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Consideremos um sistema biológico

formado por uma proteína (P) e um

ligante (L) em solução. No sistema o

ligante é uma pequena molécula que

apresenta afinidade pela proteína, por

exemplo, o fármaco indinavir, um inibidor

a protease do HIV. Tal sistema possibilita

a formação de um complexo binário

proteína-ligante (PL), com constante de

reação indicada por k1 e constante

reversa de reação dada por k-1, ambos

descritos na equação reversível abaixo,

P + L PL

A reação pode ser caracterizada pela

constante de equilíbrio (Keq). Na prática

são usadas as constantes de dissociação

(Kd) e inibição (Ki).

k1

k-1

Formação do complexo proteína (P) com ligante (L),

complexo proteína-ligante (PL).

A estrutura em destaque é o complexo protease do HIV (P)

e o fármaco indinavir (L), usado no tratamento contra a

AIDS.
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As interações entre o inibidor de CDK2

(roscovitine mostrado ao lado) e a

proteína alvo (CDK2) são não covalentes.

Tais contatos intermoleculares

apresentam uma interação energética

favorável, o que leva o equilíbrio da

reação química indicada abaixo para o

lado da formação do complexo binário

(PL).

P + L PL

A análise da energia da interação

proteína-ligante indica a formação de um

composto de transição, onde a energia do

sistema é elevada e o composto formado

instável. Este estado é chamado estado

de transição, e a reação caminha para

uma menor energia, com a formação do

complexo binário PL.

k1

k-1

Estrutura molecular do inibidor de CDK2 roscovitine. A

figura foi gerada com o programa VMD e a opção CPK. As

coordenadas foram extraídas do arquivo PDB: 2a4l.
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Proteína + Ligante        Estado de transição                  Complexo proteína-ligante
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Coordenada da interação

Ea

Ed

E

Ea = Energia de ativação para associação

Ed = Energia de ativação para dissociação

E = Variação total da energia
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P + L PL

Podemos representar a formação do complexo proteína-ligante (PL) a partir dos

componentes proteína (P) e ligante(L), como esquematizado abaixo. Temos a proteína

(P) e o ligante (L) em solução, no caso do ligante apresentar afinidade pela proteína, o

equilíbrio desta reação será favorável à formação do complexo proteína-ligante (PL).

k1

k-1
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No caso do complexo binário proteína-

ligante (PL) apresentar uma energia

menor que as moléculas livres (proteína e

ligante sem interação), a formação do

complexo proteína-ligante ocorrerá de

forma espontânea, ou seja, sem a

necessidade de fornecimento de energia

para que ocorra a formação. Uma forma

de estudar a formação do complexo

binário é a partir da avaliação da variação

de energia livre de Gibbs (G), definida

pela seguinte equação,

G = H -TS

Onde H é a entalpia do sistema

proteína-ligante, T é a temperatura e S é

a variação da entropia do sistema. Na figura acima temos a formação espontânea de um

complexo proteína-ligante, pois este apresenta energia

menor que das moléculas livres (proteína e ligante sem

interação)

P

L

PL
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G = H -TS
Com G > 0 a reação não é favorável à formação do

complexo, como na figura inferior. Com G < 0 temos

uma reação favorável à formação do complexo, como na

figura superior.

L

P

G < 0

G > 0

O termo H indica a entalpia do sistema,

que representa as forças moleculares

envolvidas nas interações proteína-

ligante. O termo S é a variação da

entropia do sistema, que pode ser

entendida como a quantidade de

energia que não pode ser convertida

em trabalho. Na equação anterior, o

produto da temperatura absoluta (T) pela

variação da entropia (S), indica que um

aumento da entropia favorece a formação

do complexo binário.

Um valor negativo de G indica formação

espontânea do complexo.

PL
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O termo entálpico (H) contribui para variação da energia livre de Gibbs, por meio de

interações não-covalentes, resultantes da quebra ou formação destas interações, são

elas:

1) Ligações de hidrogênio. Esta ligação envolve um átomo doador (D) e um átomo

aceitador (A).

2) Interações eletrostáticas (iônicas e polares).

3) Interações aromáticas.

