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1 WPROWADZENIE 

Głównym celem pracy doktorskiej było przeba-
danie własności biokatalitycznych dehydroge-
nazy etylobenzenowej – enzymu pochodzącego 
z beztlenowych bakterii EbN1 (z rodzaju Azoar-
cus). Bakterie, z których otrzymywano enzym, 
mają zaskakującą zdolność wzrostu na pożywce 
zawierającej etylobenzen (a więc substancję 
toksyczną dla większości organizmów żywych) 
w środowisku pozbawionym tlenu atmosferycz-
nego. Dehydrogenaza etylobenzenowa (EBDH) 
jest białkowym biokatalizatorem, który przys-
piesza reakcję chemiczną. Wykorzystywany jest 
przez bakterię do utleniania etylobenzenu do 
drugorzędowego alkoholu, (S)-1-fenyloetanolu 
(rys. 1).  
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Rys. 1. Reakcja katalizowana przez EBDH – utlenienie etylo-
benzenu do (S)-1-fenyloetanolu. 

Cechą interesującą z praktycznego punktu wi-
dzenia jest fakt, że katalizowana reakcja pro-
wadzi ze 100% wydajnością tylko do jednego 
izomeru optycznego. Czyste optycznie izomery 
alkoholi są cenionymi półproduktami w syntezie 
nowych substancji biologicznie czynnych, 
takich jak leki, substancje zapachowe i konser-
wujące czy środki ochrony roślin. Tak więc 

badania nad dehydrogenazą etylobenzenową 
miały aspekt nie tylko poznawczy, ale również 
aplikacyjny, gdyż enzym może być potencjalnie 
wykorzystany w syntezie chemicznej [4]. 

2 BADANIA REAKTYWNOŚCI ENZYMU 

Na drodze badań eksperymentalnych udowod-
niono, że dehydrogenaza etylobenzenowa zdol-
na jest katalizować reakcję utleniania nie tylko 
etylobenzenu, ale także szeregu analogicznych 
związków chemicznych posiadających pierścień 
aromatyczny lub heterocykliczny oraz podstaw-
nik etylowy lub propylowy. Zidentyfikowano 20 
takich związków i na drodze eksperymentów 
kinetycznych wyznaczono początkową szybkość 
reakcji enzymatycznej. Układ reakcyjny był tak 
dobrany, aby w warunkach pomiaru mierzyć 
maksymalną szybkość reakcji, uniezależnioną 
od stężenia badanego substratu. W efekcie 
otrzymano reaktywności dla poszczególnych 
związków chemicznych, które opisują, jak 
szybko dany substrat jest utleniany przez enzym 
do odpowiedniego drugorzędowego alkoholu. 
Ze względu na fakt, że interesujące było porów-
nanie reaktywności pomiędzy badanymi substra-
tami, stosowano wielkości względne, przyjmu-
jąc szybkość konwersji natywnego substratu 
(etylobenzenu) jako referencyjne 100% [5, 7]. 

Ze względu na molekularne modyfikacje 
struktury substratów (tzn. z powodu różnic 
w budowie cząsteczek, które ulegały utlenieniu) 
zaistniała możliwość skorelowania obserwowa-
nych zmian w aktywności enzymatycznej (po-
czątkowej szybkości reakcji) z własnościami 
fizykochemicznymi badanych związków. Dzięki 
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takiemu podejściu, zwanemu ilościową zależ-
nością aktywności od struktury (QSAR – ang. 
Quantitative Structure Activity Relationship), 
możliwe jest zidentyfikowanie własności, które 
wpływają na przyspieszenie lub spowolnienie 

reakcji. Taka informacja jest istotna przy bada-
niach mechanizmu oddziaływania substratu 
z centrum aktywnym enzymu (metodologia ta 
wykorzystywana jest również np. przy pro-
jektowaniu nowych leków) [1]. 

Tabela 1. Wielkości parametrów wykorzystanych do budowy regresyjnych modeli liniowych. Log kcat oznacza log względnej 
szybkości reakcji wyrażonej w skali %,  – stała Hammetta, Es – stała steryczna Tafta, – stała hydrofobowości,  – moment 
dipolowy, energie orbitali LUMO i HOMO. 

związek log kcat  Es   [D] LUMO [a.u.] HOMO [a.u.] 

