کاربرد نرم افزارهای تخصصی در شیمی محاسباتی و طراحی دارو

چکیده
امروزه اهمیت به کارگیری تکنولوژی در پیشبرد سریع تر،دقیق تر و با کیفیت تر امور در زمینه های بختلف بر کسی پوشیده نیست.از این رو
ورود تکنولوژی و نرم افزارهای قدرتمند و کارامد به حوزه ی شیمی محاسباتی باعث افزایش چشم گیر سرعت و دقت محاسبات گردیده
است.در این تحقیق سعی بر آن شده تا پاره ای از نرم افزارهایی تخصصی شیمی و نرم افزارهای عمومی که غالبا به سادگی در اختیار کاربران
قرار میگیرند و کارایی های بسیاری در زمینه های گوناگون علم شیمی و به خصوص شاخه طراحی دارو دارند را معرفی و مختصری از
کارکردها توضیح داده شود.از مزایای استفاده از نرم افزار برای امر مهم و پرکاربرد طراحی دارو به روش ، CADDکاهش تعداد مولکول های
ساخته شده و باال بردن سرعت آزمایشات با نتایج قابل اعتماد می باشد.در ادامه به معرفی ابزارهایی برای انجام داکینگ مولکولی،بررسی آزمون

های معنی دار،رسم منحنی و استخراج اطالعات از آن،رگرسیون،طراحی آزمایش و ترسیم مولکول ها پرداخته می شود.

کلید واژه ها
شیمی محاسباتی -طراحی دارو -داکینگ مولکولی -آزمون های معنی دار -رگرسیون

مقدمه
شیمی محاسباتی ،دانشی است که به بررسی پارامترهای ساختاری و ترمودینامیکی مولکول ها ،پیش بینی فرایندها و واکنش های
شیمیایی می پردازد .اطالعات به دست آمده از طریق محاسبات را که با استفاده از نرم افزارهای مختلف به دست می آید ،می توان
در واقعیت و در سطح آزمایشگاهی به کار برد و به درک جدید و عمیق تری از ماهیت مواد و واکنش ها رسید[1].
طراحی دارو ( )Drug designطراحی نوعی مولکول است که به صورت هدفمند می تواند پروتئین یا هر نوع مسیر متابولیکی را
فعال و یا غیر فعال کند .دارو هر نوع ترکیب خارجی است که وارد میشود که می تواند در مسیرهای متابولیکی تغییر ایجاد کند و
همچنین می تواند باعث بهبود سالمت انسان و یا حتی باعث زیان شود .طراحی دارو مرحله اول در فرآیند طراحی و ساخت دارو
است که توسط نرم افزار های دقیق تخصصی صورت گرفته و اثر گذاری دارو و میزان آن ،عوارض جانبی ،سمیت دارو طی این
مرحله سنجیده میشود .همچنین امکان بهینه سازی دارو در این محیط وجود دارد[1].

در حال حاضر طراحی دارو به کمک کامپیوتر  CADDبه عنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید برای توسعه منطقی داروها ،مورد
توجه قرار گرفته است که در واقع شامل طراحی دارو از روی ساختار بوده و توانسته زمان الزم برای شناسایی و طراحی ترکیبات
دارویی ،نوع آن ها و بهینه سازی ساختارشان را به حداقل زمان برساند .این روش در طی 20سال توسعه و تکامل پیدا کرده و به
یکی از شاخه های علمی مهم در شیمی دارویی تبدیل شده است[2].
در روش های محاسباتی برای یافتن کاندیدهای جدید دارویی از روش هایی که شباهت ساختاری پروتین ،شباهت شیمیایی و یا
حتی شباهت در عوارض جانبی را در نظر می گیرند استفاده می کنند .از مزایای این روش ها میتوان به کاهش تعداد مولکول های
ساخته شده برای پیدا کردن ترکیب رهبر ،باال بردن سرعت آزمایشات با پیش بینی قابل اعتماد از طریق ویژگی های دارویی
ساختار مولکول و در نهایت کاهش استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و واکنش گرها می باشد[3].
هدف از این مقاله بیان کاربرد نرم افزارهای تخصصی در شیمی محاسباتی و طراحی دارو و معرفی ،دسته بندی و آشنایی با کاربرد
آنها است.

