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the 

# suggested workaround create a user www that user. 

# NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET) 

# when the value of (unsigned)Group is above 60000; 

# don't use Group "#-1" on these systems! 

# 

User www 

Group www 
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ServerName 172.27.211.1 

php 

[PHP] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; About php.ini ; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; This file controls many aspects of PHP's behavior. 

; Enable the PHP scripting language engine under Apache. 

Engine = On 

; Enable compatibility mode with Zend Engine 1 (PHP 4.x) 

; Allow the <? Tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized. 

; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or 

; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP 

; servers which are not under your control, because short tags may not 

; be supported on the target server. For portable, redistributable code, 

; be sure not to use short tags. 

Short_open_tag = On 

; Allow ASP-style <% %> tags. 

Asp_tags = Off 

; The number of significant digits displayed in floating point numbers. 

Precision = 16 

; Decides whether PHP may expose the fact that installed on the server 

; (e.g. by adding its signature to the Web server header). no security 

; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP 

; on your server or not. 

Expose_php = On 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Resource Limits ; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

max_execution_time = 72000 ; Maximum execution time of each script, in seconds 

max_input_time = 3600 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data 

memory_limit = 384M ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB) 

;;;;;;;;;;;;;;;; 

; File Uploads ; 

;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Whether to allow HTTP file uploads. 

File_uploads = On 

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not 

; specified). 

;upload_tmp_dir = 

; Maximum allowed size for uploaded files. 

Upload_max_filesize = 8M 

 

Anul 2007. Activitatea 5. Dobândire competenţe complementare prin participări la 

manifestări ştiinţifice/stagii de documentare-cercetare 

 

În a doua fază a dobândirii de competenţe complementare prin participări la manifestări 

ştiinţifice / stagii de documentare-cercetare s-a planificat pentru perioada 6-14 decembrie participarea 

la următoarele: 

 University of Oxford, Computational Biology Reseach Group, cursul de instruire intitulat 

"Introduction to Bioinformatics at CBRG", 7 decembrie 2007 

 Dublin Molecular Medicine Centre, cursul de instruire intitulat "DMMC Course: Techniques and 
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Strategies in Molecular Medicine", 10-13 decembrie 2007 

 Trinity College Dublin, Centre for Synthesis & Chemical Biology, simpozionul intitulat "Recent 

Advances in Synthesis and Chemical Biology VI", 14 decembrie 2007 

Programul evenimentelor planificate este redat în tabelul de mai jos: 

"Introduction to Bioinformatics at CBRG", 7 decembrie 2007 

This course is intended for new users and/or anyone not familiar with using their molbiol account 

for bioinformatics analysis. It will be held in the Medical Sciences Teaching Centre (behind the 

Dunn School of Pathology on South Parks Road). 

The day-long course is designed to be run in two sessions: 

The first session will introduce you to the many bioinformatics analysis tools that are now available 

on this web site. The course will also introduce you to EMBOSS Explorer - a suite of bioinformatics 

software intended largely as a replacement for GCG. You will be shown how to carry out some 

basic bioinformatics analyses - for example: 

access the databases servers to retrieve sequence files  

examine sequence file formats  

run restriction analysis software  

carry out sequence alignments and produce publishable images of the aligned sequences  

search databases using BLAST  

It will also introduce you to other more specialised tools - BASE and MASCOT - that will allow 

you to analyse your microarray and proteomics data respectively. 

Second session: Some of the bioinformatics tools are only available to Unix servers and the second 

session will introduce the Unix computing facilities available via your molbiol account. We will 

show you how to connect to the CBRG Unix machines and introduce you to the Unix environment 

in general.  

You will be introduced to some of the features of the programs from the morning session that are 

not available via the web. There will be a brief introduction to the Staden package of software used 

for the analysis of dna sequencing chromatograms.  

The course is not intended to be a comprehensive guide to all the bioinformatics packages available 

at the CBRG. Instead is designed to show you the kind of analysis software that is available to you 

via your account. It should ensure that you also know where to look to find similar software on the 

CBRG web site orac and to find help with any of the software on the system.  

"DMMC Course: Techniques and Strategies in Molecular Medicine", 10-13 decembrie 2007 

This course, running over four mornings, is designed by bioscientists and clinicians a broad 

overview of research techniques and their application. Basic molecular biology laboratory 

experience is assumed, but you should not need prior knowledge of the techniques covered in the 

course. 

This course, running over four mornings, is designed for bioscientists and clinicians a broad 

overview of research techniques and their application. Basic molecular biology laboratory 

experience is assumed, but you should not need prior knowledge of the techniques covered in the 

course. 

The objective for postgraduate teaching give students a broad basic knowledge of bioscience 

research techniques and technologies, including those not currently used in their own 

project/laboratory that may be of future use. We recommend that postgraduate students attend the 

whole course (DMMC Course Attendance Certificates are only provided for complete attendance). 

Follow the links below to read an abstract of each lecture, together with supplementary reading in 

some cases. 

ANALYSING GENES (Mon 10 Dec; 0930-1300)  

Session Chair: Dr Ross McManus, TCD  

0930 RNA Detection and quantitation Dr Shane Duggan, TCD 

The protein components of the cell are derived by numerous processes indirectly interpreted from a 

genetic element known as the “gene” which is coded in the cellular DNA. This element is 

interpreted by the cell in a process called “transcription” where the genetic code for a particular 
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gene is converted into a molecular code known as messenger RNA (mRNA). This mRNA molecule 

can now be utilised in the creation of a new protein via the translation process. In this lecture the 

nature and analysis of Ribonucleic acid (RNA) in biological systems will be explored. The 

understanding of this has allowed the laboratory scientist to interrogate and explore gene expression 

as it may relate to diseases or cell signalling. Extraction and quantitation of good quality RNA will 

be discussed as they are the first step in any investigation of gene expression. Standard techniques in 

common use such as Northern blotting and cycle limited RT-PCR shall also be described as well as 

more modern techniques such as real time RT-PCR analysis. This lecture will allow the 

interpretation of published literature utilising these techniques and introduce the steps involved in 

performing RNA related techniques in your laboratory.  

1015 Differential gene expression: overview of relevant methods Prof William Gallagher, UCD  

This lecture will summarise the main approaches used to determine alterations in gene expression at 

the RNA level. Emphasis will be placed in this context on global approaches that attempt to take 

differences in the transcriptome, i.e. entire complement of transcripts in a cell. Methodologies that 

will be addressed include differential display, subtractive hybridization, high-throughput sequencing 

(ESTs and SAGE), and DNA microarray technologies. Key examples from the literature will be 

utilised to illustrate examples of investigators applying these technologies to understand biological 

phenomena, with a focus on disease-related processes. An indication of the relevant infrastructure 

and expertise to carry out this work within the DMMC will be presented. 

Review articles 

Lennon, G. G. (2000). High-throughput gene expression analysis for drug discovery. Drug 

Discovery Today, 5, 59-66. 

Schulze, A. And Downward, J. (2001). Navigating gene expression using microarrays – a 

technology review. Nature Cell Biology, 3, E190-E195. 

1100 Coffee/Tea  

1130 Mutation detection, SNP analysis and genetic linkage Prof Denis Shields, UCD  

Different strategies are required to identify rare and common genetic variants underlying both rare 

and common diseases. For common genetic variants, there is now a very rich dataset of identified 

common single nucleotide polymorphisms (SNPs). These can be investigated in disease groups 

(compared to controls) in candidate genes, or by whole genome association analysis. Analysis of 

these genes requires careful attention to the patterns of association of SNPs that are chromosomally 

adjacent (in linkage disequilibrium). Linkage analysis (tracking in families the disease co-

inheritance with widely spaced gene markers) is the traditional approach of choice for rare 

mutations that have strong phenotypic effects. High throughput sequencing of candidate regions 

(and in future whole genomes) are accelerating the rate of data accumulation. 

1215 Model organisms Dr Breandán Kennedy, UCD 

The goal of this lecture is to discuss animal models that are routinely applied to biomedical 

research. The advantages of using Drosophila (fly), Xenopus (frog), Danio (zebrafish), Gallus 

(chicken) and Mus Musculus (mouse) as model organisms will be described. The life-cycle, 

generation time, embryo development and amenability of these organisms to genetic manipulation 

will be discussed. An emphasis will be the describing mutagenesis screens. This technique, in which 

the genes in the genome are randomly inactivated, has been extensively applied to the fly/fish 

models and has accelerated our understanding of gene function (functional genomics). 

MANIPULATING GENES (Tue 11 Dec; 0930-1300)  

Session Chair: Dr Ross McManus, TCD  

0930 DNA cloning strategies Dr Ross McManus, TCD 

Even in the post genome era, DNA cloning is essential to the manipulation and stable propagation 

of genetic material. This talk will cover the basic aspects of DNA cloning, ranging from the 

anatomy of cloning vectors to the choice of vectors based on the cloning strategy employed. The 

strategy employed will depend on the overall objectives of the project and the nature of the starting 

information or material available. Thus different choices and approaches would be employed for a 

sequencing project compared with a genome mapping project or production of RNA or protein. I 
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will discuss a number of basic and specialised cloning strategies to illustrate some of the options and 

possibilities available. 

1015 RNA interference Dr Jane Farrar, TCD  

1100 Coffee/Tea  

1130 Transgenics and knockouts Dr Derek Brazil, UCD  

This lecture will provide a broad overview of the strategies used to generate both transgenic and 

knockout mice, starting from the generation of the DNA constructs using cDNAs or genomic DNA, 

and proceeding through embryonic stem cell biology, to aggregation and chimeric mouse 

generation. Details on genotyping of transgenic animals, as well as phenotype characterization will 

be discussed. Specific examples such as the IRS-2 knockout will be cited. 

1215 Molecular therapies - false hope or the future of medicine? Dr Ruth Foley, TCD 

Molecular medicine has allowed the identification of new targets and new approaches to treat 

human disease. The lecture will focus on some of these strategies, including targeting signal 

transduction pathways, use of monoclonal antibody based approaches and the numerous gene 

therapy strategies that are currently being evaluated. An overview of the different methodologies 

will be presented and the current situation on the clinical application of these approaches will be 

considered. Focusing particularly on cancer therapies as a model system, the advances and 

challenges of the different approaches will be presented and discussed. 

PROTEINS (Wed 12 Dec; 0930-1300)  

Session Chair: Dr Niamh Moran, RCSI  

0930 Protein expression and purification  

Dr Henry Windle, TCD 

This lecture will cover the basics of protein expression and purification. Emphasis will be the 

alternative strategies and issues that should be considered prior to selection of specific expression 

systems and purification strategies. As protein purification methodologies are generally well 

described and accessible, only a brief overview of these will be given but with emphasis on 

common problems that can arise, particularly for those about to attempt purification for the first 

time. The following books from The Practical Approach series by IRL Press are an invaluable aid 

with detailed and reliable protocols: Protein Purification Applications; Protein Purification Methods 

(2001, Editor Simon Roe). 

Gallus (chicken) and Mus Musculus (mouse) as model organisms will be described. The life-cycle, 

generation time, embryo development and amenability of these organisms to genetic manipulation 

will be discussed. An emphasis will be the describing mutagenesis screens. This technique, in which 

the genes in the genome are randomly inactivated, has been extensively applied to the fly/fish 

models and has accelerated our understanding of gene function (functional genomics). 

1015 Determining protein: protein interactions in biology Dr Niamh Moran, RCSI 

During the past two decades, mass spectrometry has become a major technique for the 

identification, characterisation and quantification of biological molecules and bioactive drugs. In 

particular, the impact of mass spectrometry on proteomics and metabolomics has been phenomenal.  

This lecture will outline some of the applications of mass spectrometry in modern life sciences and 

introduce course participants to basic vocabulary and concepts in biological mass spectrometry. 

1100 Coffee/Tea  

1130 Introduction to Mass Spectrometry  

Dr Achim Treumann, RCSI 

During the past two decades, mass spectrometry has become a major technique for the 

identification, characterisation and quantification of biological molecules and bioactive drugs. In 

particular, the impact of mass spectrometry on proteomics and metabolomics has been phenomenal.  

This lecture will outline some of the applications of mass spectrometry in modern life sciences and 

introduce course participants to basic vocabulary and concepts in biological mass spectrometry. 

1215 Proteomic technologies Prof Steve Pennington, UCD  

CELLS & TISSUES (Thu 13 Dec; 0930-1300)  

Session Chair: Dr William Watson, UCD  
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0930 Immunodetection methods on tissue extracts Dr Leonie Young, RCSI 

The use of antibodies to detect and characterise proteins has been well established. With the 

development of high through-put techniques such as tissue microarrays (TMA), a real challenge 

now exists to determine the cellular location, level of expression and the function of these identified 

proteins. In this lecture, principles fundamental to immunodetection will be outlined. Common 

pitfalls and measures to avoid these will be discussed. Applications of immunodetection in a 

modern molecular context will be illustrated, including: western blotting, ELISA, 

immunohistochemistry/ immunofluorescence, tissue microarrays, co-immunprecipitation, 

Electromobility shift assays, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and antibody arrays. 

1015 Cell imaging and sorting - flow cytometry  

Dr William Watson, UCD  

Flow cytometry is a method for quantitating components or structural features of cells, primarily by 

optical means. Although it makes measurements for the cell at a time, it can process thousands of 

cells in a few seconds. Since cell types can be distinguished by quantitating structural features, flow 

cytometry can be used to count prokaryotic or eukaryotic cells of different types in complex 

mixtures. 

1100 Coffee/Tea  

1130 High Content Analysis of nanoparticle/cell interactions Dr Yuri Volkov, TCD 

Fluorescent organic tags have represented one of the major tools in the arsenal of researchers 

working in the biomedical sciences for more that two decades. The progress in development of new 

fast and efficient research and diagnostic methods is largely dependent on the availability of 

fluorescent probes with desired cell receptor- and organelle specificity and optimised experimental 

protocols for their utilization.  

A unique opportunity to generate a wide spectrum of such probes suitable for applications in living 

cells is offered by semiconductor quantum dots (QDs). As fluorescent probes QDs have several 

advantages over organic dyes, including wide absorption profiles, tunable emission spectra, and 

superior photostability. QDs have been shown to readily distribute across animal cells, tissues and 

organs. Today, QDs with different physico-chemical properties and functionalities are readily 

available worldwide. However, further exploitation of QDs in biomedical studies has been hindered 

by the absence of adequate technological platforms capable of performing multi-parametric 

quantitative analysis of individual responses in specific cell types.  

Recent years have witnessed a rapid progress in the development of novel methods permitting high-

resolution visualisation of cell receptor dynamics and intracellular biochemical processes utilizing 

fluorescent probes. Among these, high content screening (HCS) technology allows to perform 

analysis of molecular interactions in individual cells and their populations at the sub-cellular level 

under physiological conditions. This technology not only facilitates development of a better 

understanding of the true functionality of target molecules in the living cells, but it can also promote 

designing of highly informative screens for novel therapeutic drugs, including small molecule and 

gene therapy level applicable in inflammation and cancer. 

Here we will discuss the data demonstrating the influence of such factors as QDs size, charge and 

selective functionalisation on their membrane and subcellular localisation specificity and present an 

overview of advantages and hurdles on the way of merging nanotechnology and high content cell 

analysis. 

1215 Laser Capture Microdissection and in situ hybridisation Dr Orla Sheils, TCD 

Laser Capture Microdissection is a method for procuring pure cells from specific microscopic 

regions of tissue sections. Under the microscope, tissues are heterogeneous complicated structures 

with hundreds of different cell types locked in morphologic units. In disease pathologies, the 

diseased cells of interest are surrounded by these heterogeneous tissue elements. Laser Capture 

Microdissection constitutes an essential upstream technology to molecular analysis methods 

studying evolving disease lesions in actual tissue. 

In Situ Hybridization techniques allow the demonstration of specific nucleic acid sequences within 

their cellular environment. A logical extension of early in situ hybridization (ISH) techniques, 
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which exploited the ability to label DNA with high-energy fluorophores, is FISH. This technique is 

now applied in an increasing number of molecular diagnostic areas, including karyotype analysis, 

gene mapping, disease diagnosis, and therapeutic targeting. 

Course Instructors 

Dr Derek Brazil (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Dr Shane Duggan (Institute of Molecular Medicine & TCD) 

Dr Jane Farrar (TCIN & TCD) 

Dr Ruth Foley (Institute of Molecular Medicine, TCD) 

Prof William Gallagher (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Prof Dr Breandán Kennedy (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Prof Mark Lawler (Institute of Molecular Medicine, St James's Hospital & TCD) 

Dr Ross McManus (Institute of Molecular Medicine, St James's Hospital & TCD) 

Dr Niamh Moran (Institute of Biopharmaceutical Sciences, RCSI)  

Prof Steve Pennington (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Dr Orla Sheils (Institute of Molecular Medicine, TCD) 

Denis Shields (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Dr Achim Treumann (Institute of Biopharmaceutical Sciences, RCSI) 

Dr Yuri Volkov (Institute of Molecular Medicine, St James's Hospital & TCD)  

Dr William Watson (UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research) 

Dr Henry Windle (Institute of Molecular Medicine, St James's Hospital & TCD)  

Dr Leonie Young (Royal College of Surgeons in Ireland & Beaumont Hospital)  

"Recent Advances in Synthesis and Chemical Biology VI", 14 decembrie 2007 

8.45am Opening session 

 Introductory remarks: Professor Thorri Gunnlaugsson 

 Speaker: Professor John Hegarty, Provost, TCD 

9.00am-10.00am Chairperson: Professor Paul Murphy 

 Professor Peter Seeberger 

  ‘From Microreactors to a Malaria Vaccine’ 

10.00am-11.00am Chairperson: Professor Kevin Nolan 

 Professor Thomas Carell 

  ‘Synthestic and Crystallographic studies of Tanskription and Replication through DNA 

lesions’ 

11.00am-11.30am Coffee/Tea Break 

11.30am-12.30pm Chairperson: Dr Donal O’Shea 

 GLAXOSMITHKLINE LECTURE 

 Professor Michael J. Krische 

  ‘Formation of C-C Bonds via Catalytic Hydrogenation and Transfer Hydrogenation’ 

12.30pm-1.15pm Lunch Break 

1.15pm-2.15pm Chairperson: Professor Mathias Senge 

 ELI LILLY LECTURE 

 Professor Chris Schofield 

  ‘The Chemistry of Oxygen Sensing’ 

2.15pm-3.15pm Poster Session. Coffee/Tea Break 

3.15pm-4.15pm Chairperson: Professor John M. Kelly 

 INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER LECTURE 

 Professor Andreé Kirsch - De Mesmaeker 

  ‘Ru(II) complexes under illumination. Can they be used in Chemical Biology?’ 

4.15pm-5.15pm Chairperson: Dr Marc Devocelle 

 Professor Mark Bradley 

  ‘Interfacing Combinatorial Chemistry with Microarrays’ 

5.15pm Closing Remarks followed by half-hour Wine Reception 

 Professor Pat Guiry 
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Anul 2007. Activitatea 6. Elaborare specificaţii şi metodologie model matematic 

 

O serie de lucrări au costituit referinţa pentru elaborarea specificaţiilor şi metodologiei modelului 

matematic: 

Nr Lucrare Metoda Rezultate 

1 QSPR modeling of stability 

constants of diverse 15-crown-5 

ethers complexes using best 

multiple linear regression, J Incl 

Phenom Macrocycl Chem, 

(2007+), DOI 10.1007/s10847-

007-9383-3, Jahanbakhsh 

Ghasemi, Saadi Saaidpour 

JInclPhenomMacrocyclChem1.pdf 

Molecule desenate în 

HyperChem 7.5 

Geometrie optimizată în 

AMPAC 8.16 cu AM1 

(Austin Model 1) - metodă 

cuantică semiempirică  

Fişierele HyperChem 

*.mol şi fişierele output 

AMPAC au fost folosite 

în programul CODESSA 

pentru a calcula mai mult 

de 575 descriptori de 

structură pentru cei 58 

eteri coroană 

Număr de compuşi: 58 

Număr de descriptori: 5 

Coeficient de determinare: 

0.9452 

TvT Experiment: Da (46 

Training, 12 Test) 

Cei 5 descriptori sunt: 

Qmax = max(QH+) 

kIC = -Σi=1kni/n∙log2(ni/n), k 

număr de straturi atomice în 

sfera de coordinare a unui 

atom dat 

Enn(C-H) = ZCZH/RCH 

Enn(C-C) = ZCZH/RCC 

WNSA1 = 

PNSA1∙TMSA/1000 

2 Representation of molecular 

structure using quantum topology 

with inductive logic programming 

in structure-activity relationships, 

J Comput Aided Mol Des, (2006) 

20:361–373, DOI 

10.1007/s10822-006-9058-y, Bard 

Buttingsrud, Einar Ryeng, Ross D. 

King, Bjørn K. Alsberg 

JComputAidedMolDes1.pdf 

inductive logic 

programming (ILP) ref 

[Nienhuys-Cheng SH, de 

Wolf R (1997) 

Foundations of inductiv 

logic programming, 

volume 1228 of Lecture 

notes in artificial 

intelligence. Springer-

Verlag, Berlin] 

SAR method based on ILP 

ref [King RD, Muggleton 

SH, Srinivasan A, 

Sternberg JE (1996), Proc 

Natl Acad Sci USA 

93:438] 

Mutagenesis 

Număr de compuşi: 230 

Număr de descriptori: N/A 

Coeficient de determinare: 

0.84, 0.86; 0.91, 0.91 

TvT Experiment: Da (188 

Training, 42 Test) 

Factor Xa 

Număr de compuşi: 230 

Număr de descriptori: N/A 

Coeficient de determinare: 

0.88, 0.84, 0.88 

TvT Experiment: Da (188 

Training, 42 Test) 

 

Elaborare specificaţii şi metodologie la identificarea dependenţei liniare  

Coeficient de corelaţie Definiţie Formule de calcul 

1. Coeficient de 

corelaţie Pearson 

Masură a intensităţii şi 

direcţiei relatiei lineare a 

două variabile cantitative; 

  

m estm i est i

Pr s
2 2

m estm i est i

(Y Y )(Y Y )
r

(Y Y ) (Y Y )

 

 

 


 



 
unde Ym-i sunt valorile măsurate, iar 

mY  este valoarea medie masurată; 

2. Coeficient de 

corelaţie Spearman 

Masură (neparametrică) a 

corelaţiei între două 

variabile (care nu sunt 

neaparat cantitative) despre 

a căror distribuţii de 

frecvenţe nu se face nici o 

presupunere; 

  
m est

m i est i

m est
m i est i

Y YY Y

Spm
2 2

Y YY Y

(R R )(R R )
r

(R R ) (R R )

 

 

 


 



 
 

unde RYm-i este rangul activităţii 

măsurate pe componenta i , iar est iYR
  

este media activitaţiilor estimate; 
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3. Coeficient de 

corelaţie Spearman-

Pearson  

Masură (neparametrică) a corelaţiei între două variabile semi-

cantitative; 

     
m est

m i est i

sQ

m est
m i est i

Y Ym est Y Ym i est i

2 2 2 2
m est Y Ym i est i Y Y

(R R )(R R )(Y Y )(Y Y )
r

(Y Y ) (Y Y ) (R R ) (R R )

 

 

 

 

  
 

   



   
 

4. Coeficient de 

corelaţie Kendall-tau 

Masură (neparametrică) a 

corelaţiei între două 

variabile ordinale; 

-exista 3 coeficienţi de 

corelaţie Kendall:tau-a, tau-

b si tau-c 

 τKen,a = (C-D)/[n(n-1)/2]; 

τKen,b=(C-D)/[(n(n-1)/2-t)(n(n-1)/2-

u)] 

τKen,c = 2(C-D)/n2,  

unde  

C=numărul perechi concordante; 

D= numărul perechi disconcordante; 

E=numărul perechi egale; 

5. Coeficient de 

corelaţie Gamma 

Masură a asocierii între 

două variabile, care conţin 

valori lipsă; 

Γ = (C-D)/(C+D), 

unde 

C=numărul perechi concordante 

 (perechile (Ym-j; Yest-j) si (Ym-i; 

Yest-i) sunt concordante dacă 

diferenţele Ym-j - Ym-i şi Yest-j - Yest-

i au acelasşi semn); 

D= numărul perechi disconcordante 

(dacă diferenţele Ym-j - Ym-i şi Yest-j - 

Yest-i au semne diferite); 

Interpretarea coeficientului de corelaţie Pearson: 

-1≤ rPrs ≤1; 

rPrs≥0.80 indica o legatură puternică de directă proporţionalitate între cele două variabile după cum 

rPrs≤0.5 indică o corelaţie slabă între variabile; 

coeficientul de determinare rPrs2 oferă informaţii despre procentul în care variaţia variabilei 

dependente se datorează relaţiei lineare; 

Semnificaţia testului: 

Testul Student poate fi utilizat pentru a determina dacă valoarea coeficientului de corelaţie este 

semnificativă statistic, cu nivelul de semnificaţie de 0.01( sau 0.05); 

Ipoteza nulă H0: rPrs = 0 (nu există corelaţie între variabile) 

Ipoteza alternativă H1: rPrs <> 0 (nu există corelaţie între variabile) 

Dacă pentru pentru un nivel de semnificţie de 0.01, p-value asociat lui tPrs,df este mai mic decât 0.01 

înseamnă că se respinge ipoteza nulă, adică acceptăm ipoteza alternativă. Există corelaţie între 

variabilele studiate; 

Formula folosită pentru calculul parametrului testului Student este: 

2

2

r1

r
2nt




 
Formula folosită pentru calculul parametrului testului Fisher este: 

 
2

2

r1

r2n
F






 
Interpretarea coeficientului de corelaţie Spearman: 

Pentru calculul coeficientului Spearman se definesc rangul asociat fiecărei valori măsurate (RankYm) 

şi rangul asociat fiecărei valori estimate(RankYest), ranguri ce corespund poziţiei respectivei valori în 

seria ordonată. În cadrul acestei etape de definire a rangurilor, se vor lua în considerare cel mai mare şi 

cel mai mic rang , cu observaţia că pentru două valori egale, rangul este definit ca fiind media 

rangurilor corespunzătoare celor două valori. 

 Interpretarea coeficientului de corelaţie Spearman este identică cu cea a coeficientului de 
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corelaţie Pearson. 

Semnificaţia testului: 

Testul Student poate fi utilizat pentru a determina dacă valoarea coeficientului de corelaţie este 

semnificativă statistic, cu nivelul de semnificaţie de 0.01 

Ipoteza nulă H0: rSpm = 0 (nu exista corelaţie între perechi de ranguri) 

Ipoteza alternativă H1: rSpm <> 0 ( există corelaţie între perechi de ranguri) 

Dacă pentru pentru un nivel de semnificaţie de 0.01, p-value asociat lui tPrs,df este mai mic decât 0.05 

înseamnă că se respinge ipoteza nulă, adică acceptăm ipoteza alternativă. Există corelaţie între 

variabilele studiate. 

Formula folosită pentru calculul parametrului testului Student este: 

2

sp

Sp

r1

2nr
t






 
Interpretarea coeficientului de corelaţie Pearson-Spearman (Spearman-semicantitativ): 

-identică cu cea a coeficientului de corelaţie Pearson; 

Semnificaţia testului: 

Testul Student poate fi utilizat pentru a determina dacă valoarea coeficientului de corelaţie este 

semnificativă statistic, cu nivelul de semnificaţie de 0.01 

Ipoteza nulă H0: rsQ = 0 = 0 (nu există corelaţie între perechi de ranguri) 

Ipoteza alternativă H1: rsQ = 0 <> 0 (nu există corelaţie între perechi de ranguri) 

Dacă pentru pentru un nivel de semnificaţie de 0.01, p-value asociat lui tPrs,df este mai mic decat 0.01 

înseamnă că se respinge ipoteza nulă, adică acceptăm ipoteza alternativă. Există corelaţie între 

variabilele studiate; 

Formula folosită pentru calculul parametrului testului Student este: 

2

S_P

S_P

r1

2nr
t






 
Interpretarea coeficientului de corelaţie Kendall 

dacă există un agrement între două ranguri şi cele două ranguri sunt identice atunci coeficientul de 

corelaţie este egal cu 1; 

dacă există un dezagrement între două ranguri şi unul din cele două ranguri este inversul celuluilalt 

atunci coeficientul de corelaţie este egal cu -1; 

pentru toate celelalte situaţii, coeficientul de corelaţie va avea valori cuprinse între -1 si 1, valori 

pozitive obţinându-se pentru agrement crescător;  

dacă rangurile sunt independente atunci coeficientul de corelaţie este egal cu 0; 

Semnificaţia testului: 

 Testul Z poate fi utilizat pentru a determina dacă valoarea coeficientului de corelaţie este 

semnificativă statistic, cu nivelul de semnificaţie de 0.05. 

Coeficientul de corelaţie Kendall tau-a: 

Ipoteza nulă H0: τKen,a = 0 (nu există corelaţie) 

Ipoteza alternativă H1: τKen,a <> 0 (există corelaţie) 

Formula folosită pentru calculul parametrului testului Z în cazul coeficientului de corelaţie Kendall 

tau-a este: 

2
 

a ,Ken

a ,Ken

s

DC
Z








 
unde variaţia este dată de formula: 

  
9

5n1nn
s2

a ,Ken




 
Coeficientul de corelaţie Kendall tau-b: 

Ipoteza nulă H0: τKen,b = 0 (nu există corelaţie) 

Ipoteza alternativă H1: τKen,b <> 0 (există corelaţie) 
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Formula folosită pentru calculul parametrului testului Z în cazul coeficientului de corelaţie Kendall 

tau-b este: 

2
 

b ,Ken

b ,Ken

s

DC
Z








 
unde variaţia este dată de formula: 

b,Kena ,Kenb ,Ken
Tiedss 22

 
 

 Coeficientul de corelaţie Kendall tau-c: 

Ipoteza nulă H0: τKen,c = 0 (nu există corelaţie) 

Ipoteza alternativă H1: τKen,c <> 0 (există corelaţie) 

Elaborare specificaţii şi metodologie la identificarea regresiei simple 

Următorul tabel sumarizează metodele de regresie simplă: 

Nr Metoda Varianta Ecuaţia  Formula de calcul 

1 liniară 1 Y=aX  a = M(Y)/M(X) 

2 liniară 2 Y=aX (Y-aX)2 = min 

3 liniară 3 Y=aX (X-Y/a)2 = min 

4 liniară 4 Y=aX a = √M(Y2)/M(X2) 

5 liniară 5 Y=aX+b (aX/b-Y/b+1)2 = min 

6 liniară 6 Y=aX+b (Y-aX-b)2 = min 

7 liniară 7 Y=aX+b (X-Y/a+b/a)2 = min 

8 liniară 8 Y=aX+b a = √M(Y2)/M(X2) 

b= M(Y)-aM(X) 

9 hiperbolică 1 (X+a)(Y+b)-c=0 a, b şi c după 

formulele de mai jos 

 C(X,Y) M(XY) M(X)M(Y)  , c ab aM(Y) bM(X) M(XY)     

 
 

2 2 2

2 2

M(XY)C(X,XY) M(X )C(Y,XY) M(X)M(Y) M(XY ) M(X Y)
a

M(Y )C(X,X) M(XY)C(X,Y) M(X)M(Y) M(XY) M(X )

  


  
 

 
 

2 2 2

2 2

M(XY)C(Y,XY) M(Y )C(X,XY) M(X)M(Y) M(X Y) M(XY )
b

M(Y )C(X,X) M(XY)C(X,Y) M(X)M(Y) M(XY) M(X )

  


  
 

10 hiperbolică 2 Y=a+bX-1 (X(Y-a)-b)2 = min 

11 hiperbolică 3 Y-1=a+bX-1 (Y-1-a-bX-1)2 = min 

Elaborare specificaţii şi metodologie la predicţie bazată pe regresie (metoda leave_one_out): 

 Metoda constă în următoarele etape: 

determinarea valorilor estimate (YY) pe baza ecuaţiei modelului de regresie lineară: Y=aX+b 

eliminarea pe rând a câte unei valori din mulţimea valorilor observate; 

determinarea valorilor prezise pe baza ecuaţiei noului model de regresie lineară, în care coeficienţii (ai) 

şi (bi), 1≤i≤n, n = numărul de valori observate (măsurate) sunt obţinuţi prin minimizarea sumei 

pătratelor distanţelor între valorile observate şi cele estimate: 

YYYi = aiXi+bi, (ai, bi) din 

  minbXaY
n

ij
1j

2

ijij 



, i = 1..n 

Elaborare specificaţii şi metodologie la metoda de calcul a intervalului de încredere pentru variabile 

distribuite binomial 

 Definiţia formală a intervalului de confidenţă este aceea că un interval de confidenţă oferă un 

şir de valori estimate, şir care este cel mai probabil să includă un parametru necunoscut al populaţiei, 

valorile estimate fiind calculate pe un eşantion. 

 Dacă din populaţie se extrag in mod repetat, eşantioane independente şi se calculează câte un 

interval de confidenţă pentru fiecare eşantion, atunci un anumit procent al intervalelor va conţine 
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parametrul necunoscut al populaţiei. În general intervalele de confidenţă sunt calculate astfel încât 

procentul este 95%. Totuşi, procentul poate fi generic α. 

 Se ştie ca variabilele cantitative şi calitative ce rezultă din observabile pot fi clasificate în două 

distribuţii teoretice. Varibilele continue urmează de regulă, distribuţia normală (Laplace-Gauss) în 

timp ce varibilelele discrete urmează o distribuţie binomială. 

 Distribuţia normală a fost introdusă de De Moivre în contextul aproximării unei distribuţii 

binomiale cu un n mare. Mai târziu rezultatele au fost extinse de Laplace în teorema care acum este 

cunoscută sub numele de Teorema lui De Moivre-Laplace. 

 Estimarea intervalelor de încredere pentru proporţii utilizând o distribuţie normală a fost foarte 

utilizată în simulare, mai ales din cauza faptului că în practică era mai uşor ca aproximarea normală să 

fie utilizată pentru compararea cu alţi estimatori apropiaţi. 

Dacă pe un eşantion de talie n considerăm variabila X ce urmează o distribuţie binomialǎ atunci 

probabilitatea de a obţine valoarea Y( 0≤Y≤n) este dată de formula: 
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 Media, respectiv variaţia distributiei binomiale sunt: 

 

 
 

n

XnX
X,nVar

,XX,nM






 
 Probabilitatea de a obţine variabila normală Y care are media M(n, X) si variaţia Var(n,X) este: 
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 Întrucât noua variabilă normala depinde doar de medie si dispersie, înlocuind media şi dispersia 

din formula distribuţiei binomiale s-a obţinut: 
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 Eroarea de aproximare a distribuţiei binomiale a variabilei Y printr-o distribuţie normală este 

dată de formula: 

     Y,X,nPY,X,nPY,X,nErr NB 
 

 Având în vedere că probabilitatea lui Y descreşte odată cu cresterea dispersiei lui X, funcţia de 

eroare poate fi discretizată prin: 

 
     

 








 n1Y,X,nP,                                       0

n1Y,X,nP  ,Y,X,nPY,X,nP
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 Evaluarea intervalelor de încredere pentru variabile distribuite binomial se pot evalua cu 

metodele date în tabelul următor: 

Metoda Formula 
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 Eroarea experimentalǎ pentru distribuţia binomialǎ corespunzǎtoare unui eşantion de volum n 

este datǎ de formula: 

 

 
 

 
 

 











1n

1Y

XY,X,nCIXY,X,nCI

Y,X,ndBin

Y,X,ndBinY,X,ndBin

Y,X,nErr
M
L
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unde dBin(X,Y) este probabilitatea distribuţiei binomiale definitǎ prin relaţia (1), 
M

LCI  este limita 

inferioarǎ a intervalului de încredere determiat prin metoda M, iar 
M

UCI
 este limita inferioarǎ a 

intervalului de încredere determiat prin metoda M. 

 

Elaborare specificaţii şi metodologie la designul experimental 

Tehnica experimentului se bazează pe notiunea de observatie sau experiment. Experimentele 

sunt întotdeauna empirice şi cu toate acestea uneori doar masuratorile nu formează un experiment. 

Experimentele implică mai mult stabilirea unui anumit nivel de control şi manipularea unuia 

sau a mai multor factori de interes decât stabirirea cauzei şi efectului. 

Definiţia din dicţionar a experimentului este aceea de a determina eficacitatea unui lucru 

neîncercat anterior sau aceea de e examina validitatea unei ipoteze sau de a demonstra un adevăr 

cunoscut. 

Prima etapă în formularea unui experiment este definirea câtorva termeni, cum ar fi: 

 Propoziţii, ipoteze 

 Presupunerile ce trebuiesc făcute (ele determină scopul şi identifică domeniile care nu pot fi 

investigate); 

 Identificarea variabilei (variabilelor) dependente (sunt datele de ieşire, rezultatele); 

 Identificarea variabilelor independente (ele sunt datele de intrare care luate împreună formează 

spaţiul experimental); 

 Care dintre variabilele independente poate fi controlată; 

În general, statisticianul nu studiază un caracter al populaţiei pe întreaga mulţime de elemente, 

din mai multe motive, dintre care menţionăm următoarele: 

 Talia populaţiei poate fi foarte mare sau chiar infinită ceea ce face imposibilă o “observare” 

exhaustivă a întregii populaţii. 

 Eşantioanele pot fi studiate mai rapid decât populaţiile. 

 Studiul caracterului pe întreaga populaţie este frecvent imposibil, deoarece poate distruge 

populaţia.  

 In anumite situaţii nu se mai pot obţine informaţii decât despre o parte a populaţiei.  

 Rezultatele observaţiilor pe eşantioane adesea sunt mai precise decât rezultatele bazate pe 

observarea populaţiei în totalitate, deoarece la nivelul unui eşantion se controlează mai uşor 

procesul şi tehnicile de observare, acestea menţinându-se cu un efort mai mic în standardele de 

eroare acceptate. 

 Costul şi resursele necesare (umane, materiale, etc.) pentru observarea exhaustivă a unei 

populaţii pot de asemenea să fie un motiv pentru utilizarea eşantioanelor. 

 Acestea sunt câteva raţiuni pentru care o populaţie este studiată cu ajutorul unei submulţimi a 

ei de talie mai mică care să permită un studiu exhaustiv al ei. 

 Un bun eşantion trebuie să constituie o imagine redusă cât mai adecvată şi fidelă a întregii 

populaţii pentru care se doreşte studierea unui caracter anume. In caz contrar, se spune că 
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eşantionul este nereprezentativ (sau cu "bias"). Alegerea eşantionului şi culegerea datelor 

necesare studiului propus constituie partea cea mai lungă şi mai laborioasă a acestui studiu. In 

scopul generalizării sau extrapolării la întreaga populaţie a rezultatelor obţinute pe eşantion 

(care este obiectivul statisticii inductive) este de dorit ca acesta să reprezinte cât mai bine 

posibil populaţia vizată. 

Pentru ca un eşantion să fie reprezentativ pentru populaţia din care este extras, el trebuie să 

satisfacă două condiţii principale: 

 condiţie de ordin cantitativ: talia sau efectivul eşantionului trebuie să fie suficient de mare, 

 condiţie de ordin calitativ: eşantionul trebuie extras aleator (sau întâmplător) din populaţie. 

Cel mai bun mijloc de a asigura că un eşantion va permite inferenţe corecte este utilizarea 

eşantioanelor probabiliste în care pentru fiecare subiect al populaţiei este cunoscută probabilitatea 

(şansa) de a fi inclus în eşantion. 

Elaborare specificaţii şi metodologie la metode de eşantionare  

Patru metode de eşantionare sunt folosite pentru a obţine eşantioane probabiliste: 

 eşantionarea simplu randomizată 

 eşantionarea sistematică 

 eşantionarea stratificată 

 eşantionarea cluster.  

Un eşantion simplu randomizat este o selecţie formată din subiecţi extraşi la întâmplare din 

populaţia statistică. În acest caz se presupune că fiecare subiect are aceiaşi şansă de a fi inclus în 

eşantion. 

Astfel pentru obţinerea unui eşantion aleator se poate utiliza o metodă de randomizare bazată 

pe procedee de generare de numere aleatoare (de exemplu, funcţiile RAND sau RANDBETWEEN din 

EXCEL). Prin această metodă fiecare element al populaţiei primeşte un număr de identificare, astfel că 

este disponibilă pentru eşantionare o listă de numere de identificare numită structură de eşantionare. 

Eşantionarea sistematică este aceia prin care este selectat pentru a fi inclus în eşantion fiecare 

al k-lea element din structura de eşantionare. Numărul k se obţine împărţind talia populaţiei la talia 

dorită a eşantionului. 

Eşantionarea sistematică nu este indicat să fie folosită atunci când în structura de eşantionare ar 

putea apare o periodicitate. 

iii) Există şi alte metode de metode de eşantionare mai complexe, cum ar fi, de exemplu, eşantionarea 

stratificată. Pentru aceasta, se împarte populaţia în mai multe subgrupe relevante numite straturi şi se 

constituie eşantionul prin extrageri aleatoare din straturi. Fiecare strat poate fi reprezentat în eşantion 

în funcţie de importanţa sa în populaţie. 

Eşantionarea cluster. Un eşantion aleator de clusteri se obţine printr-un procedeu în două etape 

în care într-o primă etapă se împarte populaţia în clusteri şi apoi se selectează aleator o submulţime de 

clusteri. În mod obişnuit alegerea clusterilor se bazează pe criterii geografice, iar acest procedeu este 

aplicat în special în studiile epidemiologice. 

Eşantionarea nonprobabilistă este aceia în care nu este cunoscută probabilitatea ca o entitate să 

fie selectată. Eşantioanele obţinute în acest mod adesea au bias de selecţie. 

Asignarea aleatoare. In anumite studii experimentale cum ar fi trialurile clinice randomizate, 

prima dată pe baza unor criterii adecvate subiecţii sunt selectaţi pentru a fi incluşi în studiu. Apoi 

fiecăruia dintre aceşti subiecţi trebuie să li se atribuie un anumit tratament. Dacă această atribuire a 

tratamentului este aleatoare atunci procedeul se numeşte atribuire aleatoare. Acest procedeu de 

asignare aleatoare are ca scop ca grupurile ce primesc diferite tratamente să fie cât mai asemănător 

posibil. 

Populaţia ţintă şi populaţia de selecţie. In anumite studii clinice, pacienţii incluşi în eşantionul 

de studiu nu sunt totdeauna prelevaţi din populaţia pentru care cercetătorul doreşte să generalizeze 

concluziile studiului. În locul acestei populaţii, numită populaţie ţintă, cercetătorul utilizează frecvent 

o populaţie de subiecţi disponibili care verifică anumite condiţii. Această populaţie din care de fapt 

este prelevat eşantionul (sau eşantioanele) se numeşte populaţia de eşantionare sau selecţie. Pentru a 

face inferenţe relativ la populaţia ţintă pe baza populaţiei de selecţie trebuie ca aceasta să fie 
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reprezentativă pentru populaţia ţintă, aceasta însemnând că cele mai importante caracteristici au aceiaşi 

distribuţie în cele două populaţii.  

În anumite tipuri de studii sunt necesare cel puţin două eşantioane. Aceste eşantioane pot fi 

extrase sau prelevate din populaţia ţintă în două feluri: dependent sau independent. 

În cazul eşantioanelor independente: 

 prelevarea unuia nu influenţează prelevarea celuilalt, 

 nu au, în general, acelaşi număr de unităţi. 

Un caz al eşantioanelor dependente este cel implicând două eşantioane, care se spune că sunt 

eşantioane de observaţii perechi dacă au aceiaşi talie şi unităţile unui eşantion sunt în corespondenţă 

bijectivă cu unităţile celuilalt eşantion. 

În domeniul medical, de exemplu, datele statistice au diverse provenienţe. 

Un prim tip este cel al datelor obţinute din măsurători, care rezultă pe baza unor determinări 

cantitative ale unor proprietăţi susceptibile să varieze, în principiu de o manieră continuă, cum ar fi, 

spre exemplu, înălţimea, greutatea, presiunea sangvină, glicemia. 

Alte date statistice rezultă din enumerarea indivizilor, operaţie care furnizează în mod necesar 

date întregi. 

Aceste date de enumerare se obţin de regulă ca fiind numărul de indivizi ai unor grupe, stabilite 

în urma unor operaţii de clasificare după anumite criterii. 

Adesea, rezultatele de acest gen se exprimă şi sub forma de procente: în sângele unui anume 

individ s-au numărat 65,5% polynucleare, 8,2 % monocite şi 17,3% limfocite. 

O altă categorie de date sunt datele de înseriere (ordinale sau de ordonare), care reprezintă 

poziţia unor obiecte sau indivizi într-un "clasament" stabilit după anumite criterii. 

Datele de ordonare sunt frecvent utilizate, de exemplu, în anumite studii de psihologie 

experimentală şi în particular, în cele privind educaţia. In domeniul medical, un exemplu de astfel de 

date îl constituie şi stadiile unei boli. 

 

Elaborare specificaţii şi metodologie la colectarea datelor statistice medicale 

Clasificarea datelor statistice poate fi realizată ţinând seama de scalele de măsură utilizate. 

Astfel se disting următoarele scale de măsură: 

 Scala nominală este o scală pentru măsurarea variabilelor calitative ce pot lua un număr finit de 

valori care nu au nici o proprietate aritmetică şi nici nu admit o ordonare a valorilor. Datele 

evaluate după o scală nominală sunt numite observaţii calitative, deoarece ele descriu o calitate 

a unei persoane sau obiect studiat. Unele dintre aceste scale au doar două valori şi atunci 

observaţiile sunt binare. Multe dintre clasificările din domeniul medical sunt evaluate pe o 

scală nominală cum ar fi: rezultatul unui tratament medical, expunerea la un factor. 

 Scala ordinală este o scală utilizată în cazul variabilelor care pot lua valori într-o mulţime 

discretă finită de valori, care nu au nici o proprietate aritmetică, dar care însă posedă o anumită 

ordonare a acestor valori. 

 Scala interval este o scală utilizată în cazul variabilelor cantitative continue (ce pot lua valori 

într-un interval) şi pentru care diferenţa între două valori ale scalei are sens. 

 Scala de tip raţie sau raport este utilizată în cazul variabilelor cantitative continue pentru care 

atât diferenţa cât şi câtul a oricăror două valori de pe scală au sens. Această scală are un zero 

absolut şi nu acceptă valori negative. 

Elaborare specificaţii şi metodologie la colectarea datelor în studii medicale 

Pentru o cercetare clinică, culegerea datelor se realizează în funcţie de: 

 obiectivele propuse 

 tipul studiului 

 modalităţile de alegere a subiecţilor 

 timpul disponibil 

 resursele financiare şi umane disponibile 

 procedura folosită şi  
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 accesul la date. 

Pentru studiile epidemiologice culegerea datelor reprezintă principala etapă a cercetării. 

Conceperea unui chestionar şi completarea lui cu datele obţinute din teren poartă denumirea de anchetă 

epidemiologică. Din aceste motive studiile epidemiologice sunt clasificate în funcţie de tipul de 

anchetă (exemplu: longitudinale, transversale, prospective, retrospective etc.). 

În studiile clinice, criteriile de alegere a modului de culegere a datelor sunt multiple: 

 În funcţie de populaţia cuprinsă în studiu culegerea datelor poate fi: 

 Exhaustivă – cuprinzând toţi subiecţii populaţiei ţintă (populaţia ale cărei caracteristice sunt 

luate în studiu). De cele mai multe ori acest lucru este aproape imposibil de realizat pentru 

că:  

 în studiile clinice – costurile ar fi foarte ridicate iar durata studiului îndelungată 

 în studiile biologice – ar duce la alterarea întregii populaţii statistice (exemplu: testarea 

eficienţei unui vaccin sau al unui produs terapeutic) 

 Prin eşantionare – alegând din populaţia ţintă un grup de subiecţi – eşantionul. Acesta 

trebuie să fie reprezentativ prin talie şi componenţă pentru populaţia ţintă, numai astfel 

rezultatele obţinute pe eşantion putând fi extrapolate asupra întregii populaţii vizate prin 

metode ale statisticii inferenţiale. 

 În funcţie de durata culegerii datelor poate fi: 

o Transversală - permiţând la un moment dat un studiu al unui grup de subiecţi 

o Longitudinală - permiţând culegerea informaţiilor în mod repetat într-un interval de timp 

prestabilit pe un anumit grup de subiecţi. În culegerea de date de tip longitudinal în funcţie 

de accesul la date culegerea poate fi: 

 Retrospectivă - din documente medicale 

 Prospectivă – culegând date prestabilite la intervalele prevăzute în protocolul 

studiului, într-un timp determinat de la data debutului studiului. 

În studiile clinice observaţionale, cele în care cercetarea se bazează pe urmărirea în evoluţia sa 

naturală a unui fenomen biologic (fără intervenţia experimentatorului), culegerea datelor se realizează 

în funcţie de modul alcătuirii grupei/grupelor de subiecţi luaţi în studiu. 

Se pot evidenţia astfel trei tipuri de culegere a datelor. 

Culegere de tip eşantion reprezentativ – în care grupul de subiecţi studiaţi este reprezentativ 

pentru populaţia ţintă la care se vor extrapola rezultatele obţinute. Acest tip de eşantion poate fi la fel 

de bine utilizat pentru un studiu descriptiv (descrierea unui fenomen de sănătate) cât şi pentru unul 

analitic (în care este obligatorie compararea a cel puţin două grupuri de subiecţi).  
 B+ B-  

FR+ a b ne+ 

FR- c d ne- 

 nB+ nB- N 

În acest tip de culegere a datelor se fixează de la început numărul total al subiecţilor luaţi în 

studiu = N (calculabil ca talie după criterii de eşantionare, în funcţie în principal de dimensiunea 

populaţiei ţintă şi prevalenţa afecţiunii studiate). 

Datele culese pot fi înscrise într-un tabel de contingenţă 2x2 (tabel ce cuprinde rezultatele a 

două sau mai multe seturi de observaţii discrete prezentate astfel în scopul analizării relaţiei ce există 

între ele), diferenţiind astfel patru categorii de subiecţi: 

a= veritabil pozitivi – bolnavi cu prezenţa factorului de risc 

b= fals pozitivi – indemni de boală, dar cu factorul de risc prezent 

c= fals negativi – bolnavi fără factorul de risc 

d= veritabili negativi – indemni de boală şi fără factori de risc. 

Aceste categorii sunt realizate în funcţie de apartenenţa subiectului la următoarele grupuri: 

FR+= factor de risc prezent 

FR-= factor de risc absent 

B+= purtător al bolii 

B-= indemn de boală (nu se utilizează termenul de sănătos pentru că acesta presupune a fi indemn de 
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orice altă boală şi în afara celei studiate). 

Ne+= numărul total al celor expuşi la factorul de risc 

ne-= numărul total al celor neexpuşi la factorul de risc 

nB+ = numărul total al celor bolnavi (purtători ai bolii luate în studiu) 

nB- = numărul total al celor indemni de boala luată în studiu. 

Asupra grupelor astfel alcătuite se vor putea efectua prelucrări statistice. Acest tip de culegere a 

datelor permite efectuarea celor mai multe tipuri de calcule, neexistând îngrădiri de eşantionare astfel: 

o calcularea prevalenţei bolii 

o calcularea frecvenţei expunerii 

măsurarea gradului de asociere între factorul incriminat (de risc sau prognostic) şi boală. 

Limitele acestui tip de culegere rezidă în dificultăţile de urmărire a unui număr mare de 

subiecţi ridicând probleme de cost, riscul scăderii interesului subiecţilor pentru studiu, riscul numărului 

mare de pierduţi din vedere. 

Culegerea de tip expus - nonexpus împarte subiecţii luaţi în studiu în două categorii respectiv 

cei expuşi şi cei neexpuşi la factorul de risc (sau de prognostic) studiat. Cercetarea poate urmări 

frecvenţa evenimentelor induse de factorul de risc luat în studiu, eventual diferit în grupul expus faţă 

de nonexpuşi. Se fixează factorul de expunere şi se studiază apariţia în timp a îmbolnăvirii (boala în 

acest tip de culegere fiind factorul aleator).  

Numărul subiecţilor din cele două grupe poate fi identic sau diferit. 
 B+ B-  

FR+ a b ne+ 

FR- c d ne- 

 nB+ nB- N 

Prin prestabilirea celor două grupe ne+ şi ne- pe baza unor criterii clare de incluziune şi 

excluziune (criterii de eligibilitate pentru apartenenţa unui subiect la un anumit grup de studiu), 

calculele statistice se pot efectua între componenta de deasupra şi sub linia îngroşată a tabelului de 

contingenţă. Nu sunt posibile comparaţii şi calcule între componentele din stânga şi dreapta tabelului, 

studiul urmărind de fapt apariţia afecţiunii la cele două grupe prestabilite. Se pot compara aşadar între 

cele două grupe proporţia de subiecţi bolnavi dau nu şi frecvenţa expunerii. 

Avantajului tipului de culegere expus - nonexpus rezidă în posibilitatea alcătuirii de grupe mai 

mici de subiecţi dar ca neajuns major apar multiple probleme de urmărire a subiecţilor. 

Culegerea de tip “caz – martor” începe prin predefinirea a două grupe de subiecţi: 

B+ = bolnavi = grupul caz 

B- = indemni de boală = grupul martor, 

criteriul principal de incluziune sau excluziune într-un grup sau altul fiind prezenţa sau absenţa bolii. 

Se fixează (se prestabileşte) deci boala şi se studiază în general retrospectiv (în trecut) prezenţa 

expunerii (factorului de risc sau de prognostic) în apariţia (sau evoluţia) îmbolnăvirii. Astfel în acest 

tip de culegere boala devine factorul controlat iar expunerea factorul aleator, 
 B+ B-  

FR+ a b ne+ 

FR- c d ne- 

 nB+ nB- N 

nB+ putând fi identic sau diferit de nB-. 

Calcule şi comparaţii se pot face numai între grupele prestabilite B+ şi B-, respectiv coloana 

din dreapta şi din stânga a tabelului de contingenţă, despărţite prin linia verticală îngroşată. Pot fi 

comparate proporţiile celor expuşi dar nu poate fi calculată frecvenţa bolii.  

Rezultate semnificative prin acest tip de culegere a datelor se pot obţine şi la grupe cu număr 

mai mic de subiecţi, ca în cazul eşantionului reprezentativ; de aceea modul de culegere corespunde 

pentru studiul îmbolnăvirilor cu cazuri rare. 

Culegerea datelor realizându-se în momentul când boala este deja cunoscută, pot să apară 

aprecieri subiective atât din partea celui care culege datele (experimentator) cât şi a subiectului urmărit 

(bolnavul). Apare deci riscul mare al erorilor sistematice de culegere. 
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 Elaborare specificaţii şi metodologie la colectarea datelor experimentale 

  Ideea de design al experimentelor a fost introdusă de Fisher în 1920 care a demonstrat utilitatea 

acestui concept în domeniul agriculturii, analizând problema de optimizare a recoltelor tinând cont de 

diverşi factori (apă, ploaie, soare,condiţii de sol). În 1986, Taguchi a continuat idea de design 

experimental, prin împartirea problemelor de optimizare în două categorii: 

Probleme statice (problemele în care există câţiva factori de control ce decid valoarea dorită a 

funcţiei). Metode folosite în astfel de probleme sunt: 

o Aproximarea Smaller-the-Better este folosită când: 

o Valorea ideală pentru toate caracteristicile nedorite este zero; 

o Valoarea ideală este finită şi este definit maximul sau minimul ei;  

o Aproximarea Nominal-the-Best este folosită cănd este asteptată o anumită valoare si nu se doreste 

nici maximul nici minimul; 

Aproximarea Larger-the-Better este folosită în metoda Taguchi, metodă ce are la bază un 

model care cuprinde trei etape: 

o proiectarea sistemului; 

o proiectarea parametrilor; 

o proiectarea toleranţelor. 

În metoda Taguchi etapa de proiectare a parametrilor este facută în aşa fel încât să se obţină un 

proiect ROBUST, adică insensibil, pe cât posibil, la variaţii normale ale mediului produsului. 

În acest scop, Taguchi a introdus noţiunea de parametri critici de proiectare pentru acei 

parametri a căror variaţie influenţează foarte mult calitatea / funcţionarea produsului. În principiu, 

aceşti parametri trebuie controlaţi în proiect prin toleranţe foarte strânse, în timp ce restul parametrilor 

trebuie lăsaţi cu toleranţe relaxate pentru a scădea costurile. 

Taguchi propune abordarea problematicii prin 2 instrumente: 

o Elaborarea funcţiei obiectiv pe unul din modelele de mai sus 

o Tehnica experimentelor (metoda matricelor ortogonale). 

Metoda şirurilor ortogonale este o metodă de optimizare a proceselor industriale, care 

asemenea altor tehnici de optimizare are ca şi obiective: 

o Profit maxim; 

o Configuraţie cât mai bună a maşinilor; 

o Alocare optimă a materialelor; 

o Alocare optimă a forţelor de muncă în timp minim; 

 Metoda Taguchi constă în următoarele etape: 

o identificarea factorilor controlabili şi necontrolabili; 

o conceperea tabelelor de testare, separat pentru factorii controlabili şi cei necontrolabili; 

o construirea matricei ortogonale a experimentelor prin combinarea tabelelor de testare pe orizontală 

şi pe verticală 

o efectuarea experimentelor ce corespund fiecărei căsuţe din matricea ortogonală, pe orizontală în 

tabloul factorilor controlabili şi pe verticală în tabloul factorilor necontrolabili; 

o calculul raportului semnal / zgomot pentru fiecare linie a matricei ortogonale. 

Probleme dinamice (există o intrare ce va decide rezultatul): 

Senzitivitatea pantei: panta trebuie să aiba o valoare dată (de obicei 1) când funcţia rezultat 

este: 

 caracteristică nedorită( poate fi tratată ca o problemă de tip Smaller-the-Better) 

 caracteristică dorită(poate fi tratată ca o problemă de tip Larger-the-Better) 

Linearitatea (Larger-the-Better): este folosită când caracteristicile dinamice trebuie sa aibă 

proporţionalitate între intrare şi rezultat; 

De fapt obiectivul optimizării procesului de prelucrare ar fi: calitate maximă-pierderi minime-

productivitate maximă.Pentru determinarea celor mai bune valori ale parametrilor implicaţi in procesul 

de prelucrare, se poate utiliza analiza factorială.  

 În opoziţie cu analiza factorială, aproximarea lui Taguchi reduce numărul de experimente la un 

model rezonabil în termeni de cost şi timp, prin folosirea şirurilor ortogonale. Ea este utilizată în 



 68 

domenii diferite ca: fizică, chimie, ştiinţe agricole, statistică, management şi afaceri, medicină.  

 Alegerea şirurilor ortogonale potrivite pentru problema studiată este principala dificultate a 

aproximării lui Taguchi. În literatura de specialitate sunt cunoscute multe şiruri ortogonale însă nu a 

fost găsită o schemă completă care să conţină toate şirurile ortogonale corespunzătoare chiar şi unui 

număr mic de experimente. 
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Anul 2007. Activitatea 7. Testare şi validare model 
 

Modelul analizei de dependenţe liniare a fost implementat în PHP. În continuare se prezintă 

testarea şi validarea acestuia pe un set de date din literatura de specialitate: 

Setul de date 
id d_IP d_IR d_Cr d_RSD d_Volum 

1 0 0 4.9 0 0 

2 0 0 5.81 0 0 

3 1.46 0.81 4.69 4.1 114 

4 1.69 0.82 4.31 4.58 126 

5 1.97 0.82 4.77 5.11 139 

27 0.72 0.46 6.6 1.85 150 

28 0.92 0.61 3.29 2.58 157 

29 1 0.65 1.75 2.8 164 

30 1.02 0.63 1.75 2.67 160 

31 1.14 0.68 1.4 2.74 201 

53 0 0 0 0 0 

54 0 0 1.5 0 0 

55 1 0.69 1.89 2.77 187 

56 1.2 0.69 1.61 3.24 133 

57 1.27 0.7 1.75 3.33 160 

79 0.97 0.61 5.49 2.57 160 

80 0.97 0.6 2.81 2.47 137 

81 0.88 0.58 2.61 2.39 146 

82 0.82 0.57 2.27 2.31 156 

83 0.79 0.55 1.98 2.23 167 

 

Analiza completă a dependenţelor liniare în setul de date: 

Significant Correlation is set to: 0.707106781186548 

Significant Probability is set to: 0.01 

DESCRIPTIVE 

number of measurements: 20 

number of variables: 5 

QUANTITATIVE 

Pearson's correlation matrix 
r(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9529  0.0929  0.9968  0.7273  

d_IR    1  0.0024  0.9578  0.8749  

d_Cr      1  0.0928  -0.1078  

d_RSD        1  0.7234  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

F-ratio matrix 
F(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  177.5184  0.1568  2801.1466  20.2177  

d_IR    INF  0.0001  199.8466  58.757  

d_Cr      INF  0.1562  0.2116  

d_RSD        INF  19.7629  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pF(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  9.201e-11  0.6968  3.280e-21  2.792e-4  

d_IR    0  0.992  3.461e-11  4.480e-7  
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d_Cr      0  0.6973  0.651  

d_RSD        0  3.124e-4  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

t-ratio matrix 
t(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  9.1911  0.0366  37.3643  2.6448  

d_IR    INF  0  9.7784  5.0474  

d_Cr      INF  0.0365  0.0493  

d_RSD        INF  2.6057  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pt(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  3.218e-8  0.9712  1.637e-18  0.0165  

d_IR    0  1  1.259e-8  8.380e-5  

d_Cr      0  0.9713  0.9612  

d_RSD        0  0.0179  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

SEMI-QUANTITATIVE 

semi-Quantitative correlation matrix 
λ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9744  0.2626  0.9963  0.7814  

d_IR    1  0.0423  0.9779  0.8604  

d_Cr      1  0.263  0.2756  

d_RSD        1  0.7805  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

F-ratio matrix 
F(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  338.3177  1.3331  2427.7965  28.2213  

d_IR    INF  0.0323  394.0679  51.2985  

d_Cr      INF  1.3371  1.4798  

d_RSD        INF  28.0531  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pF(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  4.067e-13  0.2634  1.179e-20  4.746e-5  

d_IR    0  0.8594  1.096e-13  1.141e-6  

d_Cr      0  0.2627  0.2395  

d_RSD        0  4.909e-5  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

t-ratio matrix 
t(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  12.8365  0.2932  34.7766  3.2709  

d_IR    INF  0.0076  13.8793  4.6713  

d_Cr      INF  0.2941  0.3232  

d_RSD        INF  3.2588  

d_Volum          INF 
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Probability of wrong model matrix 
pt(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  1.693e-10  0.7727  5.857e-18  4.245e-3  

d_IR    0  0.994  4.692e-11  1.900e-4  

d_Cr      0  0.7721  0.7502  

d_RSD        0  4.360e-3  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

QUALITATIVE 

Spearman's correlation matrix 
ρ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9965  0.742  0.9958  0.8395  

d_IR    1  0.7462  0.9985  0.8461  

d_Cr      1  0.7455  0.7047  

d_RSD        1  0.842  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. 

F-ratio matrix 
F(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  2528.2032  22.0494  2142.0179  42.9544  

d_IR    INF  22.6198  5818.6434  45.346  

d_Cr      INF  22.5179  17.7616  

d_RSD        INF  43.8601  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pF(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  8.205e-21  1.801e-4  3.608e-20  3.698e-6  

d_IR    0  1.579e-4  4.687e-24  2.598e-6  

d_Cr      0  1.616e-4  5.212e-4  

d_RSD        0  3.230e-6  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. 

t-ratio matrix 
t(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  35.4911  2.7981  32.6577  4.2139  

d_IR    INF  2.8444  53.8965  4.3495  

d_Cr      INF  2.8362  2.4278  

d_RSD        INF  4.2657  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pt(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  4.082e-18  0.0119  1.786e-17  5.219e-4  

d_IR    0  0.0108  2.370e-21  3.863e-4  

d_Cr      0  0.011  0.0259  

d_RSD        0  4.652e-4  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. 

Kendall's correlation matrix 
τa(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9  0.0474  0.8947  0.2368  

d_IR    1  0.0105  0.9316  0.2632  

d_Cr      1  0.0158  0.2053  

d_RSD        1  0.2368  
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d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

Z-ratio matrix 
Z(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  5.548  -0.292  5.5155  1.46  

d_IR    INF  -0.0649  5.7426  1.6222  

d_Cr      INF  -0.0973  -1.2653  

d_RSD        INF  1.46  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pZ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  2.890e-8  1.2297  3.477e-8  0.1443  

d_IR    0  1.0517  9.321e-9  0.1048  

d_Cr      0  1.0775  1.7942  

d_RSD        0  0.1443  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

Kendall's correlation matrix 
τb(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9293  0.0481  0.9239  0.2446  

d_IR    1  0.0107  0.962  0.2717  

d_Cr      1  0.016  0.2086  

d_RSD        1  0.2446  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

Z-ratio matrix 
Z(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  5.5987  -0.2933  5.566  1.4733  

d_IR    INF  -0.0652  5.7951  1.637  

d_Cr      INF  -0.0978  -1.2711  

d_RSD        INF  1.4733  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pZ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  2.160e-8  1.2307  2.607e-8  0.1407  

d_IR    0  1.052  6.827e-9  0.1016  

d_Cr      0  1.0779  1.7963  

d_RSD        0  0.1407  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

Kendall's correlation matrix 
τc(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.855  0.045  0.85  0.225  

d_IR    1  0.01  0.885  0.25  

d_Cr      1  0.015  0.195  

d_RSD        1  0.225  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

Z-ratio matrix 
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Z(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  5.3188  -0.2787  5.2877  1.3997  

d_IR    INF  -0.0619  5.5054  1.5552  

d_Cr      INF  -0.0929  -1.2076  

d_RSD        INF  1.3997  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pZ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  1.045e-7  1.2195  1.239e-7  0.1616  

d_IR    0  1.0494  3.684e-8  0.1199  

d_Cr      0  1.074  1.7728  

d_RSD        0  0.1616  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

Gamma correlation matrix 
Γ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  1  0.9553  0.0503  0.9341  0.2514  

d_IR    1  0.0112  0.9779  0.2809  

d_Cr      1  0.0166  0.2179  

d_RSD        1  0.2486  

d_Volum          1 

r BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted. R RED: Hypothesis of linear dependence is 

rejected. 

Z-ratio matrix 
Z(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  INF  5.6257  0.0156  5.3783  0.3896  

d_IR    INF  0.0008  5.895  0.4864  

d_Cr      INF  0.0017  0.2926  

d_RSD        INF  0.381  

d_Volum          INF 

Probability of wrong model matrix 
pZ(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  0  1.847e-8  0.9876  7.518e-8  0.6968  

d_IR    0  0.9994  3.748e-9  0.6267  

d_Cr      0  0.9986  0.7698  

d_RSD        0  0.7032  

d_Volum          0 

p BLUE: Hypothesis of linear dependence can be accepted with 99% of success. P RED: Hypothesis 

of linear dependence is rejected for 95% confidence. 

