
Вступ. Неодмінним складником раціональ�
ного дизайну лікарських засобів є досліджен�
ня фармакокінетики потенційних ліків, що
проводиться на основі параметрів ADME/Tox.
Ці фізико�хімічні та фізіологічні показники
характеризують абсорбцію (absorption), роз�
поділ (distribution), метаболізм (metabolism),
виділення (excretion) і токсичність (toxicity) [1�
3]. Одними з головних параметрів ADME/Tox,
які обов’язково враховують під час розробки
лікарських препаратів (крім власне токсич�
ності), є ефективна проникність у тонкій кишці
людини, проникність крізь шкіру, ліпофіль�
ність, розчинність у воді, проникність через ге�

матоенцифалічний бар’єр, зв’язування із біл�
ками плазми крові та деякі інші [4, 8].

Серед фізико�хімічних показників особли�
ва увага приділяється таким параметрам, як
логарифмічний коефіцієнт розподілу між ок�
танолом і водою (LogР), що є показником ліпо�
фільності речовини, та логарифмічний коефі�
цієнт розчинності речовини у воді (LogS). Саме
ліпофільність і розчинність визначають здат�
ність речовини проходити через мембрану і, від�
повідно, проникати всередину клітини, а отже,
є визначальними для передбачення біодоступ�
ності препарату [5�7, 9, 10]. 

Статистично встановлено, що ключові фі�
зико�хімічні показники лікарських препара�
тів, включаючи показники ADME, знаходять�
ся в цілком певних діапазонах величин [14].
Допустимі значення таких фізико�хімічних
параметрів, як LogР, молекулярна маса, кіль�
кість атомів, а також стабільність речовини у
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фізіологічному розчині та відсутність реакцій�
ноздатних хімічних груп і фрагментів, форму�
ють поняття лікоподібності [15, 16].

Найбільш поширеним принципом визначен�
ня лікоподібності речовини є застосування пра�
вил Ліпінського (або правил п’яти) [11]. Відпо�
відно до цих правил значення ліпофільністі
LogР для (потенційних) лікарських має бути в
межах від �2 до 5. Однак, оскільки розробка лі�
карських препаратів — процес багатостадій�
ний, вимоги до проміжних сполук є жорсткі�
шими, тому верхня гранична межа ліпофіль�
ності становить 3 [13, 14].

У процесі пошуку лікоподібних сполук (і
наступної розробки лікарських препаратів)
виникає нагальна потреба перевірки власти�
востей великої кількості (сотень тисяч) спо�
лук, тому експериментальна оцінка фізико�
хімічних параметрів ADME для такої вибірки
є надзвичайно ресурсо� і часозатратною. З
огляду на це дослідники все більшу увагу при�
діляють розробці комп’ютерних методів роз�
рахунку (оцінки) фізико�хімічних властивос�
тей сполук, за якими можна передбачувати
ADME/Tox властивості кандидатів на лікар�
ські засоби [12]. Це значно пришвидшує і зде�
шевлює процес розробки лікарських препара�
тів.

При великому різноманітті методів і підхо�
дів, що застосовуються до обчислення пара�
метрів ліпофільності та розчинності, постає
проблема у виборі оптимального методу роз�
рахунку, оскільки існуючі методи оцінюють
величини LogР і LogS з певною розбіжністю,
хоча при цьому є статистично достовірними на
великих вибірках речовин. Крім того, існує
проблема меж застосування тих чи інших ме�
тодів обчислення LogP/S — практично кожен
із розроблених підходів не спрацьовує на пев�
них речовинах/класах речовин. Тому визна�
чення спектра методів розрахунку LogР та
LogS, результати яких найкращим чином
узгоджуються з даними інструментальних ек�
спериментів щодо існуючих лікарських пре%
паратів, і встановлення меж застосування
цих методів, стали метою нашої роботи.

Об’єкти дослідження. Визначення опти�
мального методу оцінки коефіцієнтів LogP і
LogS для сполук — потенційних лікарських
препаратів — було проведено на виборці речо�

вин з бази даних Approved Drug. Ця база да�
них є складником біохемоінформатичного бан�
ку даних DrugBank (www.DrugBank.ca) [17] і
містить інформацію про низькомолекулярні
сполуки, що вже запроваджені як лікарські
засоби. У результаті попередньої обробки Ap�
proved Drug було виявлено ряд сполук, для
яких відомі експериментальні значення пара�
метрів LogP і LogS, та було сформовано дві
вибірки. Виборка для розрахунків параметра
LogP міститила 693 сполуки. Виборка для роз�
рахунків параметра LogS, відповідно, містила
117 сполук.

