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RESUMO

MUNIZ, H.S. Métodos híbridos em docagem molecular: implementação, validação e
aplicação. 2018. 111 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

A modelagem das interações entre macromoléculas e ligantes ainda se depara com diversos

desa�os na área de desenho de fármacos assistidos por computador. Apesar do crescimento

da área, temas como a �exibilidade do receptor, funções de pontuação e solvatação ainda

têm sido alvo de intensa investigação na comunidade cientí�ca. Com o objetivo de analisar

a interação em milhares ou milhões de complexos, é imprescindível uma boa harmonização

entre o custo computacional e a acurácia dos métodos computacionais que permitem a classi-

�cação de ligantes de acordo com a energia de interação. O LiBELa (Ligand Binding Energy

Landscape) é um programa de docagem molecular com abordagem híbrida, ou seja, utiliza

informações do ligante e do receptor durante o processo de docagem. Inicialmente, as carac-

terísticas estéricas e eletrostáticas de um ligante de referência (cristalográ�co, por exemplo)

são utilizadas nos cálculos de similaridade e sobreposição, obtendo assim uma conformação

inicial pré-otimizada do ligante testado. Em seguida, a energia de interação é minimizada

no sítio ativo de receptor a partir de potenciais energéticos. Quatro funções de pontuação

baseadas em campo de força foram testadas e otimizadas, compostas por potenciais de van

der Waals, de Coulomb, e uma função empírica de solvatação denominada função de Stouten-

Verkhivker (SV). A �exibilidade do sistema foi tratada através da geração de confôrmeros

que amostram os graus de liberdade dos ligantes descritos como semi-rígidos e através de po-

tenciais atenuados que suavizam a superfície de energia de interação, permitindo interações

em distâncias interatômicas antes repulsivas. Como ponto de partida, os métodos imple-

mentados no programa LiBELa demonstraram resultados satisfatórios nos testes de cross-

e self-docking, mostrando ser uma ferramenta e�ciente em encontrar os modos de ligação

cristalográ�cos de forma equivalente ou até melhor às dos programas comparados. Através

de testes de enriquecimento nos conjuntos de dados DUD, DUDE e CM-DUD, foram oti-



mizadas de forma sistemática as constantes dielétrica, do termo de solvatação, e dos termos

de atenuação. Também foi realizado um paralelo entre as funções de pontuação, incluindo

a atenuação e o termo de solvatação. Estes mesmos testes mostraram resultados superiores

do LiBELa de 39% e 15% em comparação com um programa baseado puramente no receptor

(DOCK 6.6), relativo à média da área sob a curva em escala semi-logarítmica nas bases de

dados DUDE e DUD respectivamente. Apesar da função de solvatação SV implementada no

LiBELa apresentar boa correlação com dados experimentais (r=0,72) e com o modelo Zou

GB de solvatação (r=0,88), não apresentou correlação signi�cativa com os métodos GB e

PB implementados no pacote de programas disponível no AmberTools. Comparadas às fun-

ções de pontuação do LiBELa, as funções com correção para solvatação apresentaram pior

enriquecimento, salvo alguns alvos especí�cos. Por �m, foram realizados ensaios de docagem

molecular utilizando como alvo uma enzima β-galactosidase da família GH42, cuja estru-

tura fora resolvida em nosso grupo. Os resultados permitiram conclusões acerca de como o

modo de ligação interfere na preferência de ligação entre dissacarídeos de ligações glicosídicas

distintas, consistentes com dados experimentais de ensaios cinéticos de ligação.

Palavras-chave: Docagem molecular. Função de pontuação. Solvatação. Interações receptor-
ligante.



ABSTRACT

MUNIZ, H.S. Hybrid methods in molecular docking: implementation, validation and
application. 2018. 111 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

Modeling the interactions between macromolecules and ligands still faces several challenges

in the computer-aided drug design area. Despite the growth in the area, subjects such as

receptor �exibility, scoring functions and solvation still have been widely explored in the sci-

enti�c community. In order to analyze the interaction for thousands or millions of complexes,

a good harmonization between the computational cost and the accuracy of the calculation

methods in molecular docking programs is essential. LiBELa (Ligand Binding Energy Land-

scape) is a hybrid approach program that uses both ligand and receptor information for

ligand docking. Initially, the steric and electrostatic characteristics from a reference binder

(crystallographic, for example) are used to similarity and overlay calculations, thus obtain-

ing an initial conformation of the ligand tested. Then, within the receptor's active site, the

interaction energy is minimized using energetic potentials. Four force �eld-based scoring

functions were tested and optimized, composed of van der Waals and Coulomb potentials

and an empirical solvation function called Stouten-Verkhivker (SV). Concerning the system

�exibility, besides the confomers generation that sample the degrees of freedom for semi-rigid

ligands, attenuated potentials smooth the energy surface allowing interactions between pre-

viously repulsive interatomic distances. As a starting point, LiBELa performed satisfactorily

in the cross- and self-docking tests, showing that is an e�cient tool to reproduce crystal-

lographic binding modes equivalently to or even better than reference programs. Through

enrichment of DUD, DUDE and CM-DUD datasets, the dielectric constant, solvation and

softening terms were systematically optimized. It also allowed a parallel between scoring

functions, including attenuation and solvation term. Finally, it revealed the LiBELa showed

an enhancement of 39% and 15% as compared to the purely receptor-based program DOCK

6.6, relative to the mean of the area under the curve on a semi-logarithmic scale in the



DUDE and DUD databases respectively. Although the SV solvation function implemented

in LiBELa showed good correlations with experimental data (r = 0.72) and with the Zou

GB / SA solvation method implemented in DOCK6 (r = 0.88), it did not show signi�cant

correlation with the GB/SA and PB/SA methods implemented in AmberTools. Comparing

all the LiBELa tested scoring functions, those including solvation correction showed worse

enrichments, except for some speci�c targets. Finally, molecular docking experiments using

LiBELa were conducted with a β-galactosidase from GH42 family, whose structure was solved

in our group. The results allowed conclusions concerning how the binding mode interferes the

preference for some disaccharides of distinct glycosidic bonds, consistent with experimental

data from kinetic assays.

Keywords: Molecular docking. Scoring functions. Solvation. Receptor-ligand interactions.
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Capítulo 1

Introdução

O processo de descoberta de novos agentes terapêuticos, ou simplesmente fármacos, é um pro-

cesso tipicamente lento e custoso. Este processo passa pela identi�cação de alvos moleculares

que são tipicamente macromoléculas biológicas (usualmente receptores proteicos ou enzimas)

que regulam processos fundamentais envolvidos no processo da patologia. Em seguida, mo-

léculas capazes de interagir com estes alvos (ligantes) são identi�cadas e otimizadas para

que tenham alta e�ciência de interação. Finalmente, o composto �líder� (lead compound)

otimizado segue para testes de toxicidade e para a avaliação clínica. Todo o processo de

desenvolvimento pode levar entre 8-15 anos, com custos da ordem de centenas de milhões até

um bilhão de dólares.1

Um aliado importante neste processo de desenvolvimento de fármacos é o co-

nhecimento da estrutura tridimensional do alvo molecular. De fato, pouco tempo após a

publicação do trabalho de Perutz e colaboradores em 1960, reportando a determinação da

primeira estrutura cristalográ�ca de uma macromolécula biológica (hemoglobina), a ideia

de se desenhar compostos que se ajustassem ao sítio ativo deste receptor já começava a ser

explorada.2,3 Desta forma, nascia o desenho de fármacos baseado na estrutura do receptor

(Structure-Based Drug Design, SBDD), que permanece como uma ferramenta importante até

os dias atuais para a descoberta e otimização de novos agentes terapêuticos.4

Apesar dos anos de desenvolvimento e dos diversos casos de sucesso na área, muitos

desa�os importantes ainda existem para o desenho de novos fármacos baseado na estrutura

do receptor. Dois aspectos importantes neste contexto são a modelagem das interações entre

receptor e ligante de forma quantitativa e a busca conformacional por ligantes no sitio ativo

do receptor, garantindo uma amostragem apropriada. Diversos programas (softwares) tem

sido desenvolvidos, especialmente a partir dos anos 1980, a �m de tratar estes desa�os de

forma adequada. Esta estratégia computacional para se buscar um ajuste de um ligante, ou
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possível ligante, no sítio ativo de um receptor é denominada docking ou docagem molecular.

1.1 Docagem molecular

A docagem, ou docking molecular, é um método computacional que encontra modos de

ligação mais prováveis entre um ligante e um receptor macromolecular biológico, permitindo

estimar a energia de interação a partir de funções de pontuação ou de scoring.5 Esta avaliação

tem por objetivo �nal traçar uma correlação entre uma boa interação entre ligante e receptor

e uma elevada atividade biológica. Para esta �nalidade, são necessários (i) uma descrição

do sistema biológico, (ii) uma descrição das interações entre moléculas e, (iii) um modelo

computacional e�ciente.

Os sistemas, normalmente compostos por um receptor macromolecular (tipica-

mente uma proteína) e um potencial ligante, são tipicamente descritos como modelos atô-

micos tridimensionais, isto é, um conjunto de coordenadas atômicas. A determinação da

estrutura do receptor usualmente apoia-se em técnicas como a cristalogra�a de raios-X, a

ressonância magnética nuclear (RMN) ou a microscopia eletrônica. Além disso, em uma

abordagem normalmente menos precisa, ferramentas de modelagem molecular utilizam-se de

estruturas de moléculas homólogas presentes em bancos de dados e, partindo da informa-

ção da estrutura primária (sequência da proteína), são capazes de gerar modelos atômicos

tridimensionais de uma proteína que não possui estrutura experimentalmente determinada.6

Uma vez que é conhecido um alvo molecular, a busca de um ligante que atue

sobre ele pode identi�car potenciais moléculas terapêuticas para uma patologia especí�ca,

por exemplo. Uma parte importante desse processo é o virtual sreening, ou a triagem virtual,

que é a busca por um composto biologicamente ativo em grandes bancos de dados. Neste

processo, se a estrutura do receptor é conhecida, o método de docagem molecular pode ser

empregado a �m de se obter compostos para os testes inciais (hits).7

Tratando-se de uma metodologia computacional, a evolução do poder de proces-

samento tem sido essencial para cálculos mais extensos, e mais precisos, permitindo desde

uma descrição de complexidade maior do sistema ou mesmo a possibilidade de utilização de

grandes bancos de dados, normalmente com milhões de compostos. Tendo em vista esses
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fatores, a descrição física do sistema deve encontrar um equilíbrio praticável entre acurácia

e tempo computacional, o que representa um grande tema de estudo na área, abordando

particularmente as funções de pontuação.

A interação reversível entre um ligante e um receptor pode ser quanti�cada a

partir da constante de ligação (KA), expressa para um receptor (R), interagindo com um

ligante (L) e resultando em um complexo ligante-receptor (RL), como na Figura 1, como

mostrado nas Equações 1 e 2:

[R]aq + [L]aq 
 [RL]aq (1)

KA =
[RL]

[R][L]
(2)

∆G = −RT lnKA (3)

A variação na energia livre devida à ligação (ΔG), ou simplesmente energia livre

de ligação, está correlacionada à constante de ligação, como indicado na Equação 3, onde

T é a temperatura e R é a constante dos gases ideais. Em um experimento de docking,

almeja-se a avaliação de interações moleculares de forma a estimar ∆G, permitindo assim

um ranqueamento dos melhores ligantes dentro de um conjunto de moléculas.

Figura 1 � Equilíbrio da ligação entre proteína e ligante em meio aquoso. Na �gura, estrutura de
uma HVI protease e inibidor Dmp323. Algoritmos de docagem molecular tentam predizer
a con�guração do complexo enzima-inibidor (E+I) e estimar sua energia de interação.
Fonte: KITCHEN8
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1.1.1 Primeiros algoritmos

A primeira implementação a tornar-se popular dentre os métodos de docagem molecular foi

proposta em 1982, o DOCK, baseada apenas nas informações geométrica do sítio ativo e do

ligante, resultando em um alinhamento puramente estérico. Com uma função de interação

bastante simples era determinado o sucesso na otimização dos seis graus de liberdade do

ligante no sítio ativo, levando em conta a sobreposição das coordenadas do ligante em esferas

usadas como uma representação geométrica de complementaridade do receptor, a distância

nas ligações de hidrogênio e átomos dos ligantes dentro do sítio ativo.9 A Figura 2 exempli�ca

a representação geométrica do sítio ativo, onde são calculadas esferas tangentes à superfície

e em contato em dois pontos com a mesma, com seu centro apontado pelo vetor normal da

superfície. Essas esferas calculadas seriam alinhadas com as esferas representantes do ligante.

Esta proposta inicial foi testada em dois sistemas biológicos: mioglobina interagindo com o

grupo heme e a pré-albumina interagente com o hormônio T4. Além de testar a capacidade do

método de recuperar o modo de ligação já conhecido, alguns análogos do hormônio T4 foram

docados no receptor (Figura 3). Como pontuado pelos autores, os algoritmos apresentados

tinham três aplicações independentes: a localização e caracterização do sítio ativo, design

de novos fármacos e comparação conformacional entre compostos.9 Hoje em dia vemos que

estas aplicações realmente são esperadas de um programa de docking.
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Figura 2 � Representação do sítio ativo do método de docagem desenvolvido e publicado no ano de
1982. Partindo da descrição da superfície molecular feita tal qual Connolly e dos raios atô-
micos, calcula-se esferas tangentes à superfície, em contato com dois pontos e com seu cen-
tro no vetor normal da superfície. As cinco esferas menores representam átomos do recep-
tor, e as duas maiores são construídas para encontrar sobreposição com átomos do ligante.
Fonte: KUNTZ9

Figura 3 � Resultados publicados em 1982 com a pré-albumina, cuja estrutura fora resol-
vida em 1978. Superfície do sítio ativo da em azul; em roxo, superfície e
a própria estrutura do ligante tiroxina (hormônio T4) em sua posição de re-
ferência. À esquerda, a superfície da tiroxina docada em verde. À di-
reita, a superfície em vermelho representa a docagem para outro ligante (7-

OH naphthyl), julgada como desfavorável por ter átomos fora do sítio ativo.
Fonte: KUNTZ9

Um momento importante no âmbito do desenho de fármacos ocorreu em 1986,
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quando foi introduzido o termo rational drug discovery, ou em português, desenho racional

de fármacos, que se referia às técnicas baseadas na estrutura do receptor já existentes.10

O autor lembra que a diminuta quantidade de estruturas resolvidas de alta resolução era

o gargalo da técnica e, na época, técnicas de DNA recombinante, de clonagem gênica, de

puri�cação, além de avanços na cristalogra�a de proteínas, começaram a tornar o desenvol-

vimento desta área possível. Foi neste mesmo ano que o artigo "Docking Flexible Ligands to

Macromolecular Receptors by Molecular Shape" foi publicado, também na busca de modos de

ligação, explicitando as diferenças em relação ao primeiro.11 Ainda contemporâneo a estes,

o trabalho de Goodsell e Olson demonstrava o emprego da técnica de Metropolis ou Simu-

lated Annealing na busca conformacional combinado com uma rápida avaliação energética,

trazendo a ideia de docking automatizado (AutoDock) baseado na estrutura do receptor.12

Atualmente, o desenvolvimento racional de fármacos envolve o emprego de di-

versas metodologias, dentre as quais podemos citar a docagem molecular, a triagem virtual

( virtual screening, VS), os estudos da relações quantitativas entre estrutura e atividade

(quantitative structure-activity relationships, QSAR), simulações de dinâmica molecular e

outros métodos de modelagem molecular.13Em especial, a metodologia dos programas de do-

cagem molecular mais comuns funcionam como um �uxo de alguns passos. Primeiro, a etapa

de posicionamento e orientação do ligante no sítio ativo, que é dependente da amostragem

em função dos graus de liberdade da molécula pequena, de um parâmetro de medida para

avaliação do encaixe e, em algumas vezes, de um algoritmo para otimizar esse encaixe no

espaço tridimensional. Em seguida, após encontrada a melhor posição de ligação, a interação

é quanti�cada e, algumas vezes, é otimizada considerando outros fatores como solvatação,

e outras interações intermoleculares. O desa�o importante em termos de desenvolvimento

do algoritmo é ser rápido o su�ciente para avaliar milhares a milhões de compostos em um

tempo razoável e, ao mesmo tempo, gerar uma classi�cação de energias de interação precisa

que permita selecionar pelo menos uma molécula biologicamente ativa.
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1.1.2 Os frutos da técnica

Um ano após o trabalho publicado por Beddell e colaboradores sobre o desenho de ligantes

para a hemoglobina,3 Cushman e e colaboradores realizaram o desenho de um potente ini-

bidor competitivo da enzima conversora de angiotensina, ou sigla em inglês ACE, utilizando

um modelo do sítio ativo baseado na estrutura de uma proteína análoga bovina. O inibi-

dor é conhecido hoje no mercado como o fármaco Captopril e é considerado, de forma não

unânime, o primeiro fármaco no mercado desenhado com base na estrutura do receptor.14

A polêmica é causada por ter sido utilizado um modelo estrutural heurístico para o recep-

tor e não uma estrutura determinada experimentalmente. Para estas condições, o primeiro

fármaco lançado no mercado, em 1995, foi o inibidor da anidrase carbônica, a Dorzolamida,

usada no tratamento de glaucoma e hipertensão ocular.15,16 Em geral, alguns resultados do

desenho racional de moléculas baseado na estrutura do receptor e que se tornaram fármacos

estão sumarizados na Tabela 1.
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Tabela 1 � Fármacos frutos do desenho inteligente baseado na estrutura do receptor.