GLOBAL 

All correlation and probability matrices matrix 
allr,p(XX)  d_IP  d_IR  d_Cr  d_RSD  d_Volum  

d_IP  YES  YES  NO  YES  NO  

d_IR    YES  NO  YES  NO  

d_Cr      YES  NO  NO  

d_RSD        YES  NO  

d_Volum          YES 

 

Modelul designului de experiment prin şiruri ortogonale a fost testat. În continuare sunt redate şirurile 

ortogonale şi testarea acestora folosind Microsoft Excel®: 
Tablou ortogonal Verificare 

42×21 
Factori (nivele) 

A(4) B(4) C(2) 
  A(4) B(4) C(2) 

A(4) 1   
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1 0 2 0 

2 1 0 1 

3 2 3 1 

4 3 1 0 
 

B(4) 0 1  

C(2) 0 0 1 
 

23 
Factori (nivele) 

A(2) B(2) C(2) 

1 0 1 0 

2 1 1 1 

3 0 0 1 

4 1 0 0 
 

  A(2) B(2) C(2) 

A(2) 1   

B(2) 0 1  

C(2) 0 0 1 
 

61×32 
Factori (nivele) 

A(6) B(3) C(3) 

1 0 1 0 

2 1 1 2 

3 2 0 1 

4 3 2 2 

5 4 2 0 

6 5 0 1 
 

  A(6) B(3) C(3) 

A(6) 1   

B(3) 0 1  

C(3) 0 0 1 
 

33 
Factori (nivele) 

A(3) B(3) C(3) 

1 0 1 1 

2 1 0 2 

3 2 2 2 

4 0 1 1 

5 1 2 0 

6 2 0 0 
 

  A(3) B(3) C(3) 

A(3) 1   

B(3) 0 1  

C(3) 0 0 1 
 

32×21 
Factori (nivele) 

A(3) B(3) C(2) 

1 1 1 0 

2 1 1 1 

3 2 0 0 

4 2 2 1 

5 0 2 0 

6 0 0 1 
 

  A(3) B(3) C(2) 

A(3) 1   

B(3) 0 1  

C(2) 0 0 1 
 

35 
Factori (nivele) 

A(3) B(3) C(3) D(3) E(3) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 2 1 

3 0 2 0 2 2 

4 1 1 2 0 2 

5 1 2 1 0 1 

6 1 2 2 1 0 

7 2 0 1 1 2 

8 2 1 0 1 1 

9 2 1 1 2 0 
 

  A(3) B(3) C(3) D(3) E(3) 

A(3) 1     

B(3) 0 1    

C(3) 0 0 1   

D(3) 0 0 0 1  

E(3) 0 0 0 0 1 
 

94 
Factor (levels) 

A(9) B(9) C(9) D(9) 

1 0 0 7 5 

2 1 8 0 4 

3 2 1 1 1 

4 3 7 8 6 

5 4 6 6 0 

6 5 5 3 7 

7 6 2 2 8 

  A(9) B(9) C(9) D(9) 

A(9) 1    

B(9) 0 1   

C(9) 0 0 1  

D(9) 0 0 0 1 
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8 7 4 5 3 

9 8 3 4 2 
 

92×32 
Factori (nivele) 

A(9) B(9) C(3) D(3) 

1 0 1 1 0 

2 1 2 0 2 

3 2 4 2 1 

4 3 7 2 2 

5 4 8 1 1 

6 5 6 0 0 

7 6 5 1 0 

8 7 3 0 2 

9 8 0 2 1 
 

  A(9) B(9) C(3) D(3) 

A(9) 1    

B(9) 0 1   

C(3) 0 0 1  

D(3) 0 0 0 1 
 

91×33 
Factori (nivele) 

A(9) B(3) C(3) D(3) 

1 0 1 1 1 

2 1 1 0 0 

3 2 0 2 2 

4 3 1 0 2 

5 4 2 2 1 

6 5 2 1 0 

7 6 0 2 0 

8 7 2 1 2 

9 8 0 0 1 
 

  A(9) B(3) C(3) D(3) 

A(9) 1    

B(3) 0 1   

C(3) 0 0 1  

D(3) 0 0 0 1 
 

101×55 
Factori (nivele) 

A(10) B(5) C(5) D(5) E(5) F(5) 

1 0 0 0 0 2 2 

2 1 0 4 4 2 2 

3 2 4 4 1 0 3 

4 3 4 0 3 1 0 

5 4 3 1 4 3 4 

6 5 3 3 0 4 1 

7 6 2 3 2 4 1 

8 7 2 1 2 3 4 

9 8 1 2 3 1 0 

10 9 1 2 1 0 3 
 

  A(10) B(5) C(5) D(5) E(5) F(5) 

A(10) 1      

B(5) 0 1     

C(5) 0 0 1    

D(5) 0 0 0 1   

E(5) 0 0 0 0 1  

F(5) 0 0 0 0 0 1 
 

52×21 
Factori (nivele) 

A(5) B(5) C(2) 

1 0 0 1 

2 1 0 0 

3 2 1 1 

4 3 1 0 

5 4 2 1 

6 0 4 0 

7 1 4 1 

8 2 3 0 

9 3 3 1 

10 4 2 0 
 

  A(5) B(5) C(2) 

A(5) 1   

B(5) 0 1  

C(2) 0 0 1 
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Anul 2007. Obiective şi rezultate livrate pe etapă 

 

Obiectivul 1.1. Documentare la zi asupra metodelor de studiu relaţii structură-activitate 

Obiectivul a fost atins prin intermediul activităţilor 1-4 expuse anterior: 

 Identificare şi colectare metode SAR 

 Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări ştiinţifice/stagii de 

documentare-cercetare 

 Sumarizare şi stocare metode SAR 

 Achiziţie, instalare, testare şi configurare aparatură suport 

 

Obiectivul 1.2. Elaborare model matematic 

Obiectivul a fost atins prin intermediul activităţilor 5-7 expuse anterior: 

 Dobândire competenţe complementare prin participări la manifestări ştiinţifice/stagii de 

documentare-cercetare 

 Elaborare specificaţii şi metodologie model matematic 

 Testare şi validare model 

 

Etapa 1. Rezultate livrate pe etapă 

Site web proiect disponibil online - disponibil pe calea: 

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458 

 Lucrare CNCSIS Tip "B+": Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI, Amino Acids 

Sequences Analysis on Collagen, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine - Animal Sciences and Biotechnologies, AcademicPres, ISSN 1843-5262, eISSN 1843-

536X, Cluj-Napoca, Romania, 63-64, p. 311-316, 2007. Revista "Bulletin of University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - Animal Sciences and Biotechnologies" este 

clasificată de CNCSIS în categoria "B+": 

http://www.cncsis.ro/cenaposs/2006/rev_ed/reviste_cat_B+.pdf  

 Lucrare indexată în baze de date internaţionale: Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI, 

Structure versus Biological Role of Substituted Thiadiazole- and Thiadiazoline- Disulfonamides, 

Studii si Cercetari Stiintifice Universitatea Bacau Seria Biologie, Universitatea Bacau, ISSN 1224-

919X, Bacau, Romania, 12(1), p. 50-56, 2007. Revista "Studii si Cercetari Stiintifice Universitatea 

Bacau Seria Biologie" este cuprinsă în "Thomson Scientific Master Journal List": 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-919X 

 Lucrare Thompson ISI SCI Expanded: Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACĂ, Mircea V. 

DIUDEA, Chromatographic Retention Times of Polychlorinated Biphenyls: from Structural 

Information to Property Characterization, International Journal of Molecular Sciences, Molecular 

Diversity Preservation International, ISSN 1422-0067, Basel & www, Switzerland & Internet, 

8(11), p. 1125-1157, 2007. Revista "International Journal of Molecular Sciences" este cuprinsă în 

"Thomson Scientific Science Citation Index Expanded": http://www.thomsonscientific.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1422-0067  

 

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458
http://www.cncsis.ro/cenaposs/2006/rev_ed/reviste_cat_B+.pdf
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-919X
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1422-0067
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1422-0067
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Anul 2008. Activitatea 1. Implementare module. Proiectare şi implementare module 
 

O serie de faze au fost parcurse în scopul dezvoltării şi implementării modulelor necesare analizei 

relaţiilor complexe structură-activitate pe compuşii biologici actici:  faza de analiză (a inclus 

aducerea analzia modelului matematic creat într-o etapă anterioară a cercetării şi aducerea la zi a 

documentării realizată - Obiectivul 2/2007 pentru punerea la punct a ultimelor apariţii în domeniul 

specific al cercetării şi includerea acestora în modelul matematic);  faza de proiectare (proiectarea pe 

etape a modelului matematic propus);  faza de implemnetare (implementarea modelului matematic şi 

a modulelor conexe necesare acestuia);  faza de testare (aplicarea modelului matematic pe un set de 

compu;i pentru identificarea şi analiza bunei funcţionări a acestuia). 

O serie de module au fost proiectate pentru implementarea modelului matematic de analiză a relaţiilor 

structură-activitate/proprietate de interes: 

Modulul de iniţializare a unui set de compuşi biologic activi (CBA) 

Modulul de creare a setului de compuşi biologic activi (CBA) 

Modulul de iniţializare a proprietăţilor moleculare măsurate 

Modulul de validare statistică prin metode ale statisticii descriptive 

Modulul de validare statistică prin metode ale statisticii inferenţiale 

 

Modulul de iniţializare a unui set de compuşi biologic activi (CBA) 

Este primul pas în iniţializarea analizei unui set de compuşi biologic activi; 

Etapele desfăşurate de acest modul sunt: 

Crează tabela generică `_mdfv` utilizând funcţiile `__construct ()` şi `sprint()` prin utilizarea clasei 

`descriptor_names`. În această operaţie se utilizează un director denumit cu abrevierea setului de 

compuşi de interes. Tabela este destinată a conţine denumiri de descriptori. Structura generică a tabelei 

este: 
Denumire câmp Tip câmp Specificaţii 

id bigint(20) auto_increment 

name Varchar(8)  

Creează tabela `setd_mdfv` unde setd este numele setului de compuşi biologic activi. Denimirea 

sertului se extrage din numele directorului care este instrumentul intermediar în procesul de modelare. 

Tabela este destinată stocării valorilor descriptorilor pentru fiecare compus din setul investigat. 

Structura genetică a tabelei este: 
Denumire câmp Tip câmp Specificaţii 

id bigint(20) auto_increment 

abr_01 double  

abr_02 double  

....   

unde abr_ este abrevierea compusului din setul studiat. 

Creează tabelul `setd_data` unde setd este numele setului de compuşi biologic activi (preluat din 

numele directorului). Tabela stochează datele descriptive ale compuşilor setului colectaţi din 

reprezentarea acestora cu HiperChem după aplicarea operaţiilor de optimizare. Sunt structurile pe baza 

cărora se calculează descriptorii moleculari utilizaţi ulterior în realizarea modelelor structură-

activitate/proprietate. 
Denumire câmp Tip câmp Specificaţii 

id int(11) auto_increment 

mol varchar(266)  

hin longtext  

Inserează valorile în tabelul `setd_data`; 

Creează tabelul `setd_prop` unde setd este numele setului CBA (preluat din numele directorului). 

Tabelul este destinat pentru a stoca valorile măsurate ale activităţii pentur setul de compuşi de interes 

şi are următoarea structură generică: 
Denumire câmp Tip câmp 

property varchar(255) 
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abr_01 double 

abr_02 double 

....  

Adaugă 2387280 înregistrări goale în tabela `setd_mdfv` (pregăteşte pentru stocare descriptori). 

Modelul matematic calculează pentru fiecare moleculă din set 2387280 descriptori. 

B. Modulul de creare a setului de compuşi biologic activi (CBA) 

Principalele funcţii ale modulului sunt: 

citeşte molecula stocată în baza de date în tabelul corespunzător setului de interes; 

pentru fiecare moleculă din set generează reprezentarea grafului molecular; 

pentru fiecare moleculă şterge atomii de hidrogen din graful molecular; 

penru fiecare moleculă creează reprezentare matriceală a grafului (topologia moleculară); 

calculează pentru fiecare moleculă proprietăţile chimice ale atomilor componenţi; 

pentru fiecare moleculă calculează matricea de adiacenţă; 

pentru fiecare moleculă calculează matricea de distanţă; 

pentru fiecare moleculă creează fragmentele moleculare; 

pentru fiecare moleculă creează obiectul distanţă (comprimând distanţa topologică şi geometrică); 

pentru fiecare moleculă creează obiectul proprietate (comprimând proprietăţile atomice); 

pentru fiecare moleculă generează modelul de structură; 

Se folosesc următoarele clasele: 

`class_jobs.php` - interpretează şi procesează o listă de lucru; 

`class_descriptor_1atoms.php` - procesează fişiere de date de intrare în format HyperChem; 

`class_descriptor_2pairs.php` - implementează modelele fizice de interacţiune pentru o pereche de 

atomi; 

`class_descriptor_3fragm.php` - implementează modelele fizice de suprapunere a interacţiunilor 

atomice în fragmente; 

`class_descriptor_4vertx.php` - implementează modelele fizice de suprapunere a interacţiunilor 

atomice cumulate pe fiecare atom; 

`class_descriptor_5molec.php` - implementează modelele fizice de suprapunere a interacţiunilor 

atomice cumulate pe întreaga moleculă; 

C. Modulul de iniţializare a proprietăţilor moleculare măsurate 

Două programe acţionează în acest modul: programul `3_mdfv_prop_def.php` care defineşte şi 

programul `4_mdfv_prop_upload.php` care încarcă în baza de date setul de valori pentru o proprietate 

moleculară măsurată pe setul de molecule considerat. 

D. Modulul de validare statistică descriptivă 

Modulul de validare statistică descriptivă cuprinde o serie de programe menite să caute şi să identifice 

cele mai semnificative modele SAR prin calcularea parametrilor de liniaritate (coeficienţi de corelaţie), 

a erorii standard şi a parametrilor statistici asociaţi modelelor. 

Programul `linear_dependence.php` calculează următorii coeficienţi de corelaţie: Pearson, Spearman, 

Semi-cantitativ, Kendall tau a,b, şi c şi Gamma. Specificaţiile şi metodologiile de identificare a 

dependenţei liniare au fost realizare în activitatea 6 (obiectiv 2/2007). Pentru fiecare din aceşti 

coeficienţi au fost incluse în modul testele statistice de verificare a ipotezelor statistice (H0: 

coeficientul de corelaţie = 0 vs H1: coeficientul de corelaţie ≠ 0) şi respectiv modulele de calcul ale 

probabilităţilor asociate acestor teste. 

Coeficientul de corelaţie se poate utiliza atât în analiza descriptorilor (parametru al măsurii de 

coliniaritate între valorile a doi descriptori aparţinând aceleiaşi clase de compuşi chimici) cât şi în 

analiza modelelor. De observat însă ca cei doi parametrii (coeficientul de corelaţie şi coliniaritatea nu 

sunt termeni echivalenţi; coliniaritatea implică corelaţie dar corelaţia nu implică întotdeauna 

coliniaritate). Calcularea intervalului de confidenţă de 95% asociată coeficientului de corelaţie este o 

măsură empirică descriptivă care permită compararea a doi coeficienţi de corelaţie obţinuţi pe acelaşi 

set de date cu modele sau metode diferite [Jäntschi L, Bolboacă SD. Triazines herbicidal assessed 

activity. Studii si Cercetari Stiintifice - Seria Biologie, Universitatea Bacau 2007;12:57-62]. 

În evaluarea unui model se consideră că modelul este valid dacă: 
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Variabile cantitative: valoarea coeficientului de corelaţie dintre activitatea măsurată şi cea estimată de 

model obţinut prin toate metodele este semnificativă statistic (se respinge ipoteza nulă H0). 

Variabile semi-cantitative şi calitative: valoarea coeficientului de corelaţie dintre activitatea măsurată 

şi cea estimată de model obţinut prin toate metodele Sperman, Semi-cantitativ, Kendall, Gamma este 

semnificativă statistic (se respinge ipoteza nulă H0). 

În utilizarea coeficienţilorde corelaţie mai ales pentru variabile cantitative cum sunt activităţile 

măsurate ale compuşilor biologic activi, dacă se aplică în evaluarea modelelor trebuie examoinate 

datele pentru identificarea valorilor aberante şi identificarea relaţiilor non-liniare. 

În interpretarea coeficienţilor de corelaţie trebuie să ţinem seamna de următoarele aspecte: 

Corelaţia nu implică cauzalitate. Indiferent de metoda utilizată în calcularea coeficientului de corelaţie, 

o valoare a coeficientului aproape de maxim (valoarea 1) poate să fie sau poate să nu fie un indicator 

de cauzalitate. Logic, următoarele sunt posibile: două variabile X (descriptori moleculari) şi Y 

(activitate biologică) pot fi corelate deoarece modificări ale lui X determiă modificări ale lui Y (X→Y) 

sau modificări ale lui Y determină modificări ale lui X (Y→X) sau ambele variabile sunt influenţare de 

o a treia variabilă (X ← Z → Y) sau o aa treia variabilă intervine în interacţiunea celor două (X→ Z → 

Y). 

Corelaţia observată poate să fie accidentală, caz în care nu denotă o cauzalitate. 

Au fost identificaţi şi propuşi pentru implementare următorii coeficienţi: 

Coeficientul de corelaţie parţială: 

  
XY XZ YZ

X,Y,Z
2 2

XZ YZ

r r r
r

1 r 1 r

 


 
 

unde rXY = coeficientul de corelaţie între variabila X şi Y; rXZ = coeficientul de corelaţie între 

variabila X şi Z; rYZ = coeficientul de corelaţie între variabila Y şi Z. 

Coeficinetul de corelaţie intra-clasă [Koch Gary G. Intraclass correlation coefficient. Encyclopedia of 

Statistical Sciences 4. Ed. Samuel Kotz and Norman L. Johnson. New York: John Wiley & Sons. 

1982, p. 213-217] (Intraclass Correlation): 
n
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unde N = numărul de rgade de libertate. 

R = (Between-groups MS - Within-groups MS)/(Between-groups MS + (n-1)*Within-Groups MS) 
2

2 2

(b)
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(b) (w)



    

unde σ2(w) = varianţa totată între subiecţi şi σ2(b) = varianţa totală dintre subiecţi. 

Coeficientul de corelaţie intra-clasă a fost introdus de Fisher în contextul analizei varianţei (ANOVA). 

Programele SPSS şi SAS permite calcularea acestui coeficient. Există şi o serie de programe onlice 

care implementează calcularea acestui coeficient (http://sip.medizin.uni-

ulm.de/informatik/projekte/Odds/icc.html). Un alt parametru care a fost introduc ca şi coeficient de 

corelaţie este coeficientul de corelaţie a concordanţelor (concordance correlaltion coefficient) 

[Nickerson CAE. A Note on 'A Concordance Correlation Coefficient to Evaluate Reproducibility. 

Biometrics 1997;53:1503-1507]. 

Coeficientul de corelaţie inter-clasă: Analiza corelaţiei cu ajutorul analizei varianţei prin 

descompunerea varianţei totale în varianţa dintre grupe şi varianţa din interiorul grupelor: 

rinter = sintra2 /( sintra2 + sinter2) 

Coeficientul alpha (Cronbach) [Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika 1951;16:297-333]:  
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http://ourworld.compuserve.com/homepages/jsuebersax/icc.htm
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unde K = numărul de itemi; σij este covarianţa estimată între itemul i şi j; σii este varianţa itemului i. 

N r

[1 (N 1) r]


 

    

unde N = numărul de itemi şi r =media corelaţiei între itemi. 

Autocorelaţia (rk): corelaţia dintre elementul Xi şi elementul Xi+k se numeşte autocorelaţia de ordin k 

a lui X  
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utilizat frecvent în analiza seriilor de timp. Reprezentarea lor grafică se numeşte corelogramă. Există şi 

un coeficient de autocorelaţie parţială. 

Coeficientul de corelaţie încrucişată (rkY): corelaţia încrucişată dintre Xi şi Yi+k poartă denumirea ce 

coeficient de corelaţie încrucişată de ordin k între X şi Y: 
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Corelaţia canonică [Hotelling H. Biometrika 1936;28:321-377]: necesită asumţia relaţiei de liniaritate 

dintre variabile 

C = rYY-1rYXrXX-1rXY 

unde rXX = corelaţia din variabila X; rXX = corelaţia din variabila Y; rXY = corelaţia din variabila X 

şi variabila Y; rYX = corelaţia din variabila Y şi variabila X; 

Clasificarea coeficienţilor de corelaţie se poate face şi după tipul de scală de măsură a variabilei de 

interes în: 

Corelaţii pe variabile măsurate pe scală ordinală: 

Corelaţia poliserială (polyserial correlation): corelaţia dintre o variabilă de tip interval (cantitativă) este 

corelată cu o variabilă dihotomială (nominală). 

Corelaţia policronică (polychronic correlations): folosit când ambele variabile sunt dihotomiale sau 

ordinale care sunt transformări ale unor variabile continue de tip scală interval sau raţie. 

Corelaţia tetrachorică (tetrachoric correlation): variantă a corelaţiei policronice. 

Corelaţii pe variabile măsurate pe scală ordinală (dihotomială): 

Coeficientul de corelaţie biserial de tip punct (point-biserial correlation): utilizat în corelarea unei 

variabile cantitative continue cu o variabilă real dihotomială. Reprezintă un caz special al 

coeficientului de corelaţie Pearson. 

Coeficientul de corelaţie biserial (biserial correlation): utilizat când o variabilă de tip interval este 

corelată cu o variabilă dihotomială ce rezultă din rtansformarea unei variabile continue. Va avea 

întotdeaua valoarea mai mare decât „point-biserial correlation”. 

Coeficientul biserial al rangurilor (rank biserial correlation): folosit când o variabilă măsurată pe o 

scală ordinală e corelată cu o variabilă nominală dihotomială. 

Phi: utilizat când ambele variabile sunt dichotomiale. 

Corelaţia tetraconică (tetrachoric correlation): folosit când ambele variabile sunt dihotomiale cu 

asumpţia distribuţiei normale bivariate. Utilizate în modelarea ecuaţiilor structurale (SEM = structural 

equation modeling). 

Rata corelaţiei sau coeficientul eta: coeficient de corelaţie non-liniară definit ca rata dintre suma 

pătratelor şi suma totală a pătratelor în analiza varianţei. 

Programul `6_mdfv_prop_kusk.php` implementează şi aplică testul Jarque-Bera pentru testarea 

normalităţii. După aplicarea testului de normalitate programul elimină toţi descriptorii moleculari din 

tabela `setd_mdfv` (unde setd este numele setului CBA) care se abat semnificativ de la normalitate. 
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Baza teoretică a testului de normalitate Jarque-Bera este redată în cele ce urmează: 

Testul Jarque-Bera este o măsură a depărtării de normalitate bazată pe boltirea şi asimetria eşantionului 

[Jarque CM, Bera AK. Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of 

regression residuals. Economics Letters 1980;6(3):255-259]. Se calculează valoarea JB (ecuaţia de mai 

jos) care are o distribuţie asimptotică χ2 cu două grade de libertate. Nivelul de semnificaţie (α) cu care 

pot fi acceptate simultan boltirea şi asimetria ca fiind produse de eşantionare rezultă din distribuţia χ2. 
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Interpretarea testului Jarque-Bera se face în felul următor: 

Ipoteza statistică: H0: JB = 0; 

0.10259 = Invχ2(0.95, 2) < |JB|: peste 95% confidenţă în ipoteza distribuţiei normale; 

5.99148 = Invχ2(0.05, 2) < |JB|: ipoteza distribuţiei normale se respinge cu o confidenţă > 95%; 

0.10259 < |JB| < 5.99148: probabilitatea ca distribuţia eşantionului să fie normală este χ2(|JB|,2) 

E. Modulul de validare statistică inferenţială 

Programul `7_mdfv_prop_bias.php` implementează şi aplică coeficientul Pearson pentru testarea 

corelaţiei încrucişate între descriptori şi elimină toţi descriptorii moleculari din tabela `setd_mdfv` 

(unde setd este numele setului CBA) care se corelează încrucişat semnificativ. 

Implementare module. Evaluare, testare şi specificare module 

Fiecare modul al aplicaţiei a constituit subiectul evaluării sub aspect al consumului de memorie, timp 

de execuţie şi simplitate a codului sursă. 

S-a obţinut astfel soluţia finală prefigurată mai sus 

Aplicaţia este compusă din următoarele clase: 

`class_descriptor_0names.php ` 

`class_descriptor_1atoms.php` 

`class_descriptor_2pairs.php` 

`class_descriptor_3fragm.php` 

`class_descriptor_4vertx.php` 

`class_descriptor_5molec.php` 

`class_jobs.php` 

Aplicaţiile care aplelează aceste clase sunt: 

`0_mdfv_set_def.php` 

`1_mdfv_set_init.php` 

`2_mdfv_set_calc.php` 

`3_mdfv_prop_def.php` 

`4_mdfv_prop_upload.php` 

`5_mdfv_prop_init.php` 

`6_mdfv_prop_kusk.php` 

`7_mdfv_prop_bias.php`. 

Testarea modulelor a inclus verificarea corectitudinii operaţiilor pe care le execută fiecare modul. 

Specificarea modulelor a inclus comentarea liniilor codului sursă cu informaţii relevante cu privire la 

operaţiile efectuate. 
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Anul 2008. Activitatea 2. Elaborare aplicaţie. Proiectare şi implementare aplicaţie 
 

Pentru a asigura suportul informatic necesar implementării modulelor au fost instalate următoarele 

pachete software: 
Denumire Descriere 

apache-2.2.4 Version 2.2 of Apache web server with prefork MPM 

autoconf-2.59_2 Automatically configure source code on many Un*x platforms 

bash-2.05b.007_6 The GNU Bourne Again Shell 

cvsup-without-gui-16.1h_2 General network file distribution system optimized for CVS 

expat-2.0.0_1 XML 1.0 parser written in C 

fontconfig-2.3.2_6,1 An XML-based font configuration API for X Windows 

freetype2-2.2.1_1 A free and portable TrueType font rendering engine 

gawk-3.1.1_1 The GNU version of Awk 

gettext-0.14.5_2 GNU gettext package 

gmake-3.81_1 GNU version of 'make' utility 

help2man-1.36.4_1 Automatically generating simple manual pages from program 

imake-6.9.0_1 Imake and other utilities from X.Org 

jpeg-6b_4 IJG's jpeg compression utilities 

libdrm-2.0.2 Userspace interface to kernel Direct Rendering Module service 

libiconv-1.9.2_2 A character set conversion library 

libtool-1.5.22_3 Generic shared library support script 

libxml2-2.6.27 XML parser library for GNOME 

m4-1.4.8_1 GNU m4 

mc-light-4.1.40.p9_6 A lightweight Midnight Commander clone 

memtest-4.0.6 Utility to test for faulty memory subsystem 

mysql-client-5.1.14 Multithreaded SQL database (client) 

mysql-server-3.23.59.n.20050301_3 Multithreaded SQL database (server) 

p5-gettext-1.05_1 Message handling functions 

perl-5.8.8 Practical Extraction and Report Language 

php5-5.2.0 PHP Scripting Language (Apache Module and CLI) 

php5-gd-5.2.0 The gd shared extension for php 

php5-mysql-5.2.0 The mysql shared extension for php 

pkg-config-0.21 A utility to retrieve information about installed libraries 

png-1.2.14 Library for manipulating PNG images 

t1lib-5.1.0_1,1 A Type 1 Rasterizer Library for UNIX/X11 

xorg-libraries-6.9.0_1 X11 libraries and headers from X.Org 

 

Proiectarea aplicaţiei a inclus alegerea limbajului de programare (ales în faza iniţială de 

dezvoltare a modulelor aplicaţiei ca fiind PHP - un limbaj de programare modern, cu conectivitate la 

baze de date şi platformă web şi suport de programare obiectuală şi pe componente [Yang M-J, Chang 

W-C, LuoW-J, Hsu S-P, Yarn K-F, Cheng T-C, Yang P-C. A user-friendly web content management 

system. 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control, ICICIC'08, 

2008, art. No. 4603556] [Zuberbuhler B, Galloway P, Reddy A, Saldana M, Gale R. A web-based 

information system for management and analysis of patient data after refractive eye surgery. Computer 

Methods and Programs in Biomedicine 2007;88(3):210-216.], şi cu o portabilitate ridicată necesitând 

compilare internă înaintea execuţiei direct din codul sursă). Un alt avantaj al PHP-ului este repreyentat 

de abilitatea de îmbinare a avantajelor programării în multe limbaje de programare (Pascal, C, Basic, 

Fortran, Java şi JavaScript) împrumutând de la acestea de asemenea foarte multe elemente de stil de 

programare, sintaxă funcţii şi proceduri. Un alt avantaj care a determinat alegerea PHP drept limbaj de 

programare a constituit-o platforma de tipuri de date a acestuia extrem de flexibilă, asemănătoare cu 

tipul de dată Variant în limbajele de programare vizuale; din acest punct de vedere se poate spune că 

practic toate tipurile de dată utilizator sunt tip Variant în PHP iar operaţiile pe tipurile de dată definite 

de utilizator au o sintaxă şi o uşurinţă de exprimat dintre cele mai mari, din acest punct de vedere 

apropiindu-se de Perl şi Pyton. Limbajul de programare ales a fost PHP® iar ca şi sever Apache®. 
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Pentru stocarea şi managementul datelor s-a ales Data Bank Managing System MySQL®. Această 

triadă şi-a dovedit abilităţile în multe aplicaţii, inclusiv medicale: 

[Crocco LG, Brondi GDO, Soares ATC, Felipe JC, Evison MP, Guimar es MA. LAF 1.0: 

Establishment of a computerized system for laboratories of forensic anthropology. Medicina 

2008;41(1):12-16] 

[Lamarca R. The free range. Mechanical Engineering 2006;128(3):26-29] 

[Ji W, Yang Z, Shunren X, Yong Y. A web-based examination system based on PHP+MySQL. Annual 

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings 

2005;1617076:2882-2885] 

[Fokkema IFAC, Den Dunnen JT, Taschner PEM. LOVD: Easy creation of a locus-specific sequence 

variation database using an "LSDB-in-a-Box" approach. Human Mutation 2005;26(2):63-68] 

[Bolboacă S, Jäntschi L, Deneş C, Cadariu AA. Skeletal maturity assessment client-server application. 

Rentgenologiya i Radiologiya 2005;44(3):189-193] 

[Jäntschi L, Stoenoiu CE, Bolboaca SD. Linking assessment to e-learning in microbiology and 

toxicology for undergraduate students. EUROCON 2007 - The International Conference on Computer 

as a Tool 2007;4400369:2447-2452] 

[Jäntschi L, Bolboacă SD, Marta MM, Laszlo A. E-Learning and e-evaluation: A case study. 

Conference on Human System Interaction, HSI 2008, 2008;4581552:840-845]. 

Proiectarea aplicaţiei a inclus transformarea modularizării, obiectualizare şi transpunerea procedurilor 

şi funcţiilor de calcul în metode construite în clase. Clasele au fost definite şi utilizate în sistemul 

dinamic de alocare a memoriei. 

Implementarea aplicaţiei a inclus separarea codului sursă pe componente de lucru, rezultând astfel o 

serie de 8 aplicaţii independente care folosesc fiecare una sau mai multe dintre clasele definite (au fost 

definite şi implementate 7 clase). Fiecare aplicaţie are caracter puternic de independenţă faţă de 

celelalte, introducându-se în codul sursă al acestor secvenţe de testare a stadiului de dezvoltare a bazei 

de date, pentru asistarea utilizatorului în execuţie, astfel încât apelul unei aplicaţii să nu fie posibil 

decât după ce cele care sunt necesare a fi executate înainte să fi fost executate, iar apelul unei aplicaţii 

să poată fi făcut de oricâte ori (pentru a permite refacerea unor calcule, de exemplu necesare la 

adăugarea unei noi molecule în set, sau pentru efectuarea de predicţii asupra moleculelor care nu au 

fost incluse în setul de învăţare). 

Pentru realizarea sistemului online propus a fost necesară contruirea de baze de date care să stocheze 

investigaţiile structură-activitate efectuate. 

S-a ales varianta stocării acestor informaţii pe un server din reţeaua locală a serverului 193.226.7.211 

(172.27.211.1), şi anume pe calculatorul cu IP-ul 172.27.211.5 (vezi Figura 1). 

 
Figura 1. Baza de date 

 

A fost generată tabela `_mdfv` care conţine toate denumirile posibile ale descriptorilor rezultaţi în 

urma impelmentării modulelor. 

Elaborare aplicaţie. Evaluare, testare, validare şi documentare aplicaţie 

Aplicaţia a fost evaluată şi testată pe setul de 32 de aminoacizi pentru punctele de fierbere ale acestora; 

modelele obţinute s-au dovedit a avea abilităţi n estimarea aproprietăţii investigate. 

Statistica tabelelor create şi utilizate pentru acest set de compuşi este redată în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Sumarizarea statistică a tabelelor din baza de date 

Nr Tabel Înregistrări Mărime Observaţii 

1 31aa_mp 7617 1.6 MB Denumirea şi valoare descriptorului pentru fiecare amino 

acid şi coeficientul de determinare asociate fiecărui model 

obţinut. 

2 31aa_data 31 27.9 KB Date structurale ale amino acizilor 

3 31aa_mdfv 2387280 617.9 MB Valorile fiecărui descriptor pentru fiecare moleculă  

4 31aa_prop 1 1.3 KB Proprietatea măsurată asociată fiecărui amino acid 

5 31aa_qsar 30 4.8 MB Detalii asupra celor mai bune modele obţinute (număr de 

amino acizi, număr de variabile, valoarea coeficientului de 

determinare al modelului, ecuaţia modelului) 

6 _mdfv 2387280 122.9 Mb Denumirile descriptorilor 

S-au obţinut următoarele modele cu abilităţi în estimare: 

 
S-au creat următoarele interfaţe web care permit analiza unui model stocat în baza de date: 
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Descriptive Statistics: realizează descrierea statistică a modelului de regresie după modelul: 

Descriere: include denumirea setului analizat, numărul de molecule din set, denumirea proprietăţii de 

interes, numărul de descriptori consideraţi de model, valoarea coeficientului de determinare, ecuaţia de 

regresie. 

Model: sumarizarea tabelară a abilităţilor în estimare ale modelului. Tabelul conţine următoarele 

informaţii: numărul moleculei, abrevierea moleculei, valoarea proprietăţii de interes măsurată, 

denumirea şi valorile descriptorilor folosiţi în model, valoarea estimată pe baza modelului, diferenţa 

asbolută dintre valoarea măsurată şi estimată. Numărul moleculei are asociat un link care permite 

accesul la structura 3D a moleculei de interes (vezi Figura 2) cu deschiderea acesteia într-o fereastră 

nouă şi posibilitatea de răsucire, învârtie a acesteia, etc. 

  
Figura 2. Vizualizarea structuri moleculei 

 

Link-ul asociat denunirii moleculei permite vizualizarea numerelor asociate acesteia după 

optimizarea acesteia (vezi Figura 3). 

 
Figura 3. Fereastra de caracterizare a moleculei 

 

Un exemplu al ferestrei modelului pe unul din modelele utiliza în evaluarea aplicaţiei este redat în 

Figura 4. 

 
Figura 4. Viziune de ansamblu a ferestrei „Model” 
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Analiza corelaţiei: programul afişează numărul de molecule din set şi numărul de parametrii incluşi în 

analiza corelaţiei şi implementează următorii coeficienţi de corelaţie calculaţi împreună cu testele de 

semnificaţie şi probabilităţile asociate acestora: Spearman, Pearson, Semi-Q, Kendall Tau a, Kendall 

Tau b, Kendall Tau c şi Gamma.. Afişarea acestora se face tabelar. Pentru fiecare metodă în parte se 

calculează şi afişează următoarele tabele: (a) matricea de corelaţie (vezi Figura 5); (b) matricea 

parametrului statistic (vezi Figura 6); (c) probabilitatea asociată patametrului statistic calculat 

(veziFigura 7). Valorile coeficienţilor de corelaţie mai mairi de 0.7 sunt afişate în albastru (identic 

pentru valorile probabilităţilor mai mici de 0.01). 

 
Figura 5. Matricea de corelaţie 

 

 
Figura 6. Matricea parametrului statistic 

 

 
Figura 7. Matricea de probabilitate 

 

Sumarizarea rezultatelor obţinute prin toate metodele de calcul a coeficienţilor de corelaţie 

implementaţi se face tabelar (vezi Figura 8). 

 
Figura 8. Matricea de sumarizare a analizei corelaţiilor 

 

Leave-One-Out Analysis: este o aplicaţie expert pentru realizarea de experimente de predicţie. 

Metodologia leave-one-out procedeului impelmentat este: 

 se exclude o moleculă din set; 

 cu moleculele rămase se construieşte modelul structură-activitate; 

 cu ajutorul modelului structură-activitate se prezice activitatea pentru molecula exclusă; 
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 se repetă procedura de excludere/modelare/predicţie prin excluderea fiecărei moleculă a setului; 

 se reţin valorile prezise; se corelează valorile prezise cu valorile măsurate; 

 scorul de corelaţie obţinut se numeşte scorul leave-one-out. 

Aplicaţia necesită ca date de intrare un tabel cu format standard (vezi Figura 9): (a) liniile şi coloanele 

tabelului trebuie să aibă etichete (etichetă de linie şi etichetă de coloană); (b) prima coloană conţine 

denumiri de compuşi; (c) următoarele coloane conţin descriptori moleculari; (d) următoarea coloană 

conţine variabila estimată de către model; (e) următoarea coloană conţine valoarea măsurată 

experimental; (f) ultima coloană conţine variabila prezisă. 

 
Figura 9. Strucutra generală a tabelului necesară analizei leave-one-out 

 

Formularul de rezultate în analiza leave-one-out cuprinde:  

tabelul de sumarizare a datelor (vezi Tabelul 2);  

numărul de grade de libertate;  

numărul de variabile din model;  

parametrii statistici ai estimatului (vezi Figura 10): 

SSe = suma pătratelor erorilor în estimare; 

QSSe = suma pătratelor erorilor din regresia de estimare; 

r2est = coeficientul de determinare în estimare; 

Fest = parametrul Fisher asociat sumelor de erori din estimare; 

p_est = probabilitatea asociată valorii parametrului Fisher din distribuţia F pentru estimare. 

Parametrii statistici ai prezisului (vezi Figura 10): 

SSp = suma pătratelor erorilor în predicţie; 

QSSp = suma pătratelor erorilor din regresia de predicţie; 

r2pre = coeficientul de determinare în predicţie; 

Fest = parametrul Fisher asociat sumelor de erori din predicţie; 

p_est = probabilitatea asociată valorii parametrului Fisher din distribuţia F pentru predicţie. 

Tabelul 2. Tabelul de sumarizare a rezultatelor leave-one-out 
MOL  GLUFIADI  GA0PAPDL  YY  Y  YYY  

CQD01  169760000  0.7072  4.451141191  4.33  4.475526073  

CQD02  191150000  1.2184  4.201663438  4.47  4.105329746  

CQD03  156780000  0.1126  4.509691728  4.63  4.487611195  

CQD04  126070000  0.0666  5.092447996  4.77  5.12161339  

CQD05  175850000  2.01  4.757896005  4.85  4.733661209  

CQD06  119670000  -0.0921  5.16521718  4.92  5.189483413  

CQD07  155750000  1.68  5.041416275  5.15  5.02752217  

CQD08  137240000  1.4255  5.31863392  5.16  5.328413425  

CQD09  110860000  -0.2046  5.299979154  5.46  5.283060017  

CQD10  97770000  0.3759  5.744280578  5.57  5.753562853  

CQD11  74280000  -1.1211  5.712822009  5.59  5.754777604  

CQD12  102140000  0.6321  5.742854263  5.6  5.748264903  

CQD13  110750000  2.1122  6.058436385  5.63  6.090779719  

CQD14  83300000  -0.1464  5.855436332  5.66  5.878745433  

CQD15  95390000  1.1325  6.037598487  5.68  6.050142377  

CQD16  99680000  1.9104  6.208037603  5.68  6.241547451  

CQD17  107300000  1.2111  5.831428128  5.68  5.835766192  

CQD18  112240000  0.747  5.583765799  5.69  5.580228133  

CQD19  119030000  2.7087  6.09199202  5.76  6.144145575  
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Tabelul 2 (continuare) 
MOL  GLUFIADI  GA0PAPDL  YY  Y  YYY  

CQD20  98870000  1.0333  5.937476276  5.78  5.942467956  

CQD21  101360000  0.2454  5.631799367  5.82  5.620484351  

CQD22  96690000  0.1455  5.690089122  5.86  5.678017607  

CQD23  102080000  1.6098  6.063190945  6.03  6.064603507  

CQD24  99330000  1.5283  6.090114382  6.14  6.088071988  

CQD25  105420000  1.6518  6.011888386  6.16  6.005533575  

CQD26  103960000  1.6759  6.048174828  6.18  6.042262751  

CQD27  97590000  2.2221  6.350473663  6.18  6.366790615  

CQD28  97560000  1.1097  5.987916215  6.18  5.981604921  

CQD29  89250000  1.0294  6.123457289  6.21  6.119769863  

CQD30  102740000  1.1201  5.890482116  6.25  5.879916479  

CQD31  83440000  0.8153  6.166656819  6.39  6.154419199  

CQD32  93560000  1.2022  6.095973067  6.41  6.084082159  

CQD33  91270000  1.2715  6.163171009  6.41  6.152793969  

CQD34  74320000  1.392  6.532441332  6.45  6.539198556  

CQD35  83580000  1.376  6.346971425  6.54  6.335741258  

CQD36  82370000  1.8868  6.537274118  6.77  6.516255124  

CQD37  87560000  2.2895  6.567711146  6.9  6.527475104  

 
Figura 10. Formularul de rezultate: analiza leave-one-out 

 

Training vs. Text Experiment: este o aplicaţie dedicată evaluării modelelor SAR prin stabilirea 

şi evaluarea capacităţii de predicţie internă şi externă, a calităţii regresiei, etc. Analiza se realizează 

prin crearea prin randomizare a setului de învăţare şi a setului test. Setul de învăţare este utilizat pentru 

a crea modelul de regresie care este ulterior aplicat pe setul test. Fereastra de start a aplicaţiei este 

redată în Figura 11. 

 
Figura 11. Fereastra de start în experimentul învăţare vs testare: model SAR derivaţi carbochinone - 

activitate antitumorală 
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Aplicaţia permite utilizatorului alegerea numărului de compuşi care urmează să fie introduşi în setul de 

învăţare. Alegerea numărului va avea ca efect extragerea la întâmplare a numărului ales de compuşi şi 

includerea lor în setul învăţare. Numărul care apare la deschiderea aplicaţiei este ~ 50%·n şi poate fi 

schimbat. Frecvent, proporţia ideală în ceea ce priveşte numărul de compuşi în cele două seturi este: 

1/3·n în setul test şi 2/3·n în setul învăţare (Figura 12). 

 
Figura 12. Randomizare cu formarea setului învăţare şi test 

 

Rezultatele obţinute sunt organizate astfel(vezi Figura 13): 

Denumirea setului; 

Numărul de compuşi din setul învăţare; 

Abrevierile compuşilor din setul învăţare; 

Abrevierile compuşilor din setul text; 

Statistica asociată setului învăţare: 

 Sumarizarea tabelului cu date: denumirea moleculei, descriptorii cu valorile asociate, valoarea 

măsurată; 

 Ecuaţia de regresie în setul învăţare (Y_EST); 

 Coeficientul de determinare în setul învăţare (r2); 

 Valoarea parametrului testului FISHER (F); 

 Probabilitatea asociată testului Fisher (p). 
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Figura 13. Fereastra de rezultate pentru setul învăţare 

 

Statistica asociată setului test (vezi Figura 14): 

 Sumarizarea tabelului cu date: denumirea moleculei, descriptorii cu valorile asociate, valoarea 

măsurată; 

 Ecuaţia de regresie în setul învăţare (Y_EST); 

 Coeficientul de determinare în setul învăţare (r2); 

 Valoarea parametrului testului FISHER (F); 

 Probabilitatea asociată testului Fisher (p). 

 
Figura 14. Fereastra de rezultate pentru setul test 
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Correlated Correlations Analysis: implementează testul Steiger de comparare a coeficienţilor de 

corelaţie a modelelor de regresie obţinute pe aceeaşi compuşi. Fereastra testului conţine (vezi Figura 

15): 

Descrierea testului; 

Referinţa testului Steiger; 

Căsuţa corespunzătoare coeficinetului de corelaţie dintre valoarea măsurată şi valoarea estimată de 

primul model; 

Căsuţa corespunzătoare coeficinetului de corelaţie dintre valoarea măsurată şi valoarea estimată de cel 

de-al doilea model; 

Căsuţa corespunzătoare coeficinetului de corelaţie dintre valoarea estimată de primul model şi valoarea 

estimată de cel de-al doilea model; 

 
Figura 15. Fereastra testului Steiger 

Fereastra de rezultat conţine (vezi Figura 16): 

 
Figura 16. Fereastra de rezultat: Testul Steiger 

Calculator: permite parametrizarea liberă a modelului SAR şi calculează valoarea descriptorului 

membru al familiei în conformitate cu parametrizarea aleasă. Permite alegerea unei singure opţiuni 

pentru fiecare din litera din descriptorul molecular. 

Predictor. 

Documentarea aplicaţiei a inclus realizarea ghidului de utilizare al acesteia, care este redat în 

continuare aşa cum a fost realizată în limba engleză: 

define the `setd` constant as set directory (and name) in 0_mdfv_set_def.php; 

run 1_mdfv_set_init.php to: 

create `_mdfv` table (if necessary) containing descriptor names;  

create and fill `<set_name>_data` table containing hin files; 

create `<set_name>_prop` table for further usage; 

create `<set_name>_mdfv` table and allocate space for mols mdfv descs; 

edit 2_mdfv_set_calc.php program for one of the following ($job variable): 

if you want to compute mdfv for only a specific list of mols: specify hin files; 

if you want to compute mdfv for all uploaded hins: give an empty array; 

run 2_mdfv_set_calc.php program to compute mdfv descriptors for job hins; 

Repeat: 

edit 3_mdfv_prop_def.php and define `propd` constant for desired property; 

be shore that you already put a file _`propd`.txt containing props in mols dir; 

run 3_mdfv_prop_upload.php to upload property in `<set_name>_prop` table; 

run 5_mdfv_prop_init.php to create and fill `<set_n>__<property_n>` table; 

run 6_mdfv_prop_kusk.php to delete all descriptors having Jarque-Bera value larger than the value of 

the Jarque-Bera for measured property and determination lower than first accepting descriptor 

according to JB value; 

run 7_mdfv_prop_bias.php OR(preferably) 7_mdfv_bias.pas to delete all descriptors having inter-

correlation higher than 0.99; 

run 8_mdfv_mult.pas to obtain simple and multiple to 4 linear regression equations; 

run 9_mdfv_clean.php to clean for unwanted regressions (unacceptable coefficients). 
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Anul 2008. Activitatea 3. Derivaţi carbochinone - activitate antitumorală (elaborare 

modele structură - activitate). Generare descriptori prin aplicare model matematic 

 

Un set de 37 compuşi aparţinând carbochinonelor au fost incluşi în studiu [Kawakami J, Hoshi K, 

Ishiyama A, Miyagishima S, Sato K. Application of a self-Organizing Map to Quantitative Structure-

Activity Relationship Analysis of Carboquinone and Benzodiazepine. Chem. Pharm. Bull 

2004;52(6):751-755.]. Aceştia au fost sintetizaţi în 1972 ca şi agenţi antileucemici de către Nakao şi 

co-autorii [Nakao H, Arakawa M, Nakamura T, Fukushima M. Antileukemic Agents II. New 2,5-

Bis(l-aziridinyl)-p-benzoquinone derivatives. Chem. Pharm. Bull 1972;20:1968-1979.]. 

Structura generică a clasei de compuşi investigate este redată în Figura 17. 
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N
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Figura 17. Structura generică a clasei de compuşi investigaţi 

Substituentul din poziţia R1 şi respectiv R2 precum şi activitatea investigată sunt redate în Tabelul 3. 

Activitatea de interes: log(1/C) unde C (MED = minimum effective dose per 1 kg of mouse; ) = doza 

minimă efectivă exprimată per kilogram de şoarece şi care determină prelungirea vieţii cu 40% în 

comparaţie cu grupul martor. 

Metoda propusă de Kawakami şi co-autorii [Kawakami J, Hoshi K, Ishiyama A, Miyagishima S, Sato 

K. Application of a self-Organizing Map to Quantitative Structure-Activity Relationship Analysis of 

Carboquinone and Benzodiazepine. Chem. Pharm. Bull 2004;52(6):751-755.] a indicat o predicţie a 

activităţii de interes cu o eroare de 4.2% şi un coeficient de corelaţie încrucişată de 0.87 

 

Tabelul 3. Caracteristicile setului de compuşi investigaţi 
Mol R1 R2 Log(1/C) TEuIFFDL GLCIicdI TAkaFcDL GLbIAcDR 

cqd01 C6H5 C6H5 4.33 0.3221 0.9851 2.1948 49.8200 

cqd02 CH3 (CH2)3C6H5 4.47 0.1903 1.0000 2.2578 49.2500 

cqd03 C5H11 C5H11 4.63 0.1930 0.9826 2.3021 52.8100 

cqd04 CH(CH3)2 CH(CH3)2 4.77 0.1601 1.0000 1.2754 55.9100 

cqd05 CH3 CH2C6H5 4.85 0.1675 0.9824 1.9046 49.7600 

cqd06 C3H7 C3H7 4.92 0.1460 1.0000 1.3150 56.0100 

cqd07 CH3 CH2OC6H5 5.15 0.1696 0.9824 1.6696 40.7500 

cqd08 CH2CH2OCON(CH3)2 5.16 0.0806 1.0000 2.3848 17.7280 

cqd09 C2H5 C2H5 5.46 0.0812 0.9826 1.0246 56.8800 

cqd10 CH3 CH2CH2OCH3 5.57 0.0345 1.0000 1.1547 43.1100 

cqd11 OCH3 OCH3 5.59 0.0503 1.0000 1.0720 33.6700 

cqd12 CH3 CH(CH3)2 5.60 0.0720 0.9826 1.0749 57.7400 

cqd13 C3H7 CH(OCH3)CH2OCONH2 5.63 -0.0512 0.9671 2.0179 39.7800 

cqd14 CH3 CH3 5.66 -0.0045 0.9824 0.8108 59.7600 

cqd15 H CH(CH3)2 5.68 0.0086 0.9826 0.7947 59.0300 

cqd16 CH3 CH(OCH3)C2H5 5.68 0.1216 0.9826 1.0919 42.1800 

cqd17 C3H7 CH2CH2OCONH2 5.68 -0.1179 0.9877 1.6973 41.1500 

cqd18 CH2CH2OCH3 5.69 34.0100 0.0911 1.0000 1.5281 

cqd19 C2H5 CH(OC2H5)CH2OCONH2 5.76 -0.0405 0.9671 1.9086 41.4200 

cqd20 CH3 CH2CH2OCOCH3 5.78 -0.1422 0.9978 1.7685 42.1500 

cqd21 CH3 (CH2)3-dimer 5.82 0.0658 0.9826 0.8301 58.3100 

cqd22 CH3 C2H5 5.86 0.0345 0.9826 0.6881 58.7500 

cqd23 CH3 CH(OCH2CH2OCH3)- 6.03 -0.0244 0.9589 1.7888 42.2200 
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cqd24 CH3 CH2CH(CH3)OCONH2 6.14 -0.1048 0.9721 1.8220 39.1000 

cqd25 C2H5 CH(OCH3)CH2OCONH2 6.16 -0.0704 0.9721 1.7677 36.5000 

cqd26 CH3 CH(C2H5)CH2OCONH2 6.18 -0.0795 0.9721 1.3575 41.7600 

cqd27 CH3 CH(OC2H5)CH2OCONH2 6.18 -0.0613 0.9721 1.4279 37.0900 

cqd28 CH3 (CH2)3OCONH2 6.18 -0.1709 0.9794 1.4822 42.1400 

cqd29 CH3 (CH2)2OCONH2 6.21 -0.1614 0.9877 1.1223 42.1600 

cqd30 C2H5 (CH2)2OCONH2 6.25 -0.1384 0.9877 1.2224 41.4000 

cqd31 CH3 CH2CH2OH 6.39 -0.1777 0.9826 1.0843 48.9500 

cqd32 CH3 CH(CH3)CH2OCONH2 6.41 -0.1159 0.9721 1.3030 41.9500 

cqd33 CH3 CH(OCH3)CH2OCONH2 6.41 -0.0918 0.9721 1.6847 37.0900 

cqd34 H N(CH2)2 6.45 0.0004 0.9626 0.5827 43.1400 

cqd35 CH2CH2OH 6.54 34.1000 -0.1305 0.9826 1.1679 

cqd36 CH3 N(CH2)2 6.77 0.0643 0.9625 0.5645 42.7100 

cqd37 CH3 CH(OCH3)CH2OH 6.90 -0.0685 0.9824 1.0919 20.6680 

 

Reprezentarea acestora s-a realizat folosind programul HyperChem. Geometria moleculară a fost 

construită cu acelaşi program. Optimizarea geometriei moleculare a modelului obţinut s-a realizat prin 

metoda minimizării energiei folosind Newton-Raphson. 

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură care au 

fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au rezultat un 

număr de 7210 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul proprietăţii "logaritm al dozei minime 

efective" în activitatea antitumorală a derivaţilor de carbochinonă. Informaţia totală care a fost 

generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea structurii derivaţilor de carbochinonă 

cumulează aproximativ 730 Mb. 

Derivaţi carbochinone - activitate antitumorală (elaborare modele structură - activitate). Identificare, 

analiză şi validare modele 

Modelele structură - activitate au fost generate pentru un număr de variabile în ecuaţie de la 1 la 4 

(descriptori de structură). 

Criteriul principal de selectare a unui model a fost abilitatea de estimare exprimată prin coeficientul de 

determinare. 

Au fost identificate un număr de 42 modele cu abilităţi în estimare (Tabelul 4, unde n este numărul de 

molecule introduse în model, v este numărul de variabile utilizate de model şi r2 coeficientuld e 

determinare al modelului). Un număr de 42 de descriptori individuali se regăsesc în cele 42 de modele 

(GA0PAPdL, GA1FicDL, GAkaPfDL, GAkIicdL, GAkIicdR, GAoaFfDL, GAoaIcdI, GAoIFfDL, 

GAsaapDI, GAyPafdL, GEmFIiDR, GEmFIidR, GL3aiCdI, GL5aPADR, GLbIAcDR, GLbIAfDR, 

GLCFaADR, GLCIicdI, GLDFaADR, GLFFPADL, GLmaPADR, GLUFFADL, GLUFIADI, 

GLUPIADR, GLVFIAdR, GLXFaiDL, GLXFIiDL, GLYFIIDR, GQHIIPdI, GQXCIcdR, 

GQXPCcdR, TAkaFcDL,  TAoaFcDL, TAoIFfDL, TEqiAFDR, TEuIFFDL, TLSIFFdI, 

TLVFIFdR, TLXPFIDR, TLzAFiDI, TMdiAfDI, TMtAAFDL). 

Tabelul 4. Modele structură-activitate pentru derivaţii carbochinonici investigaţi 
Nr. n  v  r2  Ecuaţia 

1 37  1  0.6932 Ŷ =-8.538130423034304E-006+TLSIFFdI* 8.018708890422381E+000  

2 37  2  0.7839  Ŷ = 8.201091737581672E+000+TLSIFFdI*-4.915042213631624E-006+GLUFIADI*-

1.047774561902658E-008  

3 37  2  0.7975 Ŷ = 6.449148232085572E+000+TLSIFFdI*-5.769512295634710E-006+GLYFIIDR* 

1.058905495071890E+007  

4 37  2  0.8136  Ŷ = 1.421388668386970E+001+TLSIFFdI*-6.385807493221712E-006+GAoaIcdI*-

9.259392005410199E+000  

5 37  2  0.8215  Ŷ = 8.319824169795110E+000+TLSIFFdI*-7.696313001462928E-006+GL5aPADR*-

1.527171351520861E-007  

6 37  2  0.8352  Ŷ = 1.031895758347034E+001+GLUFIADI*-3.433136239559632E-008+GA1FicDL* 

7.256402075529264E-001  

7 37  2  0.8668  Ŷ = 7.524670010799245E+000+GLUFIADI*-1.946508941236078E-008+GA0PAPdL* 

3.264485641820538E-001  
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8 37  3  0.8756  Ŷ = 8.422530648570023E+000+TLSIFFdI*-4.954169635002009E-006+GLUFIADI*-

8.262533181309514E-009+GL5aPADR*-1.318638306603412E-007  

9 37  3  0.8850 Ŷ = 7.764896701764791E+000+TLSIFFdI*-2.386219585045934E-006+GLUFIADI*-

1.534833635533305E-008+GA0PAPdL* 2.741537372565100E-001  

10 37  3  0.8862 Ŷ = 4.655553066412509E+000+TLSIFFdI*-3.495817852797553E-006+GLUPIADR* 

1.904090967751319E+008+GA0PAPdL* 2.804188349431085E-001  

11 37  3  0.8873 Ŷ = 1.302857191459436E+001+TLSIFFdI*-6.215398193476212E-006+GAoaIcdI*-

7.132375839467663E+000+GL5aPADR*-1.206090241273757E-007  

12 37  3  0.8935 Ŷ = 8.420788911296908E+000+TLSIFFdI*-5.260416615814219E-006+GAsaapDI* 

3.701275118472538E+000+GL3aiCdI*-2.134120725026619E+000  

13 37  3  0.8938 Ŷ = 7.683522089876407E+000+TLSIFFdI*-6.506995782944736E-006+GAoaFfDL*-

4.586794946182860E-001+GL5aPADR*-1.564195289731802E-007  

14 37  3  0.8956 Ŷ = 6.642098685806824E+000+TLSIFFdI*-6.802361675223121E-006+GL5aPADR*-

1.596980985063994E-007+GAkIicdL*-6.054331038387422E+000  

15 37  3  0.8964 Ŷ = 2.002608472100004E+000+TLSIFFdI*-6.823444660350140E-006+GL5aPADR*-

1.596291852722229E-007+GAkIicdR* 4.794598228784656E+000  

16 37  3  0.8978  Ŷ = 1.265693272205328E+001+GLUFIADI*-1.533838444209561E-008+GLXFIiDL*-

7.278726715892989E-001+GA0PAPdL* 3.087159408373896E-001  

17 37  3  0.9055 Ŷ = 1.478510395394426E+001+GLUFIADI*-1.521916430786965E-008+GLXFaiDL*-

9.783785997017860E-001+GA0PAPdL* 3.122993528145253E-001  

18 37  3  0.9067 Ŷ = 1.029735764112427E+001+GLUFIADI*-3.646117704788984E-008+GA1FicDL* 

9.767476163468668E-001+GQXPCcdR* 4.340120284411409E+002  

19 37  3  0.9082 Ŷ = 2.176519202594746E+000+GLUPIADR* 2.368131370622058E+008+GEmFIiDR* 

2.450220204694920E+000+GA0PAPdL* 3.580890887737270E-001  

20 37  3  0.9118 Ŷ = 2.635166377381104E+000+GLUPIADR* 2.399152785868026E+008+GEmFIidR* 

2.978948427039449E+000+GA0PAPdL* 3.584288895625148E-001  

21 37  3  0.9170 Ŷ = 1.265469444171179E+001+GLXFIiDL*-1.094991718590760E+000+TLVFIFdR* 

6.002940666961169E+010+GA0PAPdL* 4.092932410512300E-001  

22 37  3  0.9179 Ŷ = 6.936366478963167E+000+TLVFIFdR* 6.629434219954754E+010+GAyPafdL*-

4.824356914811301E-001+GA0PAPdL* 4.433683191831346E-001  

23 37  4  0.9193 Ŷ = 7.901515538660509E+000+TLSIFFdI*-4.902457367324878E-006+GLUFIADI*-

6.242018497061147E-009+GL5aPADR*-1.647167805862804E-007+GQXCIcdR* 

1.283501344880777E+002  

24 37  4  0.9212 Ŷ = 8.010063979418073E+000+TLSIFFdI*-4.720393054480040E-006+TLXPFIDR* 

3.499224379515497E+004+GLmaPADR*-1.904725953340318E-005+GQHIIPdI*-

1.914161894471855E+000  

25 37  4  0.9215 Ŷ = 6.126856793620743E+000+TLSIFFdI*-4.583699039207033E-006+TLXPFIDR* 

3.708289693977535E+004+GLmaPADR*-1.892161779166442E-005+GQHIIPdL*-

1.246315134320908E+000  

26 37  4  0.9215 Ŷ = 5.432674948485039E+000+TLSIFFdI*-4.750049070249448E-006+TLXPFIDR* 

5.247201216898757E+004+TAoaFcDL*-1.523670603683250E+000+TMtAAFDL* 

6.845917936630125E+000  

27 37  4  0.9229 Ŷ = 8.932882312448273E+000+TLSIFFdI*-2.676964983858420E-006+GLUPIADR* 

2.493470365179885E+008+GAkaPfDL*-1.239297692319759E+000+TEqiAFDR*-

1.612838566778728E+001  

28 37  4  0.9260 Ŷ = 1.033992860322099E+001+TLSIFFdI*-2.931751640448401E-006+GLVFIAdR* 

1.031309389998222E+009+GAkaPfDL*-1.350441173994656E+000+TEqiAFDR*-

1.764406189324496E+001  

29 37  4  0.9260 Ŷ = 1.340682117177233E+001+TLSIFFdI*-5.001453874185011E-006+GAoaIcdI*-

8.685033194639530E+000+GLCFaADR* 2.159032126029814E+009+GLDFaADR*-

5.767062083743908E+005  

30 37  4  0.9346 Ŷ = 1.080606819028456E+002+TLSIFFdI*-3.828975004622812E-006+GAoaIcdI*-

7.083774353670081E+000+GLUFFADL*-3.910023997929195E+000+GLFFPADL* 

3.867863862368341E+000  

31 37  4  0.9352 Ŷ = 3.604861639536679E+000+TLSIFFdI*-4.661731369324158E-006+TLzAFiDI* 

1.315407580044337E+002+GAoiFpDL*-1.522109496837730E+000+TMdiAfDI* 
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5.669810445110965E-001  

32 37  4  0.9380 Ŷ = 2.052398189801111E+001+TLSIFFdI*-4.581472624569247E-006+GAoIFpDL*-

1.016262579333449E+000+GLCIicdI*-1.358982986252018E+001+GLbIAfDR*-

2.207152539053781E-002  

33 37  4  0.9399 Ŷ = 2.105224754508737E+001+TLSIFFdI*-4.601388198806669E-006+GAoIFpDL*-

1.015235321649310E+000+GLCIicdI*-1.410074120084519E+001+GLbIAcDR*-

2.504153631733784E-002  

34 37  4  0.9403 Ŷ = 2.123345376853743E+001+TLSIFFdI*-4.648154741072929E-006+GAoIFfDL*-

9.596238378367949E-001+GLCIicdI*-1.426364486376662E+001+GLbIAcDR*-

2.473182713570161E-002  

35 37  4  0.9408 Ŷ = 2.197885471677388E+001+TLSIFFdI*-4.654262878876677E-006+TAoIFfDL*-

1.000265108654302E+000+GLCIicdI*-1.434078853642528E+001+GLbIAcDR*-

2.492520064560814E-002  

36 37  4  0.9418 Ŷ = 2.456493240543517E+001+TLSIFFdI*-4.633800928619054E-006+TAkaFpDL*-

6.588979877045793E-001+GLCIicdI*-1.581700292500445E+001+GLbIAfDR*-

2.392634394469332E-002  

37 37  4  0.9436 Ŷ = 2.512985831354877E+001+TLSIFFdI*-4.661437697019919E-006+TAkaFpDL*-

6.570078172466371E-001+GLCIicdI*-1.636803217556861E+001+GLbIAcDR*-

2.707527876238278E-002  

38 37  4  0.9488 Ŷ = 2.557358379194586E+001+TLSIFFdI*-4.849863316432965E-006+GLCIicdI*-

1.693516801123562E+001+TAkaFcDL*-5.675404292182457E-001+GLbIAfDR*-

2.228516739425874E-002  

39 37  4  0.9504 Ŷ = 2.609671387579644E+001+TLSIFFdI*-4.876134915239990E-006+GLCIicdI*-

1.744541793103105E+001+TAkaFcDL*-5.657103370665107E-001+GLbIAcDR*-

2.521830361899529E-002  

40 37  4  0.9508 Ŷ = 2.317149178896661E+001+TEuIFFDL*-2.295636680523341E+000+TAkaFpDL*-

7.601362077231453E-001+GLCIicdI*-1.549140423390090E+001+GLbIAcDR*-

2.671466230090930E-002  

41 37  4  0.9530 Ŷ = 2.376562451965429E+001+TEuIFFDL*-2.390874931212318E+000+GLCIicdI*-

1.629279453938720E+001+TAkaFcDL*-6.540496724991665E-001+GLbIAfDR*-

2.161805143938084E-002  

42 37  4  0.9548 Ŷ = 2.426229825357329E+001+TEuIFFDL*-2.403758931989433E+000+GLCIicdI*-

1.678134503564601E+001+TAkaFcDL*-6.529238564633141E-001+GLbIAcDR*-

2.449174207266286E-002  

 

Cel mai performant model cu 1 descriptor: 

Ŷ = TLSIFFdI*-8.538130423034304E-006+8.018708890422381E+000 

Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR sunt redate în 

Tabelul 5. 

Tabelul 5. Estimate versus măsurat: cel mai performant model cu 1 descriptor 
No Mol Prop Estimated Abs(Diff%) 

1 cqd01 4.33 4.113 5 

2 cqd02 4.47 5.000 12 

3 cqd03 4.63 4.691 1 

4 cqd04 4.77 5.172 8 

5 cqd05 4.85 5.131 6 

6 cqd06 4.92 5.250 7 

7 cqd07 5.15 5.065 2 

8 cqd08 5.16 5.356 4 

9 cqd09 5.46 5.578 2 

10 cqd10 5.57 5.780 4 

11 cqd11 5.59 5.578 0 

12 cqd12 5.6 5.621 0 

13 cqd13 5.63 5.936 5 

14 cqd14 5.66 5.952 5 
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15 cqd15 5.68 5.899 4 

16 cqd16 5.68 5.326 6 

17 cqd17 5.68 6.219 9 

18 cqd18 5.69 5.492 3 

19 cqd19 5.76 5.894 2 

20 cqd20 5.78 6.358 10 

21 cqd21 5.82 5.649 3 

22 cqd22 5.86 5.789 1 

23 cqd23 6.03 5.981 1 

24 cqd24 6.14 6.175 1 

25 cqd25 6.16 6.008 2 

26 cqd26 6.18 6.086 2 

27 cqd27 6.18 5.974 3 

28 cqd28 6.18 6.397 4 

29 cqd29 6.21 6.358 2 

30 cqd30 6.25 6.286 1 

31 cqd31 6.39 6.533 2 

32 cqd32 6.41 6.212 3 

33 cqd33 6.41 6.086 5 

34 cqd34 6.45 5.899 9 

35 cqd35 6.54 6.369 3 

36 cqd36 6.77 5.621 17 

37 cqd37 6.9 6.112 11 

 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi valoare 

activităţii estimate de către modelul QSAR a fost de 4.49 %. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 6. 