Інструменти дослідження. Розрахунок па�
раметрів LogP і LogS для відповідних виборок
лікарських препаратів проводився за допомо�
гою методів, інтегрованих у веб�портали
ALOGPS 2.1 (http://www.vcclab.org/lab/alog�
ps) та Ochem (https://ochem.eu). Серед цих
методів у роботі використано XLOGP3,
XLOGP2, KOWWIN, ALOGPS LogP, ALOGPS
LogS, AC LogP, AC LogS, OchemLogP, Ochem�
LogS. Крім того, для порівняння з іншими ме�
тодами розрахунків були використані значен�
ня LogP, розраховані за методом, реалізова�
ним у програмному забезпеченні JCHEM
(www.chemaxon.com), які безпосередньо міс�
тяться в базі даних Approved Drug.

Методи розрахунку LogP/S. Усі методи
розрахунку LogP/S розділяють на дві великі
групи. Перша — методи, що ґрунтуються на
аналізі підструктур, які входять до складу мо�
лекули (substructure�basedmethods), друга
група методів заснована на певних властивос�
тях досліджуваних сполук (property�based�
methods).

Методи аналізу підструктур у свою чергу
діляться на фрагментні й атомні в залежності
від того, підструктури якого рівня (хімічні гру�
пи або окремі атоми) розглядаються в дослід�
жуваній молекулі. Остаточне значення LogP
вираховується шляхом підсумовування внес�
ків окремих підструктур [18]. Використову�
ються також комбіновані атом�фрагментні
підходи.

Методи, що ґрунтуються на властивостях
молекул, також поділяються на три великі
групи: методи, засновані на емпіричних даних,
методи, що використовують особливості про�
сторової структури молекули, та методи, що
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ґрунтуються на використанні топологічних де�
скрипторів [18].

XXLLOOGGPP33  іі  XXLLOOGGPP22.. Ці підходи до розра�
хунку коефіцієнта розподілу октанол/вода,
розроблені Вангом і співавторами, належать
до атомних методів [19]. Значення LogP отри�
мується як сума двох компонентів. Перший —
внесок у LogP різних груп та атомів, другий —
сума корекційних факторів:

LogP=ΣiaiAi+ΣjbjBj (1),
де Ai — внесок певного атома; ai — кількість i�х
атомів; Bj — вклад певного корегувального ко�
ефіцієнта; bj — кількість j�х атомів. Коефіці�
єнти отримують шляхом побудови багатови�
мірної регресивної моделі для великої кількос�
ті органічних сполук.

XLOGP3 є наступним поколінням методу
XLOGP2 і має принципову відмінність від по�
передника. У XLOGP3 як відправну точку для
розрахунку використовують схожу молекулу
з уже відомим значенням LogP. Відповідно
значення відомої молекули LogP0 дорівнює:

LogP0=ΣiaiAi+ΣjbjBj (2).
Щоб розрахувати LogP невідомої молекули

за методом XLOGP3, необхідно відняти фор�
мулу 2 від формули 1 [19, 20]:

LogP=LogP0+Σai(Ai�Ai)+Σbj(Bj�Bj) (3).
KKOOWWWWIINN..  Мейлан і Говард розробили ком�

бінований атом�фрагментний (аtom/fragment
contribution, AFC) метод оцінки LogP, засно�
ваний на використанні множинної лінійної ре�
гресії та відомих достовірних значень LogP.
Тренувальний сет складався із 2473 переваж�
но простих речовин, тоді як валідаційна вибір�
ка становила 10589 сполук простої, складної та
комплексної будови. Модель містить 150 типів
атомів і 250 типів корегувальних факторів, які
і визначають сумарне значення LogP [21�23]. 

Регресії будували у два послідовні етапи. У
першій регресії розраховували кореляцію між
значеннями атом�фрагментних внесків і відпо�
відними значеннями LogP, у другій — між ко�
регувальними факторами та LogP. Розрахунок
LogP проводили простим підсумовуванням
атом�фрагментного внеску та внеску коре�
гувальних факторів, що містяться в структурі
молекули. 

