
Modelagem Computacional de Sistemas

Prof. Dr. Walter F. de Azevedo Jr.

1

©
 2

0
1

9
D

r.
 W

a
lt
e
r 

F
. 

d
e

 A
z
e

v
e

d
o

J
r.

F
ís

ic
a

 Q
u

â
n

ti
c

a



Na modelagem de sistemas o principal objetivo é gerarmos abstrações capazes de

prever o comportamento de um sistema natural a partir da comparação com

resultados experimentais.
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Na verdade a aplicação de uma abordagem de sistemas ao estudo das ciências

naturais tem como benefício a capacidade de abstração, onde podemos criar

hipóteses para explicar os fenômenos naturais e converter estas hipóteses em

modelos computacionais que podem ser implementados e testados em diferentes

condições. Essa abordagem tem se intensificado nos últimos anos, principalmente

pela liberdade criativa que a modelagem computacional nos proporciona.

3Fonte: https://home.iitm.ac.in/kraman/lab/courses/2013/bt5240
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A modelagem de sistemas é um

aperfeiçoamento do método científico em

si. Classicamente o método científico

elabora hipóteses que são testadas

experimentalmente. Com a modelagem

computacional de sistemas, tanto a

elaboração de hipóteses (modelos

computacionais) quanto os testes das

hipóteses podem ocorrer

computacionalmente.
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Há uma certa controvérsia sobre o termo “sistema”. Boa parte dos pesquisadores da

área definem sistema como a parte da natureza que pode ser isolada, onde

consideramos as entradas e saída do sistema e o processamento da informação no

sistema.

5Fonte: http://cmg.soton.ac.uk/research/categories/life-sciences-simulation/systems-biology/

Acesso em 17 de junho de 2019. 
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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, como descrito para a

CDK2. Usamos uma metodologia chamada docking molecular, para

procurarmos “chaves” em potencial que se encaixem do sítio ativo da

enzima. O teste de várias molécula é chamado Virtual Screening. As

melhores moléculas selecionadas são submetidas aos testes

posteriores.
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Na aplicação dessa abordagem no estudo de macromoléculas biológicas, um passo

fundamental é a elaboração de modelos capazes de prever a energia da molécula.

Esses modelos são chamados campos de força.
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No estudo das interações moleculares, uma informação fundamental refere-se a

energia do sistema. A forma precisa de calcularmos é a partir do uso de mecânica

quântica, tal abordagem é demorada computacionalmente para sistemas que

envolvem milhares de átomos, como proteínas. Assim, uma alternativa é usarmos

equações de potencial para uma estimativa da energia. Os modelos computacionais

usados neste cálculo são chamados campos de força. Tipicamente um campo de força

é uma equação para energia potencial (V) que depende das coordenadas atômicas

(rN), abaixo temos uma equação geral para a energia potencial (V),
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Basicamente temos dois tipos de interações no potencial abaixo, os termos dentro do

retângulo azul indicam termos de energia que envolvem átomos ligados

covalentemente. Os termos dentro do retângulo verde estão relacionados com átomos

não ligados covalentemente.

9

Campo de Força



Campos de força são normalmente usados em programas para simulações de docking

molecular, dinâmica molecular e modelagem molecular. Não há uma “receita” campeã,

e a experiência tem mostrado que cada sistema biológico acaba tendo um modelo

computacional (equação) que melhor se adequa ao sistema.
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Veremos os principais termos e como calcularmos. O primeiro termo da somatória

abaixo leva em conta as ligações covalentes. Por exemplo, sabemos quanto deve ser

a distância entre dois átomos com precisão. Se seu modelo tem uma distância (l)

acima do valor ideal (l0), a energia do sistema sobe. A distância ideal entre dois

átomos é dada por l0 e é tabelada para todos os pares de átomos. Por exemplo,

sabemos a distância ideal de um carbono (C) para o nitrogênio (N), assim este valor

fica como referência para calcularmos o potencial devido à ligação covalente entre o

carbono alfa e o nitrogênio.
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

Abaixo temos o código de um programa (bond_energy_plot.py) para gerar o gráfico da

energia de ligação entre os átomos C e N.
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

Inicialmente importamos bibliotecas com recursos para computação numérica

(NumPy) e outra para elaboração de gráficos (Matplotlib).
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

Depois definimos o valor padrão para o dobro da constante elástica (k_C_N) e a

distância interatômica de equilíbrio entre um carbono (l0) e um nitrogênio.
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

Na sequência criamos um vetor variando entre 0,01 e 5,00. Este vetor será usado para

o eixo da distância interatômica e está em Å.
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

Agora temos a definição da equação para o cálculo da energia, calibrada para

resultados em Joules.
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# This program generates a plot of bond potential energy.