Nome Comercial Nome Genérico Alvo molecular Doença Data de lançamento Estrutura Referência

Capoten® Captopril Enzima conversora de angiotensina Hipertensão 1981 14

Trusopt® Dorzolamida Anidrase carbônica Glaucoma 1995 15

Viracept® Nel�navir HIV protease AIDS 1999 17

Agenerase® Amprenavir HIV protease AIDS 1999 18

Relenza® Zanamivir Neuroamidase In�uenza 1999 19

Tami�u® Oseltamivir Neuroamidase In�uenza 1999 20

Aluviran® Lopinavir HIV protease AIDS 2000 21

Gleevec® Imatinib BCR-ABL Leucemia mielóide crônica 2001 22,23

Tarceva® Erlotinib EGFR Câncer de pulmão 2004 24

Exanta® Ximelagatran Trombina Tromboembolia venosa 2004 25

Fonte: CONGREVE26

1.2 Os desa�os

Diversos aspectos ainda carecem de melhor avaliação no contexto da docagem molecular,

tendo em vista di�culdades que vão desde a teoria até o custo computacional das simulações,

principalmente se tratando de cálculos para milhões de complexos. O cálculo da energia

de ligação normalmente é uma pequena diferença entre duas grandezas de amplitude maior:

a energia do sistema no estado ligado (complexo) e a energia das espécies em seu estado



1.2.1 Flexibilidade da proteína 31

não ligado no meio (solvente).27 Outros desa�os envolvidos são a entalpia, a �exibilidade do

receptor, o papel do solvente, dentre outras. Alguns destes desa�os serão melhor abordados

nos tópicos seguintes.

1.2.1 Flexibilidade da proteína

A imagem estática da proteína alvo, ligada ou não a algum composto, não necessariamente

representa a conformação �nal quando ligada a outras moléculas pequenas, mesmo sabendo

que mudanças estruturais entre estado ligado e não-ligado podem ser pequenas.28 Adicionar

a �exibilidade da proteína aos cálculos de docagem molecular pode representar um problema,

pois incorporar uma evolução temporal aumentaria muito o tempo computacional. Entre-

tanto, já são empregadas algumas abordagens que consideram um certo nível de �exibilidade

sem demandar um custo computacional proibitivo.

Explorar de forma sistemática rotâmeros é uma estratégia para considerar a �exi-

bilidade de cadeias laterais de aminoácidos próximos ao sítio ativo ou sítio de interação com

o ligante. De forma geral, o usuário seleciona alguns resíduos aminoácidos do sítio ativo,

os quais serão substituídos por rotâmeros de bibliotecas que representam os estados mais

comumente observados experimentalmente. Este método está limitado à porção proteica a

ser escolhida para simular a �exibilidade, e o tempo computacional adicional está associado

ao número de cadeias laterais selecionadas e à completude da biblioteca de rotâmeros, já que

várias conformações serão testadas. Outra forma de adicionar �exibilidade seria utilizar múl-

tiplas estruturas proteicas. Desta forma, poderia se levar em conta também o movimento de

parte da cadeia principal e não só a lateral, mas dependeria da existência destas estruturas,

geradas a partir de RMN, por cristalogra�a de raios-X, por dinâmica molecular, técnicas de

análise de modos normais por redes elásticas ou ainda por simulações de Monte Carlo.29

Uma estratégia mais simples e mais barata computacionalmente para contornar

o problema da �exibilidade é por meio do uso de funções atenuadas. A ideia é permitir uma

certa sobreposição entre as moléculas docadas, ao invés do real rearranjo de cadeias laterais.

Tecnicamente isto pode ser feito somando uma constante à variável da distância nas funções

distância-dependentes, deixando a superfície da energia potencial mais suave. Normalmente
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esta modi�cação não gera aumento no tempo computacional e também não é dependente

de outras estruturas ou análise/mudança estrutural preliminar. É sensível a mudanças sutis

no receptor, que normalmente não são perceptíveis por métodos mais so�sticados, �cando,

entretanto, limitada a representar movimentos de pequenas magnitudes.29 De forma geral, o

objetivo nesta estratégia é incorporar esta informação sem perder a e�ciência computacional,

e é uma abordagem já empregada em diversos programas de docagem molecular.30�32 Amor-

tecendo o termo repulsivo do potencial de Lennard-Jones, que passou a ter uma dependência

com 1/r9, ao invés da dependência típica de 1/r¹², Ferrari e colaboradores obtiveram um

melhor enriquecimento para a lisozima T4 e para a aldose redutase.33 Entretanto, esse resul-

tado foi superado quando utilizadas múltiplas conformações do receptor, sugerindo que essa

é uma abordagem interessante especialmente para docagem em conformação única, apesar

de ter sido avaliada apenas em poucos casos.

1.2.2 Modo de ligação

O modo de ligação refere-se ao posicionamento, à conformação e à orientação de determinado

ligante no sítio ativo (pose em inglês). Normalmente é a primeira etapa de um programa de

docagem, e é desa�adora porque uma molécula, mesmo que pequena, pode adotar diversas

conformações, posições e orientações. Uma busca sistemática exploraria todos os graus de

liberdade conformacional da molécula, mas acaba se deparando com o problema da explosão

combinatorial, no qual o número de conformações será dependente do incremento no ângulo

para cada ligação rotacionável, resultando em um número muito grande e indesejável de

conformações a se calcular no contexto de docagem molecular.

Uma saída adotada por diversos algoritmos de docagem molecular é fazer o cresci-

mento da molécula no sítio ativo a partir de incremento e avaliação. O ligante é fragmentado

em um núcleo rígido e cadeias laterais �exíveis. Após o posicionamento do núcleo, as cadeias

laterais são incluídas de forma incremental, considerando sua amostragem em relação aos seus

graus de liberdade.34 DOCK 4.0 e FlexX são exemplos de programas que utilizam algoritmos

de busca deste tipo.35,36 Dentro dos métodos sistemáticos, além da construção incremental

exempli�cada acima e suas variações, também utilizam-se da busca conformacional e bibli-
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otecas (de rotâmeros e conformações pré-geradas), como por exemplo o programa FLOG.37

Ainda existem outras abordagens, como os métodos estocásticos, que utilizam abordagens

como Monte Carlo ou algoritmos genéticos, que consistem em fazer uma modi�cação randô-

mica e teste posterior. AutoDock e GOLD são exemplos desta abordagem, onde o último

possui implementado o algoritmo genético.38,39 Métodos de minimização de energia também

são usados de forma complementar aos algoritmos de busca.

Outra estratégia para abordar o problema do modo de ligação é o emprego de

ligantes semi-rígidos. Nesta estratégia, um conjunto limitado de conformações de baixa ener-

gia (confôrmeros) é gerado antes do início do processo de docagem, levando em conta nesta

etapa os graus de liberdade da molécula pequena. Em seguida, este conjunto é docado, de

forma rígida, em um receptor macromolecular e o confôrmero de energia de interação mais

favorável é selecionado. Desta forma, evita-se o problema da explosão combinatorial, bem

como o custo associado à amostragem dos graus de liberdade internos do ligante associa-

dos aos graus de liberdade de movimentação da molécula e graus de liberdade do receptor.

Entretanto, a amostragem das conformações possíveis para o ligante é limitada ao conjunto

inicial de conformações gerado.

1.2.3 O Problema do Scoring :

A quanti�cação da interação receptor-ligante usualmente se dá em duas etapas do docking :

durante o cálculo do modo de ligação, para encontrar o melhor posicionamento dentro do

sítio ativo e como resultado �nal, avaliando o complexo resultante. O cálculo para obter a

energia de ligação consiste na subtração da energia do complexo ligante-proteína das energias

da proteína no estado não ligado e ligante livre, o que tipicamente são valores pequenos que

resultam da subtração de energias elevadas em módulo. Portanto, a teoria exige métodos

acurados para a avaliação da interação molecular. As seções seguintes descrevem os tipos

de função de pontuação mais utilizadas atualmente nos programas de docagem molecular e,

em mais detalhes, um dos problemas ainda em aberto nessa área, a descrição e inclusão da

solvatação no cálculo.
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1.2.3.1 Funções de pontuação

A avaliação da interação entre um ligante e um receptor é de fundamental importância no

processo do docking molecular. Obviamente, a quantidade de interesse é a energia livre de

ligação (∆Glig). Esta quantidade pode ser calculada rigorosamente por meio de métodos com-

putacionais como o FEP (free energy perturbation)40 ou TI (thermodynamic integration),41

mas é computacionalmente cara e inviável no processo de triagem de milhares ou milhões de

moléculas, cenário típico de campanhas de triagem onde o docking é empregado. Para ser

capaz de avaliar a interação de forma rápida, diversas aproximações podem ser usadas, como

por exemplo, a substituição de moléculas de água presentes na estrutura do receptor por uma

modelagem do papel do solvente em um modelo implícito, a aproximação de um conjunto ou

ensemble de estruturas por uma estrutura individual, o tratamento semirrígido do ligante,

negligenciamento das interações intramoleculares e uso das entalpias de interação no lugar

da energia livre.42 As funções de pontuação, ou scoring functions, são modelos simpli�cados

de interação molecular, baseados nas premissas descritas para avaliar quantitativamente a

interação intermolecular.

Existem três principais classes de funções de pontuação: empíricas, potenciais

estatísticos (ou knowledge-based) e baseadas em campos de força.43

FUNÇÕES ESTATÍSTICAS:

Os potenciais estatísticos são calculados a partir de distribuições de geometria de

um grande número de complexos proteína-ligante, por exemplo. Estes dados devem compor

uma amostra su�cientemente representativa para derivar os potenciais de força média (po-

tentials of mean force, PMF),44 e variações destes, como o DrugScore.45 O PMF utiliza a

distribuição de distância entre pares de átomos para gerar um potencial pareado.

FUNÇÕES EMPIRICAS:

Bohm contribuiu para um dos primeiros trabalhos em funções empíricas, imple-

mentado no programa LUDI.46 A estratégia consiste em, a partir de complexos com a�nidades

e estruturas conhecidas, gerar uma função relacionando as características físicas e as energias

empíricas de ligação, calibrando assim os parâmetros com esses dados experimentais. Termos

como custo entrópico de perda de graus de liberdade de rotação, translação e de torção, con-
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tato hidrofóbico, interações polares foram usados para a construção da metodologia no LUDI.

Outros métodos empíricos são ChemScore, X-Score, PLP, AutoDock, e Slide/SlideScore.47�51

FUNÇÕES BASEADAS EM CAMPO DE FORÇA:

Por último e mais utilizadas são as funções baseadas em potenciais físicos de

átomos não ligados, como computados nos campos de força CHARMM, AMBER, OPLS

ou GROMOS.52 As energias de interação são compostas pelo potencial de Lennard-Jones,

modelando as interação de van der Waals (equação 5, dependente da distância dij entre os

átomos i e j das moléculas A e B, onde ε e σv são parâmetros dependentes dos átomos), e

o potencial de Coulomb modelando as interações eletrostáticas (equação 4, dependente da

distância dij, da carga q e da constante dielétrica D). Também, termos adicionais podem ser

introduzidos para levar em conta o efeito do solvente, por exemplo. O trabalho de Blaney

e Kuntz foi o pioneiro nesse tipo de abordagem, implementado em seguida no programa

DOCK.9,36

Ecoulomb(d) =

NA∑
i=1

NB∑
j=1

qiqj
Ddij

(4)

EvdW (d) =

NA∑
i=1

NB∑
j=1

4ε

[(
σij
dij

)12

−
(
σij
dij

)6
]

(5)

Além dessas classes tradicionais, existem também novas funções de pontuação hí-

bridas, que combinam campos de força com dados experimentais, além de cálculos quânticos,

e também de funções de pontuação que são seletivas de forma especí�cas dependendo do

tipo de alvo.43,53 Métodos de aprendizagem de máquina também vêm sendo empregados no

desenvolvimento de funções de pontuação, como por exemplo o programa NNScore que é

baseado em potenciais estatísticos derivados a partir de redes neurais.54

Para encontrar o modo de ligação ideal e a melhor energia de pontuação, combina-

ção entre a acurácia do cálculo de minimização com o tempo disponível e uma metodologia de

amostragem também é um fator crucial. A superfície de energia de interação receptor-ligante

apresenta uma forma rugosa, o que gera di�culdades para encontrar mínimos globais.55 Além

de melhorar a amostragem, uma outra forma de resolver é tornando essa superfície mais lisa

por meio de funções atenuadas. Como mencionado anteriormente, a partir do amortecimento
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do termo repulsivo do potencial de Lennard-Jones passando a dependência de 1/r¹² para 1/r9,

Ferrari et. al. encontraram melhor enriquecimento para a lisozima T4 e para a aldose redu-

tase.33 Entretanto, esse resultado é superado quando utilizadas múltiplas conformações do

receptor, sugerindo que essa é uma abordagem interessante especialmente para docagem em

conformação única, apesar de ser avaliada em poucos casos.

1.2.3.2 Solvatação

A descrição quantitativa dos potenciais puramente eletrostático e de van der Waals não são

completas, já que não são levados em conta efeitos entrópicos e de solvatação, de forma que

ainda há grandes desa�os a serem aperfeiçoados nos métodos de docagem molecular.56,57 Por

muito tempo a descrição e cálculos de interações entre moléculas foi feita em fase gasosa,

descartando o efeito do solvente. Quando incluído o solvente no sistema, o ciclo termodi-

nâmico para o cálculo da variação da energia livre de ligação pode ser representado como

na Figura 4. Entropicamente falando, a entrada do ligante no sítio ativo deve ser pesada

pela passagem de moléculas de água de um estado organizado, na camada de solvatação do

ligante e no interior da proteína, para o meio aquoso (bulk solvent). Em termos entálpicos,

as moléculas docadas deixam de fazer interações com o solvente (água). Deve-se destacar

que, normalmente, no cálculo de docagem molecular o ambiente aquoso não é, tipicamente,

representado com moléculas explícitas de água, mas sim por algum modelo implícito, onde o

custo computacional seja viável. Neste contexto, a solvatação basicamente pode ser dividida

na interação polar, onde há interações dependente das cargas, e contribuição apolar, onde a

interação pode ser dependente da área da superfície em contato com o solvente.
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Figura 4 � Ciclo termodinâmico para cálculo da variação da energia livre de ligação
proteína-ligante envolvendo o sistema solvatado (azul) e no vácuo (branco).
Fonte: LIU58

Uma metodologia com base teórica forte é o método de Poisson-Boltzmann (PB),

onde uma representação implícita do solvente é feita a partir de um meio dielétrico contínuo.

Entretanto, o custo computacional para este modelo ainda é elevado para os objetivos de

triagens virtuais, já que exige a solução numérica de equações diferenciais.59 O modelo Ge-

neralized Born (GB) é um pouco mais acessível em termos de custo computacional e é uma

generalização do modelo iônico de Born para qualquer formato de moléculas. A contribuição

do efeito do solvente combinada com as energias de interação tem sido utilizada como um

método de reavaliação (repontuação ou rescoring) após a docagem de compostos na forma

do MM/GBSA ou MM/PBSA, ou seja, o modo de ligação é encontrado sem levar em conta

a solvatação. Nestas metodologias, as energias de interação são calculadas usando potenciais

de mecânica molecular (MM) e as contribuições polar e apolar do solvente são avaliadas por

meio de GB/PB e de um termo empírico dependente da área acessível ao solvente (SA), res-

pectivamente. Graves e colaboradores avaliaram o impacto do rescoring usando MM-GBSA

em variações de um sítio modelo (lisozima do vírus T4) com uma cavidade hidrofóbica,

uma cavidade polar e uma cavidade aniônica. Em testes retrospectivos, o rescoring com

MM-GBSA mostrou-se mais e�ciente em recuperar ligantes conhecidos frente a moléculas
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consideradas falsos-positivos ou decoys. Em testes prospectivos, observou-se que diversos

falsos negativos na docagem original foram resgatados quando do rescoring com MM-GBSA,

mas, ao mesmo tempo, diversos outros falsos positivos foram introduzidos, demonstrando

que as duas técnicas têm suas limitações.60

Uma outra abordagem com menor rigor teórico são os modelos de solvatação

baseados no volume de solvente ocluído após a ligação.51,61 Stouten62 e Luty63 desenvolveram

um e�ciente modelo empírico de solvatação onde cada átomo tem um parâmetro intrínseco

de solvatação (SolPar). Este parâmetro é multiplicado pela ocupância (Occ) do átomo. A

ocupância é de�nida como o volume excluído do átomo i a partir da interação com o átomo

j com um envelope Gaussiano (Equação 6).

4Gsolv = SolPar(i).(Occmax(i)−Occ(i)), Occ(i) =
∑
i 6=j

V ol(j).e(−rij²/2σ²) (6)

Posteriormente, Verkhivker propôs algumas modi�cações nesse modelo, conside-

rando que há uma transferência do átomo de um ambiente completamente cercado por sol-

vente para outro de vizinhança composta por átomos durante o processo de interação.55 Para

retirar a necessidade de parametrizações, os autores propuseram que cada átomo tem uma

a�nidade pelo solvente que é proporcional ao quadrado da carga atômica q (Occ(i) = Si =

αq2 + β). Essa representação da energia tem certas vantagens no contexto de docagem mo-

lecular, uma vez que permite o cálculo em malhas (grids) e a alta velocidade no cálculo do

efeito do solvente em uma abordagem baseada no volume.63,64

Outros modelos de solvatação propostos no contexto do docking incluem o FACTS,

SIE e solvatação contexto-dependente de Shoichet e Mysinger.61,65,66 No trabalho de Mysinger

e Shoichet, foi demonstrado que o estado atual dos métodos empíricos (contexto-dependente)

de métodos de solvatação em docking ainda não apresentam melhoramento signi�cativo nos

resultados de enriquecimento, uma vez que os autores obtiveram enriquecimentos médios

quanti�cados na forma da área sob a curva (AUC) para 38 alvos de 68,7 e 68,8% para o

modelo contexto-dependente SEV e sem solvatação, respectivamente.61
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1.2.4 Além da estrutura do receptor: adicionando informação do

ligante (metodos híbridos)

Existem duas grandes classes de métodos empregados para a triagem virtual: aquelas que

empregam métodos baseados no receptor (Structure-Based Virtual Screening - SBVS) e aque-

las com métodos baseados em um ligante ativo (Ligand-Based Virtual Screening - LBVS).67

No LBVS, a estrutura atômica do receptor não é utilizada, muitas vezes por não estar dis-

ponível. Ainda assim, a informação que se pode retirar de um ligante conhecido é vasta e

relevante no contexto da triagem virtual. A partir de características explicitas desta molécula

modelo, como regiões de ligações hidrogênio (doador ou receptor), ambientes hidrofóbicos,

aneis aromáticos, ou seja, características físico-químicas em geral, são reveladas as caracte-

ríticas do sítio ativo implicitamente. Em síntese, a partir de descritores moleculares, outras

moléculas potenciais podem ser selecionadas por similaridade. Já no SBVS, como o próprio

nome diz, o ambiente do sítio ativo é explicito através da estrutura proteica, e neste caso são

utilizados programas de docagem molecular, onde os resultados são normalmente apresen-

tados em forma do ranqueamento dos ligantes pela sua energia de interação com o receptor

macromolecular.