4) Interações dispersivas (van der Waals). 8
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O termo entrópico (S) está relacionado

com a variação de graus de liberdades

das moléculas presentes no sistema

proteína-ligante. Na parte de cima da

figura ao lado temos o sítio ativo da

enzima (esquerda) e o ligante livre

(direita). Temos que lembrar que a

interação proteína-ligante não ocorre no

vácuo, temos no sistema moléculas de

água, que têm participação decisiva na

interação intermolecular. As cadeias

laterais dos resíduos de aminoácido do

sítio ativo estão livres para girarem, o

ligante também está livre para girar, se

apresentar ligações simples. A proteína e

ligante interagem com água.

Fonte: Caceres RA, Pauli I, Timmers LFS, de Azevedo Jr. WF.  Curr. Drug 

Targets 2008; 9(12): 1077-1083.

Sítio de ligação 

solvatado

Complexo proteína-ligante solvatado

Contatos hidrofóbicos

Ligações de hidrogênio
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A figura ao lado ilustra a formação do

complexo proteína-ligante, a liberação

das moléculas de água tende a aumentar

a entropia do sistema, o que compensa a

perda de entropia devida à formação do

complexo. O ligante e a proteína perdem

liberdade na estrutura do complexo

binário.

Fonte: Caceres RA, Pauli I, Timmers LFS, de Azevedo Jr. WF.  Curr. Drug 

Targets 2008; 9(12): 1077-1083.

Sítio de ligação 

solvatado

Complexo proteína-ligante solvatado

Contatos hidrofóbicos

Ligações de hidrogênio

10

Interação Proteína-Ligante



Quando o sistema proteína-ligante está

em equilíbrio, a formação do complexo

binário e a dissociação ocorrem, assim a

constante de equilíbrio (Keq) da reação é

dada por,

onde os termos [P], [L], [PL] indicam as

concentrações molares da proteína,

ligante e complexo proteína-ligante,

respectivamente. A partir da análise

dimensional da constante de equilíbrio

vemos claramente que sua unidade é M-1.

 
  LP

PL

k

k
K

1

1
eq =

−

Estrutura do complexo entre a proteína quinase

dependente de ciclina 2 (Cyclin-Dependent Kinase 2,

CDK2) e o inibidor roscovitine. 11
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A AIDS surgiu como pandemia há

algumas décadas atrás e causou grande

temor, pois inicialmente não havia

conhecimento da sua causa. O estudo da

AIDS registra um dos maiores sucessos

da moderna abordagem do desenho de

fármacos, usando-se recursos

computacionais. A AIDS é causada pelo

HIV. Os vírus são formados por uma capa

de proteína que envolve seu material

genético, no caso do HIV é o RNA. Aqui

descreveremos o uso da protease do HIV,

como alvo para o desenvolvimento de

fármacos contra a AIDS.

Concepção artística da pesquisa de novos fármacos

contra a AIDS.

Imagem disponível em: 

<http://www.sciencephoto.com/media/206187/view>

Acesso em: 02 de setembro de 2019.
12

Inibidores da Protease do HIV

http://www.sciencephoto.com/media/206187/view


As proteases são enzimas que catalisam

a clivagem de outras proteínas, a

protease do HIV catalisa tal clivagem.

Esta protease realiza uma importante

etapa no ciclo da infecção viral. Como em

outros vírus, o HIV leva a célula infectada

a produzir muitas cópias de suas

proteínas. Tais proteínas apresentam

inicialmente como um única cadeia

polipeptídica (poliproteína), que apresenta

várias proteínas coladas numa cadeia. A

função da protease do HIV é catalisar a

clivagem da poliproteína em unidades

menores funcionais. A correta execução

de tal clivagem é crítica para o processo

de infecção viral.

Célula (linfócito T)(em verde) infectada com o HIV (em

vermelho). As esferas vermelhas são partículas repletas

de HIV, que saem da linfócito T para infectar outras

células.