1,4-dietylobenzene 1.243 -0.15 -1.31 1.02 0.000 0.0056 -0.2268 

2-etyloanilina 1.976 0.03 -0.61 -1.23 1.622 0.0106 -0.1953 

2-etylofenol 1.749 -0.20 -0.55 -0.67 1.220 0.0040 -0.2148 

2-etylotoluen 0.580 0.10 -1.24 0.56 0.527 0.0055 -0.2298 

3-etylofenol 1.386 0.12 -0.55 -0.67 1.575 0.0024 -0.2156 

3-etylotoluen 1.000 -0.07 -1.24 0.56 0.272 0.0034 -0.2287 

4-etylofenol 2.413 -0.37 -0.55 -0.67 1.330 -0.0015 -0.2111 

4-etylotoluen 1.447 -0.17 -1.24 0.56 0.086 0.0037 -0.2246 

4-fluoroetylobenzen 1.176 0.06 -0.46 0.14 1.668 -0.0084 -0.2323 

4-etylobifenyl 1.446 -0.01 -3.82 1.96 0.396 -0.0227 -0.2166 

4-etyloanisol 1.380 -0.27 -0.55 -0.02 1.209 0.0041 -0.2085 

4-etyloanilina 2.134 -0.66 -0.61 -1.23 1.557 0.0089 -0.1927 

etylobenzen 2.000 0.00 0.00 0.00 0.298 0.0044 -0.2361 

 

W celu systematycznego opisu własności 
badanych substratów posłużono się obliczeniami 
kwantowo-mechanicznymi w oparciu o Teorię 
Funkcjonałów Gęstości (DFT, ang. Density 
Functional Theory). Dla każdego związku obli-
czono następujące parametry: cząstkowy ładu-
nek na metynowym atomie węgla, najwyższy 
i najniższy ładunek w cząsteczce oraz różnicę 
między nimi (metodą analizy populacyjnej 
Mullikena i NBO), częstość symetrycznego roz-
ciągania wiązania C-H sC-H, przesunięcia che-
miczne podstawianego wodoru i metynowego 
atomu węgla (odp. HNMR i CNMR), moment 
dipolowy energie orbitali LUMO (najniż-
szego niezajętego orbitala molekularnego) jako 
przybliżenie powinowactwa elektronowego, 
HOMO (najwyższego zajętego orbitala moleku-
larnego) jako przybliżenie potencjału jonizacyj-
nego oraz różnicę energii pomiędzy nimi (GAP) 
(jako przybliżoną miarę twardości elektronowej 
cząsteczki). Ponadto jako parametry opisujące 
wielkość cząsteczek użyto masy molowej 
(MW), całkowitej energii elektronowej (SCF) 
oraz energii punktu zerowego (ZPE) [5, 7]. 
W ten sposób uzyskano jednorodny opis wszyst-
kich badanych związków. Parametry kwantowo-
chemiczne uzupełniono prostymi deskryptorami 
topologicznymi opisującymi wielkość (np. ilość 
ciężkich atomów) i kształt cząsteczek (np. 

względną lokalizację podstawników w pierście-
niu aromatycznym). Dodatkowo, dla wybranej 
grupy analogów użyto cząstkowych deskrypto-
rów pochodzenia eksperymentalnego, które opi-
sują efekty indukcyjne, zawadę sterczyną i hy-
drofobowość wprowadzanych do cząsteczki 
podstawników [1]. 

Tak przygotowane dane pozwoliły na skon-
struowanie tradycyjnego modelu liniowego 
opartego na regresji wielorakiej i liniowej sieci 
neuronowej. Ponadto zastosowano nieliniowe 
sieci neuronowe do opisu wszystkich badanych 
substratów oraz inhibitorów enzymu, które 
skutecznie wiązały się z centrum aktywnym 
EBDH, ale nie ulegały utlenieniu. Ze względu 
na brak wspólnej skali dla szybkości reakcji 
substratów i „mocy” inhibitorów apriorycznie 
przypisano inhibitorom zerową aktywność. 
Dzięki takiemu podejściu możliwe było stwo-
rzenie neuronowych systemów przewidujących 
szybkość reakcji dla substratów i jednocześnie 
odróżniających substraty od inhibitorów. 