Curiosamente, análises comparativas recentes têm demonstrado que os métodos

baseados no ligante têm se mostrado melhores do que os métodos baseados na estrutura do

receptor em recuperar ligantes conhecidos frente a falsos positivos ou decoys.68 Este resultado

é, de certa forma, desconcertante, uma vez que os métodos baseados no receptor têm, em

princípio, maior quantidade de informação para a modelagem do reconhecimento molecular,

e demonstra, ao mesmo tempo, que a modelagem correta desta interação ainda é um desa�o

cientí�co relevante.

Uma busca rápida no website do PDB mostra que cerca de 73% das estruturas

depositadas possuem ligantes complexados, o que gera uma situação favorável para o desen-

volvimento e para a otimização de novas abordagens de análise da interação proteína-ligante.

Desta forma, como uma maneira de abordar a amostragem e ainda adicionar mais informa-

ções na interação, foi proposto um programa híbrido baseado simultaneamente na estrutura

de um ligante ativo e do receptor, o LiBELa (Ligand Binding Energy Landscape).69 Nesta
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abordagem, a posição inicial do ligante a ser docado (ligante de busca) é pré-otimizada base-

ada na estrutura de um ligante de referência e, posteriormente re�nada utilizando a energia

de interação com o receptor como função objetiva e almejando boas reproduções de modos

de ligação experimentais e bons enriquecimentos de ligantes conhecidos frente a compostos

falsos-positivos.

É certo que o modelo híbrido é extremamente recente na área. Paralelamente

ao desenvolvimento do LiBELa outras implementações baseadas no conceito do docking hí-

brido também foram reportadas, como o HYBRID,70 de 2012, o HybridDock,71 de 2015 e

o LigBEnD,72 de 2017. Nestes 35 anos de desenvolvimento do campo de desenho de fárma-

cos assistido por métodos computacionais, diversos programas com estratégias diferenciadas

foram desenvolvidos. Ainda assim, um recente trabalho mostra que métodos de docking con-

seguem reproduzir de forma satisfatória o modo de ligação nativo, mas falham em ranquear

este dentre as melhores energias de interação, justi�cando a baixa correlação entre as energias

livre de ligação e as calculadas pelo programa.73 Diante destes desa�os novas abordagens são

necessárias, motivando assim um estudo mais aprofundado e o desenvolvimento na área.
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Capítulo 2

Objetivos

Nesta tese avaliamos um método de docagem molecular híbrido totalmente desenvolvido no

Instituto de Física de São Carlos. Suas quatro funções de pontuação do tipo potenciais de

campo de força compõem a forma de quanti�cação energética para busca do modo de ligação

e avaliação da ligação. O método Stouten-Verkhivker foi implementado como um termo adi-

cional para a avaliação do papel do solvente. A avaliação destas funções de pontuação e do

próprio conceito de docagem híbrida foi objeto de estudo desta tese, bem como a determina-

ção dos parâmetros dos quais dependem as funções de pontuação. O LiBELa apresenta um

conjunto de abordagens para contornar diversos desa�os no contexto de docagem molecular,

como a �exibilidade das moléculas e incorporação de um termo de solvatação em paralelo ao

tempo de execução do programa. Serão, portanto, avaliadas, otimizadas e testadas, permi-

tindo uma avaliação do programa como um todo, frente a conjuntos de benchmarks e em um

caso de estudo especí�co.

Objetivos especí�cos

1. Validação do LiBELa.

2. Realização de ensaios para avaliação do modo de ligação: self- e cross-docking.

3. Otimização e avaliação das constantes nas funções amortecidas.

4. Método Stouten-Verkhivker de solvatação: avaliação frente a dados experimentais e

outros métodos implícitos de solvatação, otimização e avaliação das constantes, impacto

no enriquecimento.
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5. Avaliação do método híbrido como programa de docagem molecular: e�ciência no en-

riquecimento e comparação com o estado da arte na área.

6. Aplicação do LiBELa a um caso de estudo concreto.
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Capítulo 3

Metodologia

3.1 LiBELa

3.1.1 Descrição do Algoritmo Implementado no LiBELa

O programa LiBELa (Ligand Biding Energy Landscape) é um programa de docking

híbrido, ou seja, além da estrutura da proteína, ele também utiliza a estrutura de um ligante

de referência como descritor durante o processo do docking. Este programa foi evoluído a

partir de um primeiro programa denominado MolShaCS,68 que utiliza somente a estrutura de

dois ligantes para comparações de similaridade empregando o volume molecular e distribuição

de cargas de cada um deles. A mesma abordagem é empregada no estágio inicial do docking.

Aqui, o volume atômico é descrito por meio de gaussianas descritas na Equação (Fórmula

7), onde pi = 2
√

2, ri é a coordenada atômica do átomo i e σi é o raio de van der Waals do

átomo i. Para a descrição da distribuição de cargas no espaço, uma gaussiana (φi) similar é

utilizada porém com σi sendo uma função da carga atômica.

ρ(r) = piexp

[
−π
(

3pi
4πσ3

i

) 2
3

(r − ri)2
]

(7)

O volume de uma molécula A é dado pela soma da contribuição de cada átomo

para o volume molecular VA:

VA =
∑
i∈A

∫
ρi(r)dr (8)
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O grau de sobreposição de duas moléculas, A e B, pode ser quanti�cado pelo

produto do volume molecular distribuído no espaço, VAB, conforme descrito pela 9:

VAB =
∑
iεA

∑
jεB

∫
ρi(r)ρj(r)dr (9)

No programa MolShaCS, a descrição molecular foi generalizada para incluir não

somente a descrição do formato molecular, dada pela distribuição de volume no espaço,

mas também a distribuição de cargas atômicas no espaço. Desta forma, a sobreposição

molecular VAB é descrita como uma Equação de três termos, onde o primeiro termo é idêntico

à Equação 9. Outros dois termos modelam de forma similar a sobreposição de cargas positivas

e negativas no espaço. Além disto, dois pesos w são atribuídos aos termos da Equação,

resultando no modelo mostrado na Equação 10.

VAB = w1

∑
iεA

∑
jεB

∫
ρi(r)ρj(r)dr + w2

∑
iεA

∑
jεB

∫
φ+
i (r)φ+

j (r)dr + w2

∑
iεA

∑
jεB

∫
φ−i (r)φ−j (r)dr (10)

A função VAB terá seu valor máximo quando a melhor sobreposição molecular e

de distribuição de cargas de mesmo sinal for obtida. Desta forma, VAB pode ser usada como

função objetiva na busca da melhor conformação da molécula B dada uma molécula A de

orientação �xa. No processo de docagem, primeiro é feita uma sobreposição (VAB) do ligante

de busca B sobre o ligante de referência A (Equação 10). Essa sobreposição é separada em

dois termos de cargas positivas e negativas, e o termo de forma, ponderados por pesos w1

e w2. A melhor sobreposição é dada pelas posições atômicas em que VAB é maximizado;

essa busca é feita no código do LiBELa pelo otimizador de sobreposição (overlay optimizer).

Diversos algoritmos de otimização de funções estão disponíveis no código, provenientes da

biblioteca NLOPT.74 Estes algoritmos são classi�cados, de forma geral, entre algoritmos de

otimização local e global. Para os resultados descritos nesta tese, a menos que informado,

nesta etapa do processo foi utilizado o otimizador local baseado no método dos lagrangianos

aumentados ou �augmented lagrangians�.75,76
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A �exibilidade do ligante é considerada a partir de uma busca de confôrmeros

de baixa energia. Utilizando o algoritmo genético implementado na biblioteca OpenBabel,77

diversos confôrmeros de baixa energia da molécula de busca podem ser gerados e todos os

confôrmeros são sobrepostos no ligante de referência. O número de confôrmeros gerados pode

ser determinado pelo usuário e os melhores confôrmeros são utilizados para a otimização da

energia de interação em um segundo passo do processo de docagem no LiBELa. A medida de

sucesso da sobreposição, a similaridade (Fórmula 11), é dada pelo índice de Hodgkin.78

SAB =
2VAB

VAA + VBB
(11)

Após este processo, uma pose inicial pré-otimizada é obtida, uma vez que o li-

gante de referência deve representar a imagem complementar do ambiente estereoquímico do

sítio ativo. Na sequência desta pré-otimização de coordenadas do ligante a ser docado, o

programa LiBELa busca por um mínimo da energia de interação com o receptor por a partir

da otimização das coordenadas do ligante no sítio ativo do receptor. Novamente, diversos

algoritmos de otimização podem ser empregados, dentre os disponíveis. No âmbito desta mo-

nogra�a, empregamos o algoritmo de otimização global denominado �dividing rectangles�,79

ou simplesmente direct . A otimização é �nalizada quando o limite de tolerância relativo é

atingido (10-6) ou quando o tempo limite é alcançado. Neste trabalho, usamos o tempo de

30s como padrão.

O LiBELa aceita arquivos de coordenadas em formato SYBYL MOL2, no qual as

cargas atômicas das moléculas já devem estar presentes. Os parâmetros moleculares como o

raio de van der Waals (r0) e a profundidade do poço (εi) para o cálculo de energias de interação

no modelo de Lennard-Jones são retirados do campo de força GAFF280 e a conversão de

tipos atômicos SYBYL para GAFF2/AMBER é feita internamente no programa tanto para

os ligantes quanto para o receptor.
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Figura 5 � Fluxograma dos funcionamento do LiBELa.
Fonte: Elaborada pela autora.

3.1.2 Funções de pontuação

O LiBELa é um programa de docagem molecular baseado em campo de força, ou

seja, utiliza-se da energia de ligação dada por energias de átomos não ligados para ranquear as

moléculas teste. Basicamente, a descrição física do complexo é dada pelo termo eletrostático

de Coulomb e o de repulsão e atração de van der Waals na forma de um potencial Lennard-

Jones (vide Equação 12). Também está implementada no programa a avaliação da energia

de interação de forma atenuada, ou softcore, na qual constantes são somadas à distância

interatômica (dij) (Equação 13). Esta abordagem é feita para diminuir a penalidade de

possíveis contatos ruins em uma boa pose de ligação, uma vez que sendo um cálculo estático,

não haverá uma reorganização de cadeias laterias no sítio ativo, por exemplo. Neste caso, o

usuário determina os valores para a atenuação no termo eletrostático (δele) e no de van der

Waals (δvdw), tendo valores iniciais de 1,75 Å e 2,75 Å, respectivamente (padrão utilizado
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pelo autor55).

No termo eletrostático é possível escolher a constante dielétrica D como qualquer

valor real ou ainda empregando a aproximação linear com a distância interatômica, onde

D = dij (valor padrão), deixando o denominador com dependência quadrática com a distância

no ultimo caso.63 A carga atômica qi é obtida diretamente dos arquivos MOL2 fornecidos. Os

valores para Aij e Bij, termos repulsivos e atrativos de um potencial do tipo Lennard-Jones,

são calculados pela média geométrica Aij =
√
Ai
√
Aj, onde Ai = εi(2r0)

12 e de forma similar

para Bij, onde Bi = 2εi(2r0)
6.63

Por �m, há também o termo empírico de solvatação (Equação 14). Baseado

no modelo inicialmente proposto por Stouten62 e modi�cado por Verkhivker,55 o modelo

Stouten-Verkhivker (SV) descreve uma penalidade para as interações polares devida ao efeito

do solvente. A multiplicação cruzada do volume atômico (fi) e o termo Si quadrático à carga

atômica representam o trabalho para dessolvatar tanto sítio ativo quanto o ligante exposto

ao solvente. Uma função envelope gaussiana é empregada, moldando em função da distância

de interação. Os valores padrão para as constantes são σi = 3, 5Å, α = 0, 4 kcal/(mol.e2) e

β = −0, 005 kcal/mol.

Eamber
ij =

∑
i 6=j

qiqj
Ddij

+
∑
i 6=j

Aij
d12ij
− Bij

d6ij
(12)

Esoft
ij =

∑
i 6=j

qiqj
D(d6ij + δ6ele)

1/3
+
∑
i 6=j

Aij
(d6ij + δ6vdw)2

− Bij

(d6ij + δ6vdw)
(13)

Esolv
ij = (Sifj + Sjfi)exp

[−r2ij
2σ2

]
/3σ3, (14)

onde Si = αq2i + β e r2ij = (d6ij + δ6ele)
1/3

As quatro possibilidades para funções de pontuação ou scoring são obtidas combi-
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nando as energias atenuadas (Equação 13) ou não atenuadas (Equação 12) com a penalidade

para a dessolvatação (Equação 14). Estas relações estão sumarizadas na Tabela 2.

Tabela 2 � As quatro funções de pontuação implementadas no LiBELa.

Descrição Fórmulas
SF0 Softcore+ Solvatação 13 + 14
SF1 Softcore 13
SF2 Amber + Solvatação 12 + 14
SF3 Amber 12

Fonte: Elaborada pela autora.

3.1.3 Grids e a interpolação trilinear

Uma forma de otimizar o tempo computacional é fazer a docagem utilizando

potenciais pré-calculados em malhas tridimensionais ou grids.63,64 Uma vez que o cenário

da posição atômica e cargas do receptor não irá sofrer mudanças, o potencial desses átomos

pode ser pré-calculado em certos pontos no espaço. Para isto, é necessário escolher a região

do espaço e o intervalo de discretização. Ou seja, uma caixa cúbica centrada no sítio ativo

(de 30 Å de lado como padrão) é delimitada e é calculado o potencial para cada ponto a

um intervalo de distância desejado (por exemplo, 0,3 Å). Essa abordagem poupa um bom

tempo computacional durante o processo de docagem e está implementado no LiBELa. Ainda

assim, isso se torna uma aproximação, já que o espaço não está sendo representado de forma

contínua. Para minimizar essa aproximação e calcular a energia em pontos onde não foram

calculadaos os potenciais é feita a interpolação trilinear. Ou seja, o potencial numa região

onde não é um ponto no grid é a média ponderada pela distância entre os dois pontos mais

próximos em cada dimensão espacial.

3.2 Conjuntos de dados

Sete conjuntos de dados foram utilizados para fazer a validação do LiBELa, além

de fazer uma avaliação mais qualitativa de suas funções de pontuação no contexto de docagem

molecular. Os detalhes de cada conjunto de dados são descritos abaixo:
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• Astex Non-native Set81 é um banco de dados com grupos de proteínas análogas; 54

proteínas principais foram selecionadas pois possuem análogas cristalizadas com ligante,

por volta de 860 complexos no total. Foi utilizado em experimentos de self- e cross-

docking .

• DOCK5 (Protein Binding Mode Test Set)82 é um conjunto de dados elaborado para

testar predição de poses na versão 5 do programa DOCK. Usamos 14 complexos proteína

ligante.

• DUD (Directory of Useful Decoys)83 é um conjunto de dados bastante utilizado para

testar métodos em virtual screening .É composto por um conjunto de 38 alvos proteicos,

onde cada alvo possui uma estrutura cristalográ�ca do receptor e de um ligante crista-

lográ�co. Adicionalmente, também há disponíveis um conjunto de ligantes conhecidos

para cada alvo além de um conjunto de moléculas decoys, que são moléculas similares

(em propriedades físico-químicas) com os ligantes, mas para as quais não se espera

observar interação com o receptor biológico. Para cada ligante este conjunto possui 36

decoys, possibilitando boas estimativas de enriquecimento dos ligantes frente aos decoys

no processo de docking. Foram utilizados 37 alvos com 3505 ligantes e 114172 decoys

no total.

• CM-DUD (Charge-Matched DUD)61 é a versão do DUD com distribuições de cargas

totais mais equilibrada entre decoys e ligantes. Foram utilizados 35 alvos com 3229

ligantes e 104174 decoys .

• DUD-E (DUD Enhanced)84 é uma evolução do DUD, com 224 ligantes por alvo e 50

decoys por ligante. Aqui utilizamos somente 12 alvos, pois o número de moléculas teste

demanda um maior tempo computacional. No total, 2774 ligantes e 94853 decoys .

• SB201285 é um conjunto de 1043 estruturas cristalográ�cas de complexos de receptores-

ligantes cristalizados, sendo bastante útil para avaliar o modo de ligação e energias sem
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a necessidade de uma docagem, uma vez que os ligantes já se encontram na conformação

experimentalmente observada.

• SAMPL486 é um conjunto de dados de 50 moléculas pequenas para as quais a energia

livre de hidratação foi experimentalmente determinada. Faz parte de um desa�o onde

a energia de solvatação deveria ser predito pela comunidade cientí�ca como forma de

avaliação crítica dos métodos computacionais.

3.2.1 Preparação de moléculas

Todas os receptores proteicos, quando não fornecidas em formato MOL2 com car-

gas atômicas já determinadas, foram preparadas pelo programa UCSF Chimera87 na função

DockPrep, na qual moléculas de água presentes na estrutura cristalográ�ca são excluídas,

cadeias laterais truncadas são completadas empregando o rotâmero mais comum, átomos

de hidrogênio são adicionados e são atribuídas cargas atômicas usando o campo de força

AMBER FF14SB.88

Moléculas pequenas em geral devem ser preparadas por adição de hidrogênios

e em alguns casos as estruturas tridimensionais precisam ser geradas a partir de arquivos

SMILES para posterior atribuição de cargas atômicas. Utilizou-se os programas tleap do

Ambertools,88 Antechamber89 e Babel.77 Os métodos de cargas utilizados foram o AM1-

BCC, MMFF94 e Gasteiger.80,89 Quando não mencionado, o método de carga utilizado foi o

AM1-BCC.

