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O que é desenho de fármacos baseado em

computador?

Como podemos quantificar proteína-ligante?

Como podemos determinar computacionalmente 

a afinidade proteína-ligante?

Como podemos identificar potenciais novos

inibidores para uma proteína alvo?
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Muitos fármacos são desenvolvidos a

partir do uso de simulações

computacionais, inclusive baseados

nos algoritmos evolucionários (EAs).

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.

Especificamente, parte da 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 essência 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)

Fonte da imagem: http://www.sciencephoto.com/media/215959/enlarge

Acesso em: 14 de abril de 2015.
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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 implementação do

EA para docking molecular, as

posições do inibidor (chave) são

geradas aleatoriamente (indivíduos do

EA). Depois selecionamos as

melhores posições (posições pais)

(operador seleção). No passo

seguinte operamos o cruzamento

entre as melhores posições (operador

crossover), gerando as posições

filhos. Aplicamos de forma aleatória

mutações às posições filhos

(operador mutação). Selecionamos

os melhores, entre pais e filhos 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 implementação dos algoritmos

evolucionários para a simulação de docking

está disponível em diversos programas de

computador, tais como ArgusLab, AutoDock,

iGemDock., GAsDock, GOLD, Molegro

Virtual Docker entre outros. Esses

programas são usados por laboratórios

farmacêuticos e acadêmicos no

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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Links para download de alguns programas de

docking baseados em algoritmos evolucionários

http://gemdock.life.nctu.edu.tw/dock/download.php

http://www.arguslab.com/arguslab.com/ArgusLab.html

http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/GoldSuite/Pages/GOLD.as

px

http://gemdock.life.nctu.edu.tw/dock/download.php
http://www.arguslab.com/arguslab.com/ArgusLab.html
http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/GoldSuite/Pages/GOLD.aspx


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.

Interação Proteína-Ligante
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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

E
n

e
rg

ia

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 desta 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). 12
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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, o sistema apresenta 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
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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. 15
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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.

Inibidores da Protease do HIV
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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. Essa 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
Kd 

)ln(

)ln()ln(

)
]][[

][
ln(

dbinding

d
d

binding

binding

K

K
K

RTG

RT
1

RTG

LP

PL
RTG
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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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A função ajuste ou escore, usada pelo programa Molegro Virtual Docker (Thomsen &

Christensen, 2006) é chamada MolDock Score. Esta função é uma aproximação da

energia de interação entre o ligante e a proteína alvo. Usamos as coordenadas

atômicas do ligante e da proteína, bem como, eventualmente, co-fatores e moléculas

de água para calcular a função escore. Assim, a entrada da função do MolDock Score

é o sistema biológico em estudo, ou seja, proteína, ligante, co-fatores e água. A saída é

o valor da função calculada para o sistema biológico. No caso do docking, temos o

cálculo da função MolDock Score para cada posição possível do ligante (pose). É a

função que é usada como critério de seleção das poses.

22

MolDock Scoring

Function
Sistema 

biológico
Score

Função MolDock Score

Thomsen R., Christensen M.H. MolDock: a new technique for highaccuracy molecular docking. J. Med. Chem., 2006, 49, 3315-21.



Abaixo temos a seleção da função MolDock Score do programa MVD. Na opção

mostrada, temos a seleção de termos de energia do ligante (Internal ES, Internal HB,

Sp2-Sp2 torsions e Displaceable Water com Entropy Reward de 0,50).
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Função MolDock Score (MVD)



A função MolDock Score é definida da seguinte forma:

Escore = Einter + Eintra

Onde Escore é a função MolDock Score, Einter é a energia de interação intermolecular

(proteína e ligante) e Eintra é a energia intramolecular (ligante).