Tabelul 6. Analiza ANOVA: modelul cu 1 descriptor 
  df SS MS F Significance F 

Regresie 1 10.03 10.03 79 1.67E-10 

Reziduuri 35 4.44 0.13   

Total 36 14.47       

      

  Coeficienţ [CI95%]i StdErr t Stat P-value  

Intercept 8.019 [7.49 - 8.55] 0.26 30.70 6.75E-27  

TLSIFFdI -8.54E-06 [-1.0E-05 - -6.6E-06] 9.60E-07 -8.89 1.67E-10  

 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 18. 
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Figura 18. Reziduuri versus descriptor: model cu 1 descriptor 
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Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 1 descriptor este redată în Figura 19. 
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Figura 19. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 1 descriptor 

 

Analiza leave-one-out (vezi Tabelul 7): 

Tabelul 7. Parametrii în analiza leave-one-out: model cu 1 descriptor 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 4.44 4.89 

QSSe 0.36 0.37 

r2 r2est = 0.6932 r2pre = 0.6600 

F Fest = 79 Fpre = 69 

p pest = 1.67E-10 ppre = 9.34E-10 

 

Cel mai performant model cu doi descriptori: 

 
Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR sunt redate în 

Tabelul 8. 

Tabelul 8. Estimate versus măsurat: cel mai performant model cu 2 descriptori 
No Mol Prop Estimated |Diff%| 

1 cqd01 4.33 4.45 3 

2 cqd02 4.47 4.20 6 

3 cqd03 4.63 4.51 3 

4 cqd04 4.77 5.09 7 

5 cqd05 4.85 4.76 2 

6 cqd06 4.92 5.17 5 

7 cqd07 5.15 5.04 2 

8 cqd08 5.16 5.32 3 

9 cqd09 5.46 5.30 3 

10 cqd10 5.57 5.74 3 

11 cqd11 5.59 5.71 2 

12 cqd12 5.6 5.74 3 

13 cqd13 5.63 6.06 7 

14 cqd14 5.66 5.86 3 

15 cqd15 5.68 6.04 6 
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16 cqd16 5.68 6.21 9 

17 cqd17 5.68 5.83 3 

18 cqd18 5.69 5.58 2 

19 cqd19 5.76 6.09 6 

20 cqd20 5.78 5.94 3 

21 cqd21 5.82 5.63 3 

22 cqd22 5.86 5.69 3 

23 cqd23 6.03 6.06 1 

24 cqd24 6.14 6.09 1 

25 cqd25 6.16 6.01 2 

26 cqd26 6.18 6.05 2 

27 cqd27 6.18 6.35 3 

28 cqd28 6.18 5.99 3 

29 cqd29 6.21 6.12 1 

30 cqd30 6.25 5.89 6 

31 cqd31 6.39 6.17 4 

32 cqd32 6.41 6.10 5 

33 cqd33 6.41 6.16 4 

34 cqd34 6.45 6.53 1 

35 cqd35 6.54 6.35 3 

36 cqd36 6.77 6.54 4 

37 cqd37 6.9 6.57 5 

Media erorii exprimată ca medie absolută a diferenţei dintre valoarea activităţii măsurate şi valoare 

activităţii estimate de către modelul QSAR a fost de 3.57%. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 9. 

Tabelul 9. Analiza ANOVA: modelul cu 2 descriptor 
  df SS MS F Significance F 

Regresie 2 12.54 6.27 111 1.31E-15 

Reziduuri 34 1.93 0.06   

Total 36 14.47    

      

  Coeficienţ [CI95%]i StdErr t Stat P-value  

Intercept 7.52 [7.19 - 7.86] 0.16 45.90 3.56E-32  

GLUFIADI -1.95E-08 [-2.23E-08 - -1.66E-08] 1.42E-09 -1.37E+01 1.95E-15  

GA0PAPdL 0.33 [0.23 - 0.42] 0.05 6.77 8.77E-08  

 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Error! Reference source not found.. 
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Figura 20. Reziduuri versus descriptori: model cu 2 descriptor 

 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 2 descriptor este redată în Figura 21. 
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Corelatie : r = .93101
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Figura 21. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 2 descriptor 

 

Analiza corelaţiei activitate măsurată – activitate estimată de modelul QSAR (Tabelul 10): 

Tabelul 10. Analiza corelaţiei: modelul cu 2 descriptori 
Denumire (simbol) Coeficient de corelaţie Parametrul testului p  

Pearson (r) 0.9580 20 1.42E-20  

Spearman (ρ) 0.9277 15 1.51E-16  

Semi-cantitativ (rsQ) 0.9428 17 2.88E-18  

Kendall tau a (τa) 0.7733 7 1.63E-11  

Kendall tau b (τb) 0.7733 7 1.63E-11  

Kendall tau c (τc) 0.7524 7 5.62E-11  

Gamma (Γ) 0.7815 5 1.04E-7  

 

Analiza de corelaţie între descriptori şi activitatea măsurată (Tabelul 11): 

Tabelul 11. Analiza corelaţiei activitate măsurată-descriptori: modelul cu 2 descriptori 
allr,p(XX) GLUFIADI  GA0PAPdL  

Prop (global) NO NO 

r -0.82901 0.3569 

ρ -0.7343  0.3659 

rsQ 0.7802  0.3614 

τa 0.5751  0.2538 

τb 0.5751  0.2538 

τc 0.5595  0.2469 

Γ 0.5812 0.2564 

 

Analzia leave-one-out (Tabelul 12): 

Tabelul 12. Analiza leave-one-out: modelul cu 2 descriptori 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 1.93 2.28 

QSSe 0.24 0.26 

r2 r2est = 0.8668 r2pre = 0.8427 

F Fest = 111 Fpre = 91 

p pest = 1.33E-15 ppre = 2.34E-14 

                                                 
1
 Valorile în albastru sunt semnificative statistic 
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Analiza leave many-out (vezi Figura 22): 

Număr compuşi în testul training: 25 

Abreviere compuşi în setul învăţare: cqd09 cqd06 cqd08 cqd02 cqd22 cqd18 cqd16 cqd37 cqd10 

cqd29 cqd28 cqd13 cqd05 cqd33 cqd21 cqd26 cqd36 cqd25 cqd24 cqd30 cqd20 cqd19 cqd35 cqd14 

cqd15 

Abreviere compuşi în testul test: cqd01 cqd03 cqd04 cqd07 cqd11 cqd12 cqd17 cqd23 cqd27 cqd31 

cqd32 cqd34 

Parametrii statistici ai modelului învăţare: r2 = 0.8117 F = 47.410 pF = 1.06E-08 

Parametrii statististici ai modelului din setul test: r2 = 0.9345 F = 56.380 pF = 8.12E-06 
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Figura 22. Reprezentarea grafică a performanţelor modelului cu 2 descriptori în seturi de învăţare şi 

testare 

Cel mai performant model cu 3 descriptori: 

 
Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa absolută dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia 

QSAR sunt redate în Tabelul 13. 

Tabelul 13. Estimate versus măsurat: cel mai performant model cu 3 descriptor 
No Mol Prop Estimated |Diff%| 

1 cqd01 4.33 4.258 2 

2 cqd02 4.47 4.706 5 

3 cqd03 4.63 4.533 2 

4 cqd04 4.77 4.769 0 

5 cqd05 4.85 5.200 7 

6 cqd06 4.92 5.018 2 

7 cqd07 5.15 5.059 2 

8 cqd08 5.16 4.897 5 

9 cqd09 5.46 5.389 1 

10 cqd10 5.57 5.675 2 

11 cqd11 5.59 5.801 4 

12 cqd12 5.6 5.486 2 

13 cqd13 5.63 5.750 2 

14 cqd14 5.66 5.952 5 

15 cqd15 5.68 5.853 3 
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16 cqd16 5.68 5.923 4 

17 cqd17 5.68 5.673 0 

18 cqd18 5.69 5.453 4 

19 cqd19 5.76 6.012 4 

20 cqd20 5.78 5.667 2 

21 cqd21 5.82 5.563 5 

22 cqd22 5.86 5.787 1 

23 cqd23 6.03 5.989 1 

24 cqd24 6.14 6.267 2 

25 cqd25 6.16 6.312 2 

26 cqd26 6.18 6.192 0 

27 cqd27 6.18 6.256 1 

28 cqd28 6.18 6.189 0 

29 cqd29 6.21 6.286 1 

30 cqd30 6.25 6.068 3 

31 cqd31 6.39 6.432 1 

32 cqd32 6.41 6.203 3 

33 cqd33 6.41 6.258 2 

34 cqd34 6.45 6.431 0 

35 cqd35 6.54 6.681 2 

36 cqd36 6.77 6.487 4 

37 cqd37 6.9 6.465 7 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi 

valoare activităţii estimate de către modelul QSAR a fost de 2.51%. Analiza modelului de regresie este 

redată în Tabelul 14. 

Tabelul 14. Analiza ANOVA: modelul cu 3 descriptor 
  df SS MS F Significance F 

Regresie 3 13.28 4.43 123 5.55E-18 

Reziduuri 33 1.19 0.04   

Total 36 14.47       

  Coeficienţi [CI95%] StdErr t Stat P-value  

Intercept 6.94 [5.89 - 7.98] 0.51 13.54 4.99E-15  

TLVFIFdR 6.63E+10 [5.50E+10 – 7.76E+10] 5.56E+09 11.93 1.64E-13  

GAyPafdL -0.48 [-0.64 - -0.32] 0.08 -6.20 5.42E-07  

GA0PAPdL 0.44 [0.36 - 0.53] 0.04 10.97 1.51E-12  

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 23 şi Figura 24. 
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Figura 23. Reziduuri versus descriptor: model cu 3 descriptori 
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 Distributia expectata normala
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Figura 24. Distribuţia reziduurilor: model cu 3 descriptori 

 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 3 descriptori este redată în 

Figura 25. 
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Figura 25. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 3 descriptor 

Analiza corelaţiei activitate măsurată – activitate estimată de modelul QSAR (Tabelul 15): 

Tabelul 15. Analiza corelaţiei: modelul cu 3 descriptori 

Denumire (simbol) Coeficient de corelaţie Parametrul testului p  

Pearson (r) 0.9580 20 1.42E-20  

Spearman (ρ) 0.9277 15 1.51E-16  

Semi-cantitativ (rsQ) 0.9428 17 2.88E-18  

Kendall tau a (τa) 0.7733 7 1.63E-11  

Kendall tau b (τb) 0.7733 7 1.63E-11  

Kendall tau c (τc) 0.7524 7 5.62E-11  

Gamma (Γ) 0.7815 5 1.04E-7  

Analiza de corelaţie între descriptor-activitate măsurată (Tabelul 16): 

Tabelul 16. Analiza corelaţiei: activitate măsurată valori ale descriptorilor (modelul cu 3 descriptori) 
allr,p(XX) TLVFIFdR  GAyPafdL  GA0PAPdL  

Prop (global) NO NO NO 

r 0.6901  -0.6482  0.3569 

ρ 0.6135  -0.6551  0.3659 
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rsQ 0.6507  0.6516  0.3614 

τa 0.461  0.4685  0.2538 

τb 0.461  0.4685  0.2538 

Γ 0.4485  0.4558  0.2469 

Analiza leave-one-out (Tabelul 17): 

Tabelul 17. Rezultate ale analizei leave-one-out: modelul cu 3 descriptori 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 1.19 1.57 

QSSe 0.19 0.22 

r2 r2est = 0.9176 r2pre = 0.8921 

F Fest = 123 Fpre = 91 

p pest = 5.98E-19 ppre = 5.5E-16 

Analzia leave many-out (Figura 26): 

Număr compuşi în setul training: 25 

Abreviere compuşi în setul învăţare: cqd14 cqd10 cqd35 cqd19 cqd01 cqd24 cqd25 cqd17 cqd29 

cqd30 cqd05 cqd02 cqd12 cqd34 cqd28 cqd07 cqd32 cqd20 cqd36 cqd13 cqd16 cqd33 cqd31 cqd15 

cqd08 

Abreviere compuşi în setul testare: cqd03 cqd04 cqd06 cqd09 cqd11 cqd18 cqd21 cqd22 cqd23 cqd26 

cqd27 cqd37 

Parametrii statistici ai modelului învăţare: r2 = 0.9223 F = 83.036 pF = 8.21E-12 

Parametrii statististici ai modelului din setul test: r2 = 0.9147 F = 21.923 pF = 3.25E-04 
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Figura 26. Reprezentarea grafică a performanţelor modelului cu 3 descriptori în seturi de învăţare şi 

testare 

Cel mai performant model cu 4 descriptori: 

 
Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR sunt 

redate în Tabelul 18. 

Tabelul 18. Estimate versus măsurat: cel mai performant model cu 4 descriptor 
No Mol Prop Estimated |Diff%| 

1 cqd01 4.33 4.3040 1 

2 cqd02 4.47 4.3430 3 

3 cqd03 4.63 4.5130 3 

4 cqd04 4.77 4.8940 3 

5 cqd05 4.85 4.9110 1 

6 cqd06 4.92 4.9000 0 

7 cqd07 5.15 5.2810 3 

8 cqd08 5.16 5.2960 3 

9 cqd09 5.46 5.5160 1 
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10 cqd10 5.57 5.5880 0 

11 cqd11 5.59 5.8360 4 

12 cqd12 5.6 5.4840 2 

13 cqd13 5.63 5.8640 4 

14 cqd14 5.66 5.7940 2 

15 cqd15 5.68 5.7880 2 

16 cqd16 5.68 5.7350 1 

17 cqd17 5.68 5.8550 3 

18 cqd18 5.69 5.4310 5 

19 cqd19 5.76 5.8700 2 

20 cqd20 5.78 5.6730 2 

21 cqd21 5.82 5.6450 3 

22 cqd22 5.86 5.8020 1 

23 cqd23 6.03 6.0270 0 

24 cqd24 6.14 6.0540 1 

25 cqd25 6.16 6.0700 1 

26 cqd26 6.18 6.2310 1 

27 cqd27 6.18 6.2560 1 

28 cqd28 6.18 6.2380 1 

29 cqd29 6.21 6.3100 2 

30 cqd30 6.25 6.2080 1 

31 cqd31 6.39 6.2930 2 

32 cqd32 6.41 6.3500 1 

33 cqd33 6.41 6.1620 4 

34 cqd34 6.45 6.6710 3 

35 cqd35 6.54 6.4890 1 

36 cqd36 6.77 6.5410 3 

37 cqd37 6.9 6.7220 3 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei dintre valoarea activităţii măsurate şi valoare activităţii 

estimate de către modelul QSAR a fost de 2%. Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 19. 

Tabelul 19. Analiza ANOVA: modelul cu 4 descriptor 
  df SS MS F Significance F 

Regresie 4 13.82 3.45 169 5.01E-21 

Reziduuri 32 0.65 0.02   

Total 36 14.47    

      

  Coeficienţ [CI95%]i StdErr t Stat P-value  

Intercept 24.26 [19.94 - 28.59] 2.12 11.43 7.86E-13  

TEuIFFDL -2.40 [-2.87 - -1.93] 0.23 -10.44 7.78E-12  

GLCIicdI -16.78 [-21.16 - -12.41] 2.15 -7.81 6.53E-09  

TAkaFcDL -0.65 [-0.76 - -0.54] 0.05 -11.94 2.52E-13  

 -0.02 [-0.03 - -0.02] 0.00 -8.68 6.5E-10  

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 27. 
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Figura 27. Reziduuri versus activitate estimată: model cu 4 descriptor 
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Figura 28. Distribuţia reziduurilor: model cu 4 descriptor 

 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 4 descriptor este redată în Figura 29. 
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Figura 29. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 4 descriptor 

Analiza corelaţiei activitate măsurată – activitate estimată de modelul QSAR (Tabelul 20): 

Tabelul 20. Analiza corelaţiei: modelul cu 4 descriptori 
Denumire (simbol) Coeficient de corelaţie Parametrul testului p  

Pearson (r) 0.9771 27 4.07E-25  

Spearman (ρ) 0.9461 17 1.03E-18  

Semi-cantitativ (rsQ) 0.9615 21 3.26E-21  
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Kendall tau a (τa) 0.8273 7.2 5.74E-13  

Kendall tau b (τb) 0.8273 7.2 5.74E-13  

Kendall tau c (τc) 0.8050 7.01 2.35E-12  

Gamma (Γ) 0.8361 6.09 1.133e-9  

Analiza de corelaţie între descriptori şi descriptor-activitate măsurată (Tabelul 21): 

Tabelul 21. Analiza corelaţiei activitate măsurată-descriptori: modelul cu 4 descriptori 
allr,p(XX) TEuIFFDL  GLCIicdI  TAkaFcDL  GLbIAcDR 

Prop (global) NO  NO  NO  NO 

r -0.8034  -0.5287  -0.5235  -0.3912 

ρ -0.7662  -0.5158  -0.3857  -0.3669 

rsQ 0.7846  0.5222  0.4494  0.3789 

τa 0.5931  0.3453  0.2943  0.2132 

τb 0.5931  0.3453  0.2943  0.2132 

τc 0.5771  0.336  0.2863  0.2075 

Γ 0.5994  0.3925  0.2979  0.2158 

Analiza leave-one-out (Tabelul 22): 

Tabelul 22. Analiza leave-one-out: modelul cu 4 descriptori 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 0.65 0.94 

QSSe 0.14 0.17 

r2 r2est = 0.9548 r2pre = 0.9351 

F Fest = 169 Fpre = 115 

p pest = 8.56E-23 ppre = 5.42E-20 

Analiza leave many-out (Figura 30): 
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Figura 30. Reprezentarea grafică a performanţelor modelului cu 4 descriptori în seturi de învăţare şi 

testare 

 

Număr de compuşi în setul învăţare: 23 

Abrevierea compuşilor din setul învăţare: cqd26 cqd32 cqd10 cqd05 cqd24 cqd17 cqd13 cqd15 cqd18 

cqd08 cqd16 cqd35 cqd30 cqd12 cqd29 cqd14 cqd11 cqd22 cqd09 cqd07 cqd02 cqd28 cqd06 

Abrevierea compuşilor din setul test: cqd01 cqd03 cqd04 cqd19 cqd20 cqd21 cqd23 cqd25 cqd27 

cqd31 cqd33 cqd34 cqd36 cqd37 

Ecuaţia:  
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Ŷ = 21.582+-2.4660*TEuIFFDL+-14.253*GLCIicdI+-6.2922e-1*TAkaFcDL+-0.0217*GLbIAcDR 

Parametrii statistici ai modelului învăţare: 

r2 = 0.9480 

F = 81.969 

pF = 2.67E-11 

Parametrii statististici ai modelului din setul test: 

r2 = 0.9675 

F = 37.792 

pF = 1.24E-05 

Compararea modelelor întrele ele (Est_1d, Est_2d, Est_3d, Est_4d) şi cu modelul cu şase descriptori 

(Est_6d) [Kawakami J, Hoshi K, Ishiyama A, Miyagishima S, Sato K. Application of a self-

Organizing Map to Quantitative Structure-Activity Relationship Analysis of Carboquinone and 

Benzodiazepine. Chem. Pharm. Bull 2004;52(6):751-755.]. Rezultatele analizei descriptive a 

estimărilor date de modelele comparate sunt redate în Figura 31 şi Tabelul 23. 
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Figura 31. Reprezentarea grafică a performanţelor modelului cu 4 descriptori în seturi de învăţare şi 

testare 

Analiza corelării coeficienţilor de corelaţie s-a realizat prin aplicarea testului Steiger şi rezultatele 

obţinute sunt prezentate în Tabelul 24, Tabelul 25 şi Tabelul 26. 

Tabelul 23. Analiza reziduurilor în modelele de comparat 
Mol M-Est_1d M-Est_2d M-Est_3d M-Est_4d M-Est_6d 

cqd01 0.217 -0.12 0.072 0.03 0.31 

cqd02 -0.530 0.27 -0.236 0.13 -0.13 

cqd03 -0.061 0.12 0.097 0.12 0.40 

cqd04 -0.402 -0.32 0.001 -0.12 -0.48 

cqd05 -0.281 0.09 -0.350 -0.06 -0.34 

cqd06 -0.330 -0.25 -0.098 0.02 -0.21 

cqd07 0.085 0.11 0.091 -0.13 -0.06 

cqd08 -0.196 -0.16 0.263 -0.14 -0.16 

cqd09 -0.118 0.16 0.071 -0.06 -0.12 

cqd10 -0.210 -0.17 -0.105 -0.02 -0.42 
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cqd11 0.012 -0.12 -0.211 -0.25 -0.19 

cqd12 -0.021 -0.14 0.114 0.12 0.00 

cqd13 -0.306 -0.43 -0.120 -0.23 -0.33 

cqd14 -0.292 -0.20 -0.292 -0.13 -0.37 

cqd15 -0.219 -0.36 -0.173 -0.11 0.06 

cqd16 0.354 -0.53 -0.243 -0.05 0.13 

cqd17 -0.539 -0.15 0.007 -0.17 -0.23 

cqd18 0.198 0.11 0.237 0.26 0.04 

cqd19 -0.134 -0.33 -0.252 -0.11 -0.12 

cqd20 -0.578 -0.16 0.113 0.11 -0.10 

cqd21 0.171 0.19 0.257 0.18 0.32 

cqd22 0.071 0.17 0.073 0.06 0.10 

cqd23 0.049 -0.03 0.041 0.00 -0.26 

cqd24 -0.035 0.05 -0.127 0.09 0.03 

cqd25 0.152 0.15 -0.152 0.09 0.01 

cqd26 0.094 0.13 -0.012 -0.05 0.33 

cqd27 0.206 -0.17 -0.076 -0.08 0.11 

cqd28 -0.217 0.19 -0.009 -0.06 0.17 

cqd29 -0.148 0.09 -0.076 -0.10 -0.07 

cqd30 -0.036 0.36 0.182 0.04 0.16 

cqd31 -0.143 0.22 -0.042 0.10 0.04 

cqd32 0.198 0.31 0.207 0.06 0.30 

cqd33 0.324 0.25 0.152 0.25 0.08 

cqd34 0.551 -0.08 0.019 -0.22 -0.08 

cqd35 0.171 0.19 -0.141 0.05 0.32 

cqd36 1.149 0.23 0.283 0.23 0.26 

cqd37 0.788 0.33 0.435 0.18 0.49 
      

Min -0.5780 -0.5280 -0.3500 -0.2455 -0.4781 

Max 1.1492 0.3600 0.4350 0.2588 0.4930 

Media 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 

Media |M-Est_0x| 0.2590 0.2012 0.1468 0.1131 0.1972 

M = activitatea măsurată; 

Est = Activitatea estimată; 

_01 = de modelul cu 1 descriptor 

Tabelul 24. Analiza corelării coeficienţilor de corelaţie: modelul cu 4 descriptori vs restul modelelor 

Parametrul 

Model cu ... 

6d 3d 2d 1d 

r1-2 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 

r1-3 0.9235 0.9580 0.9311 0.8326 

r2-3 0.9437 0.9647 0.9533 0.8512 

Z 3.88 1.98 3.67 5.74 

pZ 5.22E-05 2.39E-02 1.21E-04 4.75E-09 

df (grade de libertate) 34 34 34 34 

1 = activitatea măsurată; 2 = activitatea estimată de modelul cu 4 descriptori; 

3 = activitatea estimată de modelul din coloana; Z = parametrul testului Steiger; 

pZ = semnificaţia parametrului testului Steiger 

Tabelul 25. Analiza corelării coeficienţilor de corelaţie: modelul cu 3 descriptori vs modele cu 6, 2 şi 

respectiv 1 descriptor 

Parametrul 

Modelul cu ...  

6d 2d 1d 

r1-2 0.9580 0.9580 0.9580 

r1-3 0.9235 0.9311 0.8326 

r2-3 0.9334 0.9340 0.8603 

Z 1.94 1.57 4.18 

pZ 2.62E-02 5.82E-02 1.46E-05 
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Df (grade de libertate) 34 34 34 

1 = activitatea măsurată; 

2 = activitatea estimată de modelul cu 3 descriptori; 

3 = activitatea estimată de modelul din coloana; 

Z = parametrul testului Steiger; 

pZ = semnificaţia parametrului testului Steiger 

Tabelul 26. Analiza corelării coeficienţilor de corelaţie: modelul cu 2 descriptori vs modelul cu 6 şi 1 

descriptor 

Parametrul 

Modelul cu ...  

6d 1d 

r1-2 0.9311 0.9580 

r1-3 0.9235 0.8326 

r2-3 0.9233 0.8103 

Z 0.35 2.56 

pZ 3.63E-01 5.23E-03 

Df 34 34 

1 = activitatea măsurată; 

2 = activitatea estimată de modelul cu 2 descriptori; 

3 = activitatea estimată de modelul din coloana; 

Z = parametrul testului Steiger; 

pZ = semnificaţia parametrului testului Steiger; 

d = descriptor 

Din analiza corelării coeficienţilor de corelaţie (vezi Tabelele 25-27) rezultă următoarele: 

Modelul cu 4 descriptori are abilităţi superioare în estimare oricărui din modelele cu care s-a comparat, 

inclusiv modelului cu 3 descriptori. Aceasta susţine justificarea existenţei modelului cu 4 descriptori în 

condiţiile în care şi perfoemanţele modelului cu 3 descriptori sunt bune. 

Modelul cu 3 descriptori prezintă performanţe în estimare semnificativ statistic mai bune în comparaţie 

cu modelul cu 6 descricptori şi respectiv cu 1 descriptor. 

Nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative statistic în estimare a modelelor cu 3 şi respectiv 2 

descriptori. 

Modelul du 2 descriptori prezintă abilităţi de estimare la fel de bune ca şi modelul cu 6 descriptori. 

Modelul cu 2 descriptori prezintă abilităţi semnificativ statistic mai bune în estimare în comparaţie cu 

modelul cu 1 descriptor. 

Concluzie: Abilităţile metodei de identificare a legăturii dintre structură şi activitatea compuşilor 

investigaţi sunt net superioare în comparaţie cu cele ale utilizării descriptorilor moleculari clasici 

începând cu modelele cu 3 descriptori. Avantajele oferite de metodă: utilizarea unui număr mai mic de 

variabile dependente în realizarea modelului (abilităţi comparabile cu cele ale modelului identificat 

anterior cu reducerea numărului de descriptori de la 6 la 2). 
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Anul 2008. Activitatea 4. Participări la manifestări ştiinţifice şi dobândirea de 

competenţe complementare 
 

Participări la manifestări ştiinţifice (diseminare - conferinţe, congrese, workshop-uri) şi dobândirea de 

competenţe complementare (stagii de documentare/cercetare în străinătate) s-a realizat prin 

participarea la: 

Introduction to Practical Statistics for Medical Research (Obiectiv 1, Activitate 3) 

În perioada 6-11 aprilie 2008 doi din membrii echipei proiectului au participat la acest curs organizat 

de University College London (UCL), Londra, UK. Cursul a fost organizat cu structură de teorie şi 

activităţi practice pe următoarele teme cu m,esajele cheie asociate: 

Basics of Study Design (Rumana OMAR):  

Protocolul de studiu e cea mai importantă componentă dar este deseori neglijată; 

Tipuri de studii medicale: studiul observaţional (nu există intervenţie; realizat pentru a studia 

prevalenaţa unei patologii, direcţii/orientări în timp, investiga relaţiile dintre factori de risc şi patologii 

de interes – studiul evoluţiei naturale a unei patologii de interes & etiologia unei patologii) vs trialuri 

clinice randomizate (există o intervenţie planificată; există un grup caz şi un grup martor independent 

de grupul caz; subiecţii sunt alocaţi prin randomizare la grupul de intervenţie – testarea unui nou 

medicament & analiza intervenţiilor de management & determinarea prognosticului unei patologii); 

Aspecte metologogice importnate în protocolul de cercetare: (1) obiectivele cercetării (descrierea unui 

fenomen de sănătate & geenrarea şi testarea de ipoteze & explicarea cauzalităţii patologiei de interes & 

evaluarea unei intervenţii de sănătate); (2) specificarea populaţiei ţintă (eşantionul atât de reprezentativ 

pe cât posibil & definirea criteriilor de includer/excludere & specificarea rezultatului primar de interes 

& specificarea rezultatelor secundare de interes); (3) grupul martor (necesar atunci când se doreşte 

realizarea de comparaţii); (4) volumul eşantionului (trebuie planificat pentru a pune evalua puterea 

(probabilitatea de identificare a efectului real atunci cand el există – cu cât eşantionul e mai mare cu 

atât puterea studiului este mai mare) sau precizia resultatelor studiului (precizia creşte odată cu 

creşterea volumului eşantionului)); (5) factorii de confuzie (prezenţa unor factori de risc care nu sunt 

în mod direct de interes dar care disporesionează rezultatul deoarece este asociat cu rezultatul urmărit; 

trebuie identificaţi şi incluşi în protocolul de studiu – ex. fumatul în evaluarea cancerului pulmonar la 

lucrătorii în mediu cu azbest) & erori de selecţie (selecţia subiecţilor; selecţia grupului martor; volum 

mare de pacienţi care renunţă în timpul studiului sau număr mare de pierduţi din vedere) & erori de 

răspuns (pacienţii care tamentul sau obiectivele studiului pot afecta variabilele subiective cum este de 

exemplu scala de durere) & eroarea de observare (cunoştinţele pot afecta observatorii) & eroarea de tip 

„recall” (reamintirea evenimentelor din trecut); (6) colectarea datelor (responsabilităţi & duplicarea 

datelor & organizarea datelor în baze de date & respectarea confidenţialităţii); (7) planificarea analizei 

statistice. 

Introduction to Data Analysis (Caroline DORE, MRC Clinical Trial Unit):  

Alegerea metodei statistice utilziate în explicarea asocierilor sau variaţiilor în datele medicaledepidne 

de tipul de date şi protocolul de studiu; 

Unele metode necesită asumţii cu privire la distribuţia datelor; 

Modelităţi de descriere a datelor în funcţie de tipul acestora. 

Observational Studies in Health Research (Rumana OMAR): 

Tipuri de studii observaţionale (studiul de caz sau seriile de cazuri; studiul transversal; studiul de 

cohortă şi studiul caz-martor); 

Studii descriptive (studiul de caz) versus studii analitice (studiul de cohortă, studiu caz-martor); 

Avantaje şi limite: studii de caz (nu există grup martor – nu se pot studia legăturile/asocierile; 

problema generalizării rezultatelor; raportarea patologiilor rare) & studii transversale (design simplu, 

posibilităţi de erori; identifică asocieri dar NU cauzalitate) & studii de cohortă (potrivit pentru 

studierea expunerilor rare; potrivit pentru studiul expunerilor variabile în timp – ex. poluare 

atmosferică; posibil de estimat rata de incidenţă; posibil de studiat mai multe rezultate de interes 

deodată; nu se recomandă studierea efectelor rare care necesită timp îndelungat de manifestare) & 

studii caz-martor (potrivite pentru studiul patologiilor rare, ieftine, rapide, probabilitatea de apariţie a 
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erorilor mai mare decât la studiile de cohortă; nu se pretează la evaluarea mai multor factori de 

răspuns). 

Randomised Controlled Trials (Doug ALTMAN, Centre for Statistics in Medicine, Oxford):  

Experiment cu participanţi umani de comparare a mai multor forme ale unei intervenţii de sănătate; 

Aspecte cheie de respectat: alocarea randomizată; modalitatea de alocare trebuie ascunsă până la 

includerea pacienţilor în lorutile de studiu; cât mai „orb” posibil; analiza răspunsului la toţi pacienţii 

alocaţi prin randomizare; eşantion mare; 

Modalităţi de generare a secvenţelor randomizate (utilizarea calculatorului, tabele cu numere 

randomizate; etc.); 

Protocolul de studiu (paralel; dîncrucişat; factorial; clusteri); 

Rezultate de urmărit (cât mai puţine posibile; un răspuns trebuie ales ca primar pentru a putea calcula 

volumul eşantionului; rezulate secudnare – efecte nedorite sau adverse)’ 

Protocolul de cercetare: stadiul actual al cunoaşterii; specificarea obiectivelor; definirea criteriilor de 

selecţie a pacienţilor; planificarea tratamentului; specificarea metodelor de evaluare a rezultatelor 

urmărite; designul trialului; înregistrarea şi randomizarea pacienţilor; obţinerea concensului informat; 

calcularea volumului eşantionului necesar; monitorizarea desfăşurării trialului; realizarea formularelor 

de colectare a datelor; planificarea metodelor de analiză statistică a datelor; responsabilităţi 

administrative.  

Estimation and Hypothesis Testing (Gareth AMBLER, Statistical Science, UCL; Biostatistics Group, 

UCLH):  

Populaţie versus eşantion; 

Estimarea unui parametru al populatiei (descriptiv: proporţia & media; comparativ: riscul relativ & 

diferenţa a două medii); 

Incertitudinea în estimare (măsuri: eroarea standard - cu cât eroarea standard e mai mică cu atât 

precizia e mai mare & intervalul de confidenţă – intervaul de confidenţă îngust semnifică precizie mai 

mare); 

Ipoteze statistice şi testarea lor (probabilitatea în interpretarea rezultatului unui test statistic). 

Comparing Groups of Continuous Data (Caroline DORE, MRC Clinical Trials Unit):  

Structura datelor (eşantioane dependente sau independente; eşantioane perechi); 

Metode parametrice (asumpţia de normalitate) vs teste non-parametrice (nu se aplică asumpţia de 

normalitate; se aplică cu precădere asupra variabilelor ordonate de tip categorii); 

Teste statistice: Student; F; ANOVA; Bonferroni; Mann-Whitney; Wilcoxon; Kruskal-Wallis; 

Friedman. 

Analysis of Categotical Data (Pauline ROGERS, Joint UCL/H Biomedical Research Centre):  

Date binare: tabelul de frecvenţă de 2 pe 2; diferenţa riscurilor; testul χ2; 

Mai mult de două categorii: testul Fisher; 

Categorii ordonate: testul χ2 pentru evaluarea tendinţelor/direcţiilor; 

Grupuri perechi de date primare: testul McNeman. 

Sample Size Calculations (Caroline DORE, MRC Clinical Trials Unit):  

Importanţa calculării volumului eşantionului: studiul trebuie să pună la dispoziţie informaţii utile 

(estimatori precişi şi teste care pot identifica efecte importante); studiu cu eşantion prea mic (precizie 

scăzută; se pot pierde efecte clinice importante; poate fi ne-etic – întrebuinţarea greşită a pacienţilor şi 

resurselor financiare) vs studiu cu eşantion prea mare (consumarea de resurse preţioase; potenţial ne-

etic); 

Calcularea preciziei şi puterii unui test; 

Metode de bază: medii & proporţii; 

Studii de fezabilitate. 

Correlation and Linear Regression (Gareth AMBLER, Statistical Science, UCL):  

Asociere (corelaţie sau regresie) vs predicţie (regresie); 

Corelaţii: Pearson (măsură lineară a asocierii; H0: r=0); Spearman (măsură a asocierii monotonice); 

Intervalul de confidenţă al coeficientului de corelaţie; 

Valoarea ridicată a coeficientului de corelaţie sugerează o relaţie apropiată sa o valoare mică nu 
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implică inexistenţa relaţiei; 

Regresia: cuantificarea relaţiei dintre doua variabile (analiza reziduurilor; transformarea scalei de 

măsură; intervalul de confidenţă pentru coeficienţii de regresie; predicţia). 

Further Regression Topics (Gareth AMBLER, Statistical Science, UCL):  

Regresia multiplă; 

Predictori categorici sau binari; 

Interacţii; 

Selecţia modelului. 

Measures of Disease in Health Research (Rumana OMAR):  

Determinarea factorilor care contribuie la rezulatele studiilor; 

Identificarea şi explicarea tiparelor geografice; 

Determinarea, descrierea şi raportarea cursului evenimentelor de sănătate; 

Determinarea măsurilor de prevenţie; 

Planificarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate. 

Logistic Regression (Andrew COPAS): 

Când şi de ce se utilizează regresia logistică: când rezultatul de interes este o variabilă binară (0 = 

martor vs 1 = caz – prezintă rezultatul de interes); probabilitatea adevărată a rezultatului de interes; 

Interpretare: rata şansei (modificarea relativă a şansei unui rezultat aşteptat cum mărirea cu o unitate a 

variabilei independente); 

Rata şansei/rata riscului/riscul relativ: rata riscului e mai uşor de intepretat, mai intuitivă decât rata 

şansei; valorile sunt similare dacă probabilitatea de succes este mică. Pentru rezultatele de interes 

rarerata şansei se poate interpreta ca rata riscului; 

Factori de confuzie în regresia logistică: efecte neadevărate (ex. aparenta asociere puternică dintre 

consumul unei cantităţi mari de alcool şi cancerul pulmonar); ascund efectene adevărate; reduc sau 

amplifică efectele; 

Regresia logistică multiplă: se poate utiliza pentru a ajusta potenţialii factori de confuzie. 

Analysis of Survival Data (Andrew COPAS, UCL): 

Definiţia datelor de supravieţuire: dimensiunea în timp până la apariţia unui eveniment prestabilit; se 

lucrează cu obsevaţii cenzurate (dacă evenimentul de interes nu a apărut până la încheierea studiului 

observaţiile se numesc cenzurate – ex. deces de alte cauze; renunţarea la studiu; pierduţi din vedere); 

Tabele şi curbe de supravieţuire; testarea diferenţei de supravieţuire dintre grupuri: testul Logrank (test 

ne-parametric de comparare a curbelor de supravieţuire a două sau mai multe grupuri); regresia COX 

Greşeli frecvente: compararea tabelelor de supravieţuire la un moment specific din timp este 

ineficientă; timpul mediu de supravieţuire poate să nu fie de încredere (cel puţin jumătate din 

componenţii eşantionului trebuie să fi atins evenimentul de interes); compararea numărului deceselor 

poate să fie nesemnificativă; punctul de start trebuie foarte bine stabilit; dacă efectul intervenţiei nu 

este constant în timp nu s epoate utiliza nici rgresia Cocs şi nici testul log-rank  

Analysis of Clustered Data (Rebeca TURNER, MRC Biostatistics Unit, Cambridge):  

Date clusterizate: observaţiile din eşantion nu sunt independente; 

Metodele statistice standard nu sunt adecvate în analiza datelor clusterizate; 

Protocolale de studiu care duc la date clusterizate: măsurători reptate (studii longitudinale); trialuri 

randomizate de tip cluster; 

Metode utilizate: sumarizarea datelor; modele marginale bazate pe ecuaţii estimative generalizate; 

modele ierarhice. 

Statistics in Medical Journals (Doug ALTMAN, Centre for Statistics in Medicine, Oxford): 

„Fenomene” frecvent întâlnite în cercetările medicale: utilizarea designului şi a tipului de analiză a 

datelor necorespunzătoare; folosirea incorectă a tehnicilor corespunzătoare; interpretarea incorectă a 

rezultatelor; raportarea selectivă a rezultatelor; citarea selectivă a literaturii de specialitate; stipularea 

unor concluzii nejustificate; 

Nu trebuie acceptate rezultatele şi concluziile autorilor fără a citi articolul întreg; 

E nevoie de evaluare critică a designului şi metodelor de analiză a rezultatelor. 

Activităţile practice au însoţit în majoritatea cazurilor activităţile teoretice şi s-au realizat în programul 
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STATA şi prezentarea modalităţilor de lucru STATA versus SPSS: 

 

STATA  SPSS 

Introducere în analzia datelor 

Data editor SPSS Data Editor 

Data browser 

Describe variables Analyse – Descriptive Statistics – Descriptives 

sau 

Analyse – Descriptive Statistics – Explore 
Describe data contents 

Summary statistics 

One-way tables Analyse – Descriptive Statistics – Frequencies 

Histogram Graphs – Histogram 

Scatter plot Graphs – Scatter/Dot – Simple Scatter 

Create new variable Transform – Compute 

Normal plot Graphs – Q-Q 

Calculator (calcualtor) 

Estimarea şi testarea ipotezelor 

Hand calculator (calculator) 

Histogram Graphs – Histogram 

Normal plot Graphs – Q-Q 

Summary statistics Analyse – Descriptive Statistics – Descriptives 

Confidence interval for mean Analyse – Descriptive Statistics – One-sample T-test 

Two-sample t-test Analyse – Descriptive Statistics – Two-sample T-test 

Confidence interval for proportion  

Two-sample proportion calculator  

Variabile continue 

Data editor SPSS Data Editor 

Data browser 

Describe variable Analyse – Descriptive Statistics – Descriptives 

Dotplot Graphs – Scatter/Dot – Simple Dot 

Normal plot Graphs – Q-Q 

Calculator (calcualtor) 

Table of summary statistics  

Median with CI  

Paired t-test Analyse – Compare means – Paired Samples T-test 

Two-sample t-test Analyse – Compare means – Two-samples T-test 

Wilcoxon matched-pairs test Analyse – Nonparametric Tests – 2 Related Samples 

Mann-Withney two-sample test Analyse – Nonparametric Tests – 2 Independent Samples 

Oneway ANOVA Analyse – Compare Means – One-Way ANOVA 

Variabile calitative 

Data browser SPSS Data Editor 

Hand calculator (calculator) 

Two-way tables Analise – Descriptive Statistics – Crosstabs 

Cohort studies  

Dimensiunea eşantionului 

Sample size and power  

Calculator (calculator) 
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Strasbourg Summer School on Chemoinformatics: CheminfoS3 (Obiectiv 2, Activitate 5) 

Un membru al echipei de cercetare a participat în perioada 20-04 Iunie-Iulie 2008 la şcoala de vară 

organizată de Louis Pasteur University (ULP), Strasbourg, FR.  

QSAR: discovery and first steps (Toshio Fujita, Bioregulation and Pesticide Chemistry, Kyoto 

University, Japan): Scurt istoric al metodologiei QSAR. 

History and challenges of chemoinformatics (Johann Gasteiger, Computer-Chemie-Centrum, 

University of Erlangen-Nürnberg, Germany):  

Scopul chemo-infortmaticii: obiectivul fundamental al sintezei nu este producţia de noi compuşi ci 

producţia de proprietăţi (George S. HAMMOND, 1968). Întrebări care necesiţă răspuns: Care e 

structura de care am nevoie pentru o anumită proorietate? (relaţii structură-activitate/proprietate); Cum 

realizez această structură? (designul sintezei); Care este produsul reacţiei? (predicţia reacţiei & 

elucidarea structurii). 

De la date la cunoştinţe (date (măsurători/calcule) – informaţii (context) – cunoştinţe (geenralizare) 

prin metode de învâţare deductive şi inductive; 

Arii de aplicare: designul de noi compuşi; chimie analitică; inginerie chimică; chimie anorganică; 

biochimie; chimie organică; chimie-fizică; chimie teoretică. 

Provocare ştiinţifică: baze de date (Chemical Abstract - 1975; DARC – 1980; Cambridge CSD – 1984; 

Inorganic Structure Database – 1985; Beilstein – 1990; Gmelin – 1990; ChemInformRX – 1991; 

SpecInfo - 1991) 

Subiecte incluse în domeniu: reprezentarea structurii chimice; căutarea structurilor în baze de date; 

vizualizarea structurii chimice; reprezentarea reacţiilor chimice; metode de analiză a datelor. 

Current trends in chemoinformatics (Wendy A. Warr):  

Analiza literaturii de specialitate: analiza bibliometrică [Willett P. A bibliometric bibliometric analysis 

analysis of the literature of of the literature of chemoinformatics chemoinformatics. Aslib Proc. 

2008;60(1):4-17.]. Cea mai citată lucrare în domeniu: [Koradi et al. MOLMOL: a program for display 

and analysis of display and analysis of of of macromolecular macromolecular structures. J. Mol. 

Graphics Modell 1996;14:51-55.] - 3298 citări;  

Infrastructură şi componente hardware: viteză d eprocesare 6 MHz, 20Mb memorie; 134 Mb hard disc; 

etc. ...100000 lire (preţui din 1984) vs. Ciber & grid & web 2.0 & semantic web (2008) 

Open data: ZINC (screening virtual); PubChem; DUD; CDD – Collaborative Drug Discovery; 

eMolecules 

Fingerprint Design and Molecular Complexity Effects (Jurge Bajorath, department of Life science 

Informatics, LIMES Program Unit Chemical Biology, University of Bonn): 

Căutarea de compuşi chimici similari: istorie îndelungată în industria farmaceutică; una din cele mai 

populare metode de screening virtual; concept bazat pe similaritatea moleculară globală; 

Principiul similaritate-proprietate (Johnson & Maggioara, 1990): moleculele similare din punct de 

vedere structural tind să prezinte activităţi biologice similare; 

Amprenta moleculară: reprezentarea ca şiruri de biţi a structurii şi proprietăţilor moleculelor (metoda 

este eficientă computaţional; eficace în identificarea compuşilor activi); 

Metode de căutare şi evaluare a similarităţii: căutarea similarităţii prin amprentele convenţionale este 

frecvent eronată datorită complexităţii moleculare (cunoscut ca şi efectul de mărime); 

PDR-FP (Property descriptor Value Range Derived FingerPrint). 

Diversity Analysis and Library Design (Val Gillet, department of Information Studies, University of 

Sheffield, UK): 

Analiza diversităţii: măsurarea diversităţii; selectarea diverselor subseturi; filtrarea computaţională; 

Desing cu librării combinatoriale: librării optimizate pe proprietăţi multiple; 

Grafuri reduse ca descriptori moleculari. 

De novo Design (Gisbert Schneider,Chem- & Bioinformatics, Goethe-University Frankfurt, Germany):  

Eşantionarea structurilor: Impelmentare (creştere, legătură, zăbrele, stohastic); 

Metode de căutare şi optimizare: depth-first search; breadth-first search; randoms earch; evolutionary 

algorithm; Monte Carlo/Metropolis; exhaustive enumeration; (free energy perturbation); 

Optim global vs optim local. 
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Lessons learned from modelling bioactivity - what works and what doesn't (Robert Glen, Centre for 

Molecular Informatics, University of Cambridge):  

Introducere în designul liganţilor 5-HT1B; 

Modelarea omologilor bazat pe structura cristalului beta-2; 

Farmacofori dinamici; 

Eficacitatea modelelor: parametrii unui model trebuie să reflecte fenomentul studiat; metodele 

„machine learning” au proprietarea de a identifica modele locale (foarte utile în evaluarea datelor SAR 

discontinue); combinarea recunoaşterii de modele cu modelarea fenomenologică dă rezulatte foarte 

bune:  

Exploring novel estrogen receptors and more... (Tudor I. Oprea, UNM Division of Biocomputing); 

Molecular descriptors: an overview (Roberto Todeschini, Milano Chemometrics and QSAR Research 

Group, www.moleculardescriptors.eu):  

Sinteza (produsul chimic rezultat) & compoziţia chimică & structura moleculară; 

Descriptorul molecular: număr exstras din reprezentarea moleculară printr-un algoritm bine definit; 

Descriptorii moleculari sunt frecvent inter-corelaţi astfel încât diferiţi descriptori moleculari pot lua 

parte în model; 

Deoarece o moleculă este un sistem complex asociat acesteia vom avea un număr mare de descriptori 

moleculari; 

Întelegerea modalităţii de comportare a unui sistem nu va coincide întotdeauna cu comportamentul 

acestuia în predicţie. 

The good, the bad and the ugly practices of QSAR modelling (Alexander Tropsha, Laboratory for 

Molecular Modeling & Carolina Center for Exploratory Chemoinformatics Research, UNC-Chapel 

Hill):  

Necesitatea de a dezvolta eşantione de validare externă a unui model: analiza abilităţilor predictive ale 

unui model; 

Greşeli în modelare:  inexistenţă unui set de validare externă;  alegerea incorectă a setului test de 

validare externă;  divizarea incorectă a datelor în setul învăţare şi testare;  măsurarea incorectă a 

acurateţei în predicţie;  neutilizarea tuturor criteriilor statistice în estimarea puterii de predicţie a unui 

model;  inexistenţa domeniului de aplicabilitate sau definierea incorectă a acestuia;  neîndepărtarea 

compuşilor cu activitate foarte diferită de a majorităţii compuşilor;  volumul setului învăţare prea 

mic. 

Paşi în modelarea QSAR:  Construirea modelului (combinaţie a diferitelor seturi de descriptori 

obţinuţi prin diferite metode de modelare – Combi-QSAR);  validarea modelelor (randomziarea Y; 

set învăţare, testare şi evaluare; eşantionare şi criterii de selecţie; domeniul de aplicabilitate);  

predicţia prin consens utilizând modele multiple. 

Pharmacophore Approach in Drug Discovery (Thierry Langer, Prestwich Chemical, France): 

Non-HTS Hit Recognition; 

SOSA: Selective Optimization of Side Activities; 

Inte:Ligant’s Pharmacophore Database. 

Classification of chemical reactions (Joao Aires-de-Sousa, Universidade Nova de Lisboa, Portugal): 

Necesitatea clasificării reacţiilor:  recuperarea reacţiilor din bazele de date;  unirea informaţiilor 

reacţiilor din diferite surse;  construirea unei baze de cunoaştere pentru predicţia reacţiilor şi designul 

sintezei;  proceduri automate de analiză şi corelaţii în baze de date; 

Repreznetarea reacţiilor; MOLMAP;  

„Semnătura reacţiei”. 

Machine learning methods in QSAR (Igor Tetko):  

MLR (Multiple Linear Regression); 

PLS (Partial least Squares); 

SVR (Support Vector Regression); 

BPNN (Back-Propagation neural Network); 

kNN (k Nearest neighbours); 

DT (Decision Trees). 

http://www.moleculardescriptors.eu/
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In silico target profiling (Jordi Mestres, Chemogenomics Laboratory, Research Unit on Biomedical 

Informatics, Municipal Institute of Medical research, Biomedical Research Park, Barcelona): 

Traditional drug discovery vs high-throughput screening. 

Docking and post-docking strategies (Didier Rognan, Bioinformatics of the Drug, National Center for 

Scientific Research): 

Ştiinţific:  creşterea numărului de mecromolecule ţintă de interes;  creşterea numărului de structuri 

3D proteice (raze X, RMN); cunoştinţe mai bune a interacţiunii proteină-ligant;  dezvoltarea 

metodelor de chimie şi bio-informatică;  creşterea facilităţilor computaţionale. 

Economic:  costuri ridicate a HST (0.2 – 1 Euro per moleculă);  creşterea ratei (molecule active) / 

(molecule testate). 

Applicaţii:  identificarea sau optimizarea liganţilor pentru o ţintă specifică;  identificarea ţintei 

(ţintelor) pentru un ligant dat. 

Etape:  filtrarea / prepararea (librărie 2D);  andocarea;  acordarea de scoruri;  post-procesare. 

What Crystal Structure Databases Tell us about Conformational Preferences of Drug-like Molecules 

(Martin Stahl). 

The Role of Cheminformatics in the Modern Drug Discovery Process (Peter Ertl, Novartis Institutes 

for BioMedical Research, Basel, Switzerland): 

Trendul de explozie a datelor în chimie 

Chemo-informatica:  baze de date moleculare;  chimie combinatorială;  screening NTS; data 

mining;  screening virtual;  calcularea proprietăţilor; QSAR; ADME in silico; toxicitate; design bio-

isosteric. 

Chemo-informatica în industria farmaceutică:  descoperirea de noi compuşi;  procesarea unui set 

foarte mare de date;  metodologia de validare;  feedback direct prin experiemnt;  număr mare de 

utilizatori, operaţii complexe;  securitate şi confidenţialitate. 

După terminarea şcolii de vară un membru al echipei de cercetare a participat la un schimb de 

experienţă cu Universitatea Louis Pasteur, Laboratorul de Chemoinformatică (Prof. Dr. Alexandre 

Varnek), Strasbourg, Franţa. Activităţile desfăşurate în această perioadă au fost:  Cunoaşterea echipei 

de cercetare şi a temelor care se desfăşoară în cadrul laboratorului;  Familarizarea cu tipurile de 

software-uri utilizate de membrii laboratorului (Fragmentor – generarea fragmentelor ISIDA/SMF; 

EdChemS – reprezentarea moleculară 2D; EdiSDF – vizualizarea, managementul şi editarea fişierelor 

moleculare SDF; ISIDA/QSPR – regresie liniară multiplă (selecţia variabilelor, transformarea datelor, 

validarea, vizualizarea, etc.); SQS – program de realizarea a regresiei liniare multiple pe baza 

algoritmilor genetici);  Familiarizarea cu programele online create de echipa laboratorului: SXD – 

bază de date cu valorile diferitelor constante ale metalelor; Predictor – căutarea de noi compuşi pe baza 

modelelor QSAR publicate; Virtual screening – screening de compuşi chimici similari. S-au identificat 

interese comune de cercetare: design-ul de noi compuşi asistat de calculator; dezvoltarea 

instrumentelor de tip software pentru designul şi analiza datelor "in silico"; căutarea compuşilor 

chimici similari; managementul bazelor de date pentru compuşi chimici; evaluarea şi caracterizarea 

proprietăţilor diferiţilor compuşi. 

 

Summer School on Neural Networks in Classification, Regression and Data Mining (Obiectiv 1, 

Activitate 3) 

Un membru al echipei de cercetare (Carmen E. STOENOIU) a participat în perioada 6-12 Iulie 2008 la 

şcoala de vară organizată de (ISEP), Porto, Portugalia. Următoarele subiecte au fost dezbătute în 

sesiuni teoretice şi/sau practice fiecare având un mesaj ştiinţific asociat: 

Basic Notions. Why NN? (Joaquim Marques de Sá, Universidade do Porto, Portugal):  Definirea 

reţeiei neuronale;  Un neuron simplu: discriminantul liniar;  Funcţii de activare ale neuronului;  

Perceptronul;  Tipuri;  FFNN. 

MLP and RBF algorithms (Petia Georgieva, Department of Electronica, Telecomunications and 

Informatics, University of Aveiro, Portugal):  perspective istorice (analogie biologică);  algoritmi de 

învăţare (propagarea înapoi; gradient conjugat; metoda Newton);  arhitectura NN (MLP, RDF);  

exemple şi aplicaţii. 
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MLP’s with Entropic Criteria (Jorge Santos, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Math 

Department; Instituto de Engenharia Biomedica, Psi. Lab, Porto; Laboratorio de Engenharia 

Matematica, Porto, Portugal):  entropia;  estimarea entropiei;  entropia şi sistemele de învăţare;  

entropic cost function;  optimizări prin algoritmi. 

Data Mining with MLPs (Paulo Cortez, Departamaent of Information Systems, University of Minho, 

Portugal). 

Functional Networks (Noelia Sánchez Maroño, Universidade da Coruna):  introducere în reţele 

funcţionale;  diferenţe între reţelele funcţionale şi reţelele neuronale artificiale;  ecuaţii funcţionale; 

 reţele funcţionale;  modele;  aplicaţii. 

Multi-class SVMs, Theory (Yann Guermeur, Loria - CNRS):  riscuri garantate pentru „large margin 

multi-category classifiers” (concepte teoretice; basic uniform convergence result; dimensiunea γ – ψ; 

lema Sauer-Shelah; natura şi rata de convergenţă);  SVM multi-clase (clasificarea cu categorii 

multiple cu SVM binar; clase de funcţii implementate de M-SVM; formularea generală a algoritmilor 

de învăţare; trei modele M-SVM; variaţii ale modelelor principale; margini şi vectori suport). 

SVMs application to protein secondary structure prediction (Yann Guermeur, Loria - CNRS):  

predicţia structuri secundare proteice (nivele de organizare structurală a proteinelor; o problemă de 

importanţă centrală în biologia structurală; măsuri diferite de acurateţe a predicţiei);  state of the art 

(alegerea predictorilor; construirea blocurilor şi arhitecturii celor mai importante metode de predicţie); 

 implementarea multi-class SVM (metode; algoritmul de învăţare; nucleul RBF dedicat; calcularea 

vectorului de greutate θ; rezultate experimentale). 

Multiple kernel learning and HM-SVM for bioinformatic applications (Alexander Zien, Friedrich 

Miescher Laboratory, Germany):  support vector machines (SVM, non-liniaritatea cu nuclee; SVM 

ca şi perceptron);  aplicaţii (predicting protein subsellular localization); Multiple Kernel learning 

(MKL, modelul MKL cu margini largi; optimizare pentru MKL; optimizarea nucleului; Multiclass 

Multiple Kernel Learning);  aplicaţii (predicting protein subsellular localization). 

Semi-Supervised Learning (Alexander Zien, Friedrich Miescher Laboratory, Germany):  de ce semi-

supervised learning?;  de ce şi cum lucrează SSL-urile? (modele generative; semi-supervised SVM – 

S3VM; metoda bazată pe grafice; alte abordări). 

Multi-Valued and UB Neurons – I (Igor Aizenberg¸ Texas A&M University-Texarkana, Department 

of Computer Science). 

Kernel PLS (Mark Embrechts, Department of Decision Sciences & Engineering Systems, department 

of Information Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, NY):  introducere (variabile latente; 

paradoxul learning maschine; în spatele regresiei - PCR); PCA - analiza componentelor principale 

(definiţie; algoritmul NIPALS; PCR = Principal Component Regression; încărcarea factorilor şi 

selecţia variabielor);  PLS (Partial Least Square);  PLS non-linear (nuclei; metodele nucleu-directe; 

K-PCA; K-PLS; pre-procesarea şi cenrtarea nucleului; selecţia variabilelor cu analiza senzitivităţii);  

Aplicaţii. 

Multi-Valued and UB Neurons – II (Igor Aizenberg¸ Texas A&M University-Texarkana, Department 

of Computer Science):  memorii asociative;  MLMVN (multilayer MVN-based neural network);  

învăţarea codului genetic prin folosirea MLMVN;  clasificarea în expresia genelor cu MLMVN;  

identificarea umbrelor cu MPMVN;  rezolvarea problemelor de tipare de clasificare în expresia 

genelor utilizând reţeaua neuronală bazată pe MVN;  învăţarea unei funcţii Booleane fără prag 

utilizând un singur UBN. 

Selecting Algorithms and Parameters with Meta-Learning (Carlos Soares, Faculdade de Economia, 

Universidade do Porto; Nucleo de Inteligencia Artificial E Analise de Dados). 

Text Mining (Mark Embrechts, Department of Decision Sciences & Engineering Systems, department 

of Information Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, NY):  definiţi „text mining”;  procesul 

„text mining”;  vizualizarea „text mining”;  studii de caz (amprentarea textului; categorizarea 

textului; aplarea metodelor „text mining” în bioinformatică; „constumer service center analysis”; 

„detecting ontologies”). 
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Fifth International Conference of Applied Mathematics and Computing (Obiectiv 3, Activitate 9) 

În perioada 11-19 August 2008 s-a participat la cea de-a cincea conferinţă internaţională „Applied 

Mathematics and Computing”, organizată la Plovdiv (Bulgaria) de către Universitatea Tehnică din 

Plovdiv şi Universitatea de Metalurgie şi Tehnologie Chimică din Sofia (Bulgaria). Un total de 

aproximatv 503 abstracte au fost acceptate spre prezentare (~ 300 participanţi din ~ 50 ţări) şi 

publicate în 3 volume ca Proceedings al conferinţei. Prezentările au fost organizate în ormătoarele 

secţiuni:  Combinatorics;  Graph theory;  ODE, PDE, difference equations;  Functional 

equations;  Integral and differential inequalities and inclusions;  Differential games;  Control 

theory;  Dynamical systems;  Probability, statistics and stochastic processes;  Statistical 

mechanics;  Quantum theory;  Relativity and gravitational theory;  Integral and differential 

operators;  Fractional calculus;  Special functions;  Generalized functions;  Operator research and 

algebraic analysis;  Fluid mechanics;  Mechanics of particles and systems;  Mathematical 

programming and optimization;  Approximation theory;  Numerical algebraic or transcendental 

equations;  Numerical analysis for ordinary differential equations;  Numerical analysis for partial 

differential equations;  Numerical methods in complex analysis;  Numerical methods in linear 

algebra;  Numerical simulation;  Acceleration of convergence;  Interval arithmetic;  Information 

systems;  Software engineering;  Software technology;  System theory;  Theory of data;  

Programming and image processing;  Pattern recognition;  Parallel and distributed algorithms;  

Communication systems;  Computer aided design;  Computer arithmetic and numerical analysis;  

Computer aspects of numerical algorithms;  Computer networks;  Concurrent and parallel 

computations;  Data base;  Discrete mathematics in relation to computer science;  Manufacturing 

systems;  Applications in mechanics, physics, chemistry, biology, technology, economics and 

industrial problems. Aşa cum reiese şi din disemninarea rezultatelor, la această manifestare ştiinţifică 

s-a participat cu o lucrare invitată (30 minute) în domeniul proiectului de cercetare. 

 

17th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships & Omics Technologies 

and Systems Biology (Obiectiv 3, Activitate 9) 

Doi dintre membrii echipei de cercetare (Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI) au participat 

la cea de-a 17 ediţie a simpozionului European „Quantitative Structure-Activity Relationships & 

Omics Technologies” desfăşurat în perioada 20-27 Septembrie 2008 în Uppsala, Suedia. Simpozionul 

a fost organizat de „Cheminformatics and QSAR Society (CI-QSAR)”. Activităţile simpozionului s-au 

desfăşurat pe nouă secţiuni iar prezentările în cadrul acestora au fost după cum urmează: 

QSAR in OMICS and Systems Biology (secţiunea 1) 

Jeremy K Nicholson (Imperial College, London, UK): profilul metabolic şi legătura dintre acesta şi 

factorii de risc ai diferitelor patologii în scopul identificării celor mai bune medicamente pentru 

patologiile de interes. 

Elebeoba May (Sandia Laboratories, USA): metodă asistată de calculator în predicţia interacţiunii 

enzimă- reacţie metabolică prin utilizarea secvenţelor primare şi a substructurilor acestora (metodă cu 

o acurateţe de > 80%). Colectarea datelor: WEGG – PubMed – BRENDA – WOMBAT – SciFinder – 

NC-IUBMB; simularea BIOXYCE; structura 3D – OMEGA. 

Guiseppe Musumarra (University of Catania, Italy): tehnici statistice uutilizate în descoperirea 

biomarcherilor şi elucidarea proceselor biologice (PLS = Partial Least Squares & PLS-DA = Partial 

Least Squares – Discriminant Analysis). 

Christoph Steinbeck (European Bioinformatics Institute, Cambridge): identificarea şi elucidarea 

structurii unui metabolit necunoscut pe baza proprietăţilor spectroscopice prin „metabolome 

simulations”. NMRShiftDB este o bază de date web care conţine spectre de rezonanţă magnetică 

nucleară pentru structuri organice. Permite predicţia spectrelor precum şi căutare de specre, structuri şi 

alte proprietăţi (http://nmrshiftdb.ice.mpg.de/). Bioclipse (http://www.bioclipse.net/): software online 

gratuit pentru chemo şi bioinformatics. 

Joannis Apostolakis (LMU, Munich, Germany): concepte structural de metabolomi (molecule cu 

greutate moleculară foarte mică care pot fi luate, transformate şi degradate de către celule). 

Arthur M. Doweyko (BMS, Princeton, USA): relaţii structură-activitate „moderne”. A prezentat 

http://nmrshiftdb.ice.mpg.de/
http://www.bioclipse.net/
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problema corelaţiei „nesincere”, corelaţie de tip şansă, corelaţia ireală, q2 (corelaţia din analiza leave-

one-out), paradoxul Kubinyi (o capacitate bună de predicţie în evaluarea internă a unui model poate 

avea o capacitate extrem de slabă de predicţie în evaluarea pe un set extern de date şi vice versa) [van 

Drie JH. Pharmacophore discovery - lessons learned. Curr Pharm Des 2003;9:1649-1664], „zgomotul” 

în modelele QSAR dat de erorile măsurătorilor (efectul erorilor observaţionale). 

QSAR (secţiunea 2) 

Yvonne Martin (Abbot Laboratories, USA): prezentarea applicări neadecvate a tehnicii QSAR în 

designul de noi compuşi activi plecând de la conceptul de ligant. 

Pekka Tiikkainen (University of Turku, Finland): relaţia dintre structura chimică şi similaritatea 

biologică a moleculelor mici (Brutus, GRID, amprente în lumina zilei şi amprente unitare). 

Daniel Muthas (Uppsala University, Sweden): prezentarea unei noi strategii de identificare a 

peptidelor active „Focused Hierarchical design of Experiemnts - FHDoE” care s-a dovedit a permite 

clasificarea corectă a>90% din peptidele investigate. 

Anna Tsantili-Kakoulidou (University of Athens, Athens, Greece): model SAR a unui set de compuşi 

indolici obţinut prin analiza componentelor principale (PCA = Principal Component Analysis) şi 

proiectarea structurilor latente (PLS = Projection Latent Structures). 

Alexander Golbraikh (University of North Carolina, Chapel Hill, USA): problematica modelării 

QSAR pe eşantioane mici (valoarea p în testarea statistică a:  modelelor QSAR clasificate;  

modelelor QSAR categorice;  modelelor QSAR continue). 

Taravat Ghafourian (University of Kent, Chatham, UK): metodă computaţională de estimare a 

volumului de distribuţie a unui medicament prin folosirea tehnicii QSAR; modelul a fost evaluat pe un 

set de 327 mediamente. 

Claire Gavaghan (AstraZeneca, Mölndahl, Sweden): modele farmacofore de evaluare a canalelor 

ionice cardiace prin utilizarea metodei amprentelor TRUST. 

Miklos Feher (University Health Network, Toronto, Canada): modele QSAR globale (set de compuşi 

cu diversitate înaltă) vs modele QSAR locale (set de compuşi cu diversitate mică, frecvent o singură 

serie de compuşi chimici). 

QSAR and Natural Product Medicine (secţiunea 3) 

Svante Wold (Umeå University & MKS Umetrics, Umeå, Sweden): utilizarea unei analize de clusteri 

ierarhice de tip „top down” rezultată într-o structură arborescentă a unui set de clusteri cu un număr 

limitat de noduri, numărul de noduri fiind ales de utilziator („PLS-Trees”). 

Jon Gabrielsson (AcureOmics AB, Umeå, Sweden): prin stadiul unui pacient, plecând de la normal – 

bolnav – boala tratată – pacient tratat şi sănătos, se poate urmări şi se poate identifica prin metode de 

clasificarea profilul metabolic ce cearacterizează fiecare stadiu prin metode de regresie multivariată şi 

Ortogonal Partial Least Squares Projections to Latent Structures (OPLS). Un studiu funcţional al 

alimentaţiei a fost realizat şi s-a identificat o scădere a lactaţilor, colesterolului şi trigliceridelor după 

consumarea de prepapare din soia şi a sucului de grep. 