3 REGRESJA WIELORAKA 

W celu analizy reaktywności enzymatycznej 
w oparciu o tradycyjne parametry stosowane 
w QSAR zawężono zbiór danych do 13 związ-
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ków mających strukturalny rdzeń etylobenzenu 
i opracowano dwa liniowe modele regresyjne 
przewidujące logarytm stałej szybkości reakcji, 
dwuparametrowy model 1 i 5-parametrowy mo-
del 2. W tabeli 1 zestawiono parametry, które 
z powodzeniem wykorzystano w obu opraco-
wanych modelach.  

3.1 Model 1 

Najprostszy statystycznie istotny model był 
możliwy do skonstruowania dla 12 przypadków 
(z pominięciem 4-etylobifenylu). Model 1 
przewiduje log szybkości reakcji w funkcji stałej 
Hammetta, która opisuje zdolności elektronowo-
donorowo/akceptorowe wprowadzonych pod-
stawników, oraz stałej Tafta Es, która opisuje 
zawadę steryczną związaną z danym podstaw-
nikiem [1]. W tabeli 2 przedstawiono statys-
tyczne wyniki opisujące regresję wieloraką, 
potwierdzające statystyczną istotność poszcze-
gólnych zmiennych modelu 1.  

Tabela 2. Statystyki modelu 1.  – znormalizowany liniowy 
współczynnik kierunkowy, B – współczynnik kierunkowy, t – 
wartość testu Studenta, p – wartość poziomu p z testu Studenta 
dla danej zmiennej.  

  błąd B błąd t p 

stała   1.94 0.22 8.958 0.00001 

 -0.53 0.19 -1.24 0.45 -2.777 0.02150 

Es 0.60 0.19 0.76 0.25 3.100 0.01273 

Uzyskany model charakteryzuje się popra-
wionym współczynnikiem determinacji liniowej 
średniej mocy (corr. R

2
 = 0.6) i jako taki nie ma 

istotnej wartości predykcyjnej. Jakość modelu 
można również oszacować graficznie za pomocą 
korelacyjnego wykresu rozrzutu (rys. 2). Ma on 
jednak istotne własności opisujące ogólne 
zachowanie reaktywności badanego systemu 
enzymatycznego: 

log kcat = -0.53(±0.19)  + 0.59(±0.10) Es 

+1.94 

n = 12, R
2
 = 0.67, corr. R

2
 = 0.60, F = 9.105, 

SEE = 0.335 

Z analizy wartości współczynników  można 
wywnioskować, że oba parametry są mniej 
więcej tak samo istotne w otrzymanym modelu. 
Ujemna wartość współczynnika przy zmiennej 
Hammetta wskazuje na fakt, że reakcja prze-
biega tym szybciej, im mniejsza jest jej wartość. 

Oznacza to, że dla podstawników o silnych 
własnościach elektrodonorowych (takich jak np. 
4-OH) powinniśmy oczekiwać przyspieszenia 
szybkości reakcji. Dodatni współczynnik przy 
zmiennej Es wskazuje na negatywny efekt ste-
ryczny, gdyż im większy jest wprowadzony 
podstawnik, tym bardziej negatywną wartość 
osiąga stała Tafta.  

Tabela 3. Statystyki modelu 2.  

  błąd B błąd t p 

stała   12.40 2.16 5.743 0.00070 

Es 1.12 0.32 0.60 0.17 3.473 0.01037 

 -1.45 0.38 -0.79 0.21 -3.844 0.00634 

 -1.72 0.24 -1.35 0.19 -7.187 0.00018 

LUMO -1.69 0.22 -98.94 13.10 -7.554 0.00013 

HOMO 1.10 0.24 40.78 8.88 4.590 0.00251 

4-Et

2-NH2

2-OH

2-CH3

3-OH

3-CH3

4-OH

4-CH3

4-F

4-OCH3

4-NH2

H

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Doświadczalne log kcat

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4
P

rz
e
w

id
y
w

a
n
e
 l
o
g
 k

c
a

t

4-Et

2-NH2

2-OH

2-CH3

3-OH

3-CH3

4-OH

4-CH3

4-F

4-OCH3

4-NH2

H

 

Rys. 2. Wykres korelacyjny pomiędzy doświadczalnym log 
kcat, a wartościami przewidywanymi przez regresyjny model 1 
(r

2 
= 0.67; r = 0.82; p = 0.0011). Linia ciągła – trend regresji, 

linia przerywana – 95% zakres ufności. Opisy punktów infor-
mują o lokalizacji podstawnika względem rdzenia etylobenze-
nowego (np. 3-OH oznacza 3-ethylofenol). 