Imagem disponível em: 

http://www.sciencephoto.com/media/248205/enlarge

Acesso em: 02 de setembro de 2019.
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A poliproteína intacta é necessária no

início do processo de infecção, quando

monta a forma imatura do vírus. Em

seguida a poliproteína tem que ser

clivada, para formar o vírus maduro, que

pode então infectar uma nova célula. As

reações de clivagem da poliproteína têm

que ser coordenadas perfeitamente, o que

permite a montagem do vírus. Devido a tal

sensibilidade e seu papel essencial para

infecção viral, a protease do HIV é um

alvo importante para o desenho de

fármacos contra a AIDS. A inibição da

protease do HIV impede a maturação do

vírus, cessando a progressão da infecção. A estrutura da protease do HIV é dimérica, com duas

unidades idênticas. Os inibidores ligam-se na cavidade

entre as duas unidades. O inibidor está indicado pela

esferas verde s, no meio da estrutura.

Imagem disponível em: ftp://resources.rcsb.org/motm/tiff/6-

HIV-1Protease-7hvp_activesite.tif

Acesso em: 02 de setembro de 2019. 14
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A variação da energia livre de Gibbs da

interação intermolecular entre proteína e

ligante é dada pela seguinte equação,

onde Go é a variação da energia livre

de Gibbs padrão, ou seja, a variação em

G que acompanha a formação do

complexo no estado padrão de equilíbrio

(temperatura de 25oC, pressão de 100

kPa).

)
]L][P[

]PL[
ln(RTGG o +=

Estrutura cristalográfica da protease do HIV em

complexo com inibidor. A estrutura destaca as

interações intermoleculares entre um fármaco (ligante)

e sua proteína alvo.
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No equilíbrio termodinâmico temos G = 0 (estado estacionário), assim temos,

O termo Go é chamado variação na energia livre de Gibbs da ligação (Gbinding),

assim temos,

)
]L][P[

]PL[
ln(RTG

)
]L][P[

]PL[
ln(RTG0

o

o

−=

→+=

)
]L][P[

]PL[
ln(RTGbinding −=
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De uma forma geral podemos expressar a afinidade proteína-ligante pela variação da

energia livre de Gibbs (Gbinding), quanto menor a energia, maior a afinidade do ligante

pela proteína. Esta grandeza física depende das concentrações do complexo proteína-

ligante [PL], das concentrações da proteína [P] e do ligante [L], bem como da

temperatura. O “R” (R=1,99 cal/mol.K = 8,31 J/mol.K) na equação indica a constante

dos gases.

A constante de dissociação (Kd) é dada por:

Assim temos como calcular a energia livre de uma interação proteína-ligante, a partir

da constante de dissociação determinada experimentalmente.

][

]][[

PL

LP
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)ln(
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][
ln(
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Vamos considerar o estudo do

desenvolvimento de drogas contra o HIV.

Vimos que o principal alvo para o desenho

de fármacos contra HIV é a protease do

HIV. Os dados sobre a constante de

dissociação (Kd) de 4 inibidores da

protease estão indicados na tabela

abaixo, todos feitos na temperatura de 25º

C. As estruturas são mostradas ao lado.

A partir dessa informação calcularemos a

variação na energia livre de Gibbs da

ligação (Gbinding).
Estruturas de alguns inibidores da protease do HIV. A) 

Indinavir. B) Saquinavir. C) Ritonavir. D) Nelfinavir.Inibidor Kd (nM) Gbinding (kJ/mol)

Indinavir 1,07

Saquinavir 0,31

Ritonavir 0,6

Nelfinavir 0,0122
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Estudo do indinavir. As constantes de dissociação foram determinadas a uma

temperatura de 25º C, para converter para Kelvin é só somar 273, assim temos T= 298

K.

( ) ( )

kJ/mol 51,2- G

J/mol 51201,6-  (-20,6556) . 2478,8236 G

1,07.10ln . 2478,8236 1,07.10ln . 298 . 8,3182  ln(K R.T. G

 binding

 binding

-9-9
d binding

=

==

==== )

Inibidor Kd (nM) Gbinding (kJ/mol)

Indinavir 1,07 -51,2

Saquinavir 0,31

Ritonavir 0,6

Nelfinavir 0,0122

Estrutura molecular do fármaco indinavir. A

figura foi gerada com o programa VMD e a

opção CPK. As coordenadas foram extraídas

do arquivo PDB: 1hsg.
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A partir da análise da tabela abaixo vemos que o inibidor que apresenta menor energia

livre de Gibbs de ligação é o nelfinavir, cujo a estrutura do complexo proteína-ligante

está mostrada abaixo.