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Set bond parameters for C-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_C_N = 0.0049

l0 = 1.47

# Define array for interatomic distance (in Angstrom) ( 1 Agstrom = 10^10 m)

x = np.linspace(0.01,5.0,100)

# Calculate energy

V_C_N = k_C_N*(x-l0)**2

# Plot stuff

plt.plot(x,V_C_N)

plt.xlabel("Interatomic distance ($\AA$)")

plt.ylabel("Bond energy (10$^{-18}$J)")

plt.grid(True)

plt.show()

plt.savefig("bond_energy.png")

As linhas seguintes definem a geração do gráfico.
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O gráfico gerado é mostrado abaixo. Vemos que o mínimo de energia ocorre quando a

distância interatômica é exatamente igual à distância de equilíbrio (l0 = 1.47Å).
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Vamos ver um código em Python para o cálculo da energia de ligação. Para simplificar

vamos determinar o potencial (VL) somente para a interação entre carbono alfa e

nitrogênio. As distâncias interatômicas serão calculadas a partir da equação abaixo.
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As informações sobre as coordenadas atômicas estão em linhas que iniciam com

ATOM ou HETATM. Abaixo temos a indicação dos campos de uma linha, com

informações sobre o conteúdo de cada parte num arquivo PDB (Protein Data Bank).

ATOM 1 N MET A 1 101.710 112.330 93.759 1.00 48.54 N

Colunas de 1-6 para string com ATOM ou HETATM, é atribuída à variável line[0:6]

Colunas de 7-11 para a ordem do átomo, é atribuída à variável line[6:11]

Colunas de 14-15 para o nome do átomo, é atribuída à variável line[13:15]

Colunas de 18-20 para o nome do aminoácido (ou ligante, ou HOH), é atribuída à variável line[17:20]

Coluna 22 para o identificador da cadeia, é atribuída à variável line[21:22]

Colunas 23-26 para o número do resíduo, é atribuída à variável line[22:26]

Colunas 32-53 para as coordenadas atômicas, são atribuídas às variáveis 

line[30:38], line[38:46], line[46:54]

Colunas 57-60 para a ocupação, é atribuída à variável line[56:60]

Campo de Força (Energia entre Átomos Ligados)



21

As informações sobre as últimas colunas.

Vamos ilustrar com um programa para leitura de arquivos PDB.

Colunas 62-65 para o fator de vibração térmica, é atribuída à variável line[61:65]

Colunas 77-77 para o elemento químico, é atribuída à variável line[76:77]

Além das informações indicadas anteriormente, há o

identificador de segmento (colunas 73-76), atribuído à

variável line[72:76]. Temos, também, a carga elétrica do

átomo (colunas 79-80), atribuída à variável line[78:80].

ATOM 1 N MET A 1 101.710 112.330 93.759 1.00 48.54 N

Campo de Força (Energia entre Átomos Ligados)



Assim o pseudocódigo do programa para determinar potencial dos átomos

covalentemente ligados tem a seguinte forma.
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

O código (bond_energy1.py) está mostrado abaixo.
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

Inicialmente importamos a biblioteca para cálculos numéricos (NumPy).
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

Na sequência definimos valores iniciais para a energia potencial (v_l) e os contadores

de carbonos alfa e nitrogênios. os parâmetros para metade da constante de equilíbrio

(k_ca_n) e a distância de equilíbrio (l0).
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

Depois definimos os parâmetros para metade da constante de equilíbrio (k_ca_n) e a

distância de equilíbrio (l0).
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

Agora lemos o nome do arquivo de entrada e abrimos este arquivo.
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

O loop for faz todo o cálculo da energia potencial (v_l). Veja que só calculamos a

distância depois que foram lidas as coordenadas para os CA e N.
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# Import libraries

import numpy as np

# Set up initial values

v_l = 0

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Set bond parameters for CA-N 

