
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

 

  

 

Fausto Guimarães Costa 

 

 

 

Prospecção de inibidores para a enzima malato sintase do 

Paracoccidioides brasiliensis: uma avaliação por triagem 

virtual e dinâmica molecular 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Jataí - GO 

 2015 

 



 



Fausto Guimarães Costa 

 

 

 

 

 

 

 

Prospecção de inibidores para a enzima malato sintase do 

Paracoccidioides brasiliensis: uma avaliação por triagem 

virtual e dinâmica molecular 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Aplicadas à Saúde da Universidade 

Federal de Goiás como requisito para 

obtenção do título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Roosevelt Alves da Silva 

 

 

 

Jataí - GO 

 2015



 

ATA DE DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2015, às 13:30 no anfiteatro da Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Cidade Universitária, realizou-se a sessão pública 

de defesa de dissertação, intitulada “Prospecção de inibidores para a enzima malato sintase do 

Paracoccidioides brasiliensis: uma avaliação por triagem virtual e dinâmica molecular”, de 

autoria do Candidato FAUSTO GUIMARÃES COSTA, aluno do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Aplicadas a Saúde, em nível de   Mestrado. A Comissão Examinadora esteve 

constituída pelos professores: ROOSEVELT ALVES DA SILVA (Orientador), FERNANDO 

PARANAÍBA FILGUEIRA (mediador), MARISTELA PEREIRA (membro), EDUARDO 

LUZIA FRANÇA (membro). 

Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, os membros da banca consideraram 

o projeto de dissertação: 

(X) aprovado 

(  ) reprovado 

Banca Examinadora:  

 
----------------------------------------------------------------- 

Prof. Dr. Roosevelt Alves da Silva, UFG 
 

 
 
 

 

---------------------------------------------------------------- 

Profa. Dra. Maristela Pereira, UFG 

 

 
---------------------------------------------------------------- 

Prof. Dr. Eduardo Luzia França, UFMT 

 

Foi concedido um prazo máximo de 30 dias, a contar da data de defesa, para o(a) 

candidato(a) efetuar as correções sugeridas pela Comissão Examinadora e apresentar o 

trabalho em sua redação definitiva, sob pena de não expedição do Diploma. E, para constar, 

foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada automaticamente 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG. 

 
Guimarães Costa, Fausto 

Prospecção de inibidores para a enzima malato sintase do 

Paracoccidioides brasiliensis: uma avaliação por triagem virtual e 

dinâmica molecular [manuscrito] / Fausto Guimarães Costa. - 

2015. 

CXLIII, 143 f.: il. 

 

Orientador: Prof. Roosevelt Alves da Silva. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí , Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à 

Saúde, Jataí, 2015. 

Bibliografia. Anexos. 

Inclui abreviaturas, lista de figuras, lista de tabelas. 

 
1. Paracoccidioides. 2. malato sintase. 3. rastreio virtual. 4. 

docking molecular. I. Alves da Silva, Roosevelt, orient. II. Título.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque os meus pensamentos não são os 

vossos pensamentos, nem os vossos 

caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, 

porque, assim como os céus são mais altos 

do que a terra, assim são os meus caminhos 

mais altos do que os vossos caminhos, e os 

meus pensamentos, mais altos do que os 

vossos pensamentos. 

 

Isaías 55:8-9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha esposa Tânia, 

Meus filhos Vítor e Gustavo, 

 Meus pais Eurípedes e Dora 

E a minha irmã Elisane, 

Por todo o amor e carinho que dispensaram a mim 

e que foram essenciais para  que eu enfrentasse as dificuldades. 



AGRADECIMENTOS 
 

À DEUS por ter me dado forças e ter me restabelecido o ânimo para continuar... 

 

Ao Prof. Dr. Roosevelt Alves da Silva, pela oportunidade de ter trabalhado no seu 

laboratório e fazer parte do grupo de pesquisa NCBioS, pela orientação recebida durante 

o desenvolvimento da dissertação e confiança em mim depositada. Sou especialmente 

grato! 

 

À toda minha família, pelo sacrifício e compreensão diante da minha ausência. 

 

À todos os integrantes do NCBioS, especialmente Guilherme e Ricardo, que me 

ajudaram nesta caminhada e pelo convívio durante este tempo.  

 

À todos os colegas do PPGCAS, especialmente Hélio Ranes de Menezes Filho e Rosane 

Gouveia Vilela Machado. 

  

À Prof. Drª Maristela Pereira e a sua equipe, pela parceria a qual permitiu a realização 

desta pesquisa. 

 

À minha amiga Núbia, por ter me incentivado a entrar na pós-graduação.  

 

À Francielly e Luciana, que escutaram as minhas “aflições”.  

 

 À todas às pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

realização  deste trabalho. 

 



i 
 

RESUMO 

  

 A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica importante na América 

Latina, causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis (Pb).  A Malato Sintase do 

Paracoccidioides brasiliensis (PbMLS), enzima chave do ciclo do glioxilato, apresenta 

papel crucial para a patogênese e virulência deste micro-organismo, e por isto, é 

considerada alvo terapêutico na pesquisa de novos antifúngicos. Assim, neste trabalho, a 

enzima PbMLS foi selecionada como alvo principal para a busca racional de fármacos 

contra a PCM. Conjuntos conformacionais foram determinados através da modelagem 

por homologia e Dinâmica Molecular (DM). A triagem de compostos candidatos a inibir 

PbMLS foi executada seguindo protocolo de ancoragem molecular, capaz de classificar 

compostos do banco ZINC por afinidade e eficiência. Com base no mecanismo de 

interação destas moléculas com PbMLS foi possível identificar a porção β-carbolina 

como uma estrutura chave para inibição. Baseado nesta estrutura, nove alcalóides foram 

selecionados e testados in vitro por colaboradores da UFG-Goiânia. Os mecanismos 

primários das interações na bolsa de ligação de PbMLS foram identificados e 

comparados com os de acetil-CoA, substrato da PbMLS. Verificou-se que a natureza 

anfipática dos compostos, concomitantes com a presença da porção β-carbolina, tem 

papel crucial para a afinidade dos mesmos na bolsa de ligação de PbMLS. Na segunda 

etapa deste estudo, foram avaliados os perfis conformacionais dos alcalóides no sítio 

ativo de PbMLS e os perfis teóricos druglikeness, drug-score e toxicológico dos 

compostos ativos. Assim, a dinâmica conformacional de PbMLS na presença de cada 

alcalóide (DM do complexo) foi estudada. Constatou-se que os alcalóides ativos 

exercem atividade inibitória por impedimento estérico no sítio ativo, seja diretamente na 

região catalítica e/ou por impedir a entrada de substratos na bolsa de ligação. Ainda, 

verificou-se que a inibição é favorecida quando a estrutura dos compostos são 

alongadas, de modo a garantir contatos com aminoácidos chaves (ARG 168, LYS 217 e 

ARG 278) que ajudam a mantê-los ligados à cavidade durante as flutuações 

conformacionais de PbMLS e preservar a baixa exposição dos compostos ao solvente 

durante os estados transientes de PbMLS. Os resultados dos índices druglikeness, drug-

score e toxicológicos dos alcalóides inibidores se mostram favoráveis à continuidade 

das pesquisas. Por fim, os resultados deste trabalho auxiliam no desenvolvimento de 

novos fármacos úteis no tratamento da PCM através de um novo mecanismo de ação. 
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ABSTRACT 

 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is an important systemic mycosis in Latin 

America, caused by the fungus Paracoccidioides brasiliensis (Pb). The Malate Synthase 

of Paracoccidioides brasiliensis (PbMLS), key enzyme of the glyoxylate pathway, play 

a crucial role in the pathogenicity and virulence this microorganism and this is 

considered a therapeutic target the research of novel antifungal. In this work the PbMLS 

was selected target in anti-PCM drug discovery. Conformational ensembles were 

determined by homology modeling and molecular dynamics. Screening of candidate 

compounds to inhibit PbMLS was performed following molecular docking protocol, 

able to classify compound ZINC database using two criteria: affinity and efficiency. 

Based on the mechanism of interaction of these molecules with PbMLS it was possible 

to identify the β-carboline moiety as a key structure for inhibiting. Based on this 

structure, nine alkaloids were selected and tested in vitro by researchers of UFG-

Goiânia. The primary mechanisms of the interactions in the binding pocket of PbMLS 

were identified and compared with those of acetyl-CoA, the substrate PbMLS. We 

discovered that the amphipathic nature of the compounds, concomitant with the 

presence of the β-carboline moiety, plays a crucial role for stability thereof in the 

binding pocket of PbMLS. In the second stage of the study, we evaluated the 

conformational profiles of alkaloids in the active site of PbMLS and theoretical profiles: 

druglikeness, drug-score and toxicological of the active compounds. Thus, the 

conformational dynamics of PbMLS in the presence of each alkaloid (DM complex) 

was studied. It was found that the active alkaloids exert inhibitory activity by steric 

hindrance at the active site, either directly in the catalytic region and/or by prevent the 

entry of the substrate in binding pocket. Further, it was found that inhibition is favored 

when the structure of the compounds are elongated, providing contacts with key 

residues (168 ARG, and LYS 217 ARG 278), which help to keep them connected to the 

cavity during conformational fluctuations of the PbMLS, and preserve the low exposure 

of the compounds to the solvent during the transient states of PbMLS. The results 

druglikeness, drug-score, and toxicological do not undertake the continuity of research 

with the active alkaloids. Finally, our results assist in developing new drugs useful in the 

treatment of PCM  through a new mechanism of action. 
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1. Introdução 

1.1. Paracoccidioidomicose    

 

Os fungos, seres eucarióticos, por utilizarem a energia para síntese de compostos 

orgânicos provenientes das ligações químicas de vários nutrientes, são denominados 

organismos heterotróficos. Utilizados, de forma benéfica ao homem, em diversos 

setores da sociedade, como os de alimentos, bebidas, medicamentos e ambientais, os 

fungos desempenham papel relevante para a melhoria de vida dos seres humanos 

(KUCK et al, 2014; SIDRIM et al, 2004).  

Todavia, a existência de doenças provocadas por estes organismos representam 

impacto negativo no campo da saúde. Embora o número de agentes etiológicos fúngicos 

responsáveis por provocarem doenças no homem seja relativamente pequeno, quando 

comparados ao número de diferentes espécies de fungos existentes, as infecções 

provocadas por estes micro-organismos despertam significativo interesse da sociedade 

médica por provocarem graves enfermidades. Esse fato é acentuado nas últimas décadas 

devido a vários fatores, os quais incluem o surgimento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e o aumento do uso de determinadas classes de 

fármacos, tais como os antibióticos de amplo espectro, drogas imunossupressoras e 

quimioterápicos antineoplásicos (LACAZ et al, 2002 apud BENCHIMOL & SÁ, 2004; 

MITCHELL, 2005; NUCCI & ANAISSIE, 2014; OLIVEIRA, et al, 2014)  

Neste cenário, as micoses sistêmicas, que são moléstias que afetam tecidos e 

órgãos mais profundos, representam um quadro preocupante para a saúde pública, pois 

geralmente são doenças graves e de difícil tratamento. Enfermidades como candidemia, 

criptococose, Paracoccidioidomicose (PCM) e histoplasmose são alguns dos exemplos 

existentes de micose sistêmica (MITCHELL, 2005; NUCCI & ANAISSIE, 2014; 

PARAMYTHIOTOU et al, 2014). 

Destas doenças, a PCM está entre as principais infecções micóticas clássicas que 

acometem os seres humanos no Brasil e é apontada, segundo o estudo de Prado et al 

(2009) como responsável por mais da metade das micoses sistêmicas relatadas no 

período entre 1996-2006 no território brasileiro. Endêmica na América latina, a PCM 

está presente em outros países além do Brasil, principalmente na Argentina, Colômbia e 

Venezuela. Esta enfermidade, também conhecida como blastomicose sul americana, é 

causada por um fungo termodimórfico denominado Paracoccidioides brasiliensis (Pb). 
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Este fungo encontra-se na forma de micélio quando em condições saprófitas e 

leveduriforme quando nos tecido do hospedeiro. Na natureza, a estrutura miceliana 

corresponde a filamentos septados, com presença de propágulos infectantes 

denominados conídios. A inalação destes conídios representa a forma de contágio 

humano mais aceito. Apesar de estar presente em macacos, tatus e até mesmo em cães 

urbanos, a possibilidade de transmissão do P. brasiliensis de animais para o homem não 

foi verificada (ALMEIDA, 1929 apud BENCHIMOL & SÁ, 2004; BAGAGLI et al, 

1998; BAGAGLI et al, 2006; CORTE et al, 2007; CORTE et al, 2012; LACAZ, 1994 

apud MARCOS, 2011; SILVA et al, 1994).  

Porém, é oportuno ponderar que na literatura existem argumentos que vão de 

encontro ao informado no parágrafo anterior, uma vez que trabalhos como o de Zanetti 

et al (2011) reforçam a proposta que o tatu possa ser, quando utilizado como alimento, 

um possível transmissor do fungo. Contudo, voltando a considerar que a porta de 

entrada do P. brasiliensis no organismo humano ocorra pela via respiratória, através da 

inalação dos conídios, após esta penetração no hospedeiro, ocorre a conversão de 

micélios em leveduras devido à mudança de temperatura encontrada pelo fungo dentro 

do hospedeiro, processo este essencial para à patogenicidade e estabelecimento da 

infecção (RESTREPO, 1994 apud SAN-BLAS et al, 2002; SAN-BLAS et al, 2002). 

 

1.1.1. Manifestações clínicas e resposta imunológica 

 

A PCM pode se manifestar de forma aguda/sub-aguda ou crônica, esta 

subdividida em unifocal ou multifocal, e forma residual ou sequelar. A forma 

aguda/sub-aguda, também conhecida como juvenil, afeta predominantemente crianças e 

adolescentes, representa de 3 a 5% dos casos da doença e tem gravidade moderada a 

grave.  A forma crônica responde por mais de 90% dos casos e predomina em 

indivíduos do gênero masculino com idade entre 30 a 60 anos. A evolução da doença é 

lenta e pode levar até décadas para o diagnóstico. Quando apenas um órgão ou sistema é 

acometido, temos o estado unifocal, pulmão é afetado em 25% dos casos. O tipo 

multifocal está relacionado com o envolvimento de mais de um órgão, sendo os sítios 

mais acometidos os pulmões, mucosa e pele. Caso a doença evolua para “cura”, as 

cicatrizes podem provocar sequelas e apresentar fungos viáveis, o que justificaria o 

reaparecimento da doença. Há também situações em que nenhuma manifestação da 
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doença é verificada em indivíduos infectados pelo P. brasiliensis (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010; MENDES, 1994 apud ARANTES, 2012; SYLVESTRE et al, 2014; 

SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

 As respostas imunológicas presentes nestas formas clínicas diferem em relação 

ao seu padrão. O padrão tipo 1 está relacionado com o sucesso do sistema imunológico 

frente à infecção, pois inviabiliza o desenvolvimento da doença. Segundo Manoni 

(2005), os linfócitos T “helper” 1 (Th1) produziriam Interferon gama (INF-γ) e Fator de 

Necrose Tumoral alfa (TNF-α - tumor necrosis factor α), que em conjunto, aumentaria 

nos macrófagos a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e óxido nítrico (NO), dois 

intermediários reativos de oxigênio importantes para a destruição do fungo. Neste 

contexto é importante destacar o trabalho de Rodrigues et al (2014) pois sugerem que os 

polimorfonucleares, através da produção de INF-γ, modulem a resposta imune 

adaptativa para o padrão tipo 1 e, com isto, contribuam para a resistência do sistema 

imune do hospedeiro frente ao P. brasiliensis. Já a resposta padrão tipo 2 relaciona-se 

com imunidade humoral e com a manifestação da doença. Nesta ocasião os linfócitos T 

“helper” 2 (Th2) produziriam Interleucina 10 (IL10) e Fator de Transformação de 

Crescimento beta (TGF-β - transforming growth factor β) que em conjunto, levaria à 

inativação dos macrófagos e viabilizaria a proliferação do P. brasiliensis (MAMONI, 

2005).   

Estudos recentes demonstram que o direcionamento da resposta imunológica 

para determinado modelo seja dependente da estirpe do fungo e das diferentes 

concentrações de padrões moleculares associados aos patógenos, que disparam, de 

acordo com os receptores envolvidos, repostas distintas (BALDERRAMAS et al, 2014). 

A paracoccina, por exemplo, é uma glicoproteína produzida por P. brasiliensis capaz de 

induzir respostas da imunidade tipo 1 e, com isto, oferecer resistência contra a infecção 

pelo fungo (ALEGRE-MALLER et al, 2014). 

Porém, independentemente dos “caminhos” imunológicos que determinam à 

suscetibilidade a infecção, manejos terapêuticos com uso de fármacos tornam-se 

necessários quando há desenvolvimento da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 

SHIKANAI-YASUDA et al, 2006).  

 

1.1.2. Tratamento farmacológico 

 

A terapia medicamentosa que deve ser realizada, envolve principalmente 
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fármacos pertencentes às classes das sulfonamidas, polienos e azóis (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

As sulfonamidas são prescrita em quadros não graves e nunca tratados, bem 

como fármaco de manutenção para casos iniciados com anfotericina B. O 

sulfametoxazol, em associação com trimetoprima (TPM-SMT), é o principal 

representante deste grupo. Porém, a necessidade de longos períodos de tratamento 

compromete o esquema posológico e favorece o abandono e uso irregular do 

medicamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; SANTOS et al, 2011; SHIKANAI-

YASUDA et al, 2006).  