با افزایش قابل توجه اطالعات در دسترس در زمینه ژنوم ،مولکول های کوچک و ساختار پروتینی ،همانطور که در شکل  1مشخص
می باشد ،ابزارهای رایانه ای تقریباً در تمامی مراحل کشف دارو قابل استفاده اند.

شکل  .1نمای شماتیکی از مراحل طراحی دارو بوسیله تکنیکهای مختلف in silico

در طی چند دهه اخیر استفاده از رایانه در تمامی علوم بسیار مورد توجه و استفاده متخصصین قرار گرفته است .علم شیمی نیز از
این قاعده مستثنی نیست .تجزیه و تحلیل حجم بزرگی از داده های تجربی و نظری با کمک نرم افزار های عمومی و تخصصی امری

امکان پذیر و عادی است .در این میان در دوره کارشناسی در دروسی نظیر شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک و آزمایشگاه های مرتبط با
این دروس ،نیاز به استفاده از ابزارهای کمکی برای تحلیل داده ها ،رسم نمودار و  ...احساس می شود[3].

-1داکینگ مولکولی با نرم افزارMolegro Virtual Docker
داکینگ یک الگوریتم خودکار کامپیوتری است که نحوه اتصال یک ترکیب به جایگاه فعال پروتئین را مشخص می کند .داکینگ
یکی از پرکاربردترین ابزارها ،برای طراحی محاسباتی دارو می باشد .استفاده از این نرم افزار راحت و نتایج قابل قبول و با دقت و
صحت باالیی را ارائه می دهد .همچنین صحیح ترین روش ،برای پیشگویی این مهم که آیا یک ترکیب ویژه ،مهارکننده مناسبی
برای یک پروتئین ویژه است یا خیر می باشد .به همین علت شرکت های داروسازی ،تعداد بسیار زیادی از ترکیبات را توسط
داکینگ بررسی می کنند[4].
این برنامه در یک محیط گرافیکی و ساده امکان آماده سازی مولکول ،پیش بینی و بررسی اتصاالت بالقوه با لیگاندهای مختلف را
میسر کرده است .اتصاالت در یک محیط گرافیکی سه بعدی و با کیفیت باال نمایش داده میشود .در این برنامه از آخرین تکنیکهای
پردازش داده استفاده شده است .در مقایسه با سایر محصوالت این برنامه تعامالت بین مولکول و لیگاندها با دقت باالتری نمایش
داده میشود .شکل  2محیط نرم افزار را نشان می دهد[5].

شکل  2محیط نرم افزار Molegro Virtual Docker

 -2آمار و ارزیابی داده ها
یکی از مهمترین ویژگی یک روش تجزیه ای ،عاری بودن روش از خطای سیستماتیک است .آزمون آماری معروفی با نام آزمون
معنی دار بودن وجود دارد که بررسی میکند آیا اختالف بین دو نتیجه معنی دار است و یا می توان آن را ناشی از تغییرات تصادفی
به حساب آورد .آزمون های معنی دار بودن به طور وسیعی در ارزیابی نتایج کار تجربی استفاده می شوند[6] .
محاسبات آزمون های معنی دار بودن مانند آزمون  t،Fو  ANOVAبا نرم افزار های عمومی نظیر SPSS ،SigmaPlot
 Statistica ،Excel،و  ...قابل اندازه گیری هستند و استفاده از نرم افزار برای انجام این محاسبات باعث صرفه جویی در وقت می
شود[7] .

