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Bevezetés

A feladat matematikai megfogalmazása

Napjainkban egyre szélesebb körben terjed azoknak a
különleges tulajdonságú mesterséges anyagoknak (pl.
műanyagok, gyógyszerek, növényvédőszerek, kompozitok) felhasználása, amelyek jellemzői az előre megfogalmazott elvárásokat elégítik ki. Ezen anyagok gyártását
hosszú és költséges laboratóriumi kisérletek előzik meg.
A sokszor zsákutcába vezető előkísérletek számát, idő- és
költségigényét jelentősen csökkentheti azoknak a tervezési módszereknek az alkalmazása, amelyek a molekula- és
anyagszerkezet alapján képesek előre jelezni a várható
fizikai-kémiai tulajdonságokat.
Az anyagok tulajdonságait becslő eljárások többsége az
alkotó molekulákat felépítő atomcsoportok jellemzőinek
additivitását használja ki. A csoportadalék módszereken
alapuló algoritmusok használhatóságát megkönnyíti a
számítástudomány elméleti eredményeinek és a számítógépeknek az alkalmazása a molekula-tervező munka során.
Közleményünkben olyan, a számítástudományból származó kombinatorikus módszert mutatunk be [1], amellyel
gyorsan kiválaszthatók a kívánt tulajdonságokkal (pl.
adott forráspont-, sűrűség-, megoszlási hányados tartomány) rendelkező anyagok molekuláit felépitő atomcsoportok a lehetséges molekulaszerkezetek figyelembevételével.

Adott
- egy G halmaz, amelyben n darab különböző molekulaépítő elem van, és adottak a kívánt tulajdonságok is,
ezek száma m;
- a tulajdonságok előre megkívánt tulajdonság-intervallumának alsó határaPj és a felső határa Pj (/'= 1 ,2 ,..., m);
- egy-egy építő elem tulajdonság-változtató képessége.
Ezeket a függvényeket jelöljük f- v e 1, ahol j = 1, 2, ...,
m, és fjti változós függvény: /" (x;, x2, ..., x j , ahol x„ x2,
..., xn jelöli azt, hogy egy-egy építő elemet hányszor
használunk fel a molekulánkban.

A módszer ismertetése

A molekulatervezés során azokat az atomcsoportokat
keressük, amelyekből a molekula-szerkezettan és a sztöchiometria szabályai szerint molekulák állíthatók össze,
és ezen molekulákból fölépülő anyagok várható jellemzői
egy kívánt/adott tulajdonság-intervallumba esnek. Az
atomcsoport-halmazból generálható lehetséges molekulák
tényleges szerkezetét csak olyan mértékben vesszük figyelembe, amilyen mértékben ez kiderül a molekulatervezés során általunk alkalmazott csoportadalék-módszerekről.
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Ezeken túl még opcionálisan megadható, hogy egy építő elemet maximálisan hányszor használhatunk fel, ezt je löljük Z^.-vel, ahol az i = 1,2, ..., n.
A G halmazban lévő építő elemekre a továbbiakban
„atomcsoportok” néven fogunk hivatkozni. Az atomcsoportokat három halmazba rendezzük. Az első halmazba
azok az atomcsoportok kerülnek, amelyeknek pontosan
egy szabad kötési helyük van (ez lehet egyes, kettes vagy
hármas kötés is), ezeket lezáróknak nevezzük. A következő halmazba azok az atomcsoportok kerülnek, amelyeknek kettőnél több szabad kötési helyük van (ezek a kötési
helyek is lehetnek egyesek, kettesek vagy hármasok, illetve egy atomcsoporton lehetnek vegyesen is) ezeket elágazóknak nevezzük [2]. A harmadik halmazba a pontosan
két szabad kötési hellyel rendelkező atomcsoportok kerülnek.
Egy tulajdonság-korlát általános alakja a következő:
P j <f j (x r x2, ...,xn)< P r

(1)