 O representante da classe dos polienos é a anfotericina B, fármaco de escolha 

para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas graves, o que inclui os casos de PCM 

severa e/ou resistentes a outros princípios ativos. Administrado por via parenteral, o 

esquema posológico para PMC é de 50 mg por dia, até que a dose cumulativa fique em 

torno de 2 a 3g. Recomenda-se, devido à imunidade celular não ter ainda se recuperado, 

o complemento com antifúngico oral após a quantidade terapêutica estabelecida ter sido 

alcançada (ISOLAN et al, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; OLIVEIRA-NETO 

et al, 1998; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

Apontada como maior obstáculo à sua utilização clínica, a nefrotoxicidade 

induzida pela anfotericina B, possui elevada incidência e envolve alterações na filtração 

glomerular e disfunção tubular. A fim de minimizar esses efeitos deletérios, foram 

lançadas na década de 1990 formulações lipídicas, como a lipossomal - Ambiose®. 

Embora estudos clínicos recomendem o uso desta formulação como método profilático 

para insuficiência renal, o alto custo tem limitado a sua utilização na prática clínica. O 

preço de uma ampola (50mg) deste fármaco para o governo do estado de Goiás, 

segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizados em 20/11/2014, 

é de R$ 1090,16 – mil e noventa reais e dezesseis centavos, o que representa um valor 

significativamente elevado, ainda mais quando comparado com o valor de outros 

antifúngicos no mercado (CMED, 2014; JOHNSON et al, 2002;  SAWAYA et al, 1995; 

WINGARD et al, 2000). 

Os azoles constituem outra classe de fármacos utilizadas no tratamento das 

doenças fúngicas. Classificados em imidazóis (cetoconazol) e triazóis (fluconazol, 

itraconazol), de acordo com o número de átomos de nitrogênio no anel azol, estes 

compostos têm sido extensivamente utilizados no tratamento de PMC. O itraconazol é 

sugerido, de acordo com Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, como a opção 
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terapêutica mais adequada para o controle das formas leves e moderada da PMC em 

menor período de tempo: cerca de seis a nove meses de tratamento, com posologia de 

200 mg/dia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006; 

CATALÁN & MONTEJO, 2006).  Pesquisa realizada por Cavalcante et al (2014) 

reafirmam, através de um estudo comparativo com a TPM-SMT, a droga itraconazol 

como primeira escolha no tratamento de PCM e destaca a cura clínica precoce e maior 

tolerância clínica ao tratamento quando empregado este fármaco. 

Contudo, apesar da utilização destas classes de fármacos, a terapia 

medicamentosa antifúngica persiste como sério problema, pois além da toxicidade de 

determinados fármacos e aos longos períodos de tratamento, existe a resistência aos 

antifúngicos, fato este que se encontra em crescente evolução e complica a gestão do 

paciente acometido por micoses (ELLIS 2002; PFALLER, 2012; SYLVESTRE et al, 

2014).   Entretanto, de acordo com o perfil epidemiológico da PCM, percebemos que há 

outros fatores que dificultam o tratamento da doença, os quais também representam 

obstáculos a serem superados e justificam a indispensável busca por novas terapias 

antifúngicas (MARTINEZ, 2010; XIE et al, 2014).  

 

1.1.3. Epidemiologia 

 

Dos casos notificados de PCM, o Brasil representa cerca de 80%, com destaque 

para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. A região centro-oeste, em um estudo 

realizado por Coutinho et al (2002), que descrevem a taxa de mortalidade da PCM no 

Brasil, no período de 1980 a 1995, foi apontada como detentora do segundo maior 

coeficiente do País e com tendência a ascensão. Além disso, a abertura de novas 

fronteiras agrícolas e derrubadas de florestas nesta região podem contribuir para o 

surgimento de novos casos de PCM (COUTINHO et al, 2002; MARQUES 2003; SAN-

BLAS, et al, 2002; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

No estado de Goiás, a doença PCM tem acometido diversos de seus moradores e 

seu agente etiológico já foi isolado de tatus da região da Serra da Mesa (MACEDO et 

al, 1998 apud MARQUES, 2003). Esta enfermidade também está presente na 

microrregião sudeste do estado, na qual relato recente descreve a presença da PCM na 

forma aguda/subaguda (tipo juvenil) em jovem (14 anos) moradora da cidade de 

Serranópolis-GO. Neste caso, a paciente foi tratada no município de Jataí-GO com 

terapia de itraconazol 200mg/dia por 6 meses, até que se foi alcançado a melhora clínica 
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e laboratorial (RANES-FILHO, 2014). 

Entretanto, a manifestação da PCM tipo juvenil relatada no parágrafo anterior é 

raramente observada, sendo a forma crônica a predominante. Estudos como o de 

Paniago et al (2003), realmente revelam uma maior presença da PCM crônica em 

indivíduos acometidos por esta infecção, cuja média de idade foi de 43,4 anos. Com 

relação à distribuição segundo o gênero, a maioria dos casos de PMC crônica 

sintomática ocorre em pessoas do sexo masculino. Trabalhos como os de França et al 

(2011) e Verli et al (2005), corroboram com esta afirmação e apresentam mais de 90% 

dos casos da enfermidade verificada em pessoas deste gênero. Isto pode ser explicado 

pela ação protetora que os hormônios estrógenos conferem a mulher. Restrepo et al 

(1984) comprovaram a existência da inibição da transição de micélio para levedura, ao 

demonstrarem a ligação de alta afinidade e estereoespecificidade do hormônio17-β-

estradiol a proteína Estradiol Binding Protein (EBP) do fungo P. brasiliensis. Supõe-se 

que esta interação – hormônio e proteína – afete apenas o dimorfismo no sentido de 

micélio para levedura, uma vez que o estrógeno não suprimiu a transição do fungo de 

levedura para micélio e não afetou o seu crescimento e formação de multibrotamentos 

nas leveduras. Todavia, esta ação já é suficiente para explicar a baixa incidência da 

infecção em mulheres, haja vista que a não transição para a forma leveduriforme está 

associada com a não patogenicidade do micro-organismo (SHANKAR et al, 2011; 

RESTREPO et al; 1984). 

A PCM prevalece em indivíduos fumantes e etilistas crônicos. Santos et al 

(2003) verificaram que a chance de adoecer foi 14 vezes maior entre os fumantes e que 

quando fumavam 20 ou mais cigarros dia, adoeciam em média oito anos antes dos 

demais. Indivíduos que bebiam acima de 50g/dia de álcool, apresentaram chances de 3,6 

vezes maiores de adoecerem.   

A presença desta micose em pessoas portadores do vírus da imunodeficiência 

humana (VIH – em inglês: human immunodeficiency vírus - HIV) também merece 

especial atenção devido à sua elevada mortalidade, que chega a 30%, o que é maior que 

os casos de PCM não associados ao HIV (MARQUES, 1993 apud MARQUES, 2003; 

MARQUES, 2003; MARQUES, 2009; RAMOS-E-SILVA & SARAIVA, 2008). 

Com relação à presença do fator ocupacional, acredita-se que devido o solo ser 

possivelmente o habitat natural do fungo, os trabalhadores rurais sejam 

preferencialmente acometidos pela PMC, uma vez que há o favorecimento do contato 

direto destes com a terra. Desta forma, especula-se que esta atividade constitua em fator 
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predisponente para aquisição da moléstia, que também prevalece em indivíduos com 

baixo nível sócio-econômico (RAMOS-E-SILVA & SARAIVA, 2008; SHIKANAI-

YASUDA et al, 2006). 

Todavia, apesar de ser a oitava causa de morte entre as doenças infecciosas e 

parasitárias, afetar indivíduos em sua fase mais produtiva, diminuir a qualidade e tempo 

de vida, e se destacar como um sério problema de saúde pública, a PCM é uma 

enfermidade negligenciada. Assim, ela faz parte de um grupo de doenças que não é alvo 

de pesquisas das grandes empresas multinacionais farmacêuticas e recebe poucos 

fomentos por parte das instituições envolvidas com políticas de saúde pública. Em 

parte, isto pode ser explicado pelo fato da PCM ser uma doença que afeta populações de 

baixa renda, mercado este pouco promissor para o ganho de capital, visto ser carente de 

potenciais compradores de medicamentos (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

CIÊNCIAS, 2010; COUTINHO et al, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; SAN-

BLAS et al, 2002; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

Outro fator agravante, é que mesmo sendo o maior centro endêmico desta 

micose, os registros brasileiros sobre a prevalência, incidência e morbidade da PMC 

baseiam-se principalmente em relatos de casos clínicos e inquéritos intradérmicos, pois 

não existe na maioria dos estados a notificação compulsória da doença. Desta forma, 

estes dados podem estar subjugados e com marcada distorção de seu valor real 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2010; COUTINHO et al, 2002; 

MARQUES 2003; SHIKANAI-YASUDA et al, 2006). 

 Visando reverter esta situação, em abril de 2012, o Ministério da Saúde liberou 

um documento preliminar cujo principal objetivo é desenvolver um sistema de 

vigilância da PCM para determinar a magnitude da infecção no país. Assim, existe a 

possibilidade futura de termos dados com maior fidedignidade acerca do impacto que 

esta doença causa no território brasileiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Contudo, já com as informações disponíveis, percebe-se que os trabalhos 

científicos com P. brasiliensis podem beneficiar a população afetada pela PCM, 

especialmente a brasileira, o que inclui os moradores da região centro-oeste do país. 

Dentre as pesquisas, inserem-se as que objetivam o desenvolvimento de drogas 

antifúngicas inovadoras. Para isto, um dos caminhos é através da exploração de 

diferenças bioquímicas entre o patógeno e o hospedeiro, visto que esta estratégia poderá 

levar a um fármaco com mecanismo de ação que limite a toxicidade da molécula 

(EDER et al, 2014).  
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1.1.4. Ciclo do glioxilato 

 

O ciclo do glioxilato (CG) é uma via alternativa do Ciclo do Ácido 

Tricarboxicílico (TCA). O TCA é uma rota que gera moléculas produtoras de energia e 

fornece intermediários para uma variedade de vias biossintéticas, como as envolvidas na 

produção de aminoácidos, proteínas e açucares, é composta de oito consecutivas reações 

enzimáticas: inicia-se com a entrada e condensação da acetil coenzima A (acetil-CoA) 

com o oxaloacetato formando citrato, o oxaloacetato é no final desta via regenerado e 

novamente pode se unir com a acetil-CoA e iniciar um novo ciclo, ou ser transformado 

em piruvato, glicose (neoglicogênese) ou aspartato. As reações aqui envolvidas levam à 

produção de duas moléculas de dióxido de carbono (CO2), uma molécula de Trifosfato 

de Guanosina (GTP - Guanosine Triphosphate), três moléculas de Dinucleótido de 

Nicotinamida e Adenina (NADH) e uma molécula de Dinucleótido de Flavina e 

Adenina  (FADH2) (CHUECA et al, 2014; KOHANSKI et al, 2007; NELSON & COX, 

2014).   

O TCA está relacionado a um mecanismo comum de mortes de micro-

organismos provocado por três classes de bactericidas (quinolonas, beta-lactâmicos e 

aminoglicosídeos). Apesar de possuírem alvos diferentes (alvo primário), os fármacos 

pertencentes a estas classes apresentaram a capacidade de induzirem a formação de 

radicais livres através de uma resposta metabólica envolvendo o TCA. Os radicais livres 

gerados causam danos ao DNA, proteína e lipídios o que resulta em morte celular 

bacteriana. Com isto, a análise desta via poderá fornecer importantes alvos drogáveis, 

uteis para o planejamentos de novos fármacos (KOHANSKI et al, 2007). 

O CG por estar associada à virulência de determinados micro-organismos 

patogênicos e ausente no homem, trata-se de uma rota explorada na busca de entidades 

inovadoras no ramo farmacêutico (CHEAH et al, 2014; LEE et al, 2014; 

NANDAKUMAR et al, 2014). Esta via foi descrita por Kornberg & Krebs (1957) e 

com este trabalho obteve-se a aceitação de que micro-organismos possam sintetizar 

glicose a partir de compostos contendo dois carbonos.   

Dentre os principais fatores que conduziram à elaboração desta via estão a 

descoberta e/ou reconhecimento das funções das duas enzimas exclusivas deste ciclo: 

Isocitrato Liase (ICL) e Malato Sintase (MLS). Em um primeiro passo a ICL cliva o 

isocitrato em glioxilato e succinato. Em seguida, a MLS converte acetil-CoA e 

glioxilato em malato. O restante do ciclo segue o caminho idêntico ao do TCA, com o 
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malato sendo utilizado na gliconeogênese ou oxidado a oxaloacetato (Figura 1) (AJL, 

1956 apud DUNN et al, 2009; LORENZ & FINK, 2002; KORNBERG, 1966; 

KORNBERG & KREBS, 1957; NELSON & COX, 2014; SMITH & GUNSALUS, 

1954 apud DUNN et al, 2009). 

 

 

Figura 1. Esquema representativo do TCA, CG e gliconeogenese. Estão evidenciados os 

passos enzimáticos básicos do TCA (linhas pretas), o qual e comum para todos os organismos; 

passos do CG (linhas vermelhas), que é comum para micro-organismos e plantas; e os passos 

compartilhados pelos dois ciclos (linhas azuis). (Adapato de Lorenz & Fink, 2002). 

 

O CG tem se mostrado importante na virulência de Candida albicans e 

Mycobacterium tuberculosis. Os genes que codificam as enzimas exclusivas do CG são 

expressos significativamente quando os micro-organismos são fagocitados pelos 

macrófagos. O interior desta célula é caracterizado por apresentar um ambiente 

deficiente em glicose, porém, com disponibilidade de ácidos graxos e seus produtos de 

degradação, como acetil-CoA. A julgar pela carência dos compostos complexos de 

carbono, o acetil-CoA assimilado pelo CG, representa a única rota de síntese de glicose, 
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o que possibilita o sucesso do patógeno nesse ambiente (DUNN et al, 2009; LORENZ 

&FINK, 2001; LORENZ & FINK, 2002) 

Quando se trata do P. brasiliensis, o êxito na infecção e manifestação da doença 

PCM, tem sido atribuído a diversos fatores, tais como: mudança morfologica para a fase 

leveduriforme; alterações na composição da parede celular que passa a atuar como um 

escudo protetor contra os meios de defesa do hospedeiro; indução de genes que 

codificam proteínas de choque térmico; capacidade de adesão as diferentes células do 

hospedeiro e sobrevivência do fungo no interior de macrófagos (FELIPE et al, 2005; 

HERNÁNDEZ et al, 2012; RAPPLEYE & GOLDMAN, 2006; SAN-BLAS et al, 1977; 

SOARES et al, 2010; TEIXEIRA et al, 2014).    

No interior do macrofágo o P. brasiliensis utiliza o CG como um meio 

alternativo para produção de energia e esta via consequentemente é essencial para sua 

sobrevivência. Isto de fato está comprovado através do trabalho de Derengowski et al 

(2008), onde foi demonstrado que os níveis de expressão dos genes ICL e MLS do P. 

brasiliensis (PbMLS) estavam elevados após a fagocitose de macrófagos murinos, fora 

isto, no mesmo estudo estes genes apresentaram significativo aumento quando o fungo 

foi cultivado em um meio isento de fontes complexas de carbono e níveis basais quando 

cultivado em um meio com presença de glicose.  

Lima et al (2014), através da análise do perfil transcricional e proteômico do P. 

brasiliensis exposto a determinadas codições ambientais adversas, como privação de 

nutriente, reforçam a idéia que o CG é utilizado pelo fungo como via produtora de 

energia, o que permite a sua  manutenção em um meio deficiente de fontes complexas 

de carbono. Neste contexto a PbMLS, tem sido alvo de importantes estudos, como os 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores do laboratótirio de biologia molecular da 

UFG – Goiânia. Zambuzzi-Carvalho et al (2009) verificaram, em trabalho sobre a 

PbMLS, a presença de uma ORF de 1617 pares de base que codificam os 539 resíduos 

de aminoácidos desta enzima. Neste mesmo estudo, observaram que os níveis de 

transcritos, proteínas e atividade específica de PbMLS estavam aumentados quando na 

presença de fontes de compostos contendo dois carbonos e fontes de nitrogênio. Com 

isto, sugerem que esta enzima atue no ciclo do glioxilato atravéz destas duas vias.  

Da Silva Neto et al (2009), fornecem evidências que a PbMLS esteja presente na 

superfície da célula fúngica. Nesta pesquisa, foi observado que o anticorpo policlonal 

produzido contra esta enzima inibe a interação do P. brasiliensis com células epiteliais 

quando cultivados in vitro, assim, de acordo com este autores, a PbMLS associada à 
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superfície celular poderia comportar-se como um adesina, contribuindo com as 

interações (ligações) das células fúngicas aos tecidos do hospedeiro, processo este vital 

para o desenvolvimento da doença.  

Estudo anterior a este, reporta também para a tese de que a MLS possa exercer, 

além de sua atividade do ciclo do glioxilato, a função de uma adesina. Aqui foi 

demonstrado através de ensaios in vitro que a MLS é segregada e melhora a adesão do 

Mycobacterium tuberculosis às células epiteliais do pulmão, o que possivelmente 

contribui para a patogenicidade do micro-organismo (KINHIKAR et al, 2006). 

Desta forma, é concebível que a inibição da PbMLS possa ocasionar a morte do 

fungo e/ou impedir a sua virulência, haja vista que o função desta biomolécula descrita 

na literatura está vinculada ao papel enzimático exercido no CG e ao provável 

comportamento como molécula de adesão, sendo estes dois pontos importantes para o 

desenvolvimento da PCM, o que faz com que a busca de inibidores desta enzima seja 

almejada para que se consiga novos fármacos. Além disto, devido à presença desta 

enzima em vários patógenos, a busca de possíveis inibidores assume relevância não 

apenas para terapia antifúngica, mas sim para diversas moléstias, inclusive para o 

tratamento da tuberculose, onde sabidamente esta enzima tem sido associada à 

virulência do Mycobacterium tuberculosis (KRIEGER et al, 2012; LATTIF et al, 2006; 

MARCOS et al, 2014).   

