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Introdução 

O desenvolvimento de um projeto na área de triagem virtual envolve uma série de etapas, cada uma 

delas dependente da escolha de uma técnica especifica que deve ser cuidadosamente selecionada. Como 

o método de triagem virtual é relativamente novo não existem ainda protocolos estabelecidos para cada 

uma dessas etapas. Cada técnica utilizada tem suas vantagens e desvantagens que devem ser sopesados 

antes de iniciar o trabalho. 

A seguir, citaremos de forma sintética algumas etapas fundamentais para a implantação de um método 

de triagem virtual, bem como suas vantagens e desvantagens. Ao mesmo tempo serão apresentados os 

métodos que foram desenvolvidos durante este estágio de pós-doutoramento. 

Ao mesmo tempo serão descritos os programas desenvolvidos neste período de pós-doutorado que 

tentam auxiliar os pesquisadores da área de química sintética de produtos naturais para a predição de 

atividades biológicas potencias de compostos orgânicos sintetizados ou isolados com a finalidade de 

direcionar a realização dos testes de atividade biológica mais promissores. 

Descritores moleculares 

Nenhum método trabalha com a molécula inteira, todos eles precisam codificar as estruturas de uma 

forma que possa ser utilizada em programas computacionais. Mesmo o método de docking molecular, 

não abordado neste trabalho de pós-doutoramento, necessita definir um campo de força, isto é, um 

sistema de equações que irão avaliar as interações existentes entre as moléculas pequenas e os 

receptores biomacromoleculares. Sabidamente, este é o calcanhar de Aquiles desta técnica pois não foi 

ainda desenvolvida uma abordagem realmente eficaz para a previsão da atividade biológica. 

Portanto, a escolha dos descritores moleculares que serão utilizados para codificar os compostos em 

análise é fundamental para o sucesso do método de triagem virtual. Estes descritores devem conter as 

informações fundamentais para a atividade biológica que se deseja prever e serem capazes de diferenciar 

os compostos ativos e inativos. Normalmente os métodos que utilizam apenas a formula estrutural plana 

(2D) são mais efetivos em analises retrospectivas (as etapas de validação). Na realidade isto é 

perfeitamente compreensível, já que é amplamente aceito que moléculas similares apresentam 

propriedades químicas, físicas e biológicas parecidas. Além do mais, durante o desenvolvimento de um 

composto bioativo com o objetivo de obter-se um novo fármaco, é comum que sejam sintetizados 

inúmeros compostos semelhantes até que se obtenha um composto de alta atividade e que apresente 

propriedades farmacocinéticas apropriadas para o fármaco que se deseja desenvolver. Deste modo, a 

maioria dos conjuntos de compostos disponíveis para análise apresentam um forte viés para 

determinadas famílias de compostos o que dificulta a criação de ferramentas com um poder de predição 

em um número maior de compostos. 

No entanto, apesar do sucesso em etapas de validação (retrospectivas) o mesmo pode não ocorrer em 

etapas prospectivas, nas quais deve-se prever a atividade de novos compostos, ainda não testados. Um 

dos motivos para este problema é a existência de fendas de atividade (“activity clifs”) pois, apesar de a 

atividade depender da estrutura molecular, pequenas mudanças nas estruturas podem ter impactos 

muito grandes na atividade biológica. Ainda, há que se considerar que as moléculas são entidades 

dinâmicas e não estáticas, como pode ser erroneamente deduzido a partir da visualização de uma 

estrutura molecular, seja plana ou tridimensional. Há que se considerar ainda a coexistência de inúmeras 

conformações (4D) e espécies químicas (5D). 



O método clássico de previsão de atividade utilizando as relações entre estrutura química e atividade 

biológica, sejam qualitativas (SAR) ou quantitativas (QSAR), muitas vezes vale-se de uma geração 

indiscriminada de descritores moleculares que podem facilmente ultrapassar a marca dos milhares, 

chegando a mais de 5000 descritores, mesmo para as moléculas mais simples. Partindo-se de um número 

tão grande de descritores torna-se fácil obter um subconjunto que possa produzir uma equação para 

prever a atividade biológica de um conjunto restrito de compostos, mas sem nenhum poder de predição 

para novas substâncias (processo chamado de “overfitting”). 

Um método bastante conhecido e relativamente bem estabelecido na área de triagem virtual é o uso de 

farmacóforos. Nesta abordagem os átomos ou grupamento de átomos são convertidos em centros que 

tentam descrever as interações potenciais que esse átomo ou grupo pode apresentar na interação com 

um receptor. Por exemplo um grupo OH ou NH pode agir como um doador de hidrogênio ou, em certas 

condições, como um aceptor de ligação de hidrogênio. Existem inúmeros casos de sucesso desta técnica 

que pode usar tanto a estrutura plana quanto tri-dimensionais. 

Os métodos que utilizam as estruturas tridimensionais (3D) das moléculas geralmente apresentam um 

resultado mais modesto nos estudos de validação, mas tem um maior potencial para prever atividade de 

novos compostos. No entanto, tem várias desvantagens como o custo computacional mais elevado, a 

necessidade de um alinhamento molecular, e, ainda, a escolha de uma entre as várias conformações 

possíveis (ou usar várias e elevar ainda mais o custo computacional). 

Descritores moleculares no 3DPharma 

Neste trabalho de pós-doutoramento foi escolhido o método de fingerprints de farmacóforos 3D, nos 

quais os farmacóforos potenciais existentes na molécula são agrupados em conjuntos de 2, 3 ou 4 pontos 

(chamados “tuplets”). Na comparação entre as moléculas não há necessidade de alinhamento, basta uma 

contagem do número de conjuntos comuns entre as moléculas. Além disso, e aqui uma inovação de nossa 

autoria, pode-se agrupar as várias conformações moleculares e espécies químicas em uma única 

representação, chamada de fingerprint modal, que contém informações da estrutura química (2D e 3D), 

bem como das várias conformações (4D) e espécies químicas (5D). O programa 3D-Pharma foi 

desenvolvido em nosso laboratório durante o doutoramento do estudante Bernardo Figueredo 

Guimaraes e posteriormente aprimorado pelo estudante Fabio Mendes dos Santos, ambos do Programa 

de Doutorado em Bioinformática da UFMG. 

Os resultados obtidos até o momento mostram que o nosso método apresenta uma performance similar 

ou mesmo melhor que a maioria dos métodos 2D e 3D já publicados. Adicionalmente, o custo 

computacional permanece baixo, da mesma ordem de grandeza dos métodos 2D: cada comparação de 

similaridade gasta em torno de 20 milissegundos, ou até 50 comparações por segundo. No entanto, o 

tempo para o preparo das estruturas pode ser alto pois para gerar cada conformação gasta-se entre 1 e 

10 segundos por composto, utilizando o programa Omega da empresa OpenEye. 

Durante este estágio de pós-doutorado o programa 3D-Pharma foi substancialmente modificado para 

otimização da performance e eliminar erros de programação. Adicionalmente, foi introduzida uma 

mudança na maneira como os farmacóforos são calculados. Anteriormente utilizavam-se os programas da 

ChemAxon, o que tinha implicações em relação a direitos proprietários da empresa, já que utilizávamos a 

licença acadêmica, sujeita a várias restrições. Na versão atual do programa os farmacóforos são 

calculados exclusivamente com um conjunto de scripts Perl chamado MayaChem que não apresenta as 

mesmas restrições. 



 

Metricas para Avaliacao de Peformance (“Figure-of-merit”) 

A definição da performance de um determinado métodos ainda é um problema na área de triagem 

virtual. Não existe um protocolo claro de qual abordagem se aplica melhor a cada caso. O resultado é que 

em cada publicação os autores escolhem a métrica na qual o seu método parece melhor do que os 

outros. Com isto muitas vezes é difícil comparar a performance de 2 métodos diferentes. Os dois métodos 

mais utilizados são a área sob a curva ROC (“receiver operating characteristic”) ou AUC, e o fator de 

enriquecimento (EF). O AUC foi desenvolvido há várias décadas e tem ampla aplicação em inúmeras áreas 

do conhecimento. Esta métrica é bastante robusta e muito estável em relação a diferentes composições 

das bases de dados. No entanto, para o uso na triagem virtual é desejável que os compostos que 

aparecem nas primeiras posições do ranqueamento sejam compostos ativos para diminuir a quantidade 

de falsos positivos selecionados. Esta propriedade é chamada de enriquecimento precoce (“early 

recovery”). A métrica AUC sendo uma métrica global não apresenta esta característica. Por outro lado, o 

fator de enriquecimento, que representa a fração de moléculas ativas selecionadas em relação à fração 

de moléculas ativas no conjunto das substâncias testadas, favorece o enriquecimento precoce mas peca 

pela falta de robustez e dependência da razão entre o número de moléculas ativas e inativas no conjunto. 

As características desejáveis para uma boa métrica são: 

a) Independência de variáveis extensivas; 

b) Robustez estatística; 

c) Definição a-priori dos limites de erro esperados; 

d) Sem parâmetros ajustáveis; 

e) Facilidade de entendimento e interpretação; 

f) Limites superior e inferior bem definidos.  

Nos últimos anos inúmeras novas métricas têm sido publicadas, mas, a princípio, apenas o AUC atende a 

todas essas características, ainda que os limites de erro não tenham sido apropriadamente explorados. 

Dentre essas métricas podemos citar: ROCE, CROC, pROC, BEDROC, NSLR, etc.... 

Nova métrica proposta: Power Metric 

Com o intuito de suprir essa grave deficiência na área de triagem virtual durante este período de pós-

doutoramento nós tentamos descobrir ou desenvolver uma nova métrica que atendesse aos requisitos 

desejáveis para uma boa métrica e que ainda agregasse um elevado poder de predição juntamente ao 

enriquecimento precoce. 

A partir do poder estatístico (“estatistic power”) que representa o poder de predição de um método em 

relação aos verdadeiros positivos selecionados, nós incorporamos a fração de falsos positivos 

selecionados. Após etapas de normalização e padronização nós chegamos à seguinte formulação para a 

nova métrica chamada de “power metric” ou PM: 

Power Metric =  
TPR

TPR + FPR
 

Onde TPR é a fração de verdadeiros positivos e FPR a fração de falsos positivos. De acordo com as nossas 

análises esta nova métrica apresenta todas as características desejáveis, citadas acima, sendo tão robusta 

quanto o AUC e ainda agrega o enriquecimento precoce. 



São apresentados abaixo dois gráficos que mostram como a Power Metric é calculada a partir da curva 

ROC. No gráfico à esquerda são mostradas as linhas “isobias”, nas quais o valor da soma TPR+FRP são 

iguais, e as linhas “isométricas” nas quais os valores de PM se mantem o mesmo.  As linhas de “isobias” 

podem ser interpretadas em termos das probabilidades de um composto ser ativo ou inativo.  

 

Adicionalmente, o erro esperado para o valor da métrica PM pode ser obtido analiticamente, o que não 

ocorre com a demais métricas, com exceção do ROCE e EF, estes com limitações já que a formulação 

publicada não foi adequadamente testada e validada. 

A variância da Power Metric pode ser assim definida: 

𝑣𝑎𝑟(𝑃𝑀) =  
(𝐹𝑃𝑅)2 ∗ 𝑣𝑎𝑟(𝑇𝑃𝑅) + (𝑇𝑃𝑅)2 ∗ 𝑣𝑎𝑟(𝐹𝑃𝑅)

(𝑇𝑃𝑅 + 𝐹𝑃𝑅)4
 

A partir dessa formulação pode-se definir os limites superior e inferior para a métrica em qualquer 

conjunto de dados e qualquer intervalo de confiança que se queira. 

Aproveitando o desenvolvimento dessa nova métrica, foram revistas ou propostas novas formulações 

analíticas para a previsão de variâncias e intervalos de confiança para todas as principais métricas 

utilizadas na área de triagem virtual e áreas afins, como a área médica. Dentre essas métricas podemos 

citar: AUC, ROCE, EF, PPV, Likelihood Ratio, Odds Ratio, bem como suas variantes negativas. Para todas 

essas métricas, incluindo a PM, foram deduzidos 2 métodos para prever a variância e intervalos de 

confiança, e mais 2 para prever os apenas os intervalos de confiança. A validade dessas formulações foi 

testada em dados gerados computacionalmente, com 250 mil repetições para definir os limites e 

variâncias experimentais. Os dados produzidos estão sendo analisados com o objetivo de gerar pelo 

menos uma publicação, o que ser bastante útil para todos os pesquisadores que utilizam tais métricas 

para análise estatística. 

 

Validação de Modelos Preditivos de Atividade Biológica 

A validação de modelos gerados com o intuito de realizar a predição de atividade biológica de novas 

substâncias geralmente são bastante deficientes. São utilizados, separadamente ou em conjunto, três 

métodos para a validação dos modelos. O método mais simples e o particionamento do conjunto de 

dados em 2 grupos (“jack knife”), sendo um deles usado para a geração do modelo (grupo de treino) e um 

outro para a validação (grupo de teste). O problema é que não existe um protocolo estabelecido para a 

separação dos grupos. Com isto corre-se o risco de uma escolha que vise apenas obter um alto valor de 

predição do grupo teste, mas sem poder de predição além dele. É também comum o uso de um grupo 



externo, mas neste caso pode haver problemas de padronização dos métodos e os dados podem mudar 

entre laboratórios, entre equipamentos e no tempo. 