 2-1آزمون t
آزمون  tتنها برای مقایسه دو دسته از داده ،قابل اجرا است و به دو حالت داده های جفت نشده و جفت شده تقسیم می گردد.
درآزمون  tجفت نشده نیز دو امکان وجود دارد که با انجام آزمون  Fقابل بررسی است [8].در آزمون  ،Fمعنی دار بودن تفاوت
دقت دو روش با بررسی معنی دار بودن و یا نبودن تفاوت واریانس های دو دسته داده ،ارزیابی می شود .در صورتی که تفاوت در
واریانس دو دسته داده ،از لحاظ آماری در سطح اطمینان مورد نظر ،معنی دار نباشد ،از آزمون  tجفت نشده (یا همان  )tبا واریانس
یکسان و اگر معنی دار باشد ،از آزمون  tجفت نشده با واریانس متفاوت استفاده می شود[9] .
در کلیه ی آزمون های قابل اجرا با نرم افزار  ، Excelبعد از معرفی داده ها به نرم افزار ،آزمون آماری مورد نظر از قسمت Dataو
سپس  Data Analysisانتخاب شده و نتایج در صفحه گستر دیده خواهد شد .همان طور که در شکل  3می بینید ،نتیجه ی
آزمون  Fکه از همین طریق انتخاب شده ،بی معنی بودن واریانس دو دسته داده را نشان می دهد .از این رو از آزمون  tجفت نشده
با واریانس یکسان استفاده شده که نتایج آن نیز در شکل  3آورده شده است .با توجه به مقدار  tمحاسبه شده و  tبحرانی که برای
آزمون دو جهته داده شده است ،مشخص است که در سطح اطمینان  ،89%مدت زمان رفالکس تاثیر معنی داری بر مقدار قلع
استخراج شده ندارد و بنابراین به منظور صرفه جویی در زمان ،می توان مدت رفالکس کوتاه تر را برای ادامه ی کار انتخاب کرد.
][10

شکل  .3روند استفاده از نرم افزار  Excelبرای آزمون  tجفت نشده با واریانس یکسان

شکل  .4استفاده از  Excelبرای آزمون  tداده های جفت نشده با واریانس متفاوت

 -2-2آزمون آنالیز واریانس
آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAبرای مقایسه نتایج بیش از دو دسته از داده ،و یا بیش از یک عامل متغیر قابل اجرا است و به
سه صورت ،یک فاکتوره ( )Single-Factorتنها تاثیر یک عامل مورد بررسی قرار می گیرد ،دو ( )Two-Factorو یا چند
فاکتوره ( )Multi-Factorتاثیر دو یا چند عامل مورد بررسی قرار میگیرد با تکرار و بدون تکرار انجام می گیرد .از آن جایی که
آزمون  ANOVAدو طرفه با تکرار کامل ترین آزمون است ،در زیر مثالی از انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار  Excelآورده
شده است[11].

-3رسم منحنی
یکی از رایج ترین کاربرد های نرم افزار های عمومی برای دانشمندان رسم منحنی است .نرم افزار های بسیاری نظیر SigmaPlot
Excel ،SPSS ،Minitab ،MATLAB ،Systat ،Origin ،و  ...میتوانند برای رسم منحنی مورد استفاده قرار گیرند .نرم
افزار ، Excelیکی از مناسبترین نرم افزار های آموزشی برای رسم داده ها در حالت های مختلف است [12].به عنوان مثال می
توان از این نرم افزار برای تهیه ی فایلی عمومی که کلیه محاسبات مربوط به هر یک از روش های تیتراسیون را در بر دارد استفاده
نمود .بدیهی است تنها با تنظیم حجم نمونه ،غلظت آنالیت و تیتران در این فایل بر مقدار مورد نظر ،میتوان منحنی تیتراسون
مربوطه را رسم نمود .به عالوه میتوان از این اطالعات برای یافتن نقطه هم ارزی (جایی که میزان تیترانت و تیتر شونده از لحاظ
استوکیومتری با هم برابر هستند) استفاده کرد]. [13
شکل  ،5کاربرد نرم افزار ( Excelالف)( Minitab ،ب) و ( SigmaPlotج) برای رسم منحنی تیتراسیون فسفریک اسید و سدیم
هیدروکسید را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود با معرفی داده ها به صفحه گستر هر نرم افزار ،رسم منحنی به راحتی
امکان پذیر خواهد بود[14].
راه های متفاوتی از جمله افزودن شناساگر ،رسم مشتق دوم منحنی تیتراسون ،رسم منحنی گران برای به دست آوردن نقطه پایانی
معرفی شده اند که در این میان برای رسم مشتق دوم منحنی تیتراسیون و یا استفاده از منحنی گران میتوان از نرم افزار های
عمومی استفاده کرد (شکل  [15]. )5منحنی گران بر مبنای معادله ی  1به دست می آید:

معادله 1
که در آن  Vbحجم تیترانت اضافه شده  Ka،ثابت اسیدی و  Veq.pحجم الزم برای تیتر ماده مورد نظر است.
با رسم خط  [H3O+] Vbبر حسب  Vbدر حوالی نقطه پایانی ،شیب خط رسم شده  –Ka،و عرض از مبدا خط به دست آمده
حجم تیترانت در نقطه هم ارزی را نشان میدهد.

شکل  .5رسم منحنی تیتراسیون فسفریک اسید – سدیم هیدروکسید با نرم افزار های
الف)  ،Excelب)  Minitabو ج) SigmaPlot

شکل  .6الف) رسم منحنی مشتق دوم و ب) رسم منحنی گران برای تیتراسیون فسفریک اسید و سدیم هیدروکسید برای به دست آوردن نقطه هم ارزی با
استفاده از نرم افزار اکسل

 -4رگرسیون و برازش منحنی
رگرسیون روشی برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است .ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط دو
متغیر است .اما زمانی که بررسی اثر یک متغیر بر متغیر دیگر مورد نظر باشد ،قابل استفاده نیست .از طرفی گاهی تخمین تغییر در
یک مت غیر با تغییر متغیر دیگر مهم است که باز هم ضریب همبستگی نمیتواند تخمینی از این تغییرات ارائه دهد .برای پاسخ به
سئواالت فوق باید به سراغ رگرسیون رفت .از موارد متعدد کاربرد رگرسیون در علم شیمی میتوان به تعیین درجه و ثابت واکنش
های شیمیایی ،بررسی رگرسیون منحنی های کالیبراسیون و به دست آوردن ثابت های دما-زمان در بررسی سینتیک واکنش های
شیمیایی اشاره کرد[16] .
در رگرسیون ،یک یا چند متغیر که تاثیر پذیر از سایر متغیرها است ،متغیر یا متغیر های پاسخ ،متغیر وابسته ( )Yو متغیر یا
متغیرهایی که بر متغیر پاسخ اثر میگذارند ،متغیر مستقل ( )Xنامیده می شوند .از انواع روش های رگرسیون ،می توان به
رگرسیون خطی ساده ،خطی چند گانه ،غیر خطی ،فازی و لجستیک اشاره کرد .این تنوع باعث شده که بتوان به راحتی هر نوع
داده ای (اغلب از نوع داده های پیوسته) را تحلیل کرد و به راحتی نتیجه گیری نمود[17].
رگرسیون خطی ،ساده ترین و پرکاربردترین نوع رگرسیون است .برای شروع باید حدسی درباره وجود یک رابطه خطی وجود داشته
باشد .نمودار پراکنش داده ها ،ایده ی اولیه ای درباره این موضوع می دهد .از آنجایی که روابط احتمالی همیشه دارای خطا میباشد
( )εبنابراین مدل رگرسیونی خطی ساده به صورت زیر است:

معادله 2
نکته حائز اهمیت در برقراری رگرسیون و مدل سازی ،ارزیابی مدل است .مهم این است که هرگاه مدلی ساخته می شود ،باید آن را
آزمود .اگر آزمونی که انجام می شود ،معنی دار بودن رابطه ی بین متغیر های مستقل و متغیر را از لحاظ آماری تایید کند ،در این
صورت آن مدل ،از لحاظ آماری قابل استفاده است .نرم افزارهای بسیاری هستند که قابلیت محاسبه رگرسیون را دارند و

مشهورترین آن ها عبارت هستند از Excel. ،SPSS ،S+ ،: SESبه طور مثال ،با استفاده از رگرسیون و برازش منحنی های
کالیبراسیون می توان انواع توابع کالیبراسیون را بررسی نمود]. [18
معادله ی کالیبراسیون در واقع رابطه ای است که بین عالمت خروجی دستگاه و غلظت تجزیه ای ارتباط برقرار می کند .این تابع
پاسخ میتواند خطی ،لگاریتمی ،توانی و یا به هر فرم ریاضی مناسب دیگری باشد .فرم مشخص این تابع پاسخ ،بستگی به سیستمی
که اندازه گیری روی آن انجام می گیرد و همچنین فرایند اندازه گیری دارد .زمانی که تابع کالیبراسیون به صورت تئوری شناخته
می شود ،عوامل متغیر (مانند اثرات تداخل ناشی از دیگر اجزای ماتریس نمونه یا خطاهای تصادفی) ایجاب می کند که یک دستگاه
تجزیه برای یک آنالیت خاص و در شرایط ویژه اندازه گیری ،کالیبره شود تا در یک آزمایش خاص بتوان از آن استفاده کرد]. [19
منحنی کالیبراسیون می تواند بسته به دستگاه مورد استفاده ،اشکال ریاضی متفاوتی داشته باشد .برخی از این اشکال در جدول 1
آورده شده است.
جدول  .1انواع مدل های ریاضی جهت رسم منحنی کالیبراسیون

مثال

نوع نمودار

معادله
S =bC

قانون بیر

S =bC+a

روش افزایش استاندارد

S =a+bLnC

معادله نرنست
آزمایش  Immunoassayهیلی
قانون کلراش
Immunoassay

3

خطی با عرض از مبداء صفر
خطی با عرض از مبداء غیر صفر
لگاریتمی

S =aebC

نمایی

n

توانی

S=a+bC
2

S = a + bC + cC

چند جمله ای

ابزار دیگر نرم افزار  Excelکه برای ساخت یک مدل و ارزیابی آن می تواند مورد استفاده قرار بگیرد ،ابزار ،Regression
درقسمت  Dataو سپس  Data Analysisاست .این ابزار ،اطالعاتی کامل در مورد برازش از جمله  ،ANOVAجدول باقیمانده
ها و منحنی باقیمانده و ....را در اختیار کاربر قرار می دهد .پس از معرفی داده ها به صفحه گستر  ،Excelو انتخاب Regression
نتایج مشاهده می شود[20].
انحراف به یکسو در اندازه و عالئم باقیمانده ها ،همان طور که در شکل  -13ب مشاهده می شود ،نشانه ی مطمئنی از این است که
یک خط مستقیم ،برازش مناسبی برای داده ها ندارد.

شکل  .7نتایج به دست آمده از ابزار  Regressionالف) جدول  ANOVAو ب) جدول و منحنی باقیمانده ها

گاهی ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از نوع روابط ریاضی متداول نیست .در این صورت ابزار مورد نیاز  Solverمی
باشد .گاهی روابط بین متغیرها به صورت تئوری موجود است و باید ضرایب ثابتی تعریف کرد تا رابطه تئوری مورد نظر برقرار
شود[21].