 

1.2. Desenvolvimento de Fármacos e Bioinformática 

1.2.1. Desenvolvimento de Fármacos  

 

O desenvolvimento e busca de agentes terapêuticos está presente na civilização 

humana desde os seus primórdios. Os fármacos inicialmente usados eram 

majoritariamente extratos vegetais que serviam para resolução de enfermidades físicas e 

espirituais. Alicerçada no conhecimento popular, estes remédios foram, até o século 

passado, os únicos meios de tratamento disponíveis (NG, 2009; PINA et al, 2009).  

O surgimento da indústria farmacêutica moderna e importantes pesquisas em 

laboratórios acadêmicos, nas primeiras décadas de 1900, trouxeram a descoberta e 

desenvolvimento de fármacos para um novo patamar, este agora realizado nos domínios 

das ciências. O princípio científico foi então estabelecido graças ao surgimento e 

ampliação do conhecimento de diferentes áreas da química, física e biologia 

(UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2011; PINA et al, 2009).  
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Como resultado deste avanço abriram-se novos horizontes na busca de 

medicamentos inovadores, o que proporcionou uma diversidade de métodos de 

pesquisas. Hoje a indústria farmacêutica comercializa fármacos que passaram por 

rigorosas etapas e que, se de um lado permitiu que o processo fosse realizado de forma 

mais segura, por outro, o deixou longo e dispendioso, tendo que passar por exigentes 

etapas de agências reguladoras (CALIXTO & SIQUEIRA JR, 2008; PAUL et al, 2010; 

NG, 2009).   

No Brasil, a pesquisa de desenvolvimento de fármacos passou por importantes 

melhorias e atualmente desperta o interesse de grandes empresas do setor. O 

estabelecimento de regras que norteiam o registro de medicamentos no país é regido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual tem sido referência 

mundial e é reconhecidamente a mais forte e influente agência da América Latina. A 

seguir é descrito, resumidamente, as etapas que envolvem o desenvolvimento de um 

novo fármaco, processo este dividido em duas fases: pré-clínica e clínica (ANVISA, 

2014; CALIXTO & SIQUEIRA JR, 2008; ROCHA, 2013). 

O processo inicial tem como objetivo a identificação de um grupo de moléculas 

promissoras que possam interagir com um alvo biológico potencial. Destas interações 

espera-se que o alvo seja afetado e o curso da doença alterado. Assim, empregam-se 

estratégias iniciais para a seleção de compostos (protótipos), como o uso de triagem 

virtual (Virtual screening), que servem como ponto de partida para elencar promissoras 

entidades químicas (GUIDO et al, 2010; PHRMA, 2007).  

Por conseguinte, as moléculas candidatas são sintetizadas e os diversos testes in 

vitro e in vivo são realizados. Aqui se busca avaliar se a droga possui atividade 

terapêutica e segurança (avaliação da toxicidade) que a habilite passar para os testes em 

humanos, contudo, devido aos experimentos serem conhecidamente rigorosos, apenas 

cerca de 10% das moléculas testadas na fase pré-clínica conseguem passar para etapa 

seguinte (ANVISA, 2014; PHRMA, 2007). 

Nos ensaios clínicos são realizados testes em humanos. Na primeira etapa – Fase 

I, há envolvimento de um pequeno número de voluntários sadios, onde se avalia fatores 

como farmacocinética, farmacodinâmica e nível de segurança do medicamento. A partir 

dos resultados satisfatórios, passa-se para segunda etapa - Fase II, na qual a droga é 

administrada a um grupo pequeno de voluntários com determinada doença ou condição 

patológica a fim de estabelecer a posologia e segurança, e demonstrar a atividade do 

composto. Na próxima etapa, fase III, é realizado o estudo terapêutico ampliado, que 
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envolve um grande número de pacientes e proporciona dados estatísticos significantes, 

isto permite que sejam confirmadas a eficácia, risco-benefício, interações 

medicamentosas e fatores modificadores do efeito do fármacos, tais como sexo, idade e 

raça. Por fim, a fase IV, corresponde aos estudos realizados com o produto no mercado. 

Dentre os motivos para realização destes estudos (fase IV), também chamados de 

Farmacovigilância, destaca-se que mesmo com um rigoroso plano de desenvolvimento 

na fase clínica de pré-aprovação, novas indicações e efeitos raros podem não ser 

detectados em função do número de indivíduos nos testes anteriores (Figura 2) 

(ANVISA, 2014; PHRMA, 2007).  

 

Figura 2. Fases de desenvolvimento de fármacos (Adapatado de ANVISA, 2014; CALIXTO 

& SIQUEIRA JR, 2008; PHRMA, 2007). 
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Como pode se observar, a busca por novos medicamentos representa um 

complicado e rigoroso caminho, que nem sempre é bem sucedido. Estima-se que de 

cada trinta mil moléculas sintetizadas apenas uma atenda as exigências do mercado e se 

torne um medicamento rentável para a indústria que o desenvolveu (CALIXTO & 

SIQUEIRA JR, 2008).  Desta forma, para cada sucesso de vendas no mercado 

farmacêutico, há vários fracassos anteriores, e isto configura com um dos grandes 

desafios enfrentados por pesquisadores. Para contornar estes obstáculos, grandes 

indústrias do setor buscam soluções possíveis para esta problemática. A empresa Eli 

Lilly and Company®, por exemplo, investe em estratégias para potencializar os estágios 

iniciais de desenvolvimento de novos protótipos, e com isto diminuir as incertezas nas 

fases posteriores da pesquisa, as quais são de alto custo (Fase II e Fase III). Ganhos 

substanciais de tempo e custo são observados, e esta economia é empregada para 

aumentar a produtividade da tática de pesquisa e desenvolvimento de fármacos 

(OWENS et al, 2014; PAUL et al, 2010) 

Assim, a descoberta de medicamentos exige abordagens inteiramente novas. 

Atualmente, tecnologias estão melhoradas, e a integração com a bioinformática torna o 

desenvolvimento de medicamentos um proceso mais eficiente e econômico, 

contribuição esta que se acentuará no futuro. Com presença cada vez mais expressiva 

em programas de desenvolvimento de fármacos, as ferramentas in silico fazem parte do 

planejamento de novas terapias elaboradas por grandes grupos de pesquisas 

(GOLDMAN et al, 2014; HOPKINS et al, 2014; ORLOFF et al, 2009; UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA, 2011; WOODCOK, 2014) 

Tratando-se da busca de antimicrobianos, a abordagem computacional pode ser 

utilizada para a identificação de várias classes de compostos novos e, com isto, ser uma 

solução inovadoras para o desenvolvimento de novas entidade químicas. Isto contribuirá 

para minimizar problemas graves de saúde pública, uma vez que as empresas 

farmacêuticas têm diminuido os programas de pesquisa de agentes anti-infecciosos 

(FERREIRA et al, 2011; SPELLBERG et al, 2004). 

Neste contexto, o trabalho de Silva (2012) aborda que as buscas por moléculas 

candidatas a fármacos contra doenças infecciosas negligenciadas, podem ser realizadas 

de forma racional e bem direcionadas, contando para isto com um conjunto de 

ferramentas e metodologias virtuais disponíveis em bioinformática, as quais 

potencializam as chances de uma molécula se tornar um medicamento comercial. 
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1.2.2. Bioinformática  

 

 Apesar do emprego do termo bioinformática não permitir uma definição rígida 

do que seja esta nova ciência, a mesma vem sendo aplicada ao longo das últimas 

décadas para análises dos resultados do sequenciamento de genes, a partir de 

informações armazenadas especialmente em bancos públicos, com geração de dados 

sobre proteínas, DNA e RNA. Seu emprego no estudo de problemas e questões 

biológicas tem contribuído para obtenção de informação até então impossíveis de se 

conseguir, com notória aplicação relacionada à saúde humana, em especial no 

planejamento de novos fármacos (BURLEY, 2000; RAJA et al, 2010; VERLI, 2014). 

 Neste caminho, esta ciência foi se constituindo de forma integradora, 

envolvendo características interdisciplinares e participação de profissionais de 

diferentes áreas, como os da biologia molecular, biologia celular, bioquímica, química, 

física e computação. A bioinformática é por vezes dividida em duas grandes vertentes, a 

primeira enfatiza prioritariamente o estudo e problemáticas relacionadas a sequências de 

nucleotídeos e aminoácidos, sendo denominada de bioinformática tradicional ou 

clássica. Enquanto a segunda, conhecida como bioinformática estrutural, envolve-se em 

problemas biológicos através de uma visão tridimensional, onde são utilizados 

ferramentas da química computacional ou modelagem computacional (FÖRSTNER et 

al, 2014; SAMISH et al, 2014; VERLI, 2014). 

É com a contribuição destas duas áreas que surge a modelagem molecular como 

meio importante para o desenho racional de fármacos. Aqui é possível o direcionamento 

da pesquisa rumo a moléculas com maior potencial, pois eliminam muitas substâncias 

que seriam descartadas no processo de avaliação e reduz os gastos das indústrias 

farmacêuticas. Isto tende a se acentuar, pois se observa uma fase de intenso 

desenvolvimento de protocolos de validação de modelos, e o futuro da biologia 

computacional representa-se como promissor (NUSSINOV, 2014; NUSSINOV, 2015). 

Um dos passos iniciais deste processo consiste na obtenção da estrutura 

tridimensional de uma macromolécula de interesse biológico, para que possa, por 

exemplo, ser utilizada na seleção de compostos com afinidade pelo seu sítio ativo. Esta 

biomolécula pode ser resolvida estruturalmente por métodos experimentais como o raio 

X ou Ressonância Nuclear Magnética. Todavia, os obstáculos encontrados para sua 

execução, tais como o custo operacional, dificuldades no isolamento e/ou cristalização 

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/search?author1=Konrad+U.+F%C3%B6rstner&sortspec=date&submit=Submit
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de macromoléculas, tem limitado o emprego destes métodos e colocado a modelagem 

por homologia como ferramenta alternativa para predições das estruturas 

tridimensionais de proteínas (HILLISCH et al, 2004; SLIWOSKI et al, 2014).  

A execução da modelagem por homologia está baseada na possibilidade de se 

determinar a estrutura de uma proteína por meio de sua sequência de aminoácidos. 

Assim, busca-se primeiramente por uma ou mais proteínas (molde - template) que 

tenham estruturas tridimensionais resolvidas experimentalmente, coordenadas 

cartesianas disponíveis em bancos de dados, como no PROTEIN DATA BANK (PDB) 

(disponível em: http://www.rcsb.org/), e que sejam, preferivelmente, da mesma família 

da proteína de interesse (alvo). Após este processo, realiza-se o alinhamento da 

sequência alvo com uma ou mais sequências moldes a fim de verificar a 

correspondência entre os aminoácidos. Desta comparação e através de dados já 

armazenados nos bancos dos servidores de modelagem, geram-se as coordenadas 

cartesianas e, como resultado, a estrutura tridimensional inicial da macromolécula. 

Porém, esta estrutura somente é construída se no alinhamento for obtido um mínimo 25 

a 30% de identidade entre as sequências (BERMAN et al, 2014; CAPRILES et al, 

2014; CHOTHIAL & LESK, 1986; RANGWALA & KARYPIS, 2010; WESTBROOK 

et al, 2014). 

Sobre este processo, se constata que mesmo sequências de proteínas com pouca 

similaridade, podem apresentar estruturas muito semelhantes, o que reflete a reduzida 

quantidade de enovelamento protéico. Dados atuais registram mais de 1000 tipos de 

enovelamento, com previsão máxima de 7000 modos, número este “limitado” frente à 

quantidade de sequências possíveis. Também, é importante ponderar que 

evolutivamente a estrutura tridimensional da proteína é mais conservada do que o 

esperado quando se relaciona com a conservação de sua sequência, o que nos fornece 

contexto para entender a preferência de escolha dos templates (moldes) que 

desempenham funções idênticas ou correlacionadas com a proteína alvo (CAPRILES et 

al, 2014; KACZANOWSKI &  ZIELENKIEWICZ, 2010).  

Assim, o alinhamento deste molde com a sequência de aminoácidos da proteína 

alvo, fornece os dados iniciais para a comparação dos resíduos envolvidos na 

construção do modelo, e desta comparação é possível extrair informações que vão além 

das obtidas para a elaboração da estrutura tridimensional, uma vez que abastece de 

dados que permitem a identificação do sítio ativo e função da biomolécula, bem como 

classificação e refinamento de ligantes destinados para diversas finalidades - fármacos, 
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diagnósticos e outros (CAPRILES et al, 2014).   

Geralmente, esta análise é executada de forma automatizada por programas 

computacionais, os quais selecionam uma ou mais estruturas guias. A capacidade de 

predição está intrinsecamente relacionada com pontuação atribuída ao alinhamento dos 

aminoácidos. Pontuação máxima é alcançada quando há identidade, ou seja, verifica-se 

a presença dos mesmos aminoácidos, na mesma posição na sequência alinhada.  

Pontuação positiva é atribuída quando um aminoácido é substituído por outro, 

conservando-se as propriedades químicas e pontuação negativa quando desta troca 

modifica-se as características químicas. A maioria dos algoritmos também apresentam 

penalidades para os espaços vazios (gaps) correspondentes às regiões de inserções ou 

deleções de aminoácidos (CAPRILES et al, 2014; GIBAS & JAMBECK, 2001; YANG 

et al, 2015). 

 Construído o modelo, verifica-se a qualidade da estrutura gerada. Os valores 

obtidos pelos alinhamentos das sequências, como descrito no parágrafo anterior, são um 

dos pontos críticos neste processo; estima-se que alinhamentos com identidade superior 

a 60% possibilite o alcance de uma capacidade preditiva semelhante, em magnitude, a 

uma estrutura obtida experimentalmente (CHOTHIAL & LESK, 1986; SANTOS, 2002 

apud ABREU, 2008). Outro importante indicador de qualidade trata-se da 

esterioquímica da molécula, na qual se analisa, por exemplo, os ângulos torcionais da 

cadeia principal (phi  e psi) e com isto, a quantidade de aminoácidos que estão em 

configurações espaciais energeticamente favoráveis (HOOFT et al, 1997). Por fim, 

indica-se que as estruturas aqui desenvolvidas, passem por otimizações para se tornarem 

o mais próximo da realidade biológica, empregam-se então as simulações de Dinâmica 

Molecular (DM) (FAN & MARK, 2003; MIRJALILI et al, 2014). 

 

1.2.2.1. Dinâmica molecular e atracamento molecular 

 

De acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 

a “dinâmica molecular é um procedimento de simulação que consiste na computação do 

movimento dos átomos em uma molécula ou de átomos individuais ou moléculas em 

sólidos, líquidos e gases, de acordo com as leis de movimento de Newton.” (VERLI, 

2014). Assim, as simulações de DM fornecem o comportamento estrutural da proteína, 

com as conformações sendo conectadas ao longo do tempo, formando uma trajetória 

contínua. 
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Sabe-se hoje, que a simples representação da proteína em seu estado nativo, 

como uma molécula estruturalmente rígida trata-se de concepção errônea, pois neste 

estado há presença de movimentos específicos e esta flexibilidade pode representar o 

caminho pelo qual a proteína exerça sua atividade. Neste aspecto, as simulações de DM 

dispõem de ferramentas que exploram o conjunto de configurações estruturais em um 

determinado meio fisiológico, elucida as prováveis conformações de baixa energia que a 

proteína assume e, por isto, são úteis para o refinamento tanto dos modelos obtidos por 

técnicas computacionais como para as estruturas resolvidas por métodos experimentais 

(ADCOCK & MCCAMMON, 2006; BRUNGER & ADAMS, 2002; DORN et al, 2014; 

KARPLUS & MCCAMOON, 2002).  

Estas simulações, consistem nas soluções numéricas, passo a passo, da equação 

de movimento que pode ser descrita para um particular átomo pela equação abaixo: 

 

 
(1) 

 

Onde F é a força aplicada a partícula i em um instante de tempo t, e ai é a 

aceleração do átomo i de massa igual a  mi. Sendo definido o campo de força, é possível 

calcular a força que atua sobre cada átomo, calculando-se a derivada primeira da energia 

potencial em relação à sua posição, isto é,  

 

 (2) 

 

No anexo A é mostrado a energia potencial empregada pelo campo de força 

GROMOS 96. A Eq.(2) fornece a aceleração de cada partícula do sistema. A partir 

desta, é possível integrar as equações de movimento do sistema obtendo-se as 

velocidades e posições de cada átomo para cada novo intervalo de tempo. Com as novas 

posições e velocidades, novas energias potenciais são recalculadas e assim 

sucessivamente, obtendo-se desta forma a trajetória do sistema. 

Desta forma, os átomos se movimentam e interagem com outros átomos. As 

equações são resolvidas através de algoritmos de diferenças finitas, nos quais a 

integração é dividida em pequenos intervalos de tempo (passos de integração) e as 

conformações geradas são registradas cronologicamente, o que deixa o sistema o mais 

próximo da realidade biológica por incorporar as vibrações das ligações (VERLI, 2014). 
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O algoritmo de Verlet é um dos mais utilizados (VERLET, 1967).  Neste algoritmo as 

novas posições de cada átomo do sistema são determinadas no tempo t+dt, de acordo 

com a equação abaixo: 

 

 (3) 

 

Esta equação é obtida a partir das equações da posição somando e subtraindo dt 

e expandindo-as em série de Taylor, conforme descrito abaixo: 

 

 (4) 

 

 (5) 

 

A soma das equações (4) e (5) resulta na Eq. (3) usada pelo algoritmo de Verlet.  