Heikki Käsnänen (University of Kuopio, Finland): bază de date cu produse utilizate în medicina 

tradiţională chineză. 

Molecular Modeling and Chemical Properties (secţiunea 4) 

Gabriele Cruciani (University of Perugia, Italy): metodă computaţională de predicţie a constantei acide 

de disociere (pKa) cu ajutorul descriptorilor generaţi de programul GRID. 

Gabriele Cruciani (University of Perugia, Italy): CoMFA (Comparative Molecular Field Analysis) şi 

CoMSIA (Comparative Molecular Similarity Indices Analysis) în analiza citotoxicităţii alcaloizilor 

marini Lamellarins în cancerul de sân. 

Vladimir A. Palyulin (Moscow state University, Moscow, Russia): analiza receptorilor GABA (acidul 

gamma-acidobutiric) prin tehnici de modelare utilizând tehnicile MFTA (Molecular Field Topology 

Analysis) şi CoMFA. 

Jianxin Duan (Schrödinger, USA): metodă de analiză a superpoziţiei şi de realzae a scorurilor de 

suprapunere a moleculelor flexibile. 

William A. Goddard III (California Institute of Technology, USA): prezentarea progreselor în 

dezvoltarea metodelor de predicţie a structurii 3D a receptorilor proteinei G (G protein Coupled 
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Receptors). 

Shashikant V Bhandari (AISSMS College of Pharmacy, Pune, Maharashtra, India): tehnici 2D- şi 3D-

QSAR prin SW kNN-MFA (stepwise variable selection k-nearest Neighbour Molecular Field 

Analysis) şi SA kNN-MFA (Simulated Annealing k-Nearest neighbour Molecular Field Analysis). 

Michael P Mazanetz (University of Nottingham, Nottingham, UK): metodă 3D-QSAR de investigare a 

flexibilităţii proteinelor în studiul inhibării chinazelor. 

Orazio Nicolotti (University of Bari, Bari, Italy): algoritm automat de generare a aliniamentului 

molecular. 

Combinatorial Chemistry and Virtual Screening (secţiunea 5) 

Rebecca Wade (EMBL Research, Heidelberg, Germany; http://projects.villa-bosch.de/mcm/): 

proprietăţile de afinitate ale unui set de proteine cu structuri asemănătoare (clasificare, determinarea 

similarităţii sau diferenţei pentru realizarea de noi agenţi selectivi, identificarea regiunilor similare sau 

diferite – PIPSA); corelarea proprietăţilor rezultat al structuri proteinei cu date de liant şi cinetică - 

qPIPSA. 

Knut Baumann (Braunschweig Univgersity of Technology, Germany): validarea experimentelor de 

screening virtual prin minimizarea erorii în setul de date – Maximum Unbiased Validation (MUV), 

Svava Ósk Jónsdóttir (Technical University of Denmark, Denmark): folosirea tehnicilor de clusterizare 

şi corelaţie în identificarea similarităţii între liniile celulare provenite din diferite ţesuturi. 

QSAR in Toxicology and Environmental Research (secţiunea 6) 

Martin van den Berg (Utrecht University, Netherlands): factorii de echivalenţă a toxicităţii dioxinelor 

şi compuşilor de tip dioxinic inclusiv PCB-uriş noi valori bazate pe modele QSAR şi potenţa relativă a 

efectului. 

Alex Tropsha (Division of Medicinal Chemistry & Natural Products, University of North Carolina, 

USA): testarea toxicităţii compuşilor chimici existenţi în mediu prin experimente in vivo şi in vitro în 

contextul următoarelor date: (1) qHTS (quantitative High-Throughput Screeningş 

http://potency.berkeley.edu/); (2) ZEBET (German Center for the Documentation and Validation of 

Alternative Methods; http://www.bfr.bund.de/cd/1508) – bază de date care conţine toxicitatea IC50 

obţinută experimental in vitro pentru 347 compuşi chimici şi valorile LD50 obţinute în experimentele 

in vivo. 

Veronique Hamon (Technologie SERVIER, Orléans, France): modelare in silico pentru activitatea 

citocromului P450 plecând de la descriptori moleculari (descriptorul de aliniament independent 

Volsurf - abilităţile moleculei ca întreg; modelul de fragmentare ISIDA; tripleţi Fuzzy ai topologiei 

farmacoforilor) prin aplicarea diferitelor metode (PLS, algoritmi genetici, SQS – Stochastic QSAR 

Sampler, Support Vector Machine, MLR-based ISIDA-QSPR)  

Case Studies in QSAR (secţiunea 7) 

Gerhard Klebe (University of Marburg, Germany): discută problema estimării şi predicţiei afinităţii 

faţă de receptor prin utilizarea energiei libere, compusă din contribuţia entalpică şi entropică. 

Peter Kolb (University of San Francisco, USA): design-ul identificării de noi compuşi chimic activi 

asistat de calculator aplicat pentru receptorii beta-adrenergici. 

Per Lek (AcurePharma, Uppsala, Sweden): utilizarea tehnicilor QSAR în investigarea compuşilor 

chimici cu activitate asupra receptorilor serotoninici. Ca şi metode statistice s-au aplicat PLS şi PCA. 

Alfonso T. Garcia-Sosa (University of Tartu, Tartu, Estonia): screening virtual pentru ţinte virale prin 

tehnologia GRID (http://www.chemomentum.org/c9m). 

QSAR in Chemical Risk Assessment (secţiunea 8) 

Ann Richard (Environmental Protection Agency (EPA), USA): informatică – chimie – toxicologie 

(pesticide 3350; ingrediente cosmeticale 3410; medicamente şi excipineţi 1815; aditivi alimentari 

8627; compuşi chimici > 1M lb/an 12860; compuşi chimici < 1M lb/an 3911, compuşi chimici 

(necunoscut) 752). Pentru majoritatea compuşilor chimici nu există informaţii cu privire la toxicitate. 

Viitorul în acest domeniu este integrarea şi analiza unor seturi foarte mari de date. La ora actuală există 

mai multe baze de date de toxicologie cu conţinuturi, arhitecturi şi facilităţi diferite care fac integrarea 

tuturor informaţiilor foarte dificilă (http://www.epa.gov/ncct/dsstox/; 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/; http://www.epa.gov/NCCT/dsstox/). 

http://projects.villa-bosch.de/mcm/
http://potency.berkeley.edu/
http://www.bfr.bund.de/cd/1508
http://www.chemomentum.org/c9m
http://www.epa.gov/ncct/dsstox/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.epa.gov/NCCT/dsstox/
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Klaus Daginnus (European Chemicals Bureau ECB, Ipsra, Italy): prezentarea proiectului DSSTox 

(Distributed Structure-Searchable Toxicity, http://www.epa.gov/NCCT/dsstox/) dezvoltat pentru 

screening-ul toxicologic şi predicţie cu generarea a noi date de screening (HTS = high-throughput). 

Mark Cronin (Liverpool John Moores University, Liverpool, UK): 

Katrin Lundstedt-Enkel (University of Uppsala, Uppsala, Sweden): o metodologie structurată a fost 

aplciată pentru a evalua contribuţia metodelor non-experimentale în evaluarea riscurilor compuşilor 

chimici. Paşi metodologiei pentru screening-ul substanţelor cui concentraţii foarte mari includ: 

colectarea de informaţii, aplicarea metodei relaţiilor structură-activitate şi a relaţiilor cantitative 

structură-activitate. Programele utilizate în cercetare au fost: Toxtree (http://ambit.acad.bg/toxTree/, 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/qsar/qsar-tools/) şi sistemul expert DEREK [Marchant CA. Prediction of 

rodent carcinogenicity using the DEREK system for 30 chemicals currently being tested by the 

National Toxicology Program. The DEREK Collaborative Group. Environ Health Perspect 

1996;104(Suppl 5):1065-1073] (http://www.lhasalimited.org/). 

Mark TD Cronin (School of Pharmacy and Chemistry, Liverpool John Moores University, UK): 

predicţia toxicităţii compuşilor pe date ne-testate prin utilizarea unor strategii integrate de testare (ITS 

= Integrated Testing Strategies). Metodologie e prezentată din perspectiva abilităţilor pe puncte de 

interes umane (sensibilitatea pielii) şi efecte asupra mediului (toxicitatea acută la peşti). 

Catrin Hasselgren (AstraZenca, Mölndal, Sweden): creşterea concentraţiei substanţelor toxice de la 

pradă la prădător, numită factor de amplificare biologică (BMF = biomagnification factor) afost 

investigată printehnici QSBMR (quantitative Structure-Biomagnification Relationships) pentru un set 

de organoclorine şi compuşi brominaţi pe material biologic (heringi şi Uria Aalge) din Marea Baltică. 

P. Japertas (Pharma Algorithms Inc., Villnius, Lithuania): prezentarea metodologiei unui model de 

determinare a similarităţii în setul de învăţare şi evaluare; evaluarea datelor experimentale pentru 

identificarea celor mai similari compuşi cu calcularea indicelui de încredere (reliability index). 

Catrin Hasselgren (AstraZeneca, Sweden): evaluarea poteţialului genotoxic în screening-ul in silico a 

noilor compuşi chimici biologic activi (GWS = Genetox Warning System). 

Byung Mu Lee (Sungkyunkwan University, Korea): evaluarea monitorizării umane a riscului de 

intoxicaţie cu phthalaţi (DEHP, DBPşi metabliţii acestora MEHP, MBP) pe un eşantion de 300 de 

probe colectate de la adulţi împreună cu statustul de fumător şi consumator de băuturi alcoolice.  

Emerging Technologies (secţiunea 9) 

David Winkler (CSIRO Molecular and Health Technologies, Australia): metode QSAR bazate pe 

metoda Bayes (un algoritm de maximizare împrăstierii prestabilite şi o reţea neuronală) ilustrate prin 

exemple din domeniul ştiinţei sistemelor compelxe (ştiinţă relativ nouă nonliniară care investighează 

comportamentul sistemelor complexe fizice, biologice sau sociale realizate din interacţiunea mai 

multor componente). 

Jarl E.S. Wikberg (Uppsala University, Uppsala, Sweden): definirea şi prezentarea conceptului 

„proteochemometrics”; abilităţile şi modalităţile de modelare QSAR prin exemplificare în screening-ul 

de substanţe chimice biologic active. 

Lorentz Jäntschi (Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania): metodologie nouă de 

integrare a celor mai recente cunoştinţe din chimie, matematică şi medicină destinată îmbunatăţirii 

calităţilor compuşilot parmaceutici (creşterea abilităţilor biologice a compuşilor chimici) prin utilizarea 

informaţiilor obţinute din structura compuşilor. 

Tudor Oprea (University of New Mexico School of Medicine, Albuquerque, New Mexico, USA): 

platforma GAUDINavigator de investigare a moleculelor mici (155907 molecule). 

Prezentări poster: 116 postere. Programe raportate a fi utilizate în cercetările acceptate ca prezentări 

poster: 

Openeye Scientific Software: http://eyesopen.com 

Multicase: http://www.multicase.com/ 

SMARTS: http://www.daylight.com/dayhtml/doc/theory/theory.smarts.html  

TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

Bioclipse: http://www.bioclipse.net/ 

GenettaSoft: http://www.genettasoft.com/ 

http://www.epa.gov/NCCT/dsstox/
http://ambit.acad.bg/toxTree/
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/qsar/qsar-tools/
http://www.lhasalimited.org/
http://eyesopen.com/
http://www.multicase.com/
http://www.daylight.com/dayhtml/doc/theory/theory.smarts.html
http://toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.bioclipse.net/
http://www.genettasoft.com/
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MOPAC: http://www.scienceserve.com/Software/Fujitsu/Mopac.htm 

OpenBABEL: http://sourceforge.net/projects/openbabel/ 

RDKit: http://sourceforge.net/projects/rdkit/ 

PyMol: http://sourceforge.net/projects/pymol/ 

Jython: http://sourceforge.net/projects/jython/ 

Python: http://sourceforge.net/projects/python/ 

Chimera: http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/ 

Visual Moleculr Dinamics: http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ 

C-lab: http://www.theclab.com/ 

MOE (Molecular Operating Environment): http://www.chemcomp.com/ 

Vaxijen: http://www.jenner.ac.uk/VaxiJen/  

Almond (GRid-Independent Descriptors): http://www.moldiscovery.com/soft_almond.php  

SIMCA-P+: http://www.umetrics.com/default.asp/pagename/software_simcapplus/c/4  

Ambit database: http://ambit.acad.bg/ambit/php/index.html 

BIOPET: 

http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index_en.php?PHPSESSID=77c080b8e855c032c457222e8119fc83 

Protein DataBase: http://www.pdb.org/pdb/home/home.do 

Ecological Structure Activity Relationships: http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm 

ChemAxon: http://www.chemaxon.com/products.html 

LedScope: http://www.leadscope.com/ 

Molecular Networks: http://www.molecular-networks.com/  

Eclipse: http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php  

GVKBio: http://www.gvkbio.com/ 

BioPrint: http://www.cerep.fr/Cerep/Users/pages/ProductsServices/BioPrintServices.asp 

Biding Database: http://www.bindingdb.org/bind/chemsearch/marvin/index.jsp 

DrugBank: http://www.drugbank.ca/ 
 

 

Anul 2008. Diseminarea rezultatelor 
 

Participări la Conferinţe, Congrese, Workshop-uroi, Şcoli de vară: 

 (poster) Bolboacă SD, Jäntschi L. Biochemistry versus Biomathematics in Modelling of Biological 

Active Compounds. EuroQSAR-08 - 17th European Symposium on Quantitative Structure-

Activity Relationships & Omics Technologies and Systems Biology, September 21-26, Uppsala, 

Sweden, 2008. 

 (invited lecture) Bolboacă SD, Stoenoiu CE, Jäntschi L. Statistics for QSAR Models Validation. 

Fifth International Conference of Applied Mathematics and Computing, August 12-18, Plovdiv, 

Bulgaria, 2008, pp. 83. 

 (poster) Bolboacă SD, Jäntschi L. Statistical Approach of Structure-Activity Relationships: A Case 

Study. Strasbourg Summer School on Chemoinformatics, 22-25 June, Strasbourg, France, 2008. 

 Articole: 

 (BDI: CABI, CAB Abstracts): Bolboacă SD, Jäntschi L. Cyclicity Analysis of Amino-Acids on 

Type I Collagen Chains. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 

Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies 2008;65(1-2):404-409. 

 (BDI: CABI, CAB Abstracts, Thomson Reuters Zoological Record): Bolboacă SD, Jäntschi L, 

Sestraş RE. Reporting Results and Associated Statistics in Quantitative Genetic Studies. Bulletin of 

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture 

2008;65(1):71-79. 

 (ISI): Bolboacă SD, Pică EM, Cimpoiu CV, Jäntschi L. Statistical Assessment of Solvent Mixtures 

Models Used for Separation of Biological Active Compounds. Molecules 2008;13(8):1617-1639. 

 (ISI): Bolboacă SD, Jäntschi L. Modelling the property of compounds from structure: statistical 

methods for models validation. Environmental Chemistry Letters 2008;6(3):175-181. 

http://www.scienceserve.com/Software/Fujitsu/Mopac.htm
http://sourceforge.net/projects/openbabel/
http://sourceforge.net/projects/rdkit/
http://sourceforge.net/projects/pymol/
http://sourceforge.net/projects/jython/
http://sourceforge.net/projects/python/
http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.theclab.com/
http://www.chemcomp.com/
http://www.jenner.ac.uk/VaxiJen/
http://www.moldiscovery.com/soft_almond.php
http://www.umetrics.com/default.asp/pagename/software_simcapplus/c/4
http://ambit.acad.bg/ambit/php/index.html
http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index_en.php?PHPSESSID=77c080b8e855c032c457222e8119fc83
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do
http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm
http://www.chemaxon.com/products.html
http://www.leadscope.com/
http://www.molecular-networks.com/
http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php
http://www.gvkbio.com/
http://www.cerep.fr/Cerep/Users/pages/ProductsServices/BioPrintServices.asp
http://www.bindingdb.org/bind/chemsearch/marvin/index.jsp
http://www.drugbank.ca/
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Anul 2009. Obiectivul 3.1. Compuşi organici – traversare barieră hemato-

encefalică (elaborare modele structură-activitate) 
 

Potenţialul medicamentelor de a penetra bariera hemato-encefalică este o proprietate 

importantă în dezvoltarea de noi compuşi activi. Indiferent de ţinta activităţii în procesul de design 

(penetrare minimă vs penetrare maximă) abilitatea de estimare a raportului dintre concentraţia 

compusului în sânge şi cea din lichidul cefalorahidian este esenţială. Problemele cele mai importante 

cu care se confruntă modelarea acestei proprietăţi sunt date de lipsa datelor şi a unei metode de 

stabilire a relaţiei dintre structura moleculara a compuşilor şi proprietatea măsurată. 

Scopul modelării: obţinerea de cunoştinţe a influenţei structurii moleculare asupra proprietăţii bazat de 

un model matematic. 

Îndeplinirea scopului permite: Cuantificarea efectului relativ al structurii compuşilor asupra 

proprietăţii, cunoştinţe care pot fi utile în designul unor noi compuşi activi. 

Evaluarea virtuală a proprietăţii unor compuşi din librării virtuale. 

Datele experimentale au arătat că compuşii lipofilici împreună cu apa şi moleculele polare mici pot 

traversa atât bariera hemato-encefalică cât şi bariera sânge-lichid cefalorahidian. Compuşii hidrofilici 

(inclusiv proteinele plasmatice şi moleculele polare mari nu traversează bine). 

Realizări în domeniu 

Iyer şi colaboratorii [2] propun utilizarea relaţii structură-activitate membrană-interacţie pentru 

partiţionarea compuşilor organici la bariera hemato-encefalică, incluzând în studiu un set de 56 de 

compuşi organici pentru care coeficienţii de partiţie a barierei sânge-creier a fost măsurată. Un set de 

alţi 7 compuşi a fost folosit pentru validarea modelelor. Simulări de dinamică moleculară au fost 

folosite pentru a determina interacţiunea explicită a fiecărui compus testat (solut) cu un model DMPC 

al modelului de membrană mono-strat. Un set adiţional de descriptori de solut intramoleculari au fost 

calculaţi şi consideraţi în baza de încercări a descriptorilor pentru construirea modelelor MI-QSAR. 

Modelele QSAR au fost optimizate utilizând regresia liniară multidimensională şi un algoritm genetic. 

Modelele MI-QSAR semnificative (R2=0.845, Q2=0.795) ale procesului de penetare a barierei 

hemato-encefalice au fost construite. Partiţionarea barierei hemato-encefalice a fost găsită depinzând 

de suprafaţa polară, coeficientul de partiţie octanol/apă, flexibilitatea conformaţională a compuşilor şi 

de tăria legăturii lor la modelul membranei biologice. Coeficienţii de partiţie a barierei hemato-

encefalice au fost prezişi cu aceeaşi acurateţe cu a compuşilor din setul de învăţare.  

Rose şi colaboratorii [3] au dezvoltat un model QSAR pentru experimente in vivo a partiţionării sânge-

creier exprimat ca şi raţia concentraţiei în sânge-creier exprimată în scară logaritmică. Modelul 

dezvoltat se bazează pe cinci descriptori structurali (the hydrogen E-State index for hydrogen bond 

donors, HST(HBd); the hydrogen E-State index for aromatic CHs, HST(arom); the second order 

difference valence molecular connectivity index, d2χv, the Qv polarity index and the composite E-

State index for fluorine and chlorine atoms). Modelul cel mai performant a fost: 

logBB = 0,000661(±0,00086)*[HST(arom)]2 – 0,104(±0,015)*[d2χv]2 – 0,172(±0,027)*HST(HBd) + 

0,369(±0,081)*Qv – 0,00143(±0,0039)*(-F, -Cl) - 0,233 

r2 = 0,73, s = 0,40, F = 51, n = 102, q2 = 0.70, spress = 0,43 (LOO)    Eq. 1 

unde HST(arom) = Indicele E-State pentru grupul nepolar aromatic CH; d2χv = arhitectura scheletică 

pentru diferiţi indici Chi; HST(HBd) = indice E-State ca înglobează abilitatea de donare a legăturilor 

de H; Qv = index de polaritate/non-polaritate; (-F, -Cl) = E-State pentru atomii de fluor şi clor. 

Modelul a fost realizat pe 102 compuşi cu un set de validare externa de 3 compuşi. Parametrii statistici 

ai modelului obţinut au fost: r2 = 0.73 (coeficient de determinare), q2 = 0.70 (coeficient de validare 

încrucişată); q210 = 0.69 (coeficient de validare încrucişată pe 10 straturi). Factorii identificaţi ca 

având influenţe asupra penetrării au fost: prezenţa grupului aromatic, donori de H puţini sau slabi, 

molecule cu puţine ramificaţii şi puţini atomi electronegativi. Moleculele mai puţin polare s-au dovedit 

                                                 
2
 Iyer M, Mishra R, Han Y, Hopfinger AJ. Predicting Blood-Brain Barrier Partitioning of Organic Molecules Using 

Membrane-Interaction QSAR Analysis. Pharmaceutical Research, 2002;19(11):1611-1621,  
3
 Rose K, Hall LH, Hall M, Kier LB. Modeling Blood-Brain Barrier Partitioning Using Topological Structure Descriptors. 

MDL Information Systems. 2003. 
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a avea valori pozitive ale activităţii de interes. Valori înalte s-au obţinut de asemenea pentru 

moleculele care au prezentat atomi de fluor şi clor. Progamul MDF-QSAR [4] a fost utilizat în analiza 

relaţiilor structură-activitate pe setul de compuşi cu penetraţie a barierei hemato-encefalice (regresie 

liniară multiplă după modelul pas cu pas).  

Dureja şi Madan [5] au investigat compuşii din perspectiva relaţiei topologice utilizând trei indicatori 

topologici, indicatorul Wiener, descriptori topo-chimici, şi indicatori de conectivitate topochimică 

ecocentrici. Analiza a inclus un set de 62 compuşi chimici diverşi ca şi structură, împărţit în 2 seturi de 

câte 31 compuşi unul cu funcţie de set de validare şi altul cu funcţie de set de validare încrucişată. La 

obţinerea modelului s-au utilizat atât valorile indicatorilor topologici cât şi valorile normalizate ale 

acestora. Pe baza modelului topochimic realizat, fiecărui compus i-a fost atribuit o caracteristică de 

permeabilitate care a fost ulterior comparată cu permeabilitatea sânge-creier raportată. Acurateţea de 

predicţie a modelului a fost de 70-80%.  

Kortagere şi colaboratorii [6] au utilizat descriptorii de semnătura a formei (shape signature 

descriptors), modelul generalizat de regresie şi support vector machine (SVM). Modelul obţinut a 

prezentat un coeficient de determinare de 0.65 şi o acurateţe de predicţie de 80-83% în validarea 

încrucişată pe 10 straturi şi de 80-82% în validarea încrucişată cu 20% din compuşi în setul test. 

Narayanan şi Gunturi [7] au dezvoltat un model structură activitate bazat pe date de penetraţie sânge-

creier obţinute in vivo pe un set de 88 compuşi utilizând 324 descriptori şi o metodă sistematică de 

selecţie a variabilelor bazată pe predicţie (variable selection and modeling method based on the 

prediction - VSMP). Cel mai bun model identificat a avut următoarele caracteristici: r = 0.8425 

(coeficient de corelaţie), q = 0.8239, F = 68.49 (valoarea testului Fisher al modelului de regresie). 

Modelul identificat ca fiind cel mai performant a fost: 

log BB = 0,378578(±0,106952) + 0,230139(±0,031888) * Desc254 + 0,367865(±0,035074)* Desc311 

– 0,00652(±0,000514)*Desc320        Eq. 2 

unde Desc254 = index E-state atomic; Desc311 = AlogP98; Desc320 = aria de suprafaţă van der Waals 

bidimensională. 

Caracteristicile celui mai bun model în 4 variabile:  

logBB = 0,320182(±0,096654) – 0,11313(±0,008177)*Desc144 + 0,17469(±0,029186)*Desc254 + 

0,046464(±0,0130768)*Desc291 + 0,347461(±0,032848)*Desc311    Eq. 3 

unde Desc144 = index Kappa de ordin 1 al formei; Desc254 = index E-state atomic; Desc291 = 

descriptor topologic AI pe nivel atomic; Desc311 = AlogP98, r = 0.8638, q = 0.8472, F = 60.98, SE = 

0.3918 (eroarea standard). 

Setul de compuşi 

 Activitate de interes măsurată a fost luată din lucrări publicate anterior [2, 8, 9]. Criteriile de 

includere a compuşilor în analiză au fost următoarele: 

Compus cunoscut şi acceptat de comunitatea ştiinţifică cu CAS valid. 

Compus cu structură 3D în baza de date PubChem. 

Compus cu denumirea şi structura concordante în lucrarea din care au fost extrase şi baza de date 

PubChem. 

Compuşii prezentaţi în Tabelul 27 au fost incluşi în analiză. 

Tabelul 27. Permeaţia barierei hemato-encefalice: compuşi propuşi spre investigare 
Nr Denumire logBB Complexitate Masă moleculară (g/ml) Nr de atomi grei 

                                                 
4
 MDL® QSAR, MDL Information Systems, Inc., 200 Wheeler Road, Burlington MA. 

5
 Dureja H, Madan AK. Validation of topochemical models for the prediction of permeability through the blood-brain 

barrier. Acta Pharm. 2007;57:451-467. 
6
 Kortagere S, Chekmarev D, Welsh WJ, Ekins S. New Predictive Models for Blood–Brain Barrier Permeability 

of Drug-like Molecules. Pharmaceutical Research 2008;25(8):1836-1845. 
7
 Narayanan R , Gunturi SB. In silico ADME modelling: prediction models for blood–brain barrier permeation using a 

systematic variable selection method. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2005;13:3017-3028. 
8
 Liu X, Tu M, Kelly RS, Chen C, Smith BJ. Development of a Computational Approach to Predict Blood-Brain Barrier 

Permeability. Drug Metabolism and Disposition 2004;32:132-139. 
9
 Narayanan R , Gunturi SB. In silico ADME modelling: prediction models for blood–brain barrier permeation using a 

systematic variable selection method. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2005;13:3017-3028. 
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1 Cimetidine -1.42 296.0 252.3392 170 

2 Icotidine -2.00 577.0 379.4555 28 

3 Lupitidine -1.06 637.0 413.5364 29 

4 Clonidine 0.11 222.0 230.0939 14 

5 Mepyramine 0.49 277.0 285.3840 21 

6 Imipramine 0.83 291.0 280.4073 21 

7 Ranitidine -1.23 347.0 314.4038 21 

8 Tiotidine -0.82 397.0 312.4176 20 

9 BBCPD20 -0.46 303.0 290.4005 21 

10 BBCPD21 -0.24 403.0 352.4699 26 

11 Zolantidine 0.14 432.0 381.5343 27 

12 Butanone -0.08 38.9 72.1057 5 

13 Benzene 0.37 15.5 78.1118 6 

14 3-Methylpentane 1.01 19.2 86.1754 6 

15 3-Methylhexane 0.90 31.0 100.2019 31 

16 2-Propanol -0.15 10.8 60.0950 4 

17 2-Methylpropanol -0.17 17.6 74.1216 5 

18 2-Methylpentane 0.97 21.2 86.1754 6 

19 2,2-Dimethylbutane 1.04 29.8 84.1595 6 

20 1,1,1,Trichloroethane 0.40 26.4 133.4042 5 

21 Diethyl ether 0.00 11.1 74.1216 5 

22 Enflurane 0.24 107.0 184.4924 10 

23 Ethanol -0.16 2.8 46.0684 3 

24 Fluroxene 0.13 75.8 126.0771 8 

25 Halothane 0.35 60.4 197.3816 7 

26 Heptane 0.81 19.2 100.2019 7 

27 Hexane 0.80 12.0 86.1754 6 

28 Isoflurane 0.42 102.0 184.4924 10 

29 Methylcyclopentane 0.93 33.3 84.1595 6 

30 Nitrogen 0.03 8.0 28.0134 2 

31 Pentane 0.76 7.5 72.1488 5 

32 n-Propanol -0.16 7.2 60.0950 4 

33 Propanone -0.15 26.3 58.0791 4 

34 Toluene  0.37 42.0 92.1384 7 

35 Acetylsalicylic acid -0.50 212.0 180.1574 13 

36 Pentobarbital 0.12 305.0 226.2722 16 

37 Physostigmine 0.08 403.0 275.3461 20 

38 Salicylic acid -1.10 133.0 138.1207 10 

39 Trifluoro Perazine 1.44 510.0 407.4956 28 

40 Valproic acid -0.22 93.4 144.2114 10 

41 Verapamil -0.70 606.0 454.6016 33 

42 Zidovudine -0.72 484.0 267.2413 19 

43 Hydroxyzine 0.39 376.0 374.9043 26 

44 Thioridazine 0.24 432.0 370.5745 25 

45 Alprazolam 0.04 434.0 308.7649 22 

46 Phenserine 1.00 507.0 337.4155 25 

47 Midazolam 0.36 471.0 325.7673 23 

48 t-butyl Chlorambucil 1.00 330.0 360.3185 23 

49 Codeine 0.55 509.0 299.3642 22 

50 Chlorpromazine 1.06 339.0 318.8642 21 

51 Promazine 1.23 285.0 284.4191 20 

52 Nevirapine 0.00 397.0 266.2979 20 

53 Thioperamide -0.16 322.0 292.4429 20 

54 Didanosine -1.30 348.0 236.2273 17 

55 Ibuprofen -0.18 203.0 206.2808 15 
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56 Antipyrine -0.10 267.0 188.2258 14 

57 Theophyline -0.29 267.0 180.1640 13 

58 p-Acetamido phenol -0.31 139.0 151.1626 11 

59 Nitrous Oxide 0.03 29.3 44.0128 3 

60 Carbon bisulphide 0.60 18.3 76.1407 3 

61 Indomethacin -1.26 506.0 357.7876 25 

62 Indinavir -0.75 952.0 613.7895 45 

63 Oxazepam 0.61 407.0 286.7130 20 

64 Carbamazepine 0.00 326.0 236.2686 18 

65 Carbamazepine epoxide -0.34 358.0 252.2680 19 

66 Amitriptyline 0.88 331.0 277.4033 21 

67 Desipramine 1.00 267.0 266.3807 20 

68 Mianserin 0.99 342.0 264.3648 20 

69 ORG 4428 0.82 414.0 295.3755 22 

70 Mirtazapine 0.53 345.0 265.3529 20 

71 Tibolone 0.40 636.0 312.4458 23 

72 Domperidone -0.78 655.0 425.9113 30 

73 Risperidone -0.02 731.0 410.4845 30 

74 9-OH-Risperidone -0.67 764.0 426.4839 31 

75 Temelastine -1.88 593.0 442.3522 28 

76 Chlorambucil -1.60 250.0 304.2122 19 

77 Glycine -3.50 42.9 75.0666 5 

78 Hypoxanthine -3.50 190.0 136.1115 10 

79 Morphine -2.70 494.0 285.3377 21 

80 Phenylalanine -1.30 153.0 165.1891 120 

81 Phenytoin -2.20 350.0 252.2680 19 

82 Propranolol -1.20 257.0 259.3434 19 

83 Taurocholic Acid -4.10 891.0 515.7030 35 

84 Methane 0.04 0.0 16.0425 1 

85 Trichloroethylene  0.34 42.9 131.3883 5 

86 Carmustine  -0.52 156.0 213.0506 120 

87 Acetaminophen  -0.31 139.0 151.1626 11 

88 Amitryptiline 0.89 331.0 277.4033 21 

 

Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat 

Analiza distribuţiei datelor experimentale 

Generarea familiei de descriptori moleculari s-a făcut după analiza statistică a activităţii de interes. 

Modelarea legăturii dintre structură şi activitatea de interes a compuşilor investigaţi s-a realizat prin 

tehnici de regresie liniară simplă şi multiplă. Una din condiţiile de aplicabilitate a acestor tehnici este 

ca activitatea de interes (variabilă cantitativă continuă) să urmeze distribuţia normală. Astfel, datele 

experimentale (identificarea outlierilor de activitate) şi respectiv valoarea complexităţii compuşilor 

(identificarea outlierilor de structură) au fost supuşi analizei de normalitate. 

 Valoarea complexităţii structurii incluse în analiză este o estimare grosolană referitor la cât de 

complicată este structura văzută din punct de vedere al elementelor conţinute şi a trăsăturilor 

caracteristice (inclusiv simetria). Nu ia în considerare nici stereochimia şi nici prezenţa izotopului nu 

sunt utilizate ca şi criterii auxiliare. Valoarea este calculată folosind formula Bertz / Hendrickson / 

Ihlenfeldt [10]. Se utilizează un factor de scalare astfel încât complexitatea benzenului este aceeaşi cu 

cea a ciclohexanului. Este o valoare punctuală flotantă care variază de la 0 (structură simplă, ioni) la 

câteva mii (compuşi naturali complecşi). În general, compuşii mari sunt mai complecşi decât compuşii 

mici, dar compuşii înalt simetrici şi respectiv compuşii cu puţine tipuri distincte de atomi dau elemente 

                                                 
10

 J.B. Hendrickson, P. Huang, A.G. Toczko, Molecular Complexity - A Simplified Formula Adapted to Individual Atoms. 

J. Chem. Inf. Comput. Sci. 27, 63-67 (1987); and W.D. Ihlenfeldt, Computergestützte Syntheseplanung durch Erkennung 

synthetisch nutzbarer Möglichkeit von Molekülen. Dissertation, TU Munich 1991. 
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prezintă valori degradate ale complexităţii. 

Formula lui Bertz: 

C = Cη + CE unde Cη este o măsură a complexităţii scheletului ca funcţie a conectivităţii legăturilor 

(η), CE = funcţie a diversităţii elementelor sau a tipurilor de atomi prezente. 

Cη = 2η*log2 - ∑iηi*log2*ηi; η = suma tuturor conectivităţilor legăturilor (bound conectivity); ηi = 

numărul de perechi de legături identice simetrice de tip i. 

η = ½(4-h)*(3-h), unde h = numărul de atomi de hidrogen. 

Atomi nesaturaţi: η = ½*∑i(4-hi)*(3-hi) – D – 3*T, unde D = numărul de legături duble, T = numărul 

de legături triple, i = referă atomul i. 

CE = E*log2E - ∑jEj * log2Ej; unde E = numărul total de atomi exceptând atomii de hidrogen; Ej = 

numărul de atomi de tip j. Dacă atomii sunt de acelaşi tip CE = 0. 

Analiza distribuţiei normale a datelor experimentale şi a valorilor complexităţii s-a realizat cu ajutorul 

programului EasyFit aplicând următoarele teste Kolmogorov-Smirnov [11], Anderson-Darling [12], 

Chi-Squared [13] şi Jarque Berra [14, 15]. Indentificarea compuşilor care se abat grosolan faţă de 

tendinţa compuşilor din set s-a realizat aplicând testul Grubbs [16] pe setul de date normal distribuite. 

Parametrii statistici descriptivi au fost calculaţi pentru a permite analiza distribuţiei datelor (aplicarea 

unui model de regresie presupune existenţa unor date experimentale normal distribuite). Rezultatele 

obţinute sunt prezentate în Tabelul 28. 

Tabelul 28. Parametrii statistici descriptivi 
Parametrul statistic logBB Complexitate 

Media aritmetică  -0.1655 275.5773 

IC95% medie [-0.3919; 0.0610] [227.8858; 323.2687] 

Medie ± 2*deviaţia standarde -2.8372; 2.5063 n.a; 838 

Eroarea standard 0.1139 23.9944 

Mediana 0.0150 281 

Modulul 0.0000 267 

Deviaţia standard 1.0687 225.0872 

Boltirea 5.7363 3.1018 

Asimetria -1.4684 0.6801 

Minimum -4.1000 0.0000 

Maximum 1.4400 952 

Volumul eşantionului 88 88 

Analiza statisticilor descriptive asociate datelor experimentale pune în evidenţă următoarele: 

Compuşii cu valori experimentale < -2.8372 pot fi consideraţi outlieri de răspuns (Y outlier, activitate 

experimentală probabil incorectă) în conformitate cu limita de valori normala de 2,5*(deviaţia 

standard): Taurocholic Acid (-4.100), Glycine (-3.500), Hypoxanthine (-3.500). 

Compuşii cu valori experimentale < -2.3029 pot fi consideraţi outlieri de răspuns (Y outlier, activitate 

experimentală probabil incorectă) în conformitate cu limita de valori normala de 2*(deviaţia standard): 

Taurocholic Acid (-4.100), Glycine (-3.500), Hypoxanthine (-3.500), Morphine (-2.700). 

Valorile boltirii şi asimetriei indică că datele experimentale nu sunt normal distribuite: 

Boltirea < -1 indică existenţa unei distribuţii foarte departe de distribuţia normală [17].  
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 Kolmogorov A. Confidence Limits for an Unknown Distribution Function. The Annals of Mathematical Statistics 

1941;12(4):461-463. 
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13

 Pearson K. On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of 

variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine 

1900;50:157-175. 
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 Jarque CM, Bera AK. Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. 

Econ. Lett. 1980;6(3):255-259. 
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 Jarque CM, Bera AK. Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals: 
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 Grubbs F. Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples. Technometrics 1969;11(1):1-21. 
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 Cramer D. Basis Statistics for Social Research. Routledge, 1997 (p. 85 interpretarea asiemtriei; p.89 interpretarea boltirii) 
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Valoarea boltirii (> 3) indică o distribuţie leptokutrică [16]. 

Reprezentarea grafică a datelor experimentale se regăseşte în Figura 32 şi Figura 34. 

Analiza statisticilor descriptive asociate valorilor complexităţii moleculelor incluse în studiu pune în 

evidenţă următoarele: 

Compuşii cu valori ale complexităţii > 838 pot fi consideraţi outlieri în conformitate cu criteriul 

2*deviaţia standard: Indinavir şi Taurocholic Acid. De observat că intervalul inferior pentru acest 

criteriu nu este valid (valori negative în condiţiile în care complexitatea ia valori > 0). Taurocholic 

Acid este singurul compus care e identificat ca posibil outlier şi din punct de vedere al activităţii 

observate şi al structurii. 

Valorile boltirii şi asimetriei indică existenţa unei distribuţii normale a complexităţii moleculare. 

Reprezentarea grafică a complexităţii prin utilizarea graficului de probabilitate normală şi respectiv 

histograma sunt redate în Figura 33 şi Figura 35 
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Figura 32. Valori experimentale vs valori 

expectate în asumpţia distribuţiei normale: logBB 

Figura 33. Valori experimentale vs valori expectate 

în asumpţia distribuţiei normale: complexitate 
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Figura 34. Histograma datelor experimentale 

(logBB) 

Figura 35. Histograma complexităţii structurilor 

moleculare 

Distribuţia normală a datelor a fost testată (H0: Datele experimentale urmează distribuţia 

normală vs. Ha: Datele experimentale nu urmează o distribuţie normală; H0: Valorile complexităţii 

moleculare urmează distribuţia normală vs. Ha: Valorile complexităţii moleculare nu urmează 

distribuţia normală) şi rezultatele sunt prezentate în Tabelul 29. 

Tabelul 29. Rezultate ale testării normalităţii: date experimentale & complexitate 
 logBB Complexitate 

Testul Kolmogorov-Smirnov 

Volumul eşantionului 

statistica testului 

valoarea p 

ranguri 

88 

0.1510 

0.0323 

23 

88 

0.1221 

0.1334 

7 
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α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critica 0.1285 0.14274 0.15961 0.17126 0.1285 0.14274 0.15961 0.17126 

Respingem H0? Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Anderson-Darling 

Volumul eşantionului 

Statistica testului 

Ranguri 

88 

2.524 

18 

88 

1.7049 

2 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Chi-Squared 

Numărul claselor 

Statistica testului 

Valoarea p 

Ranguri 

6 

5.5574 

0.47455 

3 

6 

7.0743 

0.31403 

2 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 10.645 12.592 15.033 16.812 10.645 12.592 15.033 16.812 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Jarque-Berra 

Volumul eşantionului 

Statistica testului 

Valoarea p 

88 

53.7591 

2.12∙10
-12

 

88 

6.5563 

3.77∙10
-2

 

Analiza datelor din Tabelul 29 pune în evidenţă următoarele: 

Datele experimentale nu sunt normal distribuite (3 teste din 4 resping ipoteza normalităţii la un prag de 

semnificaţie de 5%) (vezi Tabelul 30). 

Asumpţia de normalitate este respinsă pentru complexitatea moleculei de Jarque Berra. 

Pentru a rezolva problema distribuţiei normale a datelor trebuie să răspundem la următoarele întrebări: 

Care sunt compuşii chimici ai căror valori experimentale observate se abat de la normalitate? 

Care sunt compuşii ai căror valori ale complexităţii se abat de la normalitate? 

Tabelul 30. Sumarizarea rezultatelor testelor de normalitate (nivel de semnificaţie 5%) 
Testul statistic logBB Complexitate 

Kolmogorov-Smirnov   

Anderson-Darling   

Chi-Squared   

Jarque Berra   

 = H0 se respinge;  = H0 se acceptă 

În conformitate cu rezultatele testelor de normalitate aplicate, datele experimentale nu sunt 

normal distribuite şi în consecinţă întregul set nu poate fi utilizat în analiza de regresie multiplă pentru 

identificarea celui mai performant model qSAR (quantitative Structure-Achivity Relationships). 

Pentru identificarea compuşilor care se abat de la normalitate s-a utilizat următorul algoritm bazat pe 

momente centrale (media aritmetică şi deviaţia standard): 

Ordonarea ascendentă a datelor experimentale 

Numerotarea datelor experimentale (de la 0 la n) 

Calcularea „uniform order statistic medians” utilizând următoarele formule: 

m(n) = 1.51/n 

m(1) = 1-m(n) 

m(i) = (1-0.3175)/(n+0.365) pentru 2 ≤ i ≤ (n-1) 

Ordonarea „uniform order statistic medians” de la 1 la n 

Calcularea lui G(m(i)):  

G(m(i))=NORMSINV(m(i)) 

Calcularea mediei artimetice (=AVERAGE(array)) 

Calcularea deviaţiei standard (=STDEV) 

Obţinerea valorii estimate din momente centrale 

(=CONCATENATE("Normal(",STDEV,";",AVERAGE,")")) 
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Estimarea activităţii/complexităţii pe baza momentelor centrale 

(=DistInv(CONCATENATE("Normal(",STDEV,";",AVERAGE,")"),m(i))) 

Obţinerea residuurilor (diferenţa dintre observat şi estimat) 

Calcularea deviaţie strandard a rezidurilor 

Calcularea parametrului t (=ABS(reziduu)/STDEV(reziduuri)) 

Calcularea probabilităţii asociate parametrului t (=TDIST(t(i),(n-2),1)), unde n = volumul eşantionului; 

i = molecula i din setul investigat. 

În conformitate cu algoritmul descris anterior de estimare a lui logBB şi complexitate din momente 

central (medie şi deviaţie standard) s-au calculat probabilităţile ca fiecare din compusul investigat să 

aparţină sau nu populaţiei (atât pentru proprietatea observată cât şi pentru complexitatea compuşilor). 

Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 31. 

Tabelul 31. Rezultate ale testării apartenenţei la populaţie: logBB & complexitate 
No Name logBB logBBE ptlogBB Comp CompE ptComp 

1 Cimetidine -1.420 -1.5457 0.36734 296 291.5532 0.47066 

2 Icotidine -2.000 -1.7894 0.28530 577 552.1638 0.34057 

3 Lupitidine -1.060 -1.1540 0.39994 637 617.6173 0.37420 

4 Clonidine 0.110 0.0020 0.38544 222 233.8368 0.42234 

5 Mepyramine 0.490 0.4959 0.49364 277 272.3847 0.46955 

6 Imipramine 0.830 0.8706 0.45640 291 285.1577 0.46148 

7 Ranitidine -1.230 -1.3032 0.42176 347 363.9970 0.38925 

8 Tiotidine -0.820 -1.1084 0.21878 397 399.7157 0.48207 

9 BBCPD20 -0.46 -0.7905 0.18700 303 297.9616 0.46677 

10 BBCPD21 -0.24 -0.6182 0.15466 403 414.8724 0.42211 

11 Zolantidine 0.140 0.0948 0.45148 432 447.3118 0.39998 

12 Butanone -0.080 -0.3022 0.27472 38.9 112.2655 0.11329 

13 Benzene 0.370 0.2873 0.41180 15.5 -15.1331 0.30619 

14 3-Methylpentane 1.010 1.5621 0.06955 19.2 35.9450 0.39085 

15 3-Methylhexane 0.900 1.0272 0.36582 31 95.1723 0.14486 

16 2-Propanol -0.150 -0.3946 0.25509 10.8 -66.4628 0.10153 

17 2-Methylpropanol -0.170 -0.5205 0.17295 17.6 -1.0092 0.37906 

18 2-Methylpentane 0.970 1.1478 0.31598 21.2 46.9133 0.33527 

19 2,2-Dimethylbutane 1.040 1.6851 0.04233 29.8 86.2255 0.17576 

20 1,1,1,Trichloroethane 0.400 0.3890 0.48813 26.4 67.3640 0.24915 

21 Diethyl ether 0.000 -0.2413 0.25791 11.1 -47.4540 0.16688 

22 Enflurane 0.240 0.1261 0.37944 107 173.1855 0.13747 

23 Ethanol -0.160 -0.4886 0.18834 2.8 -191.2502 0.00090 

24 Fluroxene 0.130 0.0637 0.42902 75.8 151.4388 0.10632 

25 Halothane 0.350 0.2218 0.36485 60.4 143.9351 0.08455 

26 Heptane 0.810 0.7775 0.46512 19.2 24.3760 0.46586 

27 Hexane 0.800 0.7336 0.42894 12 -30.5049 0.24116 

28 Isoflurane 0.420 0.4596 0.45751 102 166.0521 0.14531 

29 Methylcyclopentane 0.930 1.0855 0.33758 33.3 103.8427 0.12240 

30 Nitrogen 0.030 -0.1503 0.31356 8 -88.2817 0.05681 

31 Pentane 0.760 0.6911 0.42632 7.5 -114.1803 0.02325 

32 n-Propanol -0.160 -0.4570 0.21204 7.2 -146.5899 0.00622 

33 Propanone -0.150 -0.3636 0.28250 26.3 57.3639 0.30370 

34 Toluene  0.370 0.3207 0.44713 42 120.4655 0.09809 

35 Acetylsalicylic acid -0.500 -0.8268 0.18965 212 227.3227 0.39991 

36 Pentobarbital 0.120 0.0327 0.40700 305 304.3882 0.49596 

37 Physostigmine 0.079 -0.0287 0.38583 403 422.6899 0.37228 

38 Salicylic acid -1.100 -1.2015 0.39217 133 180.2174 0.21764 

39 Trifluoro Perazine 1.440 2.4166 0.00491 510 539.0522 0.31541 

40 Valproic acid -0.220 -0.5853 0.16304 93.4 158.8070 0.14030 

41 Verapamil -0.700 -0.9409 0.25830 606 581.6595 0.34358 
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42 Zidovudine -0.720 -0.9808 0.24126 484 483.7906 0.49862 

43 Hydroxyzine 0.390 0.3546 0.46195 376 392.3475 0.39337 

44 Thioridazine 0.240 0.1577 0.41223 432 455.9822 0.34576 

45 Alprazolam 0.044 -0.0592 0.39046 434 464.9290 0.30448 

46 Phenserine 1.000 1.2878 0.21928 507 515.2095 0.44596 

47 Midazolam 0.360 0.2544 0.38791 471 474.1854 0.47897 

48 t-butyl Chlorambucil 1.000 1.3683 0.16106 330 323.8318 0.45934 

49 Codeine 0.550 0.5710 0.47741 509 526.7785 0.38430 

50 Chlorpromazine 1.060 1.8390 0.01904 339 343.6430 0.46937 

51 Promazine 1.230 2.0510 0.01452 285 278.7699 0.45893 

52 Nevirapine 0.000 -0.2109 0.28495 397 407.2194 0.43284 

53 Thioperamide -0.160 -0.4257 0.23722 322 310.8384 0.42672 

54 Didanosine -1.301 -1.4787 0.31607 348 370.9371 0.35215 

55 Ibuprofen -0.180 -0.5527 0.15818 203 220.7680 0.38437 

56 Antipyrine -0.097 -0.3329 0.26265 267 259.6014 0.45127 

57 Theophyline -0.290 -0.6516 0.16546 267 253.1930 0.40962 

58 p-Acetamido phenol -0.310 -0.7199 0.13541 139 187.1575 0.21311 

59 Nitrous Oxide 0.030 -0.1200 0.34305 29.3 76.9691 0.21546 

60 Carbon bisulphide 0.600 0.6099 0.48931 18.3 12.1023 0.45915 

61 Indomethacin -1.260 -1.3581 0.39567 506 504.2412 0.48839 

62 Indinavir -0.745 -1.0220 0.22794 952 819.3910 0.01519 

63 Oxazepam 0.610 0.6499 0.45713 407 430.6890 0.34755 

64 Carbamazepine 0.000 -0.1806 0.31326 326 317.3177 0.44287 

65 carbamazepine epoxide -0.340 -0.7549 0.13254 358 385.1024 0.32695 

66 Amitriptyline 0.880 0.9202 0.45681 331 330.3866 0.49595 

67 Desipramine 1.000 1.4585 0.10919 267 265.9969 0.49338 

68 Mianserin 0.990 1.2148 0.27242 342 350.3579 0.44499 

69 ORG 4428 0.820 0.8231 0.49663 414 438.8891 0.34025 

70 Mirtazapine 0.530 0.5330 0.49674 345 357.1400 0.42038 

71 Tibolone 0.400 0.4240 0.47426 636 598.6085 0.26821 

72 Domperidone -0.780 -1.0645 0.22192 655 639.4363 0.39837 

73 Risperidone -0.020 -0.2717 0.24895 731 665.3348 0.13936 

74 Risperidone  -0.670 -0.9019 0.26612 764 697.7445 0.13722 

75 Temelastine -1.880 -1.6992 0.31308 593 566.2877 0.32928 

76 Chlorambucil -1.600 -1.6187 0.47987 250 240.3161 0.43633 

77 Glycine -3.500 -2.3819 0.00165 42.9 128.4646 0.07955 

78 Hypoxanthine -3.500 -2.1699 0.00027 190 214.1664 0.34464 

79 Morphine -2.700 -2.0160 0.03391 494 493.7907 0.49862 

80 Phenylalanine -1.300 -1.4164 0.37683 153 200.7967 0.21484 

81 Phenytoin -2.200 -1.8930 0.20441 350 377.9691 0.32180 

82 Propranolol -1.200 -1.2511 0.44517 257 246.7663 0.43275 

83 Taurocholic Acid -4.100 -2.7475 0.00022 891 742.4047 0.00781 

84 Methane 0.040 -0.0896 0.36343 0 -268.2365 0.00001 

85 Trichloroethylene  0.340 0.1896 0.34263 42.9 136.2821 0.06238 

86 Carmustine  -0.520 -0.8639 0.17748 156 207.5116 0.19742 

87 Acetaminophen  -0.310 -0.6855 0.15641 139 194.0145 0.18182 

88 Amitryptiline 0.890 0.9723 0.41220 331 336.9881 0.46052 

logBB = estimarea activităţii pe baza momentelor centrale (medie şi deviaţie standard) 

ptlogBB = probabilitatea asociată testului t pentru logBB 

Comp = complexitate 

ptcomp = probabilitatea asociată testului t pentru complexitate 

Au fost identificaţi astfel următorii compuşi cu probabilităţi mai mici de 0.05*0.05 = 0.0025: 

Activitatea observată: Glycine (valoare extremă spre minim), Hypoxanthine (valoare extremă spre 

minim) şi Taurocholic Acid (valoare extremă spre minim). 

Complexitatea moleculară: Ethanol (valoare extremă spre minim) şi Methane (valoare extremă spre 
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minim). Abaterea cea mai grosolană a fost observată la metan, acest compus având complexitatea 0. 

Prin îndepărtarea compuşilor identificaţi din momente centrale a rezultat un set de 83 molecule a căror 

normalitate a fost testată din nou; rezultatele sunt prezentate în Tabelul 32. 

Tabelul 32. Rezultate ale testării normalităţii (83 compuşi): date experimentale & complexitate 
 logBB Complexitate 

Testul Kolmogorov-Smirnov 

Volumul eşantionului 

statistica testului 

valoarea p 

ranguri 

83 

0.0994 

0.3607 

19 

83 

0.11572 

0.20016 

5 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critica 0.13226 0.14691 0.16428 0.17627 0.11576 0.13226 0.14691 0.16428 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Anderson-Darling 

Volumul eşantionului 

Statistica testului 

Ranguri 

83 

1.0951 

15 

83 

1.4535 

5 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Chi-Squared 

Numărul claselor 

Statistica testului 

Valoarea p 

Ranguri 

6 

7.317 

0.29252 

12 

6 

6.99 

0.32178 

3 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 10.645 12.592 15.033 16.812 10.645 12.592 15.033 16.812 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Testul Jarque-Berra 

Volumul eşantionului 

Statistica testului 

Valoarea p 

83 

8.8415 

1.20∙10
-2

 

83 

4.1608 

1.25∙10
-1

 

Acest subset de 83 de compuşi s-a dovedit a fi normal distribuit. Pentru a identifica valorile 

extreme foarte depărtate de cele ale eşantionului s-a aplicat testul Grubbs 

(http://l.academicdirect.org/Statistics/tests/Grubbs/). Rezultatele testului sunt prezentate în Tabelul 33. 

Tabelul 33. Rezultatele testului Grubbs de identificare a valorile semnificativ diferite de majoritatea 

datelor 
Proprietate logBB Complexitate moleculară 

n 83 

G valoare critică 
α = 5% 3.4835 

α = 1% 3.8307 

Gmin 0.0236 0.0074 

Respinfem H0? 
α = 5% Nu Nu 

α = 1% Nu Nu 

Gmax 3.1016 3.1214 

Respinfem H0? 
α = 5% Nu Nu 

α = 1% Nu Nu 

 

Pregătirea moleculelor pentru modelare 

 Următoarele etape au fost urmate în pregătirea moleculelor pentru modelare: 

Identificarea moleculelor în baza de date PubChem [18]. 

Salvarea pe local a structurii 3D (*.sdf). Structura 3D a compuşilor din baza de date PubChem are 

geometria optimizată astfel încât nu a mai necesitat aplicarea de metode de optimizare a geometriei. 
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 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/  

http://l.academicdirect.org/Statistics/tests/Grubbs/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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Transformarea compuşilor *.sdf în compuşi *.hin (pentru aceasta a fost creat un program PHP). 

Validarea compuşilor şi calcularea sarcinilor parţiale cu programul HyperChem [19] (acolo unde a fost 

necesar).  

 

Generarea familie de descriptori 

Următorii paşi au fost aplicaţi în generarea familiei de descriptori moleculari pe baza modelului 

dezvoltat şi implementat în anul anterior de finanţare al proiectului (Anul 2008): 

Rularea programului `0_mdfv_set_def.php` pentru definirea setului de compuşi investigat (logBBB) 

Rularea programului `1_mdfv_set_init.php` pentru: 

Crearea tabelului ` logBBB_mdfv` (conţine denumirile descriptorilor);  

Crearea tabelului `logBBB_data` (conţine fişierele *.hin ale compuşilor din setul logBBB); 

Crearea tebelului `logBBB_prop` (conţine valorile proprietăţii de invest, logBBB). 

Rularea programului `2_mdfv_set_calc.php` pentru calcularea descriptorilor MDFV pentru toate 

moleculele din set. 

Rularea programului `3_mdfv_set_calc.php` pentru a crea tabela `logBBB_prop`. 

Rularea programului `4_mdfv_prop_upload.php` pentru a popula cu valorile logBBB tabela 

`logBBB_prop` . 

Rularea progranului `5_mdfv_prop_init.php` pentru a crea şi popula tabela `logBBB__logBBB`. 

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură care au 

fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au rezultat un 

număr de 2394 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul logBBB a compuşilor de traversează 

bariera hemato-encefalică: 

 
Informaţia totală care a fost generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea 

structurii compuşilor organici investigaţi ca agenţi ai partiţionării coeficientului de traversare a barierei 

hemato-encefalice cumulează aproximativ 1.5 Gb. 

Identificare modele 

Următorii paşi au fost paarcurşi în identificarea modelelor structură-activitate: 

Rularea programului `6_mdfv_prop_kusk.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii 

moleculari cu valoarea Jarque-Bera mai mare decât valoarea Jarque-Bera a activităţii de interes. 

Rularea programului `7_mdfv_prop_bias.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii care au 

un coeficient de intercorelaţie mai mare de 0.99.  

Rularea programului `run 8_mdfv_mult.pas` pentru a obţine modele de regresie simplă sau multiplă. 

Acest program creează iniţial tabela `logBBB_qsar`. 

Rularea programului `9_mdfv_clean.php` pentru îndepărtarea regressilor invalide (coeficienţi 

neacceptaţi). 

Modelele structură - activitate au fost generate pentru un număr de variabile în ecuaţie de la 1 la 4 

(descriptori de structură). 

Criteriul principal de selectare a unui model a fost abilitatea de estimare exprimată prin coeficientul de 

determinare. 

Analiză şi validare modele 

Cel mai performant model cu 1 descriptor: 

Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR sunt redate în 

Tabelul 34. 

Ŷ=-3.24∙10
-1

+TLtFAIDL*(-1.33)        Eq. 4  

unde Ŷ1d = logBBB estimat de modelul cu 1 descriptor, TLtFAIDL = descriptor din familia MDFV. 
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Tabelul 34. Estimate versus măsurat: cel mai performant model cu 1 descriptor 
Mol logBBB logBBB prezis Reziduuri 

1 -2.7000 -0.1800 -1.2400 

2 -2.2000 -0.2166 -1.7834 

3 -2.0000 -0.3865 -0.6735 

4 -1.8800 -0.0792 0.1892 

5 -1.6000 0.5420 -0.0520 

6 -1.4200 0.6126 0.2174 

7 -1.3010 -0.3292 -0.9008 

8 -1.3000 -0.3696 -0.4504 

9 -1.2600 -0.2084 -0.2516 

10 -1.2300 -0.2072 -0.0328 

11 -1.2000 0.7159 -0.5759 

12 -1.1000 -0.2028 0.1228 

13 -1.0600 0.8457 -0.4757 

14 -0.8200 0.6550 0.3550 

15 -0.7800 0.6319 0.2681 

16 -0.7450 -0.2008 0.0508 

17 -0.7200 -0.2043 0.0343 

18 -0.7000 0.7033 0.2667 

19 -0.6700 0.6960 0.3440 

20 -0.5200 0.1094 0.2906 

21 -0.5000 0.7268 -0.7268 

22 -0.4600 -0.5243 0.7643 

23 -0.3400 -0.2125 0.3425 

24 -0.3100 -0.2866 0.6366 

25 -0.3100 0.6679 0.1421 

26 -0.2900 0.6902 0.1098 

27 -0.2400 -0.4491 0.8691 

28 -0.2200 0.7268 0.2032 

29 -0.1800 -0.3554 0.3854 

30 -0.1700 0.7268 0.0332 

31 -0.1600 -0.2023 0.0423 

32 -0.1600 -0.2008 0.0508 

33 -0.1500 0.7435 -0.3735 

34 -0.1500 -0.4044 -0.0956 

35 -0.0970 -0.5236 0.6436 

36 -0.0800 -0.2201 0.2991 

37 -0.0200 -0.4036 -0.6964 

38 0.0000 -0.2187 1.6587 

39 0.0000 -0.2137 -0.0063 

40 0.0000 -0.2017 -0.4983 

41 0.0300 -0.6444 -0.0756 

42 0.0300 -0.3876 0.7776 

43 0.0440 -0.2907 0.5307 

44 0.0790 0.5490 -0.5050 

45 0.1100 0.0903 0.9097 

46 0.1200 -0.2169 0.5769 

47 0.1300 -0.2916 1.2916 

48 0.1400 -0.3541 0.9041 

49 0.2400 -0.2163 1.2763 

50 0.2400 0.0886 1.1414 

51 0.3400 0.6208 -0.6208 

52 0.3500 -0.2157 0.0557 
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53 0.3600 0.2983 -1.5993 

54 0.3700 -0.4051 0.2251 

55 0.3700 -0.2143 0.1173 

56 0.3900 -0.2116 -0.0784 

57 0.4000 -0.4060 0.0960 

58 0.4000 -0.4022 0.4322 

59 0.4200 0.3232 0.2768 

60 0.4900 -0.4520 -0.8080 

61 0.5300 -0.6067 -0.1383 

62 0.5500 -0.4460 1.0560 

63 0.6000 -0.2099 0.2099 

64 0.6100 -0.2108 -0.1292 

65 0.7600 0.6126 0.2674 

66 0.8000 0.6199 0.3801 

67 0.8100 0.6331 0.3569 

68 0.8200 -0.2151 1.0351 

69 0.8300 0.6331 -0.1031 

70 0.8800 -0.4089 0.8089 

71 0.8900 -0.4460 -0.3340 

72 0.9000 -0.4073 0.3873 

73 0.9300 -0.5229 -0.1471 

74 0.9700 -0.2661 -1.6139 

75 0.9900 -0.3540 -1.2460 

76 1.0000 -0.4063 -2.2937 

77 1.0000 -0.3825 -0.9175 

78 1.0000 -0.4045 -1.7955 

79 1.0100 -0.2099 -0.9901 

80 1.0400 -0.0722 0.4122 

81 1.0600 -0.5337 0.0137 

82 1.2300 -0.4022 0.0922 

83 1.4400 0.6126 0.2774 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 35. 

Tabelul 35. Analiza ANOVA: modelul cu 1 descriptor 
  df SS MS F Significance F 

Regression 1 16.21866039 16.21866 30 5.11E-07 

Residual 81 44.08414679 0.544249     

Total 82 60.30280718       

 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 1 descriptor este redată în Fig. 36. 
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Figura 36. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 1 descriptor 
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Analiza corelaţiei activitate măsurată - activitate estimată de modelul QSAR - descriptori (Tab. 36): 

Tabelul 36. Analiza corelaţiei: modelul cu 1 descriptor 
Pearson  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  -0.52  -1  

logBBB  5.1e-7  -  0.52  

logBBBprezis  0.0e-1  5.1e-7  - 

Semicantitativ - λ  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  0.51  1  

logBBB  8.8e-7  -  0.51  

logBBBprezis  1.3e-2155  8.9e-7  - 

Spearman - ρ  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  -0.5  -1  

logBBB  1.5e-6  -  0.5  

logBBBprezis  2.0e-2033  1.5e-6  - 

Kendall tau a - τa  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  0.34  1  

logBBB  7.2e-6  -  0.33  

logBBBprezis  1.4e-40  7.4e-6  - 

Kendall tau b - τb  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  0.34  1  

logBBB  7.2e-6  -  0.33  

logBBBprezis  1.4e-40  7.4e-6  - 

Kendal tau c - τc  TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  0.33  0.98  

logBBB  9.3e-6  -  0.33  

logBBBprezis  1.2e-39  9.5e-6  - 

Gamma TLtFAIDL  logBBB  logBBBprezis  

TLtFAIDL  -  0.34  1  

logBBB  0.13  -  0.34  

logBBBprezis  7.6e-41  0.13  - 

Analiza leave-one-out (Tab. 37): 

Tabelul 37. Parametrii în analiza leave-one-out: model cu 1 descriptor 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 44.08 45.82 

QSSe 0.74 0.75 

r2 0.2689 0.2409 

F 30 26 

p 5.11E-7 2.58E-6 

Cel mai performant model: 

Ŷ =-1.99(±0.97) + TQXIPadL*(-3.91E-001(±0.11)) + TQ5APIDL*(-2.23E-

001(±0.07))+GLwACPdR*(-5.15E-001(±0.26)) + GLqIiFDL*(-2.08E-001(±0.07))  

Valoarea estimată a activităţii (ElogBBB) şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR 

(res = reziduuri) sunt redate în Tabelul 38. 

Tabelul 38. Estimate versus măsurat: cel mai performant model pentru compuşii organici ce 

traversează bariera hemato-encefalică 
Mol logBBB ElogBB Res 

001_2756 -1.42 -1.141 -0.2794 

003_72108 -2.00 -1.338 -0.6625 

005_51671 -1.06 -1.207 0.1473 

006_2803 0.11 -0.413 0.5230 

007_4992 0.49 -0.043 0.5332 

008_3696 0.83 1.256 -0.4262 

009_5039 -1.23 -0.112 -1.1184 

010_50287 -0.82 -1.249 0.4291 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=001_2756
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=003_72108
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=005_51671
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=006_2803
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=007_4992
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=008_3696
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=009_5039
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=010_50287
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024_9971484 -0.46 -1.025 0.5654 

025_10498206 -0.24 0.23 -0.4697 

029_91769 0.14 0.716 -0.5764 

031_6569 -0.08 0.717 -0.7966 

032_241 0.37 0.463 -0.0933 

033_7282 1.01 0.481 0.5291 

034_11507 0.90 1.201 -0.3014 

035_3776 -0.15 -0.387 0.2375 

036_6560 -0.17 0.24 -0.4104 

037_7892 0.97 0.737 0.2326 

038_6403 1.04 0.687 0.3527 

040_6278 0.40 0.169 0.2306 

041_3283 0.00 0.937 -0.9365 

042_3226 0.24 -0.371 0.6105 

044_9844 0.13 -0.502 0.6317 

045_3562 0.35 0.391 -0.0411 

046_8900 0.81 0.476 0.3343 

047_8058 0.80 0.537 0.2633 

048_3763 0.42 -0.562 0.9818 

049_7296 0.93 1.006 -0.0760 

050_947 0.03 -0.014 0.0444 

051_8003 0.76 0.904 -0.1440 

052_1031 -0.16 -0.353 0.1927 

053_180 -0.15 -0.032 -0.1185 

055_1140 0.37 1.152 -0.7819 

057_2244 -0.50 -0.179 -0.3206 

058_4737 0.12 -0.028 0.1483 

059_5983 0.08 0.409 -0.3305 

060_338 -1.10 -0.123 -0.9774 

061_5566 1.44 1.238 0.2022 

062_3121 -0.22 -0.466 0.2461 

063_2520 -0.70 -1.033 0.3328 

064_5726 -0.72 -0.964 0.2441 

083_948 0.03 -0.231 0.2614 

066_3658 0.39 -0.108 0.4984 

067_5452 0.24 0.183 0.0566 

068_2118 0.04 -0.281 0.3249 

069_192706 1.00 0.604 0.3961 

070_4192 0.36 -0.22 0.5798 

071_83909 1.00 0.612 0.3881 

072_5284371 0.55 -0.257 0.8070 

073_2726 1.06 0.487 0.5728 

074_4926 1.23 0.748 0.4820 

075_4463 0.00 -0.616 0.6162 

076_3035905 -0.16 0.295 -0.4547 

077_3043 -1.30 -1.048 -0.2526 

078_3672 -0.18 -0.387 0.2068 

079_2206 -0.10 0.185 -0.2818 

080_2153 -0.29 -0.467 0.1775 

081_1983 -0.31 -0.148 -0.1623 

084_6348 0.60 0.466 0.1342 

086_3715 -1.26 -0.541 -0.7189 

087_5362440 -0.75 -1.005 0.2596 

088_4616 0.61 -0.115 0.7247 

096_2554 0.00 -0.582 0.5819 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=024_9971484
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=025_10498206
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=029_91769
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=031_6569
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=032_241
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=033_7282
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=034_11507
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=035_3776
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=036_6560
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=037_7892
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=038_6403
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=040_6278
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=041_3283
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=042_3226
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=044_9844
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=045_3562
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=046_8900
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=047_8058
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=048_3763
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=049_7296
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=050_947
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=051_8003
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=052_1031
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=053_180
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=055_1140
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=057_2244
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=058_4737
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=059_5983
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=060_338
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=061_5566
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=062_3121
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=063_2520
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=064_5726
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=083_948
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=066_3658
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=067_5452
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=068_2118
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=069_192706
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=070_4192
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=071_83909
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=072_5284371
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=073_2726
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=074_4926
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=075_4463
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=076_3035905
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=077_3043
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=078_3672
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=079_2206
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=080_2153
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=081_1983
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=084_6348
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=086_3715
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=087_5362440
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=088_4616
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=096_2554
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097_2555 -0.34 0.009 -0.3486 

101_2160 0.88 0.645 0.2348 

102_2995 1.00 1.309 -0.3088 

103_4184 0.99 0.41 0.5804 

104_166560 0.82 0.312 0.5080 

110_4205 0.53 0.416 0.1141 

111_21844 0.40 0.061 0.3389 

112_3151 -0.78 -0.386 -0.3945 

114_5073 -0.02 -0.372 0.3518 

115_475100 -0.67 -0.865 0.1951 

116_55482 -1.88 -1.072 -0.8083 

117_2708 -1.60 -0.99 -0.6098 

120_5288826 -2.70 -1.066 -1.6339 

121_994 -1.30 -0.425 -0.8750 

122_1775 -2.20 -1.636 -0.5638 

123_4946 -1.20 -0.271 -0.9286 

126_6575 0.34 0.196 0.1441 

127_450682 -0.52 -0.092 -0.4281 

128_1983 -0.31 -0.148 -0.1623 

129_2160 0.89 0.645 0.2448 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi valoare 

activităţii estimate de către modelul QSAR exprimată procentual a fost de 10.05 %. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 39. 

