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 چکیده 
 Quantitative structure and activity)فعدسیت   -ستدتفدر کمت     بطت  را نیت  دلساتد    تکاستفاده  ا   

realationship ) ریع و بهینت  است د هر ایتق دهدست  بتد      روشت  ست   بین  فعدسی  بیوسوژیک  و ضلسترادی  برا  پیش

 هتد ضل سترادی  ن   سی عدف وشل  ک  هر دهدالت سنفز  قیریپورف لیا وسریتفراپ-دزوترکیب  16 و اسفاده  ا  اسفخراج

 یو  تطت  بتد  رگرست ی  دتل    وکد افزارگیر  ا  یرمهمچنیق بهر  وتجرب  دوره بررس  قرار گرفف  اس ،  ب  صورت

 20  ندتو   و  بت  دجموهت    هرصتل ن   80هاه ،  16ب  هس  ندل  اس د ک  ا  دید   99/0ضریب تعیین  ب  دهلار 

  داتفصدص یدفف  اس ن دو   دجموه  ب هرصل 

 

 ، سراد ، پورفیریقساد  لدهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
رفتفق   قید ا  بت رهیگ د بر هررا   مدرییوع ب 277ا   شیاس د سراد  ب  جهدی  دائل   ی ردد  سراد ه

  شت  یر توایتل  اتفالالت دت  قیاس د ا  مدریب قیهددل وقوع ا  کیژیف راتییبر اثر تغ  سلوس میتها  عییظم اب

بتد توجت  بت     راد  را یکنتلد ست   اتد یا  متدر یب قیت هر وقتوع ا   شت وراثت  یه  دمکق است   دیو بدشل  ف هاش  وراثف

وددد   هردتدی هوردو  ، دیمویوهردیا ، پرتوهرددی ، هرددی میش ، راح  جچو ی هدبد رو  توا  ن  د  هددشخص 

ه  ستر  کت    سترادی   هتد سلو  ا بره  ن  هسف   قیا  ب  برا ی ، ا  دواه هارو هرددی مید هر ش]1[ هردد  کره

ر بت   تتوه ، دنجت    هتد سلو   هده ریکنل کره  رشل غ دیرو  بد دفوقف  قیشوهد ا هاریل، اسفاده  د ی رشل بدال

دشتکالت هر   گریهره و ه جدهیک  بدهث ا ی کوچ  کره  تودورهد  برا توا  د قید همچنشوه سراد  د هردد 

 د]2[ بهر  بره  یددرو  هر قیا  ا شوه، د مدریبل  فره ب

 دهتم  فیا  وظتد   کت ی ،برا  اسفاده  هر هردتد  ستراد    قیفعد  و یو  کیوسوژیهوادل ب دففقی  برا وفججا

 رایت است ،    ریگوق  ردیو با ن یپرهز ل ،یچیکدر پ  ی لیجل  هاروهد دففقیحد   قیا بد داس   یهارو لاید یمیش

 هارو بت    یت فعدس  دوسکتوس   هتد مات یاهلاف و دکدی ، مدریبک     ددی  هارو حف  یکشف   برا  واحلرا   چیه

                                                           
 هایشجو  دهطع کدرشندس  ارشل هایشگد  هلم و صنع  ایرا  1
  لم و صنع  ایرار هایشگد  هاسفدهید 2
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 لیت وجتوه هاره، و بت  هس   لیت یل  کدسکتو دو هدو یلیکلم  د  واقع  ه یلارهد ب  دعند  اس ، وجوشندتف  شل  توب

  هتد نت  یت  گزت   را بر رو  نیبدس  هدشین دد توا  یم ن ،یهم ا  یظر هزگزاف، هم ا  یظر  دد  و   هدن یهز

تتواص    نت یب شیپت   بترا   بدتدحدست   هدا  رو   دریدحههد  با ر،یات  هدسد هر  د]3،4[ اهایجدم ه بدندس

 د]5[ وددد( بهر  بره  ایل ی  اجهش ،ی  احده، سراد   ی)سم  کیوسوژیب  هد یو فعدس ی دیمیکوشیزیف

ا  ایجتدم هرگویت    ل قبت  ،یت  هارو  یددزههتد   غربتدسگر   بترا   ال یهنوا  وسب  توایل د QSAR  سد دل 

  اگرهدیا  توصت  QSAR  هتد  یت هر تمتدم تکن  بتد  ید تهررهیت ار گدوره اسفاده  قر  نیو بدس  شگدهیدطدسعدت ن دد

هارو وجوه هاشف    اسفاده  هر اراح  برا  سدوسکوگر اید ادرو   دمکق اس  هزارا  توصشوه اسفاده  د  دوسکوس