Outro método bastante utilizado para a validação de modelos é a validação cruzada, na qual o conjunto 

dos dados são particionados em k-grupos, sem repetição, sendo um deles usado como grupo teste e os 

demais como grupo treino. A validação é repetida k-vezes, de modo que cada grupo seja usado uma única 

vez como grupo teste. As versões mais utilizadas deste método são dividir o conjunto em 10 grupos, neste 

caso chamado de validação cruzada 10 vezes (“10-fold CV”), ou dividir em grupos contendo apenas uma 

instância e utilizar os demais para a geração dos modelos (“leave-one-out”). 

O terceiro método é o bootstrap, um método aleatório que consiste no sorteio de grupos de treino e 

teste, realizado repetidas vezes, com reposição, pois cada substância pode aparecer em grupos de treino 

e teste várias vezes. 

Existem diversas variantes da validação cruzada. A validação cruzada completa refaz a validação de modo 

que todas as combinações possíveis de grupo treino e teste sejam avaliadas – a única realmente viável é a 

“leave-one-out”. Outra variante, a validação cruzada aninhada (“nested cross-validation”), realiza duas 

etapas de validação cruzada, uma dentro da outra. 

ExCVBA – Aplicação para Validação Cruzada Extensiva e Bootstrap 

Em nosso laboratório na UFMG, já vinhamos tentanto trabalhar em um método de validação que pudesse 

realmente validar os métodos e garantir o poder de predição não apenas dentro do conjunto de dados 

usado na construção e validação, mas também com poder de predição fora desse conjunto. 

Recentemente, foi desenvolvido o programa ExCVBA que trabalha com uma forma mista entre a 

validação completa e a validação aninhada. Como a validação completa tem um custo computacional 

proibitivo, nós concebemos uma forma de validação completa que utiliza agrupamentos de dados, 

previamente sorteados. Cada grupo pode ser gerado aleatoriamente ou de forma direcionada para 

refletir o conjunto de dados. Em seguida é realizada a separação em 3 conjuntos, sendo um conjunto de 

validação, um conjunto de teste e um conjunto de treino. Cada conjunto pode conter um ou mais grupos 

entre os sorteados previamente. Este método foi chamado de validação extensiva, correspondendo a 

uma mistura entre a validação completa e a validação “nested”. 

Adicionalmente, são empregados ainda dois métodos que complementam a validação cruzada. O método 

de bootstrap pode ser utilizado para gerar recursivamente um grupo externo para a validação externa. 

Este processo pode ser repetido inúmeras vezes de modo a ampliar a consistência dos resultados. Outra 

etapa importante é a produção de modelos randômicos a partir de dados gerados aleatoriamente a partir 

do grupo original. Cada grupo de treino tem seus valores de atividade resorteado (“Y-randomization”) 

gerando um modelo que pode ser comparado, em cada etapa, com o modelo produzido com os dados 

originais. Na figura abaixo é apresentado um esquema do método ExCVBA. Para cada conjunto de dados 

são gerados dezenas ou mesmo centenas de modelos, cujos valores obtidos podem ser comparados para 

produzir uma estimativa realista da performance. 



 

Durante este período de pós-doutoramento o programa ExCVBA foi totalmente remodelado, com 

eliminação de erros de programação, aumento da versatilidade, e a inclusão de várias métricas para 

avaliar a performance, bem como para a otimização dos parâmetros, além da acurácia que era o único 

método disponível. A acurácia apresenta vários problemas, um deles é a dependência do número de 

instâncias em cada classe prevista. Assim, pode-se obter uma acurácia muito alta, 90% ou 95% por 

exemplo, sem que isto signifique que o modelo seja realmente bom, com alto poder de predição para 

ambas as classes de atividades. Na versão atual pode-se utilizar qualquer dos seguintes parâmetros: SE, 

SP, MMC, PPV, NPV, AUC, PM. 

Em relação ao método de geração de modelos foram introduzidas algumas melhorias. Anteriormente era 

possível apenas o método de aprendizado de máquina SVM (Support Vector Machines) com o uso do 

programa externo SVMLib. Agora foi introduzido o método Naive Bayes, incluído diretamente no código 

Perl. O método Naive Bayes trabalha com as probabilidades de ocorrência dos descritores utilizados 

(fingerprints de farmacóforos 3D) nas séries de compostos ativos e inativos. A performance do novo 

método não é tão boa quanto o SVM, mas tem a vantagem de poder ser aplicado para séries maiores nas 

quais o método SVM pode ser muito demorado. Até o momento trabalhamos com séries de no máximo 

10 mil compostos, ou um pouco mais. Para séries maiores será necessário utilizar exclusivamente o 

método Naive Bayes. Todos os modelos gerados até o momento utilizaram ambas as técnicas. 

 

 



Método Active-IT para a Predição de Atividade Biológica 

Adicionalmente foi incluído no programa ExCVBA a possibilidade de gerar um ranking das substâncias, 

além da classificação simples como ativo e inativo. Este novo método é a base para a predição de 

atividade de novas moléculas no método desenvolvido totalmente durante este período de pós-

doutoramento, chamado de Active-IT. Com o uso do ranqueamento é possível utilizar as métricas AUC, 

Power Metric, ou qualquer outra para avaliação da performance dos modelos, além daquelas utilizadas 

exclusivamente para um corte único como acurácia, PPV e MCC. 

O objetivo deste método é produzir resultados realmente preditivos para a atividade biológica de novas 

substâncias, considerando os erros envolvidos no processo de tomada de decisão. Assim, o nosso método 

tem por objetivo não apenas prever o ponto de corte para definir se o composto é ativo ou não, mas 

também prever a probabilidade desse composto ser ativo. 

Inicialmente assume-se que os escores produzidos por um determinado método ou programa para os 

compostos ativos e inativos sejam diferentes. Obviamente, é isto que se espera de qualquer programa 

usado para a predição de atividade biológica. No gráfico abaixo as distribuições dos scores dos compostos 

inativos são representadas pela curva “hipótese nula” (H0) e os escores dos compostos ativos pela curva 

“hipótese alternativa” (HA).  

Geralmente, o objetivo da triagem virtual é identificar um ponto de corte no escore onde se obtenha o 

máximo de compostos ativos (verdadeiros positivos) e o mínimo de compostos inativos (falsos positivos). 

Qualquer que seja o corte deve-se incorrer em algum erro, representados pelas letras alpha e beta. Alpha 

representa o erro do tipo I que é classificar como positivo um composto inativo (atribuir à hipótese 

alternativa, quando a hipótese nula é verdadeira). Beta representa o erro do tipo II ou atribuir como 

negativo um composto ativo (atribuir à hipótese nula quando esta é falsa). 

 

No método Active-IT uma vez definido um escore para um determinado composto, a probabilidade de 

que este composto seja ativo, Pa, será igual ao número de compostos ativos que apresentem um escore 

igual ou pior ao dele. Este valor é igual ao erro do tipo II, ou beta. De forma complementar, a 

probabilidade de que este composto seja inativo, Pi, será igual ao número de compostos inativos que 

apresentem um escore igual ou melhor ao do composto. Este valor é igual ao erro do tipo I, ou alpha. Os 

valores de Pa e Pi são calculados independentemente, a partir das curvas de distribuição de frequências 

dos compostos ativos e inativos. 



Como dito acima, o nosso objetivo não é definir um ponto de corte para atividade, mas estimar a 

probabilidade de um único composto ser classificado como ativo ou inativo. Deste modo, será necessário 

analisar os erros envolvidos nesta classificação. 

Considere-se então quais são os erros em que se incorre quando classificamos um composto como ativo 

ou inativo, isto é, qual é o risco envolvido na classificação de um composto. Se nós classificamos um 

composto com base apenas no Pa, a chance de a decisão estar errada pode ser estimada por  

𝐸𝑅𝑅1 =  1 –  𝛽 =  1 – 𝑷𝒂 

Portanto, quanto maior o valor de Pa, menor a chance de erro e quanto menor o Pa, maior a chance de 

errar quando classificamos este composto como ativo. 

Mas, considerando que as distribuições de compostos ativos e inativos são independentes, também 

devemos considerar a fonte de erro associada ao Pi, isto é, a chance de um composto ser inativo. Neste 

caso o erro envolvido na classificação de um composto como ativo será descrita por: 

𝐸𝑅𝑅2 =  𝛼 =  𝑷𝒊 

Ou, se um composto tem uma alta probabilidade de ser inativo, quando o classificamos como ativo existe 

um risco bem maior do que quando a probabilidade de ser inativo é menor. 

Somando as 2 fontes de erro podemos descrever o erro associado à classificação de um composto como 

ativos da seguinte maneira: 

𝐸𝑅𝑅(𝑎)  =  𝐸𝑅𝑅1 +  𝐸𝑅𝑅2  

Ou, em termos de alpha e beta: 

𝐸𝑅𝑅(𝑎)  = 1 –  𝛽 +  𝛼  

Ou, ainda, em termos de Pa e Pi: 

𝐸𝑅𝑅(𝑎)  = 1 – 𝑷𝒂  +  𝑷𝒊  

𝑜𝑢 

𝐸𝑅𝑅(𝑎)  =  1 – (𝑷𝒂 – 𝑷𝒊) 

Rearranjando esta equação temos: 

𝑷𝒂 – 𝑷𝒊  =  1 –  𝐸𝑅𝑅(𝑎) 

Assim, é possível notar que a diferença entre o Pa e o Pi não está apenas associada à probabilidade de um 

composto ser ativo, mas, principalmente, descreve o risco envolvido na predição de um composto ser 

ativo ou inativo, com base no escore desse composto e na distribuição dos escores dos compostos ativos 

e inativos presentes na base de moléculas. 

No caso do Active-IT, o valor de Pa-Pi sera o principal instrumento para avaliar se um determinado 

composto é ativo ou inativo. 

Estimativa dos erros na predição da atividade biológica 

Para cada conjunto de dados relacionados a uma atividade biológica de interesse são gerados entre 20 e 

50 modelos, utilizando como grupo de validação uma fração aleatória do conjunto inicial (por método 

bootstrap), normalmente de 20% ou 30%. Considerando um exemplo típico de 30 repetições e 30% como 



grupo externo, cada composto aparecerá no grupo externo cerca de 9 vezes. Os valores dos N escores 

obtidos são avaliados em termos de seu valor médio e uma estimativa do erro da media (igual ao desvio 

padrão dividido pela raiz quadrada do número de repetições). A partir desses valores pode-se calcular 

uma faixa de valores esperados para um intervalo de confiança de 95%. 

Quando deseja-se calcular a atividade de um novo composto seu escore é calculado para todos os 

modelos e novamente calcula-se a média e a faixa de valores para um intervalo de 95%. Os valores 

extremos do escore do novo composto são utilizados para calcular as probabilidades de ser ativo (Pa) e 

inativo (Pi) em duas faixas: uma faixa otimista (menor variação) e uma faixa pessimista (maior variação), 

conforme a figura abaixo. 

A faixa mais pessimista considera os valores extremos tanto para o novo composto quanto para os 

compostos usados para gerar o modelo, isto é, os erros de ambos são somados. A faixa mais otimista 

considera que há algum cancelamento dos erros do grupo de modelagem e do novo composto, que é um 

cenário mais realista do que o cálculo pessimista. 

 

 

 

 

Resultados Obtidos 

Validação da nova métrica (Power Metric) desenvolvida durante o período de pós-doutorado  

Para avaliar a performance desta nova métrica foram realizadas simulações utilizando a técnica de 

bootstrap nas quais variavam a composição dos datasets (número de ativos e inativos) e a qualidade do 

modelo (lambda). Para cada composição e lambda foram realizadas 1 milhão de repetições. Utilizando a 

métrica AUC como padrão-ouro, foram analisadas as métricas PM, ROCE, EF, REF, BEDROC, RIE, SLR, 

NSLR, pROC e CROC, esta última em 3 versões diferentes (logaritmo, exponencial e potência). Os 



resultados obtidos mostram que as métricas baseadas em enriquecimento (ROCE, EF, REF) e a PM 

apresentaram os melhores comportamentos, com destaque para a PM que apresentou robustez 

semelhante ao AUC. 

Os gráficos abaixo mostram o comportamento de várias métricas de enriquecimento (ROCE, EF e REF), 

juntamente com o AUC e a Power Metric (PM), para dois conjuntos de dados. Um deles apresenta um 

número fixo de 100 compostos ativos (100act) e o número total de compostos variando entre 200 e 25 

mil. No outro gráfico é analisada a variação do valor médio da métrica para um número fixo de 25 mil 

compostos e um número de compostos ativos variando entre 10 e 5 mil. Todas as métricas apresentam 

alguma variação no valor médio da métrica com a composição do dataset, mas as métricas AUC e PM são 

as que apresentam as menores variações. Isto demonstra que essas duas métricas são as que apresentam 

a menor dependência de variáveis externas, no caso a composição dos datasets. 