A tulajdonság-becslő függvényeket négy osztályba soroljuk.
Az első osztályba azok az /j függvények kerülnek, amelyek előállíthatok x;, x2, ..., xn egyszerű lineáris kombinációjával (j = 1,2, ..., m,, m, < m):
n
Y u a jix i

( / = 1 , 2 , . . . , r tij)

/=i

(2 )

A második osztályba azok az /j függvények kerülnek,
amelyeket úgy nyerünk, hogy x n x2, ..., xn elemek valamilyen lineáris kombinációjára alkalmazunk egy invertálható függvényt (j = m ,+ 1, mI + 2, ..., m2, m2 < m):
n
f j ( Z ajix i)
/=1

(j=m,+l, m,+2...... m2)
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A harmadik osztályban azok a nemlineáris függvények
vannak, amelyekre jó alsó és felső közelítést lehet adni
(j = m3+ 1, m, + 2,
m3, m, < m):
11

ti

X ajix i ^ f j ( x u x2,...,X„ ) < X a'jix i
Í=1
/=1
(j=m2+1, m2+2,..., m3)

(4)

mkl
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116 (K) < Tm < 119 (K) és 311 (K) < Th < 313 (K).
A vegyületek olvadáspontja és forráspontja elfogadható pontossággal becsülhető a Joback-féle csoportadalék
módszer segítségével [3]:

Tm(K) = 122,5 + X nATmi

(5)

T<,(K) = 198,18 + X wiATé ,•

(6)

i

ahol A7V és AThl a molekulákat felépítő atomcsoportok
olvadásponti és forrásponti járulékai és nl az azonos atomcsoportok száma a molekulában.
A molekula-építés szempontjából szóba jöhető atomcsoportok száma legyen négy: -CH3, -CH2-, >CH- és -F.
Az atomcsoportok olvadásponti és forrásponti járulékait
(tulajdonság-változtató képességeit) az 1. táblázatban
foglaltuk össze. Csak ezekből építkezhetünk, és ezek
közül is mindegyikből csak kettőt használhatunk fel maximálisan.
Az (5) és a (6) egyenlet tulajdonságbecslő összefüggései a (2) egyenlettel általános formában megadott első
függvény-osztályba tartoznak. Terjesszük ki változóink
értelmezési tartományát a valós számok halmazára, és a
„kereső fa” (7. ábra) „gyökerében” vizsgáljuk meg, hogy
elképzelhető-e egyáltalán megoldás.
A kereső algoritmus általános formulája a gyökérben:
0 < x i <L i

(i = 1,2,...,«)

E/ - Xfl//*/ - P }
i=i

(7)

0' =1,2,...,/w2)

(8)

1. táblázat
Csoportadalékok ( Tb és Tm )
az atomcsoportokra
Csoport

AT)/')

A rmm

(K)

(K)

1
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Tegyük fel, hogy szeretnénk meghatározott olvadáspontú* és forráspontú* anyagokat gyártani. Keressük azokat az atomcsoportokat, amelyekből felépíthető molekulák halmazának olvadáspontja (T J és forráspontja (Th) a
következő tartományokba esik:

X
0

A negyedik osztályba azok a függvények tartoznak,
amelyek egyik előzőbe sem sorolhatóak.
Ezek a tulajdonság-becslő függvények és a molekulaépíthetőség feltételei (szerkezettan és szöchiometria)
meghatároznak a tulajdonságok terében egy térrészt, amin
belül kell az egész értékű megoldást keresni. A megoldásokat többféleképpen is megkereshetjük, a legegyszerűbb
talán az, ha leszámláljuk őket (amennyiben adott a felső
korlát minden atomcsoportra), azonban ez nagyszámú
nem megfelelő molekula generálását is jelentheti. A másik
lehetséges módszer, ha véletlenszerűen generáljuk a molekula-struktúrákat. Ez a módszer nem garantálja az öszszes lehetséges megoldást, sőt különbséget tesz két olyan
struktúra között is, amelyekben azonos számban azonos
atomcsoportok vannak. Mivel azonban a csoportadalékmódszerek csak az atomcsoportok és azok előfordulását
vizsgálják, célszerűbb molekula-struktúra osztályokat keresni. Két struktúra akkor kerül azonos molekula-struktúra osztályba, ha azonos atomcsoportok azonos számban
szerepelnek bennük.
Legcélszerűbbnek az ún. „keresőfa-algoritmusok” családjába tartozó Branch-and-Bound keret-algoritmus választása tűnt, amelyet sikerült az adott probléma megoldásához igazítani [1].
A Branch-and-Bound vagy magyarul „Szétválasztás és
Korlátozás” feladatokat fel lehet használni egész értékű
optimalizálási feladat megoldás esetén. Az algoritmus elején a megoldást még intervallumokban keressük, ami az
eredeti feladat kiterjesztésének felel meg. Ha a kiterjesztett feladatnak nincs megoldása, akkor az eredetinek
sincs. Ha a vizsgált részproblémának létezik megoldása,
akkor az egyik tetszőleges változónak az értékeit egész
értékekre változtatjuk, és igy kapunk annyi új részproblémát, ahány megengedett értéke van a kiválasztott változónak. Ekkor a részproblémák halmazából kiveszünk egy
újat, és megvizsgáljuk, van-e megoldása. Ha létezik megoldása, akkor a fent említett műveleteket ismételjük, ha
nincs, akkor eldobjuk a részproblémát, és egy újat kezdünk el vizsgálni. Az eljárást addig ismételjük, amíg az
egyik részproblémában az összes változónak egész értéke
nem lesz. Ha van ennek a részproblémának megoldása,
akkor megvizsgáljuk a halmazban levő összes többit is,
hogy rosszabb megoldást adtak-e. Amelyek rosszabb
megoldást adtak, azt eldobjuk, a többit tovább bontjuk,
amíg valamelyik részprobléma valamennyi változója
egész értéket nem kap. Ekkor összehasonlítjuk az eddigi
legjobb megoldással, és ha annál rosszabb, akkor elvetjük. Ha az új megoldás tűnik jobbnak, akkor ismét át kell
vizsgálni a részproblémákat. Az ismertetett algoritmustól
annyiban tértünk el, hogy nincs célfüggvényünk.
A módszert egyszerű példán mutatjuk be.

Szemléltető tanpélda molekula-struktúra osztályok
generálására

23,58

-5,10

-C H 2_

22,88

11,27

>CH-

21,74

12,64

-F

-0,03

-15,78

(1) Joback-féle járulékok 7)r hez [3]
(2) Joback-féle járulékok Tm-hez [3]
* Az egyensúlyi nyomás minden esetben 101 325 Pa.

Pj ^ ' Z ajlXl
í=1

( j = m2 +1 ,m2 +2 ,...,m3)

/t + l

(9)

/= 1

ajíxi - pj
/=1

iel\

U = m2 +l,m2 +2,...,m3)

ielj

( 10)

5>,+/,-!*,+4
*-2
/e /2

/e /y
d l).

ahol L. az i-edik atomcsoportból maximálisan felhasználható darabszámot jelöli, míg p ) és P j je lö li/f (p3)-t és
f ‘. (Pj)-1 (/'= 1,2 ,..., w2). A (1 l)-es feltétel a molekula öszszekapcsolhatóságot fogalmazza meg, ahol /, és / 2 két
atomcsoport-halmazt jelöl, amiből / ;-ben elágazók, míg
/ 2-ben lezárók vannak.
A konkrét példánkban Li = 2 minden /-re, valamint x,hez a >CH-, x2-höz a -CH3, x3-hoz a -F és x^-hez a -Címértékét rendeltük:

A konkrét példában a „gyökér szinten” a feltételek
ellentmondásosak, tehát ki kell bontani a csomópontot.
Mivel Li = 2 (í = 1, 2, ..., 4), ezért az eredeti kiterjesztett
probléma három részproblémára esik szét, ahol az első
atomcsoport értéke már kötött, azaz: l, = 0, 1,= 1, /, = 2,
de a többi változó még szabad. Ekkor a vizsgálandó feltételrendszer a következő:
/, = 0