Com isto, a cinética da macromolécula pode ser reproduzida, bem como a sua 

funcionalidade. Os impactos das informações geradas neste processo são igualmente 

úteis no desenho de fármacos, especialmente quando a DM é realizada com o ligante 

acoplado da proteína (complexo), pois gera entendimento do mecanismo de ação e 

descoberta de sítio ativo, informações estas muitas vezes não alcançadas quando se 

trabalha com um sistema estático (chave-fechadura) (BOEHR et al, 2009; GÁSPÁRI et 

al, 2010). 

Exemplo de emprego bem sucedido no desenho de drogas por meio de 

simulações de DM pode ser encontrado no trabalho de Schames et al (2004), que 

descobriram uma região adjacente ao sítio ativo na integrase do HIV-1, com 

intermitente flexibilidade e com importante contribuição para atividade enzimática. 

Neste estudo, ligantes se mostraram com maior afinidade e especificidade para esta 

região, a qual foi indicada como um novo alvo para o desenvolvimento de protótipos 

contra o HIV.  

Contudo, as simulações de DM com o complexo é um estágio posterior ao qual 

já se selecionou (primeiros filtros) os compostos químicos. Desta forma, inicialmente é 

necessário classificar entidades químicas com afinidade para a enzima, a qual já teve a 

estrutura tridimensional refinada pela DM. Para a finalidade de seleção de ligantes 
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utiliza-se a técnica de triagem virtual e atracamento molecular (Docking Molecular) 

(GUEDES et al, 2014). 

A triagem virtual (screening virtual em inglês) representa uma metodologia 

computacional que tem por objetivo selecionar potenciais ligantes com atividade 

biológica. Para isto realiza uma busca em bancos de estruturas químicas, os quais 

podem ser formados por milhares de compostos. Esta pesquisa pode ser realizada com 

base nas características estruturais de entidade bioativas e, por deduzir que certas 

semelhanças possam refletir em uma mesma atividade, há comparação de propriedades 

moleculares e físico-químicas para serem usadas como critérios de seleção. Outro 

caminho explorado na triagem virtual consiste no acoplamento de vários ligantes 

(“pequenas” moléculas) a uma macromolécula receptora de estrutura tridimensional 

definida, assim ocorre a busca por novos compostos com base na afinidade e 

complementariedade com o sítio ativo da molécula alvo, método este denominado de 

atracamento molecular, acoplamento molecular ou docking molecular (FATHI & 

TUSZYNSKI, 2014; FERREIRA et al, 2011; GUEDES et al, 2014; WEBER et al, 

2010; PÉREZ-NUENO et al,. 2008) 

Esta linha de pesquisas tem assumido papel de destaque em áreas da saúde e 

biotecnologia, pois possibilita o conhecimento do modo de interação entre pequenas 

moléculas ligantes e proteínas alvos, informações estas cruciais para o desenho de 

estruturas relacionas a atividades farmacológicas. Isso é o que ressaltam Ferreira et al 

(2011) em trabalho onde empregam estas ferramentas na busca de drogas anti-

parasitárias. Os autores também argumentam que estes estudos são capazes de fornecer 

compostos com novo mecanismo de ação.  

Todavia, para que o trabalho científico tenha êxito, é necessário traçar 

estratégias exequíveis. A triagem virtual deve oferecer resultados que possam viabilizar 

a continuação da pesquisa. Com este raciocínio, laboratórios com foco na descoberta de 

fármacos oriundos da natureza, devem realizar busca de novas entidades químicas em 

bancos formados por compostos naturais, como os de metabólitos secundários 

(ROLLINGER et al, 2008). 

O ZINC é um banco de dados que possui uma grande diversidade de compostos 

químicos, e inclui o grupo formado por produtos naturais, o que atende os requisitos 

mencionados anteriormente. Esta ferramenta de pesquisa possui também outras 

vantagens, como o livre acesso e dos compostos com estruturas tridimensionais 
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disponíveis para o atracamento, mais de 35 milhões são compráveis, o que o torna um 

banco atrativo para realização de atracamento molecular (IRWIN et al, 2012). 

As seleções destes compostos pelos programas de atracamento molecular 

avaliam primeiramente a conformação e orientação do ligante em cavidades da 

macromolécula, desta busca conformacional as melhores poses são escolhidas. Em 

seguida, estima-se a afinidade do complexo ligante-receptor e classifica o ligante de 

acordo com dada função de pontuação (função scoring), que pode ser construída através 

de características físico-químicas e estruturais do composto, e pelas interações 

intermoleculares (GUEDES et al, 2014; HUANG et al., 2010; STAHL & RAREY, 

2001; TROTT & OLSON, 2010) 

Um dos programas usado para o acoplamento molecular é o AutoDock Vina, de 

código livre, sua função de pontuação está baseada no número de ligações rotativas 

ativas, hidrofobicidade, ligações de hidrogénio e interações estéricas (gauss 1, gauss 2, e 

repulsão), no quadro 1 está discriminado o peso de cada contribuição. 

 

Quadro 1. Termos e respectivos valores usados na função de pontuação do AutoDock 

Vina (TROTT & OLSON, 2010) 

Termos: Pesos: 

Gauss 1 -0,0356 

Gauss 2 -0,00516 

Repulsão 0,840 

Hidrofobicidade -0,0351 

Ligações de hidrogênio -0,587 

Nº de ligações rotativas 0,0585 

 

Ressalta-se que quanto menor o valor da função de pontuação, melhor é a 

afinidade entre o ligante e receptor, assim, percebe-se que as repulsões e um elevado 

número de ligações rotativas do ligante contribuem para uma baixa afinidade, enquanto 

que as interações estéricas favoráveis (gauss 1, gauss 2), contatos hidrofóbicos e 

ligações de hidrogênio, quando presentes, aumenta a afinidade do ligante pela 

macromolécula (TROTT & OLSON, 2010).  

Desta forma, é almejado que entre o ligante e receptor ocorra alto nível de 

complementaridade estérica, ligações com conformação energeticamente favoráveis e 

interações repulsivas minimizadas. Entretanto, observa-se que nem sempre as ligações 
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envolvendo alta energia (pontes de hidrogênio e ligações salinas) são decisivas para 

selecionar um composto. Assim, drogas com alta complementariedade, mas que 

interagem por ligações fracas são por vezes selecionadas, pois são específicas por 

exigirem um encaixe muito preciso ao sítio receptor. O fato da interação intermolecular 

ser fraca não necessariamente implica numa fraca energia livre de ligação, pois a maior 

contribuição para esta energia advém do efeito hidrofóbico, ou ganho entrópico, quando 

principalmente grupos apolares são retirados do contato com o solvente (KATZUNG, 

2002 apud ABREU, 2008 p. 23). 

Assim, diante da capacidade do rastreio virtual em selecionar promissoras 

moléculas, nota-se que esta técnica representa uma poderosa ferramenta in silico capaz 

de reduzir o tempo e custo no processo de desenvolvimento de fármacos. Contudo, 

mesmo que os compostos aqui classificados, realmente sejam capazes de inibir ou ativar 

macromoléculas, eles devem ser inócuos ao organismo do hospedeiro e apresentarem 

adequada distribuição entre os tecidos, de forma a alcançar o alvo em concentrações 

suficientes para exercer o seu efeito terapêutico. Para esta investigação, outras 

ferramentas da bioinformática são empregadas (MCINNES, 2007; TRIVEDI et al, 

2014). 

 

1.2.2.2. Análise in silico dos parâmetros ADMET  

 

O perfil farmacocinético e toxicológico in silico tem sido atualmente muito 

utilizado nas primeiras investigações sobre Absorção, Distribuição, Metabolização, 

Excreção e Toxicidade (ADMET) de um composto. Esta abordagem representa 

caminho essencial para o desenvolvimento de moléculas bioativas, ainda mais quando 

se constata que metade dos fracassos no desenvolvimento de fármacos, estão associados 

a problemas na farmacocinética e perfil toxicológico da droga (SPECK-PLANCHE & 

CORDEIRO, 2013; VAN DE WATERBEEMD & GIFFORD, 2003). 

Assim, os parâmetros ADMET in silico são estudados no início do 

desenvolvimento de fármacos, pois aponta compostos com possíveis problemas futuros 

na biodistribuição e na toxicidade, bem como otimiza propriedades moleculares através 

de alterações estruturais sugeridas. Com isto, economiza-se tempo e diminui os gastos 

desnecessários em ensaios pré-clínicos e clínicos que envolvam candidatos 

inadequados, as quais seriam eliminadas na fase clínica (GLEESON et al, 2011; 
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MOROY et al, 2012). 

A utilização/construção destas ferramentas in silico são fundamentadas para 

alcançar melhores resultados experimentais. Com isto, criam-se bancos de dados que 

reúnem informações “comprovadas” sobre as características farmacocinéticas, 

farmacodinâmicas e toxicológicas de compostos e, através das estruturas químicas ou 

fragmentos estruturais destas entidades comparam-se, usando o algoritmo preditivo do 

programa, com as estruturas moleculares das substâncias pesquisadas (OSIRIS, 2014; 

TETKO et al, 2005).  

As análises in silico destes parâmetros podem ser realizadas pelo programa 

Osiris Property Explorer® (http:// http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/). Esta é 

uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Actelion Pharmaceuticals®, cujos parâmetros 

de análise são estruturados com importantes informações depositadas em listas de 

diversos órgãos do setor farmacêutico. Como exemplo, tomamos os critérios de 

avaliação toxicológica. Esta predição utiliza-se dados procedentes do órgão americano 

responsável pelo registro de efeitos tóxicos de substâncias químicas (Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances - RTECS), o que proporciona resultados mais 

fidedignos com o observado experimentalmente. 

Contudo, o objetivo dos estudos ADMET in silico  não é substituir os testes 

laboratoriais, até mesmo porque estes métodos nunca estarão completos, mas sim 

constantemente enriquecidos com os resultados observados no ambiente não virtual.  

Assim, a finalidade da previsão in silico é oferecer um direcionamento para a realização 

dos próximos experimentos. Outro aspecto relevante destes ensaios virtuais consiste na 

redução da experimentação animal, pois evita que várias moléculas sejam 

desnecessariamente testadas em cobaias (RAUNIO, 2011). 

Atualmente este é um tema que está sendo abordado pela ANVISA, tanto que o 

diretor de gestão deste órgão, Bucareski (2014), destacou a contribuição destes métodos 

no desenvolvimento científico do país e sua contribuição na redução e substituição dos 

ensaios com animais. 

Diante do cenário exposto, constata-se que as diversas metodologias in silico 

devem ser empregadas no desenvolvimento de novos fármacos, pois, além de 

fornecerem caminhos inovadores para a descoberta de novas drogas, reduz o tempo e 

gastos financeiros com estes projetos. Estas pesquisas também assumem papel de ponta 

frente à luta contra doenças negligenciadas, principalmente quando se considera os 

poucos trabalhos realizados com estas patologias. 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral  

 

Tendo em vista os problemas descritos, o presente trabalho tem como objetivo 

geral o emprego de ferramentas in silico no desenvolvimento de potenciais candidatos a 

fármacos contra a PCM, os quais sejam seletivos e menos tóxicos.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Obtenção da estrutura 3D da enzima PbMLS através da modelagem por 

homologia e otimização do modelo por DM. 

2. Triagem virtual através dos critérios de afinidade e eficiência com intuito de 

selecionar ligantes com padrões estruturais promissores para inibição da 

PbMLS. 

3. Comparação do atracamento molecular do substrato acetil-CoA a PbMLS versus 

compostos/alcalóides selecionados.  

4. DM do complexo PbMLS/alcalóides para compreensão dos fatores envolvidos 

no mecanismo de ação.  

5. Avaliação teórica do perfil druglikeness, drug-score e predição de toxicidade.  
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3. Metodologia 
 

Para que o leitor possa acompanhar o caminho metodológico aqui descrito, um 

fluxograma é apresentado a seguir envolvendo os principais passos das diferentes etapas 

realizadas. Este fluxograma pode também ser usado como caminho necessário para as 

fases de desenvolvimento e planejamento racional de fármacos.  

 

Fluxograma 1. Fluxograma da metodologia.        
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3.1. Modelagem por homologia 

 

 A estrutura 3D da PbMLS ainda não foi resolvida experimentalmente, assim, 

propomos um modelo com base na estrutura 3D da malato sintase A de Escherichia coli 

e Bacillus anthracis (PDB ID: 3CV1A). Este modelo foi construído a partir do servidor 

I-TASSER (ZHANG, 2008). A qualidade da estrutura prevista foi avaliada por meio do 

programa ERRAT do servidor do laboratório NIH-MBI (COLOVOS & YEATES, 

1993). O mapa de Ramachandran de PbMLS foi preparado no servidor da web 

RAMPAGE (LOVELL et al, 2003), e o servidor Verify 3D foi utilizado para avaliar os 

ambientes dos aminoácidos (LUTHY et al, 1992). 

 

3.2. Simulações de DM 

 

As simulações de DM de PbMLS  foram realizadas através do programa 

GROMACS (BERENDSEN et al, 1995; LINDAHL et al, 2001; PRONK et al, 2013) 

para reproduzir a estabilidade estrutural deste receptor no seu ambiente nativo. O 

método Particle Mesh Ewald (PME) foi utilizado com condições de contorno periódicas 

em todas as direções (DARDEN et al, 1993). Todo o sistema foi composto por 4289 

átomos de PbMLS, 3 contra-iões Cl- e 22.500 átomos de solvente. Para remover os 

contatos conflituosos, a simulação foi então submetida a uma rápida minimização de 

energia, sendo considerada completa apenas quando a tolerância de 1.000 kJ/mol não 

foi excedida. Depois da minimização, o sistema foi sujeito a uma simulação de 100 ps 

(picossegundos) nos ensembles NVT e NPT. Para ambos os ensembles, a temperatura 

foi ajustada para 300 K, e a posição da proteína foi restringida. No conjunto NVT, o 

ajuste da temperatura foi realizado com um termostato Berendsen (constante de 

relaxamento de termostato = 0,1 ps), e as velocidades foram determinadas a partir da 

distribuição de Maxwell. No conjunto do NPT, o acoplamento da pressão foi realizado 

com no baróstato Parrinello-Rahman (HUTTER, 2012; IANNUZZI et al, 2003), nas 

seguintes condições: pressão 1 atm; passo de tempo 2 fs (femtossegundos) e 

compressibilidade isotérmica da água 4,5 x 10-5 bar-1. Após estes passos, o sistema foi 

submetido a simulações de DM. As simulações foram realizadas por 200 ns 

(nanossegundos) a uma temperatura constante de 300 K, pressão de 1 atm, intervalo de 

tempo de 2 fs e sem qualquer restrição da conformação da proteína. Os dados relativos à 
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trajetória desses tempos foram coletados a cada 5 ps. O equilíbrio da trajetória foi 

avaliado através da raiz do desvio médio quadrático (RMSD - root-mean-square 

deviation) dos átomos que não sejam hidrogênio, com respeito à estrutura inicial. O 

programa g_cluster (ferramenta do GROMACS) foi usado para determinar as 

conformações que melhor representaram as estruturas durante a trajetória obtida na 

simulação. O algoritmo gromos, tal como descrito por Daura et al (1999), foi 

selecionado para esta finalidade. Um ponto de corte de 0,3 nm foi utilizado para 

distinguir os conjuntos com base no perfil RMSD e os clusters foram determinados com 

base nos valores de RMSD dos átomos. A estrutura de maior estabilidade dentre os 

clusters determinados foi utilizada para o atracamento molecular, contudo, no preparo 

para esta próxima etapa todas as moléculas de água foram removidas da estrutura 

selecionada. 

 

3.3. Rastreio virtual 

3.3.1. Preparações dos ligantes 

 

  As estruturas dos compostos foram obtidas a partir do catálogo de produtos 

naturais do ZINC database (IRWIN & SHOICHET, 2005). Um total de 89.415 

compostos foi selecionado para testes, sem quaisquer critérios de seleção e sem 

qualquer modificação dos arquivos originais. Os arquivos para cada composto foram 

submetidos a simulações de atracamento molecular através do AutoDockVina sem 

nenhum parâmetro de torção pré-definido e ângulos de ligação. 

 As estruturas 3D dos compostos alcalóides foram gerados através do servidor 

GlycoBioChem PRODRG2 (SCHÜTTELKOPF & VAN AALTEN, 2004). Após a 

conversão para o formato PDB, cargas e átomos de hidrogênio não-polares foram 

adicionados usando o script prepare_receptor4.py do MGLTools (MORRIS et al, 2009), 

assim os arquivos pdbqt (formato para AutoDock) do receptor e de cada composto 

foram criados. As conformações desses arquivos foram usadas como estruturas iniciais 

para as simulações de atracamento molecular. 

 

3.3.2. Atracamento molecular 

3.3.2.1. Classificação do ligante segundo critério de afinidade 

 



 

30 
 

Estudos de atracamentos moleculares necessitam de tratamento das interações 

entre o ligante e o receptor através de funções que possam revelar os aspectos mais 

fundamentais da afinidade entre eles.  AutoDockVina utiliza o valor da função de 

pontuação com respeito aos seus argumentos (TROTT & OLSON, 2010). Este 

programa permite uma rápida identificação do mínimo da função dentro da grade 

definida e inclui uma pesquisa local estocástica.   

Assim, os testes de atracamento molecular foram limitados a uma grade (GRID), 

construída com ferramenta do MGLTools, que envolveu todos os bolsos da proteína, os 

quais foram definidos por meio do DogSiteScorer, um servido de análise e previsão de 

sítios ativos (VOLKAMER et al, 2010).  

AutoDockVina utiliza uma função de conformação, g, dada  pela equação: 

 

(6) 

 

onde NROT é o número de ligações rotativas ativas entre os átomos pesados do ligante 

(torções) e w é o peso associado. cinter é uma função capaz de incorporar as principais 

contribuições para a energia livre de ligação, que depende da distância entre os átomos. 