Tabelul 39. Analiza ANOVA: modelul cu 4 descriptori 

  df SS MS F pF 

Regresie 4 38.47 9.6196 34.38 1.58E-16 

Reziduri 78 21.82 0.2798   

Total 82 60.30       
 

 Coeficienţi Eroarea standard t  pt 

Intercept -2.00 0.49 -4.10 9.91E-05 

TQXIPadL -0.39 0.06 -7.06 6.10E-10 

TQ5APIDL -0.22 0.04 -6.05 4.63E-08 

GLwACPdR -0.51 0.13 -3.98 1.52E-04 

GLqIiFDL -0.21 0.04 -5.92 8.05E-08 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 37. 
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Figura 37. Reziduuri versus descriptor: model cu 4 descriptori 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=097_2555
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=101_2160
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=102_2995
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=103_4184
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=104_166560
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=110_4205
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=111_21844
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=112_3151
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=114_5073
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=115_475100
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=116_55482
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=117_2708
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=120_5288826
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=121_994
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=122_1775
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=123_4946
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=126_6575
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=127_450682
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=128_1983
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=logBBB&get=129_2160
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Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul cu 4 descriptori este redată în Figura 38. 
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Figura 38. Măsurat vs estimat de ecuaţia cu 4 descriptor 

Analiza corelaţiei activitate măsurată - activitate estimată de modelul QSAR - descriptori (Tabelul 40). 

Tabelul 40. Analiza corelaţiei: modelul cu 4 descriptor 
Pearson (r) logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  -0.53  -0.35  -0.34  -0.32  0.8  

TQXIPadL  3.5e-7  -  -0.07  0.08  0.1  -0.66  

TQ5APIDL  1.0e-3  0.56  -  0.2  -0.24  -0.44  

GLwACPdR  1.9e-3  0.45  0.07  -  -0.17  -0.42  

GLqIiFDL  3.1e-3  0.36  0.03  0.13  -  -0.4  

ElogBB  1.5e-19  1.5e-11  2.6e-5  7.3e-5  1.7e-4  - 

Semi-cantitativ (λ)  logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  0.52  0.32  0.35  0.35  0.79  

TQXIPadL  4.1e-7  -  0.07  0.11  0.11  0.65  

TQ5APIDL  2.8e-3  0.52  -  0.16  0.17  0.42  

GLwACPdR  1.1e-3  0.31  0.16  -  0.09  0.46  

GLqIiFDL  1.2e-3  0.34  0.12  0.42  -  0.42  

ElogBB  4.1e-19  4.1e-11  7.4e-5  1.4e-5  8.2e-5  - 

Spearman (ρ)  logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  -0.52  -0.3  -0.37  -0.38  0.79  

TQXIPadL  4.8e-7  -  -0.08  0.15  0.11  -0.64  

TQ5APIDL  0.01  0.48  -  0.12  -0.13  -0.4  

GLwACPdR  5.6e-4  0.16  0.26  -  -0.05  -0.5  

GLqIiFDL  3.7e-4  0.32  0.25  0.67  -  -0.44  

ElogBB  1.1e-18  1.1e-10  1.9e-4  1.8e-6  3.7e-5  - 

Kendall tau a (τa) logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  0.34  0.2  0.25  0.26  0.6  

TQXIPadL  5.9e-6  -  0.05  0.1  0.06  0.42  

TQ5APIDL  0.01  0.51  -  0.08  0.09  0.28  

GLwACPdR  7.1e-4  0.18  0.29  -  0.03  0.35  

GLqIiFDL  5.8e-4  0.38  0.24  0.71  -  0.3  

ElogBB  1.5e-15  1.5e-8  1.5e-4  3.0e-6  5.4e-5  - 

Kendall tau b (τb)  logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  0.35  0.2  0.25  0.26  0.6  

TQXIPadL  4.3e-6  -  0.05  0.11  0.07  0.44  

TQ5APIDL  0.01  0.51  -  0.08  0.09  0.28  
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GLwACPdR  7.1e-4  0.17  0.29  -  0.03  0.35  

GLqIiFDL  5.8e-4  0.38  0.24  0.71  -  0.3  

ElogBB  1.5e-15  9.0e-9  1.5e-4  3.0e-6  5.4e-5  - 

Kendall tau c (τc)  logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  0.33  0.2  0.25  0.25  0.59  

TQXIPadL  5.6e-6  -  0.05  0.1  0.06  0.42  

TQ5APIDL  0.01  0.51  -  0.08  0.09  0.28  

GLwACPdR  8.2e-4  0.18  0.3  -  0.03  0.34  

GLqIiFDL  6.7e-4  0.38  0.25  0.71  -  0.3  

ElogBB  3.3e-15  1.3e-8  1.9e-4  3.9e-6  6.6e-5  - 

Gamma (Γ)  logBBB  TQXIPadL  TQ5APIDL  GLwACPdR  GLqIiFDL  ElogBB  

logBBB  -  0.49  0.2  0.25  0.26  0.6  

TQXIPadL  1.1e-3  -  0.07  0.15  0.1  0.62  

TQ5APIDL  0.58  0.95  -  0.08  0.09  0.28  

GLwACPdR  0.39  0.78  0.93  -  0.03  0.35  

GLqIiFDL  0.35  0.9  0.92  0.99  -  0.31  

ElogBB  1.6e-6  4.0e-7  0.28  0.1  0.2  - 

Analiza leave-one-out este redată în Tabelul 41. 

Tabelul 41. Parametrii în analiza leave-one-out: model cu 4 descriptor 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 21.82 24.78 

QSSe 0.5289 0.5636 

r2 0.6381 0.5903 

F 34 28 

p 1.11E-16 2.06E-14 

 

 

Anul 2009. Activitatea 2. Derivaţi de sulfonamide - inhibitori ai anhidrazei carbonice II 

& Taxoizi – inhibiţia creşterii celulare (elaborare modele structură-activitate) 
 

Realizări în domeniu 

Derivaţi de sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice II 

 Supuran şi colaboratorii [20] realizează în 1999 un studiu al relaţiilor structură-proprietate a 

derivaţilor disulfonaminici (1,3,4-tiadiazol şi 1,3,4-tiadiazoline) cu activitate inhibitoria asupra 

anhidrazei carbonice. Expresii cuantice QSAR pentru 20 1,3,4-tidiazol disulfonamide şi 20 1,3,4-

tidiazoline disulfonamide, care sunt inhibitori ai anhidrazei carbonice, pentru izomerii CA I, CA II şi 

CA IV au fost dezvoltate pe baza calculelor de tipul AM1 (Austin Model 1). Sarcina pe atomii din 

gruparea sulfonamidică s-a dovedit a fi de importanţă centrală, alături de câmpul electric în punctele 

centrale ale grupării primare sulfonamidice. De asemenea, polarizabilitatea moleculei este implicată 

într-o manieră anizotropică. O nouă facilitate este corelaţia cu energia de solvatare a moleculei, 

calculată prin modelul continuu COSMO. Următoarele modele au fost identificate ca fiind 

performante: 

Anhidraza carbonică I: 

logIC50 = Πxx*9,29·10-3 - Πzz * 5,72·10-3 – QNr2*13,04 + QS1*17.07 + QS2 * 1,560 + μx * 

6,90·10-2 – 50,29 

n = 40; r2 = 0.753; Q2 = 0.628; s = 0.289; F = 16,78; Λ = 2,87 (indicator de diagnostic; Λ 

=1/n*∑(1/λi)           Eq. 5 

unde λi = eigenvalues ale matricii de corelaţie a descriptorilor; o valoare > 5 indică existenţa unei 

probleme de colinearitate). 

                                                 
20

 Supuran CT, Clare BW. Carbonic anhydrase inhibitors – Part 57: Quantum chemical QSAR of a group of 1,3,4-

thiadiazole and 1,3,4-thiadiazoline disulfonamides with carbonic anhydrase inhibitory propertie. Eur J Med Chem 

1999;34:41-50. 
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Anhidraza carbonică II: 

logIC50 = Πxx*8,92·10-3 – QCr1 * 6,68 + QS1*18,97 – EH *0,736 + μx * 0,0667 - μz * 0,0417 + 

ΔHS * 0,0275 – 64,15 

n = 40; r2 = 0.719; Q2 = 0.475; s = 0.304; F = 11,70; Λ = 2,47    Eq. 6 

Anhidraza carbonică IV: 

logIC50 = Πxx*7,31·10-3 – QCr1 * 5,570 + QS1*11,46 + μx *0,0602 – 37,16 

n = 40; r2 = 0.719; Q2 = 0.475; s = 0.304; F = 11,70; Λ = 2,47     Eq. 7 

 Thakur şi colaboratorii [21] au realizat un studio qSAR pe benzensulfonamide utilizând 

descriptori topologici utilizand indicele Balaban. Au fost incluşi în analiză un număr de 29 compuşi. 

Modelul cel mai performant identificat a fost: 

logKc = 18,3126 – 6,538(±0,6004)*J + 0,7504(±0,1999)*1χ – 0,0025(±8,6322)*W + 

1,2837(±0,1651)*I  

n = 29; Se = 0,2412; r = 0,9873; F = 231,859; Q = 4,0933.     Eq. 8 

unde W = indicator Wiener, 1χ = indice de conectivitate Randin de ordinal 1; I = indicator de 

parametru, n = volumul eşantionului, se = eroarea standard a estimatului, r = coeficientul de corelaţie, 

F = parametrul Fisher, q = coeficientul de validare încrucişată. 

Taxoizi – inhibiţia creşterii celulare 

 Treizeci şi cinci taxoizi cu activitate citotoxică au fost izolaţi prin purificare cromatografică din 

Taxus cuspidate Sieb. Et Zucc. Var nana Rehder [22,23]. Aceşti compuşi au fost studiaţi prin analiza 

comparativă a câmpului molecular (comparative molecular field analysis, CoMFA) [24]. 

Caracteristicile molelului raportat de Morita şi colaboratorii sunt:  

r2 = 0.979, r2cv-loo = 0.818, s = 0.196, F = 267.621, n = 35, v = 5    Eq. 9 

unde r2 = coeficientul de determinare, r2cv-loo = pătratul coeficientului de validare încrucişată, s = 

eroarea standard a estimatului, F = parametrul Fisher, n = volumul eşantionului, v = numărul de 

variabile din model. 

Setul a fost investigat anterior de membrii echipei prin aplicarea metodei de modelare MDF [25]. Cele 

mai performante model identificate şi caracteristicile acestuia sunt [26] (Tabelul 42): 

Ŷ1d = -8.23 + IHDrFHt ·0.89         Eq. 10 

Ŷ3d = -8.20 + lmPrsCg ·(-0.99) + IIMdPQg ·147.51 + IHDrFHt ·0.79   Eq. 11 

Ŷ5d=-7.39+ lmPrVQt ·(-0.23)+ iNMMkQg ·(2.85·10-2)+ lmPrsCg ·1.11+ IIMdPQg ·193.25+ 

IHDrFHt ·0.71          Eq. 12 

 

Tabelul 42. Caracteristici statistice ale modelelor MDF - taxoizi 
Caracteristica (simbolul) Eq(2) Eq(3) Eq(4) 

Coeficient de corelaţie [95% CI] (r) 0.91 [0.86 – 0.95] 0.97 [0.94 – 0.98] 0.99 [0.98 – 0.99] 

Coeficient de corelaţie ajustat (r2adj) 0.82 0.94 0.97 

Eroarea standard a estimatului (s) 0.51 0.31 0.21 

Parametrul Fisher (F) 156* 161* 226* 

Intervalul de confidenţă de 95% a 

interceptului  

[-9.47 – -7.00] [-9.03 – -7.37] [-8.02 – -6.77] 

IC95% a  x1 [0.75 – 1.04] [-1.28 – -0.71] [-0.33 – -0.14] 

x2 n.a. [98.46 – 196.59] [-0.04 – -0.02] 
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22
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cuspidata var. nana. J Nat Prod 1997; 60: 390-392. 
23

 Morita H, Gonda A, Wei L, Yamamura Y, Wakabayashi H, Takeya K, Itokawa H. Four New Taxoids from Taxus 

cuspidata var. nana.  Planta Med 1998; 64: 183-186. 
24
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25
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26
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x3 n.a. [0.70 – 0.89] [-1.13 – -0.92] 

x4 n.a. n.a. [156.72 – 229.80] 

x5 n.a. n.a. [0.68 – 0.82] 

Eroarea standard a interceptului 0.61 0.41 0.31 

Eroarea standard a  x1 0.07 0.14 0.05 

x2 n.a. 24.02 0.01 

x3 n.a. 0.05 0.10 

x4 n.a. n.a. 17.84 

x5 n.a. n.a. 0.03 

Parametrul t al interceptului -13.57* -20.22* -24.18* 

Parametrul t al  x1 12.48* -7.07* -4.83* 

x2 n.a. 6.14* -5.19* 

x3 n.a. 16.95* -11.65* 

x4 n.a. n.a. 10.83* 

x5 n.a. n.a. 22.23* 

Pătratul coeficientului de corelare 

încrucişată (r2loo) 

0.81 0.93 0.97 

Parametrul Fisher în analiza lasă-unul-

afară (Floo) 

137* 128* 156* 

Eroarea standard în analiza lasă-unul-afară 

(sloo) 

0.53 0.34 0.24 

* p < 0.0001; n.a = nu se aplică 

Setul de compuşi 

Derivaţi de sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice  

Un set de 18 compuşi sulfonamidici cu activitate inhibitorie asupra anhidrazei carbonice au fost incluşi 

în analiză [27] (5 acetazolamide, 8 derivaţi de sulfonamoide, şi 5 compuşi utilizaţi cu scop terapeutic 

(acetazolamide, methazolamide, dichlorophenamide, ethoxolamide şi dorzolamide)). 

Abrevierea, denumirea chimică, structura şi activitatea de interes (exprimată în scară logaritmică, 

logKI(nM), unde KI = constante de inhibiţie) sunt prezentate în Tabelul 43. 

Tabelul 43. Abreviere, denumire, constanta de inhibiţie experimentală: sulfonamide 
Abb. Denumire logKI (nM) 

s001 Acetazolamide 1.079 

s002 2-(2-morpholinoethanoylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide 0.000 

s003 2-(2-methylpiperidinoethanoylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide 0.579 

s004 2-(2-benzylpiperazinoethanoylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide 0.255 

s005 2-(2-methylpiperazinoethanoylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide 0.204 

s006 2-(3-methylpiperazinopropionylamino)-1,3,4-thiadiazole-5 sulfonamide 0.278 

s007 4-(3-methylpiperazinopropionylamino)benzene sulfonamide 2.217 

s008 4-(3-benzylpiperazinopropionylamino)benzene sulfonamide 2.369 

s009 4-(3-methylpiperidinopropionylamino)benzene sulfonamide 2.238 

s010 4-(3-benzylpiperidinopropionylamino)benzene sulfonamide 2.411 

s011 4-(2-Morpholinoethanoylamino)benzene sulfonamide 1.939 

s012 4-(4-methylpiperidinobutanoylamino)benzenesulfonamide 2.423 

s013 4-(4-Morpholinobutanoylamino)benzene sulfonamide 2.017 

s014 4-(5-Morpholinopentanoylamino)benzene sulfonamide 1.886 

s015 Methazolamide 1.146 

s016 Dichlorophenamide 0.903 

s017 Ethoxolamide 1.579 

s018 Dorzolamide 0.954 

 

Taxoizi – inhibiţia creşterii celulare 
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 Au fost investigaţi 34 compuşi (vezi Tabelul 44). Activitatea de interes a fost exprimată în 

scară logaritmică (log(1/IC50), unde IC50 = concentraţia de taxoid necesară pentru a determina 

inhibiţia creşterii in vitro cu 50%) [28]. 

Tabelul 44. Abreviere, denumire, activitatea citotoxică experimentală taxoizi 
Mol Denumire Yobs  Mol Denumire Yobs 

Tax001 taxol 1.66 Tax019 taxa-4(20), 11-diene-2α, 5α, 9α, 13α-pentaol pentaacetate -1.78 

Tax002 10-deaceltyl-taxol 1.37 Tax020 taxa-4(20), 11-diene-5α, 7β, 9α, 10β, 13α-pentaol 

pentaacetate 

-0.62 

Tax003 taxol B 0.77 Tax021 taxa-4(20), 11-diene-5α, 7β, 9α, 10β, 13α-pentaol 7β, 9α, 

10β-triacetate 

-1.20 

Tax004 10-deaceltyl-taxol B 1.18 Tax022 2α-α-methyl butyryloxy-5α-7β, 10β-triacetyl-(4), 20, 11-

taxadine 

-0.48 

Tax005 taxol C 1.09 Tax023 taxa-4(20), 11-diene-5α, 7β, 10 β, 13α-pentaol 7β, 9α, 

10β, 13α tetra-acetate 

-1.36 

Tax007 10-deaceltyl-taxol C 1.39 Tax024 taxinin B -2.00 

Tax008 taxuspinanane A 1.74 Tax025 decinnamoyl taxinine J -1.90 

Tax009 taxol D 0.77 Tax026 taxuspinanane K -1.91 

Tax010 baccatin III -1.20 Tax027 taxuspine F -1.18 

Tax011 9-dihydro-14-acetyl 

baccatin III 

-1.28 Tax028 taxuspinanane G -0.59 

Tax012 taxuspinanane C -1.00 Tax029 taxuspine L -1.85 

Tax013 7,9,10-deacetyl 

baccatin VI 

-1.54 Tax030 taxchin A -1.91 

Tax014 taxuspinanane D -1.32 Tax031 taxinine M -1.57 

Tax015 brevifoliol -1.60 Tax032 taxgifine -2.00 

Tax016 taxusin -0.34 Tax033 taxa-4(20), 11-taxadiene-2α, 5α, 10β, 14β-(s)2’-methyl 

butyrate 

-0.64 

Tax017 2α-deacetoxy taxinine J -0.64 Tax034 1β-hydroxy-baccatin I -2.00 

Tax018 taxinin -2.00 Tax035 taxuspinanane H -1.32 

 

Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat 

Derivaţi de sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice II  

Testarea normalităţii s-a aplicat ca după metodologia precedentă. În conformitate cu rezultatele 

obţinute s-a considerat că datele experimentale sunt normal distribuite (vezi Tabelul 45). 

Tabelul 45. Teste de normalitate: derivaţi se sulfonamide setul 1 
Kolmogorov-Smirnov 

Volum eşantion 

Statistica 

valoarea p 

ranguri 

18 

0.17442 

0.58439 

13 

α 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 0.2436 0.27851 0.30936 0.34569 0.37062 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling 

Volum eşantion 

Statistica 

Ranguri 

18 

0.61141 

9 

α 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.3749 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu Nu 

Chi-Squared 

Grade de libertate 2 
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Statistica 

Valoarea p 

ranguri 

3.9098 

0.14158 

35 

α 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 3.2189 4.6052 5.9915 7.824 9.2103 

Respingem H0? Da Nu Nu Nu Nu 

Setul Taxoizi 

Testele de normalitate aplicate setului de 35 taxoizi a pus în evidenţă că datele experimentale sunt 

normal distribuite (Tabelul 46). 

Tabelul 46. Teste de normalitate: derivaţi se sulfonamide setul 2 
Kolmogorov-Smirnov 

n 

statistica 

valoarea p 

ranguri 

35 

0.19533 

0.12063 

22 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 0.20185 0.22425 0.25073 0.26897 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling 

n 

statistica 

ranguri 

35 

1.9225 

13 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Chi-Squared 

Grade de libertate 

Statistica 

Valoarea p 

Ranguri 

3 

4.1103 

0.2498 

20 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 6.2514 7.8147 9.8374 11.345 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

 Compusul nr. 6 din setul iniţial de date s-a dovedit a fi outlier de structură; astfel modelarea 

moleculară s-a făcut pe un set de 34 compuşi. 

 

Pregătirea moleculelor pentru modelare: sulfonamide 

 Următoarele etape au fost urmate în pregătirea moleculelor pentru modelare: 

Desenarea moleculelor cu HyperChem. Adăugarea atomilor de hidrogen şi realizarea geometriei. 

Salvarea ca fişiere *.mol. 

Optimizarea geometriei moleculare cu Molecular Modeling Pro Plus: 

Analiză conformaţională 

Optimizare a geometriei prin aplicarea modificărilor moderate (Moly minimizer – Make moderate 

changes). 

Optimizarea geometriei moleculare cu HyperChem (metoda semi-empirică PM3). 

Salvarea pe local a moleculei optimizate; salvarea moleculei ca fişier *.hin. 

Validarea compuşilor şi calcularea sarcinilor parţiale cu programul HyperChem (acolo unde a fost 

necesar). 

 

Pregătirea moleculelor pentru modelare: taxoizi 

 Următoarele etape au fost urmate în pregătirea moleculelor pentru modelare: 

Desenarea moleculelor cu HyperChem. Adăugarea atomilor de hidrogen şi realizarea geometriei. 

Salvarea ca fişiere *.mol. 

Optimizarea geometriei moleculare cu Molecular Modeling Pro Plus: 



 145 

Analiză conformaţională 

Optimizare a geometriei prin aplicarea modificărilor moderate (Moly minimizer – Make moderate 

changes – 2*Refine). 

Salvarea pe local a moleculei optimizate; salvarea moleculei ca fişier *.hin. 

Validarea compuşilor şi calcularea sarcinilor parţiale cu programul HyperChem (acolo unde a fost 

necesar). 

 

Generarea familie de descriptori 

Următorii paşi au fost aplicaţi în generarea familiei de descriptori moleculari pe baza modelului 

dezvoltat şi implementat în anul anterior de finanţare al proiectului: 

Rularea programului `0_mdfv_set_def.php` pentru definirea setului de compuşi investigat (sulfon18 – 

primul set de sulfonamide, sulfon45 – al doilea set de sulfonamide şi taxoids – setul de taxoizi). 

Rularea programului `1_mdfv_set_init.php` pentru: 

Crearea tabelului `sulfon18_mdfv`, respectiv `taxoids_mdfv` (conţine denumirile descriptorilor);  

Crearea tabelului `sulfon18_data`, `taxoids_data` (conţine fişierele *.hin ale compuşilor din setul de 

interes); 

Crearea tebelului `sulfon18_prop`, `taxoids_prop` (conţine valorile activitătilor de invest). 

Rularea programului `2_mdfv_set_calc.php` pentru calcularea descriptorilor MDFV pentru toate 

moleculele din set. 

Rularea programului `3_mdfv_set_calc.php` pentru a crea tabela `sulfon18_prop`, `taxoids_prop`. 

Rularea programului `4_mdfv_prop_upload.php` pentru a popula cu valorile activităţii tabelele 

`sulfon18_prop`, `taxoids_prop` . 

Rularea progranului `5_mdfv_prop_init.php` pentru a crea şi popula tabela `sulfon18__logKI`, 

`taxoids_logIC50` 

 

Derivaţi de sulfonamide  

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură care au 

fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au rezultat un 

număr de 15354 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul logKI a setului de sulfonamide cu 18 

compuşi: 

  
Informaţia totală care a fost generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea 

relaţiei structură-activitate a setului sulfon18 cumulează aproximativ 2,8 Mb. 

 

Taxoizi 

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură care au 

fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au rezultat un 

număr de 22813 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul logIC50 a compuşilor cu activitate 

inhibitorie asupra creşterii celulare: 

 
Informaţia totală care a fost generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea relaţiei 

structură-activitate a setului taxoizi cumulează aproximativ 6.9 Mb. 

 

Identificare modele - sulfonamide 

Următorii paşi au fost aplicaţi în identificarea modelelor structură-activitate: 
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Rularea programului `6_mdfv_prop_kusk.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii 

moleculari cu valoarea Jarque-Bera mai mare decât valoarea Jarque-Bera a activităţii de interes. 

Rularea programului `7_mdfv_prop_bias.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii care au 

un coeficient de intercorelaţie mai mare de 0.99.  

Rularea programului `run 8_mdfv_mult.pas` pentru a obţine modele de regresie simplă şi/sau multiplă. 

Acest program crează iniţial tabela `logkI_qsar` - setul de 18 sulfonamide; `NamoAff_qsar` - setul de 

45 sulfonamide, `logIC50` - setul de 34 taxoizi. 

Rularea programului `9_mdfv_clean.php` pentru îndepărtarea regressilor invalide (coeficienţi 

neacceptaţi). 

Modelele structură - activitate au fost generate pentru un număr de variabile în ecuaţie de la 1 la 4 

(descriptori de structură). 

Criteriul principal de selectare a unui model a fost abilitatea de estimare exprimată prin coeficientul de 

determinare. 

 

Analiză şi validare modele - sulfonamide 

Cel mai performant model sulfonamide 18: 

Ŷ = 0.93(±0.20) + TLhFPFdR*( 2.10E-5)(±1.16E-5) + GMpFFIdI*(1.93E+2)(±17.26) + TEmFIIDI*(-

0.84)(±0.09) 

Valoarea estimată a activităţii (ElogKI) şi diferenţa dintre măsurat şi estimate (=(abs(logKI)-

abs(ElogKI))/abs(logKI)*100) prin ecuaţia QSAR sunt redate în Tabelul 47. 

Tabelul 47. Estimate versus măsurat: cel mai performant model set sulfonamide 18 
Mol logKI ElogKI Diff% 

s001 1.079 1.109 3 

s002 0 0.049 0 

s003 0.579 0.585 1 

s004 0.255 0.225 12 

s005 0.204 0.25 23 

s006 0.278 0.31 12 

s007 2.217 2.245 1 

s008 2.369 2.294 3 

s009 2.238 2.202 2 

s010 2.411 2.408 0 

s011 1.939 1.839 5 

s012 2.423 2.442 1 

s013 2.017 2.171 8 

s014 1.886 1.964 4 

s015 1.146 1.095 4 

s016 0.903 0.822 9 

s017 1.579 1.537 3 

s018 0.954 0.929 3 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi valoare 

activităţii estimate de către modelul QSAR a fost de 5 %. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 48. 

Tabelul 48. Analiza ANOVA: modelul cu 1 descriptor 

  df SS MS F pF 

Regression 3 12.47 4.16 871 3.82E-16 

Residual 14 0.07 0.00   

Total 17 12.54       
 

  Coef StErr t pt 

Intercept 0.93 0.10 9.83 1.15E-07 

TLhFPFdR 0.00 0.00 39.00 1.10E-15 

GMpFFIdI 192.90 8.05 23.97 9.12E-13 

TEmFIIDI -0.84 0.04 -19.73 1.30E-11 



 147 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 39. 
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Figura 39. Reziduuri versus observat: cel mai performant model derivaţi de sulfonamide 18 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată de modelul cel mai performant pentru setul de 

18 derivaţi de sulfonamide este redată în Figura 40. Analiza corelaţiei activitate măsurată - activitate 

estimată de modelul QSAR - descriptori este redată în Tabelul 49. 
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Figura 40. Măsurat vs estimat: 18 derivaţi de sulfonamide 

Tabelul 49. Analiza corelaţiei: 18 derivaţi de sulfonamide 
Pearson (r)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.87  0.56  0.42  1  

TLhFPFdR  3.2e-6  -  0.31  0.32  0.87  

GMpFFIdI  0.02  0.21  -  0.94  0.56  

TEmFIIDI  0.08  0.2  4.2e-9  -  0.42  

ElogKI  1.3e-19  2.8e-6  0.02  0.08  - 

Semi cantitativ (λ)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.85  0.6  0.47  0.99  

TLhFPFdR  7.3e-6  -  0.32  0.32  0.86  

GMpFFIdI  0.01  0.2  -  0.95  0.59  

TEmFIIDI  0.05  0.2  2.6e-9  -  0.47  

ElogKI  3.9e-17  5.8e-6  0.01  0.05  - 

Spearman (ρ)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.84  0.63  0.51  0.99  

TLhFPFdR  1.5e-5  -  0.33  0.32  0.84  

GMpFFIdI  4.7e-3  0.18  -  0.95  0.63  
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TEmFIIDI  0.03  0.2  1.6e-9  -  0.51  

ElogKI  1.1e-15  1.1e-5  0.01  0.03  - 

Kendall tau a (τa)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.64  0.45  0.37  0.95  

TLhFPFdR  2.1e-4  -  0.22  0.18  0.67  

GMpFFIdI  0.01  0.2  -  0.81  0.45  

TEmFIIDI  0.03  0.29  2.6e-6  -  0.37  

ElogKI  4.0e-8  1.1e-4  0.01  0.03  - 

Kendal tau b (τb)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.64  0.45  0.37  0.95  

TLhFPFdR  2.1e-4  -  0.22  0.18  0.67  

GMpFFIdI  0.01  0.2  -  0.81  0.45  

TEmFIIDI  0.03  0.29  2.6e-6  -  0.37  

ElogKI  4.0e-8  1.1e-4  0.01  0.03  - 

Kendall tau c (τc)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.6  0.43  0.35  0.9  

TLhFPFdR  4.6e-4  -  0.21  0.17  0.63  

GMpFFIdI  0.01  0.22  -  0.77  0.43  

TEmFIIDI  0.05  0.32  9.2e-6  -  0.35  

ElogKI  2.1e-7  2.6e-4  0.01  0.05  - 

Gamma (Γ)  logKI  TLhFPFdR  GMpFFIdI  TEmFIIDI  ElogKI  

logKI  -  0.65  0.45  0.37  0.95  

TLhFPFdR  0.01  -  0.23  0.19  0.68  

GMpFFIdI  0.24  0.77  -  0.83  0.45  

TEmFIIDI  0.42  0.84  7.5e-5  -  0.37  

ElogKI  1.9e-7  0.01  0.24  0.42  - 

Analiza leave-one-out (Tabelul 50): 

Tabelul 50. Parametrii în analiza leave-one-out: model cu 1 descriptor 
Parametrul SSe QSSe r2 F p 

Estimat 0.0668 0.0691 0.9947 871 3.33E-16 
Prezis 0.1071 0.0875 0.9915 541 1.04E-14 

Analiză şi validare modele - taxoizi 

Cel mai performant model: 

Ŷ = 9.75(±3.14) + TAcAIiDR*(7.58E-8)(± 7.81E-9) + TQKCPfdL*(-1.92)(± 0.45) + 

TMiIPpdL*(0.57)(± 0.29)  

Valoarea estimată a activităţii (ElogIC50) şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR 

sunt redate în Tabelul 51. 

Tabelul 51. Estimate versus măsurat: set taxoizi 
Mol logIC50 ElogIC50 Diff% 

tax001 1.66 1.62 2 

tax002 1.37 1.55 -13 

tax003 0.77 1.02 -33 

tax004 1.18 1.23 -4 

tax005 1.09 0.96 12 

tax007 1.39 1.30 7 

tax008 1.74 1.42 18 

tax009 0.77 0.89 -16 

tax010 -1.20 -1.30 -8 

tax011 -1.28 -1.09 15 

tax012 -1.00 -0.97 3 

tax013 -1.54 -1.28 17 

tax014 -1.32 -1.30 2 

tax015 -1.60 -1.91 -19 

tax016 -0.34 -0.64 -87 
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tax017 -0.64 -0.85 -33 

tax018 -2.00 -1.86 7 

tax019 -1.78 -1.88 -6 

tax020 -0.62 -1.00 -61 

tax021 -1.20 -1.50 -25 

tax022 -0.48 -0.02 96 

tax023 -1.36 -1.61 -18 

tax024 -2.00 -2.03 -2 

tax025 -1.90 -1.59 16 

tax026 -1.91 -1.50 22 

tax027 -1.18 -1.30 -10 

tax028 -0.59 -0.94 -59 

tax029 -1.85 -2.00 -8 

tax030 -1.91 -1.53 20 

tax031 -1.57 -1.50 5 

tax032 -2.00 -1.68 16 

tax033 -0.64 -0.70 -9 

tax034 -2.00 -1.78 11 

tax035 -1.32 -1.50 -13 
 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi 

valoare activităţii estimate de către modelul QSAR (exprimată în valoare absolută) a fost de ~ 20 %. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 52. 

Tabelul 52. Analiza ANOVA: taxoizi 

  df SS MS F pF 

Regression 3 47.75496 15.91832 255 1.98E-21 

Residual 30 1.873349 0.062445   

Total 33 49.62831       
 

  Coef StdErr t  pt 

Intercept 9.75 1.54 6.35 5.32E-07 

TAcAIiDR 0.00 0.00 19.82 8.63E-19 

TQKCPfdL -1.92 0.22 -8.82 7.85E-10 

TMiIPpdL 0.57 0.14 3.99 3.89E-04 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 41. 

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Reziduuri

lo
g

IC
5
0
 o

b
s
e
rv

a
t

 
Figura 41. Reziduuri versus logIC50 observat: taxoizi 

 



 150 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul MDFV este redată în Figura 42. 

R2 = 0.9623
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Figura 42. Măsurat vs estimat: taxoizi 

Analiza corelaţiei activitate măsurată - activitate estimată de modelul QSAR - descriptori 

(Tabelul 53): 

Tabelul 53. Analiza corelaţiei: taxoizi 
Pearson (r)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.92  0.63  0.52  0.98  

TAcAIiDR  7.6e-15  -  0.85  0.45  0.94  

TQKCPfdL  6.6e-5  1.7e-10  -  0.43  0.64  

TMiIPpdL  1.8e-3  0.01  0.01  -  0.53  

ElogIC50  2.7e-24  1.1e-16  4.2e-5  1.4e-3  - 

Semi-cantitativ (λ)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.78  0.44  0.5  0.96  

TAcAIiDR  4.0e-8  -  0.81  0.43  0.82  

TQKCPfdL  0.01  4.6e-9  -  0.45  0.47  

TMiIPpdL  2.6e-3  0.01  0.01  -  0.53  

ElogIC50  1.7e-19  2.7e-9  0.01  1.3e-3  - 

Spearman (ρ)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.67  0.31  0.48  0.94  

TAcAIiDR  1.7e-5  -  0.78  0.4  0.72  

TQKCPfdL  0.07  5.8e-8  -  0.46  0.34  

TMiIPpdL  3.8e-3  0.02  0.01  -  0.53  

ElogIC50  9.2e-17  1.9e-6  0.05  1.1e-3  - 

Kendall tau a (τa)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.46  0.15  0.19  0.8  

TAcAIiDR  1.4e-4  -  0.57  0.15  0.51  

TQKCPfdL  0.22  2.1e-6  -  0.17  0.16  

TMiIPpdL  0.12  0.21  0.15  -  0.21  

ElogIC50  2.3e-11  2.1e-5  0.18  0.08  - 

Kendall tau b (τb)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.47  0.15  0.19  0.8  

TAcAIiDR  1.3e-4  -  0.58  0.15  0.52  

TQKCPfdL  0.22  1.9e-6  -  0.17  0.16  

TMiIPpdL  0.12  0.21  0.15  -  0.21  

ElogIC50  2.3e-11  1.9e-5  0.18  0.08  - 

Kendall tau c (τc)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  
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logIC50  -  0.44  0.14  0.18  0.78  

TAcAIiDR  2.0e-4  -  0.55  0.15  0.5  

TQKCPfdL  0.24  3.7e-6  -  0.17  0.16  

TMiIPpdL  0.13  0.22  0.16  -  0.21  

ElogIC50  8.6e-11  3.3e-5  0.19  0.09  - 

Gamma (Γ)  logIC50  TAcAIiDR  TQKCPfdL  TMiIPpdL  ElogIC50  

logIC50  -  0.57  0.16  0.84  0.83  

TAcAIiDR  0.01  -  0.73  0.84  0.63  

TQKCPfdL  0.84  1.1e-5  -  0.8  0.17  

TMiIPpdL  4.4e-9  3.9e-9  8.0e-8  -  0.95  

ElogIC50  7.5e-9  8.4e-4  0.81  4.8e-14  - 

Analiza leave-one-out (Tabelul 54): 

Tabelul 54. Parametrii în analiza leave-one-out: taxoizi 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 1.8657 2.4515 

QSSe 0.2494 0.2859 

r2 0.9624 0.9507 

F 256 192 

p 6.42E-23 5.67E-21 

 

Set nou identificat: sulfon45 

Derivaţi de sulfonamide - inhibitori ai anhidrazei carbonice II – setul 2 

Un al doilea set de sulfonamide cercetate anterior de Melagraki şi colaboratorii [29] a fost supus 

analizei (Tabelul 55). 

Tabelul 55. Abreviere, denumire, activitatea de interes set 47 sulfonamide 
ID Exp. Activity KI(nM) MLR(Eq. 3) predicted activity LOO predicted activity 

1 2.4116 2.1081 2.0676 

2 2.0934 2.1315 2.1408 

3 1.1139 1.3877 1.4 

4 1.1761 1.3834 1.3925 

5 0.9542 1.151 1.1679 

6 0.8633 1.5756 1.6069 

7 1.0414 0.8889 0.8591 

8 1.2553 1.0175 0.9755 

9 1.1761 0.9852 0.9532 

10 1.8261 1.4839 1.4519 

11 1.7324 1.1665 1.1124 

12 0.9912 1.2318 1.2475 

13 0.9777 1.3228 1.3554 

14 0.959 1.3228 1.3571 

15 1.7076 1.8058 1.8151 

16 1.8808 1.8058 1.7986 

17 2.3909 2.2905 2.2844 

18 2.1239 2.421 2.4673 

19 2.3655 2.1472 2.1233 

20 2.356 2.0879 2.0571 

21 2.4116 2.1017 2.0675 

22 2.3304 2.0663 2.0355 

23 2.3617 2.2195 2.208 

24 1.7993 2.0652 2.096 

25 1.5682 1.7784 1.8025 

                                                 
29

 Melagraki G, Afantitis A, Sarimveis H, Igglessi-Markopoulou O, Supuran CT. QSAR study on para-substituted aromatic 

sulfonamides as carbonic anhydrase II inhibitors using topological information indices. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

2006;14(4):1108-1114. 
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26 1.2304 1.0408 1.0185 

27 2.3802 2.0013 1.9406 

28 2.0212 1.9648 1.9568 

29 1.8751 1.9028 1.9063 

30 1.1139 1.3984 1.435 

31 1.6902 1.7041 1.7055 

32 1.6021 1.5891 1.5876 

33 1.4472 1.5275 1.5426 

34 0.9542 1.3313 1.3623 

35 1.8751 1.2499 1.1646 

36 2.4771 2.3174 2.2528 

37 2.5051 2.4706 2.4635 

38 2.2304 2.453 2.4765 

39 2.2041 2.3858 2.4008 

40 1.7782 1.8551 1.861 

41 2.0414 1.8551 1.8409 

42 1.6021 1.8551 1.8744 

43 1.8451 1.8551 1.8558 

44 1.4472 1.6277 1.6507 

45 1.8751 1.6577 1.6257 

46 2.0969 2.1274 2.131 

47 2.0414 2.0853 2.0932 

Derivaţi de sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice II – setul 2 

 Metoda de testare a normalităţii setului de 47 compuşi a fost cea descrisă. Datele experimentale 

s-au dovedit a fi normal distribuite (Tabelul 56) dar aplicarea testului Grubbs a identificat prezenţa 

unor compuşi care se depărtează de majoritatea compuşilor (G = 1.7354, respins la un prag de 

semnificaţie de 5%). 

Tabelul 56. Teste de normalitate: derivaţi se sulfonamide setul 2 
Kolmogorov-Smirnov 

n 

statistica 

valoarea p 

ranguri 

47 

0.1099 

0.58311 

11 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 0.17481 0.1942 0.21715 0.23298 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling 

n 

statistica 

ranguri 

47 

0.95716 

10 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Chi-Squared 

Grade de libertate 

Statistica 

valoarea p 

Ranguri 

4 

6.3654 

0.17347 

20 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 7.7794 9.4877 11.668 13.277 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Pe baza estimărilor din momente centrale au fost depistaţi 2 outlieri (compusul 6 şi 37) (Tabelul 57). 

Tabelul 57. Teste de normalitate: derivaţi se sulfonamide setul 2 
ID ExpActivity KI(nM) m(1/IC50) log(1/IC50)E obs-est tyx ptyx 

1 2.4116 0.92225 2.4739 -0.0623 0.5156 0.304326 
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2 2.0934 0.69001 2.0020 0.0914 0.7565 0.226638 

3 1.1139 0.1622 1.2460 -0.1321 1.0941 0.139856 

4 1.1761 0.20442 1.3274 -0.1513 1.2533 0.108281 

5 0.9542 0.03552 0.8277 0.1265 1.0477 0.150176 

6 0.8633 0.01464 0.6365 0.2268 1.8778 0.033451 

7 1.0414 0.14109 1.2001 -0.1587 1.3142 0.097720 

8 1.2553 0.26776 1.4327 -0.1774 1.4695 0.074334 

9 1.1761 0.22554 1.3643 -0.1882 1.5589 0.063018 

10 1.8261 0.5 1.7490 0.0771 0.6388 0.263108 

11 1.7324 0.43666 1.6676 0.0648 0.5367 0.297075 

12 0.9912 0.11997 1.1492 -0.1580 1.3087 0.098643 

13 0.9777 0.09886 1.0916 -0.1139 0.9431 0.175328 

14 0.959 0.07775 1.0241 -0.0651 0.5388 0.296345 

15 1.7076 0.41555 1.6401 0.0675 0.5589 0.289505 

16 1.8808 0.60556 1.8856 -0.0048 0.0399 0.484159 

17 2.3909 0.90114 2.4063 -0.0154 0.1278 0.449424 

18 2.1239 0.73224 2.0652 0.0587 0.4863 0.314567 

19 2.3655 0.85891 2.2978 0.0677 0.5604 0.288994 

20 2.356 0.81669 2.2097 0.1463 1.2113 0.116047 

21 2.4116 0.94337 2.5572 -0.1456 1.2057 0.117125 

22 2.3304 0.79558 2.1705 0.1599 1.3243 0.096044 

23 2.3617 0.8378 2.2519 0.1098 0.9093 0.184030 

24 1.7993 0.47889 1.7219 0.0774 0.6406 0.262518 

25 1.5682 0.3311 1.5260 0.0422 0.3495 0.364189 

26 1.2304 0.24665 1.3993 -0.1689 1.3989 0.084344 

27 2.3802 0.88003 2.3487 0.0315 0.2609 0.397676 

28 2.0212 0.62668 1.9138 0.1074 0.8890 0.189353 

29 1.8751 0.54223 1.8031 0.0720 0.5964 0.276957 

30 1.1139 0.18331 1.2882 -0.1743 1.4434 0.077914 

31 1.6902 0.39444 1.6123 0.0779 0.6450 0.261086 

32 1.6021 0.35221 1.5554 0.0467 0.3871 0.350265 

33 1.4472 0.28887 1.4649 -0.0177 0.1463 0.442188 

34 0.9542 0.05663 0.9407 0.0135 0.1115 0.455851 

35 1.8751 0.56334 1.8303 0.0448 0.3707 0.356296 

36 2.4771 0.96448 2.6703 -0.1932 1.5995 0.058356 

37 2.5051 0.98536 2.8614 -0.3563 2.9504 0.002512 

38 2.2304 0.77446 2.1336 0.0968 0.8017 0.213456 

39 2.2041 0.75335 2.0986 0.1055 0.8737 0.193463 

40 1.7782 0.45777 1.6948 0.0834 0.6903 0.246789 

41 2.0414 0.64779 1.9426 0.0988 0.8184 0.208718 

42 1.6021 0.37332 1.5841 0.0180 0.1492 0.441048 

43 1.8451 0.52111 1.7760 0.0691 0.5723 0.284971 

44 1.4472 0.30999 1.4959 -0.0487 0.4032 0.344371 

45 1.8751 0.58445 1.8578 0.0173 0.1431 0.443422 

46 2.0969 0.71113 2.0331 0.0638 0.5286 0.299840 

47 2.0414 0.6689 1.9719 0.0695 0.5753 0.283977 

S-a testat din nou normalitatea setului de date (s-au dovedit normal distribuite la un prag de 

semnificaţie de 5%). Pe setul de 45 compuşi testul Grubbs nu a mai identificat prezenţa nici unui 

outlier. 

 

Derivaţi de sulfonamide – setul 2 

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură 

care au fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au 

rezultat un număr de 28796 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul NanoAff a derivaţilor de 
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sulfonamide: 

 
Informaţia totală care a fost generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea 

relaţiei structură-activitate a setului sulfon45 cumulează aproximativ 11.2 Mb. 

 

 

Anul 2009. Activitatea 3. Derivaţi de triphenylacrylonitril - afinitate relativă de 

legare receptori de estrogen (elaborare modele structură-activitate) 

 

Realizări în domeniu 

Derivaţi de triphenylacrylonitril 

 Mukherjee şi colaboratorii au publicat în 2005 un studiu qSAR de predicţie a semnalului 

farmacofor pentru afinitatea faţă de receptorii de estrogeni a trifenilacrilonitrililor [30]. Cel mai bun 

model cu o singură variabilă a prezentat un coeficient de corelaţie de 0.738 capabil să explice 45.56% 

din varianţia activităţii investigate. Caracteristicile celui mai bun model identificat sunt: 

LogRBA = 1.261 (±0.491) + 1.906(±0.317) I12-OH - 0.239(±0.077) S6 - 0.169(±0.065) S18 - 

0.559(±0.143)Nt 

N = 25, R=0.860, R2=0.740, EV=68.811%, F=14.238 (df 4, 20), s=0.774, AVRES=0.542, PRESS = 

21.751, SDEP = 0.933, Presav = 0.697, Q2 = 0.529. 

Setul de compuşi 

Setul de compuşi investigat în [29] a fost supus procesului de modelare folosind metodologia 

MDFV. Activitatea de interes a fost competiţia pentru legarea de 3H E2 exprimat în scală logaritmică 

(LogRBA).  

Generare descriptori prin aplicare model matematic elaborat 

Setul de 25 compuşi incluşi în procesul de modelare a fost supus analizei normalităţii după 

metodologia descrisă la primul set de compuşi. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă că datele 

experimentale sunt normal distribuite (Tabelul 58). 

Tabelul 58. Teste de normalitate: set trifenilacrilonitrili 
Kolmogorov-Smirnov 

n 

Statistica 

P  

Ranguri 

25 

0.12925 

0.7505 

17 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 0.23768 0.26404 0.29516 0.31657 

Respinfgem H0? Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling 

n 

Statistica 

Ranguri 

25 

0.63143 

10 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valoarea critică 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? No No No No 

Chi-Squared 

Grade de libertate 

Statistica 

2 

0.48274 

                                                 
30

 Mukherjee S, Mukherjee A, Saha A. QSAR Studies with E-State Index: Predicting Pharmacophore Signals for Estrogen 

Receptor Binding Affinity of Triphenylacrylonitriles. Biol. Pharm. Bull. 2005;28(1):154-157. 
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Valoarea p 

Ranguri 

0.78555 

11 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori Critice 4.6052 5.9915 7.824 9.2103 

Respingem H0? No No No No 

Testul Grubbs nu a pus în evidenţă nici un outlier de acticvitate (G = 1.7176, prag de 

semnificaţie de 1%, 2%, 5%). 

 

Pregătirea moleculelor pentru modelare 

 Următoarele etape au fost urmate în pregătirea moleculelor pentru modelare: 

Desenarea structurii 2D a compuşilor cu ajutorului programului HyperChem. 

Adăugarea atormilor de hidrogen şi realizarea geometriei moleculare (HyperChem). 

Salvarea moleculei ca şi fişier *.mol. 

Optimizarea geometriei moleculare cu Molecular Modeling Pro Plus [31]: 

Analiză conformaţională 

Optimizare a geometriei prin aplicarea modificărilor moderate şi rerularea de două ori (Moly 

minimizer – Make moderated changes – 2*Refine). 

Salvarea pe local a moleculei optimizate; salvarea moleculei ca fişier *.hin. 

Validarea compuşilor şi calcularea sarcinilor parţiale cu programul HyperChem (acolo unde a 

necesitat). 

 

Generarea familie de descriptori 

Următorii paşi au fost aplicaţi în generarea familiei de descriptori moleculari pe baza modelului 

dezvoltat şi impelmentat în anul anterior de finanţare al proiectului (Anul 2008): 

Rularea programului `0_mdfv_set_def.php` pentru definirea setului de compuşi investigat (logRBA). 

Rularea programului `1_mdfv_set_init.php` pentru: 

Crearea tabelului ` triph_mdfv` (conţine denumirile descriptorilor);  

Crearea tabelului `triph_data` (conţine fişierele *.hin ale compuşilor din setul logRBA); 

Crearea tebelului `triph_prop` (conţine valorile proprietăţii de invest, logRBA). 

Rularea programului `2_mdfv_set_calc.php` pentru calcularea descriptorilor MDFV pentru toate 

moleculele din set. 

Rularea programului `3_mdfv_set_calc.php` pentru a crea tabela `triph_prop`. 

Rularea programului `4_mdfv_prop_upload.php` pentru a popula cu valorile logRBA tabela 

`triph_prop`. 

Rularea progranului `5_mdfv_prop_init.php` pentru a crea şi popula tabela `triph__logRBA`. 

Într-o primă etapă au fost generaţi un număr de 2387280 descriptori moleculari de structură care au 

fost filtraţi folosind instrumentele statisticii descriptive şi inferenţiale. În urma filtrării au rezultat un 

număr de 6059 descriptori moleculari relevanţi pentru studiul logBBB a compuşilor de traversează 

bariera hemato-encefalică: 

 
I nformaţia totală care a fost generată şi care este păstrată în baza de date pentru caracterizarea 

structurii compuşilor organici investigaţi ca agenţi ai partiţionării coeficientului de traversare a barierei 

hemato-encefalice cumulează aproximativ 1.4 Mb. 

 

Identificare modele 

Următorii paşi au fost urmăţi în identificarea modelelor structură-activitate: 

Rularea programului `6_mdfv_prop_kusk.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii 

                                                 
31

 http://www.chemsw.com/  

http://www.chemsw.com/
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moleculari cu valoarea Jarque-Bera mai mare decât valoarea Jarque-Bera a activităţii de interes. 

Rularea programului `7_mdfv_prop_bias.php` pentru a îndepărta din baza de date descriptorii care au 

un coeficient de intercorelaţie mai mare de 0.99.  

GAQPFidLRularea programului `run 8_mdfv_mult.pas` pentru a obţine modele de regresie simplă sau 

multiplă. Acest program crează iniţial tabela `triph_qsar`. 

Rularea programului `9_ triph_clean.php` pentru îndepărtarea regressilor invalide (coeficienţi 

neacceptaţi). 

Modelele structură - activitate au fost generate pentru un număr de variabile în ecuaţie de la 1 la 4 

(descriptori de structură). 

Criteriul principal de selectare a unui model a fost abilitatea de estimare exprimată prin coeficientul de 

determinare. 

 

Analiză şi validare modele 

Cel mai performant model: 

Ŷ = 59.94(±9.33) + TASaAFDL*(-8.48)(±1.30) + GLCACPdL*(0.60)(±0.14) + GMhaAiDR*(-8.22E-

5)(±1.75E-5) 

Valoarea estimată a activităţii şi diferenţa dintre măsurat şi estimate prin ecuaţia QSAR sunt redate în 

Tabelul 59. 

Tabelul 59. Estimate versus măsurat: setul trifenilacrilonitrili 
Mol logRBA ElogRBA Diff% 

triph001 -1.046 -0.986 6 

triph002 1.556 1.746 12 

triph003 0.342 0.393 15 

triph004 0.519 0.269 48 

triph005 1.792 1.907 6 

triph006 1.869 1.341 28 

triph007 0.785 0.415 47 

triph008 2.220 2.324 5 

triph009 1.447 1.818 26 

triph010 0.398 0.686 72 

triph011 1.968 1.624 17 

triph012 1.892 1.568 17 

triph013 0.959 0.819 15 

triph014 -0.180 0.359 99 

triph015 1.230 1.086 12 

triph016 -0.444 -0.555 25 

triph017 0.806 1.535 90 

triph018 -2.000 -2.036 2 

triph019 0.531 0.454 15 

triph020 2.033 1.370 33 

triph021 -0.398 -0.079 80 

triph022 -2.000 -1.949 3 

triph023 -1.398 -1.583 13 

triph024 -2.000 -2.196 10 

triph025 -1.398 -0.850 39 

Media erorii exprimată ca medie a diferenţei absolute dintre valoarea activităţii măsurate şi 

valoare activităţii estimate de către modelul QSAR a fost de 29 %. 

Analiza modelului de regresie este redată în Tabelul 60. 

Tabelul 60. Analiza ANOVA: trifenilacrilonitrili 

  df SS MS F pF 

Regression 3 43.2642 14.4214 109 5.99E-13 

Residual 21 2.78828 0.13277   

Total 24 46.0524       
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  Coef StdErr t pt 

Intercept 59.94 4.49 13.36 9.83E-12 

TASaAFDL -8.48 0.62 -13.61 6.94E-12 

GLCACPdL 0.60 0.07 9.14 9.21E-09 

GMhaAiDR 0.00 0.00 9.76 2.98E-09 

Reprezentarea grafică a reziduurilor este redată în Figura 12. 
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Figura 43. Reziduuri versus observat: model MDFV 

Activitatea măsurată versus activitatea estimată cu modelul MDFV este redată în Figura 44. 
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Figura 44. Măsurat vs estimat de ecuaţia MDFV: trifenilacrilonitrili 

Analiza corelaţiei activitate măsurată – activitate estimată de modelul QSAR - descriptori 

(Tabelul 61): 

Tabelul 61. Analiza corelaţiei: modelul MDFV trifenilacrilonitrili 
Pearson (r)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  -0.63  0.52  0.39  0.97  

TASaAFDL  6.6e-4  -  -0.01  0.22  -0.65  

GLCACPdL  0.01  0.96  -  0.04  0.54  

GMhaAiDR  0.05  0.28  0.86  -  0.4  

ElogRBA  1.7e-15  3.8e-4  0.01  0.05  - 

Semi-cantitativ (λ)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  0.61  0.45  0.29  0.95  

TASaAFDL  1.2e-3  -  0.03  0.29  0.65  
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GLCACPdL  0.02  0.88  -  0.04  0.46  

GMhaAiDR  0.15  0.16  0.86  -  0.29  

ElogRBA  1.5e-13  4.2e-4  0.02  0.16  - 

Spearman (ρ)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  -0.59  0.4  0.22  0.94  

TASaAFDL  1.9e-3  -  0.1  0.38  -0.65  

GLCACPdL  0.05  0.65  -  0.03  0.4  

GMhaAiDR  0.29  0.06  0.87  -  0.21  

ElogRBA  3.6e-12  4.6e-4  0.05  0.32  - 

Kendall tau a (τa)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  0.41  0.33  0.14  0.81  

TASaAFDL  3.8e-3  -  0.04  0.24  0.47  

GLCACPdL  0.02  0.78  -  0.01  0.31  

GMhaAiDR  0.33  0.09  0.96  -  0.15  

ElogRBA  1.2e-8  1.1e-3  0.03  0.28  - 

Kendall tau b (τb)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  0.41  0.33  0.14  0.81  

TASaAFDL  3.8e-3  -  0.04  0.24  0.47  

GLCACPdL  0.02  0.78  -  0.01  0.31  

GMhaAiDR  0.33  0.09  0.96  -  0.15  

ElogRBA  1.2e-8  1.1e-3  0.03  0.28  - 

Kendall tau c (τc)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  0.4  0.31  0.13  0.78  

TASaAFDL  0.01  -  0.04  0.23  0.45  

GLCACPdL  0.03  0.79  -  0.01  0.29  

GMhaAiDR  0.35  0.11  0.96  -  0.15  

ElogRBA  4.5e-8  1.7e-3  0.04  0.3  - 

Gamma (Γ)  logRBA  TASaAFDL  GLCACPdL  GMhaAiDR  ElogRBA  

logRBA  -  0.47  0.33  0.14  0.82  

TASaAFDL  0.12  -  0.05  0.27  0.53  

GLCACPdL  0.44  0.99  -  0.01  0.31  

GMhaAiDR  0.89  0.61  1  -  0.15  

ElogRBA  1.9e-6  0.05  0.51  0.87  - 

Analzia leave-one-out (Tabelul 62): 

Tabelul 62. Parametrii în analiza leave-one-out: model cu 1 descriptor 
Parametrul Estimat Prezis 

SSe 2.7883 3.7711 

QSSe 0.3644 0.4238 

r2 0.9394 0.9184 

F 109 78 

p 5.99E-13 1.41E-11 

 

Set nou indentificat: estro 

 În urma analizei stadiului actual al modelării QSAR în domeniul receptorilor de estrogeni a fost 

identificat un nou set de compuşi (148) care au fost supuşi etapelor de modelare: 
Name CID LogRBA Complexitate 

Diethylstilbestrol(DES) CID: 448537 2.60 286.0 

Hexestrol CID: 3606 2.48 235.0 

Ethynylestradiol CID: 25113407 2.28 505.0 

4-OH-Tamoxifen CID: 449459 2.24 493.0 

17b-Estradiol(E2) CID: 5757 2.00 382.0 

4-OH-Estradiol CID: 1743 1.82 411.0 

Zearalenol CID: 5284645 1.63 408.0 

ICI182780 CID: 104741 1.57 854.0 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=448537&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=3606&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=25113407&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=449459&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5757&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=1743&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5284645&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=104741&loc=ec_rcs
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Dienestrol CID: 667476 1.57 318.0 

a-Zearalanol CID: 22283 1.48 372.0 

2-OH-Estradiol CID: 9684 1.47 411.0 

Monomethyl ether diethylstilbestrol CID: 3032340 1.31 332.0 

3,3'-Dihydroxyhexestrol CID: 97762 1.19 303.0 

Droloxifene CID: 3033767 1.18 501.0 

Dimethylstilbestrol CID: 3004636 1.16 262.0 

ICI164384 CID: 104772 1.16 727.0 

17-Deoxyestradiol CID: 5888 1.14 352.0 

Moxestrol CID: 71714 1.14 551.0 

Monomethyl ether hexestrol CID: 227569 0.97 275.0 

2,6-Dimethylhexestrol CID: 11954123 1.11 310.0 

Estriol CID: 3269 0.99 411.0 

Estrone CID: 698 0.86 418.0 

3-(p-Phenol)-4-(p-tolyl)-hexane CID: 3847836 0.60 259.0 

17a-Estradiol CID: 5998 0.49 382.0 

Dihydroxymethoxychlor olefin CID: 84677 0.42 273.0 

Mestranol CID: 4080 0.35 519.0 

Zearalanone CID: 108003 0.32 408.0 

Tamoxifen CID: 2733526 0.21 463.0 

Toremifene CID: 3005573 0.14 483.0 

a,a-Dimethyl-b-ethyl allenolic acid CID: 254232 -0.02 350.0 

4-Ethyl-7-OH-3-(p-methoxyphenyl)coumarin CID: 5284654 -0.05 448.0 

Coumestrol CID: 5281707 -0.05 411.0 

Clomiphene CID: 1548953 -0.14 481.0 

Nafoxidine CID: 4416 -0.14 611.0 

6alpha-hydroxy-estradiol CID: 5284655 -0.15 411.0 

b-Zearalanol CID: 65434 -0.19 372.0 

3-OH-Estra-1,3,5(10)-trien-16-one CID: 251869 -0.29 418.0 

3-Deoxyestradiol CID: 228944 -0.30 352.0 

3,6,4'-Trihydroxyflavone CID: 676308 -0.35 422.0 

Genistein CID: 5280961 -0.36 411.0 

4,4'-Dihydroxystilbene CID: 92830 -0.55 197.0 

HPTE CID: 76302 -0.60 255.0 

Monohydroxymethoxychlor olefin CID: 156639 -0.63 310.0 

HO-PCBX CID: 105101 -0.64 255.0 

Norethynodrel CID: 4537 -0.67 606.0 

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzil CID: 219592 -0.68 346.0 

b-Zearalenol CID: 6437352 -0.69 408.0 

Equol CID: 91469 -0.82 273.0 

4',6-Dihydroxyflavone CID: 182362 -0.82 382.0 

Monohydroxymethoxychlor CID: 183679 -0.89 290.0 

3-b-Androstanediol CID: 242332 -0.92 422.0 

Bisphenol B CID: 66166 -1.07 226.0 

Phloretin CID: 4788 -1.16 312.0 

Diethylstilbestrol dimethyl ether CID: 24483 -1.25 311.0 

2',4,4'-Trihydroxychalcone CID: 638278 -1.26 331.0 

4,4'-(1,2-Ethanediyl)bisphenol CID: 80152 -1.44 167.0 

2,5-Dichloro-4'-biphenylol CID: 91653 -1.44 202.0 

Aurin CID: 5100 -1.50 457.0 

Nordihydroguaiaretic acid CID: 4534 -1.51 303.0 

Nonylphenol CID: 6427088 -1.53 180.0 

Apigenin CID: 5280443 -1.55 411.0 

Kaempferol CID: 5280863 -1.61 451.0 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=667476&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=22283&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=9684&loc=ec_rcs
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http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5888&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=71714&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=227569&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=11954123&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=3269&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=698&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=3847836&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5998&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=84677&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4080&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=108003&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2733526&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=3005573&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=254232&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5284654&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281707&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=1548953&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4416&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5284655&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=65434&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=251869&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=228944&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=676308&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280961&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=92830&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=76302&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=156639&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=105101&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4537&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=219592&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6437352&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=91469&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=182362&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=183679&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=242332&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=66166&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4788&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=24483&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=638278&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=80152&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=91653&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5100&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4534&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6427088&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280443&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280863&loc=ec_rcs
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Daidzein CID: 5281708 -1.65 382.0 

3-Methyl-estriol CID: 242862 -1.65 425.0 

4-Dodecylphenol CID: 66030 -1.73 182.0 

2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate CID: 107377 -1.74 232.0 

4-t-Octylphenol CID: 8814 -1.82 192.0 

Phenolphthalein CID: 4764 -1.87 438.0 

Kepone CID: 299 -1.89 631.0 

Heptyl p-hydroxybenzoate CID: 14138 -2.09 208.0 

Bisphenol A CID: 6623 -2.11 209.0 

Naringenin CID: 932 -2.13 363.0 

4-Chloro-4'-biphenylol CID: 91589 -2.18 167.0 

3-Deoxy-estrone CID: 5882 -2.20 387.0 

p-Cumyl phenol CID: 11742 -2.30 208.0 

4-n-Octylphenol CID: 15730 -2.31 136.0 

Fisetin CID: 5281614 -2.35 459.0 

Hydrocinchonine CID: 5284648 -2.35 419.0 

Biochanin A CID: 5280373 -2.37 424.0 

4'-Hydroxychalcone CID: 94240 -2.43 269.0 

Dichlorophen CID: 3037 -2.45 226.0 

4,4'-Dihydoxy-benzophenone CID: 69150 -2.46 212.0 

Benzylparaben CID: 7180 -2.54 238.0 

4-Hydroxychalcone CID: 89340 -2.55 269.0 

Benzoresorcinol CID: 8572 -2.61 246.0 

4'-hydroxyflavanone CID: 165506 -2.65 307.0 

3a-Androstanediol (Hombreol) CID 15818 -2.67 422.0 

4-Phenethylphenol CID: 80630 -2.69 164.0 

Doisynoestrol CID: 97911 -2.74 421.0 

Prunetin CID: 5281804 -2.74 424.0 

Myricetin CID: 5281672 -2.75 506.0 

Sanidril CID: 7074 -2.77 177.0 

3'-hydroxyflavanone CID: 3534982 -2.78 315.0 

Triphenylethylene CID: 6025 -2.78 276.0 

Chalcone CID: 7189 -2.82 242.0 

o,p'-DDT CID: 13089 -2.85 280.0 

4-Heptyloxyphenol CID: 25641 -2.88 140.0 

Formononetin CID: 5280378 -2.98 395.0 

4,4'-Methylenediphenol CID: 12111 -3.02 157.0 

4-Hydroxybiphenyl CID: 7103 -3.04 141.0 

6-Hydroxyflavanone CID: 2734580 -3.05 309.0 

Baicalein CID: 5281605 -3.05 413.0 

Butyl paraben CID: 7184 -3.07 171.0 

Bisphenol S CID: 6626 -3.07 302.0 

Morin CID: 5281670 -3.35 488.0 

Diphenolic acid CID: 67174 -3.13 317.0 

1,3-Diphenyltetramethyldisiloxane CID: 5945 -3.16 249.0 

Propyl paraben CID: 7175 -3.22 160.0 

Ethylparaben CID: 8434 -3.22 148.0 

3,3',5,5'-Tetrachloro-4,4'-biphenyldiol CID: 97032 -3.25 239.0 

Phenolsulfonphthalein CID: 4766 -3.25 545.0 

4-tert-Amylphenol CID: 6643 -3.26 132.0 

4-sec-Butylphenol CID: 7453 -3.37 103.0 

Chlorocresol CID: 1732 -3.38 94.9 

6-Hydroxyflavone CID: 72279 -3.41 355.0 

3-Hydroxybiphenyl CID: 11381 -3.44 149.0 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281708&loc=ec_rcs
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http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7189&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=13089&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=25641&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280378&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=12111&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7103&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2734580&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281605&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7184&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6626&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281670&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=67174&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5945&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7175&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=8434&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=97032&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=4766&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6643&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7453&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=1732&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=72279&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=11381&loc=ec_rcs
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Monobenzone CID: 7638 -3.44 167.0 

Methyl paraben CID: 7456 -3.44 136.0 

2-sec-Butylphenol CID: 6984 -3.54 111.0 

4-tert-Butylphenol CID: 7393 -3.61 115.0 

2,4'-Dichlorobiphenyl CID: 36982 -3.61 173.0 

2-Cholor-4-methyl phenol (2-Chloro-p-cresol) CID: 14851 -3.66 94.9 

4-Chloro-2-methyl phenol (4-Chloro-o-cresol) CID: 14855 -3.67 94.9 

Phenolphthalin CID: 66494 -3.67 386.0 

7-Hydroxyflavanone CID: 1890 -3.73 309.0 

m-Ethylphenol CID: 12101 -3.87 80.6 

Rutin CID: 5280805 -4.09 1020.0 

p-Ethylphenol CID: 31242 -4.17 72.6 

4-Cresol CID: 2879 -4.50 62.8 

2,2',3,3',4',5,5'-heptachloro-4-biphenylol CID: 178006 -1.50 344.0 

2,2',3,3',4',5-hexachloro-4-biphenylol CID: 178004 -1.65 317.0 

2,2',3',4,4',5,5'-heptachloro-3-biphenylol CID: 644183 -1.55 344.0 

2,2',3,4',5,5'-heptachloro-4-biphenylol CID: 3050412 -1.50 317.0 

2,2',3',4',6'-pentachloro-4-biphenylol CID: 177901 -1.01 290.0 

2,2',4',6'-tetrachloro-4-biphenylol CID: 153963 -1.01 251.0 

2,3,3',4',5-pentachloro-4-biphenylol CID: 177947 -2.02 290.0 

2',3,3',4',5-pentachloro-4-biphenylol CID: 177880 -2.51 278.0 

2,4,6-trichloro-4'-biphenylol CID: 105036 -0.11 216.0 

16alpha-Bromo-17beta-estradiol CID: 66401 1.41 414.0 

16-ketoestradiol CID: 66417 -0.38 448.0 

2-OH-estrone CID: 9685 -0.19 448.0 

Raloxifene CID: 5035 1.37 655.0 

Zearalenone CID: 5281576 0.37 445.0 

Bisphenol AF (Hexafluorodiphenylolpropane) CID: 73864 0.00 352.0 

3,3'-Dimethylbisphenol A CID: 6620 -0.60 272.0 

Carbonochloridic acid CID: 74843 -1.64 384.0 

2,2-di(4-Methacryloxyphenyl)propane CID: 76739 -2.82 523.0 

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)pentane CID: 2288503 -0.74 232.0 

Următoarele resurse au fost utilizate în identificarea acestui set: 

National Centre of Toxicological Research (NCTR) Endocrine Disruptors Knowledge Base (EDKB, 

accessed 2006). Afinitatea faţă de receptorii de estrogeni: afinitatea relativă exprimată în scală 

logaritmică (rat uterine cytosol ER competitive binding assay) 

[Liu HX, Papa E, Gramatica P (2006) QSAR Prediction of Estrogen Activity for a Large Set of 

Diverse Chemicals under the Guidance of OECD Principles. Chem Res Toxicol 19:1540-1548.] 