O programa DOCK6.7 foi também utilizado com parâmetro sugeridos pelos de-

senvolvedores.90 No LiBELa, quando não mencionado, foram utilizados os parâmetros pa-

drão (descritos no Apêndice A). Todos os testes foram executados em máquinas Intel(R)

Xeon(R) CPU E5640 2.67GHz empregando sistema operacional Linux e interconectadas por

rede Ethernet Gigabit convencional.
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3.2.2 Métricas de Avaliação

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic), muito utilizada para dados

classi�cados de forma binária, é obtida pela representação do porcentual de verdadeiros

positivos contra o porcentual de falsos positivos do total de cada classe. No contexto de

validação de métodos para triagem virtual (virtual screening), é interessante saber o quanto os

ligantes são priorizados pela função de pontuação frente aos decoys (não ligantes), ou o quanto

os ligantes verdadeiros são enriquecidos frente aos falsos positivos. Portanto, moléculas de

um conjunto de dados docadas e ranqueadas podem ser plotadas em uma curva ROC como

a fração de ligantes encontrados (em uma lista ordenada por energia de interação) contra

a fração de decoys (Figura 6). A área sob essa curva (AUC) é uma métrica de e�ciência

dessa docagem, ou seja, como é uma função crescente, quanto maior o valor da integral mais

ligantes foram ranqueados frente aos decoys , ou ainda maior foi o enriquecimento. De uma

outra forma, a curva ROC pode ser representada em escala logarítmica no eixo x, de modo

que a integral dessa curva (logAUC) será ponderada para dar um peso maior no início da

curva. Desta forma essa medida está representando muito mais o que acontece no início do

ranquemento (enriquecimento precoce), o que é de extremo interesse num experimento de

virtual screening . Aqui, a medida de logAUC é a integral da curva teste subtraída do valor

da integral da curva randômica (14,5). Também, pode-se calcular qual é a porcentagem de

ligantes verdadeiros encontrados quando 1 % (ou a porcentagem desejada) da base de dados

ranqueada foi percorrida (EF1%).

Root-mean-square deviation (RMSD) é a uma medida de distância média entre

átomos equivalentes (raiz quadrada da distância quadrática média entre os átomos). Aqui,

essa medida é feita sempre para a mesma molécula em con�gurações distintas, considerando

todos os átomos (incluindo os hidrogênios) entre uma estrutura docada e a cristalográ�ca,

por exemplo.
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Figura 6 � Grá�cos do tipo ROC, no eixo vertical a taxa de verdadeiros positivos (ligantes verdadei-
ros) e no horizontal, de falsos positivos (decoys). Um alto valor de área sob a curva indica
boa qualidade do enriquecimento, como em (a); uma curva próxima à reta 45º indica um
resultado randômico, como em (b); e abaixo desta reta, um enriquecimento pobre, (c).
Fonte: BROZELL.91

3.3 Testes

Docar um ligante no próprio receptor e medir o RMSD entre a molécula resultante

e a cristalográ�ca de�ne o docking próprio ou self-docking. O teste de cross-docking é reali-

zado quando a molécula é docada em um receptor não nativo, mas de estrutura proteica bem

similar, e medido o RMSD do ligante resultante e o cristalográ�co. Foram realizados testes

de self-docking com SB2012, Astex e o conjunto teste do DOCK5; o teste de cross-docking

também foi feito com o conjunto Astex. Testes de enriquecimento consistem em docar um

conjuto grande de moléculas ligantes e não ligantes, e a partir de um ranqueamento por ener-

gia de ligação julgar a e�ciência do método de docking. Isso é feito com conjunto de dados

próprios para validação de métodos de docagem molecular. Neste trabalho, empregamos os

conjuntos DUD, CM-DUD e DUD-E.
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Capítulo 4

Resultados e Discussão

4.1 Validação LiBELa

O programa LiBELa foi escrito em linguagem C++ e consiste em um conjunto de ob-

jetos destinados à de�nição de atributos de uma molécula, ao posicionamento, otimiza-

ção, avaliação energética da interação, além de métodos acessórios e que somam aproxi-

madamente 11.400 linhas de código. O código está disponível publicamente em https:

// github. com/ alessandronascimento/ libela e encontra-se em constante atualização.

O programa pode ser executado em paralelo por meio de bibliotecas MPI (Message Passing

Interface) ou em máquinas multicore/multithread a partir da biblioteca OpenMP. Uma inter-

face grá�ca (GUI) também foi desenvolvida a partir de bibliotecas Qt, possibilitando um uso

bastante amigável do programa. O programa é dedicado ao docking de moléculas pequenas,

bem como a simulações do tipo Monte Carlo de moléculas já posicionadas no sítio ativo do

receptor, visando o cálculo de energia livre.

4.1.1 Análise do modo de ligação

A capacidade de encontrar uma posição exata de uma molécula no seu sítio de ligação está

relacionada à e�ciência em buscar um mínimo de energia e também na correta descrição

física das interações intermoleculares que governam o sistema e que são modeladas através

das funções de pontuação. O modo de ligação, ou pose de ligação, de�nido aqui como a

posição, conformação e orientação do ligante em seu sítio ativo, foi avaliado no LiBELa por

meio de três experimentos de self-docking e um de cross-docking, que serão descritos nas

seções abaixo.

https://github.com/alessandronascimento/libela
https://github.com/alessandronascimento/libela
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4.1.1.1 Self-docking

Neste tipo de experimento, busca-se docar o próprio ligante cristalográ�co em seu sítio e

medir a precisão da posição encontrada através da medida da raiz do desvio médio quadrático

(RMSD) em relação à posição conhecida (cristalográ�ca). O LiBELa utiliza um ligante de

referência para obter um posicionamento inicial do ligante e, a partir desta posição, realiza

a otimização da energia no sítio ativo. Foram feitos testes utilizando o próprio ligante ou

ligante de uma estrutura similar como referência. Aqui, os três conjuntos de dados contendo

complexos macromoleculares (SB2012, Astex non-native set e aquele utilizado na validação

do programa DOCK5) foram submetidos à validação do modo de ligação encontrado pelo

LiBELa. Os resultados de cada experimento estão descritos nas subseções seguintes.

SB2012

SB2012 é um conjunto de 1043 complexos cristalográ�cos de proteína-ligante, no qual

podemos nos basear qual deve ser a posição correta destes ligantes no sítio ativo. Temos na

Tabela 3 os valores de RMSD do ligante docado em relação ao cristalográ�co em função de

várias funções de pontuação e métodos de otimização de energia para a docagem no LiBELa,

em comparação com docagens realizadas no programa DOCK6. Por falta de parâmetros de

campo de força de alguns complexos, e outros que o DOCK não pôde completar o crescimento

da molécula, 953 dos 1043 complexos foram considerados para efeito de cálculo em ambos os

programas.

De modo geral, o método híbrido implementado no programa LiBELa apresentou

baixos RMSDs neste teste de self-docking, com valores entre 0,9 Å e 1,6 Å e com mediana

em 0,5 Å, enquanto o DOCK6 apresentou média de 3,7 Å e mediana em 2,0 Å. Valores de

RMSD corrigidos, disponibilizados pelo próprio programa DOCK6 usando o átomo pesado

mais próximo, são apresentados na tabela como RMSDm. Estes resultaram valores mais

próximos do LiBELa, com 2,1 Å de média e 0,8 Å de mediana. Como primeira análise, estes

resultados apontam uma boa predição do modo de ligação encontrado pelo LiBELa.

Dentro dos resultados obtidos com o LiBELa é interessante notar que a função de

pontuação com os maiores desvios de RMSD em relação ao modo de ligação cristalográ�co são
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aquelas onde há a inclusão do termo de solvatação (funções SF0 e SF2), mas ainda resultando

em valores abaixo dos obtidos com o programa DOCK6. Apesar de a média ter quase dobrado,

a mediana continuou em 0,5 Å. A explicação disto é que para alguns poucos complexos o valor

de RMSD é muito elevado, casos em que a inclusão da solvatação impede de encontrar um

modo de ligação perto do cristalográ�co. Como exemplo, as estruturas de código PDB 1BNT,

1BNU, 1BNV e 1BNW, que são todas anidrases carbônicas, obtiveram RMSDs por volta de

13 Å e 1 Å, com a utilização ou não do termo de dessolvatação, respectivamente. Esse fato

também é evidenciado no desvio padrão. Interessante notar que com um otimizador local,

essa diferença entre funções de pontuação não é expressiva (dados não mostrados). Muito

provavelmente, a sobreposição com o ligante de referência deve ter gerado uma estrutura

próxima do mínimo de energia observado na estrutura cristalográ�ca. Já as funções de

otimização global realizam uma varredura mais ampla na superfície de energia e acabam por

encontrar um outro mínimo longe do cristalográ�co e possivelmente arti�cial.

Seria este resultado parcialmente enviesado, uma vez que o LiBELa toma como

referência o próprio ligante cristalográ�co, possuindo assim maiores recursos vantajosos para

partir de uma posição inicial próxima da ideal? De certa forma sim, e esta é uma das

vantagens deste método híbrido. Entretanto, este resultado mostra também, que o próximo

passo de otimização* consegue manter a convergência do cálculo, obtendo uma docagem

satisfatória. É importante lembrar que este segundo passo é totalmente independente do

ligante de referência, ou seja, a posição inicial do ligante é uma informação de extrema valia,

e mesmo varrendo o espaço energético da proteína de forma global, ainda resulta em bons

modos de ligação.

*minimização de energia de interação no sítio ativo somente com a informação da estrutura do receptor.
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Tabela 3 � Self-docking com 953 complexos do SB2012. As últimas 3 linhas representam as taxas de
sucesso e insucesso em relação à quantidade de docagens dentro de uma faixa de RMSD.

LiBELa - Global DOCK6 DOCK6 - RMSDm
Função de pontuação SF0 SF1 SF2 SF3 GridScore GridScore

Média (Å) 1,64 0,93 1,63 0,90 3,7 2,1
Mediana (Å) 0,51 0,53 0,51 0,50 2,0 0,8
STD (Å) 3,18 1,60 3,02 1,60 3,7 2,7
< 2 Å 87% 94% 86% 93% 49,6% 68,1%
< 3 Å 88% 95% 87% 95% 54,7% 74,2%
> 8 Å 8% 2% 8% 1% 16,3% 5,5%

Fonte: Elaborada pela autora.

Conjunto teste do DOCK5

O conjunto de dados DOCK5 foi empregado também para testes do modo de ligação no

LiBELa variando as funções de pontuação e os otimizadores global e local (direct e ln_auglag).

Entretanto, neste caso o banco de dados utilizado (Protein Binding Mode Test Set) possui

alguns receptores análogos em complexo com seu ligante, o que permitiu ter como ligante de

referência uma molécula que não é o próprio ligante cristalográ�co.

Como comparação foram utilizados os dados de validação do programa DOCK5

(versão 5)82. Neste programa, a forma de busca pela pose não utiliza a estrutura do ligante,

então o cálculo foi simplesmente a docagem no sítio ativo, seguida da medida do RMSD

em relação ao ligante cristalizado. No caso do LiBELa a docagem é feita tendo um ligante

de referência. Para isso, selecionamos os 14 casos no qual existia no mínimo um par de

estruturas análogas, permitindo assim utilizar o ligante de outra estrutura como referência.

Desta forma, após a docagem, mediu-se o RMSD em relação ao ligante cristalográ�co em

sua posição original. Na Tabela 4, cada par consecutivo de proteínas foi docada com seus

ligantes cruzados como referência. É importante notar que o fato de que a forma em que as

poses são calculadas por ambos programas ser diferente não impede uma comparação direta

dos resultados, mas permite fazer um paralelo entre docagem baseada no ligante e receptor

e somente no receptor.
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Tabela 4 � RMSD (Å) para docagens cruzadas utilizando o banco de dados teste do DOCK5.
RMSDs para este último programa foram retirados do site do programa82, com va-
lores para docagens com ligante rígido ou �exível. No LiBELa, combinações entre as 4
funções de pontuação e os dois otimizadores local e global.

LiBELa - Global LiBELa - Local DOCK5¹
Função Pontuação Ligante

SF0 SF1 SF2 SF3 SF0 SF1 SF2 SF3 Rígido Flexível
1ABE 0,4 1,2 1,1 1,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2
1ABF 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4
1DBB 0,5 0,3 2,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
1DBJ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8 0,2 0,2
1F0R 3,1 3,0 10,2 3,0 3,1 3,0 3,4 3,0 1,6 1,4
1F0S 0,3 0,3 6,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 1,4
1PHD 0,6 3,5 2,8 3,2 0,6 3,1 2,8 2,8 3,2 3,3
1PHG 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,9
1TNG 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
1TNH 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
1TNI 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9
1TNL 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,2 1,0
1XID 1,1 8,9 4,8 4,1 1,1 6,7 7,2 3,7 3,5 3,6
1XIE 1,4 3,6 3,8 2,1 1,4 2,9 2,9 2,8 2,6 3,3
Média 0,9 1,9 2,7 1,4 0,9 1,6 1,6 1,3 1,2 1,3
Mediana 0,6 0,9 1,6 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 1,0

Desvio padrão 0,8 2,4 2,9 1,3 0,8 1,8 1,9 1,2 1,2 1,2
¹ Retirado de 82; Tempo máximo na minimização de 120 s.

Para funções SF0 e SF1 δvdw = 1, 5Å e δele = 1, 0Å; para SF0 e SF2, no termo de solvatação,
α = 0, 3kcal/(mol.e2).

Fonte: Elaborada pela autora.

Em geral, todas as con�gurações no LiBELa apresentam RMSDs baixos (menores

que 2 Å) e comparáveis com os do programa DOCK5. A função Amber com solvatação

(SF2) com otimizador global apresentou valor levemente mais alto (2,7 Å), devido ao RMSD

muito elevado para o alvo 1F0R, podendo ser tratado como outlier, uma vez que não foi

aprofundada a razão deste insucesso. A função atenuada com solvatação (SF0) foi a melhor

em encontrar modos de ligações corretos nesse conjunto de dados, obtendo um RMSD médio

de 0,9 Å e mediana de 0,6 Å, resultado equiparável ao do DOCK5, que obteve 1,2 Å e 0,5 Å

para ligante rígido.

Astex

Neste experimento, os ligantes de estruturas proteicas similares (não-nativas) foram utiliza-
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dos como ligantes de referência para o docking do ligante cristalográ�co da proteína principal

(nativa). Este teste é semelhante aos testes realizados com o conjunto DOCK5, mas se dife-

rencia por possuir um número muito maior de complexos. O número de complexos docados

varia de acordo com o alvo principal, compondo um total de 530. Neste caso, a compa-

ração dos resultados não foi feita com algum programa externo, mas sim com o programa

MolShaCS68, ou seja, representa o LiBELa realizando a docagem somente com a informação do

ligante de referência. Também, avaliamos a e�ciência entre as funções de pontuação Amber

e Softcore (atenuada), sem o termo de solvatação.

Os resultados geraram valores bem semelhantes para as 5 con�gurações, entre-

tanto, a função Amber (SF3) com otimizador local apresentou valores levemente melhores

(Tabela 5). Interessante pontuar que a docagem utilizando somente a estrutura do ligante

(última coluna) obteve valores de RMSD semelhantes, se não melhores, quando comparados

à docagem utilizando também a informação da estrutura do receptor. Estes resultados suge-

rem que a docagem utilizando somente a estrutura do ligante já é su�ciente para obter um

bom modo de ligação.

Tabela 5 � Medidas de RMSD para experimento de self-docking com Astex. Na última coluna são
as docagens no LiBELa sem utilizar a estrutura do receptor. Comparando com as funções
atenuadas (SF1) ou não (SF3), e sem solvatação. As últimas 3 linhas indicam a taxa de
sucesso como porcentagem de poses com RMSD menor que 3Å, 2 Å ou 1,5 Å.

Otimizador Global Otimizador Local Somente estrutura do
liganteSF1 SF3 SF1 SF3

Média (Å) 3,75 3,41 3,57 2,90 3,13
Mediana (Å) 5,65 5,34 5,04 4,73 4,57

Desvio Padrão (Å) 1,40 1,00 1,37 0,78 1,45
< 3 Å 68% 67% 68% 69% 69%
< 2 Å 63% 61% 63% 64% 58%
< 1,5 Å 53% 58% 53% 60% 51%

Fonte: Elaborada pela autora.

4.1.1.2 Cross-docking

Na docagem cruzada, ou cross-docking, os ligantes são docados em estruturas análogas e o

RMSD é medido em relação à posição cristalográ�ca em seu receptor original. Como ligante

de referência é usado o ligante do complexo análogo. De todo o conjunto do Astex, apenas os
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54 receptores que possuem ao menos uma estrutura análoga foram utilizados. Foram docados

apenas os ligantes na proteína nativa (proteína principal de cada grupo), com funções de

pontuação SF1 e SF3 (sem solvatação) e otimizador global de energia. No DOCK6, foram

utilizadas as con�gurações sugeridas pelos desenvolvedores e a função de pontuação baseada

em grids (Grid Score).

Os valores de RMSD resultantes foram maiores que no experimento do self-

docking, como esperado, já que estão sendo docadas em uma outra estrutura. Ainda assim, o

LiBELa possui uma boa predição de pose relativa ao DOCK6, obtendo uma média semelhante

para as duas funções, por volta de 4,3 Å, enquanto o DOCK6 �ca com 7,4 Å de RMSD. O

interessante é que a mediana para o LiBELa cai 30% a 40% em relação à média, indicando

que ele obtem valores alto de RMSD para poucos alvos, e que na sua maioria ele apresenta

maior precisão no modo de ligação, diferente do observado para o DOCK6 que tem uma

queda de apenas 10% na mediana.

Tabela 6 � Medidas de RMSD para experimento de cross-docking com Astex. Comparando as fun-
ções atenuadas ou não (sem solvatação), com a docagem feita com o programa DOCK6.
As últimas 3 linhas indicam a porcentagem de poses com RMSD menor que 3Å, 2 Å ou
1,5 Å.

LiBELa DOCK6
SF1 SF3 GridScore

Média (Å) 4,37 4,28 7,40
Mediana (Å) 2,51 2,96 6,69

Desvio Padrão (Å) 5,44 4,85 5,50
< 3 Å 54,0% 50,6% 20,2%
< 2 Å 42,0% 40,9% 14,8%
< 1,5 Å 32,3% 34,5% 12,5%

Fonte: Elaborada pela autora.