Este resultado pode ser importante quando se utilizar várias métricas para validar novos métodos de 

screening virtual. Considerando que as métricas AUC e PM pouco variam com a composição dos datasets 

pode-se calcular a sua média para um grande número de datasets diferentes (veja abaixo a validação do 

3DPharma). Por outro lado, as demais métricas (EF, ROCE, REF) não podem ser utilizadas para o cálculo de 

valores médios, uma vez que seus valores serão diferentes para diferentes datasets com a mesma 

qualidade dos modelos. 

 

Nos gráficos abaixo são analisados a variação do erro relativo (desvio padrão dividido pela média) de cada 

métrica em função da qualidade do modelo (lambda) para um dataset contendo 25 mil compostos e 100 

compostos ativos e para 25 mil compostos e 5000 compostos ativos. Nota-se claramente que as métricas 

AUC e PM são as que apresentam os menores erros relativos. 

 

 

 



Validação do programa 3DPharma e os descritores baseados em fingerprints de farmacóforos  

A validação do programa 3DPharma for realizado com o uso de dois conjuntos de datasets, desenvolvidos 

para a avaliação da performance de programas de screening virtual com a utilização de técnicas de 

similaridade estrutural. Para cada dataset é fornecido um composto de referência, com uma conformação 

definida em uma estrutura depositada no PDB, que é utilizado para diferenciar ativos e inativos (ou 

“decoys”) daquele dataset, utilizando técnicas de similaridade estrutural. 

Um dos datasets, chamado DUD, contendo 40 alvos biológicos relevantes, foi desenvolvido originalmente 

para a validação de programas de docking automático, mas, após uma filtragem para compostos “drug-

like” tem sido bastante utilizado para a validação de métodos de screening virtual baseado em ligantes 

ativos. O outro dataset, chamado DUD-E, contendo 104 alvos biológicos, foi desenvolvido mais 

recentemente utiliza uma técnica para seleção de compostos “decoys” ou inativos mais semelhantes aos 

compostos ativos e por isto é mais desafiador. 

Em ambos os datasets o 3DPharma apresentou, considerando as variações estatísticas, um desempenho 

igual ou superior aos métodos já publicados, tanto os que que utilizam apenas as estruturas 2D quanto os 

que utilizam as estruturas 3D. Os gráficos abaixo mostram uma comparação dos resultados dos vários 

métodos em relação à área sob a curva ROC (AUC) e o fator de enriquecimento (EF). 

 

Figura – Valores de médios de AUC com os intervalos de confiança de 95% da média. Nota-se que os 

métodos 2D apresentam um valor médio mais elevado, mas, no limite de confiança de 95% não são 

estatisticamente diferentes dos métodos 3D como o Poli e o 3DPharma. 
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Figura – Comparação dos valores de Fator de enriquecimento (EF) para vários métodos 2D e 3D. Como a 

média do EF não tem significado devido à sua dependência do número de compostos ativos e inativos em 

cada dataset, foram considerados todos os métodos, dois a dois, e contou-se o número de alvos nos quais 

um método é melhor do que o outro. Ao final calculou-se a média para cada método em relação a todos 

os outros, incluindo o intervalo de confiança de 95%. 

 

Figura – Valores de médios de AUC para os 40 alvos do DUD, com os intervalos de confiança de 95% da 

média. Nota-se que o método FAPOA apresenta um valor médio mais elevado, mas, dentro do limite de 

confiança de 95% não é estatisticamente diferente dos outros métodos 3D como o SHAFTS e o 3DPharma. 
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Geração e Validação de modelos preditivos  

Na tabela abaixo são mostrados os conjuntos de datasets utilizados para geração e validação dos modelos 

preditivos para diversas atividades biológicas e propriedades farmacocinéticas utilizando os programas 

3D-Pharma e ExCVBA, com o método Active-IT. 

 

Tabela – Dados dos conjuntos de datasets analisados e os resultados médios para AUC e PM (chi=1) dos 

modelos SVM de cada conjunto. 

Dataset Fontes #Datasets #Compostos #Ativos AUC PM_1 

Pharmacokinetics Varias 8 3167 997 0.858 0.795 

Plasmodium PC BioAssay 14 795 362 0.830 0.768 

Tox21-Challenge Tox21 12 7560 558 0.828 0.723 

MESH PC BioAssay 100 1217 285 0.800 0.746 

Tox21 – PubChem PC BioAssay 42 4923 358 0.776 0.722 

PaDEL – Toxicity PaDEL 10 1088 236 0.766 0.711 

NCI-DTP PC BioAssay 20 1115 418 0.633 0.600 

 

A seguir cada conjunto de datasets será apresentado e discutir-se-á as suas peculiaridades e importância 

para a área de descoberta de fármacos. 

a) Tox21 – Toxicology in the 21st Century (43 datasets modelados) 

Programa financiado pelo NIH envolvendo diversas agências do governo norte-americano com o 

objetivo de desenvolver abordagens mais eficientes e rápidas para predizer como substâncias 

químicas afetam a saúde humana e, assim, reduzir a utilização de animais em testes de avaliação 

toxicológica. Um total de 10 mil compostos foram avaliados em um conjunto de 53 rotas 

metabólicas com potencial para toxicidade em humanos. O foco inicial foi criar ensaios para testar 

os efeitos dos compostos em receptores nucleares (AhR, AR, ERα, FXR, GR, PPARδ, PPARγ, TR e 

VDR) e rotas metabólicas de resposta a stress (p53, NF-κB, pH2AX, stress do retículo 

endoplasmático, potencial de membrana mitochondrial, ARE/Nrf-2, resposta a choque térmico e 

danos ao DNA). Nas próximas fases os testes serão ampliados para células mais relevantes 

fisiologicamente e aumentar o número de rotas metabólicas. Dos 53 datasets disponibilizados no 

PubChem BioAssay trabalhamos com 42 conjuntos, sendo 13 de inibição de enzimas e receptores 

de 39 de citotoxicidade. Os valores médios de AUC variaram entre 0.776 para as estruturas 3D 

obtidas no PubChem e 0.826 para as estruturas obtidas diretamente no site do programa Tox21 

(challenge). 

 

 

 

 



b) MESH – Medical Subject Headings (100 datasets modelados) 

O MESH é uma enciclopédia de vocabulários controlados da National Library of Medicine que 

consiste em termos médicos em uma estrutura hierárquica que permite a busca em vários níveis 

de especificidade. 

Do ponto de vista da química medicinal, nos interessa o ramo que descreve as ações 

farmacológicas de produtos químicos, subdividido em uso em diagnóstico, efeitos colaterais, 

mecanismos de ação farmacológica, efeitos fisiológicos e usos terapêuticos. Os compostos 

descritos no MESH se inserem em 2 categorias, os termos MESH propriamente ditos (MT), que são 

atualizados anualmente, e os conceitos suplementares (SC) que apresentam um conjunto robusto 

de informações, mas que ainda não foram incorporados aos termos MESH. Estes últimos são 

atualizados semanalmente e podem se converter em termos MESH quando da atualização anual. 

No site do PubChem Compound estão listadas 14 mil substâncias com uma ou mais ações 

farmacológicas MESH associadas. Essas substâncias podem ser agrupadas em mais de 400 

diferentes ações farmacológicas. Após os tratamentos adequados das estruturas pudemos 

desenvolver modelos preditivos para cerca de 100 diferentes ações farmacológicas relevantes que 

contem pelo menos 30 compostos ativos. Uma vez que no site PubChem existem diversas 

substâncias com associação aos termos MESH mas que não são ainda classificadas como conceitos 

suplementares, a nossa estratégia foi gerar os modelos apenas com os termos registrados no 

MESH (MT e SC) e validá-los com as outras substâncias listadas no PubChem. 

No caso dos datasets do MESH não existem compostos inativos que possam ser utilizados para a 

construção dos modelos. Assim, nós selecionamos um conjunto de 10 mil compostos com 

estruturas bastante diversificadas (obtidas no site ZINC), do qual, para cada ação farmacológica 

avaliada. geramos um subconjunto que apresentasse uma alta similaridade com os compostos 

ativos, em termos de suas propriedades moleculares globais (“bulk properties”) como massa 

molar, logP, TPSA, número de doadores e aceptores de hidrogênio, de anéis e de ligações simples 

racionáveis. 

Os valores médios de AUC obtidos pela aplicação dos modelos SVM desenvolvidos sobre as 

estruturas 3D das substâncias do conjunto externo foi de 0.800. 

 

c) NCI/DTP – NCI Development Therapeutics Program (20 datasets modelados + 71 para analise 

futura) 

Este programa do governo norte-americano fornece serviços e recursos para a comunidade 

acadêmica e do setor privado em todo o mundo com o objetivo de facilitar a descoberta e o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. No site PubChem BioAssay podemos encontrar 

um total de 173 datasets associados ao DTP/NCI, sendo que 74 datasets envolvem testes 

confirmatórios de mais de 50 mil compostos abrangendo 73 testes de inibição de crescimento de 

diversas células tumorais humanas e 1 conjunto para teste antiviral (AIDS). Todas as linhagens de 

células testadas estão disponíveis para distribuição a pesquisadores interessados. Nós iniciamos o 

trabalho de geração de modelos preditivos para um subconjunto de 20 datasets contendo até 10 

mil compostos testados. Os testes envolvendo um número maior de compostos serão tratados 

futuramente devido ao custo computacional envolvido. O valor médio de AUC para os modelos 



SVM foi de apenas 0.633. Este resultado é esperado já que tratam-se de modelos desenvolvidos 

para testes in vivo ou in vitro com células integrais, nos quais vários mecanismos podem estar 

envolvidos o que dificulta o desenvolvimento de um único modelo baseado nas estruturas 3D dos 

compostos testados. 

 

d) Plasmodium falciparum (14 datasets modelados + 2 para analise futura) 

Dado o grande interesse na descoberta e desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento 

da malária, nos selecionamos no site do PubChem um total de 16 datasets com testes 

confirmatórios envolvendo diversas cepas (resistentes e não resistentes) de Plasmodium 

falciparum. São 12 datasets disponibilizados pelo NCGC (NCATS Chemical Genomics Center), 2 

datasets do Broad Institute (um deles de citoxicidade de compostos antimaláricos) e 2 datasets 

disponibilizados pela Novartis contendo mais de 4000 compostos ativos selecionados após testes 

com mais de 1,6 milhão de compostos. Para os 14 modelos SVM desenvolvidos o valor médio de 

AUC foi de 0.830. 

 

e) PaDEL - Pharmaceutical Data Exploration Laboratory (10 datasets modelados) 

São 10 datasets de compostos com propriedades toxicológicas, farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, disponibilizadas pelo Pharmaceutical Data Exploration Laboratory da National 

University of Singapore (NUS) e incluídas em software para a predição de novos compostos: 

PaDEL-DDPredictor - http://www.yapcwsoft.com/dd/padelddpredictor/ 

Neste programa as predições são baseadas em milhares de descritores 1D, 2D e 3D. 

Para os 10 modelos SVM desenvolvidos o valor médio de AUC foi de 0.766. 

 

f) PKKB – PharmacoKinetics Knowledge Base (6 datasets modelados) 

O PKKB é uma base de dados ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade) 

de compostos. Dentre as várias propriedades disponíveis foram selecionadas aquelas que 

continham as estruturas 3D dos compostos. São elas: absorção intestinal (HIA, 2 datasets), 

biodisponibilidade oral, ligação a proteínas plasmáticas (P-gp) e atividade de canal de potássio 

(hERG). O valor médio de AUC para os 5 modelos desenvolvidos foi de 0.906. 

 

g) Citocromo P450 (4 datasets modelados) 

As enzimas da família P450 estão envolvidas no metabolismo e eliminação de xenobióticos do 

organismo. A sua inibição pode ter efeitos importantes na resposta aos medicamentos. Para a 

criação de modelos preditivos iniciamos com 5 datasets de diferentes isoformas do citocromo 

P450, disponibilizados pelo Laboratory of Molecular Modeling and Design (LMMD - 

http://lmmd.ecust.edu.cn/). Após uma série de tratamentos e filtragens para redundâncias e 

incorreções, das 25 mil substâncias iniciais restaram cerca de 17 mil, em uma base de dados de 

alta qualidade. A análise dessa base de dados com o programa ExCVBA foi apresentado em um 

encontro cientifico (Open-Tox) ocorrido em setembro de 2015 em Dublin, Irlanda, tendo sido 

http://www.yapcwsoft.com/dd/padelddpredictor/
http://lmmd.ecust.edu.cn/


selecionado como o melhor pôster do encontro. Os modelos preditivos para esses datasets com o 

sistema Active-it ainda estão em andamento.  

Ao mesmo tempo, selecionamos no site do PubChem 4 conjuntos de testes envolvendo as 

mesmas isoformas, em testes realizados pelo NCGC. Estes datasets, contendo 10.800 compostos 

foram modeladas e produziram modelos de alta qualidade com AUC variando entre 0.85 e 0.92 

(AUC médio de 0.875). Os dois conjuntos de datasets serão utilizados no futuro para validação dos 

modelos e da abordagem utilizada no sistema Active-it. 

 

h) Outros datasets contendo propriedades farmacocinéticas de interesse (3 datasets) 

Além dos datasets apresentados anteriormente, obtidos em bases de dados já consolidadas, 

também foram minerados na literatura e em websites outras propriedades farmacocinéticas de 

interesse para o desenvolvimento e descoberta de novos fármacos. São eles hERG (obtido no site 

PubChem), hPXR (Ekins dataset) e AMES (Bursi dataset). Para estas atividades o valor médio de 

AUC foi de 0.754. 