0 < x, < 2, 0 < x2 < 2, 0 < x, < 2, 0 < x4 < 2

0 < x2 < 2, 0 < x2 < 2, 0 < x 4 < 2

21,74x; + 23,58x 2- 0,03x2 + 22,88x, < 114,82

23,58x 2 - 0,03xj + 22,88X4 < 114,82

21,74x; + 23,58x 2- 0,03x2 + 22,88x, > 112,82

23,58x 2 - 0,03x2 + 22,88x4 > 112,82

12,64x, - 5,1x 2 - 15,78x3 + ll,2 1 x ,< -3 ,5

- 5,1x 2 - 15,78x 2 + 11,21x4 - _3,5

12,64x; - 5,1x 2 - 15,78x3 + \ \,2 \x 4 > -6,5

- 5,1x 2- 15,78xj + 11,21x4 > -6 ,5

x l —x2—x3> -2

- x2 - x 3 > -2

Ezek után elegendő a szimplex algoritmus első fázisát
végrehajtani az összefüggéseken és ezzel ki lehet zárni
azt, hogy lehetetlen feladatot próbáljunk megoldani.
Mivel ez az első vizsgálat nem zárja ki legalább egy megoldás létezését, tovább kell haladni a „fában”, így egyre
több, a valós számok halmazára kiterjesztett (szabad)
változó kapja meg a végleges egész értékét (válik kötötté).
Vizsgáljuk tovább a „fa szinten” a feltételeket. Általános esetben, ha a A-adik szinten egy közbülső molekulastruktúra osztály létezik, akkor ez Lkl, + 1 új struktúra
osztályt jelent, de ezekben az új részproblémákban már
rögzítve van a k+ 1-edik változó értéke is, ezeket az értékeket jelöljük /;-vel (/ = 1, 2, ..., k+ 1).

0 < Xj < Lj
(i = k + 2,k + 3,...,n)
i+1
p ' j ^ H ajili+ H ajix i - P'j
i=1
i=k+2
( j = I,2,...,m2)
k+1
n
P j ^ T a 'jili+
/=1
i=k+2
( j = m2 +l,m2 +2

(15)

i= k + 2

( j = m2 + \,m 2 + 2,...,m 3)

n

X

n

I > V ,+ 2

( 12)

(,= 1
0 < x2 < 2, 0 < x3 < 2, 0 < x 4 < 2
23,58x 2 - 0,03x2 + 22,88x4á 93,08
23,58x 2 - 0,03x2 + 22,88x4 >91,08
- 5,1x 2 - 15,78x3 + 11,21x4 < -16 ,14
- 5,1x 2 - 15,78x3 + 11,21x4 > -19 ,1 4
- x2 - Xj > -3

/, =2
0 < x2 < 2, 0 < x3 < 2, 0 < x4 < 2

(13)

23,58x 2- 0,03Xj + 22,88x4 ^ 71,34
23,58x 2- 0,03x2 + 22,88x4 > 69,34
- 5,1x 2 - 15,78x 2 + 11,2IX4 <-28,7 8

(14)

- 5,1x 2 - 15,78x2 + 11,21x4 > -31,78
- x2 —x3 > -4
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A vizsgálatok után kiderül, hogy a fenti három feltételrendszer közül csak az teljesithető, ahol /; = 2.
Amikor már „levél szintre” jutunk a „fában”, az összes
változó kötött. Ekkor a negyedik osztályban lévő függvényeket is vizsgáljuk, valamint pontosabban lehet vizsgálni a molekula építhetőségét és két, eddig nem alkalmazott
feltételnek is teljesülnie kell.
1. feltétel. Ha a vizsgálandó molekula-struktúra osztályban van két különböző kötés (például: egyes és kettes
kötés), akkor lennie kell legalább egy olyan atomcsoportnak, amelyikben van mind a két típusú kötésből legalább
egy szabad kötési hely. Ezeket nevezzük fordítóknak. Ha
mind a három kötés tipus előfordul, akkor vagy egy olyan
kell, amelyiken megvan mind a három tipusú kötési hely,
vagy legalább két darab kettes fordító, amelyek nem
ugyanazt a két típusú kötési helyet képesek kapcsolni.
2. feltétel: Egy molekula-struktúra osztályon belül valamennyi típusú szabad kötési hely számából külön-külön
páros számnak kell lennie.
„Levél szinten” a tulajdonság és a molekula építhetőségi feltételek általános alakja:
P j * f j {h , l2,...,ln)Z P j
^ / . - V /;
/€/,
iel2