As interações do tipo ligações de hidrogênio, interações do tipo π e σ não foram tratadas 

separadamente, mas efetivamente incorporada em uma função que depende da distância 

entre os átomos. Os valores de g referem-se ao escore do AutoDockVina, o qual foi 

usado como parâmetro para a classificação dos ligantes segundo a sua afinidade.  

 

3.3.2.2. Classificação do ligante segundo critério de eficiência 

 

 Abad-Zapatero (2007) propôs uma função simples capaz de selecionar 

compostos não apenas por afinidade, mas também por critérios de eficiência conforme a 

equação abaixo: 

 

(7) 

 

 Tal função depende da energia de ligação (ΔG) entre o ligante e receptor, bem 

como o número total de átomos (n), pois classifica a eficiência de ligantes de acordo 

com o seu tamanho.  Neste caso, os compostos com menores números de átomos e alta 
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afinidade são considerados mais eficientes. Com isto, substituímos ΔG na Eq. 7 pelo 

escore do AutoDockVina e limitamos a pontuação a um máximo pré-definido. Isto 

assegura a seleção de pequenos ligantes com estabilidade na bolsa de ligação. 

 

3.3.3. Visão geral do rastreio virtual 

 

Por intermédio do AutoDockVina, um total de 89.415 compostos do ZINC 

database foram rastreados com base em sua função de pontuação. Foram estabelecidos 

dois tipos de critérios de classificação: (i) afinidade – o que envolveu a seleção de 100 

compostos de acordo com o perfil de energia - e (ii) eficácia – o que envolveu a seleção 

dos 100 compostos com os menores valores de EL (Eficiência de ligantes; Eq. 3) e com 

uma pontuação máxima limitada a -8,0 Kcal/mol.  

 Com base no critério de afinidade e eficiência, selecionamos os 100 ligantes que 

exibiram as pontuações mais baixas em cada grupo, conforme determinado por 

AutoDockVina. Para cada ligante, 1.000 simulações independentes foram realizadas, o 

que aumentou a eficiência na escolha. Assim, a construção dos histogramas das energias 

mais baixas alcançadas em cada simulação, nos ajudou a selecionar ligantes com 

estabilidade e com estados mais claramente definidos. Os ligantes com um número de 

ocorrências superior a 50% em uma dada energia/conformação foram considerados bem 

sucedidos. No entanto, se esta condição não foi satisfeita, os ligantes não foram 

classificados por suas pontuações. Para simulações envolvendo o alcalóides e a Acetil-

CoA, houve também 1000 atracamentos moleculares, bem como a construção de um 

histograma de pontuação para cada molécula.  

A área de superfície acessível (ASA) ao solvente de cada composto foi calculada 

usando a função get_area do PyMOL (PyMOL Molecular Graphics System, 

Schrodinger) e as interações entre os ligante e receptor foram visualizadas através do 

Discovery Studio 2.5 da Accelrys.   
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3.4. Determicação dos domínios e resíduos catalíticos da PbMLS 

 

Para a identificação de resíduos catalíticos e domínios de PbMLS, 

primeiramente alinhamos sua sequêcia primária com as sequências dos templates da 

malato sintase A de Escherichia coli e Bacillus anthracis (PDB ID: 3CV1A e 3CUXA) 

fornecidos pelo servidor I-TASSER (Figura 3). Posteriormente a este alinhamento, 

determinamos regiões de interesse com base nos dados experimentais dos modelos. No 

caso dos domínios, este processo foi realizado juntamente com a inspeção visual da 

estrutura secundária no programa Visual Molecular Dynamics (VMD).  
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Figura 3. Alinhamento entre a sequência de PbMLS e sequências-molde. Estes moldes 

foram requisitados pelo servidor I-Tasser para a construção do modelo tridimensional 
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enzimático. Sequência da Malato Sintase A de Escherichia coli – 3cv1A e 3cv1B. Sequência da 

Malato Sintase A de Bacillus anthracis – 3cuxA . Os resíduos conservados aparecem coloridos 

de acordo com as cores atribuídas para cada aminoácido. 

 

3.5. Simulações de DM do complexo PbMLS/Alcalóides     

 

A fim de analisar a estabilidade da PbMLS  e o comportamento de ligantes em 

sua cavidade, foram realizadas simulações de DM através do programa GROMACS 

com a estrutura da enzima livre e acoplada aos alcalóides, e da mesma forma acoplada a 

Acetil-CoA. As topologias e coordenadas dos ligantes foram geradas através do 

servidor GlycoBioChem PRODRG2 (IRWIN & SHOICHET, 2005), e a topologia do 

receptor foi gerada através do campo de força GROMOS96. 

 As conformações dos complexos proteína-ligantes com os menores valores de 

Fscore extraídos do AutoDockVina, serviram de pose inicial para as simulações. Para 

remover os contatos conflituosos, a simulação foi então submetida à minimização de 

energia e foi considerada completa apenas quando a tolerância de 1.000 kJ/mol já não 

foi excedida. Depois da minimização, o sistema foi sujeito a uma simulação de 100 ps 

nos ensembles NVT e NPT. Para ambos os ensembles, a temperatura foi ajustada para 

300 K. No conjunto NVT, o ajuste da temperatura foi realizada com um termostato de 

Berendsen (constante de relaxamento de termostato = 0,1 ps), e as velocidades foram 

determinadas a partir da distribuição de Maxwell. No conjunto do NPT, o acoplamento 

da pressão foi realizado com um baróstato Parrinello-Rahman, nas seguintes condições: 

pressão 1 atm; passo de tempo 2 fs (femtossegundos) e compressibilidade isotérmica da 

água 4,5 x 10-5 bar-1. Após estes passos, o sistema foi submetido a simulações de DM. 

Foram simulados 10 ns para PbMLS a uma temperatura constante de 300 K, 1 atm. de 

pressão e passo de tempo de 2 fs. 

O equilíbrio da trajetória foi avaliado através do RMSD dos átomos, com 

respeito à estrutura inicial. Investigamos também a flexibilidade dos domínios e 

resíduos da PbMLS através da flutuação da raiz média quadrática (RMSF - Root Mean 

Square Fluctuations,) de todos os átomos de carbono alfa da enzima. O RMSF calculado 

compara a flutuação da distância movimentada de cada aminoácido com sua posição 

antes da DM.  

A análise das trajetórias foi realizada por uma ferramenta do GROMACS 

denominada g_cluster. Este programa agrupou as conformações semelhantes (Clusters) 
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ao longo da trajetória da DM. Do total das 501 estruturas geradas, selecionamos, com 

um valor de corte de 0,2 nm, os dez principais clusters para estudo. Cada cluster foi 

investigado quanto a sua representatividade durante a DM, por meio do número de 

membros (frames) que o constitui.  

De posse dos dez modelos mais estáveis para cada complexo, fizemos uso do 

Software Discovery Studio 2.5 para identificarmos os principais contatos entre ligante e 

enzima. Destes dados construímos uma tabela com as interações realizadas entre 

compostos e os resíduos da cavidade da PbMLS, a fim de identificarmos aminoácidos 

chaves e definirmos um padrão de ligação, o que incluiu também a busca das diferenças 

entre o momento do encaixe e o ajuste do ligante no sítio ativo.  Contudo, para 

alcançarmos este objetivo tivemos que complementar a tabela com as interações 

observadas no atracamento molecular.  

A área de superfície acessível ao solvente do composto em cada complexo foi 

calculada usando a função get_area do PyMOL (PyMOL Molecular Graphics System, 

Schrodinger), e a visualização da disposição conformacional de cada ligante no sítio 

ativo foi realizada no programa Visual Molecular Dynamics (VMD).  

 

3.6. Avaliação in silico dos parâmetros ADMET  

 

A previsão farmacocinética e toxicológica in silico, empregada no início do 

desenvolvimento de medicamentos, foi realizada nesta pesquisa através do programa 

Osiris Property Explorer
®

 (http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/). Este servidor 

avalia a probabilidade do composto ser um potencial candidato a fármaco mediante o 

calculo teórico do risco toxicológico e dos índices drug-likeness e drug-score. 

A seguir está descrito a abordagem empregada pelo OSIRIS: 

 

- Risco Toxicológico 

 

O alerta de risco toxicológico, bem como o fragmento molecular responsável por 

este efeito, são revelados ao se desenhar uma entidade química válida. Neste momento, 

quatro categorias de risco específico são averiguadas: mutagenicidade, 

tumorigenicidade, efeito irritante e na reprodução humana. 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/
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 O processo de previsão se baseia na busca de potenciais de risco em dois bancos 

de dados, um constituído por moléculas que comprovadamente possuem efeitos tóxicos 

e outro de moléculas que a princípio são isentas de toxicidade. A confiabilidade de suas 

previsões é avaliada pelo servidor OSIRIS, que submete grupos de compostos tóxicos e 

não tóxicos a testes de desafios (Figura 4). 

 

Figura 4. Teste/desafio do perfil teórico toxicológico segundo programa OSIRIS®. 

Resultado percentual do treinamento com substâncias químicas que possuem efeitos tóxicos (1) 

e validação com fármacos comerciais (2). Adaptado de (http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/tox.html). 

 

Percebemos que o programa OSIRIS possui bom grau de confiabilidade. Para 

mutagenicidade, por exemplo, apenas 14% das substâncias químicas tóxicas foram 

avaliadas erroneamente (baixo risco), ao passo que 86% tiveram seus resultados de 

acordo com os dados experimentais (alto e médio risco).  

 

- Druglikeness 
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A abordagem adotada pelo servidor OSIRIS para verificar o potencial 

druglikeness se baseia em uma lista de 5300 fragmentos estruturais distintos e com 

pontuações associadas. Esta lista de fragmentos é construída através da quebra de 

ligações simples rotáveis e as pontuações determinadas através do logaritmo do 

quociente de sua frequência em banco de 3300 fármacos comerciais (fragmentos 

druglike) versus banco de 15000 substâncias químicas da coleção Fluka* (fragmentos 

não-drulike). 

O valor druglikeness (d) calculado é então obtido por meio da soma dos valores 

associado a cada fragmento presente na molécula em estudo: 

 

(8) 

 

A interpretação dos resultados considera a distribuição dos valores drugllikeness 

calculados para os compostos Fluka e para os medicamentos disponíveis no mercado. 

Em decorrência, 80% dos medicamentos submetidos aos testes possuem valores 

druglikeness positivos e a maioria dos compostos Fluka possuem valores negativos, e 

por isto, aconselha-se manter o composto em estudo na faixa positiva, pois indica 

semelhanças a fármaco comerciais. 

 

- Drug-score 

 

O índice Drug-score possui o objetivo de julgar o potencial global de um 

composto para se tornar um futuro fármaco. O processo de cálculo combina os 

resultados obtidos de “druglikenes”, cLogP (lipofilicidade), logS (solubilidade), peso 

molecular e riscos de toxicidade. 

Os valores liberados situam-se entre 0,0 e 1,0, e, quanto mais próximos de 1, 

melhor o perfil drug-score. 

 

Os parâmetros lipofilicidade, solubilidade e peso molecular, são apresentados:  

 

* A lipofilicidade (LogP) é expressa por meio do logaritmo do coeficiente de 

partição entre octanol e água - log (coctanol / cágua). Valores deste parâmetro menores 

ou iguais a 5 estão relacionados, segundo dados experimentais,  a uma razoável 

probabilidade de boa absorção (Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição dos valores de logP calculados de fármacos comerciais segundo o 

programa OSIRIS® (>3000 composto) (fonte: http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/cLogP.html).  

 

* A solubilidade de um composto; aqui representada por logS, onde S é igual a mol/L; 

reflete sua capacidade de distribuição entre os tecidos. Geralmente, moléculas 

fracamente solúveis possuem má absorção entre as membranas biológicas. Na prática, 

80% das drogas no mercado tem o valor logS superior a - 4. 

 

* O peso molecular de um composto é outro parâmetro utilizado na otimização de 

fármacos e que também influencia em sua absorção. Moléculas com pesos mais 

elevados são menos susceptíveis de serem absorvidas e, por isto, um valor inferior a 450 

Da é desejado (Figura 6). 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/cLogP.html
http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/cLogP.html
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Figura 6. Distribuição dos pesos moleculares de fármacos comerciais segundo o programa 

OSIRIS®. 80% de todos os fármacos comercializados têm um peso molecular inferior a 450 

(fonte: http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/mw.html).  

 

Frente ao exposto, para que uma molécula alcance elevado índice drug-score é 

necessário apresentar as seguintes característica:  

 logP ≤ a 5 

 logS > a -4 

 peso molecular < 450 Da 

 toxicidade baixa 

 valor druglikeness positivo 
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4. Resultados e discussão 

4.1. Parte I 

4.1.1. Estrutura da PbMLS 

 

O modelo homólogo 3D da  PbMLS  foi construído pelo servidor I-TASSER e 

apresentou 49% de identidade com os templates da malato sintetase A de E. coli e B. 

anthracis. O gráfico de Ramachandran do modelo homólogo obteve 92% dos resíduos 

distribuídos em regiões favorecidas e 5% nas regiões permitidas. O fator de qualidade 

foi estimado em 39,548 por ERRAT. 

 A partir da estrutura obtida de PbMLS e juntamente com as observações dos 

modelos usados para sua construção, verificamos a existência de  três domínios: N-

terminal (α-hélice), α8/β8 TIM barril e C-terminal (α-hélice). O domínio N-terminal 

está conectado através de um loop ao α8/β8 TIM barril, e  este conecta-se, através de 

um segundo loop, ao o domínio C-terminal. 

A figura 7 mostra a estrutura tridimensional da PbMLS acoplada ao seu 

substrato acetil-CoA, e destaca os domínios presentes.  Também é possível observar que 

o sítio ativo está localizado entre o TIM barril e região C-terminal, o que está de acordo 

com o descrito na literatura para a enzima MLS de outros micro-organismos 

(LOHMAN et al, 2008).  

 

Figura 7. Domímios de PbMLS. A) Imagem em new cartoon da PbMLS: N-terminal (azul – 

domínio I), TIM barril (verde – domínio II), C-terminal (vermelho – domínio III), loop 

conectando o domínio I ao II (amarelo), loop conectando o domínio II ao III (laranjado). 
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Imagem em licorice da acetil-CoA (roxo) no sítio ativo. B) Imagem em surf da PbMLS e 

licorice do acetil-CoA -  as cores aqui seguem o mesmo padrão estabelecido em A. 

O fato de termos templates com bom grau de similaridade (49%) para 

construção do modelo tridimensional da PbMLS,  favorece a obtenção de um sistema 

mais próximo da realidade biológica. Isto se torna mais evidente, quando avaliamos a 

identidade dos resíduos separadamente para cada domínio (Figura 8). Percebe-se que a 

região central da enzima, formada pelo TIM barril, onde se localiza o sítio ativo, possui 

a maior identidade (70%) dos domínios que formam a macromolécula, o que permite 

que os resultados obtidos nos testes in silico, sejam comparados com os dados 

experimentais obtidos na literatura para a enzima MLS, ainda mais quando 

consideramos que as proteínas utilizadas para construção do modelo alvo exercem 

mesma função enzimática da PbMLS (condensa o grupamento acetil com o glioxilato 

para formar o malato). Assim, é possível obter informações fiáveis a respeito dos 

acontecimentos observados em sua principal cavidade, o que é crucial para o desenho 

racional de fármacos, pois se trata do local responsável pela função enzimática e 

desejada para o planejamento de novos ligante, além de favorecer a classificação, por 

analogia, de aminoácido chaves e determinação da região onde se procede a atividade 

de catálise (CHOWDHURY & PJ, 2014; GUPTA et al, 2014; LOHMAN et al, 2008; 

RAMACHANDRAN & DOKHOLYAN, 2012; XIANG, 2006).  
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Figura 8.  Identidade dos domínios presentes na enzima PbMLS. A região azul engloba os 

aminoácidos correspondentes ao domínio N-terminal, o qual é formado por uma alfa helice 

(Domínio I, resíduo 1-61). A região verde corresponde aos aminoácidos do α8/β8 TIM barril 

(Domínio II, resíduo 92-386).  Na região vermelha estão os aminoácidos do domínio C-terminal 

(Domínio III, resíduo 416-539). A região de cor amarela (resíduo 61-92) e laranjada (resíduo 

387-415) formam um loop que conectam os domínios I e II e os domínios II e III 
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respectivamente. Os aminoácidos que não estão com a cor preta são conservados em outras 

sequências utilizadas para a construção da PbMLS, como pode ser observado na figura 3. 

 

O RMSD desta estrutura, a qual foi submetida a simulações de DM por 200 ns 

usando o programa GROMACS, permaneceu estável a um valor de aproximadamente 

6,5 Å após aproximadamente 100 ns de simulação (figura 9). 

 

Figura 9. Evolução do RMSD de PbMLS durante os 200 ns de simulações de DM. O 

modelo de homologia (laranja) e a estrutura da DM (verde) da PbMLS são sobrepostas na 

inserção 

A análise de agrupamento das conformações com corte de 3 Å permitiu a 

identificação de sete conformações capazes de representar a flexibilidade da PbMLS 

para a trajetória completa. A estabilidade transitória da PbMLS sugeriu a presença de 

múltiplos conjuntos nesta estrutura. No entanto, mesmo sob estabilidade transitória, 

depois de cerca de 80 ns, apenas um deles pode efetivamente representar a trajetória 

(Figura 10). 
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Figura 10. Análise de cluster da trajetória da PbMLS obtida em 200 ns. O algoritmo 

gromos foi seleccionado com cutoff= 0,3 nm. Os grupos foram determinados por meio dos 

valores de RMSD dos átomos da enzima exceto o hidrogénio. 

 

A conformação do cluster 1 (85-193 ns), teve um aumento de 5,85 Å de RMSD 

com relação ao modelo inicial de homologia e foi a escolhida para executar a análise de 

atracamento molecular.   