4.1.1.3 Discussão - Modo de Ligação

Os diversos experimentos realizados a �m de medir a e�ciência do LiBELa em encontrar um

modo de ligação próximo ao encontrado biologicamente (estruturas proteicas cristalizadas

com seus ligantes) foram bastante encorajadores. Avaliações de self-docking resultaram em

baixos valores de RMSD, mesmo utilizando como ligante de referência outro que não o crista-

lográ�co. Como teste mais exigente, o cross-docking resultou em valores maiores de RMSD,



60 4.1 Validação LiBELa

mas em todos os casos o LiBELa apresentou melhor predição de pose em comparação ao

DOCK. Por �m, comparações com o programa MolShaCS mostraram que a etapa do LiBELa

baseada apenas no ligante é su�cientemente boa para a tarefa de predição de pose.

4.1.2 Funções de pontuação

As funções de pontuação no LiBELa são funções atenuadas ou do tipo Amber, podendo ter

um termo adicional para a solvatação, como representadas na Tabela 2. Partindo da menor

complexidade, a função SF3 (do tipo Amber) é composta pelos termos de potencial eletros-

tático e de van der Waals. Numa primeira validação, as energias dos complexos de SB2012

foram calculadas pelo LiBELa (sem a etapa de docagem) e comparadas com as calculadas

pelo programa DOCK6. A correlação, calculada na forma do coe�ciente de correlação de

Pearson, entre estas funções de pontuação foi de 0,88, como mostrado na Figura 7. Aqui é

possível perceber que as energias calculadas pelos dois programas se mostraram linearmente

bem correlacionadas, principalmente a função Amber - SF3 (em preto na �gura). De fato,

esta correlação era esperada, uma vez que o DOCK6 utiliza uma descrição física similar para

a energia de interação com o campo de força AMBER. Essa boa correlação sinaliza também

uma forma de validação extrerna da implementação da função de pontuação no programa

LiBELa.

Nas seções seguintes serão abordados os detalhes relativos à in�uência da atenu-

ação das funções e o termo de solvatação no docking .
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Figura 7 � Correlação entre os dois programas no que se refere ao cálculo das energias eletrostática
e de van der Waals, medidas no complexos do SB2012. No eixo vertical, LiBELa, e no
horizontal, o DOCK6, que foi computado com a pontuação Grid Score. Tanto a função
de pontuação do tipo Amber ou SF3 (em preto) quanto a do tipo softcore ou SF1 (em
verde) foram avaliadas.
Fonte: MUNIZ69

4.1.2.1 Funções atenuadas

Dentre as quatro funções de pontuação, duas delas trabalham com constantes de atenuação

(δvdw e δele) nos termos eletrostático e de van der Waals (Fórmula 8), que são as funções

SF0 e a SF1. Estas constantes são somadas à distância interatômica de forma que o módulo

da energia para distâncias curtas seja menor. Assim, como pode ser visto nos grá�cos da

Figura 8, as curvas com diferentes valores de deltas assumem valores menores (em módulo)

para maiores valores de deltas. Essa abordagem resulta em energias de interação que são

suavizadas em distâncias curtas, aliviando a repulsão causada por alguns maus contatos, por

exemplo.
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Figura 8 � Simulação da variação do delta adicionado ao termo de distância nas funções eletrostática
(esquerda) e de van der Waals (direita).
Fonte: Elaborada pela autora.

Para otimizar estes parâmetros, a combinação entre valores diferentes dos dois

deltas foi avaliada visando um melhor enriquecimento nos três conjuntos de dados DUD,

CM-DUD e DUDE. Este teste se faz necessário porque os dois parâmetros são altamente

correlacionados. Logo, sua otimização deve ser feita em conjunto. Inicialmente, alguns alvos

foram selecionados em cada base de dados e foi feita uma varredura combinando os dois

deltas no intervalo de 0 até 2,5 Å, com incremento de 0,5 Å. A Figura 9 resume os resultados

desta avaliação, exibindo a média normalizada do logAUC para 6 alvos de CM-DUD, onde

cores claras indicam melhores resultados no enriquecimento. Interessantemente, neste caso,

boas médias foram obtidas quando não havia atenuação na função de van der Waals e δele

entre 0,5 Å e 2,0 Å. Desta forma, alguns melhores pares de deltas foram selecionados de

forma sistemática para cada banco de dados e utilizados como ponto de partida para o teste

de enriquecimento em todos os alvos, como apresentado nas tabelas a seguir.
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Figura 9 � Varredura feita com 6 alvos de CM-DUD variando os deltas eletrostáticos e de van der
Waals entre 0 e 2,5. Na tabela, média normalizada ([x-xmin]/[xmax-xmin]) dos valores
de log AUC, com cores mais claras para os melhores valores.
Fonte: Elaborada pela autora.

As avaliações com as funções atenuadas, ou softcore, podem apresentar diferentes

resultados dependendo do otimizador de energia empregado. Um exemplo disso é visto no

teste com o DUDE (Tabela 7), em especial com o par de deltas 2,5/1,0 Å, que obteve melhores

valores de logAUC com o otimizador local e os piores valores de logAUC com o otimizador

global. De forma geral, a melhor con�guração foi o par 2,0/1,5 Å com otimizador global,

que obteve média e mediana (8,4 e 6,8, respectivamente) no mínimo 20 % superiores que

as outras con�gurações. Utilizando o otimizador local, o melhor par em DUDE foi 2,5/1,0,

mesmo quando adicionado o termo de solvatação.

Na base de dados DUD (Tabela 8), o par 2,0/0,5 Å mostrou os melhores resultados

quando otimizado localmente. Porém, com o otimizador global, os outros dois pares se

destacaram de forma inversa, obtendo agora os melhores enriquecimentos. Em geral, estes

dois pares (2,0/1,5 Å e 1,5/1,0 Å) obtiveram o melhor resultado quando não adicionado o

termo de solvatação. O par 1,5/1,0 obteve o melhor enriquecimento, com valor médio de 20,5

e 22,0, em contraste com uma queda de cerca de 30% quando levado em conta a solvatação.

Por �m, para CM-DUD (Tabela 9), os melhores enriquecimentos resultaram do par

1,5/1,0 Å, utilizando otimizador global, e 2,5/1,0, utilizando otimizador local. E novamente
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a con�guração sem o termo de solvatação obteve melhores enriquecimentos.

Tabela 7 � Médias para o enriquecimento (logAUC) com os 12 complexos de DUDE testados com
os conjuntos de deltas de van der Waals e eletrostático 2,5/1,0 Å, 2,0/1,5 Å e 1,0/1,5 Å.

Softcore + Solvatação Softcore
δvdw/δele(Å) 2,5/1,0 2,0/1,5 1,0/1,5 2,5/1,0 2,0/1,5 1,0/1,5
Otimizador Local
Média 5,74 4,34 3,22 6,30 5,23 3,60
Mediana 6,09 2,48 1,24 5,47 2,73 1,87

Desvio Padrão 5,16 7,10 7,36 6,21 7,30 8,40
Otimizador Global
Média 0,07 6,46 5,90 0,65 8,35 6,63
Mediana -0,59 4,58 3,85 0,77 6,83 5,73

Desvio Padrão 4,14 10,55 9,90 3,73 8,05 7,25
Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 8 � Enriquecimento médio (logAUC) em DUD (37 alvos) variando o par de deltas de atenu-
ação nas funções eletrostática e de van der Waals em 2,0/1,5 Å, 2,0/0,5 Å e 1,5/1,0 Å.

Softcore + Solvatação Softcore
δvdw/δele (Å) 2,0/1,5 2,0/0,5 1,5/1,0 2,0/1,5 2,0/0,5 1,5/1,0
Otimizador Local
Média 6,52 9,11 6,48 10,64 11,43 10,27
Mediana 5,50 6,97 4,72 9,13 10,16 9,08

Desvio Padrão 9,54 7,76 7,40 8,12 8,11 9,08
Otimizador Global
Média 13,91 14,23 15,69 19,78 14,39 20,48
Mediana 13,21 11,51 13,87 19,99 11,37 22,00

Desvio Padrão 13,74 13,06 14,30 13,78 13,47 14,41
Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 9 � Média do enriquecimento (logAUC) nos 37 alvos de CM-DUD para as funções de pon-
tuação atenuadas, variando os deltas de van der Waals e eletrostáticos para os 3 casos:
2,5/1,0 Å, 1,5/1,0 Å e 0,0/1,0 Å.

Softcore + Solvatação Softcore
δvdw/δele(Å) 2,5/1,0 1,5/1,0 0,0/1,0 2,5/1,0 1,5/1,0 0,0/1,0
Otimizador Local
Média 4,58 3,41 2,69 5,76 5,45 5,00
Mediana 2,80 2,33 1,27 4,35 4,88 3,36

Desvio Padrão 6,79 5,40 4,88 6,77 5,87 5,82
Otimizador Global
Média 3,10 3,98 3,95 3,60 6,35 6,07
Mediana 0,93 1,33 0,83 1,08 3,17 3,59

Desvio Padrão 7,43 7,59 7,30 7,94 8,41 7,78
Fonte: Elaborada pela autora.

De forma geral, as docagens com otimizadores locais tendem a melhores enrique-

cimentos quando utilizados maiores valores de deltas, enquanto que para global o contrário

acontece. Este comportamento é interessante, pois o otimizador global, que varre de forma

mais ampla o espaço energético, é atrapalhado pela atenuação da função energética, enquanto

que a aproximação na energia de interação é vantajosa para buscas de mínimos locais. Ana-

lisando em nível microscópico, o fato de uma busca local ser bene�ciada pela atenuação faz

sentido, já que pequenos con�itos espaciais e desconfortos eletrostáticos seriam descontados

dessa forma. Ao passo que quando a busca é feita de forma mais ampla na superfície de

energia, encontra-se outros mínimos mais favoráveis que os da aproximação de atenuação.

Analisando de maneira mais ampla, sem levar em conta os deltas de atenuação,

para os três conjuntos de dados, a melhor con�guração encontrada foi utilizando otimizador

global e a função pontuação sem o termo de solvatação (SF1). Dentre todos resultados aqui

expostos, δvdw = 1, 5 e δele = 1, 0 podem ser considerados os melhores custo benefício nestas

condições.

4.1.2.2 Constante dielétrica

A constante dielétrica no termo do potencial eletrostático num ambiente proteico é uma

constante que pode variar de valores que vão de 1 (no vácuo, ou no interior de uma proteína

globular) a algumas dezenas, em média na superfície de uma proteína globular.92 Porém,
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cálculos no contexto de docking mostram que o uso de uma constante d = rij, onde rijé

a distância interatômica entre os átomos i e j apresenta boa correlação com a energia de

solvatação calculada por diferenças �nitas da equação de Poisson (R²=0,96)63. Interessante

observar que, neste cenário, a dependência do potencial eletrostático ocorre com o inverso

do quadrado da distância, ao invés da dependência típica com 1/r como no potencial de

Coulomb. De fato, testes de enriquecimento demonstraram que este mesmo comportamente

é observado no modelo energético implementado no LiBELa, onde constantes dielétricas com

valores de 1, 4, 10 e 80 mostraram uma queda no enriquecimento com o aumento no valor

da constante.

Tabela 10 � Enriquecimento em DUD variando a constante dielétrica na função eletrostática, medi-
dos em logAUC e fator de enriquecimento à 1% do total. A função de pontuação aqui
utilizada foi Amber + solvatação (SF2).

LogAUC EF1% LogAUC EF1% LogAUC EF1% LogAUC EF1% LogAUC EF1%
Constante dielétrica 1.0 4.0 10.0 80.0 r

Média 10.0 8.6 4.5 6.2 1.9 4.8 -0.7 4.5 13.0 12.4
Mediana 10.3 6.1 4.3 2.3 -2.1 0.0 -5.0 0.0 11.0 8.9

Desvio Padrão 11.6 9.4 10.8 8.6 12.6 10.4 13.0 9.5 13.0 11.3
Fonte: Elaborada pela autora.

4.1.3 Ensaios de enriquecimento

Um programa de docagem molecular deve ser capaz de elencar os prováveis melhores ligantes

para um determinado receptor, indicando por meio de um ranqueamento, quais complexos

possuem as menores energias de interação depois de docados. Para avaliar esta capacidade de

separar ligantes efetivos de moléculas não-ligantes, bancos de dados como o DUD83 provêm es-

truturas de proteínas em conjunto com moléculas ligantes e moléculas decoys (chamarizes, ou

falsos-poitivos para uso como controles negativos). Aqui, três bancos de dados (DUD, DUD-

E e CM-DUD) foram utilizados para a validação do LiBELa, comparando o enriquecimento

com outros programas e metodologias de docking. Estes testes também foram empregados

para o teste, ajuste e otimização de parâmetros das funções de pontuação. Também foram

avaliados os otimizadores locais e globais que são usados em dois momentos do programa, na

sobreposição dos ligantes e na busca da posição de menor energia de interação dentro do sítio

ativo. As medidas são extraídas de curvas do tipo ROC representada em grá�co semi-log
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(com escala logarítmica no eixo das abscissas), através da integral da curva de enriquecimento

(logAUC).

As �guras seguintes mostram grá�cos ROC individuais para os alvos dos bancos

de dados DUD e DUD-E, representando alguns dos resultados exprimidos nas tabelas como

a área sobre estas curvas (log AUC). Como referência, a curva em vermelho representa a

distribuição aleatória. As curvas em azul são enriquecimentos baseados somente na similari-

dade do ligante, em paralelo a enriquecimentos no LiBELa com as funções SF1 - softcore (em

ciano) e SF3 - Amber (em verde), e os resultados no programa DOCK6 (em preto). Aquelas

curvas acima da aleatória representam um enriquecimento positivo, e uma avaliação inicial

de melhor con�guração pode ser feita somente pela visualização. Por exemplo, para os alvos

AR, COX2 e HMGA obtiveram melhor enriquecimento em ambas con�gurações do LiBELa,

enquanto DOCK6 obteve curvas próximas ou até abaixo da aleatória nestes casos. O inverso,

onde DOCK se destaca, também pode ser observado, como em GPB e PPAR_GAMMA. En-

riquecimentos utilizando somente a informação do ligante mostram que podem ser efetivos

em alguns casos, mas em geral, adicionar a informação do receptor melhora os resultados.
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(continua)
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(continuação)

(continua)
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(continuação)

Figura 10 � Curvas individuais para DUD. No eixo vertical, a fração de ligantes, no eixo horizon-
tal, em escala logarítimica, fração de decoys encontrados em função do ranqueamento
resultante do docking. Em comparação com um enriquecimento randômico (vermelho),
os enriquecimentos para DOCK6 (preto), para as funções softcore (ciano) e do tipo
Amber (verde) ou baseado na similaridade do ligante (azul) são expostos no mesmo
grá�co para cada alvo.
Fonte: Adaptada de MUNIZ.69
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Figura 11 � Curvas individuais para DUD-E. Em comparação com um enriquecimento randômico
(vermelho), os enriquecimentos para DOCK6 (preto), para as funções softcore (ciano)
e do tipo Amber (verde) ou baseado na similaridade do ligante (azul) são expostos no
mesmo grá�co para cada alvo.
Fonte: Adaptada de MUNIZ.69
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Nas três tabelas seguintes (Tabelas 12, 13 e 11) foram sumarizados os melhores

resultados para cada base de dados em função de todos parâmetros até aqui otimizados para

cada caso. A primeira característica que podemos notar é que a ordem de grandeza dos

valores de logAUC entre os 3 conjuntos de dados não é a mesma. Para DUDE e CM-DUD

a média dos enriquecimentos não atinge o valor de 10, enquanto que em DUD esse valor

dobra. De fato, apesar de DUD ser um banco de dados vastamente utilizado para validação,

já foi visto que ele possui um viés em relação à distribuição das moléculas quanto às cargas

parciais93. Neste conjunto a distribuição dos valores de carga total nos ligantes não é a mesma

que a dos decoys e não é centrada em zero. Apesar de ser um ponto a se tomar cuidado, isso

não interfere nas análises, que são em sua maioria relativas.

Em CM-DUD (Tabela 12), se tratando do enriquecimento resultante do DOCK6,

8 alvos (23%) atigiram logAUC maior que 10, enquanto que 25 alvos (71%) obtiveram valores

abaixo de 4. Ou seja, enquanto poucos alvos atigem valores elevados de logAUC, a maioria

permanece abaixo da média de enriquecimento do LiBELa. Do ponto de vista do LiBELa, a

distribuição é mais homogênea e atinge uma média mais alta. Os melhores enriquecimentos

resultaram da utilização das funções Amber (SF2 e SF3), com otimizador global, obtendo

os valores de média/mediana 6,5/4,3 e 7,1/5,7, sem e com solvatação respectivamente. O

programa DOCK6 obteve média/mediana de 2,7/-0,1.

No caso de DUD (Tabela 13) o DOCK apresentou um resultado um pouco mais

competidor, obtendo valores de logAUC de 17,4/18,5 para média/mediana, enquanto o

LiBELa obteve 20,5/22,0 utilizando função atenuada sem solvatação (SF1, otimizador global).

Essa con�guração do LiBELa se destacou muito em relação as outras funções de pontuação.

Em relação ao otimizador local, os dois casos com solvatação (SF0 e SF2) obtiveram o pior

enriquecimento, com média por volta de 6, enquanto que com o otimizador global a média foi

por volta de 13, valor maior ou igual a qualquer enriquecimento com otimizador local nesta

base de dados.

Finalmente na Tabela 11 para DUD-E, também vemos o melhor enriquecimento

para SF1 com o otimizador global, obtendo 9,7/8,4 de logAUC. No DOCK6, o enriquecimento

foi de 5,0/6,9. De modo geral os dois programas apresentaram a mesma ordem de grandeza

nos valores de logAUC por alvo, exceto para mcr e kith, em que quem se destaca é o LiBELa
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e em lkha4, que é o DOCK6.

Tabela 11 � Enriquecimento (logAUC) para o melhor conjunto de parâmetros em função do otimi-
zador e função de pontuação para 12 alvos de DUDE.