[Shi LM, Fang H, Tong W, Wu J, Perkins R, Blair RM, Branham WS, Dial SL, Moland CL, Sheehan 

DM (2000) QSAR Models Using a Large Diverse Set of Estrogens. J Chem Info Comp Sci 41:186-

195.] 

[Meti, ministry of economy trade and industry, Japan. Current status of testing methods development 

for endocrine disrupters. 6th meeting of the task force on endocrine disrupters testing and assessment 

(EDTA), 24-25 June 2002, Yokyo, Japan, 2002. 

http://www.meti.go.jp/interface/honsho/Search/English/search?query=gEndocappendix1e&whence=0

&max=20&result=normal&sort=score&idxname=meti. 2002.] 

[Kuiper GG, Lemmen JG, Carlsson B, Corton JC, Safe SH, van der Saag PT, van der Burg B, 

Gustafsson JA (1998) Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor 

beta. Endocrinology 139:4252-4263.] 

 Analiza distribuţiei normale a activităţii şi complexităţii moleculelor a pus în evidenţă faptul că 

atât pentru activitate cât şi pentru complexitate nu se poate respinge ipoteza nulă:  
Kolmogorov-Smirnov - logRBA 

n 

statistica 

148 

0.09609 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7638&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7456&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6984&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=7393&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=36982&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=14851&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=14855&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=66494&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=1890&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=12101&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5280805&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=31242&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2879&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=178006&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=178004&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=644183&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=3050412&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=177901&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=153963&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=177947&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=177880&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=105036&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=66401&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=66417&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=9685&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5035&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281576&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=73864&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6620&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=74843&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=76739&loc=ec_rcs
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2288503&loc=ec_rcs
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p 

Ranguri 

0.12176 

26 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 0.10053 0.11163 0.12478 0.1339 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling - logRBA 

n 

statistica 

ranguri 

148 

1.9054 

22 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Chi-Squared – log RBA 

Grade de libertate 

statistica 

p 

Ranguri 

7 

10.851 

0.14523 

18 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 12.017 14.067 16.622 18.475 

Respingem Ho? Nu Nu Nu Nu 

Kolmogorov-Smirnov - Complexitate 

n 

statistica 

p 

Ranguri 

148 

0.07895 

0.29887 

29 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 0.10053 0.11163 0.12478 0.1339 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Anderson-Darling - complexitate 

n 

Statistica 

Ranguri 

148 

0.9895 

22 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 1.9286 2.5018 3.2892 3.9074 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Chi-Squared - complexitate 

Grade de libertate 

Statistica 

p 

Ranguri 

7 

7.0966 

0.41889 

5 

α 0.1 0.05 0.02 0.01 

Valori critice 12.017 14.067 16.622 18.475 

Respingem H0? Nu Nu Nu Nu 

Testul Grubbs a identificat la un prag de semnificaţie de 1%, 2% şi 5% prezenţa outlieri atât în 

ceea ce priveşte complexitatea moleculară cât şi activitatea de interes. S-a aplicat estimarea pe baza 

momentelor centrale şi s-au obţinut datele din tabelul următor: 
ID Name LogRBA logRBAE ptyx Comp CompE ptyx 

1 Diethylstilbestrol(DES) 2.60 3.16 0.048583 286 293 0.427400 

2 Hexestrol 2.48 2.60 0.357924 235 237 0.477010 

3 Ethynylestradiol 2.28 2.28 0.495484 505 534 0.217632 

4 4-OH-Tamoxifen 2.24 2.06 0.289889 493 522 0.219020 

5 17b-Estradiol(E2) 2.00 1.87 0.353125 382 382 0.495500 

6 4-OH-Estradiol 1.82 1.72 0.385467 411 422 0.380735 

7 Zearalenol 1.63 1.59 0.454547 408 402 0.432151 

8 ICI182780 1.57 1.37 0.275520 854 670 0.000001 
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9 Dienestrol 1.57 1.48 0.388787 318 339 0.289740 

10 a-Zearalanol 1.48 1.28 0.269996 372 372 0.497979 

11 2-OH-Estradiol 1.47 1.19 0.198548 411 419 0.412353 

12 Monomethyl ether diethylstilbestrol 1.31 0.96 0.144535 332 344 0.377325 

13 3,3'-Dihydroxyhexestrol 1.19 0.89 0.182258 303 308 0.444233 

14 Droloxifene 1.18 0.82 0.141865 501 528 0.235918 

15 Dimethylstilbestrol 1.16 0.70 0.084393 262 266 0.456237 

16 ICI164384 1.16 0.76 0.115400 727 642 0.011501 

17 17-Deoxyestradiol 1.14 0.59 0.049357 352 361 0.399516 

18 Moxestrol 1.14 0.64 0.068479 551 572 0.280872 

19 Monomethyl ether hexestrol 0.97 0.43 0.054007 275 282 0.422024 

20 2,6-Dimethylhexestrol 1.11 0.53 0.042685 310 321 0.384578 

21 Estriol 0.99 0.48 0.064509 411 416 0.444166 

22 Estrone 0.86 0.38 0.077050 418 435 0.325035 

23 3-(p-Phenol)-4-(p-tolyl)-hexane 0.60 0.34 0.214489 259 263 0.453782 

25 17a-Estradiol 0.49 0.29 0.274382 382 380 0.475670 

26 Dihydroxymethoxychlor olefin 0.42 0.25 0.299930 273 280 0.428998 

27 Mestranol 0.35 0.16 0.282587 519 548 0.219926 

28 Zearalanone 0.32 0.12 0.270511 408 399 0.402418 

29 Tamoxifen 0.21 0.08 0.342724 463 501 0.155152 

30 Toremifene 0.14 0.03 0.375888 483 511 0.227181 

31 a,a-Dimethyl-b-ethyl allenolic acid -0.02 -0.04 0.471214 350 354 0.459906 

32 4-Ethyl-7-OH-3-(p-methoxyphenyl)coumarin -0.05 -0.12 0.416637 448 482 0.176276 

33 Coumestrol -0.05 -0.08 0.461262 411 413 0.475974 

34 Clomiphene -0.14 -0.23 0.393492 481 506 0.253636 

35 Nafoxidine -0.14 -0.19 0.435715 611 594 0.320913 

36 6alpha-hydroxy-estradiol -0.15 -0.27 0.364238 411 410 0.492415 

37 b-Zearalanol -0.19 -0.34 0.331057 372 369 0.469788 

38 3-OH-Estra-1,3,5(10)-trien-16-one -0.29 -0.37 0.405128 418 432 0.356788 

39 3-Deoxyestradiol -0.30 -0.40 0.377495 352 356 0.453938 

40 3,6,4'-Trihydroxyflavone -0.35 -0.44 0.396297 422 452 0.211848 

41 Genistein -0.36 -0.47 0.369634 411 407 0.461182 

42 4,4'-Dihydroxystilbene -0.55 -0.54 0.483891 197 201 0.461677 

43 HPTE -0.60 -0.60 0.498741 255 261 0.440889 

44 Monohydroxymethoxychlor olefin -0.63 -0.63 0.496505 310 318 0.410908 

45 HO-PCBX -0.64 -0.66 0.470631 255 258 0.471098 

46 Norethynodrel -0.67 -0.70 0.468953 606 582 0.262607 

47 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzil -0.68 -0.73 0.443730 346 351 0.444374 

48 b-Zearalenol -0.69 -0.76 0.418968 408 396 0.373495 

49 Equol -0.82 -0.85 0.464041 273 277 0.457541 

50 4',6-Dihydroxyflavone -0.82 -0.82 0.499514 382 377 0.447139 

51 Monohydroxymethoxychlor -0.89 -0.88 0.488499 290 301 0.388084 

52 3-b-Androstanediol -0.92 -0.91 0.488720 422 448 0.240087 

53 Bisphenol B -1.07 -1.00 0.417256 226 228 0.480780 

54 Phloretin -1.16 -1.03 0.348357 312 326 0.353551 

55 Diethylstilbestrol dimethyl ether -1.25 -1.06 0.284087 311 323 0.368948 

56 2',4,4'-Trihydroxychalcone -1.26 -1.09 0.304276 331 341 0.393122 

57 4,4'-(1,2-Ethanediyl)bisphenol -1.44 -1.15 0.190858 167 173 0.439760 

58 2,5-Dichloro-4'-biphenylol -1.44 -1.12 0.167861 202 204 0.476438 

60 Aurin -1.50 -1.24 0.214433 457 491 0.177821 

61 Nordihydroguaiaretic acid -1.51 -1.27 0.231617 303 306 0.471574 

62 Nonylphenol -1.53 -1.29 0.240122 180 189 0.401951 

63 Apigenin -1.55 -1.35 0.277319 411 405 0.430499 

64 Kaempferol -1.61 -1.38 0.247291 451 487 0.167218 
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65 Daidzein -1.65 -1.50 0.325597 382 374 0.419040 

66 3-Methyl-estriol -1.65 -1.47 0.294604 425 463 0.155677 

67 4-Dodecylphenol -1.73 -1.53 0.272960 182 193 0.382432 

68 2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate -1.74 -1.56 0.292634 232 231 0.488589 

69 4-t-Octylphenol -1.82 -1.59 0.242886 192 197 0.447804 

70 Phenolphthalein -1.87 -1.62 0.224148 438 466 0.222328 

71 Kepone -1.89 -1.65 0.232871 631 607 0.257068 

72 Heptyl p-hydroxybenzoate -2.09 -1.71 0.125264 208 211 0.465236 

73 Bisphenol A -2.11 -1.74 0.131476 209 215 0.439292 

74 Naringenin -2.13 -1.77 0.137978 363 367 0.461310 

75 4-Chloro-4'-biphenylol -2.18 -1.80 0.125371 167 168 0.487612 

76 3-Deoxy-estrone -2.20 -1.83 0.131835 387 391 0.461805 

77 p-Cumyl phenol -2.30 -1.86 0.092611 208 208 0.497198 

78 4-n-Octylphenol -2.31 -1.89 0.103217 136 119 0.321411 

79 Fisetin -2.35 -1.95 0.115365 459 496 0.160148 

80 Hydrocinchonine -2.35 -1.92 0.098390 419 438 0.303426 

81 Biochanin A -2.37 -1.98 0.121986 424 459 0.173713 

82 4'-Hydroxychalcone -2.43 -2.01 0.105594 269 272 0.472589 

83 Dichlorophen -2.45 -2.04 0.112055 226 225 0.484649 

84 4,4'-Dihydoxy-benzophenone -2.46 -2.08 0.124968 212 218 0.435420 

85 Benzylparaben -2.54 -2.14 0.115716 238 240 0.476624 

86 4-Hydroxychalcone -2.55 -2.17 0.129428 269 269 0.497999 

87 Benzoresorcinol -2.61 -2.21 0.113205 246 249 0.466987 

88 4'-hydroxyflavanone -2.65 -2.24 0.109415 307 311 0.459831 

89 3a-Androstanediol (Hombreol) -2.67 -2.27 0.117211 422 445 0.269715 

90 4-Phenethylphenol -2.69 -2.31 0.125617 164 159 0.443785 

91 Doisynoestrol -2.74 -2.38 0.137789 421 441 0.291201 

92 Prunetin -2.74 -2.34 0.116247 424 455 0.199918 

93 Myricetin -2.75 -2.41 0.155023 506 541 0.175681 

94 Sanidril -2.77 -2.45 0.166418 177 185 0.412200 

95 3'-hydroxyflavanone -2.78 -2.52 0.217451 315 328 0.358381 

96 Triphenylethylene -2.78 -2.48 0.186634 276 285 0.404725 

97 Chalcone -2.82 -2.59 0.249401 242 246 0.455521 

98 o,p'-DDT -2.85 -2.63 0.257396 280 290 0.391737 

99 4-Heptyloxyphenol -2.88 -2.67 0.266160 140 125 0.347297 

101 Formononetin -2.98 -2.71 0.210394 395 393 0.481620 

102 4,4'-Methylenediphenol -3.02 -2.75 0.210753 157 149 0.410845 

103 4-Hydroxybiphenyl -3.04 -2.79 0.229541 141 132 0.401026 

104 6-Hydroxyflavanone -3.05 -2.88 0.303031 309 316 0.427055 

105 Baicalein -3.05 -2.84 0.259657 413 425 0.369720 

106 Butyl paraben -3.07 -2.97 0.378625 171 177 0.436334 

107 Bisphenol S -3.07 -2.92 0.328529 302 303 0.488341 

108 Morin -3.35 -3.38 0.467764 488 516 0.224102 

109 Diphenolic acid -3.13 -3.01 0.362871 317 331 0.353147 

110 1,3-Diphenyltetramethyldisiloxane -3.16 -3.06 0.382536 249 252 0.468050 

111 Propyl paraben -3.22 -3.16 0.427566 160 154 0.433634 

112 Ethylparaben -3.22 -3.11 0.369611 148 138 0.389808 

113 3,3',5,5'-Tetrachloro-4,4'-biphenyldiol -3.25 -3.26 0.482952 239 243 0.455142 

114 Phenolsulfonphthalein -3.25 -3.21 0.453217 545 563 0.309044 

115 4-tert-Amylphenol -3.26 -3.32 0.429080 132 104 0.225993 

116 4-sec-Butylphenol -3.37 -3.44 0.420667 103 77 0.240153 

117 Chlorocresol -3.38 -3.50 0.360433 94.9 66 0.214125 

118 6-Hydroxyflavone -3.41 -3.56 0.321612 355 364 0.403881 

119 3-Hydroxybiphenyl -3.44 -3.78 0.152480 149 143 0.438590 
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120 Monobenzone -3.44 -3.71 0.213001 167 164 0.462753 

121 Methyl paraben -3.44 -3.63 0.281278 136 112 0.256285 

122 2-sec-Butylphenol -3.54 -3.86 0.165462 111 87 0.257370 

123 4-tert-Butylphenol -3.61 -4.05 0.094878 115 96 0.302990 

124 2,4'-Dichlorobiphenyl -3.61 -3.95 0.152324 173 181 0.413068 

125 2-Cholor-4-methyl phenol (2-Chloro-p-cresol) -3.66 -4.15 0.070291 94.9 53 0.126379 

126 4-Chloro-2-methyl phenol (4-Chloro-o-cresol) -3.67 -4.40 0.014885 94.9 37 0.059149 

127 Phenolphthalin -3.67 -4.27 0.036912 386 388 0.480401 

128 7-Hydroxyflavanone -3.73 -4.55 0.007341 309 313 0.454065 

129 m-Ethylphenol -3.87 -4.73 0.005243 80.6 17 0.044010 

130 Rutin -4.09 -4.96 0.004889 1020 717 0.000000 

131 p-Ethylphenol -4.17 -5.28 0.000546 72.6 -10 0.013212 

132 4-Cresol -4.50 -5.83 0.000049 62.8 -58 0.000667 

K1 2,2',3,3',4',5,5'-heptachloro-4-biphenylol -1.50 -1.21 0.189782 344 349 0.450182 

K2 2,2',3,3',4',5-hexachloro-4-biphenylol -1.65 -1.44 0.265097 317 333 0.328187 

K3 2,2',3',4,4',5,5'-heptachloro-3-biphenylol -1.55 -1.32 0.248784 344 346 0.477436 

K4 2,2',3,4',5,5'-heptachloro-4-biphenylol -1.50 -1.18 0.166945 317 336 0.303969 

K7 2,2',3',4',6'-pentachloro-4-biphenylol -1.01 -0.97 0.452893 290 298 0.414974 

K9 2,2',4',6'-tetrachloro-4-biphenylol -1.01 -0.94 0.417537 251 255 0.458684 

K11 2,3,3',4',5-pentachloro-4-biphenylol -2.02 -1.68 0.151691 290 295 0.442374 

K12 2',3,3',4',5-pentachloro-4-biphenylol -2.51 -2.11 0.114335 278 288 0.398149 

K16 2,4,6-trichloro-4'-biphenylol -0.11 -0.16 0.443555 216 221 0.442799 

K18 16alpha-Bromo-17beta-estradiol 1.41 1.11 0.180689 414 428 0.348355 

K19 16-ketoestradiol -0.38 -0.50 0.355044 448 474 0.239920 

K21 2-OH-estrone -0.19 -0.30 0.369672 448 478 0.207074 

K22 Raloxifene 1.37 1.03 0.153169 655 622 0.189868 

K23 Zearalenone 0.37 0.20 0.306293 445 470 0.248187 

SI1 Bisphenol AF 0.00 -0.01 0.493928 352 359 0.426596 

SI2 3,3'-Dimethylbisphenol A -0.60 -0.57 0.462850 272 274 0.475718 

SI3 Carbonochloridic acid -1.64 -1.41 0.246560 384 385 0.488046 

SI4 2,2-di(4-Methacryloxyphenyl)propane -2.82 -2.56 0.214961 523 555 0.192255 

SI5 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)pentane -0.74 -0.79 0.441588 232 234 0.477814 

 Au fost îndepărtaţi din set compuşii în roşu şi respectiv albatru în tabelul anterior rezultând un 

set de 144 compuşi cu distribuţie normală şi fără prezenţa outlierilor la testul Grubbs. 

Procedura de modelare urmată a fost identică cu cea descrisă deja. În momentul realizări 

raportului în extenso acest set (denumit estro) se afla în stadiul de obţinere a valorilor descriptorilor 

MDFV:  

 
 

 

Anul 2009. Diseminarea rezultatelor 

 

Articole: 

 lucrare indexată în BDI (BDI: CABI CAB Abstracts şi Thomson Reuters Zoological Record): 

Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI. Distribution Fitting 3. Analysis under Normality 

Assumption. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-

Napoca. Horticulture 2009;62(2), Acceptată, p-ISSN 1843-5254, e-ISSN 1843-5394. 

 lucrare ISI: Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACĂ, Cristina M. FURDUI. Characteristic 

and counting polynomials: modelling nonane isomers properties. Molecular Simulation 

2009;35(3):220-227. Print ISSN 0892-7022, Online: 1029-0435. 

 



 166 

Anul 2010. Activitatea 1. Analiza modelelor prin tehnici statistice multivariate 

 

4.1.1. Aplicare metode clusterizare pe clasele de compuşi chimici biologic activi investigate 

Analizele de clusterizare au fost aplicate pe activitate/proprietatea măsurată experimental cât şi pe 

valorile descriptorilor MDFV pentru fiecare clasă de compuşi în parte. 

Analiza de clusterizare s-a realizat cu ajutorul programului SPSS 16.0 la un prag de semnificaţie de 

5%.  

Scop: identificarea grupelor de compuşi care sunt similare unele cu celelalte dar în acelaşi timp diferiţi 

faţă de compuşii din celelalte grupuri. 

Metode: analiza de clusterizare & analiza de discriminare permit clasificarea compuşilor în grupuri. 

Aplicarea celei de a doua metode necesită cunoaşterea prealabilă a apartenenţei la o clasă. În analiza de 

clusterizare nu se cunoaşte cine sau ce anume cuprinde fiecare grup; cel mai frecvent nu se cunoaşte 

nici măcar numărul de grupuri. 

Aplicabilitate: nu există asumpţii cu privire la distribuţia datelor. 

Metode (analiza de clusterizare): 

Analiza ierarhică de clusterizare (hiercarchical cluster analysis): set mic de date. 

Există grupuri identificabile în setul de molecule investigate cu caracteristici similare (ex. 

activitatea/proprietatea măsurată, valori ale descriptorilor moleculari, etc.)? 

Tipul variabilelor: calitative, binare sau cantitative. 

Ordinea datelor: dacă există distanţe egale (identice) sau similare în datele de input sau apar în timpul 

alăturării clusterii rezultaţi pot depinde de ordinea datelor în fişierul analizat. În acest caz se identifică 

mai multe soluţii cu datele sortate după diferite criterii pentru a verifica stabilitatea soluţiei obţinute. 

Asumpţii: măsurile de similaritate şi/sau distanţă utilizate trebuie să fie în concodranţă cu datele 

analizate: 

date de tip interval (alternative posibil de aplicat):  

distanţa Euclidiană (opţiunea implicită) [32] 

pătratul distanţei Euclidiene 

cosin: valoarea cosinusului unghiului dintre doi vectori ai valorilor 

coeficientul de corelaţie Pearson [33]: corelaţie dintre doi vectori ai valorilor 

Chebychev [34]: diferenţa absolută maximă între valorile itemilor 

Blocuri: suma diferenţelor absolute ale valorilor unui punct, cunoscută de asemenea ca şi distanţa 

Manhattan 

Minkowski [35]: rădăcina de ordin p a diferenţelor absolute la puterea p-a între valorile punctelor 

date discrete cantitative: 

măsuri de tip hi-pătrat [36]: acest indicator eeste bazat pe statistica hi-pătrat de egalitate a două seturi 

de frecvenţe [37, 38]; este opţiunea implicită pentru datele de tip cantitativ discret 

fi-pătra: această mărime este egală cu mărimea hi-pătrat normalizată de rădăcina pătratică a frecvenţei 

                                                 
32
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National Institute of Standards and Technology. 17 December 2004. (accessed July 2010) Available from: 
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33
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 Cantrell CD. Modern Mathematical Methods for Physicists and Engineers. Cambridge University Press, 2000. 
35

 Kruskal JB. Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a non metric hypothesis. 
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36

 Bolboacă SD, Jäntschi L, Sestraş AF, Sestraş RE, Pamfil DC. Pearson-Fisher Chi-Square Statistic Revisited. 

Submitted. 2010. 
37
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38

 Fisher RA. On the interpretation of χ2 from contingency tables, and the calculation of P. Journal of the Royal 
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 167 

combinate. 

Date binare: 

distanţa Euclidiană: calculată pe tabela de contingenţă de 2×2 ca SQRT(b+c) unde b şi c reprezintă 

celulele de pe diagonală corespunzătoare prezenţei în cazul unui item şi absente pentru celelalte 

itemuri 

pătratul distanţei Euclidiene: calculat ca numărul de cazuri discordante; ia valori minime de 0 fără a 

avea o limită superioară 

diferenţa mărimii: un indicator al asimetriei; ia valori în intervalul [0, 1] 

diferenţa tiparului: măsură a disimilarităţii ce ia valori în intervalul [0, 1], calculată ca bc/(n*2), unde n 

= numărul total de observaţii 

varianţa: calculată ca (b+c)/4n, ia valori în intervalul [0, 1] 

dispersia: indice de similaritate ce ia valori în intervalul [-1, 1] 

forma: mărime a distanţei ce ia valori în intervalul [0, 1] şi care penalizează asismetria nepotrivirilor 

potrivirea simplă: raportul dintre potriviri şi numărul total de valori; pondere egală se aplică atât 

potrivirilor căt şi nepotrivirilor 

lambda: Goodman and Kruskal's lambda; corespunde reducerii proporţionale a erorii utilizând un item 

pentru a obţine predicţia celorlalţi itemi; ia valori în intervalul [0, 1] 

Anderberg D [39]: reducerea reală a erorii utilizând un item pentru a obţine predicţia celorlalţi itemi – 

predicţie în ambele direcţii; ia valori între 0 şi 1 

Hamann [40]: acest indicator este reprezentat de diferenţa dintre potriviri şi nepotriviri raporta la 

numărul total de observaţii; ia valori în intervalul [-1, 1] 

Jaccard: absenţele comune nu sunt luate în considerare; se atribuie aceeaşi pondere şi potrivirilor şi 

nepotrivirilor; este cunoscut şi sub denumirea raţia de similaritate  

Kulczynski 1: este raportul dintre prezenţa asocierilor şi totalitatea nepotrivirilor; limita inferioară este 

0 iar cea superiorară ia orice valoare. Este teoretic nedefinit în cazul în care nu există nici o nepotrivire 

(dar unele programe asignează o valoare de 9999.999 în cazul unei valori nedefinire sau a unei valori 

mai mare decât 9999.999). 

Kulczynski 2: indicator bazat pe probabilitatea condiţionată ca o caracteriztică să fie prezentă pentru 

un item chiar dacă este prezentă şi la alţi itemi 

Lance şi Williams (cunoscut de asemenea ca şi coeficientul non-metric Bray-Curtis) [41]: calculat ca 

(b+c)/(2a+b+c), unde a reprezintă în tabela de contingenţă celula corespunzătoare cazurilor preznete în 

ambii itemi; ia valori în intervalul [0, 1] 

Ochiai [42]: forma binară a măsurii de similaritate cosin; ia valori în intervalul [0, 1] 

Rogers şi Tanimoto [43]: indicator care dă valoare dublă nepotrivirilor 

Russel şi Rao [44]: indicator implicit pentru date binare; ponderi egale sunt date atât potrivirilor cât şi 

nepotrivirilor 

Sokal şi Sneath 1: pondere dublă este dată potrivirilor 

Sokal şi Sneath 2: pondere dublă este dată nepotrivirilor şi absenţa asocierilor nu se ia în considerare 

Sokal şi Sneath 3: raportul dintre potriviri şi nepotriviri; limită inferioară de 0 şi superioară nedefinită.  

Sokal şi Sneath 4: bazat pe probabilitatea condiţionată ca o caracteriztică într-un item să potrivească 

valorii din alt item. Media valorile separate ale fiecărui item acţionând ca şi predictor pentru ceilalţi 

itemi este utilizată pentru a calcula această valoare. 

Sokal şi Sneath 5: media geometrică pătratică a probabilităţilor condiţionate a potrivirilor pozitive şi 
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negative; ia valori în intervalul [0, 1] 

Yule's Y (coefficient of cologation) [45]: funcţie a raportului încrucişat în tabela de contingenţă de 2×2 

fiind independentă de totalurile marginale. Ia valori în intervalul [-1, 1] 

Yule's Q: caz special al indicatorului gamma Goodman şi Kruskal; ia valori în intervalul [-1, 1] 

Acest tip de analiză permite gruparea compuşilor investigaţi în grupuri omogene pe baza unor 

caracteristici comune. 

Selectarea criteriului de similaritate / distanţă între cazuri. Similaritatea este o măsură a cât de similare 

sunt una faţă de cealaltă două valori. Distanţa este o măsură a cât de departe sunt două valori una faţă 

de cealaltă. Pentru valorile care sunt asemănătoare, distanţele au valori mici şi indicatorii de 

similaritate au valori mari. 

Statistica:  

Matricea de distanţă / similaritate 

Aparteneţa la un cluster pentru o singură soluţie sau pentru mai multe soluţii. 

Reprezentarea grafică: dendrograma sau a graficului de tip ţurţure. 

Metoda utilizată în clusterizare a fost metoda Ward pe variabile de tip interval, prin aplicarea pătratului 

distanţei Euclidiene. Metoda Ward utilizează o metodă de analiză a varianţelor pentru a evalua 

distanţele dintre clusteri. În general metoda este cunoscută ca fiind eficientă; apartenenţa la cluster este 

evaluată prin calcularea sumei totale a pătratelor deviaţiilor de la media clusterului respectiv. Criteriul 

de fuziune a clusterilor este producerea unei cât mai mici posibile creşteri a sumei pătratelor erorilor. 

Se aplică când nu avem nici un fel de informaţii a priori cu privire la numărul de clusteri. 

 

K-means cluster [46]: Se aplică atunci când există există o ipoteză în ceea ce priveşte numărul de 

clusteri asociaţi variabilelor / cazurilor de interes. Frecvent analiza ierarhică de clusterizare şi 

clusterizarea cu k-medii se utilizează succesiv. Metoda Ward se utilizează pentru a identificat numărul 

posibil de clusteri şi modalitatea în care aceştia fuzionează (reprezentarea prin dendograma). Ulterior, 

se aplică metoda k-means cluster utilizând informaţia obţinută din analiza anterioară în ceea ce 

priveşte numărul optim de clusteri. 

Tipuri de variabile: cantitative pe scală de tip interval sau raţie. Pentru date binare se recomandă 

utilizarea procedurii ierarhice de clusterizare. 

Statistica:  

Soluţia completă: valorile centrale iniţiale ale clusterilor, Anova 

Fiecare caz: informaţii ale clusterilor şi distanţa faţă de centrul clusterului. 

Calcularea distanţelor: distanţa Euclidiană 

 

Two-step cluster: volum de eşantion mare (> 1000 cazuri) sau variabile cantitative continue şi 

calitative. Această tehnică nu a fost aplicată pe seturile de compuşi investigate deoarece nu a fost 

îndeplinit criteriul 

 

4.1.1.1. Derivaţi carbochinone - activitate antitumorală 

Analiza ierarhică de clusteriza s-a realizat pe datele experimentale prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Date experimentale: derivaţi de carbochinone 
Mol TEuIFFDL GLCIicdI TAkaFcDL GLbIAcDR Prop 

cqd01 0.3221 0.9851 2.1948 49.8200 4.33 

cqd02 0.1903 1.0000 2.2578 49.2500 4.47 

cqd03 0.1930 0.9826 2.3021 52.8100 4.63 

cqd04 0.1601 1.0000 1.2754 55.9100 4.77 

cqd05 0.1675 0.9824 1.9046 49.7600 4.85 

cqd06 0.1460 1.0000 1.3150 56.0100 4.92 
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cqd07 0.1696 0.9824 1.6696 40.7500 5.15 

cqd08 0.0806 1.0000 2.3848 17.7280 5.16 

cqd09 0.0812 0.9826 1.0246 56.8800 5.46 

cqd10 0.0345 1.0000 1.1547 43.1100 5.57 

cqd11 0.0503 1.0000 1.0720 33.6700 5.59 

cqd12 0.0720 0.9826 1.0749 57.7400 5.6 

cqd13 -0.0512 0.9671 2.0179 39.7800 5.63 

cqd14 -0.0045 0.9824 0.8108 59.7600 5.66 

cqd15 0.0086 0.9826 0.7947 59.0300 5.68 

cqd16 0.1216 0.9826 1.0919 42.1800 5.68 

cqd17 -0.1179 0.9877 1.6973 41.1500 5.68 

cqd18 0.0911 1.0000 1.5281 34.0100 5.69 

cqd19 -0.0405 0.9671 1.9086 41.4200 5.76 

cqd20 -0.1422 0.9978 1.7685 42.1500 5.78 

cqd21 0.0658 0.9826 0.8301 58.3100 5.82 

cqd22 0.0345 0.9826 0.6881 58.7500 5.86 

cqd23 -0.0244 0.9589 1.7888 42.2200 6.03 

cqd24 -0.1048 0.9721 1.8220 39.1000 6.14 

cqd25 -0.0704 0.9721 1.7677 36.5000 6.16 

cqd26 -0.0795 0.9721 1.3575 41.7600 6.18 

cqd27 -0.0613 0.9721 1.4279 37.0900 6.18 

cqd28 -0.1709 0.9794 1.4822 42.1400 6.18 

cqd29 -0.1614 0.9877 1.1223 42.1600 6.21 

cqd30 -0.1384 0.9877 1.2224 41.4000 6.25 

cqd31 -0.1777 0.9826 1.0843 48.9500 6.39 

cqd32 -0.1159 0.9721 1.3030 41.9500 6.41 

cqd33 -0.0918 0.9721 1.6847 37.0900 6.41 

cqd34 0.0004 0.9626 0.5827 43.1400 6.45 

cqd35 -0.1305 0.9826 1.1679 34.1000 6.54 

cqd36 0.0643 0.9625 0.5645 42.7100 6.77 

cqd37 -0.0685 0.9824 1.0919 20.6680 6.90 

Rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de aglomerare în 

clusteri sunt redate în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Aglomerarea în clusteri: derivaţi de carbochinonă 

Pas 
Cluster combinat 

Coef 
Momentul în care apare clusterul 

Pasul următor 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 32 33 0.000 0 0 11 

2 27 28 0.000 0 0 3 

3 26 27 0.000 0 2 14 

4 16 17 0.000 0 0 5 

5 15 16 0.000 0 4 8 

6 11 12 0.000 0 0 13 

7 7 8 0.000 0 0 31 

8 15 18 0.000 5 0 12 

9 24 25 0.000 0 0 18 

10 19 20 0.001 0 0 21 

11 31 32 0.001 0 1 17 

12 14 15 0.001 0 8 26 

13 10 11 0.002 0 6 16 

14 26 29 0.002 3 0 18 

15 21 22 0.003 0 0 21 

16 10 13 0.005 13 0 26 

17 31 34 0.006 11 0 25 

18 24 26 0.008 9 14 20 

19 5 6 0.011 0 0 23 
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20 24 30 0.015 18 0 27 

21 19 21 0.020 10 15 30 

22 36 37 0.029 0 0 32 

23 4 5 0.037 0 19 29 

24 1 2 0.047 0 0 33 

25 31 35 0.060 17 0 32 

26 10 14 0.074 16 12 28 

27 23 24 0.095 0 20 34 

28 9 10 0.125 0 26 30 

29 3 4 0.161 0 23 31 

30 9 19 0.254 28 21 35 

31 3 7 0.429 29 7 33 

32 31 36 0.652 25 22 34 

33 1 3 1.047 24 31 36 

34 23 31 1.605 27 32 35 

35 9 23 4.865 30 34 36 

36 1 9 14.472 33 35 0 

Rezultatele din Tabelul 2 pune la dispoziţie soluţii pentru fiecare număr posibil de clusteri de la 

1 la 37 (37 fiind de fapt volumul eşantionului investigat). Analiza coeficienţilor evidenţiază 

următoarele: coeficientul de aglomerare în cazul unui singur cluster este egal cu 14.472; coeficientul 

de aglomerare în cazul a 2 clusteri este egal cu 4.865; coeficientul de aglomerare în cazul a 3 clusteri 

este egal cu 1.605; etc. (citirea se face ce la capătul inferior al coloanei spre cel puperior). 

Dendrograma asociată analziei este prezentată în Figura 45. 

 
Figura 45. Dendrograma proprietăţii de interes a derivaţilor de carbochinonă (Metoda Ward) 
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Sumarizarea rezultatelor în termeni de coeficienţi de aglomerare este prezentată în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Reorganizarea rezultatelor din Tabelul 2 
Nr clusteri CoefAglUltim CoefAglPrev Dif 

2 14.4720 4.8650 9.6070 

3 4.8650 1.6050 3.2600 

4 1.6050 0.6520 0.9530 

5 0.6520 0.4290 0.2230 

6 0.4290 0.2540 0.1750 

7 0.2540 0.1610 0.0930 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea mare pentru numărul de clusteri de interes;  

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Un punct clar de demarcare în ceea ce priveşte diferenţa este la nivelul 0.9530 (diferenţă de ordin de 

mărime) → analiza poate să fie reluată pentru un număr fix de 3 clusteri. În urma anlizei s-a obţinut 

apartenenţa fiecărui compus la un cluster după cum urmează: 

Cluster 1: compuşii 1-8 (8 compuşi) 

Cluster 2: compuşii 9-22 (14 compuşi) 

Cluster 3: compuşii 23-37 (15 compuşi) 

Parametrii statistici descriptive asociaţi fiecărui cluster pentru proprietatea de interes sutn prezentaţi în 

Tabelul 4. 

Tabelul 4. Parametrii statistici asociaţi clusterilor: analiza de clusterizare ierarhică (proprietatea de 

interes a carbochinonelor) 
Cluster n Min Max Media StErr 

1 8 4.33 5.16 4.7850 0.1058 

2 14 5.46 5.86 5.6757 0.0283 

3 15 6.03 6.90 6.3467 0.0630 

All 37 4.33 6.90 5.7551 0.1042 

n = volumul eşantionului; Min = valoarea minimă; 

Max = valoarea maximă; Media = media artimetică; 

StErr = eroarea standard. 

Aplicăm testul one-way ANOVA pentru a determina dacă există diferenţe semnificative statistic între 

grupuri (Tabelul 5). 

Tabelul 5. ANOVA: proprietarea investigată a derivaţilor de carbochinonă 
 SS df MS F p 

Între clusteri 12.866 2 6.433 136.238 5.84∙10
-17

 

În clusteri 1.605 34 0.047     

Total 14.472 36       

SS = suma pătratelor erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Analiza de clusterizare prin utilizarea metodei k-means cluster cu impunerea în căutare a 3 clusteri 

clasifică 3 compuşi în primul cluster (1-3, valoarea centrală a clusterului = 4.48), 20 de compuşi în cel 

de-al doiela cluster (4-23, valoarea centrală a custerului = 5.52) şi 14 compuşi în cel de-al treilea 

cluster (24-37, valoarea centrală a clusterului = 6.37). Parametrii statistici descriptivi pentru asociaţi 

analizei sunt redaţi în Tabelul 6. 

Tabelul 6. Parametrii statistici asociaţi clusterilor: analiza de clusterizare k-medii 
Cluster n Min Max Media StErr 

1 3 4.33 4.63 4.4767 0.0867 

2 20 4.77 6.03 5.5170 0.0792 

3 14 6.14 6.90 6.3693 0.0631 

All 37 4.33 6.90 5.7551 0.1042 

n = volumul eşantionului; Min = valoarea minimă; 

Max = valoarea maximă; Media = media artimetică; 

StErr = eroarea standard. 

Distanţa faţă de centrele finale ale clusterilor în analzia clusterilor pe baza mediilor este redată în 
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Tabelul 7.  

Tabelul 7. Matricea distanţei între centrele clusterelor: analiza de clusterizare pe baza mediilor 
Cluster 1 2 3 

1   1.040 1.893 

2 1.040   0.852 

3 1.893 0.852   

Rezultatele testului ANOVA obţinute pentru compararea mediilor celor 3 clusteri sunt redate în 

Tabelul 8. 

Tabelul 8. ANOVA: analiza de clusterizare pe baza mediilor 
 SS df MS F p 

Între clusteri 11.318 2 5.659 61.013 5.63∙10
-12

 

In clusteri 3.154 34 0.093     

Total 14.472 36       

SS = suma pătrateloer erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Analiza ierarhică de clasificare s-a aplicat pe proprietatea investigată a derivaţilor de 

carbocinone şi cei patru descriptori MDFV identificaţi ca aparţinând celui mai performant model 

qSAR [47]. Sumarizarea rezultatelor obţinute este prezentată în Tabelul 9. Deoarece variabilele nu 

aveau aceeaşi unitatea de măsură analiza de clusterizare s-a aplicat ulterior transformării datelor 

variabilelor ca şi date aparţinând intervalului 0-1. Dendrograma obţinută (Figura 46) în clasificare prin 

utilizarea atât a proprietăţii cât şi a descriptorilor MDFV este sumarizată în Tabelul 9. 

 
Figura 46. Dendrograma clasificării prin utilizarea proprietăţii şi a celor 4 descriptori MDFV 
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Tabelul 9. Coeficienţii asociaţi analizei ierarhice de clusterizare: proprietate & descriptori MDFV 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 11.94 7.79 4.15 

3 7.79 5.87 1.92 

4 5.87 4.83 1.04 

5 4.83 3.80 1.03 

6 3.80 3.01 0.79 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior 

Analiza rezultatelor prezentate în Tabelul 9 pune în evidenţă că numărul optim de clusteri este 2 (dacă 

analizăm ordinul de mărime).  

Testul ANOVA a fost aplicat pentru a identifica contribuţia semnificativă în clasificare pentru un 

număr fixat de doi clusteri. Parametrii statistici descriptivi asociaţi variabilelor sunt prezentaţi în 

Tabelul 10. 

Tabelul 10. Rezultate statistică descriptivă: clasificare pe baza proprietăţii şi a valorilor descriptorilor 

MDFV 
 Cluster Efect n m StDev StErr Min Max BCVar 

TEuIFFDL 

1   18 0.1102 0.0815 0.0192 -0.0045 0.3221   

2   19 -0.0885 0.0622 0.0143 -0.1777 0.0643   

Total   37 0.0082 0.1234 0.0203 -0.1777 0.3221   

Model 
Fix     0.0722 0.0119       

Random       0.0994     0.019475 

GLCIicdI 

1   18 0.9895 0.0087 0.0020 0.9824 1.0000   

2   19 0.9757 0.0103 0.0024 0.9589 0.9978   

Total   37 0.9824 0.0117 0.0019 0.9589 1.0000   

Model 
Fix     0.0096 0.0016       

Random       0.0069     8.96E-05 

TAkaFcDL 

1   18 1.4097 0.5724 0.1349 0.6881 2.3848   

2   19 1.4138 0.4182 0.0959 0.5645 2.0179   

Total   37 1.4118 0.4921 0.0809 0.5645 2.3848   

Model 
Fix     0.4991 0.0821       

Random       0.0821     -0.01347 

GLbIAcDR 

1   18 48.6377 11.4632 2.7019 17.7280 59.7600   

2   19 39.7620 5.6066 1.2862 20.6680 48.9500   

Total   37 44.0799 9.8993 1.6274 17.7280 59.7600   

Model 
Fix     8.9437 1.4703       

Random       4.4391     35.06175 

Prop 

1   18 5.2717 0.4948 0.1166 4.3300 5.8600   

2   19 6.2132 0.3430 0.0787 5.6300 6.9000   

Total   37 5.7551 0.6340 0.1042 4.3300 6.9000   

Model 
Fix     0.4235 0.0696       

Random       0.4709     0.433499 

n = volumul eşantionului; m = media aritmetică; StDev = deviaţia standard; 

StErr = eroarea standard; Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; 

BCVar = varianţa între componente  

Apartenenţa compuşilor la cei doi clusteri a fost după cum urmează: 

Cluster 1: cqd01, cqd02, cqd03, cqd04; cqd05; cqd06, cqd07, cqd08, cqd09, cqd10, cqd11, cqd12, 

cqd14, cqd15, cqd16, cqd18, cqd21 şi cqd22. 

Cluster 2: cqd13, cqd17, cqd19, cqd20, cqd23, cqd24, cqd25, cqd26, cqd27, cqd28, cqd29, cqd30, 

cqd31, cqd32, cqd33, cqd34, cqd35, cqd36 şi cqd37 

Rezultatele testului ANOVA sunt prezentate în Tabelul 11. Aşa cum rezultă din Tabelul 11 există un 

descriptor MDFV care nu are o contribuţie semnificativă în clasificare: TAkaFcDL. 
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Tabelul 11. Testul ANOVA: clasificare în funcţie de valorile proprietăţii şi descriptorilor MDFV 
Parametru Clusteri SS df MS F p 

TEuIFFDL  

Între 0.365244 1 0.365244 70.01103 7.22∙10
-10

 

În  0.182593 35 0.005217   

Total 0.547837 36     

GLCIicdI 

Între 0.001748 1 0.001748 19.0958 0.000106 

În  0.003204 35 9.15E-05   

Total 0.004951 36    

TAkaFcDL 

Între 0.000158 1 0.000158 0.000632 0.980082 

În  8.718812 35 0.249109   

Total 8.71897 36    

GLbIAcDR 

Între 728.1592 1 728.1592 9.103054 0.004733 

În  2799.673 35 79.99065   

Total 3527.832 36    

Prop 

Între 8.193264 1 8.193264 45.67429 7.85∙10
-8

 

În  6.278461 35 0.179385     

Total 14.47172 36       

De remarcat distribuţia mediile variabilelor în interiorul clusterilor (Figura 47). 

  

  

 
Figura 47. Contribuţii medii în interiorul clusterilor 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă următoarele: 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul TEuIFFDL 

(Statistica Welch = 68.992, df1 = 1, df2 = 31.80, p = 1.81∙10
-9

) 
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Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul GLCIicdI 

(Statistica Welch = 19.284, df1 = 1, df2 = 34.493, p = 1.07∙10
-4

) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul GLbIAcDR 

(Statistica Welch = 8.797, df1 = 1, df2 = 24.395, p = 0.007) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul Prop 

(Statistica Welch = 44.792, df1 = 1, df2 = 30.11, p = 2.01∙10
-7

). 

Distribuţia valorilor în cadrul claselor pentru variabilele cu contribuţie semnificativă statistic la 

clasificare sunt redate în Figura 48.  
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Figura 48. Distribuţia valorilor variabilelor cu contribuţie semnificativă statistic în clasificare 

Următoarele concluzii se pot desprinde pe baza analizei de clusterizare realizată pe derivaţii de 

carbochinone: 

Analiza ierarhică de cluterizare a permis identificarea numărului optim de clusteri: în ceea ce priveşte 

proprietatea măsurată a derivaţilor de carbochinonă clasificarea optimă se face prin utilizarea a 3 clase 

(mediile celor trei clase sunt: 4.7850 - 5.6757 - 6.3467). 

Utilizarea metodei k-means (ştiut fiind că numărul optim de clusteri este egal cu 3) clasifică diferit 

compuşii pe baza proprietăţii măsurate cu mediile pe cele trei clase egale cu: 4.48 – 5.52 – 6.37. 

Atât metode ierarhică de clasificare cât şi metoda k-medii s-au dovedit a fi semnificative statistic la un 

prag de semnificaţie de 5%. 

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate şi a descriptorilor 

moleculari ca şi variabile a identificat un număr optim de 2 clase.  

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate şi a descriptorilor 

moleculari atunci când se investighează moleculele a evidenţia un model semnificativ statistic dar cu 

diferențe semnificative statistic a mediilor doar a 3 descriptori MDFV şi respectiv a proprietăţii de 

interes. 

 

4.1.1.2. Compuşi organici - traversare barieră hemato-encefalică 

Analiza de clasificare pentru compuşii organici care traversează bariera hemato-encefalică s-a realizat 

pentru modelul următor. Modelul a fost obținut în conformitate cu principiile de analiză care se 
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regăsesc în [48-, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]: 
ŶlogBB = 0.5370(±0.30) - 8.4411(±4.42)×TLgFAIDI - 497.0205(±144.97)×GAmIAaDI + 

4.1129(±1.55)×TAgFIADL - 3.1303(±1.26)× TAgPIADL 

R = 0.7816 (95%CIr [0.6791-0.8541]), R2 = 0.6109; 

seest = 0.61; ntr = 81; Fest (p) = 30 (6.41·10-15) 

tX1 (p) = 3.59 (5.84·10-4); tX2 (p) = -3.80 (2.87·10-4); tX2 (p) = -6.83 (1.85·10-9);  

tX4 (p) = 5.30 (1.11·10-6); tX5 (p) = -4.96 (4.21·10-6); 

Rloo = 0.7334; R2loo = 0.5378; sloo = 0.65; Floo (p) = 22 (4.27·10-12); 

R (p) = 0.7816 (7.31·10-18); rsQ (p) = 0.7636 (9.18·10-17); 

ρ (p) = 0.7460 (8.91·10-16); τa (p) = 0.5568 (1.37·10-10); τb (p) = 0.5578 (1.53·10-10);  

τc (p) = 0.5499 (2.16·10-10); Γ (p) = 0.5589 (8.86·10-5) 

  

unde ŶlogBB = proprietatea estimată de modeluk MDFV; TLgFAIDI (X1), GAmIAaDI (X2), 

TAgFIADL (X3), and TAgPIADL (X4) = descriptori MDFV [66]; valorile din parantezele rotunde 

permit prin scădere respectiv adunare obţinerea intervalului de încredere de 95% asociat; R = 

coeficientul de corelaţie; R2 = coeficientul de determinare; sest = eroarea standard a estimatului; ntr = 
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volumul eşantionului – setul de învăţare; Fest (p) = valoarea statisticii Fisher (valoarea probabilităţii de 

eroare asociată statisticii F); t = valoarea statisticii Student; R2loo = pătratul coeficientului de cros 

validare în analiza lasă unul afară; sloo = eroarea standar a prezisului; Floo = statistica Fisher în 

analiza lasă-unul-afară; [] = limitele intervalului de confidenţă la un prag de semnificaţie de 5%; r = 

coeficientul de corelaţie Pearson între proprietatea observată şi valoarea estimată de către model; rsQ = 

coeficientul de corelaţie semi-cantitativ [67]; ρ = coeficientul de corelaţie al rangurilor Spearman [68]; 

τa, τb, τc = coeficienţi de corelaţie Kendall [69, 70]; Γ = coeficientul de corelaţie Gamma [71, 72, 73]. 

Analiza de clasificare s-a realizat pe baza datelor prezentate în Tabelul 12. 

Tabelul 12. Date experimentale: Compuşi organici ce traversează bariera hemato-encefalică 
Mol TLgFAIDI GAmIAaDI TAgFIADL* TAgPIADL* logBBB 

002_72108 0.0329 0.0052 -1.0252 -1.5745 -2.00 

004_2803 0.0205 0.0020 -1.4967 -2.0460 0.11 

005_4992 0.0014 0.0003 -1.1392 -1.6885 0.49 

006_3696 0.0008 0.0005 -1.0499 -1.5992 0.83 

008_50287 0.0565 0.0034 -0.8908 -1.4401 -0.82 

011_241 0.0003 0.0002 0.0000 0.0000 0.37 

012_7282 0.0015 0.0001 0.0000 0.0000 1.01 

013_11507 0.0015 0.0002 0.0000 0.0000 0.90 

014_3776 0.0320 0.0000 0.0000 0.0000 -0.15 

015_6560 0.0323 0.0001 0.0000 0.0000 -0.17 

018_6278 0.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 

020_3226 0.0969 0.0001 0.0000 0.0000 0.24 

022_9844 0.0332 0.0001 0.0000 0.0000 0.13 

023_3562 0.0427 0.0000 0.0000 0.0000 0.35 

024_8900 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.81 

028_947 0.0547 0.0000 -2.1915 -2.7408 0.03 

032_31300 0.0647 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 

033_1140 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.37 

034_2244 0.0640 0.0003 0.0000 0.0000 -0.50 

035_4737 0.0965 0.0005 -2.5462 -3.0955 0.12 

037_338 0.0639 0.0002 0.0000 0.0000 -1.10 

038_5566 0.0332 0.0005 -0.6629 -1.2122 1.44 

039_3121 0.0333 0.0002 0.0000 0.0000 -0.22 

040_2520 0.0311 0.0005 -2.2922 -2.8415 -0.70 

041_5726 0.1332 0.0012 -1.3222 -1.8715 -0.72 

043_5452 0.0012 0.0006 -0.9837 -1.5330 0.24 

045_192706 0.0331 0.0022 -0.9077 -1.4571 1.00 

050_4926 0.0008 0.0005 -1.0678 -1.6171 1.23 

051_4463 0.0328 0.0024 -0.8923 -1.4416 0.00 

052_3035905 0.0048 0.0017 -1.0524 -1.6017 -0.16 

054_3672 0.0329 0.0002 0.0000 0.0000 -0.18 

056_2153 0.0644 0.0037 -1.0929 -1.6422 -0.29 
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057_1983 0.0635 0.0002 -2.6518 -3.2010 -0.31 

058_948 0.0464 0.0000 -2.1915 -2.7408 0.03 

059_6348 0.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.60 

060_3715 0.0750 0.0006 -1.8896 -2.4389 -1.26 

061_5362440 0.1273 0.0038 -0.7268 -1.2761 -0.75 

062_4616 0.0735 0.0005 -1.8298 -2.3791 0.61 

064_2555 0.0323 0.0005 -1.4135 -1.9629 -0.35 

065_2160 0.0008 0.0003 -2.0325 -2.5818 0.88 

066_2995 0.0008 0.0005 -1.2238 -1.7731 1.00 

069_4205 0.0007 0.0024 -0.7032 -1.2525 0.53 

070_21844 0.0647 0.0006 0.0000 0.0000 0.40 

073_475100 0.0959 0.0025 -0.7642 -1.3135 -0.02 

077_14922095 0.0399 0.0033 -0.9777 -1.5270 -0.66 

078_2992532 0.0281 0.0025 -1.5270 -2.0763 -0.18 

080_10442225 0.0565 0.0046 -0.8054 -1.3548 -1.54 

081_10442293 0.0404 0.0037 -0.9069 -1.4562 -1.12 

082_9971484 0.0320 0.0003 -1.5994 -2.1487 -0.46 

084_3167851 0.0329 0.0006 -1.7270 -2.2763 0.30 

085_2276 0.0007 0.0002 -1.7386 -2.2879 -0.30 

086_72747 0.0008 0.0002 -1.4626 -2.0119 -0.06 

087_2519 0.0648 0.0037 -0.9751 -1.5244 -2.00 

088_2708 0.0535 0.0004 -2.9160 -3.4650 -1.60 

093_1775 0.0636 0.0004 -2.3112 -2.8605 -2.20 

094_4946 0.0324 0.0003 -3.1241 -3.6730 -1.20 

095_444349 0.1646 0.0004 -3.2560 -3.8060 -4.10 

096_6575 0.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 

097_450682 0.0923 0.0003 -2.4979 -3.0472 -0.52 

100_8036856 0.0281 0.0005 -1.9209 -2.4702 0.00 

101_8620184 0.0324 0.0002 -1.8035 -2.3528 -0.02 

103_BBCPD24 0.0004 0.0008 -1.1135 -1.6628 0.44 

105_6168 0.0426 0.0000 0.0000 0.0000 0.08 

106_T7 0.0008 0.0005 -2.0325 -2.5818 0.85 

107_23218171 0.0403 0.0029 -0.9200 -1.4693 -0.73 

108_BBCPD18 0.0404 0.0020 -0.8184 -1.3678 -0.27 

110_BBCPD16 0.0598 0.0046 -1.2836 -1.8329 -1.57 

113_YG16 0.0281 0.0001 -2.1441 -2.6934 -0.42 

115_5854406 0.0281 0.0024 -1.3487 -1.8980 -1.40 

116_117961 0.0646 0.0003 -1.9691 -2.5184 -0.43 

117_4916 0.0330 0.0003 -1.9150 -2.4643 0.25 

118_CBZEPO 0.0333 0.0003 -2.2938 -2.8431 -0.34 

120_114837 0.0429 0.0048 -0.7204 -1.2697 -0.30 

121_8560187 0.0740 0.0037 -0.7077 -1.2570 -1.34 

122_8267285 0.1056 0.0041 -0.7132 -1.2626 -1.82 

124_7972174 0.0429 0.0002 -1.0488 -1.5981 1.64 

125_8083053 0.0645 0.0020 -0.6744 -1.2237 0.16 

126_23342331 0.0323 0.0005 -1.7364 -2.2858 0.52 

127_23342332 0.0103 0.0004 -1.7167 -2.2660 0.39 

129_SKF93319 0.0324 0.0020 -1.1973 -1.7466 -1.30 

130_CBZ 0.0333 0.0002 -2.3290 -2.8783 0.00 

001_2756 # 0.0292 0.0040 -1.1630 -1.7123 -1.42 

003_51671 # 0.0597 0.0056 -1.1622 -1.7115 -1.06 

007_5039# 0.0412 0.0030 -1.0968 -1.6461 -1.23 

009_91769# 0.0002 0.0007 -1.0264 -1.5757 0.14 

010_6569# 0.0322 0.0001 0.0000 0.0000 -0.08 

016_7892# 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.97 
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017_580244# 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 1.04 

019_3283# 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.00 

021_702# 0.0322 0.0000 0.0000 0.0000 -0.16 

025_8058# 0.0012 0.0002 0.0000 0.0000 0.80 

026_3763# 0.0749 0.0001 0.0000 0.0000 0.42 

027_7296# 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.93 

029_8003# 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.76 

030_1031# 0.0322 0.0001 0.0000 0.0000 -0.16 

031_180# 0.0320 0.0000 0.0000 0.0000 -0.15 

036_5983# 0.0336 0.0025 -0.8784 -1.4277 0.08 

042_3658# 0.0426 0.0004 -1.3182 -1.8675 0.39 

044_2118# 0.0108 0.0023 -0.9736 -1.5229 0.04 

046_4192# 0.0429 0.0024 -1.0993 -1.6486 0.36 

048_5284371# 0.0329 0.0005 -1.3813 -1.9306 0.55 

049_2726# 0.0109 0.0005 -1.0757 -1.6250 1.06 

053_3043# 0.0639 0.0033 -1.1528 -1.7021 -1.30 

055_2206# 0.0327 0.0002 -1.9546 -2.5039 -2.00 

063_2554# 0.0323 0.0005 -1.4280 -1.9773 -0.14 

067_4184# 0.0007 0.0005 -0.8507 -1.4000 0.99 

068_166560# 0.0327 0.0005 -1.4609 -2.0102 0.82 

071_3151# 0.0735 0.0024 -0.6160 -1.1653 -0.78 

072_5073# 0.0643 0.0016 -0.7477 -1.2970 -0.67 

074_55482# 0.0393 0.0052 -1.0394 -1.5887 -1.88 

079_104391#35 0.0555 0.0049 -1.3810 -1.9303 -1.15 

083_10498206# 0.0319 0.0004 -1.5622 -2.1115 -0.24 

089_750# 0.0593 0.0000 -4.3890 -4.9380 -3.50 

091_5288826# 0.0639 0.0005 -1.3803 -1.9296 -2.70 

092_994# 0.0593 0.0002 -3.6720 -4.2210 -1.30 

102_BBCPD23# 0.0003 0.0008 -1.0947 -1.6440 0.69 

104_BBCPD26# 0.0002 0.0008 -1.0264 -1.5757 0.22 

109_BBCPD19# 0.0404 0.0047 -0.6374 -1.1867 -0.28 

111_BBCPD14# 0.0398 0.0039 -0.9918 -1.5411 -0.12 

114_YG19# 0.0281 0.0003 -2.4896 -3.0389 -1.30 

123_143157# 0.0108 0.0005 -1.4459 -1.9952 1.03 

128_ICI17148# 0.0286 0.0025 -1.5629 -2.1122 -0.04 

 values different at more than 3 decimals; 

# compounds in test set’ 

Rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii exprimată în scară logaritmică (Tabelul 13) pun în 

evidenţă existenţa unui număr optim de clase egal cu 2, respectiv egal cu 4. 

Tabelul 13. Sumarizarea rezultatelor: aglomerarea compuşilor 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 115.4226 40.6948 74.7278 

3 40.6948 26.1063 14.5885 

4 26.1063 14.1194 11.9869 

5 14.1194 9.5480 4.5714 

6 9.5480 5.7101 3.8378 

7 5.7101 3.9018 1.8083 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Distribuţia compuşilor în funcţie de utilizarea unui număr fix de clusteri a fost următoarea: 

2 clusteri (Figura 5): valorile centrale ale clusterilor -1.85 primul cluster şi 0.12 cel de-al doilea cluster 

Cluster 1: 21 compuşii (002_72108; 060_3715; 080_10442225; 087_2519; 088_2708; 093_1775; 

095_444349; 110_BBCPD16; 115_5854406; 121_8560187; 122_8267285; 129_SKF93319; 
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001_2756; 007_5039; 053_3043; 055_2206; 074_55482; 089_750; 091_5288826; 092_994 şi 

114_YG19).  

Cluster 2: 101 compuşii (cei care nu au fost menţionaţi anterior). 

Aşa cum reiese din reprezentarea grafică (Figura 49) există 2 compuşi care au fost clasificaţi ca 

aparţinând primului cluster dar care însă sunt valori extreme. Cu toate acestea, normalitatea proprietăţii 

măsurate nu poate fi respinsă la un prag de semnificaţie de 5% (statistica Kolmogorov-Smirnov = 

0.229, p = 0.1889; statistica Chi-Square = 1.6994, p = 0.1924). 

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

0.5 1 1.5 2 2.5

Cluster

lo
g
B

B
B

Clasa 1 - logBBB Clasa 2  - logBBB

  
Figura 49. Distribuţia valorilor logBBB în funcţie de cei 2 clusteri (valorile extreme corespund 

compuşilor 095_444349 şi respectiv 089_750) 

4 clusteri (Figura 50):  

Cluster 1: 18 compuşi (002_72108; 060_3715; 080_10442225; 087_2519; 088_2708; 093_1775; 

110_BBCPD16; 115_5854406; 121_8560187; 122_8267285; 129_SKF93319; 001_2756; 053_3043; 

055_2206; 074_55482; 091_5288826; 092_994 şi 114_YG19). 

Cluster 2: 81 compuşi (compuşii nespecificaţi ca aparţinând celorlaţi clusteri). 

Cluster 3: 2 compuşi (095_444349 şi 089_750) cu valorile extreme identificate în clusterul 1 al 

clasificării în 2 clase. 

Cluster 4: 21 compuşi (006_3696; 012_7282; 013_11507; 024_8900; 038_5566; 045_192706; 

050_4926; 065_2160; 066_2995; 106_T7; 124_7972174; 016_7892; 017_580244; 025_8058; 

027_7296; 029_8003; 049_2726; 067_4184; 068_166560; 102_BBCPD23 şi 123_143157). 

Şi în cazul clasificării în 4 clase există un compus ce poate fi considerat outlier (valoarea proprietăţii 

1.64, clusterul 4) şi respectiv un compus cu valoare extremă (valoarea proprietăţii 1.44). Dar, nici în 

acest caz normalitatea datelor experimentale pentru clsuterul 4 nu poate fi respinsă la un prag de 

semnificaţie de 5% (statistica Kolmogorov-Smirnov = 0.2255, p = 0.2026; statistica Chi-Square = 

0.3617, p = 0.5476) 
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Figura 50. Distribuţia valorilor logBBB în funcţie de cei 4 clusteri 
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Parametrii statistici pentru fiecare cluster în parte sunt prezentaţi în Tabelul 14 pentru analiza cu 2 

clusteri şi în Tabelul 15 pentru modelul de clasificare cu 4 clusteri. 

Tabelul 14. Parametrii statistici: modelul cu 2 clusteri 
Cluster n Min Max Media StDev 

1 21 -4.10 -1.23 -1.85 0.76 

2 101 -1.30 1.64 0.11 0.62 

n = volumul eşantionului; Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă;  

Media = media artimetică; StDev = deviaţia standard. 

Tabelul 15. Parametrii statistici: modelul cu 4 clusteri 
Cluster n Min Max Media StDev 

1 18 -2.70 -1.26 -1.66 0.40 

2 81 -1.23 0.61 -0.12 0.46 

3 2 -4.10 -3.50 -3.80 0.42 

4 21 0.69 1.64 0.98 0.22 

n = volumul eşantionului; Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; 

Media = media artimetică; StErr = eroarea standard. 

Modelul de clasificare care utilizează 2 clusteri s-a dovedit a fi semnificativ statistic (Tabelul 16) la fel 

ca şi modelul care a utilizat 4 clusteri (Tabelul 17). Pentru modelul de clasificare cu două clase 

varianţele s-au dovedit a fi omogene (statistica Levene = 0.278, df1 = 1, df2 = 120, p = 0.5987). 

Tabelul 16. ANOVA: compuşi organici – model cu 2 clusteri 

 SS df MS F p 

Între clusteri 67.221 1 67.211 167.290 1.60·10
-24

 

În clusteri 48.212 120 0.402   

Total 115.423 121    

SS = suma pătrateloer erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Tabelul 17. ANOVA: compuşi organici – model cu 4 clusteri 

 SS df MS F p 

Între clusteri 94.338 3 31.463 176.497 1.89·10
-43

 

În clusteri 21.035 118 0.178   

Total 115.423 121    

SS = suma pătrateloer erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Egalitatea mediilor pentru logBBB a fost analizată prin aplicarea testului Welch. Valoarea statisticii 

Welch a fost de 124.408 (df1 = 1, df2 = 25.555, p = 2.58·10-11) pentru 2 clusteri şi respectiv 224.963 

(df1 = 3, df2 = 4.805, p = 1.36·10-5). 

Rezultatul obţinut susţine existenţa unei diferenţe semnificative statistic între mediile logBBB atât 

pentru 2 cât şi pentru 4 clase în clasificarea bazată pe valoarea proprietăţii măsurate. 

Analiza rezultatelor testelor ANOVA evidenţiază două modele de clasificare semnificative statistic, 

modelul cu 4 clase fiind însă mai bun în termeni de semnificaţie. 