0 = l,2,...,m)

(17)

csak páros szám lehet, és nem kisebb
m int-2
(18)

Egyszerű példánkban a megoldáshoz vezető út sémája
az 1. ábrán látható. Az egyetlen megoldás molekulastruktúra osztályban van két -CH3, egy -CH2-, két >CH-,
és két -F atomcsoport. Ezekből az atomcsoportokból
többféle molekula-struktúra építhető, például:
CH3CHFCHFCH,CH3
CH3CH(CH3)CH2CHF2
c h 3c h f c h 2c h f c h 3'
CHF2CH(CH3)CH2CH3
CH2FCHFCH(CH3)2

Az eljárás alkalmazása

A molekula-struktúra osztályokat generáló kombinatorikus módszerünket illusztráló tanpélda után bemutatjuk
az eljárás alkalmazhatóságát olyan molekulák kiválasztási
folyamatában, amelyek egyszerre többféle tulajdonságfeltételt is kielégitenek, vagy konkrét gyakorlati kívánalomnak felelnek meg.

1. példa
Tervezzünk olyan molekulát, amelyből álló anyag moláris tömege M, olvadáspontja Tm, forráspontja Tb, kristály-sűrűsége ds és forrásponthoz tartozó folyadék móltérfogata Vb meghatározott intervallumokba esnek (2. táblázat). Ezeknek a tulajdonságoknak a becsléséhez a gyakorlatban jól bevált csoport-adalék módszereket használjuk
fel.
A moláris tömeget a következő összefüggéssel becsülhetjük:
A /(g/m ol) = ]F«,AA/;

( 19 )

ahol AAT az /-edik atomcsoport moláris tömege, amely
kiszámolható az IUPAC [4] által megadott atomtömegekből. Az olvadás- és a forráspont az (5) és (6) összefüggések felhasználásával, a Joback-módszerrel becsülhető.
A molekula kristály-térfogata Immirzi és Perini módszerrel [3] jelezhető előre:
Fj(nm 3 / molekla) = ^/j,A K j>(-

(20)

A kristály-sűrűséget (ds) a moláris tömegből és a kristály-térfogatból tudjuk származtatni:
ds( g /c m 3) =

1.660M

( 21)

y.
A folyadék halmazállapotú anyag forráspontjához tartozó moláris térfogat, Vb Schroeder [4] módszerével számolható:
Ki (cm 3 /m ol) = X «/A Fi ,/

( 22)

2. táblázat
Az anyagi jellemzők előírt korlátái
az első példában

© Nem létező molekula-struktúra osztály
O Létező molekula-struktúra osztály
• Megoldás
1. ábra: A bemutató példa „ kereső fája ”