# Taken from Table 3.4 Cotterill R. Introduction to Biophysics. 

# John Wiley & Sons, LTD West Sussex, 2005.

k_ca_n = 0.0049

l0 = 1.47

# Read PDB

pdbFileIn = input("\nType the PDB file name => ")

fo = open(pdbFileIn,"r")

for line in fo:

if line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "CA":

nres_ca = int(line[22:26])

xca,yca,zca = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif line[0:6] == "ATOM  " and line[13:15] == "N ":

nres_n = int(line[22:26])

xn,yn,zn = float(line[30:38]), float(line[38:46]), float(line[46:54])

elif nres_ca == nres_n:

l_ca_n = np.sqrt( (xca-xn)**2 + (yca-yn)**2 + (zca-zn)**2 )

v_l += k_ca_n*(l_ca_n - l0)**2 

nres_ca = 0

nres_n = -1

# Close file

fo.close()

print("Bond Energy for N-CA = ",v_l,"aJ")

Por último fechamos o arquivo PDB e mostramos a energia potencial na tela.
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O próximo termo leva em conta o ângulo de ligações, valores ideais para ângulos de

ligação também são conhecidos. Assim, podemos calcular o ângulo entre os átomos

C-CA-N e comparar com o valor tabelado. O programa para tal cálculo é similar ao

código já visto, com diferença que temos que calcular ângulos agora.
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Campo de Força (Energia entre Átomos Ligados)
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O terceiro termo leva em conta os ângulos diédricos, agora temos quatro átomos para

o cálculo.
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Campo de Força (Energia entre Átomos Ligados)
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Os últimos termos levam em conta o potencial de Lennard-Jones e a interação

eletrostática. O termo eletrostático depende da carga dos átomos envolvidos na

interação. Tanto o potencial de Lennard-Jones quanto o eletrostático variam em

função da distância interatômica, indicada por rij na equação abaixo.
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A interação de van de Waals (Evdw) pode ser expressa pelo potencial de Lennard-

Jones (ELJ) , que é uma aproximação para o cálculo dessa energia de interação. A

função que descreve o potencial de Lennard-Jones é mostrada abaixo. O potencial

está em função da distância entre dois átomos não ligados covalentemente, indicado

por rij. Temos dois termos no potencial. O primeiro (Aij) representa a repulsão entre os

átomos, quando estes estão próximos. O segundo termo (Bij) representa a atração.

Para cada par de átomos temos valores distintos de Aij e Bij . A somatória é feita para

todos os átomos considerados no sistema. Na implementação computacional desta

equação, normalmente usamos um valor de corte para distância, ou seja, pares de

átomos que estão a uma distância maior que um dado valor não são considerados no

cálculo. Um valor típico é de 5 Å.
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Potencial de Lennard-Jones



Uma representação equivalente do potencial de Lennard-Jones (ELJ) é dada pela

equação abaixo. Nesta equação s e  dependem do meio e são normalmente

tabeladas para diferentes pares ij de átomos.

A interação é mais forte quando a distância entre os átomos é igual à soma dos raios

de van der Waals, podemos determinar esta distância derivando a equação acima e

igualando-se a zero, vamos considerar a expressão de Lennard-Jones para dois

átomos.
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Potencial de Lennard-Jones



Derivando-se a equação do potencial de Lennard-Jones com relação à posição, e

igualando-se a zero temos:

Assim vemos que a expressão da distância interatômica (r) para o mínimo de energia

de van der Waals depende só do termo s.
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Potencial de Lennard-Jones



As tabelas abaixo trazem os parâmetros de Lennard-Jones usados para o cálculo do

potencial. O termo /kB está dividido pela constante de Boltzmann, que normalmente é

apresentado nas tabelas sobre dados dos parâmetros de Lennard-Jones.
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Átomo /kB (K) s (Å)

He 10,22 2,58

Ne 35,7 2,79

Ar 124 3,42

Xe 229 4,06

Molécula /kB (K) s (Å)

H2 33,3 2,97

O2 113 3,43

N2 91,5 3,68

Cl2 357 4,12

Br2 520 4,27

CO2 190 4,00

CH4 137 3,82

CCl4 327 5,88

C2H4 205 4,23

C6H6 440 5,27

Fonte do parâmetros de Lennard-Jones: Hinchliffe A.