Otimizador Global Local
DOCK6

Alvo
SF0

(2,5/1,75)
SF1

(1,5/1,75)

SF2
(alfa
0,4)

SF3
SF0

(2,5/1,75)
SF1

(2,5/1,0)

SF2
(alfa
0,3)

SF3

cp2c9 -1,0 1,0 -1,8 -0,3 -2,3 -0,7 -1,5 -2,0 -3,9
cxcr4 -0,2 3,9 -3,6 0,1 1,7 2,3 -3,2 -1,6 -5,3
grik1 7,1 7,9 9,0 7,7 8,6 0,7 4,8 2,3 10,0
mk10 -2,6 1,3 0,2 2,3 1,7 6,1 1,4 2,7 -3,1
xiap 9,1 11,9 7,4 6,5 2,3 2,3 0,7 0,3 9,9
mcr 4,3 11,5 -0,2 6,9 12,4 14,1 0,9 2,0 -11,0
thb 11,7 15,5 3,9 12,2 10,4 19,5 6,1 7,8 6,9
hivint 5,3 5,5 4,9 2,8 2,6 -0,6 -1,7 -2,9 -7,7
kith 7,6 3,6 12,6 5,1 14,6 6,9 27,2 26,0 30,8
pur2 39,8 35,7 24,6 26,2 21,3 9,8 2,9 3,0 17,1
lkha4 3,2 9,6 1,4 6,6 7,7 10,2 4,0 5,2 10,7
ppard 11,6 9,0 3,3 1,9 10,6 4,8 -2,0 -2,0 16,1
Média 8,0 9,7 5,1 6,5 7,6 6,3 3,3 3,4 5,9
Mediana 6,2 8,4 3,6 5,8 8,1 5,5 1,1 2,2 8,4
Desvio padrão 11,1 9,3 7,7 7,2 6,7 6,2 8,1 7,8 12,4

Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 12 � Enriquecimento medido em logAUC para o melhor conjunto de parâmetros em função
do otimizador e função de pontuação para 35 alvos de CM-DUD.

Otimizador Global Local
DOCK6

Alvo
SF0

(2,5/1,0)
SF1

(1,5/1,0)

SF2
(alfa
0,2)

SF3
SF0

(2,5/1,0)
SF1

(2,5/1,0)

SF2
(alfa
0,2)

SF3

ace -2,4 3,2 -0,1 1,7 2,3 2,4 -0,3 -2,3 16,8
ache -1,8 0,5 1,6 3,5 -1,6 0,3 2,8 4,0 -0,2
ada -1,4 -1,8 1,2 -0,8 1,7 -0,1 0,1 -0,8 3,5
ampc -6,2 -3,0 -4,2 1,4 -4,0 -0,1 -4,0 6,0 -1,7
cdk2 4,1 1,5 2,5 7,7 6,3 8,6 6,4 4,1 -5,2
comt 2,3 8,1 8,5 7,5 0,9 -4,5 0,0 -1,1 10,3
cox1 5,6 11,0 13,3 12,3 8,5 10,3 17,3 17,2 3,6
cox2 21,2 9,6 2,0 8,9 6,3 17,5 8,9 13,7 -6,8
egfr -2,2 4,5 2,1 3,2 2,1 3,9 6,2 8,0 -0,1
er-
agonist

16,8 26,8 29,6 24,7 20,3 17,2 13,0 8,9 10,9

er-
antagonist

-6,0 0,4 5,9 5,7 7,6 8,0 2,4 2,6 3,4

fgfr1 -1,9 3,6 3,0 2,6 0,8 4,3 2,3 2,4 0,5
fxa 6,2 9,6 8,1 9,2 4,2 7,0 3,1 4,7 10,5
gpb -0,2 3,7 1,9 3,4 -0,4 0,3 -1,9 -1,2 6,8
gr -0,6 1,9 3,5 2,0 5,4 5,6 0,8 -0,9 -4,9
hivpr 9,2 -0,3 -3,1 -3,0 -2,4 -0,4 -3,9 -2,9 -1,5
hivrt -4,2 1,6 5,1 7,7 4,4 4,5 6,2 5,1 -3,3
hmga -2,1 3,3 4,6 4,1 8,9 9,3 9,8 9,8 -2,9
hsp90 -2,2 1,5 7,7 9,0 8,8 3,8 10,1 13,6 -9,1
inha 5,0 1,0 4,3 4,6 3,8 4,8 2,2 4,3 -0,4
mr 12,1 29,4 29,9 30,8 26,3 23,9 13,8 12,7 0,1
na 18,1 25,6 24,1 27,6 19,8 25,0 8,3 12,1 13,3
parp 5,4 2,1 10,2 14,7 0,7 6,7 15,1 13,7 -4,0
pde5 0,9 2,6 6,7 8,6 0,3 1,9 2,1 3,1 -5,5
pdgfrb -3,8 -0,5 -0,3 -0,5 0,2 -1,2 3,2 2,0 -2,7
pnp 3,1 5,7 7,0 6,1 10,9 12,7 7,6 8,4 -2,8
ppar-
gamma

-1,5 -3,1 -1,7 -3,0 2,8 4,3 -2,5 1,0 3,5

pr 4,4 0,7 1,9 -0,9 0,0 4,6 1,6 0,0 -6,2
rxr-
alpha

21,9 21,2 10,4 3,8 -0,1 -0,3 1,4 -0,3 22,3

sahh -3,4 7,7 7,7 10,8 4,8 3,3 9,1 9,3 -4,7
src -4,1 2,6 0,2 0,3 -3,1 -0,1 0,3 0,7 -3,2
thrombin 3,5 14,7 7,7 6,5 -0,1 -0,3 -1,5 0,3 3,6
tk 0,5 15,3 20,7 19,0 12,2 8,8 18,4 17,0 11,0
trypsin 8,4 9,3 3,2 3,5 -1,1 3,2 3,1 3,3 33,0
vegfr2 3,8 2,1 0,9 6,2 3,0 6,5 5,7 5,5 8,1
Média 3,1 6,3 6,5 7,1 4,6 5,8 4,8 5,3 2,7
Mediana 0,9 3,2 4,3 5,7 2,8 4,3 3,1 4,1 -0,1
Desvio
padrão

7,4 8,4 8,2 8,0 6,8 6,8 5,9 5,7 9,0

Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 13 � Enriquecimento (logAUC) para o melhor conjunto de parâmetros em função do otimi-
zador e função de pontuação para 37 alvos de DUD.

Otimizador Global Local
DOCK6

Alvo
SF0

(2,5/1,75)
SF1

(1,5/1,0)

SF2
(alfa
0,4)

SF3
SF0

(2,5/1,5)
SF1

(2,5/1,5)

SF2
(alfa
0,4)

SF3

ace 27,4 -1,8 2,5 2,8 16,3 14,3 2,4 1,0 2,4
ache -0,4 4,6 -1,7 3,2 -2,7 0,2 0,0 1,5 12,5
ada 14,7 22,0 18,1 23,2 13,2 17,4 5,5 4,2 30,5
ampc 2,8 26,3 1,2 30,2 -8,2 32,2 -3,2 38,1 17,6
ar 2,4 23,2 11,1 20,6 4,0 14,9 9,4 14,9 -4,3
cdk2 14,2 34,3 14,5 16,1 -2,6 14,0 1,2 7,3 27,0
comt 17,9 23,9 13,9 25,4 14,7 15,4 2,5 6,3 57,7
cox1 28,4 5,4 22,7 7,2 27,8 9,0 22,0 9,2 -2,9
cox2 -9,2 29,5 -7,2 24,1 -9,6 28,5 4,0 25,7 -3,3
egfr 20,5 27,2 25,2 14,2 7,4 13,1 5,7 8,3 13,1
er_agonist 4,4 14,7 6,0 11,0 0,8 4,3 0,0 3,7 16,9
er_antagonist 16,3 16,4 17,6 15,9 18,3 21,5 0,0 9,4 19,2
fgfr1 35,4 40,3 38,7 22,9 0,9 11,3 -0,7 0,2 42,2
fxa 30,6 32,8 36,1 17,7 12,7 16,8 6,9 6,0 26,7
gpb -4,9 10,7 -1,3 8,4 -0,6 5,7 3,1 5,9 54,2
gr 7,0 13,0 14,7 13,0 7,9 6,1 15,0 11,7 -6,5
hivpr 1,2 3,7 -6,4 -1,7 -6,3 9,0 -3,4 -5,3 -6,1
hivrt -4,3 10,3 -0,5 11,3 -5,8 -1,1 3,0 3,3 19,7
hmga 34,8 42,1 30,5 36,0 16,5 24,0 15,6 19,0 -5,1
hsp90 5,1 3,8 5,1 1,5 13,4 1,1 18,2 4,9 -5,4
inha 14,1 4,8 7,6 6,0 15,0 10,4 15,1 9,0 2,3
mr 28,5 42,8 30,3 37,5 27,3 31,7 23,2 25,5 -5,1
na 29,4 35,9 34,5 35,1 13,9 17,4 11,4 13,3 36,9
p38 19,6 22,8 17,6 14,4 14,9 14,3 10,3 8,8 15,2
parp -2,2 16,2 5,3 17,9 -1,7 10,3 0,1 4,7 21,0
pde5 6,3 11,9 7,0 14,4 -0,5 7,4 2,7 13,0 2,9
pdgfrb 15,9 -0,7 10,6 2,6 10,4 -3,5 0,0 2,3 4,9
pnp -0,9 8,4 -0,1 7,5 1,4 10,8 6,5 10,5 18,5
ppar_gamma -2,0 -2,5 0,3 1,1 2,3 6,8 -2,0 -0,2 22,6
pr 0,3 2,6 4,1 3,0 -1,1 3,8 3,5 2,1 -5,2
rxr_alpha 30,2 28,5 8,8 7,4 12,4 12,6 5,9 6,0 34,2
sahh 8,5 32,6 20,2 33,7 13,3 25,3 23,6 32,0 26,0
src 31,0 38,3 31,2 19,4 4,7 14,8 0,6 5,5 27,7
thrombin 27,0 50,1 34,7 37,4 � 20,9 7,8 9,7 34,9
tk -9,4 17,8 -3,7 22,9 -6,5 5,6 0,4 10,9 44,1
trypsin 14,8 31,8 11,0 21,9 5,7 20,7 7,2 11,1 34,8
vegfr2 17,9 34,2 21,9 17,3 5,3 8,4 0,9 4,0 20,8
Média 12,8 20,5 13,0 16,3 6,5 12,9 6,1 9,3 17,4
Mediana 14,2 22,0 11,0 15,9 5,5 12,6 3,5 7,3 18,5
Desvio padrão 13,4 14,4 13,0 11,1 9,5 8,7 7,4 9,0 17,9

Fonte: Elaborada pela autora.

Em geral, o otimizador global foi superior ao local, em especial nos conjuntos

teste DUD e em menor discrepância, DUDE. No caso de CM-DUD as médias foram mais

competitivas, embora ainda menores em sua maioria para o otimizador local. Portanto,

apesar do menor tempo computacional dada a utilização de otimizadores locais, estes sempre
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apresentam piores enriquecimentos.

Para esses três conjuntos de dados, a utilização da função atenuada sem solva-

tação (SF1) resultou em bons enriquecimentos, se não o melhor. Além disso, observou-se

convergência nos valores dos deltas de atenuação. Quando utilizado um otimizador global,

o conjunto δV DW = 1, 5 e δele = 1, 0/1, 75 gera o enriquecimento ótimo, e quando local, o

conjunto δV DW = 2, 5 e δele = 1, 0/1, 5, corroborando com os resultados encontrados na seção

4.1.2.1.

O LiBELa obteve valores de enriquecimento sempre superiores ao DOCK6 para

os três conjuntos de dados e no caso do CM-DUD esse valor foi superior considerando o

resultado para todas as funções de pontuação e otimizadores. Importante pontuar aqui que

ambos programas possuem semelhantes funções de pontuação, portanto diferença no sucesso

do enriquecimento pode ser atribuída à metodologia de busca, no qual o LiBELa, sendo um

programa híbrido, se bene�cia das informações de um ligante de referência. Por outro lado,

a busca por similaridade a partir de um ligante restringe o espaço de busca possível dentro

do sítio ativo, podendo ser este um fator limitante que implicaria em enriquecimentos mais

desfavoráveis.

A Figura 12 possibilita visualizar o enriquecimento do DOCK em comparação ao

LiBELa nas funções de pontuação sem solvatação (SF1 e SF3), para o conjunto de dados

DUD. Nota-se que alguns alvos como comt, gpb, pnp, ppar gamma e tk se destacam com o

DOCK, enquanto o contrário acontece com os alvos ar, cox1, cox2 , hmga e mr. Interessan-

temente, dois dos alvos que se destacam com o LiBELa são receptores de esteróides. Esses

alvos possuem sítios ativos enterrados e a maioria dos ligantes conhecidos são derivados de

esteróides. Neste raciocínio, diversos alvos que possuem grande similaridade entre ligante

de referência e seus ligantes busca, provavelmente teriam bons resultados utilizando esta

abordagem híbrida do LiBELa.

Vale destacar ainda na Figura 12 a complementaridade entre os enriquecimentos

observados entre o LiBELa e o programa DOCK6. Em muitos dos casos, para os alvos onde

o programa DOCK6 não atinge um bom enriquecimento, o programa LiBELa se destaca e

a recíprova é verdadeira. Esta complementaridade sugere que o emprego de um ligante de

referência pode ser uma informação importante para os casos mais difíceis de docking, onde
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não se encontra uma pose inicial de qualidade. Por outro lado, em alguns cenários, como

discutido anteriormente, o emprego do ligante de referência pode ser uma restrição pesada,

resultando em busca menos exaustiva do sítio ativo e levando a ranqueamento incorreto em

alguns casos.

Figura 12 � Enriquecimento realizado pelo LiBELa pelas funções de pontuação SF3 (campo de força
AMBER), em vermelho, e SF1 (campo de força atenuado), em cinza; em comparação
com o realizado pelo programa DOCK 6.6 com a con�guração padrão, em azul.
Fonte: MUNIZ.69

Por último, para avaliar a rapidez do programa, a Tabela 14 traz o tempo médio do

LiBELa em função do otimizador, comparado com o do programa DOCK6 (desconsiderando

o tempo de cálculo de grids). O tempo para se calcular os grids é muito variável e depende

do tamanho da caixa (número de átomos). Como exemplo, no LiBELa, para uma caixa de

30 Å de lado o tempo variou entre 7 e 33 minutos, dependendo da proteína. É interessante

lembrar que se o LiBELa for compilado pelo compilador intel ao invés do gnu, o tempo é

reduzido por volta de 20%. Mesmo para cálculos envolvendo otimizadores globais, no qual o

LiBELa obtém melhores enriquecimentos, o programa ainda não perde no quesito de tempo

computacional, quando comparado com o DOCK6, mostrando assim e�ciência praticável

para triagens virtuais.
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Tabela 14 � Tempo (testado em DUD) de rodada para o LiBELa, utilizando otimizadores global e
local, com tempo limite de otimização de 30s, comparado com o DOCK6 nos parâmetros
sugeridos em seu tutorial. Foram utilizados 24 processadores de uma mesma máquina
para cada alvo. O tempo para calcular o grid foi excluído para ambos programas.

Tempo LiBELa global LiBELa local DOCK6
Média por alvo 290 min 165 min 336 min

Média por molécula 5,4 s 3,1 s 6,2 s
Fonte: Elaborada pela autora.

4.2 Solvatação

No contexto de docagem molecular com funções de pontuação do tipo potencial físico, faz

sentido incluir a energia de solvatação, uma vez que a saída das moléculas de água do sítio

ativo para a entrada do ligante e também a perda das camadas de solvatação deste mesmo

ligante no meio contribuem com a variação de energia livre de ligação. Aqui foi utilizada

uma abordagem implícita da solvatação a partir da proposta previamente feita por Stouten-

Verkhivker (equação 14), na qual seu termo cruzado Si considera a contribuição polar da

solvatação em função do quadrado da carga parcial atômica, e o segundo termo fi é de-

pendente da distância interatômicas entre as duas moléculas. Utiliza-se de parâmetros já

de�nidos para o uso em campos de força, como raio e carga atômicos, evitando o trabalho

de uma nova parametrização. Ainda não utilizado no contexto de docagem molecular, esta

proposta pode ser discretizada para cálculo em grids, reduzindo o custo computacional para

a avaliação. E por �m, apesar de simples, este modelo apresenta dependência quadrática

com a carga atômica, similarmente ao modelo de Born para cálculo de hidratação de ions.94

Aqui, esta função de solvatação foi validada e foi realizada a otimização de seus

parâmetros, comparando as energias calculadas com dados experimentais e com outros mé-

todos implícitos de solvatação mais rigorosos utilizados na área de docagem molecular. Além

disso, por meio da análise de enriquecimentos, foi avaliada sua e�cácia como termo adicional

na função de pontuação do LiBELa.
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4.2.1 Comparação com energias experimentais de dessolvatação

O desa�o SAMPL4 teve como um dos seus três objetivos estimular a predição da energia

livre de hidratação de um conjunto de pouco mais que 500 moléculas, por meio do desenvol-

vimento e implementação de metodologias para cálculo da energia de solvatação. Tornou-se

portanto, um conjunto de dados experimentais interessante para avaliar novas metodologias

de solvatação. Implementado no LiBELa, o modelo Stouten-Verkhivker (ou SV) calcula a

energia a partir da interação entre pares atômicos de moléculas distintas, e possui um termo

cruzado. Para ser válida a comparação com estes dados, no qual não há a interação com outra

molécula, mas somente a energia de desidratação do ligante, foi feita uma reinterpretação.

Supomos que o ligante será totalmente dessolvatado e longe do receptor, desta forma, a ener-

gia no contexto do modelo SV assume o formato somente do termo S =
∑

(αqi²+β), onde a

somatória é sobre todos os átomos da molécula teste. Nesta adaptação estamos considerando

a contribuição polar do modelo SV e desprezando o termo relacionada à fração de volume de

solvente deslocado pela interação com uma segunda molécula.

Por ser um modelo dependente da carga, foram empregadas três diferentes me-

todologias para cálculo da carga parcial das moléculas teste: os modelos Gasteiger-Marsili

e MMFF94 disponíveis no programa OpenBabel77 e o modelo de cargas AM1 disponível no

programa Antechamber.89

Tabela 15 � Coe�cientes de correlação entre o modelo SV e os valores empíricos de energia de
desidratação do conjunto de dados do desa�o SAMPL4, em função dos três métodos
de cálculo de carga atômica.