Крім того, прості фрагменти комбінували
між собою, щоб уникнути ситуації, коли немає
значення елементарного фрагмента для роз�

рахунку LogP молекули. Формула для розра�
хунку методом KOWWIN:

LogP=Σ(fini)+Σ(cini)+0.229 (4),
де fi — внесок відповідного атома�фрагмента,
cj — внесок відповідного корегувального фак�
тора, ni, nj — кількість відповідних значень атом�
фрагментного внеску і корегувальних факторів,
0,229 — константа, що виводиться регресією.

Метод KOWWIN розроблено для розрахун�
ку LogP органічних, кремнійорганічних спо�
лук і деяких солей органічних молекул із ви�
користанням відповідних інструментальних
значень. Експериментальні значення для не�
органічних сполук не використовували [21�23].

JJCCHHEEMM.. Метод розрахунку LogP, запропо�
нований фахівцями компанії «СhemАxon»
(www.chemaxon.com), є комбінованим атом�
фрагментним підходом. Кожному атому і фраг�
менту досліджуваної молекули присвоюється
певний тип. Атомні внески відповідають моди�
фікованим типам атомів, запропонованим Віш�
вандханом та співавторами [24]. Модифікації в
основному стосуються атомів із делокалізова�
ною електронною густиною, а також певних
іонних форм. Внески окремих фрагментів і
функціональних груп ураховуються за Хлоп�
маном та співаторами [25]. Остаточне значення
LogP розраховується як сума внесків окремих
атомів і фрагментів, представлених у молекулі.

У новіших версіях JCHEM використовують
«trainable logP», де користувач може сам обрати
вибірку, за якою будуть розраховуватись зна�
чення LogP, що може значно покращити точ�
ність методу. Користувач може як вибирати з го�
тових вибірок, так і створювати власні вибірки.

AALLOOGGPPSS ттаа  OOCCHHEEMM. Метод ALOGPS, роз�
роблений Тетко і співавторами з використан�
ням асоціативної нейронної мережі (associa�
tive neural network), належить до так званих
електротопологічних і поєднує в собі підходи
для розрахунку коефіцієнта розподілу окта�
нол/вода LogP [27, 28] та коефіцієнта розчин�
ності у воді LogS [29]. Авторами показано, що
для коректного моделювання LogP і LogS важ�
ливо враховувати молекулярну масу. Додат�
ково до молекулярної маси введено два про�
стих параметри — кількість атомів водню і
кількість важких атомів. Важливими вхідними
даними для програми є електротопологічні
індекси атомів та зв’язків [26]. Індекси розра�
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ховуються із вхідного формату SMILES. Для
розрахунку LogP використовували 75 елект�
ротопологічних індексів і брали 64 нейронні
мережі.

Наступна генерація методів ALOGPS, що
реалізована на веб�порталі Ochem (далі — ме�
тоди OCHEM) [30], також дає змогу оцінювати
як показники LogP, так і показники LogS для
досліджуваних сполук.

Статистична обробка даних. Для сформо�
ваних вибірок було розраховано коефіцієнт
кореляції, коефіцієнт детермінації, скорегова�
ний коефіцієнт детермінації, стандартне квад�
ратичне відхилення та середня абсолютна по�
хибка між експериментальними і розрахова�
ними значеннями LogP/S.

Середню абсолютну похибку розраховували
за формулою

,

де fi — експериментальне значення, yi — роз�
раховане значення, n — кількість значень.

Результати й обговорення. Попередній
аналіз вмісту бази даних Appropved Drugs дав
змогу виявити, що серед вибірки лікарських
засобів експериментальні значення LogP відо�
мі для 693 речовин. Ситуація із значеннями
LogS є суттєво відмінною: лише для 117 речо�
вин із лікарського списку значення цього па�
раметра встановлені експериментально. Імо�
вірно, така різниця в наявності експеримен�
тальних значень обумовлена тим, що у визна�
ченнях лікоподібності фігурує саме ліпофіль�
ність, тому інструментальне визначення кое�
фіцієнта розчинності не актуальне для розроб�
ників лікарських препаратів [15].

Кореляцію між експериментальними
(EXPLogP) і розрахованими значеннями LogP
(за методами ALOGPS, AC LogP, KOWWIN,
XLOGP3, XLOGP2) наведено на рис. 1. Відпо�
відні чисельні характеристики представлено в
табл. 1.