-5دراگ گرو
دراگ گرو (تولید دارو با استفاده از قوانین) یک برنامه نرم افزار کامپیوتری متکی بر وب جدیدی برای شیمیدان های پزشکی است
که از مجموعه تبدیل ها ،یعنی قوانین در ساختار ورودی استفاده می کند .تبدیل های انجام گرفته نظیر قوانین عمومی طراحی

شیمی دارویی است که از میان برنامه های کشف داروی تاریخی انتخاب شده اند .خروجی یا به عبارتی بازده برنامه لیستی از
آنالوگ های هدف می باشد که به منظور سنتز آتی می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد[22] .

شکل .8محیط نرم افزار دراگ گرو

 -6طراحی آزمایش
روش های طراحی آزمایش ،نقش مهمی در آزمایش های علمی دارند و حاوی مسیر آماری مناسب و معقول برای طراحی آزمایش
ها می باشد .با استفاده از این روش ها می توان بیشترین اطالعات را از کمترین تعداد آزمایش انجام شده استخراج نمود[23] .
از دیگر مزایای مهم روش های طراحی آزمایش ،می توان به توان بررسی عوامل متعدد مؤثر بر آزمایش ،شناسایی عوامل کلیدی
برای بهبود فرایند و یا محصول ،انجام بهینه سازی های عددی ،انجام طراحی های سه بعدی برای تجسم سطوح پاسخ و  ...اشاره
کرد .اما در بیشتر این روش ها به خصوص زمانی که تعداد عوامل مورد بررسی زیاد باشند ،انجام محاسبات بدون نرم افزار تقریبا
غیر ممکن است[24] .
نرم افزار های طراحی آزمایش به شدت محاسبات دستی مورد نیاز را کاهش می دهند به طوری که کاربرد آسان آن برای
آزمونگران ،روش آماری طراحی آزمایش را فراگیر نموده است .امروزه ،نرم افزارهای طراحی آزمایش و بهینه سازی به عنوان یک
ابزار مهم برا ی مهندسان ،دانشمندان ،متخصصان ژنتیک ،زیست شناسان و تقریبا تمام آزمایشگران و سازندگان مطرح است[25] .
به طور معمول در بیشتر نرم افزار های طراحی آزمایش ،امکان به کار گیری روش های مختلف غربالگری ،بهینه سازی و بررسی
سطح پاسخ وجود دارد .به عالوه ارزیابی مدل های ساخته شده در مرحله ی بهینه سازی به روش های مختلف (ضریب همبستگی،
رگرسیون ،آنالیز باقیمانده ها و  )...توسط این نرم افزارها قابل اجرا است .از نکات حائز اهمیت و قابل تمیز در این نرم افزارها،
گرافیک به کار برده شده برای نمایش داده های به دست آمده و ارزیابی شده (رسم منحنی های پارتو ،کاغذ نرمال ،سطح پاسخ
های سه بعدی و کونتور) ،تفسیر داده ها بر اساس نتایج گرفته شده از محاسبات ،امکان استفاده از توابعی مانند تابع مطلوبیت برای
بهینه سازی هم زمان چند پاسخ و  ....است .برخی از این نرم افزار ها عبارت هستند ازDOE++ ،DryLab ،Modde :

 Echip،Statistica ،Strategy ،Design-Expert and Design-Ease ،Opticut ،Minita ،Design Lab ،و ...که در
ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد][26

 -1-7نرم افزار DOE Wisdom
این نرم افزار یکی از ساده ترین نرم افزار طراحی آزمایش می باشد که استفاده از آن بسیار راحت است ،تا جایی که کاربر به جای
تمرکز بر روی نحوه ی کار نرم افزار می تواند به تجزیه و تحلیل اطالعات توجه کند .این نرم افزار میتواند برای مبتدیان مفید باشد.
][27

 -2-7نرم افزار DOE++
این برنامه در مورد تجزیه و تحلیل و طراحی الزم برای همه ی جنبه های طراحی آزمایش (از نمایش فاکتورهای خاص تا تجزیه و
تحلیل فاکتورهای هدف و برهم کنش میان فاکتورها) راهنمایی می کند .این نرم افزار انواع طراحی های آزمایش  ،از جمله
 Taguchi robust design،Fractional factorial design ،Factorial Designو  ...را پشتیبانی می کند[28].