Modelo cálculo de carga
α (kcal.mol-1.e-2) Gasteiger MMFF94 AM1

0,1 0,50 0,52 0,61
0,2 0,66 0,55 0,64
0,3 0,71 0,55 0,65
0,4 0,72 0,56 0,65
0,5 0,72 0,56 0,65
Fonte: Elaborada pela autora.

As energias de solvatação SV calculadas demonstraram uma relação linear com

os valores experimentais e razoável correlação (de Pearson), variando entre 0,50 e 0,72, como
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pode ser visto na Figura 13 e na Tabela 15. O modelo de carga Gaisteger apresentou a maior

correlação, atingindo o valor de 0,71 para α=0,3 kcal/(mol1.e2), em seguida, o modelo AM1,

com 0,65 para o mesmo valor de α e o modelo MMFF94 atingiu valores entre 0,52 e 0,56.

Para todos os modelos de carga, o comportamento na correlação em função da variação de α

foi semelhante, atingindo seu máximo entre α=0,3 e 0,4 kcal/(mol1.e2) e estabilizando neste

patamar, sugerindo este valor como ótimo. Esta resposta linear em comparação com dados

experimentais é um ótimo indicativo de acerto da função SV, tais valores de correlação são

bons o su�ciente para o contexto de docagem moleclar.

Figura 13 � Correlação entre valores experimentais (eixo vertical) e calculados pelo termo S do
modelo SV implementado no LiBELa (eixo horizontal) para as moléculas disponíveis no
banco de dados do desa�o SAMPL4, N=504. Variação no parâmetro multiplicativo da
carga, à esquerda α = 0.1 kcal.mol-1.e-2, à direita, α = 0.3 kcal.mol-1.e-2.
Fonte: MUNIZ95.

4.2.2 Comparação com outros modelos implícitos de solvatação

Modelos teóricos mais robustos como o PBSA já são utilizados no contexto de docking (im-

plementados nos programas DOCK6, AutoDock, etc), mas estes demandam um alto custo

computacional e são mais empregados no contexto da reavaliação ou rescoring. O modelo SV

pode ser colocado em grids, o que deixa o cálculo muito mais rápido62,63. Tomando o modelo

PBSA como um dos mais utilizados no docking , comparamos as energias de solvatação calcu-

ladas a partir do método Zou GB/SA implementado no DOCK6, com as do modelo SV em

uma varredura de α. Neste caso, a função de docagem propriamente dita nos programas foi
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desabilitada, e foi calculada somente a energia dos complexos já em posição cristalográ�ca,

pertecentes à base de dados SB2012, possuindo pouco mais de mil complexos.

Os resultados estão resumidos na Tabela 16 e Figura 14. Quando analisadas

as energias do complexo, boas correspondências são obtidas para valores de α entre 0,3 e

0,4 kcal/(mol.e²), com correlações entre R=0,88 e R=0,89. Analisando separadamente as

energias calculadas para o ligante e o receptor, não houve variação signi�cativa no coe�ciente

de determinação em função da variação de α. Quanto à regressão linear para as energias dos

complexos (ligante + receptor), observa-se maior inclinação da reta quanto maior o valor de

α, entretanto, o coe�ciente de correlação permanece constante em 0,77 e 0,79. Tomando o

valor do coe�ciente angular próximo a 1, o melhor valor para α seria novamente por volta de

0,4 kcal/(mol.e²). Verkhivker, em sua versão original usa α = 0, 25 kcal/(mol.e²), mas não

justi�ca a escolha deste valor.55
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Figura 14 � Correlação entre energias de solvatação calculadas pelo modelo Zou GB/SA imple-
mentado no DOCK6 (eixo horizontal) e pelo modelo SV implementado no LiBELa

(eixo vertical), para os complexos do SB2012. Valores de alfa variando entre 0,1 e
0,5 kcal/(mol.e²).
Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 16 � Correlação de Pearson e parâmetros da regressão linear (coe�ciente linear �xo em 0)
entre energias de solvatação calculadas com métodos GB (DOCK6) e SV (LiBELa)
para os ligantes, receptores e ambos, componentes do SB2102.

α (kcal/-
mol.e²)

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5

Lig Rec Lig Rec Lig Rec Lig Rec Lig Rec Lig Rec
R 0,57 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60

Regressão Linear
Coe�ciente
Angular

0,53 0,64 0,75 0,86 0,97 1,20

R² 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79 0,79
Fonte: Elaborada pela autora.

Além deste, um segundo teste foi realizado, agora com energias dos modelos PB

e GB implementados no pacote de programas AmberTools (Tabela 17). De forma inespe-

rada, as energias obtidas não foram concordantes com os resultados obtidos com o modelo

GB de Zou, implementado no programa DOCK6, tampouco com o modelo SV. As corre-

lações entre o modelo SV e PB/GB-Amber não atigem valores superiores a 0,31. A partir

de α=0,2 kcal/(mol.e²), os coe�cientes se estabilizam, havendo maior correlação com o mo-

delo PB, sem grandes variações quando adicionados termos não polares da solvatação neste

modelo.

Uma vez obtidas boas correlações entre os modelos do LiBELa e DOCK6, é de

se esperar que a correlação entre as energias calculadas pelo Amber e pelo DOCK também

não atingiram grandes valores, R=0,39 e R=0,52 para GB e PB do Amber, respectivamente.

É interessante lembrar que este experimento não busca melhores modos de ligação, estamos

somente calculando a energia dadas as posições atômicas cristalográ�cas dos complexos.

Por �m, uma última correlação foi calculada entre os métodos GB e PB do Amber e o

Hawkins GB/SA também implementado no DOCK6. Estes obtiveram R=1,0 e R=0,96

para GB e PB do Amber, respectivamente. Esta fraca correlação para o método GB-Zou

indica um provável problema na sua implementação no programa DOCK6. Este método foi

proposto no �nal da década de 90 e não foi revisado posteriormente, podendo estar obsoleto ou

simplesmente impreciso. Além disso, Zou GB/SA é uma aproximação do modelo Generalized

Born Surface Area que calcula em pares e em grids , tornando-o assim muito mais rápido que

a implementação de Hawkins GB/SA. Entretando, não foi possível rodar o modelo Hawkins
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GB/SA para ensaios de docagem.

Tabela 17 � Correlação das energias do LiBELa com métodos PB e GB do programa Amber. Tam-
bém, contabilizada as energias de Coulomb (Ecoul), e os termos não polares da solva-
tação, Ecav e o termo de dispersão, Edisp.

α (kcal/mol.e²) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
GB x SV-LiBELa 0,16 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
PB x SV-LiBELa 0,22 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
(PB+Ecav) x SV-LiBELa 0,25 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28
(PB+Ecav+Edisp) x SV-LiBELa 0,23 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
(PB+Ecoul) x SV-LiBELa 0,18 0,27 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31

Fonte: Elaborada pela autora.

4.2.3 E�ciência no enriquecimento quando incluida a solvatação

Até aqui, o modelo SV resultou em reprodução de modos de ligação de forma satisfatória,

quando incluso na função de pontuação, apresentou linearidade e boa correlação com dados

experimentais e também com método implícito de solvatação Zou GB implementado no

DOCK6. O mesmo não ocorreu entre os métodos PB e GB implementados no AmberTools.

Por �m, ainda avaliamos a e�ciência do enriquecimento quando contabilizada a função SV.

Neste contexto, as Tabelas 18, 19 e 20 trazem os resultados para as três bases de dados aqui

mais utilizadas, comparando valores de AUC e logAUC entre as funções do tipo Amber pura

(SF3) e contendo o termo de solvatação (SF2) para dois valores de α. Como controle positivo,

foram utilizados os enriquecimentos no programa DOCK6.

Inesperadamente, a adição do termo de solvatação na função de pontuação não

aprimorou os enriquecimentos nos primeiros testes. Em DUD-CM (Tabela 18), o modelo sem

solvatação atingiu média de logAUC de 6,4 (3,1 de mediana). Enquanto que, ao adicionar o

termo de solvatação com α= 0,1 kcal/(mol.e²), esses valores caem para 5,8 e 3,0, enquanto que

com α = 0,3 kcal/(mol.e²), caem ainda mais, para 4,7 e 2,3, respectivamente. Entretanto,

para qualque valor de α, o enriquecimento supera os resultados resultantes do programa

DOCK6 (Grid Score), que obteve logAUC de 2,6 e mediana de -0,2.

Em DUD, realizamos uma varredura com diversos valores de α (Tabela 19). E de

forma semelhante, quanto maior o aumento no valor de α no termo de solvatação, maior a

diminuição nos valores de enriquecimento, não superando, entretanto, o resultado da função
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sem solvatação (SF3), tampouco do programa DOCK6.

Tabela 18 � Enriquecimento (AUC e logAUC) para funções de pontuação sem e com solvatação em
dois valores de alfa no LiBELa, em comparação com DOCK6. CM-DUD, com 35 alvos.

DOCK 6 LiBELa

Alvo
Grid Score SF3 SF2 (α = 0,1 kcal/mol.e²) SF2 (α = 0,3 kcal/mol.e²)

logAUC AUC logAUC AUC logAUC AUC logAUC AUC
ace 16,8 75,6 0 45 -1 43,5 -0,1 47,6
ache -0,2 51,3 0,3 50,7 -0,1 52,1 -2 43,7
ada 3,5 53,6 -2,3 47,7 -2,6 46,3 -2,2 49,6
ampc -1,7 49 2 55,3 0 51,2 -5,1 36,3
cdk2 -5,2 39,8 0,6 55,7 0,4 50,5 -0,1 48,5
comt 10,3 69,3 7,6 60,1 6,9 59,3 8,5 57,9
cox1 3,6 58,1 15,6 62,2 13,6 59,5 10,1 55,6
cox2 -6,8 28,7 10,4 68,2 7,2 64,1 2 57,9
egfr -0,1 44,6 4,5 55,9 5,3 56,2 4,6 55,2
er-
agonist

- - 23,5 76,2 29 82,9 28,7 82,6

er-
antagonist

- - 5,3 50,1 -0,2 44,2 -1,6 45,1

fgfr1 0,5 48,4 2,1 52,9 3 53,4 3,3 52,3
fxa 10,5 67,8 8,9 72,2 8,4 70,8 7,1 68,8
gpb 6,8 67,3 -1,2 52,2 0,2 53,3 -1,9 51,5
gr -4,9 38,8 -0,2 45 1,4 46,2 1,6 46,5
hivpr -1,5 50,3 -3,7 40,9 -0,9 46,6 -2,9 41,5
hivrt -3,3 42,7 3,4 56 6,1 59,4 2,3 55,8
hmga -2,9 42,2 8,1 60 3,4 59 2,8 61,8
hsp90 -9,1 20,6 2,8 55 0,7 53,3 3,9 53,3
inha -0,4 52,4 1,3 53,1 2,5 53,6 -0,5 49,2
mr 0,1 43 36,4 73,4 37,7 76,8 28 75,1
na 13,3 81,9 18,9 86,2 18,4 84,1 17,2 84,3
parp -4 42,4 3,1 61,1 2,7 61,3 3,2 59,8
pde5 -5,5 34,2 1 56,6 -2,2 46,8 0,8 50,6
pdgfrb - - -1 51,2 0 54,4 -0,8 50,6
pnp -2,8 42,2 4,1 58,3 4 58,4 3,3 57,8
ppar-
gamma

3,5 60,8 -3,3 42,4 -3,4 42,7 -3,3 42,6

pr -6,2 31,6 2,6 47,2 3,2 45,9 1,8 44,2
rxr-
alpha

22,3 81,3 16,5 55,5 16,5 59,9 10,9 50,9

sahh -4,7 38,8 9,4 66,5 8,3 65,6 7,9 64,3
src -3,2 41,4 1,5 49,4 1,4 48,5 0,6 46
thrombin 3,6 59,7 13,8 73,6 11,4 74,6 14,1 77
tk 11 71,8 16,1 76,3 16,7 77,9 16,1 74,2
trypsin 33 92,7 14,2 75,3 6 60,4 7,6 64,2
vegfr2 8,1 60,7 1,7 56,1 0,2 54,2 -1,9 48,3
Média 2,6 52,6 6,4 58,4 5,8 57,6 4,7 55,7
Mediana -0,2 49,7 3,1 55,9 3,0 54,4 2,3 52,3
Desvio
padrão

9,2 16,8 8,6 11,0 8,9 11,2 8,1 11,9

Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 19 � Sumário do enriquecimento (logAUC) em variação sistemática da constante α da função
de solvatação (em SF2) em comparação com a função puro Amber (SF3) do LiBELa e
com o DOCK6. DUD, média entre 37 alvos.

AUC
Média Mediana

SF3 18,2% 19,1%
SF2 (α = 0,05 kcal/mol.e²) 16,9% 15,8%
SF2 (α = 0,1 kcal/mol.e²) 15,9% 11,5%
SF2 (α = 0,2 kcal/mol.e²) 15,4% 14,5%
SF2 (α = 0,3 kcal/mol.e²) 14,10% 13,8%
SF2 (α = 0,4 kcal/mol.e²) 13,0% 12,6%
DOCK 6 17,4% 18,5%

Fonte: Elaborada pela autora.

Enquanto que para ambas bases de dados anteriores observou-se uma diminui-

ção no enriquecimento de cerca de 25% quando adicionado o termo de solvatação (α =

0,3 kcal/(mol.e²)), o mesmo não ocorreu em DUDE. Nesta base de dados mais ligantes fo-

ram incluídos para cada alvo, obtendo um conjunto mais vasto e, consequentemente, mais

diverso. Como mostrado na Tabela 20, notavelmente, a inclusão do termo de solvatação

com α = 0,1 kcal/(mol.e²) produziu melhores enriquecimentos, apresentando logAUC de 8,3

(mediana 6,8), enquanto que sem solvatação apresentava logAUC de 7,3 (mediana 5,9). Esse

melhoramento se mostrou consistente, uma vez que houve aumento em 10 dos 12 alvos testa-

dos. Contudo, o aumento do valor de α representou queda nos resultados, obtendo logAUC

de 7,0 e mediana 5,7, mas ainda competitivo ao DOCK6, que apresentou 5,9 e 8,4, respectiva-

mente. Interessante notar que alguns dos alvos que resultam melhores enriquecimentos com

o termo de solvatação, como grik1, kith, pur2 e ppard possuem sitios ativos enterrados ou

parcialmente enterrados e realizam interações polares com ligante, o que podem representar

um ambiente favorável para as correções do solvente.
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Tabela 20 � Enriquecimento (logAUC e AUC) para funções de pontuação sem e com solvatação em
dois valores de alfa no LiBELa, em comparação com DOCK6. DUDE, com 12 alvos.

DOCK 6 LiBELa

Alvo
Grid Score SF3 SF2 (α = 0,1 kcal/mol.e²) SF2 (α = 0,3 kcal/mol.e²)

logAUC AUC logAUC AUC logAUC AUC logAUC AUC
cp2c9 -3,9 30,1 -0,1 48,4 -1,5 46 -1,4 45,5
cxcr4 -5,3 35,7 -1,7 43,8 -1,3 47,8 -3,1 44,7
grik1 10 58,8 10,2 64,8 11 67,3 11,8 68,4
mk10 -3,1 39,7 2 55,6 1,1 56 -0,3 52,6
xiap 9,9 58,5 5,9 61,4 8 66,8 6,5 65,6
mcr -11 13,7 4,8 55,3 5,3 56,2 4,6 55,2
thb 6,9 51,4 10,5 67,2 11,4 67,1 9,2 64,6
hivint -7,7 30,4 4,3 59 5,9 63,7 4,9 63,4
kith 30,8 81,5 6,5 63,5 9,6 70,4 9,3 71,7
pur2 17,1 67,3 28 85,9 32,5 88,6 31,1 87
lkha4 10,7 63 6,7 61,1 6,8 61,3 4,2 58,3
ppard 16,1 51,6 3,7 57,9 5,9 61,1 7,1 62,4
Média 5,9 48,5 7,3 60,4 8,3 62,8 7,0 61,3
Mediana 8,4 51,5 5,9 61,1 6,8 63,7 5,7 62,4
Desvio padrão 12,4 19,1 7,6 10,5 8,9 11,2 8,8 11,7

Fonte: Elaborada pela autora.

Em conclusão, a adição da correção pela solvatação não apresentou melhoras

signi�cativas em dois bancos de dados, mas no terceiro, apresentou melhora de 14%, em

sua melhor con�guração. Aparentemente, a correção também é seletiva para alguns alvos,

uma vez que se observa tanto melhoras quanto pioras quando adicionada a solvatação e

incrementado seu peso eletrostático por meio da constante. De fato, isso já foi obervado

e registrado na literatura, como no caso de Mysinger e Schoichet, que apesar do modelo

empírico de solvatação SEV (solvent-excluded volume model) ter apresentado enriquecimento

5% melhor que con�guração sem solvatação, os alvos que realmente pontuaram melhor com

a adição representam exatamente 50% do total.61

4.3 Aplicação - β-galactosidase GH42

Para maior compreensão a cerca da função e especi�cidade, a enzima β-galactosidase do or-

ganismo Bi�dobacterium bi�dum (BbgII), cuja estrutura foi resolvida em nosso grupo, foi o

alvo de estudos de docagem molecular. Proveniente de um microorganismo bem adaptado

do trato digestivo humano, que inclusive é utilizado em alimentos probióticos,96 a enzima faz

parte da família GH42 de β-galactosidases, que possuía apenas quatro representantes com

estruturas caracterizadas até a data.97 A função das β-galactosidases é hidrolisar ligações do

tipo β1�3, β1�4 e β1�6 entre um grupo galactosil e outro açucar. Dentre estas enzimas,
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os membros da família GH42 têm preferência por ligações β1�3 e β1�6.98,99 Exemplos de

substratos hidrolisados por estas enzimas incluem a lactose, galactooligosacaridios e frutoo-

ligosacaridios, ou seja, sacarídeos de cadeia curta, e que são fonte de energia desse grupo de

bactérias.100,101

A enzima, cristalizada com duas moléculas de galactose em seu sítio ativo, foi

superposta contra outra estrutura de β-galactosidase, cujo ligante é uma alolactose (código

PDB: 4DUW102), assim, a alolactose nesta posição foi utilizada como ligante referência. Esse

procedimento foi necessário, uma vez que o ligante original era composto por duas moléculas

de açúcar já hidrolizadas e não um dissacarídeo. Para as moléculas teste foram gerados

os substratos D-galactose-D-galactose, D-galactose-D-glicose e D-glicose-D-galactose, unidos

por ligações glicosídicas do tipo β1�3, β1�4 e β1�6, utilizando a ferramenta de construção

de carboidratos GLYCAM-Web.103 Para a docagem no LiBELa, foi utilizada a função SF3

(sem solvatação e sem atenuação) e demais valores padrão, com exceção dos otimizadores

energéticos. Foi necessário empregar um otimizador global na etapa inicial de sobreposição

do ligante, e, para a segunda etapa, na energia de ligação, foi utilizado um otimizador local.