را   دوسکتوس   اگرهدیا  توصت   و دفنتوه  دهیت   لاهتع توا  د  راحف  ب ، دحدسبدت  یرم افزارهد شرف یبدشلد بد پ

 د]4[ه ب  کردحدس

 اس  و د  دوسکوس  رهداگیتوص  دحلوه  قیترنوعدف  قدهر ب  دحدسب  (DRAGON) هراگو  افزار یرم

  بترا  ی تنهتد   ب هراگو  دحدسب  کنلد یرم افزار  دوسکوس اگریتوص 1800ا   شیب ی دیمیش  هر دده   برا توایل

 ایجدم یمت   لیگوی  تحلچیو ه ههل را ارائ  د  وسدوسک  اگرهدیفهط توص رای  ا ،یی  کدف QSAR   دل  سد

  یت  وکتد  دشوه اسفاده  د  نددر  ا  یرم افزارهد  هلم نلیفرن  یحدصل ا    هدهاه  لیو تحل  یتجز  د براههل

  اشل  و سده  فیتعر شیرا بد دراحل ا  پ  لیچیپ  هدهاه  لیلحتل توای  اس  ک  د جینسد  و را  افزار نددریرم

 د]4[ل هه جدمای

 بتدت یا  ترک  و سدتفدر تعتلاه   ضل سرادی  یفعدس د ید  کم  رابط   ب  دلساد  ، هدتیکدر تحه قیهر ا 

 الست  بوبریف  ستلوس   ره   یت  WI-38د میت اپرهاتفت   WI-38  ستلوس   هر ره  قیریپتورف  لیت ا وسریتفراپ-دزو

 د]6[ س دشفق شل  ا  عیاب قیجن  یاس  ک  ا  بدف  ر  یایاد لیپلوئیه

 

 QSARمدلسازی  -2
 
 هاانتخاب سری داده -1-2

ات  یت  دطدسعت       کت   بتوه  قیریپتورف  لیت ا وسریتفراپ-دتزو ستدتفدر   16ررست  شتددل   دتوره ب   دجموه 

 د]3[ ففت  است   ر گردوره بررس  قرا WI-38  سلوس  هر ره هد سرادی  ن فعدسی  ضلن ددیشگده  سنفز شل  و 

یل  بد هاردهلار دده     ب  گزار  شل  اس د 50ICپدرادفر  توسطدت فعدسی  ضل سرادی  ترکیب  دذکور هر دهدس 

هو   دهتدر کنتل  هرصتل   50 برا  ی  فعدسی  بیوسوژیک  و بیوشیمیدی  تدص ک  قدهر اس  ایق فعدسی  تدص را تد

هر جتلو    (Chemdraw) هروکتم  افتزار فاده  ا  یترم رکیبدت بد اسسدتفدر ت د]7[ شوهد گاف   50IC  دهدرکننل 

 ندل  اس د

 

 Dragonزار افنرمهای پورفیرینی با استفاده از یبهای ترکگرمحاسبه توصیف -2-1

بت    hin.فردت    بهینت  شتل  و   (HyperChem) هدیپرکم توسط یرم افزار هروکمسدتفدرهد  رسم شل  هر 

و  افزار هراگبد اسفاده  ا  یرماده  قرا گرف د فه اس  دوریرم افزار هراگویاگر توسط   برا  اسفخراج توصدلهس  ن

 ددحدسب  شلر دفادوت توصیاگ 1912برا  هر سدتفدر 
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   هاگرانتخاب بهترین توصیف -2-3

بت    توصتیاگر  1912  و ا  دیتد استفاده   وکد  یرم افزارسدت  دل  ا  ریق توصیاگرهد برا  برا  ایفخدب بهف

 یر دعرفت   هر جلو  ایفخدب شلیل ک  کنل،  دصل دحرا ا هر دلساد   ر  دوره ک  بهفریق یفیج 10 ،  ندل هس

 شویلدد  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت مدلسازیغیرهای مستقل مت ( و05IC) یوابستهمتغیر مقادیر . 1جدول