Analiza de clasificare a fost aplicată de asemenea pe logBBB şi cei 4 descriptiori MDFV utilizaţi de 

către modelul qSAR cu cel mai mare grad de performanţă. Analiza s-a aplicat prin impunerea de 

transformare a datelor în intervalul [0, +1] deoarece nu toate datele experimentale au avut aceeaşi 

unitate de măsură. Analiza a fost aplicată prin aplicarea metodei Wards şi a distanţei Euclidiene 

aplicată pe cazuri. 

Rezultatele analizei sunt prezentate în Tabelul 18. Din analiza rezultatelor din Tabelul 18 rezultă că 

numărul optim de clase este egal cu 2. 

Tabelul 18. Coeficienţii asociaţi analizei ierarhice de clusterizare: proprietate & descriptori MDFV 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 15.6439 10.8301 4.8138 
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3 10.8301 8.9003 1.9297 

4 8.9003 7.1415 1.7588 

5 7.1415 5.9716 1.1698 

6 5.9716 5.4456 0.5260 

7 5.4456 4.9549 0.4907 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior. 

Distribuţia compuşilor în funcţie per cluster prin impunerea unui număr de 2 clase a fost următoarea: 

Cluster 1: 11 compuşi (057_1983; 088_2708; 093_1775; 094_4946; 095_444349; 097_450682; 

055_2206; 089_750; 091_5288826; 092_994 şi 114_YG19) 

Cluster 2: 111 compuşi (restul compuşilor ne-enumeraţi anterior). 

Testul ANOVA a fost aplicat pentru a identifica contribuţia semnificativă în clasificare pentru un 

număr fixat de trei clusteri. Mediile variabilelor incluse în analiză în funcţie de cluster au fost 

următoarele: 

Variabile incluse 

în clasificare 

Clasa 

1 2 

TLgFAIDI 0.0648 0.0347 

GAmIAaDI 0.0003 0.0013 

TAgFIADL -2.7857 -0.9341 

TAgPIADL -3.3349 -1.3300 

logBBB -1.88 -0.05 

Parametrii statistici descriptivi asociaţi variabilelor sunt prezentaţi în Tabelul 19. 

Tabelul 19. Rezultate statistică descriptivă: clasificare pe baza proprietăţii şi a valorilor descriptorilor MDFV 
Variable Cluster Effects n m StDev StErr Min Max BCVar 

TLgFAIDI 

1   11 0.0648 0.0379 0.0114 0.0281 0.1646   

2   111 0.0347 0.0287 0.0027 0.0002 0.1332   

Total   122 0.0374 0.0307 0.0028 0.0002 0.1646   

Model 
Fixed     0.0295 0.0027       

Random       0.0187     0.0004 

GAmIAaDI 

1   11 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0005   

2   111 0.0013 0.0016 0.0001 0.0000 0.0056   

Total   122 0.0012 0.0015 0.0001 0.0000 0.0056   

Model 
Fixed     0.0015 0.0001       

Random       0.0006     0.0000 

TAgFIADL 

1   11 -2.7857 0.8239 0.2484 -4.3890 -1.3803   

2   111 -0.9341 0.7123 0.0676 -2.5462 0.0000   

Total   122 -1.1011 0.8949 0.0810 -4.3890 0.0000   

Model 
Fixed     0.7223 0.0654       

Random       1.1897     1.6881 

TAgPIADL 

1   11 -3.3349 0.8238 0.2484 -4.9380 -1.9296   

2   111 -1.3300 0.9262 0.0879 -3.0955 0.0000   

Total   122 -1.5108 1.0810 0.0979 -4.9380 0.0000   

Model 
Fixed     0.9181 0.0831       

Random       1.2852     1.9677 

logBBB 

1   11 -1.8845 1.1777 0.3551 -4.1000 -0.3100   

2   111 -0.0528 0.7861 0.0746 -2.0000 1.6400   

Total   122 -0.2180 0.9767 0.0884 -4.1000 1.6400   

Model 
Fixed     0.8258 0.0748       

Random       1.1745     1.6436 

n = volumul eşantionului; m = media aritmetică; StDev = deviaţia standard; 

StErr = eroarea standard; Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; 

BCVar = varianţa între componente 

Omogenitatea varianţelor este asigurată la nivelul clusterilor pentru toate variabilele cu excepţia 
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GAmIAaDI (statistica Levene = 24.790, df1 = 1, df2 = 120, p = 2.17·10-6).  

Rezultatele testului ANOVA sunt prezentate în Tabelul 20. De remarcat distribuţia mediile variabilelor 

în interiorul clusterilor (Figura 51). Aşa cum rezultă din Tabelul 20 nu există nici un descriptor MDFV 

fără contribuţie semnificativă în clasificare. 

Tabelul 20. Testul ANOVA: clasificare în funcţie de valorile proprietăţii şi descriptorilor MDFV 
Variabila Clusteri SS df MS F p 

TLgFAIDI 

Între 0.009 1 0.009 10.452 0.0016 

În 0.105 120 0.001     

Total 0.114 121       

GAmIAaDI 

Între 0.000 1 0.000 4.587 0.0342 

În 0.000 120 0.000     

Total 0.000 121       

TAgFIADL 

Între 34.311 1 34.311 65.770 4.93·10
-13

 

În 62.601 120 0.522     

Total 96.912 121       

TAgPIADL 

Între 40.229 1 40.229 47.724 2.52·10
-10

 

În 101.155 120 0.843   

Total 141.384 121    

logBBB 

Între 33.581 1 33.581 49.237 1.45·10
-10

 

În 81.842 120 0.682     

Total 115.423 121       
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Figura 51. Contribuţii medii în interiorul clusterilor 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă următoarele: 
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Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul TLgFAIDI 

(Statistica Welch = 6.616, df1 = 1, df2 = 11.165, p = 0.026) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul GAmIAaDI 

(Statistica Welch = 43.091, df1 = 1, df2 = 119.930, p = 1.40∙10
-9

) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul TAgFIADL 

(Statistica Welch = 51.722, df1 = 1, df2 = 11.531, p = 1.37∙10
-5

) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru descriptorul TAgPIADL 

(Statistica Welch = 57.895, df1 = 1, df2 = 12.644, p = 4.56∙10
-6

) 

Diferenţă semnificativă statistic în ceea ce priveşte mediile în clusteri pentru logBBB (Statistica Welch 

= 25.485, df1 = 1, df2 = 10.901, p = 3.84∙10
-4

). 

Distribuţia valorilor în cadrul claselor pentru variabilele cu contribuţie semnificativă statistic la 

clasificare sunt redate în Figura 52. 
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Figura 52. Distribuţia valorilor variabilelor cu contribuţie semnificativă statistic în clasificare 

Următoarele concluzii se pot desprinde pe baza analizei de clusterizare realizată pe compuşii organici 
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cu proprietatea de traversare a barierei hemato-encefalice: 

Analiza ierarhică de cluterizare a permis identificarea numărului optim de clusteri: în ceea ce priveşte 

logBBB a compuşilor organici investigaţi clasificarea optimă se face prin utilizarea a 2 sau a 4 clase. 

Utilizarea metodei k-means (ştiut fiind că numărul optim de clusteri este egal cu 2/4) clasifică diferit 

compuşii pe baza valorilor logBBB. 

Atât metode ierarhică de clasificare cât şi metoda k-medii s-au dovedit a fi semnificative statistic la un 

prag de semnificaţie de 5%. 

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate şi a descriptorilor 

moleculari ca şi variabile a identificat un număr optim de 2 clase.  

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate şi a descriptorilor 

moleculari atunci când se investighează moleculele a evidenţia un model semnificativ statistic în care 

fiecare variabilă s-a dovedit a avea o contribuţie semnificativă statistic în clasificare. 

 

4.1.1.3 Derivaţi de sulfonamide - inhibitorii anhidrazei carbonice II & Taxoizi - inhibiţia creşterii celulare 

Sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice 

Analiza de clasificare pentru s-a realizat pe baza datelor prezentate în Tabelul 21. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 22. 

Tabelul 21. Date experimentale: sulfonamine – inhibitori ai anhidtrazei carbonice 
Mol logKI TLhFPFdR GMpFFIdI TEmFIIDI 

s001 1.079 57020 0.004158 2.1796 

s002 0 27029 0.010253 4.093 

s003 0.579 30290 0.014911 4.608 

s004 0.255 25882 0.019949 6.086 

s005 0.204 26191 0.012819 4.423 

s006 0.278 28274 0.014106 4.7 

s007 2.217 83760 0.02023 5.193 

s008 2.369 82130 0.027891 6.856 

s009 2.238 104750 0.017316 5.1 

s010 2.411 103650 0.026936 7.04 

s011 1.939 78850 0.016022 4.586 

s012 2.423 92850 0.020031 5.14 

s013 2.017 92850 0.018626 5.14 

s014 1.886 92850 0.017551 5.14 

s015 1.146 29532 0.011013 3.0836 

s016 0.903 46260 0.010377 3.682 

s017 1.579 122670 0.006149 3.774 

s018 0.954 70180 0.012339 4.606 

Tabelul 22. Sumarizarea coeficienţilor de aglomerare în analiza de clusterizare ierhică pentru 

sulfonamide 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 8.5365 3.3920 5.1445 

3 3.3920 2.0467 1.3453 

4 2.0467 1.2821 0.7647 

5 1.2821 1.0105 0.2716 

6 1.0105 0.7561 0.2544 

7 0.7561 0.5686 0.1875 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Dendrograma asociată analizei este prezentată în Figura 53 

Un punct clar de demarcare în ceea ce priveşte diferenţa este la nivelul 1.3453 (diferenţă de ordin de 

mărime) → analiza poate să fie reluată pentru un număr fix de 2 clusteri. În urma anlizei s-a obţinut 
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http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s016
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s017
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s018
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apartenenţa fiecărui compus la un cluster după cum urmează: 

Cluster 1 (media per cluster egală cu 2.120): 9 compuşi (s007; s008; s009; s010; s011; s012; s013; 

s014 şi s017) 

Cluster 2 (media per cluster egală cu 0.600): 9 compuşi (restul compuşilor nespecificaţi anterior). 

Parametrii statisticii descriptive pentru cei doi clusteri, modelul cu efecte fixe şi respectiv random sunt 

prezantaţi în Tabelul 23. Figura 10 prezintă distribuţia valorilor logKI per cluster, respectiv distribuţia 

mediei per clasă. Distribuţia normală a valorilor logKI nu a putut fi respinsă pentru nici unul din 

clusteri la un prag de semnificaţie de 5%. 

 
Figura 53. Sulfoamine: dendrograma 

Tabelul 23. Parametrii statistici asociaţi clusterilor: modelul cu efecte fixe şi random pentru 

sulfonamide 
Cluster Effect m m StDev StErr Min Max BCVar 

1  9 2.1199 0.2856 0.0952 1.5790 2.4230  

2  9 0.5998 0.4308 0.1436 0.0000 1.1460  

Total  18 1.3598 0.8587 0.2024 0.0000 2.4230  

Model 

Fixed   0.3655 0.0861    

Random    0.7601   1.14053 

n = volumul eşantionului; m = media aritmetică; StDev = deviaţia standard; StErr = eroarea 

standard; 

Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; Media = media artimetică; BCVar = between 

component variance 

Varianţele în cei doi clusteri s-au dovedit a fi omogene (Levene statistic = 3.642, df1 = 1, df2 = 16, p = 

0.0744). Rezultatele obţinute în urma aplicării testului ANOVA sunt redate în Tabelul 24. 

Tabelul 24. ANOVA: proprietarea sulfonaminelor investigate 
 SS df MS F p 

Între clusteri 10.398 1 10.398 77.843 1.52∙10
-7

 

În clusteri 2.137 16 0.134     

Total 12.536 17       

SS = suma pătratelor erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă o diferenţă semnificativă 

statistic între mediile logKI ale celor doi clusteri (Statistica Welch = 77.843, df1 = 1, df2 = 13.894, p = 

4.56∙10
-7

). 
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Figura 54. Sulfoamine: distribuţia valorilor, respectiv a mediei 

Analiza de clusterizare s-a aplicat în continuare pentru proprietate şi respectiv cei trei descriptori 

MDFV ulterior transformării tuturor variabilelor în intervalul [0, 1]. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 25. Dendrograma asociată analizei de clusterizare 

ierarhică este redată în Figura 55. 

Tabelul 25. Sumarizarea rezultatelor: coeficienţi de aglomerarea prop + MDFV sulfonamide 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 6.6061 3.8359 2.7703 

3 3.8359 3.1138 0.7221 

4 3.1138 2.3938 0.7200 

5 2.3938 1.8595 0.5343 

6 1.8595 1.5519 0.3076 

7 1.5519 1.2687 0.2832 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Rezulatele prezentate în Tabelul 25 au indicat reluarea analizei de clusterizare cu un număr de 2 

clusteri.  

 
Figura 55. Sulfonamine: dendrograma în analiza ierarhică de clusterizare (prop & descriptori MDFV) 

Distribuţia compuşilor în funcţie de utilizarea unui număr fix de 2 clusteri a fost următoarea: 
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Cluster 1: 9 compuşi (s007; s008; s009; s010; s011; s012; s013; s014 şi s017) 

Cluster 2: 9 compuşi (restul compuşilor nespecificaţi ca aparţinând clusterului 1). 

Testul ANOVA a fost aplicat pentru a identifica contribuţia în clasificare a fiecărei variabile utilizate 

iar rezultatele sunt prezentate în Tabelul 26. 

Tabelul 26. Rezultate statistică descriptivă: clasificare pe baza proprietăţii şi a valorilor descriptorilor MDFV 
Variabila Clustrer Efect n Mean StDev StErr Minimum Maximum BCVar 

logKI 

1   9 2.1199 0.2856 0.0952 1.5790 2.4230   

2   9 0.5998 0.4308 0.1436 0.0000 1.1460   

Total   18 1.3598 0.8587 0.2024 0.0000 2.4230   

Model 
Fix     0.3655 0.0861       

Random       0.7601     1.1405 

TLhFPFdR 

1   9 94929 13703 4568 78850 122670   

2   9 37851 16193 5398 25882 70180   

Total   18 66390 32774 7725 25882 122670   

Model 
Fix     15000 3535       

Random       28539     1.60E+09 

GMpFFIdI 

1   9 0.0190 0.0064 0.0021 0.0061 0.0279   

2   9 0.0122 0.0043 0.0014 0.0042 0.0199   

Total   18 0.0156 0.0063 0.0015 0.0042 0.0279   

Model 
Fix     0.0054 0.0013       

Random       0.0034     0.0000 

TEmFIIDI 

1   9 5.3299 1.0251 0.3417 3.7740 7.0400   

2   9 4.1624 1.1059 0.3686 2.1796 6.0860   

Total   18 4.7461 1.1962 0.2819 2.1796 7.0400   

Model 
Fix     1.0663 0.2513       

Random       0.5838     0.5552 

Omogenitatea varianţelor este asigurată la nivelul clusterilor pentru toate variabilele cu excepţia (df1 = 

1, df2 = 16, statistica Levene – logKI = 3.642 (p = 0.074); statistica Levene – TLhFPFdR = 0.627 (p = 

0.440); statistica Levene – GMpFFIdI = 0.587 (p = 0.455); statistica Levene – TEmFIIDI = 0.065 (p = 

0.803)). 

Rezultatele testului ANOVA sunt prezentate în Tabelul 27.  

Tabelul 27. Testul ANOVA: clasificare în funcţie de valorile proprietăţii şi descriptorilor MDFV 
Variabila Cluster SS df MS F p 

logKI 

Între 10.3983 1 10.3983 77.8434 1.52·10
-7

 

În 2.1373 16 0.1336     

Total 12.5356 17       

TLhFPFdR 

Între 1.47·1010 1 1.47·1010 65.1601 4.93·10
-7

 

În 3.6·109 16 2.25·108     

Total 1.83·1010 17       

GMpFFIdI 

Între 2.06·10-4 1 2.06·10-4 7.0226 0.0175 

În 4.68·10-4 16 2.93·10-5     

Total 6.74·10-4 17       

TEmFIIDI 

Între 6.1341 1 6.1341 5.3953 0.0337 

În 18.1908 16 1.1369     

Total 24.3249 17       

De remarcat distribuţia mediile variabilelor în interiorul clusterilor (Figura 56). Aşa cum rezultă din 

Tabelul 27 nu există nici un descriptor MDFV fără contribuţie semnificativă în clasificare. 
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Figura 56. Contribuţii medii în clusteri (prop & descriptori MDFV) 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă următoarele diferenţe 

semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 5%: 

Mediile în clusteri pentru logKII (Statistica Welch = 77.843, df1 = 1, df2 = 13.894, p = 4.56∙10
-7

) 

Mediile în clusteri pentru descriptorul TLhFPFdR (Statistica Welch = 65.160, df1 = 1, df2 = 15.574, p 

= 5.95∙10
-7

) 

Mediile în clusteri pentru descriptorul GMpFFIdI (Statistica Welch = 7.023, df1 = 1, df2 = 13.959, p = 

0.0191) 

Mediile în clusteri pentru descriptorul TEmFIIDI (Statistica Welch = 5.395, df1 = 1, df2 = 15.909, p = 

0.0338). 

Distribuţia valorilor în cadrul claselor pentru variabilele cu contribuţie semnificativă statistic la 

clasificare sunt redate în Figura 57. 

Următoarele concluzii se pot desprinde pe baza analizei de clusterizare realizată pe compuşii organici 

cu proprietatea de traversare a barierei hemato-encefalice: 

Analiza ierarhică de cluterizare a permis identificarea numărului optim de clusteri: clasificarea optimă 

se face atât în ceea ce priveşte logKI cât şi în ceea ce priveşte logKI şi descriptorii MDFV ai modelului 

cu 2 clusteri 

Utilizarea metodei k-means (ştiut fiind că numărul optim de clusteri este egal cu 2) clasifică identic 

compuşii indiferent dacă clasificarea se realizează doar pe baza valorii logKI sau pe baza valorilor 

logKI şi a descriptorilor din model. 

Atât metode ierarhică de clasificare cât şi metoda k-medii s-au dovedit a fi semnificative statistic la un 

prag de semnificaţie de 5%. 

Toate variabilele (logKI şi descriptori MDFV) s-au dovedit a avea o contribuţie semnificativă statistic 

în clasificare. 
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Figura 57. Distribuţia valorilor variabilelor cu contribuţie semnificativă statistic în clasificare (prop & 

descriptori MDFV) 

Clasificarea în cazul sulfonaminelor cu activitate inhibitorie a anhidrazei carbonice este indicată a se 

realiza utilizând doar valorile logKI deoarece clasificarea este identică în cazul utilizării valorilor 

logKI sau a valorilor logKI & a descriptorilorMDFV. 

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate şi a descriptorilor 

moleculari atunci când se investighează moleculele a evidenţia un model semnificativ statistic în care 

fiecare variabilă s-a dovedit a avea o contribuţie semnificativă statistic în clasificare. 

 

Taxoizi – inhibitori ai creşterii celulare 

Analiza de clasificare pentru s-a realizat pe baza datelor prezentate în Tabelul 28 [74]. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 29. 

Tabelul 28. Date experimentale: taxoizi – inhibitori ai creşterii celulare 
Mol logIC50 TAcAIiDR TQKCPfdL TMiIPpdL 

tax001 1.66 71930000.00 8.05 3.30 

tax002 1.37 71930000.00 8.09 3.30 

tax003 0.77 71930000.00 8.12 2.48 

tax004 1.18 71930000.00 8.02 2.48 

tax005 1.09 71930000.00 8.16 2.48 

tax007 1.39 71930000.00 7.98 2.48 

tax008 1.74 71930000.00 8.16 3.30 

tax009 0.77 71930000.00 8.19 2.48 

tax010 -1.20 19881000.00 7.28 2.48 

tax011 -1.28 26462000.00 7.43 2.48 

                                                 
74

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Structure-activity relationships of taxoids: a molecular descriptors family approach. Archives 

of Medical Science 2008;4(1):7-15. 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax001
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax002
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax003
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax004
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax005
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax007
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax008
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax009
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax010
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax011
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tax012 -1.00 17061000.00 6.99 2.48 

tax013 -1.54 22708000.00 7.38 2.48 

tax014 -1.32 19881000.00 7.28 2.48 

tax015 -1.60 14493000.00 7.38 2.48 

tax016 -0.34 19881000.00 6.93 2.48 

tax017 -0.64 34350000.00 7.61 2.48 

tax018 -2.00 19881000.00 7.57 2.48 

tax019 -1.78 19881000.00 7.17 1.10 

tax020 -0.62 26462000.00 7.38 2.48 

tax021 -1.20 14493000.00 7.17 2.48 

tax022 -0.48 26462000.00 6.87 2.48 

tax023 -1.36 14493000.00 7.22 2.48 

tax024 -2.00 19881000.00 7.66 2.48 

tax025 -1.90 19881000.00 7.43 2.48 

tax026 -1.91 14493000.00 7.17 2.48 

tax027 -1.18 19881000.00 7.28 2.48 

tax028 -0.59 34350000.00 7.66 2.48 

tax029 -1.85 26462000.00 7.90 2.48 

tax030 -1.91 26462000.00 7.66 2.48 

tax031 -1.57 19881000.00 7.38 2.48 

tax032 -2.00 19881000.00 7.48 2.48 

tax033 -0.64 26462000.00 7.22 2.48 

tax034 -2.00 26462000.00 7.78 2.48 

tax035 -1.32 19881000.00 7.38 2.48 

Tabelul 29. Sumarizarea coeficienţilor de aglomerare în analiza de clusterizare ierhică pentru taxoizi 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 22.2224 9.3170 12.9053 

3 9.3170 5.6183 3.6988 

4 5.6183 3.3163 2.3020 

5 3.3163 2.5600 0.7563 

6 2.5600 1.9775 0.5825 

7 1.9775 1.5050 0.4725 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Dendrograma asociată analizei este prezentată în Figura 58. Un punct clar de demarcare în ceea ce 

priveşte diferenţa este la nivelul 3.6988 (diferenţă de ordin de mărime) → analiza poate să fie reluată 

pentru un număr fix de 2 clusteri. În urma analizei s-a obţinut apartenenţa fiecărui compus la un cluster 

după cum urmează: 

Cluster 1 (media per cluster egală cu 1.25): 8 compuşi (tax001; tax002; tax003; tax004; tax005; 

tax007; tax008 şi tax009) 

Cluster 2 (media per cluster egală cu -1.36): 26 compuşi (restul compuşilor nespecificaţi anterior). 

Parametrii statisticii descriptive pentru cei doi clusteri, modelul cu efecte fixe şi respectiv random sunt 

prezantaţi în Tabelul 30. 

Tabelul 30. Parametrii statistici asociaţi clusterilor: modelul cu efecte fixe şi random pentru taxoizi 
Cluster Effect n m StDev StErr Min Max BCVar 

1   8 1.2463 0.3652 0.1291 0.77 1.74   

2   26 -1.3550 0.5404 0.1060 -2.00 -0.34   

Total   34 -0.7429 1.2263 0.2103 -2.00 1.74   

Model 
Fix     0.5072 0.0870       

Random       1.4696     3.3622 

n = volumul eşantionului; m = media aritmetică; StDev = deviaţia standard; StErr = eroarea 

standard; Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; Media = media artimetică; BCVar = 

between component variance 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax012
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax013
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax014
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax015
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax016
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax017
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax018
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax019
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax020
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax021
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax022
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax023
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax024
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax025
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax026
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax027
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax028
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax029
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax030
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax031
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax032
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax033
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax034
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax035


 192 

 
Figura 58. Taxoizi: dendrograma - analiza ierarhică de clasificare 

Figura 59 prezintă distribuţia valorilor logIC50 per cluster, respectiv distribuţia mediei per clasă. 

Distribuţia normală a valorilor logIC50 nu a putut fi respinsă pentru nici unul din clusteri la un prag de 

semnificaţie de 5%. 
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Figura 59. Sulfoamine: distribuţia valorilor, respectiv a mediei 
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Varianţele în cei doi clusteri s-au dovedit a fi omogene (Levene statistic = 1.938, df1 = 1, df2 = 32, p = 

0.1735). Rezultatele obţinute în urma aplicării testului ANOVA sunt redate în Tabelul 31. 

Tabelul 31. ANOVA: proprietarea taxoizilor investigaţi 
 SS df MS F p 

Între clusteri 41.40 1 41.40 160.89 5.02∙10
-14

 

În clusteri 8.23 32 0.26     

Total 49.63 33       

SS = suma pătratelor erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă o diferenţă semnificativă statistic 

între mediile logKI ale celor doi clusteri (Statistica Welch = 242.54, df1 = 1, df2 = 17.399, p = 1.18∙10
-

11
). 

Analiza de clusterizare s-a aplicat în continuare pentru proprietate şi respectiv cei trei descriptori 

MDFV ulterior transformării tuturor variabilelor în intervalul [0, 1]. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 32.  

Tabelul 32. Sumarizarea rezultatelor: coeficienţi de aglomerarea prop + MDFV taxoizi 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 11.5254 5.4248 6.1006 

3 5.4248 4.4371 0.9877 

4 4.4371 3.8170 0.6201 

5 3.8170 3.2028 0.6142 

6 3.2028 2.6451 0.5578 

7 2.6451 2.1404 0.5047 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu 

valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare 

anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Rezulatele prezentate în Tabelul 32 au indicat reluarea analizei de clusterizare cu un număr de 2 

clusteri. Dendrograma asociată analizei de clusterizare ierarhică este redată în Figura 60. 

 
Figura 60. Taxoizi: dendrograma în analiza ierarhică de clusterizare (prop & descriptori MDFV) 
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Distribuţia compuşilor în funcţie de utilizarea unui număr fix de 2 clusteri a fost următoarea: 

Cluster 1: 8 compuşi (tax001; tax002; tax003; tax004; tax005; tax007; tax008 and tax009) 

Cluster 2: 24 compuşi (restul compuşilor nespecificaţi ca aparţinând clusterului 1). 

Testul ANOVA a fost aplicat pentru a identifica diferenţe semificative statistic a variabilelor în clusteri 

iar rezultatele sunt prezentate în Tabelul 33. Omogenitatea varianţelor este asigurată la nivelul 

clusterilor doar pentru logIC50 (df1 = 1, df2 = 32, statistica Levene = 1.938 (p = 0.174). Următoarele 

rezultate au fost obţinute pentru descriptorii MDFV: 

TAcAIiDR: statistica Levene = 15.869 (p = 0.000367) 

TQKCPfdL: statistica Levene = 5.297 (p = 0.028018) 

TMiIPpdL: statistica Levene = 9.138 (p = 0.004899) 

Tabelul 33. Rezultate statistică descriptivă: clasificare pe baza proprietăţii şi a valorilor descriptorilor MDFV 
Variabila Cluster Efect n m StDev StErr Min Max BCVar 

logIC50 

1   8 1.2463 0.3652 0.1291 0.77 1.74   

2   26 -1.3550 0.5404 0.1060 -2 -0.34   

Total   34 -0.7429 1.2263 0.2103 -2 1.74   

Model 
Fixe     0.5072 0.0870       

Random       1.4696     3.3622 

TAcAIiDR 

1   8 7.19·107 0.00 0.00 7.19·107 7.19·107   

2   26 2.19·107 5.46·106 1.07·106 1.45·107 3.44·107   

Total   34 3.37·107 2.20·107 3.78·106 1.45·107 7.19·107   

Model 
Fixe     4.82·106 8.27·105       

Random       2.83·107     1.25·10
15

 

TQKCPfdL 

1   8 8.0938 0.0745 0.0263 7.9780 8.1890   

2   26 7.3700 0.2529 0.0496 6.8680 7.9020   

Total   34 7.5403 0.3831 0.0657 6.8680 8.1890   

Model 
Fixe     0.2262 0.0388       

Random       0.4080     0.2578 

TMiIPpdL 

1   8 2.7891 0.4198 0.1484 2.4849 3.2960   

2   26 2.4316 0.2719 0.0533 1.0986 2.4849   

Total   34 2.5157 0.3422 0.0587 1.0986 3.2960   

Model 
Fixe     0.3103 0.0532       

Random       0.1967     0.0560 

Rezultatele testului ANOVA sunt prezentate în Tabelul 34. De remarcat distribuţia mediile variabilelor 

în interiorul clusterilor (Figura 61).  

Tabelul 34. Testul ANOVA: clasificare în funcţie de valorile proprietăţii şi descriptorilor MDFV 

Variabila Cluster SS df MS F p 

logIC50 

Între 41.40 1 41.40 160.89 5.02·10
-14

 

În 8.23 32 0.26     

Total 49.63 33       

TAcAIiDR 

Între 1.53·1016 1 1.53·1016 657.61 6.61·10
-23

 

În 7.44·1014 32 2.33·1013     

Total 1.60·1016 33       

TQKCPfdL 

Între 3.20 1 3.20 62.62 4.97·10
-9

 

În 1.64 32 0.05     

Total 4.84 33       

TMiIPpdL 

Între 0.78 1 0.78 8.12 0.0076 

În 3.08 32 0.10     

Total 3.86 33       

Aşa cum rezultă din Tabelul 34, mediile tuturor descriptorilor sunt semnificativ diferite între clusteri. 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor a pus în evidenţă următoarele diferenţe 

semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 5%: 
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Figura 61. Taxoizi: Contribuţii medii în clusteri (prop & descriptori MDFV) 

 

Mediile în clusteri pentru logIC50 (Statistica Welch = 242.543, df1 = 1, df2 = 17.399, p = 1.18∙10
-7

) 

Mediile în clusteri pentru descriptorul TQKCPfdL (Statistica Welch = 166.153, df1 = 1, df2 = 32.000, 

p = 3.25∙10
-14

) 

Mediile în clusteri pentru descriptorul TMiIPpdL (Statistica Welch = 5.138, df1 = 1, df2 = 8.882, p = 

0.049995) 

Distribuţia valorilor în cadrul claselor pentru variabilele este redată în Figura 62. 

Următoarele concluzii se pot desprinde pe baza analizei de clusterizare a taxoizilor: 

Analiza ierarhică de cluterizare a permis identificarea numărului optim de clusteri: clasificarea optimă 

se face atât în ceea ce priveşte logIC50 cât şi în ceea ce priveşte logIC50 şi descriptorii MDFV cu 2 

clusteri 

Utilizarea metodei k-means (ştiut fiind că numărul optim de clusteri este egal cu 2) clasifică identic 

compuşii indiferent dacă clasificarea se realizează doar pe baza valorii logIC50 sau pe baza valorilor 

logIC50 şi a descriptorilor din model. 

Atât metode ierarhică de clasificare cât şi metoda k-medii s-au dovedit a fi semnificative statistic la un 

prag de semnificaţie de 5%. 

Toate variabilele (logIC50 şi descriptori MDFV) s-au dovedit a avea o contribuţie semnificativă 

statistic în clasificare. 

Clasificarea în cazul taxoizilor cu activitate inhibitorie a anhidrazei carbonice este indicată a se realiza 

utilizând doar valorile logIC50 deoarece clasificarea este identică în cazul utilizării valorilor logIC50 

sau a valorilor logIC50 & a descriptorilorMDFV. Mai mult 2 din descriptorii MDFV s-au dovedit a fi 

degeneraţi (au valori identice pentru mai mulţi compuşi → nu sunt caracterizici pentru caracterizarea 

logIC50). Modelul identificat pentru taxoizi nu este capabil să explice legătura de liniaritate dintre 
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structura taxoizilor şi logIC50 → este necesară căutarea unui nou model în care valorile descriptorilor. 
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Figura 62. Distribuţia valorilor variabilelor cu contribuţie semnificativă statistic în clasificare (prop & 

descriptori MDFV) 

 

Analiza de clasificare a compuşilor pe baza valorilor proprietăţii măsurate (logIC50) a permis 

clasificarea taxoizilor investigaţi. Modelul ce redă linearitatea dintre logIC50 şi structura compuşilor 

nu este un model valid din moment ce 2 din descriptorii MDFV au valori identice pentru mai multe 

molecule active. 

 

4.1.1.4. Derivaţi de triphenilacrilonitrili – afinitate relativă de legare receptori de estrogen 

Analiza de clasificare pentru s-a realizat pe baza datelor prezentate în Tabelul 35 [75]. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 36. Un punct clar de demarcare în ceea ce priveşte 

diferenţa este la nivelul 0.9617 (diferenţă de ordin de mărime) → analiza poate să fie reluată pentru un 

număr fix de 4 clusteri. 

Tabelul 35. Date experimentale: triphenilacrilonitrili – afinitate relativă de legare receptori de estrogen 
Mol logRBA TASaAFDL GLCACPdL GMhaAiDR 

triph001 -1.046 7.194 -1.6789 13358 

triph002 1.556 7.130 0.6603 22774 

triph003 0.342 7.270 0.7715 19946 

triph004 0.519 7.211 -0.7159 23290 

                                                 
75

 Bolboacă SD, Marta MM, Jäntschi L. Binding affinity of triphenyl acrylonitriles to estrogen receptors: 

quantitative structure-activity relationships. Folia Medica 2010;52(3):37-45. 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph001
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph002
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph003
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph004
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triph005 1.792 7.130 0.7279 24238 

triph006 1.869 7.231 -0.8584 39450 

triph007 0.785 7.286 0.6316 22890 

triph008 2.220 7.304 1.8035 39350 

triph009 1.447 7.130 0.7337 23111 

triph010 0.398 7.130 -0.8521 21011 

triph011 1.968 7.130 0.7519 20622 

triph012 1.892 7.304 0.6882 38360 

triph013 0.959 7.304 0.6702 29383 

triph014 -0.180 7.304 0.7830 22956 

triph015 1.230 7.130 -0.6848 24643 

triph016 -0.444 7.332 -0.6490 25257 

triph017 0.806 7.130 -0.6940 30176 

triph018 -2.000 7.440 1.6930 1148.2 

triph019 0.531 7.373 0.8650 30626 

triph020 2.033 7.130 0.7765 17342 

triph021 -0.398 7.543 0.8615 41710 

triph022 -2.000 7.296 -2.0017 14537 

triph023 -1.398 7.408 -1.0227 23340 

triph024 -2.000 7.479 -2.3672 33110 

triph025 -1.398 7.350 -0.8356 24907 

Tabelul 36. Sumarizarea coeficienţilor de aglomerare în analiza de clusterizare ierhică pentru 

trifenilacrilonitrili 

Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 19.2074 10.1469 9.0606 

3 10.1469 5.3291 4.8177 

4 5.3291 3.6863 1.6428 

5 3.6863 2.7247 0.9617 

6 2.7247 1.9173 0.8073 

7 1.9173 1.3673 0.5500 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Dendrograma asociată analizei este prezentată în Figura 63 

 
Figura 63. Triphenilacrilonitrili: dendrograma – analiza ierarhică de clasificare 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph005
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph006
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph007
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph008
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph009
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph010
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph011
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph012
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph013
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph014
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph015
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph016
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph017
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph018
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph019
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph020
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph021
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph022
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph023
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph024
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=triph&get=triph025
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În urma analizei s-a obţinut apartenenţa fiecărui compus la un cluster după cum urmează: 

Cluster 1 (media per cluster egală cu -0.937): 5 compuşi (triph001; triph016; triph021; triph023 şi 

triph025) 

Cluster 2 (media per cluster egală cu 0.599): 9 compuşi (triph003; triph004; triph007; triph010; 

triph013; triph014; triph015; triph017 şi triph019) 

Cluster 3 (media per cluster egală cu -2.000): 3 compuşi (triph018; triph022 şi triph024) 

Cluster 4 (media per cluster egală cu 1.847): 8 compuşi (restul compuşilor nespecificaţi anterior) 

Parametrii statisticii descriptive pentru cei 4 clusteri, modelul cu efecte fixe şi respectiv random sunt 

prezantaţi în Tabelul 37. 

Tabelul 37. Parametrii statistici asociaţi clusterilor: modelul cu efecte fixe şi random pentru 

trifenilacrilonitrili 
Clustrer Efecte n m StDev StErr Min Max BCVar 

1   5 -0.937 0.493 0.220 -1.398 -0.398   

2   9 0.599 0.408 0.136 -0.180 1.230   

3   3 -2.000 0.000 0.000 -2.000 -2.000   

4   8 1.847 0.250 0.088 1.447 2.220   

Total   25 0.379 1.385 0.277 -2.000 2.220   

Model 

Fixe     0.361 0.072       

Random       0.833     2.406 

n = volumul eşantionului; m = media aritmetică; StDev = deviaţia standard; StErr = eroarea 

standard; 

Min = valoarea minimă; Max = valoarea maximă; Media = media artimetică; BCVar = between 

component variance 

Figura 64 prezintă distribuţia valorilor logRBA per cluster, respectiv distribuţia mediei per clasă. 
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Figura 64. Trifeniacrilonitrili: distribuţia valorilor, respectiv a mediei 

Varianţele în cei 4 clusteri s-au dovedit a nu fi omogene (Levene statistic = 3.530, df1 = 1, df2 = 21, p 

= 0.0326). 

Rezultatele obţinute în urma aplicării testului ANOVA sunt redate în Tabelul 38. 

Tabelul 38. ANOVA: logRBA trifeniacrilonitrili 
 SS df MS F p 

Între clusteri 43.3139 3 14.4380 110.7126 4.96E-13 

În clusteri 2.7386 21 0.1304     

Total 46.0525 24       

SS = suma pătratelor erorilor; df = grade de libertate; 

MS = media pătratelor erorilor; F = statistica Fisher; 

p = semnificaţia statisticii Fisher 

Aplicarea testului Welch de comparare a mediilor nu a putut fi aplicat deoarece cel puţin pentru un 

cluster varianţa a fost egală cu 0. 
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Analiza de clusterizare s-a aplicat în continuare pentru proprietate şi respectiv cei trei descriptori 

MDFV ulterior transformării tuturor variabilelor în intervalul [0, 1]. 

Sumarizarea rezultatele obţinute în investigarea proprietăţii de interes în termeni de modalitate de 

aglomerare în clusteri sunt redate în Tabelul 39. 

Tabelul 39. Sumarizarea rezultatelor: coeficienţi de aglomerarea prop + MDFV trifenilacrilonitrili 
Nr clusteri CoefAglomLast CoefAglPrev Dif 

2 8.7186 6.5900 2.1286 

3 6.5900 5.3271 1.2629 

4 5.3271 4.5976 0.7295 

5 4.5976 3.9127 0.6849 

6 3.9127 3.2880 0.6247 

7 3.2880 2.7524 0.5356 

CoefAglUltim = coeficientul de aglomerare cu valoarea 

mare pentru numărul de clusteri de interes; 

CoefAglPrevc= coeficientul de aglomerare anterior; 

Dif = diferenţa dintre ultim şi anterior; 

Un punct clar de demarcare în ceea ce priveşte diferenţa este la nivelul 0.7295 (diferenţă de ordin de 

mărime) → analiza poate să fie reluată pentru un număr fix de 3 clusteri. 

Dendrograma asociată analizei de clusterizare ierarhică este redată în Figura 65. 

 
Figura 65. Triphenilacrilonitrili: dendrograma - analiza ierarhică de clasificare (lofRBA + descriptori 

MDFV) 

Alegerea claselor s-a realizat în scopul maximizării diferenţei dintre cazurile incluse în fiecare cluster. 

În urma analizei s-a obţinut apartenenţa fiecărui compus la un cluster după cum urmează: 

Cluster 1: 1 compus (triph018) 

Cluster 2: 5 compuşi (triph006; triph008; triph012; triph021 şi triph024) 

Cluster 3: 19 compuşi (restul compuşilor, nespecificaţi ca aparţinând claselor anterioare) 

Testul ANOVA a fost aplicat pentru a identifica diferenţe semificative statistic a variabilelor în clusteri 
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iar rezultatele sunt prezentate în Tabelul 40. Omogenitatea varianţelor este asigurată la nivelul 

clusterilor doar pentru logIC50 (df1 = 1, df2 = 32, statistica Levene = 1.938 (p = 0.174). Următoarele 

rezultate au fost obţinute pentru descriptorii MDFV: 

Tabelul 40. Rezultate statistică descriptivă: clasificare pe baza proprietăţii şi a valorilor descriptorilor MDFV 
Variabila Cluster Efecte n m StDev EtErr Min Max BCVar 

logRBA 

1   1   . . -2.0000     

2   5 0.7166 1.8434 0.8244 -2.0000 2.2200   

3   19 0.4158 1.2066 0.2768 -2.0000 2.0330   

Total   25 0.3793 1.3852 0.2770 -2.0000 2.2200   

Model 
Fixe     1.3450 0.2690       

Random       0.4939     0.2770 

TASaAFDL 

1   1   . . 7.4400     

2   5 7.3722 0.1321 0.0591 7.2310 7.5430   

3   19 7.2299 0.0996 0.0229 7.1300 7.4080   

Total   25 7.2668 0.1225 0.0245 7.1300 7.5430   

Model 
Fixe     0.1063 0.0213       

Random       0.0789     0.0093 

GLCACPdL 

1   1   . . 1.6930     

2   5 0.0255 1.6436 0.7350 -2.3672 1.8035   

3   19 -0.0928 0.9572 0.2196 -2.0017 0.8650   

Total   25 0.0023 1.1242 0.2248 -2.3672 1.8035   

Model 
Fixe     1.1139 0.2228       

Random       0.2924     0.0579 

GMhaAiDR 

1   1   . . 1148     

2   5 38396 3199 1431 33110 41710   

3   19 22864 4588 1052 13358 30626   

Total   25 25101 9066 1813 1148 41710   

Model 
Fixe     4368 874       

Random       9963     1.59·10
8
 

Rezultatele testului ANOVA sunt prezentate în Tabelul 41.  

Tabelul 41. Testul ANOVA: clasificare în funcţie de valorile proprietăţii şi descriptorilor MDFV 
Variabila Cluster SS df MS F p 

logRBA 

Între 6.2552 2 3.1276 2 0.2007 

În 39.7972 22 1.8090     

Total 46.0525 24       

TASaAFDL 

Între 0.1114 2 0.0557 5 0.0170 

În 0.2485 22 0.0113     

Total 0.3599 24       

GLCACPdL 

Între 3.0330 2 1.5165 1 0.3138 

În 27.2991 22 1.2409     

Total 30.3321 24       

GMhaAiDR 

Între 1.55·109 2 7.76·108 41 4.06·10
-8

 

În 4.2·108 22 1.91·107     

Total 1.97·109 24       

De remarcat distribuţia mediile variabilelor în interiorul clusterilor (Figura 66). Aşa cum rezultă din 

Tabelul 41, mediile tuturor descriptorilor nu sunt semnificativ diferite între clusteri. 
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Figura 66.Trifenilacrilonitrili: Contribuţii medii în clusteri (prop & descriptori MDFV) 

Testul Welch nu a putut fi aplicat datorită distribuţiei compuşilor în clusteri. 

Distribuţia valorilor în cadrul claselor pentru variabilele este redată în Figura 67. 
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Figura 67. Distribuţia valorilor variabilelor în clase (prop & descriptori MDFV) 
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Următoarele concluzii se pot desprinde pe baza analizei de clusterizare a derivaţilor de 

trifenilacrilonitrililor investigaţi: 

Analiza ierarhică de cluterizare a permis identificarea numărului optim de clusteri: clasificarea optimă 

se face în ceea ce priveşte logRBA cu 4 clase iar în ceea ce priveşte logRBA şi descriptorii MDFV cu 

3 clase. 

Utilizarea metodei k-means (ştiut fiind că numărul optim de clusteri este egal cu 4, respectiv 3) 

clasifică diferit compuşii investigaţi. De remarcat includerea în prima clasă doar a compuşilor cu 

valorare logRBA negativă în cazul clasificării bazat doar pe logRBA şi respectiv a valorilor negative 

extreme, cea maximă în clasa a doau şi cele minime (3 valori de -2.000 în clasa a treia). Al patrulea 

cluster conţine doar valori pozitive. 

Valorile medii per clusteri s-au dovedit a nu fi semnificativ statistic diferite pentru logRBA şi 

GLCACPdL. 

 

 

Anul 2010.  Activitatea 2. Analiza factorilor pe baza descriptorilor modelului 

matematic 

 
Analiza factrorilor se utilizează pentru a identifica variabile, sau factori, capabili să explice 

modelul de corelaţie într-un set de variabile observate (în cazul de faţă variabilele observate sunt 

reprezentate de valorile descriptorilor MDFV). Analiza factorilor se aplică frecvent pentru a reduce 

datele şi a identifica un număr mai mic de factori capabili a explica varianţa observată dar se poate 

utiliza şi pentru a genera ipoteze în ceea ce priveşte mecanismul de cauzalitate sau pentru a analiza 

unele aspecte existente în variabile înainte de aplicare altor metode statistice (de exemplu, pentru a 

identifica existenţa colinearităţii înainte de aplicarea analizei de regresie liniară). 

Analiza factorilor este o procedură cu un înalt grad de flexibilitate: 

Metode (şapte) diferite de extracţie/identificare a clusterilor 

Metode diferite de rotaţie (cinci) 

Metode diferite (trei) de calculare a scorurilor factorilor; scorurile obţinute pot fi salvate ca şi variabile 

şi incluse ulterior în alte analize. 

Tipuri de variabile: Variabile trebuie să fie cantitative continue măsurabile pe scală interval sau raţie. 

Pot fi incluse în analiza variabilelor datele pentru care coeficientul de corelaţie Pearson este indicat a fi 

calculat. 

Asumpţii: Datele trebuie să aibă o distribuţie bivariată normală pentru fiecare pereche de variabile iar 

observaţiile trebuie să fie independente 

Analiza factorilor a fost aplicată doar asupra descriptorilor MDFV pentru a identifica, dacă există, 

factori plecând de la valorile descriptorilor. Analiza s-a realizat cu SPSS 16.0. 

Analiza descriptivă: Statistica univariată include media aritmetică, deviaţia standard şi numărul valid 

de cazuri pentru fiecare variabilă inclusă în analiză. Soluţia iniţială pune la dispoziţie valorile 

(eigenvalues = varianţa totală explicată de fiecare factor) şi procentele varianţei explicate (procentul 

din variaţia totală atribuit fiecărui factor). Matricea de corelaţie aduce informaţii cu privire la 

coeficienţi, nivele de semnificaţie, determinanţi, indicele KMO şi testul de sfericitate Bartlett, inversul, 

şi imaginea reversă.  

Indicele KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) – test de măsură a adecvabilităţii eşantionării – testeaza dacă 

corelaţia parţială între variabile este mică. Este utilizat pentru a aprecia dacă analiza factorilor este 

adecvată a fi aplicată.  

Valoarea între 0.5 şi 1 a indicelul KMO pune în evidenţă faptul că analiza factorilor este adecvată a fi 

aplicată. 

Valoarea mai mică de 0.5 indică faptul că analiza factorilor nu este adecvată. 

Testul de sfericitate Bartlett:  

Ipoteza testului: variabilele nu sunt corelate la nivelul populaţiei (matricea de corelaţie în populaţie 

este de fapt matrice de identitate: fiecare variabilă se corelează perfect cu ea însăşi – r = 1 – dar nu se 

corelează cu alte variabile) 
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Procedura aplicată: 

Reducerea datelor  → Factor 

Descriptiv:   → Matricea de corelaţie: coeficienţi & KMO şi Bartlett test 

   → Statistica: soluţia iniţială 

Opţiuni:   → Valori lipsă: excluderea cazurilor perechi 

→ Modalitatea de afişare a coeficienţilor: sortate după mărime & suprimă valorile absolute mai mici 

de 0.3 

Extragerea:  → Metoda: Componente principale 

   → Analiza: Matricea de corelaţie 

   → Afişarea:Screeplot & soluţia factorilor nerotaţi 

   → Extrage: eigenvalues > 1 

Rotaţia:   → Metoda: Varimax (metodă de rotaţie ortogonală care minimizează numărul 

de variabile care au valoari de încărcare mari pentru fiecare factor; Simplifică interpretarea factorilor.). 

 

4.1.2.1. Derivaţi de carbochinonă – activitate anti-tumorală 

Patru descriptori MDFV au intrat în analiza factorilor pentru derivaţii de carbochinone. Matricea de 

corelaţie obţinută este prezentată în Tabelul 42. Aşa cum se observă din matricea de corelaţie doar 2 

din 6 coeficienţi de corelaţie au valori absolute mai mari de 0.3. 

Tabelul 42. Matricea de corelaţie: derivaţi de carbochinonă (coeficient de corelaţie dreapta sus / nivel 

de semnificaţie stânga jos) 

  

TEuIFFD

L GLCIicdI 

TAkaFcD

L 

GLbIAcD

R 

TEuIFFDL   0.314 0.217 0.335 

GLCIicdI 0.029  0.114 0.036 

TAkaFcDL 0.099 0.251  -0.314 

GLbIAcDR 0.021 0.417 0.029  

Rezultatele indicelui KMO şi a testului Bartlett sunt redate în Tabelul 43. Valoarea indicelui KMO 

indică faptul că analiza factorilor nu este adecvată (valoarea este mai mică de 0.5). Analiza factorilor 

ar trebui să se încheie aici dar a fost efectuată până la final pentru exemplificare. 

Testul Bartelett este semnificativ statistic ceea ce indică faptul că descriptorii MDFV sunt corelaţi. 

Tabelul 43. KMO şi testul Bartlett: rezultate derivaţi carbochinone 
Kaiser-Meyer-Olkin 0.394 

Testul Bartlett Approx. Chi-Square 15.987 

Grade de libertate 6 

p 0.014 

Rezultatele analizei varianţelor explicate de factori este redată în Tabelul 44.  

Tabelul 44. Varianţa explicată: rezultate pentru derivaţii de carbochinone (metoda de extragere: analiza 

componentelor principale) 

Factor 

Valori Eigen iniţiale Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % Var Cumul% Total %Var Cumul% Total % of Variance Cumulative % 

1 1.485 37.129 37.129 1.485 37.129 37.129 1.478 36.943 36.943 

2 1.323 33.084 70.212 1.323 33.084 70.212 1.331 33.269 70.212 

3 0.790 19.749 89.961             

4 0.402 10.039 100.000             

În conformitate cu rezultatele prezentate în Tabelul 44, sunt de interes valorile eigen mai mari 

de 1, indicând astfel un număr de 2 factori. De remarcat faptul că fiecare factor în parte reuşeşte să 

explice în medie până în 35% din varianţă, cumulând o explicare de până la 70%. Reprezentarea 

grafică a valorilor eigen per factori sunt prezentate în Figura 68. 
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Figura 68. Grafic de tip Scree: derivaşi de carbochinone 

Matricea factorilor şi respective matricea factorilor rotaţi sunt redate în Tabelul 45. Greutatea 

în primul factor este semnificativă pentru trei descriptori (TEuIFFDL, GLCIicdI şi GLbIAcDR), 

respective în cel de-al doilea factor pentru doi descriptori (TAkaFcDL şi GLbIAcDR). Contribuţia 

rămâne semnificativă pentru primii doi descriptori ai primului factor şi respective pentru cei doi 

descriptorii ai celui de-al doilea factor. Descriptorii cu greutate se pot utiliza mai departe pentru alte 

analize. 

Tabelul 45. Matricea factorilor: derivaţi de carbochinone 

Descrriptor 

MDFV 

Matricea factorilor Matricea factorilor rotaţi 

Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 

TEuIFFDL 0.8692 0.0446 0.8586 0.1426 

GLCIicdI 0.6496 0.2572 0.6897 -0.1122 

TAkaFcDL 0.2084 0.8402 0.3433 0.8340 

GLbIAcDR 0.5140 -0.7412 0.3834 -0.7761 

Valorile factorilor pentru fiecare derivate de carbochinonă sunt redate în Tabelul 46. Valorile ambilor 

factori s-au dovedit a fi normal distribuite la un prag de semnificaţie de 5% (analiză realizată cu 

EasyFit Professional). 

Tabelul 46. Valori ale factorilor identificaţi pentru derivaţii de carbochinonă 
Mol Factor1 Factor2  Mol Factor1 Factor2 

cqd01  2.14165 -0.36558  cqd20  0.06527 -0.78767 

cqd02  2.14124 -0.69785  cqd21  0.26913 1.63209 

cqd03  1.56105 -0.38285  cqd22  0.05284 1.80647 

cqd04  1.60131 0.87542  cqd23  -0.92467 -0.4003 

cqd05  1.14587 -0.11504  cqd24  -0.82465 -0.80443 

cqd06  1.55907 0.82361  cqd25  -0.7503 -0.87664 

cqd07  0.82667 -0.39709  cqd26  -0.90484 -0.06156 

cqd08  1.00241 -2.91032  cqd27  -0.88327 -0.42539 

cqd09  0.41745 1.32062  cqd28  -0.96431 -0.31559 

cqd10  0.66309 0.12288  cqd29  -0.78689 0.05627 

cqd11  0.4831 -0.35853  cqd30  -0.64022 -0.09422 

cqd12  0.42127 1.3074  cqd31  -0.939 0.5575 

cqd13  -0.64942 -0.91549  cqd32  -1.10161 -0.01155 

cqd14  -0.04788 1.69514  cqd33  -0.88409 -0.75618 

cqd15  -0.00309 1.67687  cqd34  -1.30897 1.09188 

cqd16  0.32074 0.3478  cqd35  -0.99836 -0.43923 

cqd17  -0.28627 -0.66403  cqd36  -1.03278 1.1354 

cqd18  0.9352 -0.8535  cqd37  -1.05335 -1.14285 

cqd19  -0.62338 -0.67346     



 205 

Valorile factorilor identificaţi au fost utilizate în analiza de regresie liniară (metoda includerii trepate a 

factorilor în analiza de regresie). Statisticile associate modelului de regresie identificat sunt prezantate 

în Tabelul 47.  

Tabelul 47. Analiza de regresie: factori asociaţi derivaţilor de carbochinone 

Nr. R R2 R2Adj StErr 
Change Statistics 

Durbin-Watson 
F df1 df2 p 

1 0.941a 0.886 0.883 0.217 271.868 1 35 4.48·10
-18

 1.817 

a regresia realizată cu scorurile factorului 1 

R = coeficientul de corelaţie; R2 = coeficientul de determinare; 

StErr = eroarea standard a estimatului; df = grade de libertate; F = statistica Fisher; 

p = nivelul de semnificaţie 

Modelul de regresie identificat este: 

Ŷ = 5.755 – 0.597*ScorFactor1 

Coeficienţii regresiei s-au dovedit a fi semnificativi statistic (p < 0.05), Toleranţa = 1 şi VIP = 1. 

Reprezentarea grafică a relaţiei dintre proprietatea investigate şi modelul realizat pe baza unuia din 

factorii identificaţi este prezentată în Figura 69. 

 
Figura 69. Proprietate vs scoruri associate factorului 1: derivaţi de carbochinone 

Următoarele concluzii se pot desprinde din analiza factorilor pentru derivaţii de carbochinone cu 

activitate antitumorală: 

În conformitate cu rezultatele indicelui de KMO analiza factorilor nu este adecvată a fi aplicată pe 

descriptorii MDFV ai modelului prezentat în [76]. 

Aplicarea analizei factorilor identifică existent a doi factori. 

Unul din factorii identificaţi s-a dovedit a fi în relaţie de linearitate cu proprietatea investigate, 

determinarea fiind de 88%. Acest model este semnificativ mai bun în estimare în comparație cu 

modelul cu un descriptor [76]. 

 

4.1.2.2. Compuşi organici – traversare barieră hemato-encefalică 

Patru descriptori MDFV au intrat în analiza factorilor pentru setul de compuşi organici care 

traversează bariera hemato-encefalică. Matricea de corelaţie obţinută este prezentată în Tabelul 48. 

Patru din 6 coeficienţi de corelaţie sunt semnificativi statistic, 3 corelaţii fiind slabe sau inexistente în 

conformitate cu regulile empirice de interpretare a coeficientului de corelaţie. 

                                                 
76

 Bolboacă SD, Jantschi L. Raport intermediar 2008: proiect cercetare ID458. 2008; p. 46-69. 

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458/PCE_ID_0458_Extenso_2008.pdf 
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Tabelul 48. Matricea de corelaţie: set compuşi organici (coeficient de corelaţie dreapta sus / nivel de 

semnificaţie stânga jos) 
 TLgFAIDI GAmIAaDI TAgFIADL TAgPIADL 

TLgFAIDI 1 0.2670 -0.2422 -0.2421 

GAmIAaDI 0.0015 1 0.0413 -0.0599 

TAgFIADL 0.0036 0.3259 1 0.9881 

TAgPIADL 0.0036 0.2560 1.11·10
-99

 1 

Rezultatele indicelui KMO şi a testului Bartlett sunt redate în Tabelul 49. Valoarea indicelui KMO 

indică faptul că analiza factorilor pentru acest set de compuşi nu este adecvată (valoarea este mai mică 

de 0.5). Mai mult, testul Bartelett este semnificativ statistic ceea ce indică faptul că descriptorii MDFV 

sunt corelaţi. 

Tabelul 49. KMO şi testul Bartlett: rezultate compuşi organici 
Kaiser-Meyer-Olkin  0.3509 

Testul Bartlett  

Approx. Chi-Square 535.38 

df 6 

p 2.00·10
-112

 
 

4.1.2.3. Derivaţi de sulfonamide - inhibitorii anhidrazei carbonice II & Taxoizi - inhibiţia creşterii celulare 

Derivaţi de sulfonamide – inhibitori ai anhidrazei carbonice 

Trei descriptori MDFV au intrat în analiza factorilor pentru derivaţii de sulfonamide. Matricea de 

corelaţie obţinută este prezentată în Tabelul 50. De remarcat faptul că toţi descriptorii au valori 

absolute ale coeficientului de corelaţie mai mari de 0.3. 

Tabelul 50. Matricea de corelaţie: derivaţi de sulfonamide 
 TLhFPFdR GMpFFIdI TEmFIIDI 

TLhFPFdR 1 0.3083 0.3180 

GMpFFIdI 0.1067 1 0.9437 

TEmFIIDI 0.0992 2.12·10-9 1 

Rezultatele indicelui KMO şi a testului Bartlett sunt redate în Tabelul 51. Valoarea indicelui KMO 

indică faptul că analiza factorilor este adecvată în cazul setului de compuşi derivaţi de sulfonamide 

(valoarea este mai mare de 0.5). 

Testul Bartelett este semnificativ statistic ceea ce indică faptul că descriptorii MDFV sunt corelaţi 

(Tabelul 51). 

Tabelul 51. KMO şi testul Bartlett: rezultate derivaţi de sulfonamide 
Kaiser-Meyer-Olkin  0.551 

Test Bartlett Approx. Chi-Square 35.192 

df 3 

p 1.1·10
-7

 

Rezultatele analizei varianţelor explicate de factori este redată în Tabelul 52. În conformitate cu 

rezultatele prezentate în Tabelul 52, sunt de interes valorile eigen mai mari de 1, indicând astfel un 

singur factor. Acest factor este capabil de a explica ~71% din varianţă. Reprezentarea grafică a 

valorilor eigen per factori sunt preznetate în Figura 70. 

Tabelul 52. Varianţa explicată: rezultate pentru derivaţii de sulfonamide (metoda de extragere: analiza 

componentelor principale) 

Factor 

Valori Eigen iniţiale Extraction Sums of Squared Loadings 

Total %Var Cumul% Total %Var Cumul% 

1 2.119 70.633 70.633 2.119 70.633 70.633 

2 0.825 27.493 98.126       

3 0.056 1.874 100.000       

Valorile factorului pentru derivaţii de sulfonamine sunt redate în Tabelul 53. 

Tabelul 53. Scoruri ale factorului identificat pentru derivaţii de sulfonamide 
Mol s001 s002 s003 s004 s005 s006 s007 s008 s009 

Factor -1.8619 -0.9331 -0.3796 0.5062 -0.6310 -0.4180 0.6352 1.8002 0.5531 
Mol s010 s011 s012 s013 s014 s015 s016 s017 s018 

Factor 1.9673 0.0663 0.6710 0.5703 0.4933 -1.2410 -0.9313 -0.6101 -0.2569 

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s001
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s002
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s003
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s004
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s005
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s006
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s007
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s008
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s009
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s010
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s011
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s012
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s013
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s014
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s015
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s016
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s017
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=sulfon18&get=s018
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Figura 70. Grafic de tip Scree: derivaţi de sulfonamide 

Scorurile factorului identificat au fost utilizate în analiza de regresie liniară. Statisticile associate 

modelului de regresie identificat sunt prezentate în Tabelul 47. Modelul de regresie identificat este: 

Ŷ = 5.755 - 0.597*ScorFactor1 

Tabelul 54. Analiza de regresie: factori asociaţi derivaţilor de sulfonamide 

Nr. R R2 R2Adj StErr 
Change Statistics 

Durbin-Watson 
F df1 df2 p 

1 0.663a 0.439 0.404 0.6629 12.522 1 16 0.003 1.162 

a regresia realizată cu scorurile factorului 1 R = coeficientul de corelaţie; R2 = coeficientul de determinare; 

StErr = eroarea standard a estimatului; df = grade de libertate; F = statistica Fisher; p = nivelul de semnificaţie 

Reprezentarea grafică a relaţiei dintre proprietatea investigată şi modelul realizat pe baza unuia din 

factorii identificaţi este prezentată în Figura 71. 
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Figura 71. Proprietate vs Scoruri associate factorului: derivaţi de sulfonamine 

Următoarele concluzii se pot desprinde din analiza factorilor pentru derivaţii de carbochinone cu 

activitate antitumorală: 

În conformitate cu rezultatele indicelui de KMO analiza factorilor este adecvat a fi aplicată pe 

descriptorii MDFV ai modelului prezentat în [77]. 

Analiza factorilor identifică un singur factor. 

                                                 
77

 Bolboacă SD, Jantschi L. Raport intermediar 2009: proiect cercetare ID458. 2008; p. 145-148. 

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458/PCE_ID_0458_Extenso_2009.pdf  

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458/PCE_ID_0458_Extenso_2009.pdf
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Factorul identificat s-a dovedit a fi in relaţie de linearitate cu proprietatea investigată, determinarea 

fiind de aproximativ 44%. Acest model este semnificativ mai slab comparative cu cel mai bun model 

identificat. Acest model este semnificativ mai slab comparative cu cel mai bun model identificat între 

proprietatea investigată şi scorul factorului identificat. 

 

Taxoizi – inhibitori ai creşterii celulare 

Trei descriptori MDFV au intrat în analiza factorilor pentru taxoizi. Matricea de corelaţie obţinută este 

prezentată în Tabelul 55. De remarcat faptul că toţi descriptorii au valori absolute ale coeficientului de 

corelaţie mai mari de 0.3. 

Tabelul 55. Matricea de corelaţie: derivaţi de sulfonamide 
  TAcAIiDR TQKCPfdL TMiIPpdL 

TAcAIiDR 1 0.8517 0.4507 

TQKCPfdL 8.50·10-11 1 0.4330 

TMiIPpdL 3.73·10-3 5.26·10-3 1 

Rezultatele indicelui KMO şi a testului Bartlett sunt redate în Tabelul 51. Valoarea indicelui KMO 

indică faptul că analiza factorilor este adecvată în cazul setului de taxoizi (valoarea este mai mare de 

0.5). 

Testul Bartelett este semnificativ statistic ceea ce indică faptul că descriptorii MDFV sunt corelaţi 

(Tabelul 56). 

Tabelul 56. KMO şi testul Bartlett: rezultate taxoizi 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 0.6122 

Test Bartlett 

Approx. Chi-Square 48 

df 3 

p 2.46E-10 

Rezultatele analizei varianţelor explicate de factori este redată în Tabelul 57.  

Tabelul 57. Varianţa explicată: rezultate pentru taxoizi (metoda de extragere: analiza componentelor 

principale) 

Factor 

Valori Eigen iniţiale Extraction Sums of Squared Loadings 

Total %Var Cumul% Total %Var Cumul% 

1 2.1821 72.74 72.74 2.18 72.74 72.74 

2 0.6699 22.33 95.06       

3 0.1481 4.94 100       

În conformitate cu rezultatele prezentate în Tabelul 57, sunt de interes valorile eigen mai mari de 1, 

indicând astfel un singur factor. Acest factor este capabil de a explica ~71% din varianţă. 

Reprezentarea grafică a valorilor proprii per factori sunt prezentate în Figura 72. 

 
Figura 72. Grafic de tip Scree: taxoizi 

Valorile factorului pentru derivaţii de sulfonamine sunt redate în Tabelul 58. 



 209 

Tabelul 58. Analiza de regresie: factori asociaţi setului de taxoizi 
Nr. R R2 R2Adj StErr F df1 df2 p Durbin-Watson 

1 0.8200 0.6724 0.6622 0.7128 66 1 32 2.96·10-9 1.699 

R = coeficientul de corelaţie; R2 = coeficientul de determinare; 

StErr = eroarea standard a estimatului; df = grade de libertate; F = statistica Fisher; 

p = nivelul de semnificaţie 

Scorurile factorului identificat au fost utilizate în analiza de regresie liniară. Statisticile associate 

modelului de regresie identificat sunt prezantate în Tabelul 59. Modelul de regresie identificat este: 

Ŷ = -0.743 +1.006*ScorFactor1 

Tabelul 59. Scoruri ale factorului identificat pentru taxoizi 
Mol Factor  Mol Factor 

tax001 2.02029  tax020 -0.34656 

tax002 2.05883  tax021 -0.80942 

tax003 1.3473  tax022 -0.90811 

tax004 1.23059  tax023 -0.74886 

tax005 1.38474  tax024 -0.16611 

tax007 1.18985  tax025 -0.41936 

tax008 2.13481  tax026 -0.80942 

tax009 1.42218  tax027 -0.58673 

tax010 -0.58673  tax028 0.11258 

tax011 -0.29261  tax029 0.23041 

tax012 -0.95155  tax030 -0.03935 

tax013 -0.41886  tax031 -0.47331 

tax014 -0.58673  tax032 -0.36651 

tax015 -0.57709  tax033 -0.51833 

tax016 -0.9655  tax034 0.10048 

tax017 0.06413  tax035 -0.47331 

tax018 -0.26411    

tax019 -1.98762    

Reprezentarea grafică a relaţiei dintre proprietatea investigată şi modelul realizat pe baza unuia din 

factorii identificaţi este prezentată în Figura 29. 
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Figura 73. Proprietate vs Scoruri associate factorului: derivaţi de sulfonamine 

Următoarele concluzii se pot desprinde din analiza factorilor pentru derivaţii de carbochinone cu 

activitate antitumorală: 

În conformitate cu rezultatele indicelui de KMO analiza factorilor este adecvat a fi aplicată pe 

descriptorii MDFV ai modelului prezentat în [78]. 

Analiza factorilor identifică un singur factor. 