3.2 Model 2 

Spośród bardziej skomplikowanych modeli naj-
lepszymi parametrami statystycznymi (najwyż-
szą wartością testu Fishera F) odznaczał się 
model opisujący wszystkie 13 związków i wy-
korzystujący 5 parametrów: stałą Tafta Es, stałą 
hydrofobowości , moment dipolowy  oraz 
energie orbitali HOMO i LUMO.  

log kcat =1.12(±0.32)Es - 1.45(±0.38) - 

1.7(±0.24) +1.1(±0.24)HOMO -

1.7(±0.22)LUMO +12.4 
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n = 13, R
2
 = 0.94, corr. R

2
 = 0.89, F = 22.214, 

SEE=0.161 

Uzyskany model nie tylko opisuje wszystkie 
13 związków, ale charakteryzuje się znacznie 
lepszymi parametrami statystycznymi niż model 
1 (corr. R

2
 = 0.89, dwukrotnie mniejszy standar-

dowy błąd estymacji SEE). Statystyki potwier-
dzające istotność statystyczną wyselekcjono-
wanych zmiennych zostały zestawione w tabeli 
3, zaś graficzną jakość modelu można ocenić na 
wykresie korelacyjnym na rys. 3.  
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Rys. 3. Wykres korelacyjny pomiędzy doświadczalnym log kcat 
a wartościami przewidywanymi przez regresyjny model 2 (r

2
 = 

0.9407; r = 0.9699; p = 4*10
-8

). Linia ciągła – trend regresji, 
linia przerywana – 95% zakres ufności. Opisy punktów infor-
mują o lokalizacji podstawnika względem rdzenia etylobenze-
nowego (np. 4-Ph oznacza 4-etylobifenyl). 

Analizując model, możemy łatwo wyciągnąć 
następujące wnioski na temat reaktywności 
enzymatycznej: 
 im większa zawada steryczna, tym substrat 

wolniej reaguje (dodatni współczynnik przed 
Es), 

 im większa hydrofobowość (), tym substrat 
wolniej reaguje, ale jednocześnie związki 
o zbyt dużym momencie dipolowym (a więc 
bardzo polarne) również reagują wolniej – 
oba parametry wyznaczają więc optimum 
polarności substratów. 

Aby wyjaśnić pozornie sprzeczne konkluzje 
płynące z obecności w modelu energii HOMO 
i LUMO o przeciwnych znakach, należy przek-
ształcić równanie, wykorzystując liniowo zależ-
ny od HOMO i LUMO parametr GAP (HOMO-
LUMO), który opisuje twardość cząsteczki 
chemicznej (a więc polaryzowalność).  

log kcat =1.12(±0.32)Es - 1.45(±0.38) - 

1.7(±0.24) -1.145 (±0.25)GAP - 0.99 

(±0.20)LUMO +12.4 

Z tak przedstawionego równania można wyw-
nioskować, że im twardszy związek (większa 
wartość GAP), tym wolniej będzie reagować. 
Taka interpretacja jest zgodna z hipotezą postu-
lowaną w pracy Kloera [2], zakładającą wstępną 
polaryzację substratu w centrum aktywnym 
przez resztę kwasu asparaginowego. 

4 SIECI NEURONOWE 

Chociaż regresyjne modele QSAR są użyteczne 
do interpretacji danych doświadczalnych, nie są 
w stanie opisać całej rodziny badanych związ-
ków. Jak już wspomniano, metodologia QSAR 
nie przewiduje jednoczesnego opisu inhibitorów 
i substratów. Ponadto stosowanie cząstkowych 
deskryptorów wymusza ograniczenie zbioru 
danych do bezpośrednich pochodnych etyloben-
zenu. Aby ominąć te ograniczenia, w modelowa-
niu reaktywności EBDH wykorzystano sieci ne-
uronowe. Aby zachować ciągłość przejścia 
pomiędzy liniową regresją wieloraką a nielinio-
wymi perceptronami wielowarstwowymi 
(MLP), najpierw przebadano sieci liniowe. 
Następnie przebadano sieci klasyfikacyjne, 
w których podzielono zmienną zależną na cztery 
klasy: -1 – inhibitory, 0 dla rkcat < 50%, 1 dla 
51% <rkcat < 150%, 2 dla rkcat >150%. Na koniec 
opracowano dwa typy trójwarstwowych regre-
syjnych sieci MLP z liniowym i nieliniowym 
neuronem wyjściowym, bezpośrednio przewidu-
jące wartość rkcat (względnej szybkości reakcji). 

