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          [RF] =                                             E =  

                          Kd  +  [F]                                 CE50 + [F]  
  

     

  Kd = k-1 / k+1 
  

 

   EQUAÇÕES e PARÂMETROS  

R + F          RF        E 

Afinidade            Efeito 
Binding        Farmacologia clássica 

k+1 

k-1 

E = contração, produção AMPc... 
 ou inibição de uma enzima 



REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS: 

Curva Concentração-Efeito 

Curva Log Concentração-Efeito 

 

Emax 

Goodman & Gilman, 12ª Ed. 

 



Equação de Hill 

  

 

 

HILL, A.V. (1910):  derivou uma equação conhecida como 

equação de Hill (equação logística de 3 parâmetros) para qual 

estava bem ciente da ausência de base física mas que indica a 

inclinação da curva. 

nH = Coeficiente de Hill 

 (IUPHAR, 2003) 

  

 

   

     Emax  .  [F] n 

    E =  

     [CE50 ] 
n + [F] n 

  
  

    

  

 

GraphPad curve fitting guide 



Copeland, 2005: Evaluation of enzyme inhibitors in drug discovery 

 - multiplicidade de enzima ou sítios com afinidade diferente 

 - cooperatividade negativa ? 

 - múltiplas formas de uma mesma enzima ? 

nH < 1 
 

nH = 0.46 



Copeland, 2005: Evaluation of enzyme inhibitors in drug discovery 

- cooperatividade positiva ? 

- inibição irreversível  

- fenômeno inespecífico ? 

nH > 1 
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EQUAÇÃO  LINEAR  E  NÃO-LINEAR 

EQUAÇÃO LINEAR: Quando Y (variável dependente) é uma 

função linear dos parâmetros, e da variável independente (X) 

 

 

!!  O gráfico de Y em função de X  NÃO precisa ser uma reta 

 

Equação linear    Equação NÃO-linear 

 

Y = A + B.X               V = Vmax . [S] / KM + [S] 

Y = A + B.X + C.X2              B = Bmax . F / Kd + F 
                Cpt = Cp0 . e

-ke.t  



EQUAÇÃO  LINEAR → Regressão linear 

 

 Intuitivamente: qual é a “melhor” reta? 
 

 



EQUAÇÃO  LINEAR → Regressão linear 

• PRINCÍPIO:  Minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais 

   entre os pontos experimentais e a reta “teórica” 

      

    SS = soma [ (Yexp - Yteórico)
2] 

 

 



E para EQUAÇÃO NÃO-LINEAR ? 

 
I. REGRESSÃO LINEAR DE DADOS TRANSFORMADOS 

• PRINCÍPIO:  1. Transformar os dados de tal forma que Y seja relacionado a 

   X através de uma equação linear 

 

    EX:   I. Cinética enzimática (Lineweaver-Burke) 

            II. Binding (Scatchard) 

     III. Farmacocinética (Log Cp vs Tempo)  

 

   2. Minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais 

   entre os pontos experimentais e a reta “teórica” 

      

    SS = soma [ (Yexp - Yteórico)
2] 
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TRANSFORMAÇÃO LINEAR: exemplos  

 I. Cinética enzimática 

Gráfico de Lineweaver-Burk
(dos inversos)
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TRANSFORMAÇÃO LINEAR:  
 II. Binding (Scatchard) 



TRANSFORMAÇÃO LINEAR:  
 III. Farmacocinética 

• MODELO LINEAR ABERTO: um compartimento - i.v. 

 

 

 

                Cpt = Cp0 . e
-ke.t                                log Cpt = log Cp0 - ke/2,3 . t 

 

 



II. REGRESSÃO NÃO-LINEAR: 
ferramenta para ajuste de curvas 

PRINCÍPIO:  

 Minimizar a soma dos quadrados dos erros 
  

   SS = soma [ (Yexp - Yteórico)
2] 

 
 

FASEB J. 1: 365-374, 1987 



QUALIDADE  DO  AJUSTE 

 Aspecto visual 

 RMS: Root Mean Square: SS / df 

 Gráfico dos resíduos 

 Run test 

 Precisão do valor dos parâmetros 

 R2 : coeficiente de determinação (0-1): 

 fração da variança que é “explicada” pelo 

 modelo 

 

 Teste F 

 Critério de Aikake 

 

Comparação entre modelos 



1. Todas as regiões da função devem ser definidas com dados 

 reais 

2. A média da faixa de concentração usada deve ser o mais 

 próximo do parâmetro  EC50  quanto possível 

Adaptado de: A pharmacology primer: theory, applications, and methods / Terry P. Kenakin  - 3rd ed., 2009 

Overextrapolation 

Curve Fitting: boas práticas 



Curve Fitting: boas práticas 
3. Em casos normais, a razão entre as cc necessárias para 

 produzir 90 e 10% do Emax ~ 100 (2 unidades log) 

 

 

Copeland (2000) - Enzymes: A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis. 