Inibidor Kd (nM) Gbinding (kJ/mol)

Indinavir 1,07 -51,2

Saquinavir 0,31 -54,3

Ritonavir 0,6 -52,6

Nelfinavir 0,0122 -62,3
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Muitos fármacos são desenvolvidos a

partir do uso de simulações

computacionais, inclusive baseados

nas ideias da evolução darwiniana.

Para entender tais estudos, temos que

ver a interação do fármaco com uma

proteína alvo. Podemos usar a

analogia da interação da chave com a

fechadura, onde o fármaco é a chave

e a proteína alvo é a fechadura. No

caso de enzimas a fechadura será o

sítio ativo, e o inibidor a chave. Temos

que destacar que tal analogia é só

para captarmos a essencial da

interação, o fenômeno da interação

proteína-fármaco é mais complexo,

mas para nossos propósitos será

suficiente tal comparação.

Interação da chave (fármaco) com a fechadura (sítio 

ativo da enzima)
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Na figura ao lado temos a

representação gráfica da interação de

um inibidor (chave) com o sítio ativo

de uma enzima (fechadura). A

estrutura representada é da CDK2

(cyclin-dependent kinase 2), uma

enzima envolvida no controle da

progressão do ciclo celular. A inibição

dessa enzima leva a célula a parar a

progressão do ciclo celular. Tal parada

pode levar a célula à apoptose. Este

efeito mostrou atividade

anticancerígena. Por isso grande

esforço tem sido feito no

desenvolvimento de inibidores de

CDK2. Na figura ao lado temos a

superfície molecular da CDK2

interagindo com inibidor (em verde).

As cores da superfície molecular da CDK2 representam a

carga elétrica parcial, com vermelho indicando concentração

de carga negativa, azul positiva e ciano neutro.
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A interação de um possível inibidor de

uma enzima pode ser obtida por meio

de algoritmos evolucionários, num

método chamado docking molecular

(docagem molecular). Nesta

simulação computacional, são

tentadas várias posições possíveis

para a chave (possível inibidor),

mudando-se sua orientação relativa

dentro do sítio ativo da enzima. Ao

final da simulação temos várias

posições possíveis para a chave

(possível inibidor) no sítio ativo da

enzima (fechadura). O melhor

resultado (a melhor posição da chave

na fechadura) é escolhido a partir de

uma função de ajuste (também

chamada de escore).

Zoom do sítio ativo da CDK2. Vemos o inibidor (chave) em

verde bem acomodado no sítio ativo (fechadura). As cores

da superfície molecular da CDK2 representam a carga

elétrica parcial, com vermelho indicando concentração de

carga negativa, azul positiva e ciano neutro.
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Toda simulação de docking molecular

tem duas etapas. Na primeira etapa

são geradas posições para a molécula

no sítio ativo da enzima. Numa

segunda etapa selecionamos, dentro

de um critério (função ajuste), a

melhor posição. Na simulação de

docking molecular, as posições do

inibidor (chave) são geradas

aleatoriamente. Depois selecionamos

as melhores posições. No passo

seguinte operamos o cruzamento

entre as melhores posições, gerando

as posições filhas. Aplicamos de forma

aleatória mutações às posições filhas.

Selecionamos os melhores, entre pais

e filhas e iniciamos novo ciclo

(iteração).

Cinco posições possíveis de um inibidor no sítio ativo da

CDK2. A melhor posição será selecionada a partir da função

ajuste (também chamada função escore). A superfície da

CDK2 está colorida para indicar potencial elétrico, com

vermelho indicando potencial negativo, azul positivo e

branco neutro.
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A simulação computacional finaliza ao

atingirmos um critério de parada, que

pode ser o número de repetições da

iteração, ou um critério de

convergência. As novas posições em

um novo ciclo não mostram grande

variação com relações às posições do

ciclo anterior.

A simulação de docking está

disponível em diversos programas de

computador. E são usadas de forma

intensa por laboratórios farmacêuticos

para o desenvolvimento de novos

fármacos. Um dos maiores sucessos

de tal abordagem, foi a descoberta de

inibidores da protease do HIV,

mostrada ao lado. Tais inibidores são

usados no coquetel contra AIDS.