Molecular Modelling for Beginners.

West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 2003. 410 p.

Fonte da constante de Boltzmann: <

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html >;

Acesso em: 17 de junho de 2019.

Potencial de Lennard-Jones

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html


Multiplicando-se o termo /kB pela constante de Boltzmann (1,3806488 x 10-23 J K-1),

teremos um valor facilmente integrado na equação para implementação

computacional.
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Átomo  (10-23 J) s (Å)

He 14,110231 2,58

Ne 49,289162 2,79

Ar 171,20045 3,42

Xe 316,16858 4,06

Molécula  (10-23 J) s (Å)

H2 45,975605 2,97

O2 156,01331 3,43

N2 126,32937 3,68

Cl2 492,89162 4,12

Br2 717,93738 4,27

CO2 262,32327 4,00

CH4 189,14889 3,82

CCl4 451,47216 5,88

C2H4 283,03300 4,23

C6H6 607,48547 5,27

Potencial de Lennard-Jones

Fonte do parâmetros de Lennard-Jones: Hinchliffe A.

Molecular Modelling for Beginners.

West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 2003. 410 p.

Fonte da constante de Boltzmann: <

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html >;

Acesso em: 17 de junho de 2019.

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html


Vamos preparar o pseudocódigo para o cálculo do potencial de Lennard-Jones. A

equação tem seguinte forma:

Onde os termos de entrada são o epsilon e o s

O pseudocódigo está no quadro abaixo.

Início

Leia (epsilon e s)

Faça o gráfico de ELJ contra r

Fim 
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Potencial de Lennard-Jones



O código fonte (lj1.py) em Python segue abaixo. Inicialmente importamos as

bibliotecas para cálculo numérico (NumPy) e geração de gráficos (Matplotlib).

# This program generates a plot of Lennard-Jones potential.

# It reads the LJ parameters epsilon (in Joules 10**(-23) and s in Angstrom

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy

import matplotlib.pyplot as plt

# Read parameters

s = float (input("Type s (in Angstrom) => "))

epsilon = float(input("Type Epsilon ( in 10**(-23) J)=>"))      

# Calculate r and E_LJ

r = numpy.arange(2.4, 10.0, 0.001)

E_LJ = 4*epsilon*( (s/r)**12 - (s/r)**6 )

# plot stuff

plt.plot(r,E_LJ)

plt.xlabel('Interatomic distance ($\AA$)')

plt.ylabel('Potential energy ( 10$^{-23}$ J )')

plt.title('Lennard-Jones Potential')

plt.grid(True) 

plt.show()

plt.savefig("lj.png")
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Depois lemos os parâmetros necessários para geração do gráfico do potencial de

Lennnard-Jones.

# This program generates a plot of Lennard-Jones potential.

# It reads the LJ parameters epsilon (in Joules 10**(-23) and s in Angstrom

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy

import matplotlib.pyplot as plt

# Read parameters

s = float (input("Type s (in Angstrom) => "))

epsilon = float(input("Type Epsilon ( in 10**(-23) J)=>"))      

# Calculate r and E_LJ

r = numpy.arange(2.4, 10.0, 0.001)

E_LJ = 4*epsilon*( (s/r)**12 - (s/r)**6 )

# plot stuff

plt.plot(r,E_LJ)

plt.xlabel('Interatomic distance ($\AA$)')

plt.ylabel('Potential energy ( 10$^{-23}$ J )')

plt.title('Lennard-Jones Potential')

plt.grid(True) 

plt.show()

plt.savefig("lj.png")
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Na sequência geramos um vetor (array) para o eixo r (distância interatômica) e

implementamos a equação do potencial de Lennard-Jones (E_LJ).

# This program generates a plot of Lennard-Jones potential.

# It reads the LJ parameters epsilon (in Joules 10**(-23) and s in Angstrom

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy

import matplotlib.pyplot as plt

# Read parameters

s = float (input("Type s (in Angstrom) => "))

epsilon = float(input("Type Epsilon ( in 10**(-23) J)=>"))      

# Calculate r and E_LJ

r = numpy.arange(2.4, 10.0, 0.001)

E_LJ = 4*epsilon*( (s/r)**12 - (s/r)**6 )

# plot stuff

plt.plot(r,E_LJ)

plt.xlabel('Interatomic distance ($\AA$)')

plt.ylabel('Potential energy ( 10$^{-23}$ J )')

plt.title('Lennard-Jones Potential')

plt.grid(True) 

plt.show()

plt.savefig("lj.png")
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Por último temos os comandos para gerar o gráfico do potencial de Lennard-Jones.