 

 

Conclusões 

Neste período de pós-doutorado na Universidade de Antuérpia, vários protocolos foram analisados 

tentou-se desenvolver uma seria de ferramentas que podem ser uteis para a predição de atividade 

biológica de compostos orgânicos, sejam sintéticos ou originados de produtos naturais. 

Apesar de o projeto original prever a geração de modelos 4Q-QSAR, os resultados iniciais não foram 

animadores e optou-se por trabalhar exclusivamente com modelos qualitativos de predição de atividade 

biológica. 

Ainda no Brasil, foram desenvolvidas 2 metodologias inovadoras voltadas para o trabalho na área de 

triagem virtual. Dois softwares foram desenvolvidos, chamados 3DPharma e ExCVBA. No entanto, ambos 

os programas eram bastante limitados e continham uma série de erros de programação (“bugs”) que 

precisaram ser sanados antes de sua efetiva utilização. 

O programa 3DPharma foi desenvolvido para aplicar o método de fingerprints de farmacóforos 

tridimensionais e a sua validação com 2 grandes datasets contendo 40 e 102 diferentes atividades 

biológicas demonstrou resultados semelhantes ou mesmo superior à maioria dos programas publicados 

para a mesma finalidade. 

O programa ExCVBA foi totalmente remodelado e em conjunto com o novo método para a predição das 

probabilidades de um composto de interesse ser ativo ou inativo, gerou o sistema Active-IT que foi 

amplamente validado com a geração de 210 modelos de atividade biológica. O gráfico abaixo mostra a 

distribuição dos valores de AUC para todos os modelos desenvolvidos. Nota-se que praticamente a 

metade dos modelos (100 em 210) apresentam AUC acima de 0.8, que podem ser classificados como 

modelos muito bons. A grande maioria dos modelos (174) tem AUC acima de 0.7 podendo ser 

considerados bons modelos para a predição de atividades biológicas diversas. 



 

Há que se destacar ainda que este conjunto de programas funciona de forma totalmente automatizada, 

bastando apenas que se tenha um conjunto de moléculas previamente tratados. O site do PubChem tem 

uma série enorme de modelos potenciais o que nos permitirá num futuro próximo estender o número de 

modelos disponíveis para a casa dos milhares. 

Esperamos com isto poder contribuir de forma decisiva no desenvolvimento da química medicinal no 

Brasil, fornecendo uma infraestrutura de quimioinformática adequada para todos os laboratórios que 

trabalham com síntese orgânica e química de produtos naturais os quais poderão direcionar as 

substâncias disponíveis para os testes biológicos mais promissores. Do mesmo modo, os laboratórios que 

realizam os testes biológicos podem ser beneficiados uma vez que realizarão os testes em um conjunto 

de substâncias com maior potencial para apresentarem a atividade biológica de interesse. Em resumo, 

será possível substituir o modo praticamente aleatório de busca de compostos ativos por um método 

mais direcionado, com menor desperdício de recursos financeiros e humanos. 
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Anexo 1 

 

Tabelas contendo os resultados dos 210 

modelos preditivos de atividade biológica 

desenvolvidos neste estágio de pós-doutorado 

 
 

  



Resultados obtidos para 100 ações farmacológicas do MESH com modelagem SVM 
usando validação cruzada de 20 partições e 5 repetições. 
 

Pharmacological Action MESH ID #Compounds #Actives AUC PM_1 

Adjuvants, Immunologic 68000276 556 93 0.616 0.556 

Adrenal Cortex Hormones 68000305 646 300 0.880 0.813 

Adrenergic Agents 68018663 1819 439 0.969 0.916 

Adrenergic Agonists 68000322 2111 158 0.960 0.906 

Adrenergic alpha-Antagonists 68000317 1602 94 0.970 0.919 

Adrenergic Antagonists 68018674 1812 223 0.973 0.934 

Adrenergic beta-Antagonists 68000319 405 138 0.906 0.840 

Alkylating Agents 68000477 2815 52 0.845 0.746 

Analgesics 68000700 999 423 0.776 0.731 

Analgesics, Non-Narcotic 68018712 958 296 0.722 0.694 

Anesthetics 68000777 494 110 0.698 0.675 

Anthelmintics 68000871 2052 120 0.677 0.653 

Anti-Anxiety Agents 68014151 699 64 0.781 0.727 

Anti-Arrhythmia Agents 68000889 2116 233 0.822 0.784 

Anti-Asthmatic Agents 68018927 777 138 0.839 0.781 

Anti-Bacterial Agents 68000900 1994 892 0.853 0.782 

Antibiotics, Antineoplastic 68000903 1928 189 0.796 0.722 

Anticonvulsants 68000927 739 104 0.800 0.743 

Antidepressive Agents 68000928 803 97 0.872 0.815 

Antifungal Agents 68000935 1186 241 0.691 0.661 

Antihypertensive Agents 68000959 783 353 0.851 0.769 

Anti-Infective Agents 68000890 2023 1885 0.778 0.775 

Anti-Inflammatory Agents 68000893 1008 464 0.730 0.691 

Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal 68000894 842 266 0.714 0.694 

Antimetabolites 68000963 595 306 0.733 0.689 

Antineoplastic Agents 68000970 1193 1110 0.689 0.597 

Antineoplastic Agents, Phytogenic 68000972 417 172 0.798 0.727 

Antioxidants 68000975 468 157 0.807 0.743 

Antiparasitic Agents 68000977 682 391 0.788 0.773 

Antiprotozoal Agents 68000981 584 293 0.827 0.776 

Antipsychotic Agents 68014150 618 87 0.833 0.761 

Anti-Retroviral Agents 68044966 1963 93 0.851 0.774 

Antirheumatic Agents 68018501 739 265 0.725 0.700 

Anti-Ulcer Agents 68000897 761 80 0.626 0.620 

Antiviral Agents 68000998 722 397 0.687 0.655 

Autonomic Agents 68001337 1248 493 0.821 0.755 

Bronchodilator Agents 68001993 945 113 0.815 0.743 

Calcium Channel Blockers 68002121 466 105 0.912 0.821 



Carcinogens 68002273 1464 73 0.784 0.716 

Cardiotonic Agents 68002316 1101 82 0.887 0.808 

Cardiovascular Agents 68002317 1309 1000 0.798 0.704 

Central Nervous System Agents 68002491 1285 971 0.704 0.678 

Central Nervous System Depressants 68002492 880 371 0.793 0.736 

Chelating Agents 68002614 1046 56 0.817 0.759 

Cholinergic Agents 68018678 2352 197 0.822 0.756 

Cholinesterase Inhibitors 68002800 1499 44 0.807 0.671 

Coloring Agents 68004396 2768 223 0.903 0.801 

Contrast Media 68003287 2817 56 0.800 0.784 

Cyclooxygenase Inhibitors 68016861 1137 65 0.820 0.751 

Dermatologic Agents 68003879 825 136 0.708 0.682 

Diuretics 68004232 974 74 0.846 0.751 

Dopamine Agents 68015259 931 101 0.922 0.864 

Enzyme Inhibitors 68004791 1695 1460 0.699 0.692 

Excitatory Amino Acid Agents 68018683 1285 50 0.886 0.821 

Fluorescent Dyes 68005456 3200 112 0.867 0.794 

GABA Agents 68018682 1869 66 0.889 0.813 

Gastrointestinal Agents 68005765 773 385 0.626 0.570 

Glucocorticoids 68005938 848 123 0.965 0.906 

Growth Substances 68006133 1083 304 0.671 0.654 

Hematologic Agents 68006401 523 269 0.798 0.754 

Herbicides 68006540 1242 27 0.860 0.830 

Histamine Agents 68018494 1484 106 0.859 0.797 

Histamine Antagonists 68006633 1471 104 0.866 0.796 

Histamine H1 Antagonists 68006634 2542 71 0.930 0.878 

Hormone Antagonists 68006727 471 142 0.836 0.787 

Hormones 68006728 1631 1380 0.837 0.745 

Hormones, Hormone Substitutes, and Hormone Antagonists 68006730 1666 1522 0.784 0.713 

Hypnotics and Sedatives 68006993 1469 76 0.706 0.703 

Hypoglycemic Agents 68007004 870 59 0.829 0.773 

Hypolipidemic Agents 68000960 544 128 0.735 0.696 

Immunologic Factors 68007155 572 328 0.685 0.671 

Immunosuppressive Agents 68007166 479 214 0.738 0.720 

Indicators and Reagents 68007202 737 270 0.829 0.776 

Insecticides 68007306 2954 167 0.661 0.654 

Lipid Regulating Agents 68057847 461 45 0.778 0.733 

Luminescent Agents 68049408 3253 121 0.849 0.760 

Membrane Transport Modulators 68049990 665 201 0.857 0.747 

Mutagens 68009153 1984 50 0.654 0.634 

Natriuretic Agents 68045283 897 74 0.856 0.762 

Neuromuscular Agents 68009465 2394 64 0.856 0.785 



Neuroprotective Agents 68014803 759 71 0.727 0.657 

Neurotransmitter Agents 68018377 1387 1146 0.874 0.842 

Noxae 68009676 655 387 0.543 0.507 

Peripheral Nervous System Agents 68018373 1419 1008 0.765 0.752 

Pesticides 68010575 1146 231 0.629 0.636 

Phosphodiesterase Inhibitors 68010726 657 46 0.834 0.804 

Platelet Aggregation Inhibitors 68010975 769 185 0.806 0.766 

Protease Inhibitors 68011480 930 238 0.858 0.791 

Protective Agents 68020011 505 404 0.648 0.566 

Psychotropic Drugs 68011619 793 282 0.847 0.798 

Radiation-Sensitizing Agents 68011838 598 82 0.810 0.783 

Reproductive Control Agents 68012102 539 214 0.796 0.746 

Respiratory System Agents 68019141 908 209 0.829 0.763 

Sensory System Agents 68018689 1043 467 0.775 0.741 

Sequestering Agents 68064449 2627 33 0.725 0.687 

Serotonin Agents 68018490 654 148 0.842 0.753 

Serotonin Antagonists 68012702 673 80 0.825 0.737 

Topoisomerase Inhibitors 68059003 2217 70 0.956 0.914 

Tranquilizing Agents 68014149 816 167 0.845 0.773 

Vasodilator Agents 68014665 591 251 0.813 0.718 

Average  1217 285 0.800 0.746 

  



Resultados obtidos para 42 qHTS do programa Tox21 com modelagem SVM usando 
validação por bootstrap (30%) com 30 repetições. 
 

Tox 21 - BioAssay AID #Compounds #Actives AUC PM_1 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the peroxisome 
proliferator-activated receptor gamma (PPARg) signaling pathway 

743191 3477 126 0.786 0.741 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the estrogen 
receptor alpha (ER-alpha) signaling pathway using the BG1 cell line 

743080 4859 239 0.781 0.740 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the retinoic acid 
receptor (RAR) signaling pathway 

1159552 4396 335 0.745 0.689 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the peroxisome 
proliferator-activated receptor delta (PPARd) signaling pathway 

743215 4426 90 0.742 0.675 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the estrogen 
receptor alpha (ER-alpha) signaling pathway 

743069 3420 33 0.733 0.701 

qHTS assay for small molecule disruptors of the mitochondrial 
membrane potential 

720635 3838 1061 0.874 0.802 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the glucocorticoid 
receptor (GR) signaling pathway 

720692 4139 277 0.834 0.776 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the androgen 
receptor (AR) signaling pathway 

743035 4327 408 0.804 0.753 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the thyroid 
receptor (TR) signaling pathway 

743065 5091 950 0.829 0.768 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the farnesoid-X-
receptor (FXR) signaling pathway 

743217 4545 67 0.715 0.680 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the androgen  
receptor (AR) signaling pathway using the MDA cell line 

743042 5008 353 0.739 0.695 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the retinoid-
related orphan receptor gamma (ROR-gamma) signaling pathway 

1159521 4520 585 0.772 0.724 

qHTS assay to identify aromatase inhibitors 743083 4872 420 0.795 0.730 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the AP-1 signaling 
pathway - cell viability counter screen 

1159525 5520 178 0.763 0.710 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the retinoid-
related orphan receptor gamma (ROR-gamma) signaling pathway - cell 
viability counter screen 

1159520 5447 259 0.767 0.714 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the retinoid acid 
receptor (RAR) signaling pathway - cell viability counter screen 

1159551 5528 100 0.722 0.696 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the RXR signaling 
pathway - cell viability counter screen 

1159529 5210 346 0.771 0.694 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the endoplasmic 
reticulum stress response signaling pathway - cell viability counter 
screen 

1159517 4935 164 0.753 0.686 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the NFkB signaling 
pathway - cell viability counter screen 

1159515 5024 139 0.772 0.710 

qHTS assay for small molecules that induce genotoxicity in human 
embryonic kidney cells expressing luciferase-tagged ATAD5 - cell 
viability 

