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Introdução 

A superfamília de fatores de crescimento TGF-β 

(Transforming growth factor β) é essencial na 

manutenção da homeostase, induz a cicatrização de 

feridas, controla o sistema imune e também está 

ligada a vários outros processos biológicos
1
. Em 

doenças como o câncer, a sinalização do receptor 

TGF-β tipo 1 (ALK-5) encontra-se desregulada
2
. 

Portanto, a inibição do receptor ALK-5 é uma das 

estratégias de tratamento de alguns tipos de câncer. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é utilizar 

ferramentas de modelagem molecular para avaliar 

as principais interações entre o receptor ALK-5 e um 

grupo de 3 compostos da classe 1-substituído-3-(6-

metil-piridin-2-il) -4 - ([1,2,4] triazolo [1,5-a] piridin-6-

il) pirazoles
3
. 

Materiais e Métodos 

A análise da simulação da interação receptor-ligante 

(docking) foi realizada de forma a obter a 

conformação (pose) dos diferentes ligantes dentro 

do sítio ativo do receptor. Para isso, a estrutura do 

receptor ALK-5 (código PDB: 2WOT) foi escolhida 

para os estudos de docking. Os 3 ligantes 

escolhidos foram sintetizados e testados 

experimentalmente por Kim et al.
4
. As simulações 

de docking foram realizadas empregando o 

programa Surflex Docking, implementado no pacote 

Sybyl 8.1. Foram utilizados os parâmetros da função 

de score G_Score, o algoritmo de flexibilidade de 

ligante incremental e 20 poses foram geradas para 

cada ligante. O preparo da estrutura do receptor 

consistiu nas seguintes etapas: adição de átomos 

de hidrogênios; remoção das moléculas de água; 

delimitação do sítio ativo em 5Å ao redor do ligante 

cristalográfico. Após o término das simulações de 

docking, foi realizada uma inspeção visual e a pose 

mais adequada para cada ligante foi selecionada. 

Utilizando o programa Gaussian 09, foram 

realizados cálculos singlepoint para os complexos 

ligante-receptor, assim como ligante e sítio ativo 

isolados, empregando o método semi-empírico 

PM6. O valor da energia de interação entre ligante e 

sítio ativo foi calculado segundo a Equação 1.  

Eint = Ecomplexo – Esitio – Eligante                       (1) 

 

Resultados e Discussão 

A inspeção visual das poses geradas nas 
simulações de docking foi realizada utilizando o 
programa PyMol 0.99, onde as distâncias das 
interações entre o ligante e os principais resíduos 
foram calculadas, como ilustra a Figura 1.  
 

                                         
IC50 = 15,60 nM                      IC50 = 66,80 nM 
Eint = -60,241 kcal/mol        Eint = -28,238 kcal/mol 

                     
                           IC50 = 102,00 nM 
                           Eint = -9,413 kcal/mol 

Figura 1. Resultados obtidos após simulações de 
docking e cálculo de energia de interação. 
 
O resíduo Lys140 realiza interações polares com os 
3 ligantes, e a menor distância de interação ocorre 
com o inibidor menos potente (3). A Arg18 interage 
somente com os inibidores 1 e 2, e a menor 
distância de interação ocorre com o composto mais 
potente (1). O resíduo Gly17 interage somente com 
os ligantes 2 e 3, e apresenta menor distância com 
o composto menos potente (3). Além disso, o 
composto menos ativo realizou somente três 
ligações polares. Analisando as energias de 
interação, nota-se que o composto mais potente (1) 
apresenta menor energia de interação, indicando 
que os compostos mais ativos interagem mais 
facilmente com o receptor ALK-5.  

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, é possível concluir 

que as simulações de docking, combinadas com 

cálculos de energia de interação, podem ser 

utilizadas para compreender as principais interações 

entre os ligantes estudados e o receptor ALK-5. 
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