1 76

mkl
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Tulajdonság

Intervallum

Molekulatömeg, g/mol

217-330

Forráspont, K

550-553

Olvadáspont, K

310-314

Kristály-sűrűség, g/cm3

1,5-1,7

Folyadéktérfogat 7),, cm3/mol

209-250

Az atomcsoportok megengedett halmazát járulékaikkal
a 3. táblázatban adtuk meg. Minden atomcsoportból maximum négy darab volt felhasználható, azaz Li = 4 (i = 1,
2,15).
• Az algoritmus alapján kifejlesztett számítógépes program futás után 6 megoldás molekula-struktúra osztályt
adott. A molekula-struktúra osztályokat a 4. táblázatban
foglaltuk össze. Az 5. táblázatban minden molekulastruktúra osztályból látható egy lehetséges molekula-szerkezet.
2. példa
Parfümök tervezésénél az első lépések közé tartozik az
új illatanyagok illat küszöbértékének (odor threshold, OT)
meghatározása. A jó orrú illatszerészek tapasztalatai szerint az illatanyagok gázfázisbcli koncentráció-egységekben (általában ppm-ben) megadott illat küszöbértéke függ
az illatanyagok molekula-szerkezetétől, azonos anyamolekula esetén a szubsztituens atomcsoportok helyétől, számától és jellegétől. Mivel az illat küszöbérték egyelőre
csak speciális humán analízissel (magyarul szaglással) detektálható folyadék/gáz/receptor megoszlási hányadosnak
tekinthető, célszerű más, egzaktul mérhető, és a molekula-szerkezettel szintén kapcsolatban levő megoszlási hányadossal modellezni. Erre a célra kiválóan alkalmas a

4. táblázat
Az első példa megoldása
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0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0

0
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0

0

0

0
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0

0
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gázkromatográfiás Kováts-index [6]. Különösen jól mérhető és jellemezhető az ún. szubsztituens-hatás a Kovátsindex különbségek segítségével.
AA/ = A/ - AI0

(23)

ahol AI = Ip —IA a szubsztituált molekula valamely poláris Ip és a apoláris IA állófázison mért retenciós indexeinek különbsége. AI0 = I f — I0A a szubsztituálatlan anyamolekula ugyanazon poláris 7 / és apoláris ItA állófázison
mért retenciós indexeinek különbsége.
A pirazin-származékokat jellegzetes „zöld”, illetve a
pörkölt kávéra, mogyoróra emlékeztető illatuk, valamint
alacsony szagérzékelési küszöbértékük [7] miatt széles
körben alkalmazzák parfüm-komponensekként (I).
3. táblázat

Atomcsoportok adalékai anyagi jellemzők (M , 7j, Tm, Vs és V/,) becsléséhez
Csoport

AA/'>

AK,/5>

m 12)345
(K)

A7m(3>

(g/mol)

(K)

(nm3/molekula)

(cm-Vmol)

-CH3
-CH2-

15,032

23,58

-5,10

0,0317

28,0

14,025
13,018

22,88
21,74

11,27
12,64

0,0248

>CH-

0,0179

21,0
14,0

>C<

12,011

18,25

46,43

0,011

7,0

=CH2
=CH-

14,025

18,18

-4,32

0,0275

17,5

13,018
12,011

24,96
24,14

8,73

0,0206

17,5

0,0137

10,5

0,0277

21,0

0,0153

14,0
31,5
24,5

=c<
>c=o
= c-

-Br
-Cl
-F

28,01

76,75

11,14
61,2

12,011
79,904

27,38

64,32

66,86

43,43

0,033

38,13
-0,03

13,55
-15,78

0,0267
0,0128

35,453

-I

18,998
126,904

93,84

41,69

0,045

38,5

-0-

15,999

22,42

0,0092

7,0

-OH

17,006

92,88

22,23
44,45

0,0161

14,0

10,5

(1) Az IUPAC-ajánlás [4] alapján számolt moláris tömeg
(2) Joback-féle járulékok 7/,-hez [3]
(3) Joback-féle járulékok Tm-hez [3]
(4) Az atomok térfogata alapján számolva [3]
(5) Az atomok Schroeder-féle térfogata alapján számolva [5]
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5. táblázat
Néhány lehetséges molekula-szerkezet és a becsült tulajdonság értékeik
az első példa megoldása alapján
M;

Tb;

Tm,

ds,

(g/mol)

(K)

(K)

(g/cm3)

v b;
(cm3/mol)