 اند.شدهمتغیر مستقل در مدل استفاده توصیفگرهایی که به عنوان معرفی  .2جدول

No. log IC50 X1A X3Av X4Av X5Av Mor11m R5u+ R8m+ R6p+

1 0.27896 0.422 0.074 0.038 0.02 0.225 0.007 0.004 0.004

2 0.11501 0.419 0.072 0.037 0.019 1.097 0.007 0.005 0.005

3 0.15864 0.416 0.073 0.037 0.019 2.313 0.008 0.004 0.004

4 0.20409 0.421 0.077 0.039 0.02 1.056 0.007 0.004 0.004

5 0.24123 0.421 0.073 0.037 0.019 0.673 0.007 0.005 0.004

6 0.20556 0.422 0.075 0.039 0.02 1.348 0.008 0.005 0.005

7 0.26761 0.423 0.076 0.039 0.02 0.278 0.009 0.003 0.004

8 0.18402 0.422 0.073 0.037 0.019 1.837 0.009 0.005 0.005

9 0.20758 0.422 0.073 0.037 0.019 0.958 0.007 0.004 0.005

10 0.22127 0.421 0.073 0.037 0.019 0.737 0.009 0.004 0.004

11 0.27169 0.421 0.074 0.038 0.019 0.537 0.008 0.004 0.004

12 0.27344 0.423 0.076 0.039 0.02 0.319 0.016 0.004 0.004

13 0.31789 0.422 0.086 0.045 0.024 -0.163 0.008 0.004 0.004

14 0.25903 0.42 0.072 0.038 0.02 0.485 0.014 0.005 0.005

15 0.25676 0.425 0.075 0.038 0.019 2.487 0.012 0.005 0.003

16 0.27302 0.421 0.075 0.037 0.02 -0.05 0.016 0.003 0.005

X1A شدتص هد  اتصد  دیدیگیق شدتص اتصد  ا  یوع 1

X3Av شدتص هد  اتصد  دیدیگیق شدتص اتصد  ظرفی  ا  یوع 3

X4Av شدتص هد  اتصد  دیدیگیق شدتص اتصد  ظرفی  ا  یوع 4

X5Av شدتص هد  اتصد  دیدیگیق شدتص اتصد  ظرفی  ا  یوع 5

Mor11m MoRSE  توصیاگرهد  س  بعل سیگند  11 / و   هه  شل  بر حاب جرم

R5u+ GETAWAY  توصیاگرهد حلاکثر توه همبافگ  5 / بلو  و  

R8m+ GETAWAY  توصیاگرهد حلاکثر توه همبافگ  8 / و   هه  شل  بر حاب جرم

R6p+ GETAWAY  توصیاگرهد حلاکثر توه همبافگ  6 / و   هه  شل  بر حاب قطبش پذیر 
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 گیرینتیجه -3
ه  ا  چنتیق استفاد  و هم ت،دیبت ترک ر فعدسیت  ضتل سترادی    لاو دهت  ایفخدب شل توصیاگرهد  بد اسفاده  ا  

 اگرهد توصتی  QSARک  هر ایق دتل    ب  هس  ندلد  ترکیبدت دشدب  ین  فعدسیبشدلس  جه  پی وکدافزار یرم

رگرستیو  تطت    کنلد دلساد   بت  رو   یهش دفغیر واباف  را ایاد د  50ICهد  دافهل و یهش دفغیر دوسکوس 

 ایجدم شل و دل  تطسپس رگرسیو   ،اه هر وکد افزایرمب    هد  سر  ندو درحل  هاه یق ا هرد صورت گرف 

بتیق   دا   پیشنهده  هر دل  دشتخص شتلیل  هداگرپیشنهده  سدتف  شلیلد بلیق ترتیب تعلاه و یوع توصی هد 

، تطتد  کمفتر و قتلرت    شتفر بی هلار ضریب تعیتیق کمفر، د گرهد  ایجده شل ، دلس  ک  هارا  تعلاه توصیادل 

   پرها یمداهاد  ب  ن  د  ایفخدب شل  و هر ، اسبین  بهفر پیش
 

   IC50 = 

    

   (5.3015 ×× X1A) + (-14.534 × X3Av) + (22.3563 × X4Av) + (9.4338 × X5Av) 

 

       + (-0.0349 × Mor11m) + (6.8911 × R5u+) + (-31.5331 × R6p+) -1.8421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Variable Coefficient SE of Coef        t-Stat

X1A 5.3015 3.2829 1.6118

X3Av -14.534 11.2166 -1.2958

X4Av 22.3563 19.1675 1.1664

X5Av 9.4338 23.5424 0.4007

Mor11m+ -0.0349 0.0088 -3.963

R5u++ 6.8911 3.3904 2.0325

R6p++           -31.533 11.0293 -2.859

const -1.8421 1.368 -1.3466

Regression analysis

Degrees of freedom 5

R^2 value 0.9302

Adjusted R^2 0.8325

F-statistic 9.5202

Correlation coefficient 0.9909

Mean absolute error 0.0572

Root mean squared error                  0.0592

Model Summary

inst  actual  predicted error

2 0.115 0.191 0.076

14 0.259 0.298 0.039

16 0.273 0.329 0.056

Predictions on test split 

 . تحلیل رگرسیون خطی4جدول مدل یخالصه. 3جدول

 بینی مقادیر سری آزمون. پیش5جدول
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