651634 5214 270 0.764 0.701 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the thyroid 
receptor (TR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743064 4968 676 0.816 0.754 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the vitamin D 
receptor (VDR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743225 4851 200 0.783 0.737 



qHTS assay to identify small molecule antagonists of the estrogen 
receptor alpha (ER-alpha) signaling pathway - cell viability counter 
screen 

743074 5139 129 0.769 0.710 

qHTS assay for small molecule agonists of the p53 signaling pathway - 
cell viability 

651633 5410 353 0.784 0.728 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the vitamin D 
receptor (VDR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743224 5038 331 0.742 0.702 

qHTS assay to identify small molecule that activate the aryl 
hydrocarbon receptor (AhR) signaling pathway - cell viability counter 
screen 

743086 5429 162 0.686 0.667 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the androgen  
receptor (AR) signaling pathway using the MDA cell line - cell viability 
counter screen 

743041 5396 170 0.773 0.715 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the farnesoid-X-
receptor (FXR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743218 4742 238 0.766 0.722 

qHTS assay for small molecule agonists of the antioxidant response 
element (ARE) signaling pathway - cell viability counter screen 

743203 5188 280 0.772 0.719 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the estrogen 
receptor alpha (ER-alpha) signaling pathway using the BG1 cell line - 
cell viability counter screen 

743081 5330 112 0.850 0.789 

qHTS assay for identifying genotoxic compounds that show differential 
cytotoxicity against isogenic chicken DT40 cell lines with known DNA 
damage response pathways - Rad54/Ku70 mutant cell line 

743015 5171 1314 0.826 0.756 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the peroxisome 
proliferator-activated receptor delta (PPARd) signaling pathway - cell 
viability counter screen 

743213 4748 243 0.772 0.719 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the androgen  
receptor (AR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743033 5295 231 0.741 0.691 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the glucocorticoid 
receptor (GR) signaling pathway - cell viability counter screen 

720693 5409 185 0.747 0.710 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the peroxisome 
proliferator-activated receptor gamma (PPARg) signaling pathway - cell 
viability counter screen 

743194 4951 254 0.790 0.724 

qHTS assay for small molecule disruptors of the mitochondrial 
membrane potential - cell viability 

720634 5238 213 0.772 0.724 

qHTS assay for identifying genotoxic compounds that show differential 
cytotoxicity against isogenic chicken DT40 cell lines with known DNA 
damage response pathways - Rev3 mutant cell line 

743014 4975 1297 0.795 0.732 

qHTS assay to identify small molecule antagonists of the farnesoid-X-
receptor (FXR) signaling pathway - cell viability counter screen 

743221 5151 155 0.776 0.701 

qHTS assay for identifying genotoxic compounds that show differential 
cytotoxicity against isogenic chicken DT40 cell lines with known DNA 
damage response pathways - wild type cell line 

743012 5035 1231 0.826 0.765 

qHTS assay to identify small molecule agonists of the peroxisome 
proliferator-activated receptor delta (PPARd) signaling pathway - cell 
viability counter screen 

743211 4988 345 0.807 0.748 

qHTS assay to identify aromatase inhibitors - cell viability counter 
screen 

743084 5371 295 0.758 0.709 

qHTS assay for small molecule activators of the heat shock response 
signaling pathway - cell viability counter screen 

743209 5127 203 0.773 0.704 

Average  4923 358 0.776 0.722 

 



 

 Resultados obtidos para 12 testes-desafio (challenge) do programa Tox21 com 
modelagem SVM usando validação por bootstrap (30%) com 30 repetições. 
 

Tox21-Challenge Datasets #Compounds #Actives AUC PM_1 

TOX21-NR-AhR 7537 930 0.863 0.842 

TOX21-NR-AR 8628 370 0.815 0.724 

TOX21-NR-AR-LBD 7938 280 0.860 0.798 

TOX21-NR-Aromatase 6631 328 0.850 0.708 

TOX21-NR-ER 7097 898 0.762 0.708 

TOX21-NR-ER-LBD 8051 408 0.842 0.759 

TOX21-NR-PPAR-gamma 7537 193 0.786 0.687 

TOX21-SR-ARE 6638 1029 0.800 0.657 

TOX21-SR-ATAD5 8395 310 0.845 0.669 

TOX21-SR-HSE 7556 364 0.773 0.647 

TOX21-SR-MMP 6746 1086 0.900 0.828 

TOX21-SR-P53 7966 497 0.845 0.645 

Average 7560 558 0.828 0.723 

 

 

Resultados obtidos para 12 propriedades farmacocinéticas com modelagem SVM usando 
validação por bootstrap (30%) com 30 repetições. 

 

BioAssay 
AID or 
Source 

#Compounds #Actives AUC PM_1 

qHTS Assay for Inhibitors and Substrates of Cytochrome P450 2C19 899 6946 1733 0.851 0.786 

HTS Assay for Inhibitors and Substrates of Cytochrome P450 2C9 883 6842 1106 0.856 0.784 

qHTS Assay for Inhibitors and Substrates of Cytochrome P450 2D6 891 6699 1405 0.871 0.800 

HTS Assay for Inhibitors and Substrates of Cytochrome P450 3A4 884 8334 3020 0.922 0.848 

HERG Channel Activity 376 1650 204 0.664 0.632 

Human ether-a-go-go-related gene (hERG) potassium channel PKKB 793 426 0.872 0.802 

Human Intestinal Absorption PKKB 397 350 0.978 0.95 

Human Intestinal Absorption (2) PKKB 316 272 0.964 0.932 

Oral Bioavailability PKKB 376 194 0.844 0.765 

Permeability glycoprotein (P-gP) PKKB 1265 792 0.871 0.787 

AMES carcinogenic test Bursi 4075 2286 0.850 0.776 

Human pregnane X receptor (hPXR) Ekins 309 171 0.749 0.679 

Average  3167 997 0.858 0.795 

 

 

  



Resultados obtidos para 14 ensaios para atividade contra Plasmodium falciparum com 
modelagem SVM usando validação por bootstrap (30%) com 30 repetições. 

 

BioAssay AID #Compounds #Actives AUC PM_1 

Confirmation screen for delayed death inhibitors of the malarial 
parasite plastid, 48 hour incubation 

504850 1387 1053 0.762 0.688 

Confirmation screen for delayed death inhibitors of the malarial 
parasite plastid, 96 hour incubation 

504848 1493 1254 0.721 0.664 

HepG2 cytotoxicity counterscreen Measured in Cell-Based 
System Using Plate Reader - 2153-03 Inhibitor Dose CherryPick 
Activity 

1159577 1160 226 0.826 0.749 

Plasmodium falciparum Dd2 Sybr green parasite growth 
Measured in Cell-Based and Microorganism Combination System 
Using Plate Reader - 2153-05 Inhibitor Dose CherryPick Activity 

1159567 1250 1196 0.967 0.912 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line 3D7 

1876 481 143 0.816 0.791 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line 7G8 

1815 484 182 0.875 0.810 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line D10 

1877 490 117 0.846 0.765 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line Dd2 

1882 523 82 0.808 0.738 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line GB4 

1816 467 160 0.853 0.791 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line HB3 

1886 495 149 0.829 0.755 

qHTS for differential inhibitors of proliferation of Plasmodium 
falciparum line W2 

1883 457 233 0.892 0.828 

qHTS for Inhibitors of Plasmodium falciparum (7G8) proliferation 504316 1471 153 0.875 0.806 

Quantitative high throughput screen for delayed death inhibitors 
of the malarial parasite plastid, 48 hour incubation 

488752 501 55 0.813 0.776 

Quantitative high throughput screen for delayed death inhibitors 
of the malarial parasite plastid, 96 hour incubation 

488745 470 68 0.738 0.673 

Average  795 362 0.830 0.768 

 

  



Resultados obtidos para 10 atividades biológicas do programa PaDEL com modelagem 
SVM usando validação por bootstrap (30%) com 20 ou 50 repetições. 
 

Bioactivity #Compounds #Actives AUC PM_1 

Neuraminidase (version 20111121) 1451 173 0.994 0.978 

Torsade de pointes (version 20120521) 258 103 0.873 0.800 

Eye/Skin corrosion (version 20110805) 1894 173 0.809 0.733 

Reactive Metabolites Formation (version 20110716) 1430 260 0.808 0.745 

Skin irritation (version 20110805) 420 247 0.761 0.694 

Severe skin disorders (version 20120525) 488 253 0.744 0.672 

Serious eye damage (version 20110805) 1892 224 0.707 0.668 

Hepatotoxicity (version 20110523) 1054 624 0.697 0.643 

PaCa2 cellular uptake (version 20120130) 102 54 0.649 0.588 

Serious eye irritation (version 20110805) 1893 246 0.618 0.588 

Average 1088 236 0.766 0.711 

 

Resultados obtidos para 20 ensaios NCI-DTP com modelagem SVM usando validação por 
bootstrap (30%) com 30 repetições. 

 

BioAssay AID #Compounds #Actives AUC PM_1 

NCI human tumor cell line growth inhibition assay. Data for the 
P388 Leukemia cell line 

111 623 156 0.796 0.711 

NCI human tumor cell line growth inhibition assay. Data for the 
P388/ADR Leukemia cell line 

117 617 141 0.759 0.694 

NCI human tumor cell line growth inhibition assay. Data for the 
SN12K1 Renal cell line 

127 636 120 0.813 0.752 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  
Adenocarcinoma 755 (subcutaneous) in B6D2F1 (BDF1) mice 

180 915 72 0.582 0.544 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  B16 
Melanoma (intraperitoneal) in B6C3F1 mice 

200 957 174 0.837 0.755 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  B16 
Melanoma (intraperitoneal) in B6D2F1 (BDF1) mice 

192 3572 211 0.845 0.790 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  
Colon Carcinoma 38 (subcutaneous) in B6D2F1 (BDF1) mice 

212 501 199 0.460 0.470 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  
Human Mammary Carcinoma MX-1 Xenograft (intrarenal 
inoculation) in NU/NU Swiss (nude) mice 

296 503 86 0.547 0.528 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  
Lewis Lung Carcinoma (subcutaneous) in B6D2F1 (BDF1) mice 

270 518 69 0.698 0.660 

NCI In Vivo Anticancer Drug Screen. Data for tumor model  
Mammary Adenocarcinoma CD8F1 (subcutaneous) in CD8F1 

220 532 164 0.470 0.478 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the CLN2oe strain 163 1291 599 0.585 0.549 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the mgt1 strain 153 1291 710 0.562 0.551 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the mlh1 strain 171 1291 720 0.562 0.547 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the rad14 strain 159 1291 719 0.588 0.561 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the rad18 strain 177 1291 799 0.566 0.548 



NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the rad50EPP+ 
strain 

151 1291 546 0.687 0.632 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the rad52 strain 147 1291 792 0.576 0.563 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the sgs1 strain 173 1291 790 0.562 0.543 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the wt1 strain 149 1291 574 0.590 0.566 

NCI Yeast Anticancer Drug Screen. Data for the wt2 strain 169 1312 712 0.569 0.558 

Average  1115 418 0.633 0.600 

 

  



 

 

 

Anexo 2 

 

Descrição das funcionalidades e modo de 

operação dos programas 
  



 

Programa ExCVBA 

 

Script ExCVBA-build.pl 

 

Historico das atualizações 

  

 1) o grupo externo pode ser gerado internamente (opcao -e) ou pode-se incluir um grupo realmente externo 

(opcao -m file). Este arquivo ja deve estar na forma de uma tabela SVM.  

 2) o custo pode ser calculado para o grupo externo (-e ou -m) usando o script otimizacao_acuracia_svmtrain-

win.pl. O arquivo de saida desse script eh lido para determinar o custo que sera utilizado. Se na linha de comando 

for incluido o custo (opcao -c) este sera utilizado.  

 Uma tabela SVM eh gerada contendo todos as instâncias, exceto as utilizadas no grupo externo, caso este seja 

gerado a partir do dataset original.  

 3) o numero de grupos a serem utilizados para treino, teste e validacao interna sao fornecidos via linha de 

comando com a opcao opcao -g x y z  

 4) a validacao cruzada 10 CV (ou outra X-fold CV) pode ser realizada pelo programa com a opcao -g 9 0 1 (9 grupos 

treino, nenhum teste e 1 para validacao. Como todos os grupos sao usados o resultado final sera a validacao 10 CV.  

 5) tanto na validacao X CV quanto em outros tipos de processamento o script exec_train-win-NOVO+estatistic.pl 

realiza todos os calculos e gera os dados da matriz de confusao e calcula os indices de performance usuais: SE, SP, 

PPV, NPV, ACC, MCC e PM.  

 6) nesta versao eh possivel gera o modelo direto (opcao -g 1 0 0) e valida-lo contra um arquivo externo (-m 

file_table_SVM) ou gerado a partir do dataset original (-e).  

 7) nesta versao pode-se gerar o arquivo externo a partir de uma lista de moleculas (opcao -x file_lista) como eh 

feito no caso do grupo treino e demais grupos. Os arquivos com os fgp das moleculas devem  

 estar no mesmo diretorio do restante do dataset (input_dir).  

 8) Nesta versao foi resolvido o bug na geracao do grupo externo. Agora o externo mantem a proporcao de ativos e 

inativos do dataset original.  