Inibidor no sítio ativo da HIV protease.
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Como toda metodologia, a simulação de

docking tem uma etapa de validação e

refinamento do protocolo. Tal etapa é que

chamamos de redocking, onde achamos o

melhor protocolo capaz de recuperar a

posição cristalográfica de um ligante

acoplado ao sítio ativo de uma enzima. A

condição para que possamos validar

nosso protocolo de docking é que haja

informações sobre pelo menos uma

estrutura cristalográfica de um complexo

proteína-ligante.
Chamamos da posição obtida computacionalmente de pose

(em vermelho) e a comparamos com a cristalográfica (em

cinza) a partir do RMSD (Root-Mean Squared Deviation)

que pode ser pensado como uma régua que mede a

distância da posição cristalográfica da pose.

Bio-Inspired Algorithms Applied to Molecular Docking

Simulations. Heberlé G, De Azevedo WF Jr. Curr Med Chem

2011; 18 (9): 1339-1352.
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Uma situação comumente encontrada

na análise de sistemas biológicos é a

pergunta se duas variáveis estão

relacionadas de alguma forma. Por

exemplo, podemos dizer que a massa

corporal dos seres humanos tem

relação com a altura, ou seja,

pessoas mais altas apresentam maior

massa corporal. Obviamente tal

observação não é uma verdade

absoluta, mas uma tendência. Esta

situação pode ser avaliada a partir do

coeficiente de correlação. Há dois

tipos principais de coeficientes

usados na análise estatística de

dados biológicos, os coeficientes de

Pearson e Spearman. O coeficiente

de Pearson pode ser usado para

avaliarmos se há uma relação linear

entre duas variáveis. 27

Introdução

Gráfico de duas variáveis que apresentam correlação,

conforme x aumenta a variável y também aumenta. A relação

entre as duas variáveis não é linear.



O coeficiente de Spearman é usado

para verificar se há uma relação

monotônica entre duas variáveis. Mas

afinal o que é uma relação monotônica?

Consideremos o exemplo citado da

relação da altura e a massa corporal

dos seres humanos. Pessoas mais altas

tendem a ter uma massa corporal maior,

ou seja, conforme aumentamos a

variável altura, esperamos que a

variável massa corporal aumente. Todas

vez que temos uma relação entre duas

variáveis, por exemplo x e y, em que

ambas aumentam juntas, temos uma

relação monotônica (monotônica

crescente), mostrada na figura 1.

Podemos ter também uma relação

monotônica para duas variáveis, onde

quando uma aumenta a outra diminui

(monotônica decrescente), figura 2. 28
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Figura 1. Duas variáveis x e y com relação monotônica 

crescente.

Figura 2. Duas variáveis x e y com relação monotônica 

decrescente.



O coeficiente de correlação de

Spearman (ρ) apresenta valores que

variam no intervalo entre -1 e 1. Valores

de correlação próximos a -1 ou a 1,

indicam que há correlação entre as duas

variáveis, resultados próximos de zero

indicam que não há correlação entre as

duas variáveis.

A principal aplicação da análise do

coeficiente de correlação entre duas

variáveis, é o teste de hipóteses, ou

seja, eu realizo um experimento, ou

coleto dados de um sistema biológico,

levanto hipóteses e testo a partir da

análise estatística.

Para nossos propósitos, vamos

considerar uma aplicação para o

desenvolvimento de fármacos.

29

Coeficiente de Correlação de Spearman

Figura 1. Duas variáveis x e y com relação monotônica 

crescente.

Figura 2. Duas variáveis x e y com relação monotônica 

decrescente.



Vamos considerar a avaliação

computacional da afinidade para a proteína

quinase dependente de ciclina (CDK).

Neste estudo foram realizadas avaliação da

afinidade para 20 estruturas cristalográficas

da CDK, para os quais havia informação

sobre o IC50. Tal parâmetro indica a

constante de inibição à 50 %, ou seja, qual

a concentração do inibidor para que a

atividade da enzima caia pela metade.

Quanto menor o IC50, mais efetivo é o

inibidor.

