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O ciclo celular é fortemente controlado pelas quinases dependente de ciclina (CDKs). 

Certos tipos de câncer estão relacionados com a desregulação do ciclo celular, portanto as 

CDKs tornaram-se alvos promissores para o desenho de novas drogas contra o câncer 

(Canduri, de Azevedo, 2005). 

Nesse trabalho são estudados inibidores competitivos de CDK2, que se ligam ao 

bolsão de ligação de ATP. Será usado a abordagem in silico, simulação virtual em que 

utilizamos a estrutura cristalográfica da CDK2, para estudar sua interação com seus inibidores 

e identificar possíveis novos inibidores. Para isso é usado o programa Molegro Virtual Docker 

(Thomsen, Christensen, 2006), que utiliza algoritmos bioinspirados, entre eles os algoritmos 

evolucionários, que usam princípios da Teoria de Darwin, a fim de encontrar a melhor 

solução ou uma das melhores (Heberlé, Azevedo, 2011). 

Realizou-se cross-docking, que busca recuperar a posição original de um ligante, e o 

virtual screening de falso-ligantes e verdadeiro-ligantes, a fim de validação de protocolo do 

programa utilizado. Então, foi realizado o virtual screenning utilizando a biblioteca de 

produtos naturais do ZINC (Irwinand, Shoichet, 2005), a fim de encontrar novos possíveis 

ligantes. As 10 moléculas que obtiveram menores energias estão sendo avaliadas, se elas de 

fato podem consistir em novos inibidores de CDK2.  

 

Referências 

 
CANDURI F, DE AZEVEDO WF JR. Structural basis for interaction of inhibitors with Cyclin-Dependent 

Kinase. Curr Computer-Aided Drug Design. Vol. 1, N° 1 (2005), pp. 53 – 64. 

 



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

 
HEBERLÉ, G.; DE AZEVEDO, W. F., Bio-Inspired Algorithms Applied to Molecular Docking Simulations. 

Current Medicinal Chemestry. Vol. 18, N° 9 (2011), pp. 1339 –1352.  

 
IRWIN, J. J.; SHOICHET, B. K. ZINC – a free database of commercially available compounds for virtual 

screening. J. Chem. Inf. Model. Vol. 45, N° 1 (2005), pp. 177-82.  

 
THOMSEN, R.; CHRISTENSEN, M.H. MolDock: a new technique for high-accuracy molecular docking. J. 

Med. Chem., Vol. 49 (2006), 3315-21. 
 
 

 