W tabeli 4 zestawiono zmienne zależne dla 
wszystkich przebadanych substratów i inhibi-
torów w formie, w jakiej były przewidywane 
przez sieci neuronowe.  

4.1 Sieć liniowa 

Neuronowy model liniowy został zoptymalizo-
wany za pomocą Automatycznego Projektanta 
Sieci, który przeprowadził eksperymentalną 
optymalizację wektora wejściowego na próbie 
1000 modeli. Do treningu sieci użyto 18 przy-
padków (z wyłączeniem 4-etylobifenylu i 4-ety-
loanizolu, które uniemożliwiały uzbieżnienie 
sieci liniowych), podzielonych pomiędzy zbiór 
uczący, walidacyjny i testowy w proporcji 
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14:2:2. Najlepszy uzyskany model (LIN 20:1) 
charakteryzował się współczynnikiem determi-
nacji liniowej R

2
 równym 0.72 i dwoma przy-

padkami znacząco odstającymi od trendu (n-pro-
pylbenzen i 2-etylofenol).  

Tabela 4. Związki oraz zmienne zależne użyte w różnych 
typach sieci neuronowych. Liniowa sieć (lin.) przewidywała 
log względnej szybkości reakcji, klasyfikacyjna (klas.) sieć 
przewidywała klasy aktywności, zaś regresyjna (reg.) 
bezpośrednio względną szybkość reakcji rkcat. 

Typ sieci lin. klas. reg. 

związek log rkcat klasy rkcat 

1,2-dietylobenzen  -1 0 

1,4-dietylobenzen 1,544 0 35 

1-etylonaftalen  -1 0 

2-etyloanilina 1,976 1 94,53 

2-etylofuran 2,127 1 133,92 

2-etylonaftalen 0,968 0 9,3 

2-etylofenol 1,749 1 56,14 

2-etylopirydyna  -1 0 

2-etylopirol 2,370 2 234,63 

2-etylotiofen 2,385 2 242,92 

2-etylotoluen 0,580 0 3,8 

2-metylofuran  -1 0 

2-metylopirol  -1 0 

2-metylotiofen  -1 0 

3-etylofenol 1,386 0 24,31 

3-etylopirydyna 1,229 0 16,94 

3-etylotoluen 1,000 0 10 

4-etylofenol 2,413 2 259,01 

4-etylopirydyna  -1 0 

4-etylotoluen 1,447 0 28 

4-fluoretylobenzen 1,176 0 15 

etylobenzen 2,006 1 101,46 

n-propylbenzen 1,146 0 14 

toluen  -1 0 

4-etyloanilina 2,127 1 134 

4-propylofenol 2,255 2 180 
 

Błędy sieci w grupie uczącej, walidacyjnej 
i testowej wyniosły odpowiednio: 1.31*10

-15
,
 

3.99*10
-1

 i 3.08*10
-1

. Schematyczną reprezen-
tację struktury sieci przedstawiono na rys. 4, 
a korelację danych doświadczalnych z przewi-
dywanymi przez model na rys. 5. 

Analiza wrażliwości wykazała, że najważniej-
szymi zmiennymi modelu była energia orbitalu 
HOMO, ZPE, przesunięcie CNMR, liczba cięż-
kich atomów we wszystkich podstawnikach 
i różnica energii pomiędzy orbitalami LUMO 

i HOMO. Analiza wag neuronowych (będących 
w przypadku sieci liniowej odpowiednikami 
współczynników regresji) wykazała, że z szyb-
kością reakcji dodatnio skorelowany jest para-
metr HOMO i CNMR, a ujemnie ZPE, liczba 
ciężkich atomów oraz GAP.  

 

Rys. 4. Topologia sieci liniowej LIN 20:1 – 20 neuronów 
wejściowych oraz 1 wyjściowy. 
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Rys. 5. Wykres korelacyjny pomiędzy doświadczalnym log kcat 
a wartościami przewidywanymi przez liniową sieć neuronową 
(r

2
 = 0.7169; r = 0.8467; p = 9*10

-7
). 