30
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A tabela abaixo mostra os potenciais de Lennard-Jones (v_LJ_12_6), ligação de

hidrogênio (v_HB_12_10), eletrostático (v_Elec) e de solvatação (v_Sol) para 20

moléculas inibidoras de CDK. A última coluna traz o valor experimental de log(IC50).

Como o valor de IC50 pode variar muitas ordens de grandeza, usamos a escala

logarítmica. A primeira coluna indica o código PDB (Protein Data Bank) seguida da

informação do ligante (Lig, Chain, Number).
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PDB Lig Chain Number v_LJ_12_6 v_HB_12_10 v_Elec v_Sol Torsions Experimental

1DI8 DTQ A 500 -32.1699 -13.4059 -0.000447638 -33.9287 5 -6

1DM2 HMD A 400 -36.5876 -9.25629 -0.00870482 -39.4706 1 -7.1549

1E9H INR A 1298 -46.8 -11.6862 -0.0134967 -39.4057 3 -6.66254

1FVT 106 A 299 -36.5921 -17.2903 -0.0076005 -39.4835 5 -7.22185

1FVV 107 A 501 -64.2136 -19.6085 -0.00588425 -46.5535 4 -8

1GII 1PU A 501 -40.9405 -13.6773 0.00122036 -38.3914 2 -6.58503

1H00 FAP A 1300 45.7151 -10.4621 -0.00487697 -39.9893 10 -4.42022

1H07 MFP A 301 -52.0304 -9.50057 -0.0274728 -51.3736 13 -5.52288

1H0W 207 A 1299 1421.18 7309.09 -0.00343277 -31.361 4 -4.88606

1H1Q 2A6 A 1298 -47.435 -13.4374 -0.000691725 -41.6579 5 -6

1H1R 6CP A 1298 -52.9573 -12.1749 -1.01712e-05 -42.3092 5 -5.63827

1JVP LIG P 301 -38.9988 -5.52558 -0.000301928 -27.3535 1 -5.79588

1KE5 LS1 A 299 -49.9004 -13.9948 -0.005556 -35.9431 3 -6.25181

1KE6 LS2 A 299 -50.0409 -10.9634 -0.00166906 -44.3542 5 -8.24413

1KE7 LS3 A 299 -50.279 -14.2384 -0.00338535 -48.1899 3 -8.05061

1KE8 LS4 A 299 -56.7962 -13.3122 -0.006358 -40.3092 6 -6

1KE9 LS5 A 299 -50.8065 -12.8615 -0.00206488 -39.2094 5 -6.18046

1OGU ST8 A 1298 -54.8363 -11.5228 -0.00263194 -50.89 11 -7.46852

1OI9 N20 A 1298 -51.4655 -11.2116 0.00201023 -41.8592 6 -6.42098

1OIQ HDU A 1299 -32.0251 -9.25888 -0.00607761 -31.7664 2 -5.5376
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O coeficiente de Spearman é calculado sobre a posição de cada valor, ou seja,

classificamos do menor para o maior valor e substituímos o valor numérico pela sua

posição. O coeficiente de Spearman é calculado a partir da seguinte equação:
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onde N é número de medidas, di
2 a diferença ao

quadrado das posições dos valores das variáveis.

PDB Lig Chain Number v_LJ_12_6 v_HB_12_10 v_Elec v_Sol Torsions Experimental
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1DM2 HMD A 400 -36.5876 -9.25629 -0.00870482 -39.4706 1 -7.1549