 9) Nesta versao foi implementada a repeticao dos calculos. A cada repeticao todos os grupos sao resorteados e eh 

feita a otimizacao da acuracia com todos os grupos, exceto aqueles usados como grupo externo. Todos os arquivos 



sao armqzenados separadamente usando diferentes teminacoes "XXX_1_2_3.txt", sendo 3 o numero da repeticao, 

2 o grupo de validacao interna e 1 os grupos de treino e teste.  

 10) Nesta versao foi implementada a possibilidade de utilizar a otimizacao da acuracia de outro calculo anterior 

contendo os mesmos grupos. Esta opcao nao deve ser utilizada se houver novo sorteio de grupos.  

11) Nesta versao foi implementada uma nova versao da otimizacao de parametros para o SVM. Na versao anterior 

a otimizacao era realizada com o proprio SVM e utilizando apenas a acuracia. Isto era um problema para datasets 

altamente desbalanceados que davam sempre uma acuacia alta. Para implementar essa melhoria o ExCVBA eh 

chamado de dentro dele mesmo, com opcao "-g 9 0 1", pro exemplo para a validacao cruzada 10CV.  

 12) Para melhorar as opcoes de otimizacao de acuracia foram acrecentadas as as seguintes comandos de entrada:  

 a) -opt_CV = para opcao da validacao cruzada -opt_CV 10 para "-g 9 0 1"  

 b) -opt_cost = tem 2 argumentos, o primeiro eh o primeiro valor do custo (-12, por exemplo para 2**12) e o 

segundo o numero de calculos. exemplo -opt_cost -12 10 para calcular 2**-12 .. 2**-3  

 c) -opt_metric para indicar a metrica que se deseja otimizar. Pode ser MCC, PM, ACC, SE, SP, PREP e PREN. TO DO: 

Otimizacao com AUC!!  

 13) Tambem para possibilitar a chamda de outra instância do ExCVBA dentro dele mesmo, tambem foram incluidas 

as seguintes opcoes:  

 a) -skip = para pular a otimizacao de custo na segunda chamada. Lembrando que a otimizacao do custo so ocorre 

se o custo nao for fornecido na linha de comando.  

 b) -quiet = para gerar o minimo de informacoes na tela do usuario, principalmente durante a fase de otimizacao de 

custo. Vale principalmente para o programa que faz os calculo.  

 14) Nesta versao tambem foi implentada a opcao "-rank" para gerar o ranking de ativos e calcular os valores de 

AUC e PM com o programa de metricas. Vale tanto para SVM quanto o Bayes. Sao calculadas as probabilidade de 

serem ativos os compostos e com isso gera-se un rank. Os empates foram tratados para para previlegiar nem ativos 

nem inativos (diagonal). 

 15) Nesta versao foi incluida a possibilidade de reutilizar as tabelas e/ou modelos gerados anteriormente. Com a 

opcao "-g 0 0 0" nao serao geradas as tabelas para os calculos de SVM e Bayes, sendo que as geradas em calculo 

anterior e que estejam no diretorio "tables" serao utilizadas. Caso se queira reutilizar as tabelas randomizadas e do 

grupo externo tem que incluir as opcoes "-r" e "-e 0". Caso os modelos possam ser aproveitados basta deixar na 

pasta "models". Se quiser gera-los novamente (para incluir o calculo do rank ou com otimizacao de custo 

diferente), basta apagar os modelos da pasta. Com esta opcao a otimizacao realizada anteriormente pode ser 

aproveitada, mantendo-se a metrica otimizada ou mudando-a (neste caso eh necessario refazer os modelos. 

Tambem eh possivel relaizar o calculo dos rankings e AUC respectivos que nao tenham sido gerados. neste caso eh 

necessario refazer os modelos e incluindo a opcao "-rank" na linha de comando.  



 16) Foi incluida neste versao a possibilidade de calcular os farmacoforos diretamente do arquivo sdf. Neste caso eh 

necessario entrar com a lista de ativos e inativos (opcao "-i lista.txt") com a moleculas terminadas com fgp.u. O 

diretorio onde serao salvos os arquivos fgp tambem deve ser indicado, mas sem o FGP-concat, que sera adicionado 

pelo script. Tambem serao calculadas as propriedades do compostos para analise posterior de aplication domain 

(AD).  

 17) Nesta versao foi incluido calculo de dominio de aplicacao tanto para os inativos quanto para ativos e inativos 

do grupo externo. Para realizar o filtro o usuario deve fornecer o numero de violacoes aceitaveis ("-AD xx") e 

tambem se o filtro deve ser aplicado ("-filter"). Caso nao use o filtro sera apenas calculado o numero de compostos 

que excedem o limite. Todos os calculos sao feitos em uma subrotina cuja saida sao 2 novos arquivos contendo a 

lista de compostos que passaram no filtro.  

  

 18) Nesta versao foi aprimorado o calculo do AD e eliminou-se alguns bugs com os nomes dos compostos no 

arquivo de propriedades.  

  

Usage options to generate and validate models with ExCVBA_build.pl: 

 

Minimum: 

-d out_dir is the directory where the tables and SVM models will be stored 

-i FGP_dir is the location of fgp files of the molecules to model 

-l input_list_groups is list of molecules and classes (names.fgp.u class) 

-g x y z is the number of training, testing and validation groups (max. 1) 

 

Especial options: 

-g 0 0 0 can be used to re-use tables and models generated before.  

-e 0 to re-use external set 

-rep xx used to repeat all calculation xx times with the same parameters 

 

Output options: 

-rank to activate option to calculate ranks and probabilities (no argument) 

 

Modeling options: 

-r to generate randomized models from training sets (no argument) 



-bayes activate the Naive Bayes modeling (default is SVM) (no argument) 

-both activate the Naive Bayes together with SVM modeling (no argument) 

-k x is the kernel option for SVM modeling (default 0) 

-c xx is the cost to be used in SVM modeling (default 1) 

-gamma xx is the gamma to be used in SVM modeling (default 1/num_caract) 

 

Optimization options: 

-opt_CV xx is the folding of CV to be used in optimization (default 10) 

-opt_cost x y controls the cost: x=starting; y=repeats (default -12 15) 

-opt_metric is the metric used in optimization (AUC,PM,MCC,ACC,PPV,SE,SP..) 

-opt_dir opt_dir to re-use optimization data generated before. 

 

External Set options: 

-e xx is the percentage of the dataset to be used as external set 

-x ext_list_groups is the list of molecules to be used as external set 

-m table_file is the SVM table with external set molecules 

 

Alternative to calculate fgp and properties: 

-s sdf_file is the sdf with the structures of the molecules to predict.  

 FGP will be stored at FGP_dir\\FGP-concat.  

 Properties will be also calculated and stored. 

 

Location of properties files: 

-p prop_file is the file with the properties of the molecules to predict 

-pext prop_file_ext is the file with the properties of external set molecules 

 

Application Domain filtering options: 

-CI CI is the percentage og the actives to build the AD filter (default 80) 

-AD AD is the number of violations tolerated in the AD filter (default 2) 

-filter used to activate AD filtering (no argument)  

 

Other options: 



-quit to stop printing in STDOUT (no argument) 

-skip to skip cross-validation step (no argument) 

-h show this description of input alternatives 

 

Usage Examples: 

 

A) Minimum input (no AD filter):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0  

 

10-fold cross-validation SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 9 0 1  

 

Extensive 10-fold cross-validation SVM modeling without external set (total of 9x8=72 models) 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 8 1 1  

 

Extensive 10-fold cross-validation SVM modeling without external set and external set (20%) 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 8 1 1 -e 20 

 

B) Minimum input (with AD filter):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -p file_prop.tsv -filter 

 

C) Minimum input (with AD filter and optimization with AUC metric and random external set):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -p file_prop.tsv -filter -rank -

opt_metric AUC -e 20 

 

D) Minimum input (optimization with AUC metric and real external set):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -rank -opt_metric AUC -x 

list_external.txt 

 



E) Minimum input (optimization with AUC metric and real external set and AD filtering):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -rank -opt_metric AUC -x 

list_external.txt -p file_prop.tsv -pext ext_file_prop.tsv -filter 

 

F) Minimum input (with AD filter and optimization with AUC metric and external set and randomization):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -p file_prop.tsv -filter -rank -

opt_metric AUC -e 20 -r 

 

G) Minimum input (with sdf file and AD filter):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP_dir -l list_of_molecules.txt -s file.sdf -g 1 0 0 -filter -rank -opt_metric AUC -e 

20 -r 

 

H) Minimum input (with AD filter and optimization with AUC metric):  

Simple direct SVM modeling without external set. 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -g 1 0 0 -p file_prop.tsv -filter -rank -

opt_metric AUC 

 

I) Classical input: 

perl ExCVBA-build.pl -d out_dir -l list_of_molecules.txt -i FGP-concat 

 -p file_PhysicochemicalProperties.tsv -g 1 0 0 -e 20 -rep 10 -r -rank -opt_metric AUC -opt_cost -12 10 -pext 

ext_file_prop.tsv -filter 

  



Script ExCVBA-predict.pl 

 

Historico das atualizações 

 

 Este script usa os modelos e resultados de calculos previos de qualquer atividade e os utiliza para o calculo da 

previsao de probabilidade de um composto ser ativo. 

 Como input sao utilizados o diretorio onde estao so modelos e os calculos ralizados previamente com um ou mais 

grupos treino e um grupo externo. Tambem serao considerados as diversas repeticoes. O valor medio do score de 

cada composto em relacao aos varios grupos treino e repeticoes sera utilizado para construir uma tabela de 

potencial de atividade (PA) e potencial de nao-atividade (PI). 

 Para realizar a predicao de um ou mais compostos novos, deve usar a opcao "-i file" no qual o file deve ser uma 

tabela SVM pronta, com os mesmos descritores utilizados na geracao do modelo. 

 A opcao "-v" (para verbose) permite mostrar a tabela com os valores de PA e PI para os scores entre 0 e 1. Como 

default apenas a tabela com a nova predicao sera gerada. Os resultados dos novos calculos serao armazenados no 

diretorio de resultados com o nome: 

 "PredNEW_SVM_extern_$file.txt" 

 Como a tabela SVM nao comporta nomes, os compostos sao apresentados como CPDXXX, com XXX comecando em 

zero para o primeiro composto da lista. 

 

 Nesta versao o script aceita 3 tipos de entrada: 

 A) a tabela SVM ja preparada (neste caso os nomes nao sao incluidos na saida); 

 B) uma lista de compostos compostos ("-l file") e o diretorio onde se encontram os arquivos contendo os 

descritores ("-i dir"). Neste caso os nomes sao incorporados aa saida. O arquivo com a lista deve incluir um segundo 

valor que pode ser o label ou outro qualquer. Este campo nao sera utilizado no calculo, mas pode ser utilizado para 

a validacao dos resultados. A tabela SVM gerada ("SVM_full_file.txt") pode ser utilizada posteriormente, assim 

como a nova lista gerada ("Table_full_file.txt"), ja que os programas mudam a ordem das moleculas  

 C) um arquivo sdf ("-s file.sdf") e um diretorio onde serao salvos os dados desse arquivo ("-i dir"). O script chama o 

programa que calcula os farmacoforos (MayaChem), depois gera os fingerprints e concatena, se for o caso, organiza 

a lista. Ao final sao gerados os farmacoforos que ficam no diretorio fornecido (dir\FGP-concat). Tambem eh gerado 

um arquivo com a lista de moleculas ("List_file.txt") que pode ser utilizado posteriormente. 

 

 Nesta versao foram corrigidos alguns bugs e acrecentadas algumas melhorias 



 A) Agora eh calculada a media dos valores dos scores das moleculas de referencia, usando os nomes dos arquivos 

que estao nas tabelas "reference". Neste caso pode ocorrer que moleculas sem nenhum FGP apareca no reference 

mas nao nas tables. Foi corrigido. 

 B) Sao calculados os valores minimo e maximo da media de cada composto considerando o erro padrao da media e 

os valores de t-estatistico de acordo com o numero de dados produzidos para cada composto. Esses valores 

(media, minimo e maximo) sao utilzados para gerar as curvas de distribuicao e calcular os AUC, considerando todos 

os modelos. 

 C) Quando o programa eh utilizado para realizar as previsoes, tambem sao calculados os valores medio, minimo e 

maximo do score e esses valores sao utilizados para calcular as faixas de PA e PI, baseadas nos erros em Y 

(probabilidades) e em X (scores). O erro de Y seria os valores dos scores dos compostos de referencia. O erro de X 

eh baseado nos valores maximo e minimo da media dos scores de cada composto que se deseja prover. Sao 

calculadas duas faixas de PA e PI:  

 1) A faixa pessimista usa os maiores e menores valores possiveis de PA e PI, considerando o maximo erro tanto em 

X quanto em Y, neste caso sao comparados o valor minimo de referencia (erro Y) com o valor maximo do 

composto, e o o valor maximo de referencia com o valor minimo do composto.  

 2) A faixa otimista considera que ha algum cancelamento nos erros de X e Y e compara o maximo com o maximo e 

o minimo com o minimo. 