4.2 Sieć klasyfikacyjna 

Najprostszy klasyfikacyjny nieliniowy model 
neuronowy wyłoniono po przetestowaniu archi-
tektur 3000 sieci za pomocą Automatycznego 
Projektanta, a później dalszej ręcznej modyfi-
kacji i ponownym uczeniu. Sieć klasyfikacyjna 
składała się z 13 neuronów wejściowych, 10 
ukrytych i 4 wyjściowych (po jednym na każdą 
klasę: -1, 0, 1 i 2). 
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Rys. 6. Architektura klasyfikacyjnej sieci MLP 13:10:4.  

Sieć została wytrenowana na zbiorze liczą-
cym 26 związków podzielonych w proporcjach 
18:4:4 (U:W:T) algorytmem wstecznej propa-
gacji przez 100 epok oraz algorytmem Quasi-
Newtona przez 19 epok z wykorzystaniem szu-
mu Gaussa na poziomie 0.05 odchylenia stan-
dardowego. Uzyskana sieć bezbłędnie przepro-
wadzała klasyfikację, a uzyskane błędy były na 
poziomach 0.137217, 0.190977 i 1*10

-6
 odpo-

wiednio dla zbioru uczącego, walidacyjnego 
i testowego. Na rys. 6 przedstawiono schema-
tyczną strukturę sieci, a na rys. 7 przebieg 
uczenia.  
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Rys. 7. Przebieg uczenia sieci klasyfikacyjnej (linia ciągła – 
błąd uczenia, linia przerywana – błąd walidacyjny).  

Analiza wrażliwości wykazała, że najważ-
niejszą zmienną modelu jest parametr opisujący 
obsadzenie pozycji orto. Następne trzy, o mniej 
więcej takiej samej wadze to najmniejszy ładu-
nek w analizie Mullikena, całkowita energia 
oraz obsadzenie pozycji meta. 

4.3 Sieci regresyjne 

W celu znalezienia optymalnej architektury dla 
nieliniowej sieci regresyjnej, zarówno z nielinio-
wym, jak i liniowym neuronem wyjściowym 
przeprowadzono badania na 2000 sieci za 
pomocą Automatycznego Projektanta. Trening 
prowadzono na grupie 26 przypadków podzie-
lonych na podzbiory U:W:T w proporcjach 
18.4:4. Sieć z liniowym neuronem wyjściowym 
(R

2
= 0.94), MLP 20-9-1, składała się z 20 

neuronów wejściowych i 9 ukrytych, podczas 
gdy sieć z neuronem logistycznym (R

2
=0.98), 

MLP 20-8-1, miała 20 neuronów wejściowych 
i 8 neuronów ukrytych.  

 

 

Rys. 8. Schemat architektury regresyjnej sieci MLP. 

Dla obu modeli wektor wejściowy był opty-
malizowany niezależnie (co oznacza, że nieco 
inne parametry wejściowe zostały wykorzystane 
w obu modelach). Sieć MLP 20-9-1 została 
wytrenowana za pomocą 15 epok algorytmu 
szybkiej propagacji i 434 epok algorytmu Quasi-
Newtona z momentem bezwładności na pozio-
mie 0.3 (błąd uczący = 0.032292, błąd walida-
cyjny = 0.158581, błąd testowy = 0.114655). 
Sieć MLP 20-8-1 została wytrenowana za pomo-
cą 15 epok algorytmu szybkiej propagacji i 74 
epok algorytmu Quasi-Newtona z momentem 
bezwładności (błąd uczący = 0.028075, błąd wa-
lidacyjny =0.026944, błąd testowy = 0.049206). 
W obu przypadkach stosowano dodatek szumu 
gaussowskiego (0.05 odchylenia standardowe-
go) w celu zapobiegania utknięciu algorytmów 
w minimach lokalnych hiperpowierzchni odpo-
wiedzi. Rys. 8 przedstawia schematyczną struk-
turę regresyjnej sieci typu MLP, a na rys. 9 
zobrazowano przebieg uczenia obu sieci.  
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Rys. 9. Wykresy uczenia dla sieci regresyjnych: A) MLP 20-9-
1; B) MLP 20-8-1. 