Curve Fitting: boas práticas 
 

 

4. O espaçamento dos intervalos de concentração “deve” ser 

 igual em escala logarítmica (ex:  1, 3, 10 µM)  

 

5. No mínimo , deveria haver pelo menos 3 concentraões 

 para cada parâmetro, i.e.: o número de cc deveria ser 

 ≥ 6 para a equação simples contendo os parâmetros 

 CE50 e Emax. 

Adaptado de: A pharmacology primer: theory, applications, and methods / Terry P. Kenakin  - 3rd ed., 2009 



6. Uma inspeção dos resíduos deve indicar que não há nenhum 

 desvio sistemático entre a curva calculada e os dados. 

Motulsky & Ransnass FASEB J. 1: 365-374, 1987 

 

Gráfico dos resíduos   

e Run test 
Aspecto visual 



7. É melhor ter mais pontos em diferentes valores de x do que 

muitas repetições de x; isso leva a uma maior precisão na 

estimativa de parâmetros. 

 

8. Se o ajuste é pobre e/ou o intervalo completo de concentração 

não foi testado, a parte superior e/ou inferior do ajuste pode ser 

limitada se não há dados disponíveis nessas regiões.  

Pode ser interessante fixar os valores máximos e / ou mínimos. 

 

A pharmacology primer: theory, applications, and methods / Terry P. Kenakin  - 3rd ed., 2009 



1. As estimativas dos erros por ajuste de curva não são 

estimativas de variabilidade biológica, mas sim estimativas de 

erros de ajustamento dos dados para a curva.  

 A magnitude destes erros depende do modelo e dos dados 

 A estimativa do erro biológico é adquirida somente com a 

  repetição do experimento.  

 

 

2.  Modelos simples (menos parâmetros) são mais robustos. 

     Modelos mais complexos fornecem um melhor ajuste . 

Interpretação: boas práticas  

A pharmacology primer: theory, applications, and methods / Terry P. Kenakin  - 3rd ed., 2009 
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Guidelines da revista Biochemical Pharmacology 
 

- Espera-se que todas as conclusões foram submetidos 

a análises quantitativas rigorosas, com o cálculo de 

CI50 , Ki , CE50.  

 

- Estes devem ser derivados a partir de um mínimo de 

três ( 3 ) experimentos separados (se houver repetição 

dentro de um experimento, como o uso de triplicata, 

deve-se usar a média para se obter um único valor em 

cada experimento). 

 



A pharmacology primer: theory, applications, and methods / Terry P. Kenakin  - 3rd ed., 2009 

Distribuição log-normal (CE50) 



Conseqûencias práticas 
 

1. Expressão dos valores médios com sua variabilidade 

 

1.1. Valores de Emax : distribuição normal 

  → Expressão: média aritmética ± E.P.M.  

 

1.2. Valores de CE50 : somente tem distribuição normal após 

terem sido transformados em logaritmo 

  → média sobre os valores de log CE50 ± E.P.M. 

  

Em farmacologia, usa-se frequentemente valores de –log CE50 

(ou seja: pCE50) para evitar signo negativo ( e pKb, pKi....) 

 

Ex:   para um CE50 de 10-6 M  →  log CE50 = - 6  

         pCE50 = 6 

 



- KB value calculated using the Schild equation, and the EC50  ratio of 

 phenylephrine-mediated contractions was measured in the absence 

 and presence of 10 nM antagonist. 

- Ki values were calculated from IC50 values estimated in competition 

 experiments with [3H]-prazosin.  

- pKB and pKi values were expressed as arithmetic means and SEM of 3-5 

 individual experiments 



Alternativamente, podemos expressar os resultados indicando o 

valor da média geométrica do CE50 (ou CI50, Kd, Ki ...) com seu 

intervalo de confiança a 95% 

 

Ex.  

J. Pharmacol. Toxicol. Methods 70 (2014) 12–18 



Conseqûencias práticas 
 

2. Teste estatístico para comparação de parâmetros 

farmacológicos (Emax e CE50)  

 

 

2.1. Os testes estatísticos usados para determinar a 

significância das diferenças entre os grupos controle e tratados 

devem ser realizados considerando a média aritmética ( Emax ) 

ou geométrica  ( CE50) 

 

 

 
Kenakin T. Analysis of dose-response data. Pharmacologic Analysis of Drug–

Receptor Interaction, 2nd edn. New York:Raven Press, 1993:176–220 

 