CH3C(CH2)CCC(CH3)C(CH3)C(I)CH2

272,116

550,44

313,45

i,6 i

227,5

CH3CF2CHFCHFC(0)CH20C (0)C H 20C H 3

260,171

551,05

310,29

1,51

231,0

CH3CF(COF)CH(CH3)C(0)CHBrCH3

257,063

550,95

313,18

1,66

213,5

CHBrClC(CH3)2C(0)CHClCH3

261,963

550,52

310,64

1,69

220,5

CH3CCl2CCl(CHFCH2F)CF(OH)CH3

273,499

551,89

313,26

1,65

231,0

CH3CCl2CFClC(CH3)2CHF(OH)

255,508

552,62

312,67

1,58

227,5

Molekula

R! \ ^ N\ /

A (24) korrelációs egyenlet az illat küszöb becslésére is
felhasználható tetszőlegesen szubsztituált pirazin származékok esetén, ha a szubsztituált molekulák AA7 adatait a
szubsztituens atomcsoportok adalékai összegének tekintjük

R3
R4

1

A tapasztalat szerint a diszubsztituált pirazin származékok AAI értéke és illat küszöbértéke (OT) között összefüggés van [7]:
lg (l/O T ) = 0,04(£<57,.-AA/) + 6,2

(24)

i

ahol <57. a szubsztituens atomcsoporthoz rendelt paraméter.

AA/ = V M 7 ;

(25)

i

A diszubsztituált pirazin származékok poláris és apoláris gázkromatográfiás állófázisokon mért és publikált [6]
retenciós indexeiből (Ip, IA, 1 /, / / ) kiszámítottuk a
pirazin-származékok AA7 értékeit, majd többváltozós lineáris regresszióval meghatároztuk és a 6. táblázatban
megadtuk az egyes szubsztituens atomcsoportok SAIi ada6. táblázat

Retenciós index-különbségek csoport-adalékai pirazin szubsztituensekhez

(1) Mihara és Masuda adatai [7]
(2) Mihara és Masuda retenciós index adataiból [7] számolt értékek
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lékait az atomcsoportok irodalmi 81. [6] adataival együtt,
így azon diszubsztituált pirozin származékok esetében is,
amelyeknek nem ismert a AAI és illat küszöb értéke,
a (25) egyenlettel megbecsülhetjük az index-különbséget
és a (24) egyenlettel az illat küszöböt. Keressünk most
olyan diszubsztituált pirazin-származékokat, amelyek
ppm-ben kifejezett illat-küszöbértékének logaritmusa a
7,8 < lg(l/OT) < 7,85 intervallumba esik. Az intervallumon belül a kombinatorikus kereső algoritmusunk négy

molekula-struktúra osztályt talált, amiket a 7. táblázatban
adtunk meg. Néhány lehetséges molekula-struktúrát felvázoltunk a 8. táblázatban a mért és a becsült illat küszöbértékeikkel együtt. A kísérleti és a számított adatok eltérése a mérési hiba ± 1 lg(l/OT) egység nagyságrendjébe
esik.
Közleményünk a Friedler és munkatársai [1], 1998
publikáció alapján készült.

7. táblázat
A második példa megoldása

8. táblázat
Az illat küszöbérték feltételt kielégítő diszubtituált pirazin származékok
becsült és mért lg(l/OT) értékeinek öszehasonlítása
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JELÖLÉSJEGYZÉK

n:
m:
Pj.
Pj.

atomcsoportok száma
a tulajdonságok száma
ay'-cdik tulajdonság alsó korlátja
ay-edik tulajdonság felső korlátja
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n„ x„ /,■:

a y-edik tulajdonság becslő függvénye
az i-edik atomcsoport maximális előfordulása
az elágazók halmaza
a lezárók halmaza
olvadáspont
forráspont
az i-edik atomcsoport olvadáspont változtató képessége
az i-edik atomcsoport forráspont változtató
képessége
az i-edik atomcsoport előfordulása

P'r
7*'.:
/
M:

/> /)
/> ,)
moláris tömeg

fiL /.:
hT»é
Ty
ATmi:
ATbJ:

d.;.
V'.
Vy
AM:.
AVsi:
A Vh
OT:
AI:

AI0:

kristály sűrűség
kristály-térfogat
forrásponthoz tartozó folyadék móltérfogata
az i-edik atomcsoport moláris tömege
az i-edik atomcsoport kristály-térfogat változtató képessége
az i-edik atomcsoport
illat-köszöbérték
a szubsztituált molekula valamely poláris F
és apoláris IA állófázison mért retenciós indexeinek különbsége
a szubsztituálatlan anya-molekula ugyanazon poláris 7 / és apoláris 7 / állófázison
mért retenciós indexeinek különbsége

ÖSSZEFOGLALÁS

SUMMARY

Kalotai Levente - Dallos András - Friedler Ferenc —L.T. Fan:

L. Kalotai-A. Dallos -F. Friedler-L. T. Fan: Combinatorial

Kombinatorikus módszer kívánt tulajdonságú molekulák
tervezéséhez

Methods for Designing Molecules of Desired Properties

Közleményünkben olyan kombinatorikus eljárást ismertettünk, amellyel a csoportadalék módszerek alkalmazásával kiválaszthatók a kívánt tulajdonságokkal rendelkező anyagok molekuláit felépítő atomcsoportok a lehetséges molekulaszerkezetek
figyelembevételével. Az eljárás felhasználhatóságát több alkalmazási példán mutattuk be.

A combinatorial approach is proposed for selecting atomic
structural groups to compose molecular structures with desired
properties based on group contribution. The applicability of the
approach is demonstated by examples.

Magyar Kém. Lapja, 54 173 (1999)

Sietnie . . . S^CFttíe . . . S jc^nie
A fokhagyma egészséges,
de ízéről és illatáról lehet vitatkozni

Eurázsia keleti és déli részének történelmi népei évezredek óta tudják, hogy a fokhagymagerezd eldörzsölve fejti ki egészségvédő-betegségmegelőző hatását. (Csak
ne maradna meg olyan makacsul a szájban
és a garatban antiszociális íze és illata!)
Az izraeli Weizman Intézetben igyekeztek felderíteni azt, hogy mely betegségek
ellen és milyen módon hat a fokhagyma
(Allium sativum).
Erről szóló közleményükben tudatják,
hogy az egészségvédő hatású kémiai hatóanyag az allicin, ami azonban csak prekurzora (alliin) formájában található a fokhagymagerezd sejtjében, amit az eldörzsölés során felhasadt sejthéjba behatoló alliináz-enzim elbont allicinné; ez maga anti-
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oxidáns lévén a sejtfal védelme nélkül, néhány óra alatt a levegőn hatékonyságát fokozatosan elveszti oxidálódása miatt. Az
allicin íi'o/okkal redoxreakcióra képes és
ilyen tiolokat tartalmaz a fertőzést okozó
mikroorganizmus vagy a szervezet saját
sejtjeinek burjánzása (daganat) olyan saját
enzimjében, melyre magának van szüksége életfunkciói ellátására.
Az allicinre gyógyszerként nagyobb
mennyiségben lenne szükség, ezért igyekeznek azt félszintetikus-félbiológiai úton
előállítani, ami még azzal az előnnyel is
jár, hogy az így előállított mesterséges
allicinnek tisztított formája akár hónapokig is aktív marad.
Az allicin a következő fertőzések, ill.
degenerálódások hatását fékezi károkozó
enzimjeik gátlása útján:
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- az amőba előidézte vérhas (gátolja a
cisztein proteináz és az alkohol hidrogenáz
enzimeket),
- az antioxidáns tulajdonságai késleltetik a sejtek oxidációja következtében fellépő öregedést,
- csökkenti a rákos daganat kifejlődését,
- akadályozza a szervezet koleszterinszintézisét és ezzel az érelmeszesedést ill.
a verőerek elzáródását, aminek infarktus
ill. végtagamputáció lehet a következménye, de ez a hatás még kellően nincsen bizonyítva.
[Forrás: Chemistry in Britain. 33, No
11, p 11. (1997. november)]
S. Gy.