 

 Nesta versao sao analisadas as propriedades calculadas para as moleculas novas e aquelas usadas para a 

construcao do modelo. Eh realizado uma estimativa da faixa de propriedades para os compostos ativos (80% dos 

compostos, p.e.) e verifica o numero de vezes que os novos compostos violam esses limites. Considera-se aceitavel 

a violacao de ate 2 das 7 propriedades. Esta eh a versao do dominio de aplicacao utilizada nesse programa. O 

usuario deve fornecer os arquivos com as previamente calculadas ou deve usar a opcao de iniciar com o arquivo sdf 

e as propriedades sao calculadas automaticamente: opcoes "-p prop_file" e "-pref prop_file_ref". 

 

 Nesta versao foram corrigidos bugs que apareciam com arquivos de propriedades *.csv e tambem com o fato do 

MayaChem truncar os nomes dos compostos a no maximo 80 caracteres. 

 A rotima AD_filter eh quase igua aa utilizada pelo ExCVBA. Agora a filtragem eh realizada antes de montar a tabela 

SVM para predicao. Isso acelera o calculo ja que apenas o compostos dentro do AD sao calculados. Quando se usa a 

opcao "-t" com tabela SVM o filtro nao nao eh aplicado. Em versoes anteriores o filtro tabem funcionava com a 

tabela, mas apenas apos as predicoes terem sido realizadas. 

 Acho mais produtivo assim, ja que para cada atividade os compostos mudam e nao tem sentido manter a mesma 

tabela.  



Usage options to calculate PA-PI with ExCVBA_predict.pl:\n 

Minimum: 

-d input_dir is the directory with the tables and SVM models 

-l input_list_groups is list of molecules to predict (names.fgp.u class) 

-i FGP_dir is the directory with the fgp files of the molecules to predict 

-p prop_file is the file with the properties of the molecules to predict 

 

Alternative to calculate fgp and properties: 

-s sdf_file is the sdf with the structures of the molecules to predict 

 

Alternative location of reference properties: 

-pref prop_file_ref is the file with the properties of reference molecules 

 

Application Domain filtering options: 

-CI CI is the percentage og the actives to build the AD filter (default 80) 

-AD AD is the number of violations tolerated in the AD filter (default 2) 

 

Other options: 

-bayes activate Naive Bayes modeling (no argument) 

-t table is the SVM table for prediction (not recomended for AD filter) 

-r if the random will be used in prediction (no argument) 

-v used to generate PA and PI at constant score increments (no argument) 

-h show this description of input alternatives 

\n 

Usage Examples: 

 

A) Minimum input:  

list of molecules will be built from files in FGP-concat directory. The file with properties of reference molecules can 

be found in the input_dir. Default values CI and AD will be used. The list of molecules must be supplied with the 

names and classes of compounds. 

perl ExCVBA-predict.pl -d input_dir -i FGP-concat -l list_of_molecules.txt -p prop_file.tsv 

 

B) Other smaller input:  



the fingerprint of farmacophores will calculated from sdf file and stored in the dir_fgp_store. Properties will be 

calculated and stored in file_PhysicochemicalProperties.tsv.  

perl ExCVBA-predict.pl -d input_dir -s file.sdf -i dir_store_fgp -l list_of_molecules.txt  

 

C) Classical input: 

All informations, except properties of reference molecules (stored in input_dir) and default values for AD filter 

perl ExCVBA-predict.pl -d input_dir -l list_of_molecules.txt -i FGP-concat -p file_PhysicochemicalProperties.tsv 

 

D) Full input: 

All informations supllied. 

perl ExCVBA-predict.pl -CI 100 -AD 1 -d input_dir -l list_of_molecules.txt -i FGP-concat -p 

file_PhysicochemicalProperties.tsv -pref C:\\OTHER_THAN_INPUT_DIR\\file_PhysicochemicalProperties.tsv 

 

E) Verbose option: 

To generate a table of PA and PI at constant increments of score. It can be used in conjuction with other options. 

perl ExCVBA-predict.pl –v 

 

 

Script ExCVBA-model.pl 

 

Historico das atualizações 

 

 Esta versao calcula diversos parametros estatisticos ausentes na versao anterior. Sao calculados TP, FP, TN e FN e a 

partir desses SE, SP, PPV, NPV, ACC, MCC e PM. Esta versao usa os modelos gerados anteriormente pelo ExCVBA e 

armazenados na estrutura de diretorios pre-definida. 

 

 Esta versao calcula os valores da validacao cruzada, mas esta opcao nao esta ativa, ja que ele calcula apenas a 

acuracia. Usando a nova versao do ExCVBA eh possivel fazer a validacao cruzada e calcular  

 todos os parametros. 

 Versao mais depurada funciona com qualquer quantidade de grupos de teste ($naval) e de validacao interna 

($ntest) 

 Nesta versao pode-se rodar tanto o LibSVM quanto o Naive Bayes (apenas 1 de cada vez). As tabelas geradas para 

o SVM tambem sao utilizadas no NB. 

 Nesta versao foram implementadas as seguintes melhorias tanto para o SVM quanto para o Naive Bayes: 



 1 - possibilidade de rodar repeticoes dos calculos - dependente do ExCVBA gerar os arquivos 

 2 - gera os rankings dos compostos ativos (diluindo os empates com inativos) e grava um arquivo para uso com o 

programa de metricas 

 3 - chama o programa de metricas para gerar as metricas baseadas no ranking 

 4 -Le o arquivo de saida e busca os valores de AUC e PM a chi=1 e imprime junto com as outras informacoes 

 

 Nesta versao foi implementada a opcao "-rank" para gerar as probabilidades de cada instância pertencer a uma 

classe ou outra. A partir das probabilidade de pertencer aa classe 1 (ativos) eh construido um ranking de ativos e 

inativos. A partir desse ranking sao calculados o AUC e as outras metricas. O arquivo gerado contem todas as 

metricas e suas faixas no intervalo de confianca de 95%. Apenas o AUC e PM_1 sao incluidos na saida padrao. 

  

ExCVBA - Extensive Cross-Validation and Bootstrap Application 

Model Module 

This script uses tables created before with ExCVBA-build.pl. The files are automatically detected and processed to 

generate models and the outputs. It can used to re-process tables with different parameters. 

 

Usage options to generate and validate models with ExCVBA-model.pl:\n 

 

Minimum: 

-i int_dir is the directory where the tables and SVM models will be stored 

 

Complement options: 

-r to generate randomized models from training sets (no argument) 

-e xx to activate the use of external set (no argument) 

-rep xx used to identify the files to be used (defaul 1) 

 

Modeling options: 

-bayes to activate the Naive Bayes modeling (default is SVM) (no argument) 

-t x is the kernel option for SVM modeling (default 0) 

-c xx is the cost to be used in SVM modeling (default 1) 

-gamma xx is the gamma to be used in SVM modeling (default 1/num_caract) 

 

Output options: 



-rank to activate option to calculate ranks and probabilities (no argument) 

 

Optimization options: 

-opt_cost x y controls the cost: x=starting; y=repeats (default -12 15) 

 

Other options: 

-quit to stop printing in STDOUT (no argument) 

-h show this description of input alternatives 
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Abstract 

 

Introduction 

The field of virtual screening with applications in drug design, has become increasingly important in terms 

of hit finding and lead generation. Many different methods and descriptors have emerged over time to help 

the drug discovery scientist in applying the most optimal techniques for almost ant given computational 

problem. However, still a serious drawback in the domain of virtual screening is the lack of metrics 

standards to statistically evaluate and compare the performance of different methods and descriptors. 

Nicholls1 suggested a few list of desirable characteristics of a good metric: 

i) independence to extensive variables, 

ii) statistical robustness, 

iii) straightforward assessment of error bounds, 

iv) no free parameters, 

v) easily understood and interpretable. 

To these five characteristics, a sixth one might be added: 

vi) well-defined lower and upper boundaries. 

In the field of virtual screening, sensitivity (or true positive rate; TPR) of a model can be defined as the 

ability of the model to correctly identify active compounds from all the actives in the screening set, while 

specificity (or true negative rate; TNR) refers to the ability of the model to correctly identify inactives from 

all inactives in the dataset. Sensitivity and specificity are not taking into account a cut-off point for a 

particular model, although the use of such a cut-off criterium is often common practice in virtual screening 

experiments to separate ‘hits’ from ‘non-hits’. The dependency of the model’s sensitivity and specificity on 

the applied cut-off criterium is visualised using typical receiver operator characteristic (ROC) curves; these 

are plots of the (1−specificity) values on the x-axis against the sensitivity values plotted on the y-axis for all 

possible cut-off points. The area under this curve (AUC) represents the overall accuracy of a model, with a 

value approaching 1.0 indicating a high sensitivity and high specificity. A test with an AUC of 0.5 represents 

                                                           
1 Jain, A.N.; Nicholls, A. Recommendations for evaluation of computational methods. J. Comput. Aided Mol. Des. 2008, 22, 133-
139. 



a test with zero discrimination. Formulated differently, the AUC can be interpreted as the average value of 

sensitivity for all possible values of specificity or the average value of specificity for all possible values of 

sensitivity.2 However, as pointed by Wald and Bestwick,3 the AUC might be a unreliable measure of 

screening performance due to its dependence on the actual distributions of positive and negative instances. 

Depending on the size effect (difference of means) and distributions (standard deviations), the same AUC 

can be achieved for methods with very different performances. Sensitivity and specificity, and thus the 

AUC, are good indicators of the validity of a method but are not measuring the predictive value of a 

method.4 

Another metric, the enrichment factor (EF), is probably the most used metric in virtual screening and other 

fields as well. The EF is calculated from the proportion of active compounds in the selection set in relation 

to the proportion of active compounds in the entire dataset: 

 

  

EF = ns Ns( ) n N( ) (eq 1) 

with ns being the number of actives in the selection set that is composed of Ns compounds, and n being the 

total number of actives in the entire dataset that is composed of N compounds. 

If we define the cut-off threshold  as the fraction of compounds selected: 

 

  

c = Ns N (eq 2) 

and the true positive rate TPR as the fraction of active compounds in the selected set: 

 

  

TPR = ns n  (eq 3) 

we can define the enrichment factor at a given cut-off threshold  as a function of TPR and : 

 

  

EF c( ) = TPR c (eq 4) 

The enrichment factor is very intuitive and easy to understand, but it lacks a strong statistic background 

and has some drawbacks, including as the lack of well-defined upper boundary (it can vary from 0 to 1/𝜒), 

the dependency of the value on the ratio of active and inactive compounds in the dataset, and a 

pronounced saturation effect when the actives saturate the early positions of the ranking.5 

                                                           
2 Zhou, Xh; Obuchowski, N.A.; McClish, D.K. In Statistical Methods in Diagnostic Medicine. John Wiley and Sons; New York, 
2002. 
3 Wald, N.J.; Bestwick, J.P. Is the area under an ROC curve a valid measure of the performance of a screening or diagnostic test? 
J. Med. Screen. 2014, 21, 51-56. 
4 Altman, D.G.; Bland, J.M. Diagnostic tests 2: predictive values. Brit. Med. J. 1994, 309, 102. 
5 Truchon, J.-F.; Bayly, C.I. Evaluating virtual screening methods:  good and bad metrics for the ‘early recognition’ problem. J. 
Chem. Inf. Model. 2007, 47, 488-508. 



To avoid the problems associated to EF, two other metrics have been proposed. The first of these, the 

relative enrichment factor REF,6 tries to fix the problem associated to the saturation effect by considering 

the maximum EF achievable at the cut-off point: 

 

   

REFmax c( ) =
100 ns

min(N c, n)
 (eq 5) 

The REF, as defined in equation 5, will have well defined boundaries - vary from 0 to 100 - and will be less 

subject to the saturation effect. 

The threshold 𝜒 can be expressed in terms of the TPR and FPR (false positive rate, or the number of inactives 

in the selected set in relation to the total number of inactives in the entire dataset).This is done by first 

expressing the cutoff-threshold as a function of the number of actives and inactives in the selection: 

 

   

c =
ns + Ns - ns( )

N
 (eq 6) 

After expressing TPR and FPR as the fraction of actives and inactives in the selection gives: 

 

   

TPR =
ns

n
  and  

   

FPR =
Ns - ns

N - n
 (eq 7) 

we can now rewrite equation 6: 

 

   

c =
n× TPR+ N - n( )× FPR

N
 (eq 8) 

After defining the prevalences of actives and inactives in the entire dataset as Ra = n / N and Ri = (N – n) / 

N, respectively, equation 8 can now be rewritten: 

 

  

c = Ra × TPR+Ri × FPR (eq 9) 

In the limit, when the number of inactives is much higher than the number actives (Ri >> Ra), the false 

positive rate FPR becomes equal to the cutoff-value 𝜒. This leads to the second enrichment metric, the ROC 

enrichment (ROCE), which is defined as the fraction of actives found when a give fraction of inactives has 

been found:1,7 

                                                           
6 von Korff, M.; Freyss, J.; Sander, T. Comparison of ligand- and structure-based virtual screening on the DUD data set. J. Chem. 
Inf. Model. 2009, 49, 209-231. 
7 Nicholls, A. Confidence limits, error bars and method comparison in molecular modeling. Part 1: the calculation of confidence 
intervals. J. Comput. Aided Mol. Des. 2014, 28, 887-918. 