# This program generates a plot of Lennard-Jones potential.

# It reads the LJ parameters epsilon (in Joules 10**(-23) and s in Angstrom

# Dr. Walter F. de Azevedo Jr. Date: June 17, 2019.

# azevedolab.net

# Import libraries

import numpy

import matplotlib.pyplot as plt

# Read parameters

s = float (input("Type s (in Angstrom) => "))

epsilon = float(input("Type Epsilon ( in 10**(-23) J)=>"))      

# Calculate r and E_LJ

r = numpy.arange(2.4, 10.0, 0.001)

E_LJ = 4*epsilon*( (s/r)**12 - (s/r)**6 )

# plot stuff

plt.plot(r,E_LJ)

plt.xlabel('Interatomic distance ($\AA$)')

plt.ylabel('Potential energy ( 10$^{-23}$ J )')

plt.title('Lennard-Jones Potential')

plt.grid(True) 

plt.show()

plt.savefig("lj.png")
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Como ilustração vamos considerar um sistema formado por dois átomos de hélio, este

sistema tem s = 2,58 Å e  = 14,110231 x 10-23 J, o gráfico do potencial de Lennard-

Jones para estes valores é mostrado abaixo.

Assim temos o rmin = 1,1225.2,58 = 2,896 Å, como podemos confirmar no gráfico.
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Gere os gráficos do potencial de Lennard-Jones para os pares de átomos indicados

abaixo. Verifique para cada gráfico o valor de rmin.
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Átomo  (10-23 J) s (Å)

Ne 49,289162 2,79

Ar 171,20045 3,42

Xe 316,16858 4,06

Molécula  (10-23 J) s (Å)

H2 45,975605 2,97

O2 156,01331 3,43

N2 126,32937 3,68

Cl2 492,89162 4,12

Br2 717,93738 4,27

CO2 262,32327 4,00

CH4 189,14889 3,82

CCl4 451,47216 5,88

C2H4 283,03300 4,23

C6H6 607,48547 5,27

Potencial de Lennard-Jones

Fonte do parâmetros de Lennard-Jones: Hinchliffe A.

Molecular Modelling for Beginners.

West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 2003. 410 p.

Fonte da constante de Boltzmann: <

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html >;

Acesso em: 17 de junho de 2019.

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html


A tabela abaixo ilustra os raios de van der Waals dos principais átomos encontrados

em fármacos. Estes podem ser obtidos a partir da distância interatômica observada

entre átomos não ligados covalentemente. Para isto determinam-se as estruturas

cristalográficas, onde o retículo cristalino indica os valores experimentais destes raios.

Átomo Raio de van der Waals (Å) Abundância aproximada em drogas (%)

H 1,20

C 1,85 37,2

O 1,40 7,6

N 1,54 4,8

P 1,90 0,7

S 1,85 0,6

F 1,35 0,5

Cl 1,81 0,5

Fonte: Schneider, G. & Baringhaus, K. –H. Molecular Design. Concepts and Applications. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 

Weinheim, 2008, pp 4. 45
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Resultados do Re-docking

EScore = Eintra + Einter
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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. 48
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Função MolDock Score (equação) 



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.

49

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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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)
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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 54

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 55

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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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.



59

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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Resultados do Re-docking
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Resultados do Re-docking
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Pose
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O programa rmsd_pdb.py calcula o RMSD para dois arquivos PDB. O código fonte da

função main() para o cálculo do RMSD. Inicialmente o código lê os nomes dos

arquivos de entrada.

def main():

# Read file names

my_file1 = input("\nType first PDB file name => ")

my_file2 = input("\nType second PDB file name => ")

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x1,y1,z1 = read_PDB_return_coord(my_file1)

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x2,y2,z2 = read_PDB_return_coord(my_file2)

# Call calc_rmsd()

rmsd = calc_rmsd(x1,y1,z1,x2,y2,z2)

# Get the size of the array

n = len(x1)

# Show results

print("\nDocking RMSD = %6.3f"%rmsd," A for %5d"%n," atoms.")