                                                 
78

 Bolboacă SD, Jantschi L. Raport intermediar 2009: proiect cercetare ID458. 2008; p. 148-152. 

http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458/PCE_ID_0458_Extenso_2009.pdf  

http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax001
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax020
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax002
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax021
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax003
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax022
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax004
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax023
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax005
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax024
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax007
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax025
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax008
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax026
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax009
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax027
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax010
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax028
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax011
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax029
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax012
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax030
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax013
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax031
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax014
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax032
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax015
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax033
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax016
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax034
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax017
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax035
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax018
http://l.academicdirect.ro/Chemistry/SARs/MDFV/?set=taxoids&get=tax019
http://sorana.academicdirect.ro/grants/ID0458/PCE_ID_0458_Extenso_2009.pdf
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Factorul identificat s-a dovedit a fi în relaţie de linearitate cu proprietatea investigată, determinarea 

fiind de 67%. Acest model este semnificativ mai slab comparative cu cel mai bun model identificat 

(model cu trei descriptori MDFV) [78].  

 

4.1.2.4. Derivaţi de trifenilacrilonitril - afinitate relativă de legare receptori de estrogen 

Trei descriptori MDFV au intrat în analiza factorilor pentru derivaţii de trifenilacrilonitril. Matricea de 

corelaţie obţinută este prezentată în Tabelul 60. De remarcat faptul că toţi descriptorii au valori 

absolute ale coeficientului de corelaţie mai mici de 0.3. 

Tabelul 60. Matricea de corelaţie: derivaţi de trifenilacrilonitril 
 TASaAFDL GLCACPdL GMhaAiDR 

TASaAFDL 1 -0.0103 0.2237 

GLCACPdL 0.4806   0.0375 

GMhaAiDR 0.1413 0.4293 1 

Rezultatele indicelui KMO şi a testului Bartlett sunt redate în Tabelul 61. 

Tabelul 61. KMO şi testul Bartlett: derivaţi de trifenilacrilonitrili 
Kaiser-Meyer-Olkin 0.4963 

Testul 

Bartlett 

~Chi-

Square 1.1769 

df 3 

p 0.7586 

Valoarea indicelui KMO indică faptul că analiza factorilor nu este adecvată în cazul setului de 

compuşi derivaţi de trifenilacilonitril (valoarea este mai mare de 0.5), motiv pentru care analiza 

factorilor se încheie aici. Testul Bartelett nu este semnificativ statistic ceea ce indică faptul că 

descriptorii MDFV nu sunt corelaţi (Tabelul 61). 
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Anul 2010. Activitatea 3. Realizare librărie virtuală 
 

4.2.1. Proiectare implementare aplicaţie, integrare modele în baza de date, implementare algoritmi 

de interogare 

Scop: Crearea unei librării virtuale pentru seturile de compuşi investigate, librărie care să înglobeze 

datele obţinute în analiza de regresie simplă şi multiplă a proprietăţilor investigate cu descriptori 

structurali MDFV. 

Utilizatori: Cercetători care doresc aplicarea metodologiei MDFV pe diferite seturi de compuşi.  

Modalitate de utilizare: Intranet / Internet. 

Restricţii de utilizare: utilizarea acestei resurse se face pe bază de parolă pentru secţiunea vizualizării 

modelelor QSAR. 

Pentru fiecare set de date investigat au fost create un număr de 5 tabele în cadrul bazei de date MDFV 

(vezi Figura 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Structura tabelară a informaţiei din librăria virtuală 

Structura tabelară prezentată în Figura 30 pune în evidenţă următoarele informaţii: 

Numărul de compuşi ai setului: ex. 37 compuşi derivaţi carbochinone. 

Numărul de descriptori MDFV (identic pentru toate seturile de compuşi): 2387280 descriptori. 

Numărul valid de descriptori MDFV (incluşi în analiza de regresie liniară simplă şi multiplă): ex. 4763 

descriptori pentru derivaţii de carbochinone. 

Numărul proprietăţilor investigate: ex. O singură proprietate pentru derivaţii de carbochinonă. 

Numărul de modele QSAR identificate a fi valide cu valoarea coeficientului de determinare cât mai 

apropape de valoarea maximă (1): ex. 34 modele pentru derivaţii de carbochinonă. 
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Librăria virtuală a fost proiectată şi implementată. Integrarea modulelor în baza de date şi 

implementarea algoritmilor de interogare s-a realizat pentru statistica descriptivă, analiza leave-one-

out, analiza în setul de învăţare şi testare, analiza corelaţiei, calculator şi predictor. În baza de date a 

fost integrată inclusiv structura 3D a fiecărui compus. 

Liniile programului *.php care permite afişarea conţinutului librăriei virtuale (Figura 75) sunt după 

cum urmează: 
<? 

$definition_page["auto_index"]=FALSE; 

$definition_page["copyright"]=array("September 2007; August 2010","lori&&sorana"); 

include("0_mdfv_definitions.php"); 

echo("<br><br>"); 

$q=mysql_query("USE `".server_db."`"); 

if(!array_key_exists("set",$_GET)){ 

 $q=mysql_query("SELECT `set`,`property` FROM `_jobs  ̀where `program`='7_prop_bias' AND t̀_stop` > 0"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("</body>"); 

 echo("Descriptors populations:<BR>"); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r=mysql_fetch_row($q); 

  echo("<A HRef='?set=".$r[0]."&prop=".$r[1]."'>".$r[0]."/".$r[1]."</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "); 

 } 

 mysql_free_result($q); 

 echo("<BR>"); 

 $q=mysql_query("SHOW TABLES LIKE '%_prop'"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("</body>"); 

 echo("Molecules Sets:<UL>"); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r=mysql_fetch_row($q); 

  $r=explode("_",$r[0]); 

  echo("<LI><A HRef='?set=".$r[0]."'>".$r[0]."</A>"); 

 } 

 mysql_free_result($q); 

 echo("</UL>"); 

 $q=mysql_query("SHOW TABLES LIKE '%_qsar'"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("</body>"); 

 echo("qSARs on Properties (authorization required):<UL>"); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r=mysql_fetch_row($q); 

  $r=explode("_",$r[0]); 

  echo("<LI><A HRef='9_mdfv_clean.php?set=".$r[0]."'>".$r[0]."</A>"); 

 } 

 mysql_free_result($q); 

 echo("</UL>"); 

 die("</body>"); 

}elseif(array_key_exists("get",$_GET)){ 

 include("file_get.php"); 

}elseif(array_key_exists("pdb",$_GET)){ 

 include("file_pdb.php"); 

}elseif(array_key_exists("prop",$_GET)){ 

 define("EPS", 2.22e-16); 

 define("MAX_VALUE", 1.2e308); 

 define("LOG_GAMMA_X_MAX_VALUE", 2.55e305); 

 define("SQRT2PI", 2.5066282746310005024157652848110452530069867406099); 

 define("SQRT2", 1.4142135623730950488016887242096980785696718753769); 

 define("XMININ", 2.23e-308); 

 define("MAX_ITERATIONS", 1000); 

 define("PRECISION", 8.88E-016); 

 $q=mysql_query("SELECT * FROM `".$_GET["set"]."_prop` WHERE `property`='".$_GET["prop"]."'"); 

 $r=mysql_fetch_row($q); 

 array_shift($r);$m=0; 
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 while(count($r)>0){ 

  if($r[0]<1e100)$m++; 

  array_shift($r); 

 } 

 $s_m=sqrt($m-2); 

 mysql_free_result($q); 

 echo("m=".$m."<br>\r\n"); 

 $q=mysql_query("SELECT `r2` FROM `".$_GET["set"]."__".$_GET["prop"]."  ̀WHERE 1"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 echo("<table border='1'><tr><td>n<td>r2<td>r".$_GET['prop']."<td>t<td>p"); 

 if(array_key_exists("p",$_GET)){ 

  $pp=$_GET["p"]; 

  if($pp>0.5)$pp=1-$pp; 

 }else $pp=2; 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r=mysql_fetch_row($q); 

  $r_1=sqrt($r[0]); 

  $t=$r_1*$s_m/sqrt(1.0-$r[0]); 

  $p=p_t($m-2,$t); 

  if($p<$pp)echo("<tr><td>".$i."<td>".$r[0]."<td>".$r_1."<td>".$t."<td>".$p); 

 } 

 echo("</table>"); 

 mysql_free_result($q); 

 die("</UL></body>"); 

}elseif(!array_key_exists("property",$_GET)){ 

 $q=mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$_GET["set"]."_prop'"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("No such set."); 

 mysql_free_result($q); 

 $q=mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$_GET["set"]."__%'"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("Properties still not available for this set."); 

 mysql_free_result($q); 

 $q=mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$_GET["set"]."_qsar'"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("Properties still not available for this set."); 

 mysql_free_result($q); 

 $q=mysql_query("SELECT DISTINCT `property` FROM `".$_GET["set"]."_qsar`"); 

 $n=mysql_num_rows($q); 

 if($n==0)die("Properties still not available for this set."); 

 echo("Properties of ".$_GET["set"]."<UL>"); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r=mysql_fetch_row($q); 

  echo("<LI><A HRef='?set=".$_GET["set"]."&property=".$r[0]."'>".$r[0]."</A>"); 

 } 

 mysql_free_result($q); 

 die("</UL></body>"); 

}elseif(!array_key_exists("id",$_GET)){ 

 echo("Set = ".$_GET["set"]."<Br>"); 

 echo("Property = ".$_GET["property"]."<Br>"); 

 $columns=array(); 

 $q=mysql_query("SHOW COLUMNS FROM `".$_GET["set"]."_qsar`"); 

 for(;$r=mysql_fetch_row($q);)$columns[]=$r[0]; 

 mysql_free_result($q); 

 echo("<table border='1'><tr>"); 

 for($i=2;$i<count($columns);$i++){ 

  echo("<td>".$columns[$i]); 

 } 

 echo("<td>research"); 

 $q=mysql_query("SELECT * FROM `".$_GET["set"]."_qsar` WHERE `property`='".$_GET["property"]."'"); 

 for(;$r=mysql_fetch_row($q);){ 

  $id=array_shift($r); 

  array_shift($r); 
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  echo("<tr><td>".implode("<td>",$r)."<td><A 

HRef='?set=".$_GET["set"]."&property=".$_GET['property']."&id=".$id."'>Link"); 

 } 

 mysql_free_result($q); 

 echo("</table>"); 

 

}else{ 

 if(!array_key_exists("lori",$_GET)){ 

  die("You need authorization to do this."); 

 } 

 if(!$_GET["lori"]){ 

  echo("Options:<UL>"); 

  $url="?set=".$_GET["set"]."&property=".$_GET["property"]."&id=".$_GET["id"]."&lori="; 

  echo("<LI><A HRef='".$url."descriptive_statistics'>Descriptive Statistics</A><BR><BR>"); 

  echo("<LI><A HRef='".$url."leave_one_out'>Leave-One-Out Analysis</A><BR><BR>"); 

  echo("<LI><A HRef='".$url."training_vs_test'>Training vs. Text Experiment</A><BR><BR>"); 

  echo("<LI><A HRef='".$url."correlated_correlations'>Correlated Correlations Analysis</A><BR><BR>"); 

  echo("<LI><A HRef='".$url."calculator'>Calculator</A><BR><BR>"); 

  echo("<LI><A HRef='".$url."predictor'>Predictor</A>"); 

  echo("</UL>"); 

 }else{ 

  if(!(file_exists($_GET["lori"].".php")))die("Not Implemented."); 

  include($_GET["lori"].".php"); 

 } 

} 

function p_t($df,$t){ 

 $p=$df/2; 

 $x=0.5+0.5*$t/pow(pow($t,2)+$df,0.5); 

 $beta_gam=exp(-logBeta($p,$p)+$p*log($x)+$p*log(1.0-$x)); 

 return(2.0*$beta_gam*betaFraction(1.0-$x,$p,$p)/$p); 

} 

function betaFraction($x,$p,$q){ 

 $c=1.0; 

 $s_pq=$p+$q; 

 $p_p=$p+1.0; 

 $p_m=$p-1.0; 

 $h=1.0-$s_pq*$x/$p_p; 

 if(abs($h)<XMININ)$h=XMININ; 

 $h=1.0/$h; 

 $f=$h; 

 $m=1; 

 $d=0.0; 

 while(($m<=MAX_ITERATIONS)&&(abs($d-1.0)>PRECISION)){ 

  $m2=2*$m;$d=$m*($q-$m)*$x/(($p_m+$m2)*($p+$m2));$h=1.0+$d*$h; 

  if(abs($h)<XMININ)$h=XMININ; 

  $h=1.0/$h;$c=1.0+$d/$c; 

  if(abs($c)< XMININ)$c=XMININ; 

  $f*=$h*$c;$d=-($p+$m)*($s_pq+$m)*$x/(($p+$m2)*($p_p+$m2));$h=1.0+$d*$h; 

  if(abs($h)<XMININ)$h=XMININ; 

  $h=1.0/$h;$c=1.0+$d/$c; 

  if(abs($c)<XMININ)$c=XMININ; 

  $d=$h*$c;$f*=$d; 

  $m++; 

 } 

 return($f); 

} 

function logBeta($p,$q){ 

 global $logBetaCache_res,$logBetaCache_p,$logBetaCache_q; 

 if(($p!=$logBetaCache_p)||($q!=$logBetaCache_q)){ 

  $logBetaCache_p=$p;$logBetaCache_q=$q; 

  if(($p<=0.0)||($q<=0.0)||(($p+$q)>LOG_GAMMA_X_MAX_VALUE))$logBetaCache_res=0.0; 

  else $logBetaCache_res=logGamma($p)+logGamma($q)-logGamma($p+$q); 

 } 
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 return($logBetaCache_res); 

} 

function logGamma($x){ 

 global $logGammaCache_res,$logGammaCache_x; 

 $lg_d1=-0.5772156649015328605195174; 

 $lg_d2=0.4227843350984671393993777; 

 $lg_d4=1.791759469228055000094023; 

 $lg_p1=array(4.945235359296727046734888,201.8112620856775083915565,2290.838373831346393026739,11319.672

05903380828685045,28557.24635671635335736389,38484.96228443793359990269,26377.48787624195437963534,7225.81397

9700288197698961); 

 $lg_p2=array(4.974607845568932035012064,542.4138599891070494101986,15506.93864978364947665077,184793.29

04445632425417223,1088204.76946882876749847,3338152.967987029735917223,5106661.678927352456275255,3074109.054

850539556250927); 

 $lg_p4=array(14745.02166059939948905062,2426813.369486704502836312,121475557.4045093227939592,26634324

49.630976949898078,29403789566.34553899906876,170266573776.5398868392998,492612579337.743088758812,5606251856

22.3951465078242); 

 $lg_q1=array(67.48212550303777196073036,1113.332393857199323513008,7738.757056935398733233834,27639.870

74403340708898585,54993.10206226157329794414,61611.22180066002127833352,36351.27591501940507276287,8785.53630

2431013170870835); 

 $lg_q2=array(183.0328399370592604055942,7765.049321445005871323047,133190.3827966074194402448,1136705.8

21321969608938755,5267964.117437946917577538,13467014.54311101692290052,17827365.30353274213975932,9533095.59

1844353613395747); 

 $lg_q4=array(2690.530175870899333379843,639388.5654300092398984238,41355999.30241388052042842,11208721

09.61614794137657,14886137286.78813811542398,101680358627.2438228077304,341747634550.7377132798597,4463158187

41.9713286462081); 

 $lg_c=array(-0.001910444077728,8.4171387781295e-4,-5.952379913043012e-4,7.93650793500350248e-4,-

0.002777777777777681622553,0.08333333333333333331554247,0.0057083835261); 

 $lg_frtbig=2.25e76; 

 $pnt68=0.6796875; 

 if($x==$logGammaCache_x) return $logGammaCache_res; 

 $y=$x; 

 if(($y>0.0)&&($y<=LOG_GAMMA_X_MAX_VALUE)){ 

  if($y<=EPS){$res=-log($y);} 

  elseif($y<=1.5){ 

   if($y<$pnt68){$corr=-log($y);$xm1=$y;} 

   else{$corr=0.0;$xm1=$y-1.0;} 

   if(($y<=0.5)||($y>=$pnt68)){ 

    $xden=1.0;$xnum=0.0; 

    for($i=0;$i<8;$i++){ 

     $xnum=$xnum*$xm1+$lg_p1[$i]; 

     $xden=$xden*$xm1+$lg_q1[$i]; 

    } 

    $res=$corr+$xm1*($lg_d1+$xm1*($xnum/$xden)); 

   }else{ 

    $xm2=$y-1.0;$xden=1.0;$xnum=0.0; 

    for($i=0;$i<8;$i++){ 

     $xnum=$xnum*$xm2+$lg_p2[$i]; 

     $xden=$xden*$xm2+$lg_q2[$i]; 

    } 

    $res=$corr+$xm2*($lg_d2+$xm2*($xnum/$xden)); 

   }  

  }elseif($y<=4.0){ 

   $xm2=$y-2.0;$xden=1.0;$xnum=0.0; 

   for($i=0;$i<8;$i++){ 

    $xnum=$xnum*$xm2+$lg_p2[$i]; 

    $xden=$xden*$xm2+$lg_q2[$i]; 

   } 

   $res=$xm2*($lg_d2+$xm2*($xnum/$xden)); 

  }elseif($y<=12.0){  

   $xm4=$y-4.0;$xden=-1.0;$xnum=0.0; 

   for($i=0;$i<8;$i++){ 

    $xnum=$xnum*$xm4+$lg_p4[$i]; 

    $xden=$xden*$xm4+$lg_q4[$i]; 
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   } 

   $res=$lg_d4+$xm4*($xnum/$xden); 

  }else{ 

   if($y<=$lg_frtbig){ 

    $res=$lg_c[6];$ysq=$y*$y; 

    for($i=0;$i<6;$i++)$res=$res/$ysq+$lg_c[$i]; 

   }else{$res=0.0;} 

   $res/=$y; 

   $corr=log($y); 

   $res=$res+log(SQRT2PI)-0.5*$corr; 

   $res+=$y*($corr-1.0); 

  } 

 }else{ 

  $res=MAX_VALUE; 

 } 

 $logGammaCache_x=$x; 

 $logGammaCache_res=$res; 

 return $res; 

} 

?> 

 
Figura 75. Pagina principală a librăriei virtuale 

 

Liniile programului care implementează analiza de corelaţie [67] între valoarea observată şi cea 

estimată a properietăţii/activităţii investigate sunt: 
<? 

Include("0_mdfv_definitions.php"); 

include("Pearson_Spearman_Kendall_Gamma.php"); 

$q=mysql_query("USE `".server_db."`"); 

if(!array_key_exists("lori",$_GET))die("You must use an authorization key to see this."); 

 

$q=mysql_query("SELECT `id` FROM `".$_GET["set"]."_data`"); 

$n=mysql_num_rows($q); 

mysql_free_result($q); 

$qSARs=array(); 

$q=mysql_query("SELECT `id` FROM `".$_GET["set"]."_qsar` ORDER BY `var  ̀ASC, `r2` ASC"); 

for(;$r=mysql_fetch_row($q);){ 

 $qSARs[]=$r[0]; 

} 

mysql_free_result($q); 

echo("Descriptive Correlation Analysis on ".$_GET["set"]." Set."); 

echo("<table border='1'>"); 
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echo("<tr><td>Id<td>Prop<td>Mols<td>Vars<td>r2Pearson<td>r2Spearman<td>r2Ken_a<td>r2Ken_b<td>r2Ken_c<td>r2Gamm

a<td>r2Geometry<td>Equation"); 

for($iq=0;$iq<count($qSARs);$iq++){ 

 $q=mysql_query("SELECT * FROM `".$_GET["set"]."_qsar` WHERE `id`='".$qSARs[$iq]."' LIMIT 1"); 

 $r=mysql_fetch_row($q); 

 mysql_free_result($q); 

 $r[5]=substr($r[5],2); 

 $r[4]=trim(sprintf("%.4f",$r[4])); 

 $q=mysql_query("SELECT * FROM `".$_GET["set"]."_prop` WHERE `property`='".$r[1]."' LIMIT 1"); 

 $prop=mysql_fetch_array($q,MYSQL_ASSOC); 

 array_shift($prop); 

 mysql_free_result($q); 

 $mols=array();$Y_exp=array(); 

 foreach($prop as $k => $v){if($v<1e100){$mols[]=$k;$Y_exp[]=$v;}} 

 unset($prop); 

 $r[5]=explode("*",$r[5]); 

 for($i=0;$i<count($r[5])-1;$i++){ 

  $r_d=explode("+",$r[5][$i]); 

  if(count($r_d)>1){ 

   $r[5][$i+1]=$r_d[count($r_d)-1]."*".trim($r[5][$i+1]); 

   unset($r_d[count($r_d)-1]); 

   $r[5][$i]=trim(implode("+",$r_d)); 

  } 

 } 

 unset($r_d); 

 $regr_indx=array();$regr_coef=array();$regr_desc=array(); 

 $regr_coef[0]=array_shift($r[5]);$regr_desc[0]="1";$regr_indx[0]=0; 

 for($i=0;$i<count($r[5]);$i++){ 

  $tmp=explode("*",$r[5][$i]); 

  $regr_desc[$i+1]=$tmp[0]; 

  $regr_coef[$i+1]=$tmp[1]; 

  $q=mysql_query("SELECT `id` FROM `_mdfv` WHERE `name  ̀LIKE BINARY '".$tmp[0]."' LIMIT 1"); 

  $tmp=mysql_fetch_row($q); 

  $regr_indx[$i+1]=$tmp[0]; 

  mysql_free_result($q); 

 } 

 unset($tmp); 

 for($i=0;$i<count($regr_coef);$i++){$regr_coef[$i]=trim(sprintf("%.4e",$regr_coef[$i]));} 

 $r[5]=$regr_coef[0]; 

 for($i=1;$i<count($regr_coef);$i++){ 

  $r[5].="+".$regr_desc[$i]."*".$regr_coef[$i]; 

 } 

 for($i=1;$i<count($regr_desc);$i++){ 

  $GLOBALS[$regr_desc[$i]]=array(); 

  for($j=0;$j<count($mols);$j++){ 

   $GLOBALS[$regr_desc[$i]][$j]=desc_vals($regr_indx[$i],$mols[$j]); 

  } 

 } 

 $Y_mod=regr_esti($mols,$regr_coef,$regr_desc); 

 $r2Pearson=pow(r1($Y_exp,$Y_mod),2); 

 $p_Y_exp=pozitii($Y_exp); 

 $p_Y_mod=pozitii($Y_mod); 

 $r2Spearman=pow(r1($p_Y_exp,$p_Y_mod),2); 

 list($r2Ken_a,$r2Ken_b,$r2Ken_c,$r2Gamma)=Kendall_Gamma(array($Y_exp,$Y_mod),count($Y_exp)); 

 $r2Geometry=1.0; 

 $r2Geometry*=$r2Pearson; 

 $r2Geometry*=$r2Spearman; 

 $r2Geometry*=$r2Ken_a; 

 $r2Geometry*=$r2Ken_b; 

 $r2Geometry*=$r2Ken_c; 

 $r2Geometry*=$r2Gamma; 

 $r2Geometry=pow($r2Geometry,1/6); 

 echo("<tr>"); 
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 echo("<td>".$r[0]); 

 echo("<td>".$r[1]); 

 echo("<td>".$r[2]); 

 echo("<td>".$r[3]); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Pearson))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Spearman))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Ken_a))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Ken_b))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Ken_c))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Gamma))); 

 echo("<td>".trim(sprintf("%.4f",$r2Geometry))); 

 echo("<td>".$r[5]); 

 unset($r); 

 unset($mols); 

 unset($Y_exp); 

 unset($Y_mod); 

 unset($p_Y_exp); 

 unset($p_Y_mod); 

 unset($regr_indx); 

 unset($regr_coef); 

 for($i=1;$i<count($regr_desc);$i++){ 

  unset($GLOBALS[$regr_desc[$i]]); 

 } 

 unset($regr_desc); 

} 

echo("</table>"); 

die("You may try here a top three qualification."); 

 

function desc_vals($id,$mol){ 

 $q=mysql_query("SELECT `".$mol."` FROM `".$_GET["set"]."_mdfv` WHERE `id`='".$id."' LIMIT 1"); 

 $r=mysql_fetch_row($q);mysql_free_result($q);return($r[0]); 

} 

function regr_esti(&$mols,&$regr_coef,&$regr_desc){ 

 $n=count($mols); 

 $r=array(); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  $r[$i]=$regr_coef[0]; 

  for($j=1;$j<count($regr_coef);$j++){ 

   $r[$i]+=$regr_coef[$j]*$GLOBALS[$regr_desc[$j]][$i]; 

  } 

  $r[$i]=sprintf("%.4e",$r[$i]); 

 } 

 return($r); 

} 

function disp_array($aa){ 

 if(!(is_array($aa))){echo("$"."aa schuld be an array!<br>");return;} 

 $n=count($aa); 

 if($n==0){echo("$"."aa is an empty array!<br>");return;} 

 echo("<table border='1'>"); 

 echo("<tr>"); 

 for($i=0;$i<$n;$i++){ 

  echo("<td>".$aa[$i]); 

 } 

 $m=count($GLOBALS[$aa[0]]); 

 for($i=0;$i<$m;$i++){ 

  echo("<tr>"); 

  for($j=0;$j<$n;$j++){ 

   echo("<td>".$GLOBALS[$aa[$j]][$i]); 

  } 

 } 

 echo("</table>"); 

} 

?> 
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Analiza de corelaţie este astfel disponibila (vezi Figura 76) şi permite alegerea modelului cu puterea 

cea mai mare de estimare şi respectiv clasificarea modelelor în funcţie de puterea de estimare (şapte 

coeficienţi de corelaţie [67]).  

 
Figura 76. Analiza corelaţiei: derivaţi de carbochinină (unde id = numarul de identificare al modelului 

QSAR în tabelul corespunzător setului investigat, Prop = abrevierea properietăţii/activităţii investigate, 

Mol = volumul eşantionului, Vars = numarul variabileor din modelul QSAR, r2Pearson = coeficient de 

determinare Pearson, r2Spearman = coeficient de determinare al rangurilor Spearman, r2Ken_a/_b/_c 

= coeficient de determinare Kendall a, b, respectiv c, r2Gamma = coeficient de determinare Gamma, 

r2Geometry = coeficient de determinare geometric) 

Pentru fiecare model QSAR, prin activarea link-ului se pot obţine următoarele informaţii cu 

privire la modelul accesat (Figura 77). 

 
Figura 77. Modalităţi de analiză a modelelor QSAR prin intermediul librăriei virtuale 

 

Un exemplu de analiză descriptivă a modelului este redată în Figura 78. 

Sumarizarea modelului QSAR 

Observat versus Estimat 

Caracteristicile modelului 

Analiza corelaţiei 
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Figura 78. Analiza descriptivă a unui model QSAR corespunzător derivaţilor de trifenilacrilonitril 
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Anul 2010. Activitatea 4. Testare mediu virtual 
 

Testarea mediului virtual creat s-a realizat pe parcursul dezvoltării acestuia, în momentul 

realizării modulelor de interogare precum şi la sfârşitul implementării. Au fost urmărite câteva aspecte:  

 minimizarea numărului câmpurilor de tip text; 

 minimizarea numărului de clicuri necesare pentru îndeplinirea unui acţiuni specificate; 

 minimizarea timpului de răspuns pentru fiecare acţiune.  

Pe parcursul dezvoltării şi respectiv în momentul implementării modulelor de interogare mediul 

virtual a fost testat de către membrii echipei de implementare a proiectului. Testarea finală s-a realizat 

cu ajutorul unui eşantion format din studenţi şi masteranzi.  

Protocolul de testare a librăriei virtuale 

Scop: stabilirea performanţelor de bază, stabilirea şi validarea măsurilor de performanţă şi identificarea 

conceptelor de desing în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi satisfacţiei utilizatorului. 

Obiective: 

Determinarea neconcordanţelor de proiectare şi a problemelor de utilizare la nivelul interfeţei 

utilizatorului şi a conţinutului. Surse potenţiale de eroare: 

Erori de navigare: eşecul de a localiza funcţiile, utilizarea excesivă a tastelor pentru îndeplinirea unei 

funcţii, eşecul de urmare a parcursului de ferestre cerut. 

Erori de prezentare: eşecul de a localiza şi acţiona în mod corespunzător pentru obţinerea informaţiei 

dorite în ecranul identificat, erori de selecţie datorate ambiguităţii etichetelor. 

Probleme de utilizare:  

Testarea mediului virtual în condiţii de test controlat cu utilizatori reprezentativi. Datele obţinute s-au 

utilizat pentru a identifica dacă mediul creat îndeplineşte condiţiile de eficacitatea, eficienţa şi interfaţa 

plăcută. 

Stabilirea performanţelor de referinţă şi respectiv a nivelului de satisfacţie a utilizatorului.  

Material şi metode: 

Descrierea eşantionului: ▪ Obiectivul 1: Membrii echipei de cercetare; ▪ Obiectivul 2: Medii echipei de 

cercetare împreună cu 10 cercetători care nu au participat la dezvoltarea sistemului; ▪ Obiectivul 3: Un 

eşantion format din 35 studenţi şi masteranzi cu cunoştinţe prealabile de utilizare a calculatorului. 

Număr sesiuni de test: ▪ Obiectivul 1: 2 (iniţial - final (după ultimele modificări identificate ca fiind 

necesare)); ▪ Obiectivul 2: 1 (Anexa 1); ▪ Obiectivul 3: 2 (2 săptămâni diferenţă). 

Mediul de testare: toate testele s-au realizat pe aceleaşi echipamente de testare (identitate în 

componente hardware şi software). Testarea mediului virtual a fost realizată de către toţi participanţii 

cu utilizarea impusă a browser-ului Internet Explorer. 

Instruierea participanţilor: participanţii au fost informaţi în prima sesiune de testare cu privire la scopul 

testării, mediul şi modalitatea de testare, precum şi cu privire la necesitatea onestităţii răspunsurilor. 

Date de colectate: în conformitate cu chestionarul din Anexa 1 (date de testare a mediului virtual) & 2 

(date demografice - eşantionul utilizat pentru cel de-al treilea obiectiv). 

Rezultatele testării au identificat un mediu virtual performant (timp scurt necesar pentru a realiza o 

anumită acţiune, număr mic de paşi de urmat pentru a îndeplinit acţiunea specificată), acurat (număr 

mic de greşeli în îndeplinirea unei acţiuni; nici o eroarea nu a fost fatală – a permis îndeplinirea 

acţiunii prin punerea la dispoziţie a informaţiei corecte), reutilizare intuitivă (la a doua testare 

participanţii şi-au aminte ce anume trebuie să facă ca să îndeplinească acţiunile cerute), răspuns 

emoţional adecvat (cât de confortabil s-a simţit persoana testată la sfârşitul testului; ar recomanda 

prietenilor utilizarea sistemului?). 
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Anul 2010. Activitatea 5. Valorificarea rezultatelor 

 
Documentare, identificare şi selectare compuşi chimici din clasele studiate 

Următoarele baze de date au fost utilizate pentru identificarea compuşilor chimici din clasele 

studiate: PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), ChemSpider (http://www.chemspider.com/), 

ChemIDplus (http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/) şi eMolecules (http://www.emolecules.com/). 

Criteriile de căutare au impus căutarea compuşilor din clasa studiată şi cu activitatea/proprietatea 

investigată. Au fost identificaţi compuşi pentru fiecare din clasele de compuşi investigate în cadrul 

proiectului. În cele ce urmează se va face exemplificarea pe eşantionul identiicat care a cunţinut cel 

mai mare număr de molecule (compuşi organici ce traversează bariera hemato-encefalică). Compuşi au 

fost identificaţi în baza de date PubChem şi pregătiţi pentru modelare la fel ca şi compuşii pe baza 

cărora s-a obţinut modelul predictiv (vezi modelul prezentat anterior). Clasificarea compuşilor ca 

activi, respectiv inactivi a fost luată dintr-o lucrare publicată anterioar [79] (vezi Tabelul 62). 

Tabelul 62. Compuşi organici ce traversează bariera hemato-encefalică: denumire, identificator PubMed 

(CID), clasificarea ca activ vs. inactiv observată (Obs) şi prezisă (Pred) pe baza modelului identificat 
Nr. Denumire CID  Obs Pred  Nr. Denumire CID  Obs Pred 

1 Adenosine 191 1 0  159 Cyclopentolate 2905 0 0 

2 Alfentanil 51263 1 0  160 Cyclophosphamide 2907 0 0 

3 Alosetron 2099 1 1  161 Cytarabine 596 0 0 

4 Amiloride 16231 1 0  162 Dantrolene 2952 0 0 

5 Aripiprazole 60795 1 1  163 Dapsone 2955 0 0 

6 Benztropine 2344 1 1  164 Delavirdinemesylate 5625 0 0 

7 Betaxolol 2369 1 0  165 Dexamethasone 5743 0 0 

8 Bisoprolol 2405 1 0  166 Dexpanthenol 4678 0 0 

9 Brimonidine 2435 1 1  167 Diazoxide 3019 0 0 

10 Bromocriptine 31101 1 0  168 Dibucaine 3025 0 0 

11 Butorphanol 2487 1 0  169 Dicloxacillin 3041 0 0 

12 Chloral hydrate 2707 1 1  170 Digoxin 15478 0 0 

13 Chlordiazepoxide 2712 1 0  171 Diltiazem 3076 0 1 

14 Chlorpheniramine 2725 1 1  172 Dinoprostone 9691 0 0 

15 Chlorzoxazone 2733 1 0  173 Disopyramide 3114 0 1 

16 Citalopram 2771 1 0  174 Dofetilide 71329 0 1 

17 Clemastine 2781 1 1  175 Dorzolamide 3154 0 0 

18 Clonazepam 2802 1 0  176 Econazole 33745 0 0 

19 Clorazepate 2809 1 0  177 Ephedrine 5032 0 0 

20 Clozapine 2818 1 1  178 Eplerenone 443872 0 0 

21 Cyclobenzaprine 2895 1 1  179 Epoprostenol 5280427 0 0 

22 Cyproheptadine 2913 1 1  180 Eprosartan 60879 0 0 

23 Dezocine 40841 1 0  181 Estramustine 18140 0 0 

24 Dipivefrin 3105 1 0  182 Etidronic acid 3305 0 0 

25 Dolasetron 3148 1 1  183 Etodolac 3308 0 1 

26 Doxazosin 3157 1 1  184 Famciclovir 3324 0 0 

27 Doxepin 667477 1 1  185 Famotidine 3325 0 0 

28 Dronabinol 2978 1 1  186 Fenoldopam 3341 0 0 

29 Droperidol 3168 1 1  187 Fenoprofen 3342 0 1 

30 Emedastine 3219 1 1  188 Flavoxate 3354 0 0 

31 Entacapone 5281081 1 0  189 Flecainide 3356 0 0 

32 Esmolol 59768 1 0  190 Floxuridine 3363 0 0 

33 Estazolam 3261 1 1  191 Flunisolide 82153 0 0 

34 Fexofenadine 3348 1 0  192 Fluoxymesterone 6446 0 0 

35 Fluoxetine 3386 1 0  193 Flurbiprofen 3394 0 0 

36 Flurazepam 3393 1 1  194 Flutamide 3397 0 0 

37 Fluvoxamine 5324346 1 0  195 Fluvastatin 446155 0 0 

38 Formoterol 3410 1 0  196 Fosfomycin 3417 0 1 
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 Kortagere S, Chekmarev D, Welsh WJ, Ekins S. New predictive models for blood-brain barrier 

permeability of drug-like molecules. Pharm Res 2008;25:1836-1845.  
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39 Fosphenytoin 56339 1 0  197 Furosemide 3440 0 0 

40 Galantamine 3449 1 1  198 Ganciclovir 3454 0 0 

41 Granisetron 3510 1 1  199 Gatifloxacin 5379 0 1 

42 Hydrocodone 411697 1 1  200 Gemcitabine 60750 0 0 

43 Hydromorphone 3648 1 1  201 Gemfibrozil 3463 0 1 

44 Isotretinoin 5538 1 1  202 Glimepiride 3476 0 0 

45 Labetalol 3869 1 0  203 Glipizide 3478 0 0 

46 Levobunolol 39468 1 0  204 Glyburide 3488 0 0 

47 Levocabastine 54385 1 0  205 Hydralazine 3637 0 1 

48 Maprotiline 4011 1 0  206 Ibutilide 60753 0 0 

49 Meperidide 3034126 1 1  207 Idarubicin 42890 0 0 

50 Metaxalone 15459 1 0  208 Ifosfamide 3690 0 0 

51 Methadone 4095 1 0  209 Imiquimod 57469 0 0 

52 Methocarbamol 4107 1 0  210 Indapamide 3702 0 0 

53 Methoxamine 6082 1 0  211 Isoetharine 3762 0 0 

54 Methyldopa 4138 1 0  212 Isosorbide dinitrate 170113 0 1 

55 Molindone 23897 1 1  213 Isradipine 3784 0 0 

56 Nalbuphine 4419 1 0  214 Ketotifen 3827 0 1 

57 Naratriptan 4440 1 0  215 Lamivudine 3877 0 0 

58 Nefazodone 4449 1 0  216 Lansoprazole 3883 0 0 

59 Nortriptyline 4543 1 0  217 Latanoprost 5311221 0 0 

60 Ondansetron 4595 1 1  218 Leflunomide 3899 0 0 

61 Orphenadrine 4601 1 1  219 Letrozole 3902 0 0 

62 Oxcarbazepine 34312 1 1  220 Levamisole 26879 0 1 

63 Oxycodone 4635 1 1  221 Lindane 727 0 0 

64 Oxymorphone 4639 1 0  222 Linezolid 3929 0 1 

65 Paroxetine 4691 1 0  223 Lisinopril 5362119 0 0 

66 Phenelzine 3675 1 0  224 Lodoxamide 44564 0 0 

67 Phenylephrine 6041 1 0  225 Loracarbef 3956 0 0 

68 Pirbuterol 4845 1 0  226 Losartan 3961 0 0 

69 Pramipexole 4885 1 0  227 Lovastatin 53232 0 0 

70 Prazosin 4893 1 0  228 Mechlorethamine 4033 0 0 

71 Procyclidine 4919 1 1  229 Medroxyprogesterone 10631 0 0 

72 Propoxyphene 10100 1 0  230 Melphalan 4053 0 0 

73 Pseudoephedrine 7028 1 0  231 Mercaptopurine 667490 0 0 

74 Quazepam 4999 1 0  232 Meropenem 64778 0 0 

75 Quetiapine 5002 1 1  233 Mesalamine 4075 0 0 

76 Rizatriptan 5078 1 0  234 Metaproterenol 4086 0 0 

77 Scopolamine 5184 1 1  235 Metformin 4091 0 0 

78 Secobarbital 5193 1 0  236 Methimazole 1349907 0 1 

79 Sertraline 5203 1 0  237 Methylergonovine 8226 0 0 

80 Sibutramine 5210 1 1  238 Metoclopramide 4168 0 0 

81 Sufentanil 41693 1 1  239 Metolazone 4170 0 0 

82 Sumatriptan 5358 1 0  240 Metyrosine 3125 0 0 

83 Thiethylperazine 5440 1 1  241 Mexiletine 4178 0 0 

84 Thiothixene 5454 1 1  242 Miglitol 441314 0 0 

85 Tiagabine 5466 1 0  243 Milrinone 4197 0 0 

86 Timolol 5478 1 0  244 Minoxidil 4201 0 0 

87 Tolazoline 5504 1 1  245 Moexipril 91270 0 0 

88 Tramadol 5523 1 0  246 Moricizine 34633 0 1 

89 Trazodone 5533 1 1  247 Moxifloxacin 4259 0 1 

90 Trimethobenzamide 5577 1 1  248 Mycophenolic acid 446541 0 0 

91 Venlafaxine 5656 1 0  249 Nabumetone 4409 0 1 

92 Zaleplon 5719 1 0  250 Naloxone 4425 0 0 

93 Ziprasidone 60854 1 1  251 Naphazoline 4436 0 1 

94 Zolpidem 5732 1 0  252 Naproxen 1302 0 1 

95 Zolmitriptan 5731 1 0  253 Nateglinide 4443 0 0 

96 Acarbose 41774 0 0  254 Nedocromil 50294 0 0 

97 Acetazolamide 1986 0 0  255 Nicardipine 4474 0 0 

98 Acetylcysteine 581 0 0  256 Nifedipine 4485 0 0 
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99 Acyclovir 2022 0 0  257 Nimodipine 4497 0 0 

100 Adefovir 60172 0 0  258 Nisoldipine 4499 0 0 

101 Allopurinol 2094 0 0  259 Nitazoxanide 41684 0 0 

102 Alprostadil 214 0 0  260 Nitrofurantoin 4509 0 0 

103 Altretamine 2123 0 0  261 Nitroglycerin 4510 0 1 

104 Aminoglutethimide 2145 0 0  262 Nizatidine 4513 0 0 

105 Amlodipine 2162 0 0  263 Norgestrel 13109 0 0 

106 Amoxicillin 2171 0 0  264 Ofloxacin 4583 0 1 

107 Ampicillin 2174 0 0  265 Olopatadine 60865 0 0 

108 Amprenavir 2177 0 0  266 Olsalazine 6816262 0 0 

109 Amrinone 3698 0 0  267 Oseltamivir 65028 0 0 

110 Anastrozole 2187 0 0  268 Oxaprozin 4614 0 0 

111 Anthralin 2202 0 0  269 Oxybutynin 4634 0 0 

112 Argatroban 92722 0 0  270 Pantoprazole 4679 0 0 

113 Azathioprine 2265 0 0  271 Pemirolast 57697 0 0 

114 Aztreonam 5362041 0 0  272 Penbutolol 37464 0 0 

115 Baclofen 2284 0 0  273 Penciclovir 4725 0 0 

116 Balsalazide 5362070 0 0  274 Pentamidine 4735 0 0 

117 Beclometasone 20469 0 0  275 Pentoxifylline 4740 0 0 

118 Benazepril 2311 0 0  276 Perindopril 107807 0 0 

119 Bepridil 2351 0 0  277 Pindolol 4828 0 1 

120 Brinzolamide 68844 0 0  278 Pioglitazone 4829 0 0 

121 Budesonide 63006 0 0  279 Pramoxine 4886 0 1 

122 Bumetanide 2471 0 0  280 Procainamide 4913 0 0 

123 Bupivacaine 2474 0 0  281 Procarbazine 4915 0 0 

124 Calcitriol 6398761 0 0  282 Propafenone 4932 0 0 

125 Candesartan 2541 0 0  283 Propylthiouracil 657298 0 0 

126 Capsaicine 2548 0 0  284 Pyridoxine 1054 0 0 

127 Captopril 2550 0 0  285 Quinapril 54892 0 0 

128 Cefaclor 2609 0 0  286 Quinidine 1065 0 1 

129 Cefadroxil 2610 0 0  287 Ramipril 5038 0 0 

130 Cefazolin 33255 0 0  288 Rivastigmine 77991 0 1 

131 Cefdinir 6399011 0 0  289 Rofecoxib 5090 0 0 

132 Cefditoren 6437877 0 0  290 Rosiglitazone 77999 0 1 

133 Cefixime 54362 0 0  291 Sildenafil 5212 0 0 

134 Cefmetazole 2626 0 0  292 Simvastatin 54454 0 0 

135 Cefonicid 43592 0 0  293 Streptozocin 5299 0 0 

136 Cefoperazone 135784 0 0  294 Sulfacetamide 5320 0 0 

137 Cefotaxime 2632 0 0  295 Sulfasalazine 5353980 0 0 

138 Cefoxitin 37194 0 0  296 Sulfinpyrazone 5342 0 0 

139 Cefpodoxime 6335986 0 0  297 Sulindac 5352 0 1 

140 Ceftazidime 157706 0 0  298 Tamsulosin 129211 0 0 

141 Ceftibuten 5282242 0 0  299 Tazarotene 5381 0 0 

142 Ceftizoxime 2655 0 0  300 Terazosin 5401 0 0 

143 Ceftriaxone 5479530 0 0  301 Terbutaline 5403 0 0 

144 Cefuroxime 2659 0 0  302 Ticlopidine 5472 0 1 

145 Celecoxib 2662 0 0  303 Tocainide 38945 0 0 

146 Cephalexin 27447 0 0  304 Tolazamide 5503 0 1 

147 Chlorpropamide 2727 0 0  305 Tolbutamide 5505 0 0 

148 Chlorthalidone 2732 0 0  306 Tolmetin 5509 0 0 

149 Cholecalciferol 6221 0 0  307 Torasemide 41781 0 0 

150 Cholestyramine 3086319 0 0  308 Trandolapril 5484727 0 0 

151 Ciclopirox 2749 0 0  309 Triamcinolone 31307 0 0 

152 Cidofovir 60613 0 0  310 Triamterene 5546 0 0 

153 Cladribine 1546 0 0  311 Valacyclovir 5647 0 0 

154 Clindamycin 29029 0 0  312 Voriconazole 5231054 0 0 

155 Clopidogrel 2806 0 1  313 Warfarin 6691 0 0 

156 Clotrimazole 2812 0 1  314 Zileuton 60490 0 0 

157 Colchicine 2833 0 0  315 Zoledronic acid 68740 0 0 

158 Cromolyn 2882 0 0       
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3.2. Predicţie activitate pe baza structurii prin folosirea modelelor structură-activitate obţinute 

Predicţia activităţii/proprietăţii s-a realizat prin aplicarea modelului matermatic asupra 

compuşilor identificaţi. În Tabelul 66 este prezentată abilitatea de predicţie a modelului matematic a 

setului de compuşi organici ce traversează bariera hemato-encefalică, pentru acest set fiind identificat 

eşantionul cu compoziţia cea mai heterogenă şi număr cel mai mare de compuşi. 

Abilităţile modelului în clasificarea corectă a compuşilor s-a realizat prin calcularea unui 

număr de 11 indicatori statistici (Tabelul 67, acurateţea, rate de eroare, probabilitatea iniţială de 

apartenenţă la o clasa (de compuşi activi sau inactivi, sensibilitatea, specificitatea, rata falşilor 

negativi, rata falşilor pozitivi, predictivitatea pozitivă, predictivitatea negativă, probabilitatea de 

clasificare în clasa compuşilor activi, probabilitatea de clasificare în clasa compușilor inactivi, 

probabilitatea clasificării greșite ca și compus activ, probabilitatea clasificării greşite ca şi compus 

inactiv, raţia de probabilitate) şi a intervalelor de confidenţă asociate acestora. O parte din parametrii 

utilizaţi pentru a evalua abilităţile de predicţie a modelului cu fost definiţi de Cooper şi colab. [80] în 

timp ce alţi parametrii au fost adaptaţi după parametrii utilizaţi în evaluarea studiilor medicale de 

diagnostic [81]. Intervalele de confidenţă asociate fiecărui parametru au fost calculate sub asumţia 

distribuţiei binomiale [82-, 83, 84, 85, 86], prin aplicarea unei proceduri de optimizare [87, 88]. 

Tabelul 63. Indicatori statistici utilizaţi în analiza predictivităţii 
Parametrul (Abrevierea) Formula Definition 

Concordanţa (CC) / Acurateţea (AC) / Rata 

de lipsă a erorii  

100*(AP+AN)/n Fracţia totală a compuşilor corect 

clasificaţi 

Rata de eroare (ER) 100* (FP+FN)/n = 1-

CC 

Fracţia totală a compuşilor clasificaţi 

greşit 

Proporţia prealabilă de apartenenţă la o 

clasă (activ / inactiv) (PPP) 

ni/n Proporţia compuşilor ce aparţin clasei 

i 

Sensibilitatea (Se) 100*AP/(AP+FN) Procentul de compuşi activi asignaţi 

corect de către model ca aparţinând 

clasei de compuşi activi 

Rata falşilor negativi (sub-clasificare, FNR) 100*FN/(AP+FN) = 

1-Se 

Procentul de compuşi activi asignaţi 

incorect de către model clasei inactive 

Specificitatea (Sp) 100*AN/(AN+FP) Procentul de compuşi inactivi asignaţi 

corect de către model ca aparţinând 

clasei inactive 

Rata falşilor pozitivi (supra-clasificare, 100*FP/(FP+AN) = Procentul de compuşi inactivi asignaţi 
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FPR) 1-Sp incorect de către model clasei active  

Predictivitatea pozitivă (PP) 100*AP/(AP+FP) Procentul de compuşi corect asignaţi 

ca fiind activi raportat la totalitatea 

compuşilor clasificaţi de model ca 

fiind activi 

Predictivitatea negativă (NP) 100*AN/(AN+FN) Procentul de compuşi corect asignaţi 

ca fiind inactivi raportat la totalitatea 

compuşilor clasificaţi de model ca 

fiind inactivi 

Probabilitatea clasificării compuşilor ca  

activi (PCA) 

 

inactivi (PCIC) 

 

(AP+FP)/n 

 

(FN+AN)/n 

 

- Probabilitatea de a clasifica un 

compus ca activ (adevărat& falşi 

pozitivi) 

- Probabilitatea de a clasifica un 

compus ca inactiv (adevărat& falşi 

negativi) 

Probabilitatea unei clasificări greşite 

ca şi compus activ (PWCA) 

ca şi compus inactiv (PWCI) 

 

FP/(FP+AP) 

FN/(FN+AN) 

 

Probabilitatea unei clasificări pozitive 

false 

Probabilitatea unei clasificări negative 

false 

Rata şansei (OR) (AP*AN)/(FP*FN) Rata clasificării corecte în grupul 

compuşilor activi raportată la rata 

clasificării incorecte în grupul 

compuşilor inactivi 

AP = adevărat pozitivi (compuşi activi clasificaţi de model ca fiind activi); AN = adevărat negativi;  

FP = fals pozitivi (compuşi inactivi clasificaţi de model ca fiind activi); FN = fals negativi 

Parametrii prezentaţi în Tabelul 63 se pot folosi atât la diagnosticul unui model QSAR / QSPR [89] cât 

şi ca parametrii de evaluare a două modele diferite (ex. model MDF [47, 74, 90, 91] versus model 

MDFV). 

Abilităţile de predicţie a modelului identificat pentru compuşii organici ce traversează bariera hemato-

encefalică sunt prezentate în Tabelul 64. 

Tabelul 64. Diagnosticul abilităţilor de clasificare a modelului MDFV: compuşi organici ce 

treversează bariera hemato-encefalică 

Parametrul (abrevierea) 
Set învăţare (n=81) 

[95%CI] 

Set test (n=41)  

[95%CI] 

Set extern (n=315) 

[95%CI] 

Statistica χ2 (valoarea p) 10.29 (0.0013) 7.75 (0.0054) 28.24 (p < 0.0001) 

Φ 0.3564 0.4347 0.2994 

Acurateţea (AC) 69.14 [58.53-78.37] 73.17 [58.32-84.77] 72.70 [67.58-77.39] 

Rata erorii (ER) 30.86 26.83 27.30 

Probabilitatea a prori de a fi    

- activ 0.482 [0.371-0.592] 0.463 [0.318-0.614] 0.302 [0.253-0.354] 

- inactiv 0.519 [0.408-0.630] 0.537 [0.367-0.682] 0.698 [0.644-0.749] 

Sensibilitate (Se) 64.10 [48.47-77.70] 84.21 [63.16-95.05] 42.11 [32.54-52.15] 

Rata falşilor negativi (FNR) 35.90 [22.30-45.51] 15.79 [4.95-36.84] 57.89 [47.85-67.46] 

Specificitate (Sp) 73.81 [59.20-85.15] 63.64 [42.87-81.04] 85.91 [80.80-89.98] 

Rata falşilor pozitivi (FPR) 26.19 [14.86-40.80] 36.36 [0.1896-0.5712] 14.09 [10.02-19.20] 

Predictivitatea pozitivă (PP) 69.44 [53.32-82.51] 66.67 [46.76-82.76] 56.34 [44.74-67.43] 

                                                 
89

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Diagnostic of a QSPR Model: Aqueous Solubility of Drug-Like Compounds. Studia 

Universitatis Babes-Bolyai Chemia 2010;LV(4):68-76. 
90

 Jäntschi L, Bolboacă SD. Results from the Use of Molecular Descriptors Family on Structure 

Property/Activity Relationships International Journal of Molecular Sciences 2007;8(3):189-203. 
91

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Modelling the Inhibitory Activity on Carbonic Anhydrase I of Some Substituted 

Thiadiazoleand Thiadiazoline-Disulfonamides: Integration of Structure Information. Computer-Aided Chemical 

Engineering, Elsevier Netherlands & UK 2007;24:965-970. 
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Predictivitatea negativă (NP) 68.89 [54.49-80.89] 82.35 [59.63-97.48] 77.46 [72.59-81.80] 

Probabilitatea de clasificare post-test ca şi     

- activ (PCA) 0.444 [0.340-0.553] 0.585 [0.433-0.726] 0.225 [0.177-0.281] 

- inactiv (PCIC) 0.556 [0.447-0.660] 0.415 [0.274-0.567] 0.775 [0.7259-0.818] 

Probabilitatea clasificării greşite ca şi compus    

- activ (PWCA) 0.306 [0.175-0.467] 0.333 [0.172-0.532] 0.437 [0.326-0.553] 

- inactive (PWCI) 0.311 [0.191-0.455] 0.177 [0.055-0.404] 0.225 [0.177-0.281] 

Rata şansei (OR) 5.03 [1.96-13.12] 9.33 [2.18-40.07] 4.43 [2.53-7.76] 

Analzia rezultatelor prezentate în Tabelul 64 pune în evidenţă următoarele: 

 Modelul MDFV are o acurateţe acceptabilă (~73% în setul extern) dată cu pregădere de abilităţi 

bune în clasificarea compuşilor inactivi.  

 Sensibilitatea mică în setul extern indică faptul că modelul nu este util în clasificarea compuşilor 

activi, rezultatele fals negative având o pondere neacceptabilă. 

 Rata falşilor pozitivi este semnificativ statistic mai mică în comparaţie cu rata falşilor negativi 

(intervalel de confidenţă nu se suprapun, ceea ce indică o diferenţă semnificativă statistic). 

 Probabilitatea clasificării greşite ca şi activ este semnificativ statistic mai mare comparativ cu 

probabilitatea clasificării greşite ca şi compus inactiv. 

 Parametrii şi indicatorii calulaţi permit diagnosticul corect şi complet al modelului matematic 

evaluat. 

Pentru a uşura activitatea de clasificare a fost realizat un portal care permite calcularea 

parametrilor şi indicatorilor propuşi (vezi Figura 35). 

 

╘════  

Figura 79. Mediu virtual de clasificare a modelelor QSAR/QSPR 
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Anul 2010. Diseminarea rezultatelor (Publicaţii 2010) 
 

Articole ISI 2010: 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Comparison of QSAR Performances on Carboquinone Derivatives. 

TheScientificWorldJOURNAL 2009;9(10):1148-1166. 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Diagnostic of a QSPR Model: Aqueous Solubility of Drug-Like 

Compounds. Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia 2010;LV(4):68-76. 

 Articole BDI 2010: 

 Bolboacă SD, Marta MM, Stoenoiu CE, Jäntschi L. Molecular Descriptors Family on Vertex 

Cutting: Relationships between Acelazolamide Structures and their Inhibitory Activity. Applied 

Medical Informatics 2009;25(3-4):65-74. 

 Bolboacă SD, Marta MM, Jäntschi L. Binding affinity of triphenyl acrylonitriles to estrogen 

receptors: quantitative structure-activity relationships. Folia Medica 2010;52(3):37-45. 
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Impactul rezultatelor obţinute 

 

Rezultate noi 

Principalele rezultate noi, originale obţinute în cei trei ani de finanţare a proiectului şi impactul 

acestora au fost după cum urmează: 

 Standardizarea metodologiilor statistice de evaluare statistică a observabilei: 

o Standardizarea metodei de raportare a rezultatelor în analiza de regresie simple şi 

multiple. 

 Jäntschi L, Bolboacă SD, Diudea MV. Chromatographic Retention Times of 

Polychlorinated Biphenyls: from Structural Information to Property 

Characterization. International Journal of Molecular Sciences 2007;8(11):1125-

1157. 

o Analiza normalităţii datelor observate/experimentale (descriptiv & inferenţial) & 

Identificarea şi îndepărtarea valorilor extreme (descriptiv & inferenţial). 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Distribution Fitting 3. Analysis under Normality 

Assumption. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine Cluj-Napoca. Horticulture 2009;62(2):698-705. 

o Metoda de clusterizare în analiza datelor experimentale 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Mapping Cigarettes Similarities using Cluster 

Analysis Methods. International Journal of Environmental Research and Public 

Health 2007;4(3):233-242. 

o Indicatori statistici de analiză a ciclicităţii 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Cyclicity Analysis of Amino-Acids on Type I 

Collagen Chains. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies 2008;65(1-2):404-

409. 

 Analiza modelelor qSAR/qSPR 

o Metode de diagnostic a modelelor qSAR/qSPR prin utilizarea indicatorilor statistici.  

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Diagnostic of a QSPR Model: Aqueous Solubility of 

Drug-Like Compounds. Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia 

2010;LV(4):68-76. 

o Analiza relatiei structura-activitate pe clase de compusi biologic activi  

 Jäntschi L, Bolboacă SD, Diudea MV. Chromatographic Retention Times of 

Polychlorinated Biphenyls: from Structural Information to Property 

Characterization. International Journal of Molecular Sciences 2007;8(11):1125-

1157. 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Structure versus Biological Role of Substituted 

Thiadiazole- and Thiadiazoline- Disulfonamides. Studii şi Cercetări Ştiinţifice 

Universitatea Bacău Seria Biologie 2007;12(1):50-56. 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Structure-activity relationships of taxoids: a molecular 

descriptors family approach. Archives of Medical Science 2008;4(1):7-15. 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. A Structural Informatics Study on Collagen. Chemical 

Biology & Drug Design 2008;71(2):173-179. 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Modelling Analysis of Amino Acids Hydrophobicity. 

MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 

2008;60(3):1021-1032. 

o Dezvoltarea şi implementarea unei metode de modelare a relaţiilor structură-activitate 

MDFV: (structura moleculară 2D → 3D; ☼ → graf molecular; ☼ → reprezentare 

matriceală (topologie); ☼ → proprietăţi atomice; ☼ → matrice de adiacenţă; ☼ → 

matrice de distanţă; ☼ → fragmentare moleculară prin tăiere de vârf ; ☼ ...; ☼ → 

generarea modelului de structură pentru moleculă) 

 Bolboacă SD, Jäntschi L. Comparison of QSAR Performances on Carboquinone 
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Derivatives. TheScientificWorldJOURNAL 2009;9(10):1148-1166. 

 Bolboacă SD, Marta MM, Stoenoiu CE, Jäntschi L. Molecular Descriptors 

Family on Vertex Cutting: Relationships between Acelazolamide Structures and 

their Inhibitory Activity. Applied Medical Informatics 2009;25(3-4):65-740 

 Bolboacă SD, Marta MM, Jäntschi L. Binding affinity of triphenyl acrylonitriles 

to estrogen receptors: quantitative structure-activity relationships. Folia Medica 

2010;52(3):37-45. 

 Topologie moleculară 

o Taieri de varfuri in grafuri  

 Jäntschi L, Stoenoiu CE, Bolboacă S. A Formula for Vertex Cuts in b-Trees. 

International Journal of Pure and Applied Mathematics 2008;47(1):17-22.  

o Evaluarea utilizarii polinoamelor caracteristice in analiza relatiilor structura-

activitate/proprietate 

 Jäntschi L, Bolboacă SD, Furdui CM. Characteristic and counting polynomials: 

modelling nonane isomers properties. Molecular Simulation 2009;35(3):220-

227. 

 Noi estimatori moleculari 

o Măsuri ale dezordinii  

 Jäntschi L, Bolboacă SD. Entropy due to Fragmentation of Dendrimers, Surveys 

in Mathematics and its Applications 2009;4:169-177. 

 

Impactul rezultatelor 

Impactul principal al rezultatelor obţinute se poate sumariza astfel: 

 academic: 

o formarea a doi cercetatori membrii ai echipei de cercetare (doctoranzi) prin participarea 

activa la activitatile proiectului si implicarea acestora in toate etapele de derulate a 

activitatilor; 

o metoda experimentala in silico cu utilitate educationala atata a studentilor cat si a 

tinerilor cercetatori. 

 economic: 

o dezvoltarea unei noi abordari si metode de caracterizare structura-activitate utila in 

caracterizarea diversilor compusi terapeutici - realizarea, implementarea si 

disponibilizarea unei noi metode experimentale in silico cu utilitate in identificarea si 

analiza a noi potentiali terapeutici activi. 

 tehnologic: 

o dezvoltarea unui portal online cu modele MDFV de analiza structura-activitate 

(http://l.academicdirect.org/Chemistry/SARs/MDFV/, acces autorizat). 

 

http://l.academicdirect.org/Chemistry/SARs/MDFV/
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Anexa 1. Test de evaluare a utilizabilităţii librăriei virtuale 
 

Criteriul Comentarii 

Design-ul librăriei virtuale 

Mediul are o hartă care să prezinte 

secţiunile principale. 

 

Toate paginile sunt tipăribile iar paginile 

tipărite sunt acurate şi complete. 

 

Fundalul paginii este alb sau în nuanţe pale 

cu contrast maxim faţă de text. 

 

Textura şi fundalul de tip imagine a fost 

utilizat doar atunci când nu interferă cu 

afişarea clară a informaţiei. 

 

Informaţiile din pagină sunt complete şi la 

modificarea caracteristicilor şi preferinţelor 

de afişare. 

 

Terminologia este utilizată consecvent în 

librăria virtuală. 

 

Navigare 

Toate hyperlin-urile funcţionează sunt 

funcţionale.  

 

Culorile standard sunt utilizate pentru link-

urile nevizualizate. 

 

Opţiunile de navigare sunt clare şi 

consecvente.  

 

Link-urile sunt fără ambiguităţi, clare şi 

specifice, respectiv cât se poate de 

specifice. 

 

Posibilitatea de a reveni la pagina 

anterioară este intuitivă şi funcţională. 

 

Secvenţiere din librăria virtuală 

Fiecare pagină are locul său bine stabilit în 

librăria virtuală. 

 

Fiecare pagină permite navigarea la alte 

pagini (ex. Prima pagină, ultima pagină, 

pagina anterioară, pagina următoare) 

 

Text 

Textul este structurat în aşa fel încât să 

permită citirea fără a naviga în pagină, 

chiar pentru cel mai mic ecran. 

 

Textul este scris cu respectarea stilului 

minimalist: compact dar util. 

 

Nu există mai mult de 2/3 stiluri de fonturi 

pe aceeaşi pagină. 

 

Fontul (stil, coloare, etc.) este uşor de citit 

atât la ecran cât şi în format tipărit. 

 

Textul este corect din punct de vedere 

gramatical. 
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Anexa 2. Fişa de evaluare a utilizabilităţii librăriei virtuale 
 

 Da Nu Nu ştiu Nu se aplică 

Utilitate 

Este util     

Permite control al navigării în librăria virtuală     

Permite realizarea uşoară a activităţii dorite     

Întruneşte nevoile mele     

Permite realizarea tuturor activităţilor pe care mă aşteptam să le facă     

Utilizare 

Este uşor de utilizat     

Este simplu de utilizat     

Are interfaţa prietenoasă     

Necesită urmarea a cât mai puţini paşi posibili pentru a realiza acţiunea 

dorită 

    

Este flexibilă     

Mediul virtual se poate utiliza fără efort     

Se poate utiliza şi fără instrucţiuni     

Nu am identificat nici o neconcordanţă în timpul utilizării     

Se poate folosi cu succes şi la o nouă utilizare     

Satisfacţie 

Sunt mulţumit de această librărie virtuală     

Aş recomnada această librărie virtuală prietenilor     

Funcţionează aşa cum te-ai aşteptat să funcţioneze     

Este plăcut la utilizare     
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Anexa 3. Test de evaluare a utilizabilităţii mediului virtual 
 

Stimate participant, 

Mulţumim pentru acceptarea participării la evaluarea librăriei virtuale. Testul va alea loc în data de ............................., în 

sala ............................., orele .............................. 

Înainte de începerea testului vă rugăm să completaţi datele generale ale prezentului chestionar. 

Date generale 

Sexul  F  M       
           

Vârsta  18-25 ani  26-39 ani  40-59 ani  60-74 ani  75+ 

În ultimele 6 luni aţi mai participat la un studiu asemănător? 

  Da  Nu       

Date profesionale 

Funcţia:  Student  Masterand  Altele (specificaţi) .................................... 

De cât timp ocupaţi această funcţie (ani)? .......................... 

Care din următoarele descriu cel mai înalt nivel al educaţiei dvs? 

o Liceu (fără diplomă de bacalaureat) 

o Liceu (diplomă de bacalaureat) 

o Colegiu (specificaţi domeniu): ............................................................................................ 

o Facultate (cu diplomă de licenţă, specificaţi domeniu): ....................................................... 

o Masterat (specificaţi domeniu): ............................................................................................ 

o Doctorat (specificaţi domeniu): ............................................................................................  

Utilizaţi frecvent calculatorul? (Dacă răspunsu dvs. la această întrebare este NU chestionarul se încheie aici pentru dvs. 

Mulţumin pentru participare.) 

  Da  Nu       

În afară de utilizarea căsuţei de e-mail, pentru ce activităţi utilizaţi calculatorul?  

o jocuri/divertisment 

o ştiri/ziare/reviste 

o cumpărături/operaţiuni bancare 

o design grafic/imagini digitale 

o programare/utilizare pachetului Office 

Altele (specificaţi): ............................................................................................................................................... 

Expertiza în utilizarea calculatorului şi a Internetului 

Câte ore pe săptămână petreceţi în faţa calculatorului? 

  0 – 10 ore  11-25 ore  26+ ore 

Ce platformă de calculator folosiţi deobicei? 

  Mac  Windows  Altele (specificaţi): ........................ 

Ce browser de Internet folosiţi deobicei? 

  Firefox  Internet Eplorer  Altele (specificaţi): ........................ 

Cunoştinţe de specialitate (modelare moleculară / relaţii structură activitate) 

Abilităţi lingvistice (ex. Română (maternă) – Engleză (bine)): ............................................................................. 

Auto-evaluarea expertizei în domeniul modelare moleculară / relaţii structură-activitate (scala de la 0 = nu am cunoştinţe la 

10 = expert în domeniu): .................................................................................................................... 

Cunoştinţe tehnice (ex. Programare, design web, cercetător, etc.): 

................................................................................................................................................................................... 

Ani de experinţă: ............................ 

Utilizator al unor pagini / programe similare (specificaţi): 

................................................................................................................................................................................... 

Informaţii personale (* = opţional) 

Prenume, nume: ........................................................................................................................... 

Adresa*: ....................................................................................................................................... 

Judeţul de reşedinţă*: .................................................................................................................. 

Telefon*: ..................................................................................................................................... 

E-mail: ........................................................................................................................................ 

 

 

Întocmit, 

Conf. Dr. Lorentz JÄNTSCHI 

 

Verificat, 

Şef Lucr. Dr. Sorana D. BOLBOACĂ 

 

 