 

   

ROCE c( ) =

ns

n

Ns - ns( )
N - n( )

=
ns× N - n( )

n× Ns - ns( )
 (eq 10) 

Substituting equation 7 into equation 10 yields: 

 

   

ROCE c( ) =
TPR

FPR
 (eq 11) 

Again, when the number of inactives is much higher than the number actives and FPR becomes equal to 

the cutoff-value 𝜒, for the ROCE metric this gives: 

 

   

ROCE c( ) =
TPR

c
 (eq 12) 

The ROCE metric has been advocated by some researches as a better approach to address early recovery.1,7 

However, some issues still remain, such the lack of a well-defined upper boundary (which is equal to 1/χ 

when TPR(χ) equals 1), a smaller but still noticable saturation effect, and a statistic robustness which is not 

as desirable as we will demonstrate later. 

Power metric: definition and framework 

'Net power' 

In this paper a new metric is proposed that adheres to the six desired characteristics of an ideal metric as 

presented in the introduction. The metric is based on the principles behind the power of hypothesis test, 

which is the probability of making the correct decision if the alternative hypothesis is true. In virtual 

screening studies, we can assume all compounds being inactive as the null hypothesis, and the assumption 

that some compounds are actives as the alternative hypothesis. The statistical power, also known as 

sensitivity or recall, is equal to the true positive rate TPR. 

However, the statistical power alone does not include information about the distribution of negative 

instances or the size effect. Therefore, a metric based on statistical power and suited for applications in the 

field of virtual screening should incorporate information about the negative instances as well. Ideally, a 

good virtual screening method must be able to perform a good prediction of true positive instances 

combined with a small false positive prediction rate. This translates in a metric that combines the TPR with 

the FPR: 

 

  

'net power'=TPR -FPR (eq 13) 

and can therefore be expressed in terms of sensitivity (se) and specificity (sp): 

 

  

'net power'= se+ sp -1 (eq 14) 



Graphically, the ‘net power’ is the area of the distribution of positive instances or the alternative 

hypothesis, minus the area of the distribution of negative instances or the null hypothesis (Figure 1). 

 

Figure 1. Distribution curves of null and alternative hypothesis. The red area is the area defined by the 

alternative hypothesis minus the area defined by the null hypothesis, or, put differently, as the true positive 

rate (TPR, or 1-) minus the false positive rate (FPR, or α or type I error), hence ‘net power’ = 1--. The 

cutoff-point is defined as the crossing point of the two distributions. 

The metric is not new; it has been developed independently several times in the past. Its origin can be 

traced back to the seminal paper of Peirce8 with his ‘science of the method’.9 More than 70 years later, it 

was proposed again by Youden as Youden’s index (Y’J).10 Youden's index is often used in conjunction with 

the ROC curve as a criterion for selecting the optimum cut-off point.11 The index has been used to calculate 

the best cutoff-point in the ROC curve (REF). Once more, almost 50 years later in 2003, it was proposed 

again by Powers who called it 'informedness’.12 

Despite the success of this metric to evaluate the prediction power of a method, it is not entirely 

appropriate for virtual screening studies due to the lack of early recovery capabilities which are very 

desirable in any virtual screening application. Consider, for instance, a database of 10,000 compounds of 

which 1% are active compounds. In this hypothetical thought-experiment, we can think of different 

methods that yield identical Youden's indices calculated from different TPR and FPR values. Thinking of two 

methods, each produce a Youden's index of 0.5, with the first one characterised by a TPR = 0.9 and a FPR = 

0.4, and the second method characterised by a TPR = 0.51 and a FPR = 0.01. In the case of the first method, 

4,050 compounds will be marked as 'hits' of which only 90 compounds being actually active (or 5.7% of the 

selected compounds). However, for the second method only 150 compounds are flagged as 'hits', of which 

51 compounds are actually true actives (or 34% of the selected compounds). Obviously, for virtual screening 

                                                           
8 Peirce, C.S. The numerical measure of the success of predictions. Science 1884, 4, 453-454. 
9 Baker, S.G.; Kramer, B.S. Peirce, Youden, and Receiver Operating Characteristic Curves. Amer. Statistican 2007, 61, 343-346. 
10 Youden, W.J. Index for rating diagnostic tests. Cancer 1950, 3, 32-35. 
11 Schisterman, E.F.; Perkins, N.J.; Liu, A.; Bondell, H. Optimal cut-point and its corresponding Youden Index to discriminate 
individuals using pooled blood samples. Epidemiology 2005, 16, 73-81. 
12 Powers, D.M.W (2011). Evaluation: from precision, recall and F-score to ROC, informedness, markedness & correlation. J. 
Machine Learning Techn. 2011, 2, 37-63. 



applications, the second method provides a more optimal early recovery rate since only 1.5% of the original 

dataset needs to be tested in order to recover 51% of all active compounds. 

Normalised 'net power' 

Normalization the 'net power' metric by dividing by the sum of the true positive and false negative rates 

introduces early recovery capabilities bias into the 'net power' metric. This difference-over-the-sum 

normalized 'net power' expresses the dominance of the true positive rate over the false positive rate among 

those instances predict as positive, expressed by its rates.  

 

   

normalized 'net power'=
TPR -FPR

TPR + FPR
 (eq 15) 

The metric ranges from -1 to +1 and can easily be modified to range from 0 to +1 by adding 1 to the metric 

and dividing by 2. We call this new metric the 'power metric' (PM) and is defined as follows: 

 

   

PM =
TPR - FPR

TPR+ FPR
+1
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TPR + FPR
 (eq 16) 

Power metric as an enrichment-type metric 

For different virtual screening methods, the sum of TPR and FPR will be different and the smaller values of 

both TPR and FPR will lead to higher values of the metric. The power metric can be interpreted as the 

fraction of active compounds that are correctly predicted in relation to the maximum fraction of active 

compounds that could be recovered at the choosen threshold χ. 

Interesting to note is that the definition of the power metric resembles the expressions of other 

enrichment-type metrics like the EF and ROCE. The differences lie in the way how the nominators are 

defined in the respective equations: 

 



ROCE 
TPR

FPR

EF 
TPR

p TPR  (1 p)FPR

 (eq 17) 

with p being the fraction of active compounds in the dataset and (1-p) being the fraction of inactive 

compounds. 



Analytical derivatization of the power metric variance and expected error 

In order to analytically derive the error bounds of power metric we can use the delta method, which defines 

the variance of a function of a variable as a product of the square of derivative of the function in relation 

to the variable and the variance of the variable: 
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var( x)  (eq 18) 

Applied to the case of the PM we get: 
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var(FPR) (eq 19) 

By definition, if we have a function f(x) that is a ratio of two functions u and v, its derivative is: 

 



f ' x  
v'u  u'v

v 2  (eq 20) 

so we get for the PM: 

 



var PM  
1TPR 1 TPR  FPR 

TPR  FPR 
2











2

var TPR 
1TPR  0 TPR  FPR 

TPR  FPR 
2











2

var FPR 

var PM  
FPR

TPR  FPR 
2











2

var TPR 
TPR

TPR  FPR 
2











2

var FPR 

var PM  
FPR2 var TPR TPR2 var FPR 

TPR  FPR 
4

(eq 21) 

The variances of the TPR and FPR can be expressed as:13 

 



var TPR  
TPR  1TPR 

n

var FPR  
FPR  1 FPR 

N  n

 (eq 22) 

with n being the number of active compounds and N-n the number of inactive compounds in the dataset. 

Applying this to the PM case yields: 

                                                           
13 Simel, D.L.; Samsa, G.P.; Matchar, D.B. Likelihood ratios with confidence: sample size estimation for diagnostic test studies. J. 
Clin. Epidemiol. 1991, 44, 763-770. 
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 (eq 23) 

Finally, the expected error of the power metric, according to the Wald formulation,14 gives the following 

form: 
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4  (eq 24) 

The degrees of freedom necessary to calculate the t-statistic t95 can be approximated to n-1 as normally 

the number of inactives is much higher than the number of actives in the dataset. Otherwise, it can be 

derived from the widely used equation of Welch-Satterthwaite:15,16 
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 (eq 25) 

If ni is much larger than na, the value of effective will be approximately equal to na-1, while effective will 

approach the sum (ni + na) in cases where ni is almost equal to na. 

Note: please explain what na and ni are. 

Comparison with other metrics 

Method 

To evaluate the performance of several metrics used in the field of virtual screening we used the approach 

as suggested by Truchon and Bayly with few modifications to improve its robustness and coverage.17 For a 

typical virtual screening study with N compounds of which n being active compounds, we generated the 

ranks of active compounds according the exponential distribution as proposed by Truchon and Bayly. In 

this exponential distribution the  parameter represents the model quality (lower  values correspond to 

poor models and larger  values correspond to better models). For each active compound a pseudo random 

number (Ui) with values between zero and one was generated and transformed according the equation: 

                                                           
14 Wald, A. On cumulative sums of random variables. Annals Math. Stat. 1944, 15, 283-296. 
15 Welch, B.L. (1946) The generalization of "student's" problem when several different population variances are involved. 
Biometrika 1946, 34, 28-35. 
16 Satterhwaite, F.E. An approximate distribution of estimates of variance components. Biom. Bull. 1946, 2, 110-114. 
17 Truchon, J.-F.; Bayly, C.I. Evaluating virtual screening methods: good and bad metrics for the "early recognition" problem. J. 
Chem. Inf. Model. 2007, 47, 488-508. 



 



X i 
1


ln 1Ui 1 e   (eq 26) 

The real number Xi corresponds to the relative position of the active compound i and is transformed into a 

rank integer ri between 1 and N: 

 



ri  int N Xi 0.5  (eq 27) 

No ties were allowed and each active compound occupies one unique position. In cases when a clash 

occured, a new random number was generated. In our simulations we used values of   equal to 1, 3, 5, 10, 

15 and 20. The generation of an uniform distribution of ranks of active and inactive compounds was 

generated using the pseudo random number (Ui) to directly generate the relative positions Xi. 

Two different datasets were analysed, the first one with 100 active compounds within a variable set of total 

compounds, ranging from N = 200 (Ra = 0.5) to N = 25000 (Ra = 0.004). The second dataset consisted out of 

a fixed number of total compounds (N = 25000) and with variable number of actives, ranging from n = 10 

(Ra = 0.0004) to n = 7500 compounds (Ra = 0.3). 

Each simulation was repeated 1 million times and the results were analyzed by inspecting the variations of 

mean, standard deviation and relative error (STD/mean) of the metrics as a function of the number of 

actives or total compounds. Also, we have analyzed the effect of model quality (by means of varying the  

value) and the effect of threshold . The four enrichment-type metrics that were analysed were the power 

metric PM, enrichment factor EF, ROC enrichment (ROCE) and the relative enrichment function (REF). 

Results 

Please add the missing section here 
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The work of the molecular modeling can be divided in three equally important steps. The first one is the 

choice of the descriptors that must be able to describe accurately the properties studied. The second one 

is modeling method that must be planned carefully to produce the response we are looking for. Finally, 

the validation process that need to be properly planned in order to assess the validity of the finds. The 

most popular methods of validation are jack knife, cross-validation and bootstrap. 

In this work, we present a new method for the validation of molecular modeling studies that involve a 

cross-validation together with a recursive jack knife modeling. Initially the instances under study, 

belonging to two different classes (active/inactive, for instance), are divided in several groups of same size 

( typically five to ten). One of these groups is used as an internal validation set and the remaining groups 

are recursively divided in two sets, one for training and the other for evaluation. Each one of the original 

groups are used once for internal validation and one or more times for training and evaluation. The 

number of models generate vary from 20, for five groups, to 840, for 10 groups. Additionally, we use the 

Y-randomization approach of each model in order to assess the validity of the model in relation to a 

random model. 

The full set of the model s generated must be subject to an external validation, as the extensive cross-

validation will be able to assess the model validity within the dataset only. If there is not such external 

group it can be generated from the original dataset using bootstrap. 

We applied the approach above described to build models to predict the transposition of the blood - 

brain barrier (BBB), the AMES mutagenicity test and inhibition of five isoforms (3A4, 1A2, 2D6, 2C9 and 

2C19) of cytochrome P450. The descriptors were 3D pharmacophore fingerprints generated with an in-

house software (3DPharma) together with multiple specie and conformational fuzzification. All structures 

were subjected to manual pre-treatment (desalting and structures correction) and treatment for multiple 

http://www.opentox.net/events/opentox-euro-2015/poster/extensive-cross-validation


tautomers and protomers using Chemaxon softwares (Structure Checker and Calculation Plugins). The 

calculations of multiple conformations and charges were performed with OMEGA and Molcharge 

softwares from OpenEye. LibSVM were used to produce the models. 

For BBB transposition the model generated achieve a mean accuracy above 95% versus a randomized 

model accuracy of 80%. For AMES test the mean accuracy was 75 % against 50% for randomized model. 

For cytochrome isoforms the accuracy varies from 70% to 85%, with accuracy of randomized models 

between 50% and 70%. It is worth to note that the accuracy produced by Y-randomization reflects the 

composition of the dataset. 

The computational cost of the approach we present here is high but it allows one to asses to validity of 

the modeling approach, as well the quality of the descriptors used represent the modeled instances. 

Despite the fact that the number of instances used to generate each model are smaller than a direct (jack 

knife) approach the results are of same order. 
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