Abaixo temos a equação da Einter ,

Onde EPLP é o termo de energia PLP (piecewise linear potential) e o segundo termo

leva em conta as interações eletrostáticas intermoleculares. N e M são os números de

átomos do ligante e da proteína, respectivamente. Os termos qi e qj são as cargas

dos átomo i e j, respectivamente. O termo rij indica a distância interatômica entre os

átomos i e j. São considerados átomos diferentes de hidrogênio na somatória, incluindo

co-fatores, se presentes. 24
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Função MolDock Score (equação) 



A função que vimos no slide anterior, usa o símbolo  para representar somatória, é

uma forma condensada de representarmos somas. Por exemplo, podemos colocar a

soma dos 10 primeiros números naturais da seguinte forma:

Soma = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Ou podemos representar de forma condensada:

Veja, se expandirmos a somatória acima, temos a soma dos números, como indicado

abaixo:
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10

1i

i Soma 

Função MolDock Score (um olhar matemático) 

10987654321
10

1

 
i

i Soma 



A representação na forma de somatória facilita a notação, por exemplo, se queremos

representar a soma dos quadrados dos 10 primeiros número naturais,

Soma dos quadrados = 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + 102

Na forma condensada temos:

Expandindo-se a soma temos:
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10

1

2  
i

i quadrados dosSoma

Função MolDock Score (um olhar matemático) 

2222222222
10

1

2 10987654321  
i

iquadradosdosSoma



Voltando para a energia intermolecular, mostrada pela equação a seguir:

O termo eletrostático, dentro da circunferência vermelha, usa um esquema de

atribuição de cargas completas e parciais aos átomos (qi e qj), conforme mostrado na

tabela abaixo.
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Carga Átomos dos ligantes Átomos da proteína

0,5 N no grupo –C(NH2)2 His (ND1 e NE2)

Arg (NH1 e NH2)

1,0 N nos grupos –N(CH3)2 e 

–(NH3)

Lys (NZ)

-0,5 O nos grupos –COO, –SO4,  –

PO2 e –PO2–

Asp (OD1 e OD2)

Glu (OE1 e OE2)

-0,66 O no grupo –PO3

-0,33 O no grupo –SO3

-1,0 O no grupo –SO2NH

Função MolDock Score (termo eletrostático)
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As figuras abaixo ilustram os aminoácidos que apresentam carga na cadeia lateral.
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ND1

NE2

CE1 CG
CD2

CB

CA N

C

O

Histidina (carga = 0,5)

NH2

NH1

CA

CB

CG

CD

N

NE

O

C

CZ

O

C

N

CA

CB

CG

CD

CENZ OE2

OE1 CD

CA

CB
CG N

O

C

Lisina (carga = 1,0)

Arginina (carga = 0,5)

CA

CB

CG

OD1

OD2C

O

N

Função MolDock Score (termo eletrostático)

Aspartato (carga = -0,5)

Glutamato (carga = -0,5)



O termo EPLP usa a mesma função para interações estéricas (van der Waals) e de

ligações de hidrogênio. A variação está nos parâmetros da função, que está dividida

em pedaços, para cada faixa de distância interatômica, indicada por rij.
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Função MolDock Score (PLP)

EPLP =
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3ij1

1

1

12

1ij1

1

ij0

0












2ij1

1ij
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3ij2 R  rR para 

4ij3 R  rR para 

4ij R  r para 



Temos valores de R1, R2, R3, R4, A1 e A0 distintos para as interações de van der Waals

e ligações de hidrogênio, como mostrado na figura abaixo.
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R1 R2 R3 R4 A1 A0

R1 R2 R3 R4

E
P

L
P

Função MolDock Score (PLP)



Um par de átomos é considerado como participante de ligação de hidrogênio, se há um

átomo doador de hidrogênio, como oxigênio, nitrogênio e enxofre e um outro aceitador.

Para o cálculo da função escore PLP, são usados os critérios indicados na tabela

abaixo. A implementação da PLP para o cálculo da energia da interação de ligação de

hidrogênio é dependente da distância interatômica. Tal situação leva a uma cálculo

rápido da interação, mas não é realista do ponto de vista físico, visto que a ligação de

hidrogênio depende da orientação relativa dos átomos.
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Função MolDock Score (PLP)

Tipo de participante da ligação de H Átomo

Aceitador N e O sem H ligados

Doador N e S com um ou mais Hs ligados

Ambos O com um H ligado ou O em moléculas 

de água

Apolar Todos os outros átomos



Para levarmos em conta a direção na ligação de hidrogênio, um fator de correção

(Hfactor) é multiplicado pela energia calculada para a ligação de hidrogênio. As figuras

abaixo ilustram a geometria da ligação de hidrogênio.