1E9H INR A 1298 -46.8 -11.6862 -0.0134967 -39.4057 3 -6.66254

1FVT 106 A 299 -36.5921 -17.2903 -0.0076005 -39.4835 5 -7.22185

1FVV 107 A 501 -64.2136 -19.6085 -0.00588425 -46.5535 4 -8

1GII 1PU A 501 -40.9405 -13.6773 0.00122036 -38.3914 2 -6.58503

1H00 FAP A 1300 45.7151 -10.4621 -0.00487697 -39.9893 10 -4.42022

1H07 MFP A 301 -52.0304 -9.50057 -0.0274728 -51.3736 13 -5.52288

1H0W 207 A 1299 1421.18 7309.09 -0.00343277 -31.361 4 -4.88606

1H1Q 2A6 A 1298 -47.435 -13.4374 -0.000691725 -41.6579 5 -6

1H1R 6CP A 1298 -52.9573 -12.1749 -1.01712e-05 -42.3092 5 -5.63827

1JVP LIG P 301 -38.9988 -5.52558 -0.000301928 -27.3535 1 -5.79588

1KE5 LS1 A 299 -49.9004 -13.9948 -0.005556 -35.9431 3 -6.25181

1KE6 LS2 A 299 -50.0409 -10.9634 -0.00166906 -44.3542 5 -8.24413

1KE7 LS3 A 299 -50.279 -14.2384 -0.00338535 -48.1899 3 -8.05061

1KE8 LS4 A 299 -56.7962 -13.3122 -0.006358 -40.3092 6 -6

1KE9 LS5 A 299 -50.8065 -12.8615 -0.00206488 -39.2094 5 -6.18046

1OGU ST8 A 1298 -54.8363 -11.5228 -0.00263194 -50.89 11 -7.46852

1OI9 N20 A 1298 -51.4655 -11.2116 0.00201023 -41.8592 6 -6.42098

1OIQ HDU A 1299 -32.0251 -9.25888 -0.00607761 -31.7664 2 -5.5376
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ρ = 1 − 6
σi=1
N di

2

N N2 − 1



Nossa hipótese a ser testada pelo coeficiente de correlação é que as variáveis dos

potenciais e log(IC50) estão relacionados, ou seja, quanto menor o valor do potencial,

menor o log(IC50). O tamanho da nossa amostra é N = 20. Usaremos o programa

Molegro Data Modeller (MDM) para análise da planilha de dados.
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PDB Lig Chain Number v_LJ_12_6 v_HB_12_10 v_Elec v_Sol Torsions Experimental

1DI8 DTQ A 500 -32.1699 -13.4059 -0.000447638 -33.9287 5 -6

1DM2 HMD A 400 -36.5876 -9.25629 -0.00870482 -39.4706 1 -7.1549

1E9H INR A 1298 -46.8 -11.6862 -0.0134967 -39.4057 3 -6.66254

1FVT 106 A 299 -36.5921 -17.2903 -0.0076005 -39.4835 5 -7.22185

1FVV 107 A 501 -64.2136 -19.6085 -0.00588425 -46.5535 4 -8

1GII 1PU A 501 -40.9405 -13.6773 0.00122036 -38.3914 2 -6.58503

1H00 FAP A 1300 45.7151 -10.4621 -0.00487697 -39.9893 10 -4.42022

1H07 MFP A 301 -52.0304 -9.50057 -0.0274728 -51.3736 13 -5.52288

1H0W 207 A 1299 1421.18 7309.09 -0.00343277 -31.361 4 -4.88606

1H1Q 2A6 A 1298 -47.435 -13.4374 -0.000691725 -41.6579 5 -6

1H1R 6CP A 1298 -52.9573 -12.1749 -1.01712e-05 -42.3092 5 -5.63827

1JVP LIG P 301 -38.9988 -5.52558 -0.000301928 -27.3535 1 -5.79588

1KE5 LS1 A 299 -49.9004 -13.9948 -0.005556 -35.9431 3 -6.25181

1KE6 LS2 A 299 -50.0409 -10.9634 -0.00166906 -44.3542 5 -8.24413

1KE7 LS3 A 299 -50.279 -14.2384 -0.00338535 -48.1899 3 -8.05061

1KE8 LS4 A 299 -56.7962 -13.3122 -0.006358 -40.3092 6 -6

1KE9 LS5 A 299 -50.8065 -12.8615 -0.00206488 -39.2094 5 -6.18046

1OGU ST8 A 1298 -54.8363 -11.5228 -0.00263194 -50.89 11 -7.46852

1OI9 N20 A 1298 -51.4655 -11.2116 0.00201023 -41.8592 6 -6.42098

1OIQ HDU A 1299 -32.0251 -9.25888 -0.00607761 -31.7664 2 -5.5376
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A planilha com os dados inseridos no programa MDM estão mostradas abaixo.
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Para calcularmos o coeficiente de correlação de Spearman, clicamos em Modelling-

>Bivariate Statatistics... Como mostrado abaixo.
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Temos o novo menu mostrado abaixo. Nesta janela iremos selecionar os eixos para

calcularmos a correlação. O eixo x (First column) será a coluna experimental. O eixo y