Porém antes de prosseguirmos com os resultados, a seguir está disposta a tabela 

01 com os scores e resíduos chaves obtidos na cavidade da PbMLS. Os dados contidos 

nesta tabela serão apresentados a diante. 
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Tabela 01. Scores e resíduos chaves obtidos no atracamento molecular. 

 

4.1.2. Acoplamento molecular com acetil-CoA 

 

As simulações de atracamento molecular entre PbMLS e acetil-CoA permitiu 

verificar quais aminoácidos são mais importantes para a estabilidade do substrato. Os 

resultados desta análise foram cruciais para a identificação de ligantes capazes de 

formar contatos correspondentes aos esperados a acetil-CoA e decifrar o mecanismo da 

interação com PbMLS. A Figura 11 mostra os resíduos chaves que proporcionavam 

estabilidade para o acetil-CoA. 
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Figura 11. Acoplamento e interações entre PbMLS e acetil-CoA. Representação molecular 

da superfície da PbMLS e LigPlots da proteína/acetil-CoA no bolso de ligação. Círculos de cor 

rosa indicam resíduos envolvidos em ligações de hidrogênio (linhas tracejadas), interações de 

carga ou polar; círculos verdes indicam resíduos envolvidos em interações de van der Waals; 

interações π ou sigma são representadas por linhas laranjas. A estrutura conformacional do 

acetil-CoA refere-se à menor pontuação obtida das simulações de atracamento molecular 

utilizando o AutoDockVina. 

 

A conformação mostrada nesta figura corresponde à de menor energia e de 

maior incidência do total de 1.000 simulações independentes. A energia neste estado foi 

de -18,0 kcal/mol e este valor foi encontrado em 21% das simulações (ver Tabela 1). O 

acetil-CoA tem um total de 20 torções disponíveis para se ajustar no bolso de ligação da 

PbMLS. A maioria destas torções ocorre ao longo do eixo principal do acetil-CoA, 

sendo somente duas delas presentes entre os anéis e a ligação de um grupo fosfato. Foi 
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possível identificar duas regiões distintas de acetil-CoA que interagem com PbMLS: (i) 

um anel de purina e (ii) um agrupamento de cadeia aberta. A região dos anéis foi 

completamente enterrada na cavidade, formando contatos polares e não polares, com 

destaque para a interação do tipo π com a ARG 217. Já a região de cadeia aberta, possui 

maior número de contatos polares, mas também faz com contatos apolares, tanto que na 

porção final da molécula foram observados as interações ILE 443, TYR 430 e ILE 441. 

As cadeias laterais dos resíduos LYS 217, LYS 287 e LYS 288 realizaram ligações de 

H entre grupos fosfato do acetil-CoA. A interação sigma ocorreu apenas com a HIS 371. 

A variação de sua ASA foi 540 Å2. 

 

4.1.3. Rastreio Virtual: Classificação por critérios de afinidade 

 

  A região da PbMLS utilizada para o rastreio virtual e definida de acordo com a 

classificação do DogSiteScorer, revelou um total de 21 bolsas. A bolsa de ligação com o 

maior volume encontrado foi de 4492 Å3, enquanto que os outros volumes foram 

menores que 715 Å3. Na bolsa principal, encontramos 48% de resíduos hidrofóbico, 

28% polar, 12% positivos e 12% negativos (Figura 12). Porem, todas as regiões das 

bolsas foram cobertas pela grade usada para definir a região da busca conformacional. 



 

48 
 

 

Figura 12. Cavidades presentes na PbMLS segundo servidor DogSiteScores. A) Estrutura 

em surf de PbMLS. B) e C) Destaque para cavidades de PbMLS, sendo a região laranjada 

referente a cavidade de maior volume.  

A Figura 13 mostra os dez melhores compostos selecionados com base no 

critério de afinidade. Os menores valores de energia foram -16,4 kcal /mol e - 15,7 kcal 

/mol para compostos 8.918.338 (2º rank) e 12876659 (1º rank), que apresentaram taxas 

de sucesso de 91 % e 98%, respectivamente. O décimo no ranking foi o composto 
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8876676 (classificação 10), que apresentou valores de -12,9 kcal/mol e 99% de sucesso. 

A taxa de sucesso encontrada para todos os compostos selecionados pelo critério de 

afinidade foi superior a 90% (Tabela 1). 

 

Figura 13. Estruturas moleculares dos dez compostos ranqueados pelo critério de 

afinidade. Os compostos foram selecionados a partir do ZINC database. Os 100 compostos de 

menor energia foram selecionados a partir do scores do programa AutoDockVina. Os 100 

compostos foram então sujeitos a 1.000 simulações independentes para construir o perfil das 

suas energias. A seleção dos dez foi definida com base no histograma de energias. 
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Quando os ligantes estavam na bolsa de ligação da PbMLS, a maior variação do 

ASA foi encontrada para o composto 8876937 (412 A2) (3º rank). Este ligante 

apresentou apenas duas torções e, com base no critério de afinidade, o menor número de 

átomos. Curiosamente, o ligante 8918302 (6º rank) teve uma taxa de sucesso de 99% 

em encontrar a mesma energia, mesmo com nenhuma torção disponível para a sua 

acomodação no bolso de ligação (Tabela 1). A Figura 14 mostra como estes ligantes 

foram acomodados na bolsa de ligação e quais os resíduos da PbMLS interagiram com 

cada composto. 

 
Figura 14. Acoplamentos e interações entre PbMLS e compostos selecionados pelo critério 

de afinidade. Os compostos 12876659 (superior esquerdo), 8876937 (superior direito), 

8918302 (canto inferior esquerdo) e 8918338 (canto inferior direito) são mostrados no formato 

de licorice em verde. Círculos cor de rosa indicam resíduos envolvidos em ligações de 

hidrogênio ou interações de carga; círculos verdes indicam resíduos envolvidos em interações 

van der Waals; setas tracejadas representam as ligações de hidrogênio. As estruturas dos 

compostos correspondem aos menores scores e maiores sucessos para um total de 1000 

simulações independentes usando AutoDockVina.    
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Note-se que todos os ligantes estão na mesma cavidade. Outra característica 

importante é a natureza dos contatos, aqui foram observadas duas regiões bem 

definidas: uma com alta concentração de interações polares (ex: ligações de hidrogênio) 

e outra com alta concentração de contatos não polares (ex: interações van der Walls). 

Esta é uma característica de moléculas anfipáticas que parece ser crucial para alcançar a 

estabilidade no bolso da PbMLS. Contatos apolares com maior ocorrência foram 

encontrados com os resíduos ASP 121, TRP 279 e THR 96. Do mesmo modo, os 

contatos polares tiveram maior incidência com ARG 168, HIS 371 e GLU 448. 

Observa-se que os contatos não indicam necessariamente a natureza do resíduo, mas 

sim o tipo de interação que cada aminoácido forma com os ligantes. Em geral, os 

contatos envolvendo GLU 448, SER 122, HIS 371, ASP 449, MET 447 e THR 96 

foram comuns na interação com PbMLS, da mesma forma como na interação com 

acetil-CoA. No entanto, apenas os dois melhores compostos selecionados com base no 

critério de afinidade conseguiram estabelecer contatos com ambos resíduos de ILE 441 

e ILE 443 (Tabela 1 e Figura 14). 

Os compostos 12876659 e 8918516 (8º rank) apresentaram ligações de 

hidrogênio com o resíduo MET 447. Observou-se esta mesma interação entre SER 122 

e as moléculas 8918338 e 3848528 (7º rank), e entre a LYS 217 e composto 8876937. 

Interações do tipo π com a LYS 217 ocorreram com cinco compostos. 

 

4.1.4. Rastreio Virtual: Classificação por critérios de eficiência 

 

Com base no critério de eficiência, selecionamos os dez principais compostos de 

acordo com os critérios de afinidade e baixo número de átomos. Estes ligantes 

apresentaram aproximadamente metade do número de átomos dos compostos 

classificados por afinidade (tabela 1, figura 15). 
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Figura 15. Estruturas moleculares dos dez compostos ranqueados pelo critério de 

eficiência. Os compostos foram selecionados a partir do ZINC database. 100 compostos foram 

selecionados a partir do programa AutoDockVina de acordo com a EL (eq. 7) . Os 100 

compostos foram então sujeitos a 1.000 simulações independentes para construir o perfil das 

suas energias. A seleção dos dez compostos foi definida com base no histograma de energias. 
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Em geral, verificou-se que estes compostos entram em contato com vários 

resíduos chave da  PbMLS que interagiram com o acetil-CoA. No entanto, por serem 

menores, a maioria dos resíduos foram localizados no interior da cavidade e de 

preferência estabilizados por contatos apolares, assim, as ligações de hidrogênio não 

foram favorecidas e observadas (Tabela 1, Figura 16). 

Esta característica, presente nos compostos selecionados, resultou em grupos 

químicos com alta complementaridade geográfica na bolsa de ligação da PbMLS. Nota-

se que os resíduos TRP 279, GLU 448 e ASP 121 formam contatos com quase todos os 

compostos classificados de acordo com os critérios de eficiência (Tabela 1). Interações 

π só foram encontrados com compostos 12658252 (2º rank), 4293427 (3 rank) e 

3999192 (10 rank). A ARG 168 foi o aminoácido que mais realizou este tipo de 

interação. 

Dos 10 compostos classificados por eficiência, sete tinham oito ou mais contatos 

semelhantes aos encontrados com o acetil-CoA, independentemente da natureza da 

interação (polar ou não polar). O composto 12503788 (6º rank) apresentou maior 

correspondência, com nove contatos não polares e dois contatos polares. Por outro lado, 

os contatos realizados pelo composto 4293427 (3º rank) resultaram em oito interações 

polares semelhantes aos encontrados para o acetil-CoA e apenas uma não polar (Tabela 

1). 

Uma importante contribuição das análises dos compostos classificados pelo 

critério de eficiência, especialmente os dois melhores classificados, foi a identificação 

de um padrão topológico capaz de caracterizar a região envolvida com as interações na 

cavidade da PbMLS. Isto foi relevante porque foi precisamente nesta região do bolso 

que a especificidade do ligante foi reconhecida por complementaridade espacial. Este 

padrão envolveu os três anéis da unidade β-carbolina (destacado na Figura 16), e esta 

estrutura foi preservada nos nove alcalóides selecionados para os testes biológicos.  

 A atividade destes alcalóides frente a PbMLS está descrito na tabela B1 (Anexo 

B)  
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Figura 16. Acoplamentos e interações entre PbMLS e compostos selecionados pelo critério 

de afinidade e alcalóides. Representação da superfície molecular da PbMLS e diagramas 

LigPlot dos dois principais compostos selecionados pelo critério de eficiência e dos dois 

principais alcalóides que interferiram na atividade PbMLS. As representações em licorice de 

cada composto são: 2097571 (azul); 12658252 (branco); alcalóides 8 (verde); alcalóide 3 

(amarelo).O Ligplot dos compostos 2097571 (superior esquerdo), 12658252 (canto superior 

direito), alcalóide 8 (canto inferior esquerdo) e alcalóide 3 (canto inferior direito) são 

mostrados. Círculos cor de rosa indicam resíduos envolvidos em ligações de hidrogênio ou 

interações de carga; círculos verdes indicam resíduos envolvidos em interações van der Waals; 

setas tracejadas representam as ligações de hidrogênio. Os anéis destacados são comuns entre os 

compostos. As estruturas dos compostos correspondem aos menores scores e maiores sucessos 

para um total de 1000 simulações independentes usando AutoDockVina.   

 

4.1.5. Atracamento Molecular com alcalóides 

 

A figura 17 mostra todos os alcalóides submetidos às simulações de atracamento 

molecular com o AutoDockVina. 
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Figura 17. Estruturas dos nove alcalóides selecionados para os ensaios biológicos 

 

Nota-se, através da Tabela 1, que dentre todos os alcalóides testados, os 

compostos 8 e 3 apresentaram as mais baixas energias de interações, ocuparam as duas 

melhores colocações no rastreio virtual e, interessantemente, foram os mais eficazes na 

inibição da enzima PbMLS nos testes biológico.  

Comparando-os com os compostos classificados com base no critério de 

afinidade, percebe-se que neste grupo, a energia dos cinco primeiros esteve entre -15,7 

kcal / mol para -13,2 kcal / mol, enquanto as energias de alcalóides 8 e 3 foram -14,1 

kcal / mol e -13,1 kcal / mol, respectivamente. O número total de átomos entre estes 

compostos também foi muito semelhante, isto é, cerca de 40 átomos. Por outro lado, 

com exceção dos alcalóides 8 e 3, todos os outros compostos têm energias muito 
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próximas. As taxas de sucesso, no sentido de alcançar estas energias, foram maiores do 

que 70% para todos os alcalóides. 

Mesmo quando os efeitos de torção foram incluídos nos escores AutoDockVina, 

estes dois alcalóides tiveram as melhores pontuações. O elevado número de torções para 

alcalóide 8 (dez torções) manteve a sua pontuação (-8,9 kcal / mol) maior do que a do 

alcalóide 3 (-10,6 kcal / mol), mas menor do que a de todos os outros alcalóides. Os 

alcalóides 3 e 8 foram localizados na mesma bolsa de ligação da PbMLS e realizaram 

contatos com os resíduos ASP 280 e 278 ARG (Tabela 1). 

Interações π ocorreram entre a ARG 278 e os compostos 12658252 e alcalóide 8. 

O alcalóide 3 realizou ligações de hidrogênio com a cadeia principal entre os resíduos 

MET 447 e GLY 370 e com a cadeia lateral entre SER 122 e THR 96. Estas interações 

foram cruciais para a estabilidade do alcalóide 3 porque os contatos polares foram 

predominantes em cerca de 92% dos contatos . Talvez por isso a porção terminal da 

estrutura do alcalóide 3 (Glicose - Glc), ficou ligeiramente fora da cavidade.  Para o 

alcalóide 6, as ligações de hidrogênio foram encontrados para ARG 278 e ASP 121 

(Tabela 1). 

 Os contatos envolvidos na interação entre acetil-CoA e PbMLS também foram 

verificados para cada alcalóide. O alcalóide 8 teve a maior incidência de contatos entre 

todos os alcalóides e compostos classificados. Nenhum dos compostos classificados por 

os critérios de eficácia e de afinidade resultou numa incidência dos contatos próximos 

àqueles observados para acetil-CoA. Alcalóides 3 e 7 demonstraram 13 contatos 

semelhantes aos encontrados para acetil-CoA, mas apenas o alcalóide 3 teve uma 

pontuação de energia próxima à do alcalóide 8. Já o alcalóide 6 teve onze contatos em 

comum com acetil-CoA (Tabela 1). 

Finalmente, a mudança na ASA dos alcalóides foi determinada para avaliar as 

suas possíveis contribuições para a energia livre de solvatação (não estimado aqui). 

Como mostrado na Tabela 1, os alcalóides 3 e 8 apresentaram variações na ASA maior 

do que 50%, valor este superior ao encontrado para os outros alcalóides. A variação da 

ASA encontrada para estes dois compostos foi superior a 400 Å². No caso do alcalóide 

8, a variação de ASA foi mais de duas vezes o valor da encontrada para o alcalóide 7. 

Alterações nos valores de ASA superiores a 400 Å² só foi encontrado para o composto 

8876937 (3 rank no critério afinidade) e acetil-CoA. Esta variação foi relevante para a 

estabilidade dos compostos, particularmente para os ligantes com predomínio de 

contatos apolares. 
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4.1.6. Comportamento dos ligantes no acoplamento à enzima 

 

Há duas regiões distintas na estrutura da acetil-CoA que interagiram com 

PbMLS. Uma das regiões, o anel de purina, foi completamente para dentro da cavidade 

da PbMLS. Foi encontrada apenas uma torção entre o anel de purina e o ciclo adjacente, 

o que conferiu especificidade para esta região e, consequentemente, favoreceu a ligação 

na região interna do bolso de ligação por complementaridade (ver Figura 11). A outra 

região, o radical de cadeia aberta, se projeta para fora da cavidade de PbMLS. Esta parte 

interage com nove resíduos de aminoácidos críticos por meio de contatos polares (ver 

Tabela 1). Ele tem vários graus de liberdade, que proporcionam flexibilidade para 

acomodar seu pobre conteúdo apolar através de contatos que minimizem a área exposta 

ao solvente. Neste caso, os contatos apolares com ILE 443 e ILE 441 foram favorecidos 

na entrada da cavidade. Esta região do acetil-CoA não foi crítica para proporcionar 

especificidade para PbMLS porque o seu conteúdo polar possivelmente esta disponível 

para o solvente. No entanto, com base nestes resultados, essas interações polares foram 

importantes para garantir a estabilidade inicial do acetil-CoA na entrada principal da 

cavidade da PbMLS. Além disso, a complementaridade da superfície gerada pelos anéis 

forneceu uma estabilidade suficiente para garantir que o acetil-CoA não seja levado para 

o solvente e fique parcialmente fixado na cavidade no momento do encaixe. Por 

conseguinte, a interação do acetil-CoA nesta região pode ser importante para a inibição 

da interação de outras moléculas com PbMLS por complementaridade de superfície. 

Como mostrado na Tabela 1, o Coeficiente de variação (Cv) para cada composto foi 

apresentado para medir o equilíbrio entre os contatos polares e não polares, em 

comparação com os encontrados para acetil-CoA. O valor de Cv para acetil-CoA foi 

apenas -0.2; assim houve um equilíbrio entre as contribuições indicando que a natureza 

anfipática do acetil-CoA pode ser crucial para assegurar a estabilidade no bolso de 

ligação da  PbMLS. 

A classificação com base nos critérios de afinidade e de eficiência foi essencial 

para a seleção de novos compostos com maior complementaridade para PbMLS. 