За даними кореляційного аналізу, значення
коефіцієнтів розподілу октанол/вода, що були
оцінені всіма зазначеними вище методами, ха�
рактеризуються високим ступенем кореляції з
даними інструментальних експериментів. Най�
більшими значеннями коефіцієнтів кореляції
характеризуються набори даних, отримані за
допомогою методів XLOGP2 (R=0,93952),
JCHEM (R=0,91122) і OCHEM (R=0,90215). Ве�
личини коефіцієнтів детермінації для обчис�
лених вибірок відповідають значенням коефі�
цієнтів кореляції. У той же час величини абсо�
лютної похибки демонструють дещо іншу кар�
тину. Найменшим значенням цієї величини та�
кож характеризуються дані, отримані методом
XLOGP2 (MAE=0,44695), проте друге місце за
цим показником посідає метод XLOGP3
(MAE=0,55326), третє (подібно до даних коре�
ляційного аналізу) — OCHEM — 0,58738. По�
дібні відмінності можуть бути пов’язані з особ�
ливостями роботи алгоритму, реалізованому в
XLOGP3. Використання попередньо верифі�
кованих значень LogP0 [20], з одного боку, при�
водить у ряді випадків до абсолютно точного
визначення LogP, з іншого — до певного роз�
миття обрахованих значень на великих вибір�
ках сполук.

Слід зазначити, що для абсолютно всіх ме�
тодів характерні крайові випадки, тобто точки,
які знаходяться на великій відстані від серед�
нього значення. Величини LogP, розраховані
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Таблиця 1
Статистичні показники різних методів розрахунку LogP

Метод R R2 Adj R2 RMSE (s) MAE 
XLOGP2 0,93952 0,88271 0,88254 0,8382 0,44695 
JCHEM 0,91122 0,83033 0,83008 1,08872 0,70696 
OCHEM 0,90215 0,81388 0,81361 0,92426 0,58738 

ALOGPS 0,89906 0,8083 0,80802 0,92596 0,65732 
ACLOGP 0,89886 0,80795 0,80767 1,1457 0,74549 
XLOGP3 0,89722 0,805 0,80472 1,10548 0,55326 

KOWWIN 0,88092 0,77603 0,7757 1,36001 0,76427 

Примітка: R — коефіцієнт кореляції; R2 — коефіцієнт детермінації; AdjR2 — скорегований коефіці%
єнт детермінації; RMSE — середньоквадратичне відхилення; MAE — середня абсолютна похибка.
Методи подано в порядку зменшення коефіцієнта кореляції.
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Рис. 1. Кореляції методів оцінки значень LogP ALOGPS (а), JCHEM (б), KOWWIN (в), AC LogP (г),
XLOGP3 (д), XLOGP2 (е) та OCHEM (є) з експериментально визначеними даними.
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Таблиця 2
Сполуки, розраховані значення LogP яких лежать за межами допустимих похибок
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Структура 

1 DB01225 �1,7 �8,3 �23,75 �13,2 �18,88 �10,77 �13,18

2 DB00686 �2,5 �11 �16,6 �8 �10,9 �5,58 �7,99 

3 DB00452 �2,8 �8,4 �9,41 �7,8 �10,03 �8,99 

4 DB01172 �3,1 �7,1 �6,7 �6,3 �7,61 6,95 �6,56 

5 DB00684 �3 �6,5 5,76 �5,8 �7,32 �6,23 �6,24 

6 DB00944 0,65 �1,4 6,69 �1,75 9,27 6,57 3,34 

7 DB00878 2,71 4,51 4,85 0,08 2,56 3,89 6,51 

8 DB08804 5,96 7,32 7,75 2,62 7,5 7,27 6,69 

9 DB01220 4,94 4,37 7,81 2,6 7,94 6,89 4,32 



для деяких сполук, не узгоджуються з даними
інструментального експерименту. Наявність
цих точок свідчить про певні обмеження для
застосування досліджуваних методів обчис�
лення.

Структурні формули сполук�виключень і
відповідні дані LogP наведено в табл. 2. Як вид�
но з представлених даних, ці речовини мають
певні структурні особливості, зокрема, всі во�
ни містять дуже велику кількість донорів вод�
невих зв’язків. Експериментально визначені
значення LogP для цих сполук менше значен�
ня �5, тобто крайнього значення із правила Лі�
пінського. У свою чергу, розраховані величини
LogP для цих сполук також знаходяться у від’єм�
ному діапазоні, проте є вищими за своїми абсо�
лютними значеннями. Можна припустити, що
правила, за якими сумуються внески донорів
водневого зв’язку в ліпофільність молекули,
систематично занижують їх загальний внесок.