D: átomo doador de hidrogênio

A: átomo aceitador de hidrogênio

AA: átomo antecessor do aceitador de ligação de hidrogênio

: ângulo entre D-H-A

: ângulo entre H-A-AA

: ângulo entre D-A-AA 32

Função MolDock Score (PLP)

D H

AA

A

D H

AA

A

D H

AA

AAHD 

AAAH 

AAAD 

AHD 

AAAH 

AAAD 



A equação abaixo ilustra o fator Hfactor que é uma função do tipo rampa,

Os ângulos indicados entre parênteses são os valores mínimos (Amin) e máximo (Amax),

respectivamente. O Hfactor varia entre 0 e 1, assim em situações angulares

desfavoráveis à formação da ligação de hidrogênio, o Hfactor será zero, em situações

favoráveis o valor final é “1”, ou seja, o termo do EPLP referente à ligação de hidrogênio

fica integralmente considerado.

D: átomo doador de hidrogênio

A: átomo aceitador de hidrogênio

AA: átomo antecessor do aceitador de ligação de hidrogênio

: ângulo entre D-H-A

: ângulo entre H-A-AA

: ângulo entre D-A-AA 33

Função MolDock Score (PLP)

AHD 

AAAH 

AAAD 

     oo

AAAD

oo

AAAH

oo

AHDfactorH 100;90;.100;90;.150;90;  



Os gráficos das funções rampas, para cada um dos ângulos das ligações de

hidrogênio, são mostrados abaixo.
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Função MolDock Score (PLP)
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AAAH 
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 o

AAAD 

 oo

AAAD 100;90;

0 90 100 150 180

D: átomo doador de hidrogênio

A: átomo aceitador de hidrogênio

AA: átomo antecessor do aceitador de ligação de H

: ângulo entre D-H-A

: ângulo entre H-A-AA

: ângulo entre D-A-AA

AHD 
AAAH 

AAAD 

1

0

1

0

1

0
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Função MolDock Score (termo intramolecular)

O último termo da função MolDock Score, é referente à energia interna do ligante

(Eintra), que tem a seguinte forma.

A somatória dupla indica que a soma é realizada para todo par de átomos do ligante,

que esteja a mais de duas ligações de distância. O segundo termo da equação

refere-se à energia de torção, com os parâmetros mostrados na tabela abaixo.

O termo Eclash é uma penalização para átomos próximos, abaixo de 2,0 Å, o valor

assumido neste caso é 1000.

    
 


ligante  i ligante  j  flexíveis  ligações

0     .cos1  )(  clashijPLPintra EmArEE 

Tipo de ligação Θ0 (o) m A

sp2-sp3 0 6 1,5

sp3-sp3 180 3 3,0

sp2-sp2 0 2 3,0
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Função MolDock Score (uso)

Durante uma simulação de docking, o

MVD calcula a função escore e

armazena os valores no arquivo

DockingResults.mvdresults. Além do

MoDock Score, o MVD calcula outros

termos de energia, como interação de

van der Waals e interações eletrostáticas

de longa distância, entre outros. Esses

termos são usados para calcular a

função Rerank Score. Cada termo

energético usado no Rerank Score tem

um peso que está armazenado no

arquivo RerankingCoefficients.txt.