main()
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Em seguida a função read_PDB_return_coord() é evocada duas vezes. Assim temos

as coordenadas para a posição cristalográfica e para pose.

def main():

# Read file names

my_file1 = input("\nType first PDB file name => ")

my_file2 = input("\nType second PDB file name => ")

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x1,y1,z1 = read_PDB_return_coord(my_file1)

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x2,y2,z2 = read_PDB_return_coord(my_file2)

# Call calc_rmsd()

rmsd = calc_rmsd(x1,y1,z1,x2,y2,z2)

# Get the size of the array

n = len(x1)

# Show results

print("\nDocking RMSD = %6.3f"%rmsd," A for %5d"%n," atoms.")

main()
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Por último a função calc_rmsd() é evocada e retorna o valor de RMSD que é mostrado

na tela.

def main():

# Read file names

my_file1 = input("\nType first PDB file name => ")

my_file2 = input("\nType second PDB file name => ")

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x1,y1,z1 = read_PDB_return_coord(my_file1)

# Call read_PDB_return_coord() to get atomic coordinates as arrays

x2,y2,z2 = read_PDB_return_coord(my_file2)

# Call calc_rmsd()

rmsd = calc_rmsd(x1,y1,z1,x2,y2,z2)

# Get the size of the array

n = len(x1)

# Show results

print("\nDocking RMSD = %6.3f"%rmsd," A for %5d"%n," atoms.")

main()
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A função read_PDB_return_coord() recebe o nome do arquivo PDB (pdb_in) que é

aberto e as coordenadas lidas e retornadas como arrays.

def read_PDB_return_coord(pdb_in):

"""Function to read atomic coordinates from a PDB file"""

# Import libraries

import sys

import numpy as np

# Setup empty lists

x = []

y = []

z = []

# Try to open PDB file

try:

my_PDB_fo = open(pdb_in,"r")

except IOError:

sys.exit("\nI can't file "+pdb_in+" file!")

# Looping through PDB file

for line in my_PDB_fo:

if line[0:6] == "HETATM" or line[0:6] == "ATOM ":

if line[13:14] != "H":

x.append(float(line[30:38]))

y.append(float(line[38:46]))

z.append(float(line[46:54]))

# Convert list to array

x_coord = np.array(x)

y_coord = np.array(y)

z_coord = np.array(z)

# Return arrays

return x_coord, y_coord, z_coord
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A função calc_rmsd() usa as coordenadas do ligante e da pose para calcular o RMSD.

A função é basicamente a implementação da equação abaixo.

def calc_rmsd(x1,y1,z1,x2,y2,z2):

"""Function to calculate RMSD"""

# Import library

import math

# Set count to zero

sum_d2 = 0

# Assign len(x1) to n (size of array)

n = len(x1)

# Looping through all atomic coordinates to calculate sum of d2

for i in range(n):

# Calculate the square of Euclidian distance between two points

d2 = ( x1[i] - x2[i] )**2 + (y1[i] - y2[i])**2 + (z1[i] - z2[i])**2 

sum_d2 += d2

# If n> 0 calculate rmsd

if n > 0 :

rmsd = math.sqrt(sum_d2/n)

else:

rmsd = None

# Return rmsd

return rmsd 68
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G
Gráfico de dispersão entre MolDock Score e RMSD para a estrutura 4ACM
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Gráfico de dispersão entre MolDock Score e RMSD para 30 estruturas de CDK
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Gráfico de dispersão entre MolDock Score e RMSD para 30 estruturas de CDK
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Podemos usar as funções escores (MolDock Score e outras) para montar uma nova

função escore, onde cada termo (x1, x2 e x3 ) do polinômio abaixo seria uma função

escore do Programa MVD. Assim, podemos usar métodos de aprendizado de máquina

para determinar o peso relativo de cada variável explanatória. Desta forma obtermos

uma função escore mais adequada para o sistema que estamos simulando.

Na equação abaixo ’s são os pesos relativos de cada termo obtido

por regressão linear múltipla.

2

39

2

28

2

17326

3152143322110

.....

.......

xxxxx

xxxxxxxscore
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Abaixo temos um polinômio obtidos por métodos de aprendizado de máquina para prever

a afinidade do ligante (log(Ki)) a partir de 3 funções escores do MVD.

Aprendizado de Máquina
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