Alguns destes compostos apresentaram um padrão estrutural comum, ou seja, a porção 

β-carbolina, que foi crucial para a ligação à PbMLS. Além disso, esses ligantes 

exibiram uma região capaz de realizar contatos polares. Outra característica foi a 
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ligação do anel de purina da acetil-CoA à PbMLS, a qual é muito semelhante à porção 

indol nos alcalóides β-carbolina. 

Embora todos os alcalóides mostrados na Figura 17 sejam do tipo β-carbolina, 

alguns deles não têm um grupo polar (hidroxilo ou metoxilo) na porção indol. A 

presença de grupamentos hidroxilas, cetonas, ester, eter e metoxilas na estrutura 

molecular dos alcalóides 3 e 8 permitiram contatos polares, e, provavelmente, foi esta a 

principal diferença observada na potência inibidora destes compostos em relação aos 

outros.  

No caso de alcalóide 3, nenhum destes grupos polares foi encontrado no grupo 

β-carbolina, o que resultou em uma região com conteúdo mais hidrofóbico (ou menos 

polar) em comparação com os outros. Além disso, com exceção de alcalóide 3, todos os 

compostos capazes de inibir PbMLS e o fungo teve valores de Cv inferior a 0,3. 

O alcalóide 8, além de ter apresentado a menor energia entre todos os alcalóides, 

possui outras duas medidas que poderiam também ajudar a distinguir este composto dos 

demais: (i) a maior variação no ASA e (ii) um valor de Cv 0. Essas medidas indicam 

que ele tem características anfipáticas e, em certo grau, semelhantes aos encontrados em 

acetil-CoA. 

Embora a maioria das interações polares contribuíram para a estabilidade dos 

compostos, acreditamos que a variação do ASA seja o mais importante para assegurar 

esta estabilidade. Quando os grupos não polares foram expostos ao solvente, estes 

fragmentos rapidamente conduziram para dentro da cavidade da PbMLS para assegurar 

a sua proteção contra o solvente. Esta ação foi construída através de um resultado 

coletivo das moléculas de solvente, o que proporcionou um ganho significativo na 

entropia do sistema e favoreceu a redução da energia livre de ligação. 

 Tais contribuições foram estimadas pela energia de ligação do AutoDockVina 

através de um termo dependente da distância, que considera apenas a interação entre 

átomos hidrofóbicos. Esta é uma forma de incluir as contribuições para a energia livre 

de solvatação. Portanto, as medidas de variação da ASA determinadas neste estudo 

foram ligeiramente correlacionadas com as medidas de energias verificadas pelo 

AutoDockVina. Acreditamos que a variação da ASA dos compostos aqui estudados 

mostra a importância de minimizar a exposição de grupos não polares a fim de 

maximizar a entropia do meio.  

No caso particular do alcalóide 3, que teve um baixo Cv: -0,9, acreditamos que o 

desequilíbrio entre as contribuições de contatos não polares e polares podem ter sido 
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compensado por pontes de hidrogênio e interações π com os resíduos de aminoácidos da 

PbMLS. Fora isto, temos os 13 contatos semelhantes aos observados com a acetil-CoA. 

Em qualquer caso, o seu poder inibitório foi de aproximadamente duas vezes menor do 

que a observada para o alcalóide 8. 

A comparação entre alcalóides 5 e 4 revelou que o primeiro composto foi 

incapaz de inibir a PbMLS. Nossa interpretação desta diferença marcante não é 

facilmente compreendida pelos parâmetros apresentados na Tabela 1. Entendemos que 

existe um limiar de energia muito fina que envolve a estabilidade de alcalóides 5 e 4 no 

bolso ligação da PbMLS. A diferença estrutural entre esses dois compostos foi apenas 

uma metoxila em favor do alcalóide 5. Ambos os compostos foram capazes de 

estabelecer contato com os resíduos não polares, como VAL 455 e PHE 521, que foram 

localizados no interior da bolsa de ligação da PbMLS. Esta é uma região favorável para 

a formação de contatos apolares, que eram críticos para a estabilidade destes alcalóides. 

Além disso, os contatos polares com GLU 120, LYS 168 e ARG 217 também 

ocorreram em ambos os alcalóides. Todos estes contatos também estavam presentes na 

interação entre PbMLS e acetil-CoA. Note-se que a diferença entre estes dois alcalóides 

e acetil-CoA parece estar relacionada com a natureza e número de contatos, o que pode 

ser crítico. Assim, se considerarmos o número total de contatos encontrados para os dois 

alcalóides e que eram comuns aos encontrados para a acetil-CoA, o alcalóide 5 teve 

36% (4/11) dos seus contatos frustrados em relação a acetil-CoA; esses contatos 

deveriam ser polares quando não polares e vice-versa. A análise do alcalóide 4 mostrou 

que apenas 14% (1/7) foram diferentes. Desta forma, estes contatos são uma forma 

grosseira de tentar entender as diferenças entre estes dois compostos e novas hipóteses 

devem ser verificadas. 

Por fim, os nossos resultados in silico nesta etapa do trabalho foram úteis na 

seleção de ligantes, na identificação de fragmentos moleculares relacionados à 

complementariedade de compostos na bolsa da PbMLS, bem como ajudou a 

compreender os fatores preliminares envolvidos no atracamento molecular. 

 

4.2. Parte II 

 

Baseado nos resultados alcançados na primeira etapa deste trabalho, propomos 

realizar uma análise in silico mais detalhada para compreender o comportamento dos 
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alcalóides frente à enzima PbMLS. Desta forma, buscamos elucidar os mecanismos de 

ação destes compostos, identificar fragmentos e/ou características moleculares chaves 

para a inibição enzimática e realizar estudo in silico dos parâmetros ADMET. 

 

4.2.1. DM do complexo ligante/receptor 

 

O atracamento molecular realizado na primeira parte desta pesquisa representa 

um passo essencial na busca por novos fármacos, porém a efetivação de apenas este 

processo deixa lacunas que impossibilitam a explicação pormenorizada do 

comportamento do ligante no sítio ativo da enzima, uma vez que, a metodologia 

empregada considera o receptor uma molécula rígida (GU et al, 2015). 

Como se sabe, no meio biológico, o receptor e o ligante são flexíveis. Estas 

características são associadas às diversas atividades que uma proteína possa exercer, 

como também relacionadas ao comportamento de um fármaco na macromolécula alvo e 

ao mecanismo pelo qual exerce seu efeito terapêutico. Assim, o desenvolvimento de 

medicamentos deve reunir esforços para que a concepção de flexibilidade molecular não 

seja ignorada. Nesse intuito, a estratégia adotada nessa dissertação se baseou no estudo 

do complexo enzima/ligante submetido à DM (TEAGUE, 2003). 

 

4.2.2. Análise da trajetória do complexo enzima/ligante 

 

A trajetória da PbMLS acoplada aos alcalóides foi analisada através do cálculo 

do RMSD das 501 conformações geradas durante os 10ns de simulações de DM. As 

figuras 18 e 19 mostram o comportamento do RMSD dos complexos 

PbMLS/alcalóides+ (PbMLS acoplada aos alcalóides inibidores) e PbMLS/alcalóides0 

(PbMLS acoplada aos alcalóides não inibidores), respectivamente. Para que fosse 

possível inferir se as mudanças conformacionais da enzima estavam relacionadas com a 

presença dos alcalóides, todas as trajetórias dos complexos foram comparadas com a 

trajetória da PbMLS sem a presença de qualquer ligante. 
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Figura 18. Evoluções dos RMSD’s dos complexos PbMLS/alcalóides+. 
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Figura 19. Evoluções dos RMSD’s dos complexos PbMLS/alcalóides0. 

 

Ao observar as modificações conformacionais sofridas pela PbMLS sem a 

presença de ligantes, é possível notar, como esperado para uma molécula já refinada, 

uma estabilidade estrutural durante toda a trajetória da DM. Comportamento semelhante 

foi visto para a enzima acoplada aos compostos 8, 7, 2, 1 e 5. Os complexos formados 

pelos compostos 6 e 4 apresentaram discretas alterações nas conformações entre o 

tempo de 6000 ps e 8500 ps e entre 6000 ps e 9500 ps, respectivamente. Já a análise da 

trajetória da PbMLS acoplada ao composto 3 evidenciou um aumento do RMSD em 

4000 ps, esta alteração não foi observada para a enzima livre de ligantes, e a partir 

destes pontos os valores entre as duas trajetórias não foram mais semelhantes (Figura 18 

e 19). 
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Acreditamos que a estabilidade estrutural ao longo das simulações possa ser 

explicada pelo tamanho da enzima, pois se trata de uma molécula grande, formada por 

539 aminoácidos. Assim, a presença de um pequeno ligante no seu sítio ativo, não seria 

suficiente para quantificar grandes mudanças de conformação que pudessem ser 

expressas nos cálculos de RMSD. Contudo, devemos assumir extremo cuidado ao 

interpretar os resultados destes gráficos, dado que os valores de RMSD, ainda que sejam 

bons indicadores da identidade estrutural, pode não expor divergências pontuais na 

estrutura.    

Em relação ao comportamento da PbMLS acoplada ao composto 3, a diferença 

observada a partir dos 4000 ps pode refletir que este ligante, ao exercer a atividade 

inibitória enzimática, modifique substancialmente a conformação molecular, mas o fato 

de que esta ligação proporcionaria uma maior instabilidade estrutural e, por isto, 

justificaria as variações observadas, permanece obscuro e de difícil especulação. 

 

4.2.3. Flexibilidade da estrutura da PbMLS 

 

Por meio das flutuações dos carbonos alfa é possível analisar o comportamento 

dos aminoácidos e inferir o quanto uma região altera a sua conformação no decorrer de 

uma trajetória. É com este foco, que verificamos as variações de RMSF dos resíduos da 

PbMLS ao longo dos 10 ns de DM (Figura 20). 
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Figura 20. Variações do RMSF dos carbonos alfa da enzima PbMLS. Destaque para o 

comportamento de determinados aminoácidos. 

 

Percebemos que as regiões pertencentes ao primeiro e ao segundo loop (resíduo 

63-91 e resíduo 393-415, nessa ordem) apresentam oscilações de até 0,2 nm e 0,29 nm 

respectivamente. A flexibilidade destes elementos é explicada pela sua constituição de 

fita simples, estrutura esta mais suscetível a modificações conformacionais. É 

importante frisar que a maleabilidade nas alças é requerida para a movimentação natural 

da proteína, uma vez que servem para acomodarem as possíveis orientações assumidas 

por regiões pouco móveis, como as hélices e folhas (VERLI, 2014). 

 O sítio ativo da PbMLS foi também investigado. Para isto, foram conferidos os 

valores de RMSF de alguns resíduos localizados dentro da cavidade da enzima, os quais 

realizaram contatos com os ligantes no atracamento molecular (tabela 1) e foram 

classificados como relevantes no processo de inibição molecular. As pequenas 

flutuações experimentadas por estes aminoácidos (ARG 168, LYS 217, ARG 278, ALA 

451 e PHE 521) chama atenção para a estabilidade desta região, que está envolvida 

diretamente com a função da PbMLS. Porém, a baixa oscilação no interior do sítio 

ativo, não representa total rigidez estrutural, mas sim que esta localidade não apresenta 

movimentos que tragam conflito para a permanência e qualidade da estrutura 
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tridimensional do modelo gerado. 

 Além destas observações, percebem-se em alguns aminoácidos pertencentes ao 

domínio TIM barril e porção C-terminal significativas flutuações. Somente com análise 

destes dados, acreditaríamos que o sítio ativo estaria sofrendo mudanças 

conformacionais que provavelmente levariam à perda da estrutura secundária e 

modificações na cavidade. 

Contudo, verificamos que estas regiões, embora pertençam aos domínios 

formadores do sítio ativo, estão localizadas na parte externa da enzima (Figura 21). 

Conforme pode ser visto na tabela 04, a qual será apresentada em outro tópico, sete dos 

oito alcalóides testados não interagem com estes resíduos. A exceção trata-se do 

alcalóide 2, que interage com os aminoácidos 341 ASP, 342 PRO, 345 ANS, 346 GLU e 

349 MET. Porém, estas interações são efetuadas por causa da particular localização do 

composto, o que será mais adiante mostrado e discutido. 

 

Figura 21. Sequências de resíduos de PbMLS com flutações durante a DM. Imagem em surf 

(roxo) da PbMLS com destaque para os resíduos em New Ribbons (verde). A)  resíduos142-

160. B) resíduos 338-360 . C)  resíduos 465-505. 

 

Cabe nesta ocasião cogitar que as alças possam ser fundamentais na interação da 

PbMLS com macromoléculas. Acreditamos nesta hipótese devido à possível função de 

adesina desta proteína (DA SILVA NETO et al, 2009) e ao fato de que os aminoácidos 

que constituem as alças, são em sua maioria conservados em outras espécies (Figura 8), 

e por isto, talvez estejam correlacionados a esta atividade.  
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4.2.4. Análise de cluster 

 

O estudo das interações do complexo ligante/receptor geralmente é realizado 

através da análise do modelo mais estável durante a DM, contudo, esta metodologia 

desconsidera as demais conformações, o que pode levar a uma conclusão equivocada, 

pois comportamentos relevantes dos compostos são ignorados. Desta forma, 

propusemos analisar os 10 principais clusters gerados na DM para cada complexo (PITA 

& PASCUTTI, 2012) (Tabelas 02 e 03). 

 

Tabela 02. Número de membros dos 10 principais modelos obtidos na DM do 

complexo PbMLS/alcalóides+.  

Complexos Número de membros de cada cluster Total # (%)* 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

PbMLS/Composto 4 

PbMLS/Composto 6 

PbMLS/Composto 3 

PbMLS/Composto 8 

57 42 29 28 27 25 25 24 22 20 288 (59,7) 

45 20 37 35 35 31 28 20 19 18 308 (61,5) 

79 43 38 33 30 29 27 26 25 24 354 (70,7) 

64 57 43 33 27 23 22 22 19 18 328 (65,5) 
# Número total de membros dos 10 principais cluters. 

* Porcentagem referente ao número de membros dos 10 principais clusters em relação às 501 

conformações geradas durante toda a trajetória. 

O programa g_cluster realizou o agrupamente das estruturas através de um cutoff= 0,2 nm. Os grupos 

foram separados com base nos valores de RMSD dos átomos. 

 

 

Tabela 03. Número de membros dos 10 principais modelos obtidos na DM do 

complexo PbMLS/alcalóides0.  

Complexos Número de membros de cada cluster Total # (%)* 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

PbMLS/Composto 5 

PbMLS/Composto 7 

PbMLS/Composto 1 

PbMLS/Composto 2 

61 49 42 40 32 28 24 23 22 17 338 (67,4) 

44 43 38 35 24 21 20 20 20 19 284 (56,7) 

58 56 53 36 32 32 20 16 16 14 333 (66,5) 

50 44 42 40 35 34 31 20 18 15 329 (65,7) 
# Número total de membros dos 10 principais cluters. 

* Porcentagem referente ao número de membros dos 10 principais clusters em relação às 501 

conformações geradas durante toda a trajetória. 

O programa g_cluster realizou o agrupamente das estruturas através de um cutoff= 0,2 nm. Os grupos 

foram separados com base nos valores de RMSD dos átomos. 

 

 

Podemos observar que os modelos representativos dos primeiros clusters, apesar 

de corresponderem às estruturas médias com os maiores números de membros (frames), 

constituem parcelas pequenas das conformações geradas durante as trajetórias. 

Tomando como exemplo, o complexo formado com o alcalóide 8 (PbMLS/alcalóide8), 

a análise da estrutura principal durante a simulação representa apenas 12,77% (64 
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membros) de todo o percurso da DM, mas em contrapartida, a pesquisa com as 10 

configurações aumenta a abrangência para 65,6 % (328 membros).   

É ainda relevante notar que os segundos modelos são construídos com um 

número de membros relativamente próximos aos primeiros. Esta relação pode ser 

nitidamente observada para o alcalóide 7, onde a diferença em termos quantitativos de 

frames das duas primeiras estruturas geradas é de apenas uma unidade.   

Além disso, devemos discernir que os achados em cada cluster, não 

necessariamente assumem a mesma importância para os identificados nos demais. É 

lógico avaliarmos que uma interação visualizada no modelo mais estável (cluster 1), 

deve ser interpretada de forma diferente quando presente do modelo 10, pois estamos 

tratando de uma conformação gerada com um número menor de membros, o qual 

permanece por menor tempo durante o trajeto.  

Todavia, o fato de termos estendidos as observações para as 10 principais 

configurações estruturais, como visualizado na última coluna das tabelas 2 e 3, aumenta 

em todos os casos a cobertura de análise para mais de 50% da população de membros. 

Isto é fundamental para a determinação dos principais resíduos, características 

estruturais e comportamento do ligante que estejam envolvidos com o mecanismo de 

ação dos compostos.  

 

4.2.5. Análise das interações entre ligante/receptor 

 

Um dos caminhos para o fármaco exercer efeito biológico é o seu 

reconhecimento por uma biomacromolécula, o que envolve a complementariedade de 

sua estrutura com o sítio de ligação do alvo. No caso da biomacromolécula ser uma 

enzima, o acoplamento pode ser realizado no mesmo local de catálise, assim dizemos 

que o sítio de ligação e o sítio catalítico representam a mesma estrutura. Contudo, 

existem situações em que um fármaco se liga a uma região diferente daquela onde 

ocorre a catálise. O entendimento deste processo permite a determinação dos sítios 

enzimáticos e resíduos catalíticos, o que é crucial para elucidação do comportamento do 

ligante e seu mecanismo de ação (DURRANT & MCCAMMOM, 2011; SHAHLAEI et 

al, 2011). 