Podemos modificar esses pesos para

obtermos funções escores adequadas

para o sistema biológico que estamos

estudando. Para avaliarmos os

resultados da simulação de docking,

podemos salvar os resultados num

arquivo no formato CSV editando o

arquivo DockingResults.mvdresults.
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Função MolDock Score (uso)

De uma forma geral, podemos selecionar

os seguintes termos:
Moldock Score,

Rerank Score,

Total Interaction Energy Between the Pose and the Target,

Internal Energy of the Pose,

HBond Score,

Ligand Efficiency 1 (MolDock Score Divided by Number of

Heavy Atoms),

Ligand Efficiency 3 (Rerank Score Divided by Number of

Heavy Atoms),

Docking Score (Evaluated Before Post-processing),

Energy Contribution from Non-displaced and Displaced Water

Interactions

Ao lado temos a tabela parcial com os

termos energéticos selecionados.
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Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores

Como exemplo vamos

considerar um conjunto de

estruturas de quinases

resolvidas por cristalografia por

difração de raios X, para as

quais informações sobre a

constante de inibição (Ki)

estavam disponíveis. Foi usado

o algoritmo de evolução

diferencial como algoritmo de

busca (MolDock Optimizer) e as

funções escores MolDock Score,

Rerank Score e HBond Score

para avaliar os resultados.

Nosso objetivo aqui é avaliar se

as funções escores são capazes

de estimar a afinidade do ligante

pela proteína. Usaremos a

função STSCOR do SAnDReS

para uma análise estatística dos

resultados.
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A partir da interface gráfica do

SAnDReS, podemos editar o

arquivo de entrada para a tarefa

de STSCOR. O arquivo de

entrada é o stscor.in. Digitamos

o nome do arquivo no campo

“Input File Name”, conforme

indicado ao lado. O arquivo de

entrada deve estar no diretório

de estruturas, indicado no

campo “Structure Directory”.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Agora clicamos na sequência:

File>Edit Input File, como

mostrado ao lado.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Temos um editor de texto, com as funções básicas de edição. Podemos digitar as

modificações direto na janela de edição e depois salvar o arquivo de entrada e

voltarmos à janela principal, clicando em “Quit”. O arquivo stscor.in traz em cada linha

a identificação do arquivo PDB, bem como do ligante ativo. Além disso, traz em

sequência as seguintes informações: Número de ângulos de torção do ligante,

afinidade experimental, e valores de funções escore, no caso abaixo para três funções.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Temos colunas para os valores do MolDock Score, Rerank Score e Hbond Score, em

destaque nos retângulos vermelhos abaixo. Como o arquivo foi preparado

previamente, não precisamos incluir modificações. Clicamos “Quit”.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Na janela principal do SAnDReS

clicamos na sequência:

ScoreFunc>Statistical analysis of

scoring functions, como

mostrado ao lado. Uma vez

clicada esta opção, o SAnDReS

lerá o arquivo stscor.in e gerará

um arquivo de saída (stscor.log)

com a análise do coeficiente de

correlação de Spearman, entre a

afinidade experimental e os

valores previstos pelas funções

escores. São gerados arquivos

CSV com os valores

experimentais e previstos pelas

funções escores. Esses valores

são armazenados nos arquivos

stscor000.csv, stscor001.csv.....

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Os resultados armazenados no

arquivo stscor.log são mostrados

na janela principal, como na

figura ao lado. Vemos que o

coeficiente de correlação mais

alto é o observado para função

ReRank Score (Scoring function

2).

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Para visualizarmos os gráficos

de dispersão dos valores

experimentais contra os valores

previstos, clicamos na

sequência: ScoreFunct>Plot

results (scatter plot), como

indicado ao lado.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Abaixo temos os três gráficos gerados pelo SAnDReS.

Uma vez escolhida a melhor estratégia para simulação de docking (algoritmo de busca

+ função escore), podemos buscar novos potenciais inibidores para a proteína em

estudo a partir do processo chamado virtual screening (VS). No VS varremos uma

biblioteca de pequenas moléculas, onde procuramos por um novo inibidor.

Uso do SAnDReS para Avaliar Funções Escores
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Na descoberta de fármacos podemos usar as abordagens in silico. Para

isso, temos que ter a estrutura 3D da proteína, que foi selecionada a

partir do conhecimento do sistema biológico. Usamos uma metodologia

chamada docking molecular, para procurarmos “chaves” em potencial

que se encaixem do sítio ativo da enzima. O teste de várias moléculas é

chamado Virtual Screening. As melhores moléculas selecionadas são

submetidas aos testes posteriores.

Virtual Screening
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