(Second column) será a coluna do potencial calculado (Lennard-Jones e outros)
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Escolhemos os dados experimentais (Experimental).
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Depois escolhemos o potencial de Lennard-Jones (v_LJ_12_6) para o eixo y.
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O programa MDM gera o gráfico de dispersão e calcula os coeficientes de correlação,

como mostrado abaixo. Podemos ver que o valor do coeficiente de Spearman (ρ) está

baixo, por volta de 0,36. Esperamos valores próximos de 1.
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Repetimos o processo para os outros potenciais. Para o potencial de ligação de

hidrogênio (v_HB_12_10), houve um aumento da correlação, pouco acima de 0,50.
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O potencial eletrostático tem baixa correlação, ρ = 0,0135338.
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O potencial de solvatação apresenta correlação de 0,39.
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O número de ângulos de torção não é um potencial, mas podemos verificar a

correlação com o log(IC50), neste caso é baixa, por volta de 0,18.

43

Previsão de Afinidade de CDKs



Uma forma de melhorarmos o poder de previsão do modelo computacional é

considerarmos uma equação que combina vários potenciais num único modelo.

Chamamos este modelo de função escore que pode ser expresso por uma equação.

Nesta equação cada potencial tem um peso que aproxima o valor previsto da afinidade

(predicted binding affinity) (PBA) do valor experimental (log(IC50)) o que aumenta a

correlação do PBA com o valor experimental da afinidade. A equação do PBA tem a

forma mostrada abaixo.

PBA = α0 α1V_LJ_12-6 + α2V_HB_12=10 + α3V_Elec + α4V_Sol + α5Torsions
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Os valores de α’s são determinados de forma a aproximar o valor previsto (PBA) do

valor experimental (log(IC50)). São usados métodos de aprendizado de máquina para

a determinação dos pesos.



Podemos usar o programa MDM para gerarmos o modelo (função escore). Para isto

clique em Modelling->Multiple Linear Regression...

45

Previsão de Afinidade de CDKs



Teremos um novo menu onde temos que escolher a variável alvo (Target variable)

também chamada de variável dependente, é a variável Experimental. Depois de

escolhermos a variável Experimental clicamos no botão Next.
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Agora escolhemos os descritores (descriptors) que são as variáveis independentes que

receberão o peso. No caso escolheremos: v_LJ_12_6, v_HB_12_10, v_Elec, V_Sol e

Torsions, como mostrado abaixo. Depois clicamos no botão Next.
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Deixamos o algoritmo como “Multiple Linear Regression” e depois clicamos no botão

Next.
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Deixamos a opção “Using ‘CDK_IC50_20_structures’(subset: All) as traning set” clicada

e depois clicamos no botão Start.
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Depois clicamos OK.
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Veja que temos uma nova coluna na planilha, destacada em verde. Esta coluna traz os

valores previstos pelo novo modelo. Podemos calcular a correção.
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Clique em Modelling->Bivariate Statistics...
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Escolhemos para First column a coluna Experimenal e no Second column MLR-Train

(5D). Como mostrado abaixo.
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Veja que a correlação de Spearman (ρ) subiu significativamente, temos um ρ de

0,783459. Para termos o modelo, clicamos no botão Close.
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Agora no Workspace Explorer temos acesso ao modelo.

55

Previsão de Afinidade de CDKs



Colocando-se o cursor sobre o modelo, clicamos com o botão da direita do mouse (no

Windows) sobre o MLR (50)->Show details..., como mostrado abaixo.
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Na nova janela, clicamos no botão Model.
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Agora temos a equação do novo modelo, veja que cada potencial tem um peso. Os

pesos foram determinados de forma a aproximar ao máximo o valor previsto do

experimental.
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Moléculas 

puras

Base de dados 

moleculares

Cálculo da 

afinidade 

proteína-ligante 

teórico

Seleção dos 

melhores 

resultados

Testes in vitro

Seleção de alvo 

molecular

Simulações de 

docking

Testes in vivo

in silico

in vitro

in vivo

Neste fluxograma, a seleção dos resultados do virtual screening é

realizada a partir da análise da função score, no caso da CDK citada.

Virtual Screening
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