Na podstawie analizy wykresów uczenia 
można wywnioskować fakt, że sieć z liniowym 
neuronem wyjściowym ma problemy z generali-
zacją swojej wiedzy, gdyż mimo długiego okre-
su uczenia błąd walidacyjny pozostaje w tren-
dzie równoległym wobec błędu uczenia. Obser-
wacja ta nie potwierdza stawianej w literaturze 
hipotezy, która zakłada lepszą przydatność sieci 
o liniowym neuronie wyjściowym do zadań 
regresyjnych wymagających ekstrapolacji.  

Potwierdzeniem tego wniosku jest również 
lepsza korelacja wyników przewidywanych 
przez model całkowicie nieliniowy z danymi 
eksperymentalnymi (rys. 10). Analiza wykresów 
rozrzutu pokazuje istnienie dwóch przypadków 
znacząco odstających od trendu (4-etylofenolu 
i 4-fluoroetylobenzenu) właśnie dla MLP 20-9-1. 

Analiza wrażliwości w modelu MLP 20-8-1 
wykazała, że najistotniejszym czynnikiem wpły-
wającym na aktywność jest istnienie w pozycji 
orto podstawnika. Kolejnymi parametrami były: 
najwyższy ładunek w analizie NBO, najniższy 

ładunek w analizie Mullikena oraz populacja 
pozycji meta.  

A) 

4-etylofenol

4-fluoroetylobenzen

0 50 100 150 200 250 300

Doświadczalne rkcat

-50

0

50

100

150

200

250

300

P
rz

e
w

id
y
w

a
n

e
 r

k
c
a
t

MLP 20-9-1

 
B) 

0 50 100 150 200 250

Doświadczalne rkcat

-50

0

50

100

150

200

250

300

P
rz

e
w

id
y
w

a
n

e
 r

k
c
a
t

MLP 20-8-1

 

Rys. 10. Wykres korelacyjny pomiędzy doświadczalnym rkcat 
a wartościami przewidywanymi przez r: A) MLP 20-9-1 (r

2
 = 

0.9442; r = 0.9717; p = 1.5*10
-16

); B) MLP 20-8-1 (r
2
 = 

0.9851; r = 0.9925; p = 1.95*10
-23

). 

5 WNIOSKI 

Modelowanie reaktywności enzymatycznej me-
todami statystycznymi pozwoliło na wyznacze-
nie istotnych czynników wpływających na 
aktywność biologiczną. Są nimi łatwość pola-
ryzacji substratu (ujemna korelacja z twar-
dością), wielkość zawady sterycznej w pierście-
niu aromatycznym, hydrofobowość i moment 
dipolowy. Wykrycie tych zależności nie tylko 
ułatwiło interpretację wyników kinetycznych, 
ale podparło hipotezy dotyczące mechanizmu 
reakcji zbudowane wyłącznie na podstawie 
struktury enzymatycznej i intuicji chemicznej. 

Udało się też pokazać przydatność sieci 
neuronowych w modelowaniu aktywności biolo-
gicznej enzymu [3, 5-7]. Sieci okazały się 
bardziej uniwersalnymi narzędziami niż regresja 
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wieloraka, ze względu na samodzielną zdolność 
marginalizacji zmiennych liniowo zależnych, 
szersze możliwości opisu cech badanych cząste-
czek oraz, co najważniejsze, możliwość jedno-
czesnego przewidywania reaktywności inhibi-
torów i substratów, pomimo braku wspólnej 
liniowej skali dla obu grup związków. Chociaż 
trening sieci zawiera w sobie zawsze rodzaj 
zewnętrznej walidacji (poprzez stosowanie gru-
py testowej) przeprowadzono dodatkowy ekspe-
ryment, ilustrujący przydatność neuronowych 
systemów we wstępnej predykcji aktywności 
biologicznej poprzedzającej testy laboratoryjne. 
Mianowicie dokonano oceny aktywności związ-
ku o nieznanej wtenczas aktywności, 2-ethylo-
benzotiolu. Sieć klasyfikacyjna zakwalifikowała 
ten związek do grupy 0 – a więc słabych sub-
stratów – zaś sieć regresyjna przewidziała jego 
aktywność jako 16%, co możemy interpretować 
jako efekt inhibitorowy. Późniejsze testy kine-
tyczne potwierdziły trafność przewidywań sieci 
neuronowych: 2-etylobenzentiol okazał się inhi-
bitorem EBDH.  
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