Результати кореляційного аналізу величин
LogS, розрахованих методами ALOGPS, ACLOGS
та OCHEM, з відповідними експериментальни�
ми даними наведено на рис. 2. Числові значен�
ня основних статистичних показників вказані
в табл. 3.

Згідно з отриманими даними, моделі розра�
хунку величини LogSALOGPS та OCHEM ха�
рактеризуються високими коефіцієнтами ко�
реляції між обрахованими та інструментально
визначеними величинами LogS, а також допу�
стимими значеннями стандартного відхилення. 

Варто зауважити, що дані, отримані з вико�
ристанням метода OCHEM, мають дуже висо�
кий коефіцієнт кореляції, проте з протилеж�
ним знаком. Такий феномен може бути пов’я�
заний з особливостями технічної реалізації
алгоритму розрахунку. Статистично метод є
правильним, але щоб отримувати реальні дані
з його допомогою, необхідно змінювати знак
розрахованої величини LogS на протилежний.

Узагальнення. За результатами кореляцій�
ного аналізу, всі протестовані методи оцінки
LogP є придатними для подальшого викорис�
тання в дослідженнях з оптимізації структури
відомих/розроблених рецептор�специфічних
інгібіторів до лікоподібного стану, про що свід�
чать високі значення коефіцієнтів кореляції
між розрахованими й експериментальними
величинами LogP для всіх без винятку вибірок

сполук (найнижче значення коефіцієнта коре�
ляції становить 0,88 для метода KOWWIN).
Найбільшими коефіцієнтами кореляції харак�
теризуються атомарний метод XLOGP2 і
фрагментарний метод JCHEM (коефіцієнти
кореляції дорівнюють 0,94 та 0,91 відповідно).

Серед досліджених методів оцінки LogS
придатними для подальшого використання
виявилися методи OCHEM та ALOGPS. Про�
тестований метод ACLOGS, на жаль, показав
недостатню кореляцію з відомими експери�
ментальними даними. Найкращим для обра�
хунків LogS виявився метод OCHEM, що базу�
ється на топографічних дескрипторах (коефі�
цієнт кореляції між розрахованими та експе�
риментальними значеннями дорівнює 0,97).

Для подальшого використання в роботі з
розробки лікарських препаратів, зокрема оп�
тимізації структури відомих/розроблених ре�
цептор�специфічних інгібіторів до лікоподіб�
ного стану є доцільним використання комбіна�
ції підходів XLOGP2 для розрахунку LogP та
OCHEM для розрахунку LogS.

Подяки. Висловлюємо щиру подяку м.н.с. від�
ділу біомедичної хімії Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України О.В. Остринсь�
кій за сприяння у написанні статті.

Надійшла в редакцію 25.06.2013 р.
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Таблиця 3
Статистичні параметри різних методів

розрахунку LogS

М
ет

од
 

R R2 Adj R2 RMSE (s) MAE

O
C

H
E

M
 

0,97271 0,94617 0,9457 0,33505 0,21932*

A
L

O
G

P
S

 

0,91006 0,82821 0,82672 0,58786 0,4906 

A
C

L
O

G
S

 

0,67372 0,4539 0,44915 1,13776 0,71427 

Примітка: R — коефіцієнт кореляції; R2 — кое%
фіцієнт детермінації; AdjR2 — скорегований кое%
фіцієнт детермінації; RMSE — середньоквад%
ратичне відхилення; MAE — середня абсолют%
на похибка. Методи подані за порядком змен%
шення коефіцієнта кореляції.
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Рис. 2. Кореляції методів оцінки значень LogSALOGPS (а), ACLogS (б), OCHEM (в) з експерименталь%
но визначеними даними за цим параметром.
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Summary. Accuracy evaluation of LogP and LogS is crucial for drugs development. With the aim to determine the
most exact techniques of these parameters estimation general methods have been validated. We had reviewed litera�
ture data about principles of operation of these methods, calculated the correlation coefficient between experimental
and predicted values of LogP/LogS and respective calculation errors. The most valid methods were XLOG2, JCEM and
OCHEM with its correlation coefficients 0.93952, 0.91122 and 0.90215 respectively. Despite the largest one XLOGP2 has
the lowest error (MAE=0.44695, RMSE=0.8382). According to our calculation, the most appropriate methods for LogP
values estimation were XLOGP2 and JCHEM.

Keywords: LogР, LogS, lipophilicity, Lipinski’s rule of five, ADME/Tox.
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