Por �m, para garantir uma convergência dos resultados, a docagem foi repetida pelo menos

cinco vezes para cada substrato testado.

Os resultados da docagem evidenciam uma diferença clara na preferência entre

esses dissacarídeos. Enquanto os sacarídeos β1�3 e β1�6 mostraram poses com ótimas

sobreposições à alolactose no sítio -1 da enzima, os de ligações β1�4 só encontraram poses

com os aneis invertidos à posição requerida para a catálise, além de o oxigênio da ligação

glicosídica apresentar-se sempre afastado do resíduo catalítico (Figura 15). O açúcar na

posição +1 faz poucas interações com a enzima, permitindo multiplas conformações, o que

de fato é con�rmado pelo alto valor no fator de temperatura da galactose cristalizada nesse

sítio.

No primeiro passo da hidrólise ocorre a glicosilação, com o Glu320 agindo como

nucleó�lo e o Glu161, como doador de próton. Então, além das energias de ligação resultantes

da docagem, também foram observadas as distâncias (a) entre o átomo nucleó�lo e o C1 dos

dissacarídeos, e (b) entre o oxigênio do Glu161 e o oxigênio da ligação glicosídica. As energias

de ligações mais baixas foram dos modos de ligação encontrados para os dissacarídeos β1�6,
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�cando entre - 43 kcal/mol e - 36 kcal/mol, enquanto as distâncias giraram por volta de 3,8 Å

para (a) e 2,7 Å para (b). Apenas os dissacarídeos Gal-Glc encontraram poses de energias

favoráveis quando ligados por β1�3, apresentando distâncias de 4 Å e 3 Å, respectivamente,

e energias por volta de - 34 kcal/mol. Por �m, os dissacarídeos β1�4 ligados apresentaram

energias mais desfavoráveis, por volta de - 30 kcal/mol. Mas o que mais se destaca é sua

posição encontrada, que, apesar do nucleó�lo ainda possuir distâncias próximas (3,4 Å) para

(a), a distância de cerca de 4 Å para (b) invibializaria a reação de hidrólise.

Concluindo, os ensaios perfomados no LiBELa permitiram insights a respeito da

especi�cidade da enzima BbgII, julgado a partir da diversidade no modo de ligação encontrada

entre os dissacarídeos β1�4 ligados e os β1�3 e β1�6. A conformação adotada por β1�4

no sítio ativo, com anéis invertidos, sugere que a distância da ligação glicosídica ao doador

de próton impede a hidrólise. Enquanto que os dissacarídeos β1�3 e β1�6 parecem ser

completamente hidrolisados, dadas as conformações encontradas no docking. Esses dados

são consistentes com caracterização bioquímica dessa classe de enzimas, onde os parâmetros

cinéticos são favoráveis para hidrólise de β1�3 e β1�6 ligados em oposição aos β1�4.98,99
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Figura 15 � Melhores modos de ligação resultantes da docagem no sítio ativo de Bb-
gII, dos dissacarídeos de ligações (A) β1�4, (B) β1�3 e (C) β1�6.
Destaque para o dímero invertido em (A), ocasionando um afastamento
do oxigênio da ligação glicosídica do aminoácido catalítico, Glu161.
Fonte: Adaptada de GODOY.97
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Capítulo 5
Conclusões

Em uma visão mais ampla, este trabalho foi dedicado à otimização, validação e

aplicação de um programa híbrido de docagem molecular. É de se notar que a avaliação me-

todológica do LiBELa envolve diversos desa�os ainda abertos na área, como abordagens para

inclusão da �exibilidade no sistema e a descrição físico-biológica mais ampla considerando a

contribuição do solvente. Envolve também desa�os comuns para qualquer programa de do-

cagem molecular, como a forma em que as moléculas serão descritas e como serão pontuadas

tanto na fase de encaixe no sítio ativo quanto na quanti�cação da interação. O LiBELa su-

gere um tratamento híbrido, empregando funções gaussianas para medir a similaridade com

um ligante de referência, e funções de pontuação do tipo campos de força de complexidade

reduzida, de forma que seus potenciais possam ser discretizados em grids. As funções de

complexidade computacional pequena são interessantes no contexto de triagem virtual, mas

são utilizadas aqui de forma a suprir diversos pontos que nem sempre é possível em outros

programas.

É sabido que um programa de docagem molecular se utiliza de aproximações para

que consiga triar milhões de moléculas em tempo viável. Neste sentido, o LiBELa conseguiu

obter enriquecimentos tão bons quantos ou melhores que o programa DOCK6, enquanto

que diminuiu o tempo de processamento relativo a este programa em no mínimo 12%. Em

testes iniciais para avaliar o pose, baixos valores de RMSD dos testes de self- e cross-docking

mostram que o modo de ligação encontrado pelo LiBELa é, em sua maioria, bem próximo

ao experimental. Para demais avaliações, três bancos de dados comumente utilizados para

validação de programas na área foram submetidos ao LiBELa. Somados, compõe cerca de

9.500 ligantes e 311.000 decoys selecionados para 72 alvos, que foram submetidos a cada

con�guração testada. Desses enriquecimentos, onde as diversas con�gurações implementadas

foram variadas, algumas conclusões puderam ser obtidas:



92

• FUNÇÕES DE PONTUAÇÃO E ATENUAÇÃO

O programa oferece quatro opções de funções de pontuação. De todas avaliações, a fun-

ção SF1 (função amortecida sem solvatação) apresentou os melhores resultados, mesmo

que em pequenas porcentagens. O que signi�ca que a aproximação utilizada para simu-

lar a �exibilidade da proteína realmente melhora os resultados de enriquecimento, sendo

de ótima valia dado que outros métodos, que se referem à �exibilidade, não conseguem

evitar o aumento de custo computacional. De fato, foi demonstrado que as funções

atenuadas conseguem reproduzir modos de ligação satisfatórios em relação à função

Amber, às outras funções de pontuação e ao programa DOCK6. O uso de otimizador

global, de modo geral, resulta em maiores valores de AUC, mas para DUDE e DUD-

CM, quando utilizado maiores valores deltas com otimizadores locais, ainda obtem-se

enriquecimentos competitivos. Pode ser do interesse do usuário adotar o otimizador

local para diminuir o custo computacional (em média 42% mais rápido), sabendo que

pode estar perdendo um pouco no ranqueamento para os ligantes potenciais. Outro

fato interessante é que para se adaptar a buscas energéticas locais, o sistema necessita

de uma abordagem mais permissiva, o que justi�ca os maiores valores das constantes

de atenuação gerarem melhores resultados.

Como último ponto, a escolha das constantes de atenuação se mostrou dependente do

sistema e do otimizador, entretanto, o conjunto de valores δvdw = 1, 5 e δele = 1, 0 pode

ser utilizado como ponto de partida por se destacar diversas vezes no teste de varredura.

• SOLVATAÇÃO

O modelo de solvatação Stouten-Verkhivker implementado no LiBELa promete uma

abordagem pareada carga-dependente, que ainda permite fazer cálculos rápidos. Por

um lado, boas correlações com dados do SAMPL4 sugerem que o modelo dependente

do quadrado da carga é coerente com medidas experimentais de solvatação. Com esse

conjunto experimental foi possível também calibrar a constante α, multiplicativa da

carga, sendo indicado os valores entre 0,3 e 0,4 kca/mol.e² como melhores na compa-

ração com dados experimentais. Também foi obtida uma boa correlação com o modelo

implícito de solvatação Zou GB, implementado no DOCK6, com r=0,89. Entretanto,

quando comparado com os modelos mais robustos PB e GB, implementados no pacote
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de programas AmberTools, a correlação cai para 0,3. O modelo de Zou é uma apro-

ximação do modelo GB/SA inicialmente proposto, de forma que pôde ser calculado

em grids , e também apresentou baixa correlação com os modelos implementados no

Amber.

Quando avaliada em enriquecimentos para os bancos de dados DUD e CM-DUD, a

função de pontuação inclusa da solvatação resulta piores valores em relação às funções

sem solvatação. Mas quando testada em DUDE, a inclusão da solvatação representou

um aumento de 14% na média, sendo consistente em 10 dos 12 alvos. Esse resultado

foi possível somente quando usado com um peso baixo para a carga na função, ou seja,

α=0,1 kca/(mol.e²). Quando atribuído maiores valores à alfa, observa-se queda nos

valores de logAUC, de forma que se equiparam aos resultados sem solvatação.

Em conclusão, o modelo Stouten-Verkhivker de solvatação implementado no LiBELa

apresenta uma surpreendente correlação com dados experimentais, mas uma pobre ca-

pacidade de enriquecer ligantes ativos frente a decoys em cenários típicos de triagem

virtual. Entretanto, alguns alvos se destacam com um bom enriquecimento quando

contabilizada a solvatação, sugerindo ser alvo-dependente. Em média são alvos com

sítio ativo enterrados ou parcialmente enterrados e que realizam interações com os li-

gantes por meio de resíduos carregados.

Em conclusão, este resultado não discorda de recentes trabalhos com modelos empíricos

de solvatação, em que ainda não foram demonstrados métodos rápidos e com grande

vantagem nos resultados, deixando aberta a oportunidade para novas abordagens deste

fenômeno na docagem molecular.

De modo geral, a partir de diferentes e inúmeras validações o LiBELa mostrou-

se robusto tanto na geração de uma boa pose de ligação, quanto para ensaios de triagem

virtual, com enriquecimentos tão bons quanto ou até melhores que do programa DOCK6.

De fato, a informação da estrutura do ligante nos traz muitas vantagens. O modo como

a sobreposição é abordada modula de forma complementar as características do sítio ativo

através das características estereoquímicas do ligante e também do modo de ligação modelo.

A informação do ligante de referência é um ponto inicial bastante informativo e não há razões
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para ser desconsiderado, principalmente quando se trata de uma informação experimental.

De fato, programas de docagem molecular híbridos vêm se mostrando e�cientes na área.

McGann et al. mostrou que o programa HYBRID realmente melhora o enriquecimento de

ligantes frente decoys, em comparação ao programa FRED que é baseado na estrutura do

ligante somente.70

Por �m, a aplicação do LiBELa em estudo real de interação molecular pôde nos

trazer uma outra visão do programa fora do contexto de validação. Por meio docagens de

substratos com três diferentes tipos de ligações glicosídicas, o LiBELa foi e�ciente em gerar

resultados passíveis de inferir sobre a especi�cidade da β-galoctosidase resolvida em nosso

grupo. Os resultados indicaram boa sobreposição dos dissacarídeos β1�3 e β1�6 ao ligante

de referência, enquanto que o modo de ligação invertido e a distância ao resíduo catalítico ao

dissacarídeo β1�4 indicam claramente uma menor a�nidade. Essas conclusões são coerentes

com dados de caracterização bioquímica para componentes desta classe de enzimas.

Trabalhos publicados

Os frutos desta tese foram publicados em quatro trabalhos, enumerados a seguir,

acompanhados de um breve sumário:

1. Capítulo do livro Lecture Notes in Computer Science, publicado em abril de 2015:

Apresenta o LiBELa e os primeiros resultados, incluido análise de modo de ligação,

análises de enriquecimento e uma breve discussão em torno das variadas funções de

pontuação.
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2. Artigo na revista Journal of Computer-Aided Molecular Design, publicado em junho de

2015: Apresenta o LiBELa de forma mais completa. Aborda sua validação em torno de

análises de enriquecimento, de self- e cross-docking, e correlações com outros modelos

de energia. Desenvolve uma discussão em relação às funções atenuadas e é introduzido

como um programa híbrido de docagem molecular com bons resultados de enriqueci-

mento em relação ao programa DOCK6.

3. Artigo na revista PloS One, publicado em março de 2017: Discussão e avaliação do

modelo de solvatação Stouten-Verkhivker implementado no LiBELa, no contexto de do-

cagem molecular.

4. Artigo na revista FEBS Journal, publicado em novembro de 2016: Utilização do LiBELa

em um estudo de caso com proteína resolvida por nosso grupo de pesquisa. A análise

permitiu conclusões acerca da atividade da proteína a partir de energias e modos de

ligações encontrados, coerentes com medidas de cinética enzimática.
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Desenvolvimentos futuros

Como etapas para o desenvolvimento futuro do LiBELa deverão ser levados em

conta:

• Melhorias no modelo para as interações polares. Uma abordagem mais robusta para o

tratamento das interações polares envolve a avaliação do potencial eletrostático através

de métodos de eletrostática contínua (PB) durante o cálculo dos grids. Desta forma,

durante o processo de docagem molecular a avaliação não seria prejudicada, uma vez

já calculado o potencial. Uma abordagem para esta melhoria seria a leitura de um

potencial calculado e salvo em arquivo pelo programa DelPhi ou pelo program PBSA.

Esta melhoria está sendo avaliada no momento, na versão 165 do LiBELa.

• Inclusão da energia interna do ligante na função de pontuação.

• Desenvolvimento de versão online do programa que possa ser executada via web browser.
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Apêndice A - Con�guração input no LiBELa

# mode

mode dock

dock_para l l e l yes

#

# input f i l e s

#

rec_mol2 . . / . . / r e c . mol2

lig_mol2 . . / . . / xta l− l i g . mol2

re f l i g_mol2 . . / . . / xta l− l i g . mol2

mol2_aa no

mu l t i f i l e multimol . dat

#

# fo r c e f i e l d parameters

#

scor ing_funct ion 2

d i e l e c t r i c_mode l r

d e l t a i j 0 . 0

d e l t a i j_e s 0 .0

use_grids yes

gr id_spacing 0 .3

grid_box 30 .0 30 .0 30 .0

load_gr ids McGrid

so lvat ion_alpha 0 .4

#

# Optimizat ion

#

search_box 12 .0 12 .0 12 .0
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minimizat ion_to lerance 1 .0 e−6

minimizat ion_delta 1 .0 e−6

dock_min_tol 1 . 0 e−6

minimization_timeout 30

over lay_opt imizer ln_auglag

energy_optimizer d i r e c t

ignore_h no

dea l no

e l e c_sca l e 1 . 0

vdw_scale 1 . 0

sort_by_energy yes

#

# SA Options

#

sa_start_temp 100

temperature 0 .001

sa_steps 1000

cushion 1 .0

rotat ion_step 10 .0

sa_mu_t 1 .1

#

# output

#

output_pref ix name

write_mol2 yes

#

# f l e x i b l e l i g and s

#

generate_conformers yes

number_of_conformers 20
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conformers_to_rank 2

conformer_generator GA

conformer_min_steps 1000



108



109

Apêndice B - Con�guração de input do DOCK6.6

l igand_atom_fi le dock_ligands . mol2

limit_max_ligands no

skip_molecule no

read_mol_solvation no

calculate_rmsd no

use_database_f i l t e r no

or i ent_l igand yes

automated_matching yes

r e c e p t o r_ s i t e_ f i l e s e l e c t ed_sphe re s . sph

max_orientations 500

c r i t i c a l_p o i n t s no

chemical_matching yes

use_ligand_spheres no

use_internal_energy yes

internal_energy_rep_exp 12

f l e x i b l e_ l i g a nd yes

user_spec i f i ed_anchor no

limit_max_anchors no

min_anchor_size 40

pruning_use_cluster ing yes

pruning_max_orients 100

prun ing_c lus te r ing_cuto f f 100

pruning_conformer_score_cutoff 25 .0

use_clash_overlap no

write_growth_tree no

bump_fi lter no

score_molecu les yes
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contact_score_primary no

grid_score_primary yes

gr id_score_secondary no

grid_score_rep_rad_scale 1

grid_score_vdw_scale 1

gr id_score_es_scale 1

gr id_score_gr id_pre f ix . / g r id

mult igr id_score_secondary no

dock3 . 5 _score_secondary no

continuous_score_secondary no

descr iptor_score_secondary no

gbsa_zou_score_primary no

gbsa_zou_gb_grid_prefix GB/gb_grid

gbsa_zou_sa_grid_prefix SA/ sa_grid

gbsa_zou_vdw_grid_prefix . / g r id

gbsa_zou_screen_fi le / share /apps/dock6/parameters / s c r e en . in

gbsa_zou_so lvent_die l ect r i c 78.300003

SASA_descriptor_score_secondary no

amber_score_secondary no

minimize_ligand yes

minimize_anchor yes

minimize_flexible_growth yes

use_advanced_simplex_parameters no

simplex_max_cycles 100

simplex_score_converge 0 .1

s implex_cycle_converge 1 .0

simplex_trans_step 1 .0

simplex_rot_step 0 .1

simplex_tors_step 10 .0

simplex_anchor_max_iterations 500
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simplex_grow_max_iterations 500

simplex_grow_tors_premin_iterations 0

simplex_random_seed 0

simplex_restraint_min no

atom_model a l l

vdw_defn_file / share /apps/dock6/parameters /vdw_AMBER_parm99. defn

f l e x_de fn_ f i l e / share /apps/dock6/parameters / f l e x . defn

f l e x_d r i v e_ f i l e / share /apps/dock6/parameters / f l ex_dr ive . t b l

chem_match_tbl / share /apps/dock6/parameters /chem_match . t b l

chem_defn_file / share /apps/dock6/parameters /chem . defn

l i g and_out f i l e_pr e f i x ace

wr i t e_or i en ta t i on s no

num_scored_conformers 1

rank_ligands yes

max_ranked_ligands 999999