-3-7نرم افزار Design Expert

این نرم افزار طراحی شده است تا به کاربر در طراحی و تفسیر یک آزمایش چند فاکتوری کمک کند .به عنوان مثال Design
 ،Expertطرح  Di-optimalرا برای زمانی ارائه می دهد که طراحی های استاندارد قابل اجرا نیستند .این نرم افزار نیز تعداد
زیادی از انواع طراحی را که بر مبنای متغیر های فرایند و یا ترکیب آنها است را ارائه می کند .این نرم افزار همچنین طیف وسیعی
از نمودار های سه بعدی و کونتور را نشان می دهد که در آنها چگونگی تغییر پاسخ ها بر مبنای فاکتورهای استاندارد قابل مشاهده
است .شکل  9نمایی از نرم افزار  Design Expertبه همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ را نشان میدهد[29].

شکل  .9نمایی از نرم افزار  Design Expertبه همراه نمایش منحنی سه بعدی سطح پاسخ

 -8رسم مولکول
شیمی علم مطالعه ی ساختار ،خواص ،ترکیبات و تغییر شکل مواد است که به عناصر و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها ،مولکول
ها ،و برهم کنش میان آنها است مربوط می شود .از این رو به تصویر کشیدن آنها منجر به درک هر چه بهتر وقایع علمی می شود.
][30
یکی از کاملترین و پرکاربردت رین نرم افزار های موجود در این زمینه  ChemOfficeاست .بسته نرم افزاری ChemOffice
دارای سه نرم افزار  ChemDraw،Chem3Dو  ChemFinderاست .با استفاده از نرم افزار  ،ChemDrawرسم ترکیبات
شیمیایی آلی و معدنی به روش های مختلف (از جمله مدل نیومن) ،نام گذاری ایوپاک ترکیب رسم شده ،رسم ساختار مولکول
مورد نظر با استفاده از نام آن و برعکس ،استفاده از بانک وسیع شکل های گروه های عاملی و یا بزرگ مولکول های موجود در آن
،اصالح ساختارها و ابعاد مطابق استانداردهای مجالت معتبر بین المللی مثل  ،JACSارائه اطالعاتی نظیر نقطه ی ذوب و جوش،
جرم مولکولی ،محاسبه ی شکست های جرمی و تخمینی از برخی از ثابت های ترمودینامیکی ،عملی است[31] .
با استفاده از نرم افزار  ،Chem3Dمی توان ساختار های شیمیایی را به صورت سه بعدی رسم کرد و یا ساختار دو بعدی رسم
شده در نرم افزار  ChemDrawرا در آن به صورت سه بعدی نمایش داد .مولکول را حول محور های مختلف چرخاند و مشخصات
زوایا ،طول پیوند ها ،هیبرید اتم ها و  ...را روی هر مورد مشاهده کرد .همچنین میتوان زوایا و طول پیوند های موجود در ساختار
رسم شده را تغییر داد و ایزومرهای ساختاری متفاوتی را رسم نمود .انجام محاسبا ت مکانیک مولکولی و محاسبه انرژی ساختارهای
مختلف نیز با استفاده از این نرم افزار عملی است .به عالوه میتوان نمایش پیوست های از شکل مولکول در حین تغییرات آن نشان
داد[32] .

نتیجه گیری

کاربرد ابزارهای رایانه ای در زمینه تولید داروها با هدف صرفه جویی در هزینه و زمان محققین و کاهش هزینه های تحمیل شده

. افقهای دستیابی به ترکیبات موثر فراروی محققین قرار گرفته است،به بیماران در استفاده مداوم از داروهایی که کارامد نیستند
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