Visto ser esta uma relação dinâmica, procuramos as diferenças nos contatos 

iniciais dos alcalóides com a PbMLS e os posteriores a esta fase de reconhecimento 

molecular. Para isto, colocamos na tabela 04 todas as interações realizadas entre ligante 
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e receptor em dois momentos distintos: i - atracamento molecular; ii - complexo mais 

estável durante a DM. 

Ao observarmos os resíduos na tabela 04 que realizam contatos com os ligantes, 

percebemos que dos 56 aminoácidos, 43 são preservados nos templates usados para 

construção da PbMLS, o que fornece 76,79% de identidade nesta região da molécula. 

Este valor, como pode ser verificado na figura 8, supera os encontrados para a PbMLS, 

bem como para todos os domínios que constituem sua estrutura, o que é mais um dado 

concernente a um ambiente tridimensional conservado e propício para correlações com 

outros trabalhos, aqui em especial, os estudos abordados por LOHMAN et al (2008) 

sobre a resolução estrutural da MLS de Escherichia coli e Bacilos antrax.  

 À vista disso, os grupos catalíticos responsáveis pela produção de malato são: 

Arg168, Glu252, Asp280 e Asp449. Constatamos por meio da figura 8 que estes 

aminoácido são conservados e estão distantes na sequência primária. Porém, para que 

ocorra um ambiente propício para atividades catalíticas, o arranjo conformacional da 

enzima possibilita que estes resíduos estejam próximos na estrutura tridimensional, o 

que favorece sua interação com os substratos (LOHMAN et al, 2008). 

  Outra característica marcante é o preciso posicionamento destes resíduos, o que 

encontra similaridade com as demais estruturas da MLS utilizadas como molde. Através 

do estudo das informações da figura 20, percebemos que os resultados encontrados para 

estes aminoácidos realmente estão em concordância com os descritos na literatura, pois 

os resíduos catalíticos estão mais rigidamente preservados em suas posições (LOHMAN 

et al, 2008). 
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Tabela 04. Comparação entre os principais contatos realizados na DM dos complexos e os obtidos no atracamento molecular. 

* aa. conservados 

+ aa. não conservados  

# interações realizadas no acoplamento molecular 

& interações realizadas no clusters de maior estabilidade 

  Contatos não polares 
  Contatos polares 

PI   Interações PI ou Sigma 
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De acordo com os contatos realizados pelos alcalóides no sítio ativo da PbMLS, 

podemos deduzir a localização na cavidade enzimática de um pequeno ligante (< 30 

átomos). Assim, percebemos que os compostos 2, 6 e 7 interagem, no momento do 

atracamento molecular e no complexo de maior estabilidade, com os resíduos TRP 368, 

VAL 369, GLY 370, HIS 371, PRO 372, ALA 373, LEU 374 e MET 447, os quais estão 

na entrada da bolsa principal da PbMLS. Isto nos permite inferir que estes ligantes se 

acoplam na região mais externa do sítio ativo, mas não conseguem acessar o fundo da 

cavidade, onde se localiza o sítio catalítico (Figura 22).  

 

 
 

Figura 22. Regiões de interações da PbMLS. Em new ribbons (roxo) a estrutura 3D da enzima 

PbMLS, com destaque para os resíduos em surf que interage com os alcalóides na entrada da 

cavidade (verde - TRP 368, VAL 369, GLY 370, HIS 371, PRO 372, ALA 373, LEU 374 e 

MET 447), para o aminoácido GLU 252 (vermelho – local estratégico para catálise) e para os 

resíduos que interagem com os alcalóides do fundo do sítio ativo (branco - GLU 454, VAL 455, 

SER 458, GLN 512, ALA519, ASP 520, PHE 521, LEU 522 e SER 524). O composto 2 aprece 

em licorice (azul). 
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Comportamentos antagônicos são percebidos com os alcalóides 1, 4 e 5, pois 

não relacionam com o grupo de resíduos mencionado no parágrafo anterior, mas 

interagem com aminoácidos encontrados dentro da cavidade: GLU 454, VAL 455, SER 

458, GLN 512, ALA519, ASP 520, PHE 521, LEU 522 e SER 524. Desta forma, 

podemos deduzir a posição de um pequeno ligante no sítio ativo, com base na interação 

com um destes dois grupos. Salienta-se que esta argumentação não se aplica no caso de 

moléculas com estruturas alongadas, que podem manter contatos com aminoácidos 

presentes ao longo da cavidade enzimática, circunstância esta demonstrada para os 

alcalóides 8 e 3, e para a acetil-CoA. 

Realmente, este três compostos interagem com um maior número de resíduos. 

Além do mais, durante a DM, compreendemos que estas estruturas adentram em regiões 

mais profundas no sítio ativo, pois relacionam com os três domínios da PbMLS, em 

especial o aminoácido ARG 51, o qual pertence a cadeia N-terminal situada na parte 

posterior da entrada da cavidade enzimática (Tabela 04 e Figura 7). 

No que concerne ao número de contatos realizados pelos alcalóides durante o 

atracamento e DM, existem diferenças marcantes para o composto 5 frente aos demais. 

Verificamos na tabela 05, que esta molécula possui o menor valor de CP, das 10 

interações presentes no complexo de maior estabilidade na DM, apenas 3 (168 ARG, 

521 PHE e 524 SER) estavam presentes no atracamento. Mais um atributo para o 

alcalóide 5 é o menor número de interações presentes na etapa de DM. Como podemos 

confirmar na tabela 04, ao ligar à macromolécula, o ligante realiza contatos com 15 

aminoácidos, mas posteriormente, com a flexibilidade da enzima, estas interações caem 

para 10. Estes dados servem de argumento inicial, nesta segunda etapa da dissertação, 

para especularmos a não atividade inibitória do composto, que acreditamos, esteja 

relacionado com sua instabilidade no sítio ativo. 
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Tabela 05. Relação entre contatos realizados pelos alcalóides do atracamento e 

DM. 

 

Compostos CP* 

Alcalóides 

Inibidores 

8 0,75 

3 0,7 

4 0,77 

6 0,75 

Alcalóides 

Não Inibidores 

1 0,69 

2 0,53 

7 0,86 

5 0,21 
*CP: Razão entre o nº de contatos presentes nos dois modelos (atracamento e DM) e os presentes no 

atracamento – CP=CAD/CA. 

CAD: Contatos presentes no atracamento e DM 

CA: Contatos presentes no atracamento 

 

O estudo relativo à tabela 04 também auxiliou na identificação de aminoácidos 

relevantes no processo de inibição enzimática. Desse modo, os resíduos ARG 168 e 

LYS 217, que interagiram nos dois momentos com todos os alcalóides inibidores, foram 

classificados. Outro fator que nos motivou a escolha do aminoácido ARG 168, e a 

inclusão do resíduo ARG 278 como peça chave, foi sua posição estratégica no sítio 

ativo e sua participação na inibição da MLS em outros micro-organimos (LOHMAN et 

al, 2008). 

Para avaliarmos as flutuações conformacionais dos compostos diante das 

flutuações conformacionais de PbMLS, listamos todos os contatos realizados pelos 

alcalóides nos dez complexos mais estáveis (TABELA B2 a B9 – Anexo B). A partir 

desses dados, investigamos a quantidade de membros envolvidos nas interações com os 

três aminoácidos chaves: ARG 168, LYS 217 e ARG 278 (Figura 23). 

Nota-se que os alcalóides inibidores interagem significativamente com os 

resíduos chaves durante a DM. Este valor chega a 93% para a LYS 217. Em 

contrapartida, os compostos que não apresentaram atividade são incapazes de manterem 

contatos por longos períodos de tempo, tanto que, para a ARG 168 e ARG 278, a 

ausência de interação supera os 60% e 90% respectivamente.  

Estes dados atestam a importância destes aminoácidos para a inibição 

enzimática, bem como revelam que esta metodologia computacional é crucial para a 

classificação de resíduos chaves, tornando-a indispensável neste tipo de estudo.  
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Figura 23. Contatos com resíduos chaves durante a DM. Porcentagem de membros dos dez 

clusters com maior estabilidade que interagem com os resíduos chaves: ARG 168, LYS 217 e 

ARG 278. 

 

Porém, por mais que fique claro o papel relevante assumido por estes resíduos, 

fatores que alteram a organização de moléculas de água tendem a influenciar a atividade 

biológica. Ao ligar em uma macromolécula, o ligante promove modificações espaciais 

no complexo que deslocam moléculas de água. Muitas destas moléculas formam uma 

camada organizada com a parte apolar do sítio ativo, que com a chegada do ligante e 

seu acoplamento, é desfeita. Assim, esta desorganização pode refletir em um aumento 

da entropia do sistema, o que favorece a formação do complexo ligante/receptor 

(MOBLEY & DILL, 2009).  

Como o sítio ativo da MLS possui muitas moléculas de água (LOHMAN et al, 

2008), é compreensível que o acoplamento de um ligante em sua cavidade promova 

alterações na entropia do sistema. Com isto, é fundamental entender a variação da área 

exposta ao solvente durante a DM do ligante complexado à enzima, pois podemos 

extrair importantes informações sobre sua atividade.  

As figuras 24 e 25 revelam as proporções de área exposta ao solvente dos 

ligantes nos 10 principais clusters. Percebe-se que os compostos 8 e 7 apresentam, nesta 
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ordem, a menor e a maior área exposta. Os valores encontrados para estas duas 

moléculas, são todos inferiores (composto 8) ou todos superiores (composto 7) a 50%. 

Já para as demais estruturas, a porcentagem do esqueleto químico que está em contato 

com o solvente, oscila sobre este eixo, embora, para alguns compostos, como o 

alcalóide 5, os resultados para cada cluster estejam quase em sua totalidade acima dos 

50%.  

Contudo, a análise detalhada de um resultado individual gera pouco proveito 

prático quando não relacionado aos demais fatores envolvido no mecanismo de ação do 

ligante. Assim, procuramos investigar, através de um processo integrado, as 

contribuições que possivelmente levam os alcalóides a inibirem a PbMLS. 
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Figura 24. Percentual de área exposta ao solvente dos alcalóides inibidores nos 10 clusters 

identificados.  

 

 



 

76 
 

 

Figura 25. Percentual de área exposta ao solvente dos alcalóides não inibidores nos 10 

clusters identificados.  
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4.2.5.1. Alcalóide 8 

 

Começaremos as análises dos ligantes pelo composto 8, pois este apresentou a 

maior atividade inibitória contra a PbMLS e o entendimento do seu comportamento no 

sítio ativo poderá fornecer informações sobre o mecanismo de bloqueio enzimático. 

Desta forma, o tipo de interação e a pose assumida na cavidade da macromolécula foi 

investigado (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 8. A) Pose do composto 8 na 

cavidade da PbMLS. Em vermelho, o resíduo GLU 252, o qual pertence à região envolvida com 

a atividade catalítica da enzima. O ligante está no formato licorice e o receptor em superfície. 

Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi removido. B) 

Estrutura molecular do composto 8. Em verde, as carbonilas dos grupamentos ésteres 
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(farmacóforos). C)  Visualização do composto 8 na entrada do sítio ativo da PbMLS. D) 

Interações entre o composto 8 e os aminoácidos da PbMLS.  

 

No primeiro modelo analisado (cluster com maior estabilidade), o composto 8 

forma interações do tipo π com os aminoácidos  ARG 51, ARG 168, LYS 217 e  ARG 

278, além de ligações de hidrogênio entre HIS 173 e  LYS 217. De acordo com a 

disposição conformacional do ligante, verifica-se que a porção final da molécula, 

formada por um anel aromático e três ésteres, situa-se sobre um dos resíduos catalíticos, 

enquanto que a região carbolina encontra-se na entrada do sítio ativo. 

Quando estendemos as nossas observações para os próximos modelos (Figuras 

B1, B2 e B3 – Anexo B), conferimos que as ligações de hidrogênio com a LYS 217 se 

mantêm nas demais poses. Já com a HIS 173, esta ligação, mesmo não presente em 

todos modelos, aparece em várias conformações do ligante e, principalmente, nos dois 

clusters com maior número de membros. Estas interações são extremamente desejáveis, 

ainda mais quando ocorrem com os mesmos grupamentos químicos do ligante. Sabemos 

também que a ligação de hidrogênio entre o receptor e o fármaco, favorece a 

estabilidade do ligante no sítio ativo e é, por vezes, crucial para que o composto se fixe 

na macromolécula, exercendo assim sua atividade (YU et al, 2015; ZHENG et al, 

2006). 

Neste caso, comparamos as ligações de hidrogênio com os resíduos HIS 173 e 

LYS 217 e verificamos que há uma espécie de ganchos  localizados em regiões opostas, 

que fixam a molécula na cavidade e posiciona a porção final da estrutura sobre o 

resíduo GLU 252, o que impediria a PbMLS sintetizar o malato. Através dos desvios 

sofridos pela LYS 217, realmente percebemos que a ligação mantém este aminoácido 

mais rigidamente no lugar (Figura B4 - Anexo B). Desta forma, cogitamos que as 

regiões dos grupamentos ésteres, que realizam ligações de hidrogênio com os resíduos 

HIS 173 e LYS 217, sejam parte essencial para a atividade molecular do composto 8. 

Vale também destacar que devido estrutura alongada, há interações com diversos 

aminoácidos, o que em conjunto, somam forças intermoleculares para estabilizar o 

ligante na cavidade (Tabela 04).  A permanência do alcalóide 8 na bolsa enzimática, 

também promove modificações em região externa do fundo do sítio ativo; estes desvios 

podem comprometer o papel de adesão da PbMLS,  todavia, este comportamento 

precisa ser melhor estudado (Figura B5 - Anexo B). 

Com relação ao posicionamento do grupamento carbolínico na entrada do sítio 
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ativo, este nos conduz a esperar que ocorra um bloqueio no acesso a cavidade 

enzimática, o que impossibilita a entrada de outras moléculas. 

Sobre a área exposta do ligante ao solvente (Figura 24), percebemos que o 

composto 8 está intimamente em contato com a enzima, ou seja, pouco de sua estrutura 

entra em contato com o solvente. Por ser uma molécula relativamente grande, a maior 

dos alcalóides aqui testados, é presumível que a interação com os resíduos reduza a 

quantidade de moléculas de água organizadas em torno da cavidade ou sua superfície, 

isto é, aquelas que em tese afetariam a energia livre do sistema pelo aumento de 

entropia. 

Assim, o conjunto destes resultados é de sobremaneira relevante para justificar a 

atividade do composto. As contribuições aqui destacadas direcionam para uma maior 

estabilidade do alcalóide 8 no sítio da enzima, impedimento estérico do sítio catalítico e 

obstrução da cavidade principal da proteína.   

 

4.2.5.2. Alcalóide 3 

 

O composto 3, na conformação mais estável da DM, dispõe-se no sítio ativo de 

modo que a extremidade Glc fique na entrada da bolsa protéica e o grupamento 

carbolina fique sobre o aminoácido ARG 252. O mapa de interações da Figura 27 

mostra a presença de interações do tipo π entre os resíduos ARG 51, ARG 168, LYS217 

e PHE 521. 

Em relação ao contato com o solvente, a porcentagem de área exposta não 

supera os 50% para os três principais clusters (Figura 24). Outro fator que ajuda o 

composto 3 a se estabilizar na cavidade é o número de contatos com os resíduos da 

proteína. Esta situação reflete semelhança ao encontrado para o alcalóide 8, o que em é 

parte esperado, pois também trata-se de uma estrutura alongada e que ocupa grande 

região do sítio ativo. Todavia, é interessante notar que na DM o número de contatos 

apolares realizados pelo composto 3 quase dobra em relação ao verificado no 

atracamento molecular (contatos apolares no atracamento molecular: 25%; contatos 

apolares na DM: 47%)  (Tabela 04). Isto é um indicativo que posterior ao acoplamento à 

PbMLS, o composto 3 consegue efetivar a sua permanência na cavidade por meio do 

aumento da entropia, a qual é decorrente da retirada de moléculas do solvente, o que 

pode contrabalancear a ausência das ligações de hidrogênio que foram realizadas no 

momento do encaixe (Figura 27).   
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Apesar disto, o composto 3 apresenta menor capacidade inibitória que o 

composto 8. Creditamos isto às seguintes diferenças entre os ligantes: ausência de 

ligações de hidrogênio, ausência em alguns clusters de contatos com o aminoácido 

chave ARG 278 e maior área exposta ao solvente (Figura 27; Tabela B3). 

  

 
Figura 27. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 3. A) Pose do composto 3 na 

cavidade da PbMLS. Em vermelho o resíduo GLU 252, em amarelo o composto 3 e em roxo a 

enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. B) Visualização do alcalóide 3 na entrada do sítio ativo da PbMLS. C) Interações 

entre o composto 3 e os aminoácidos da PbMLS.  
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4.2.5.3. Alcalóide 6 

 

O composto 6, no primeiro cluster, forma ligações de hidrogênio com o TRP 368 e GLU 

448, e interações do tipo π com ARG 278. No segundo cluster há duas interações do 

tipo π com o TRP 279 e ARG 278, e duas ligações de hidrogênio com GLU 448 e ARG 

278 (Figura 28). 

 

Figura 28. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 6. A) Interações entre o 

composto 6 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade. B) Pose do 
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composto 6 na cavidade da PbMLS. Em vermelho o resíduo GLU 252, em branco o composto 6 

e em roxo a enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-

terminal foi removido. C) Visualização do alcalóide 6 na entrada do sítio ativo da PbMLS. D) 

Interações entre o composto 6 e os aminoácidos da PbMLS no segundo modelo de maior 

estabilidade.  

 

Ao examinarmos a disposição do composto 6 na cavidade enzimática, 

percebemos que esta molécula permanece na entrada do sítio ativo e, pelo motivo de 

não possuir um estrutura alongada, não consegue ocupar as regiões mais profundas do 

bolso de ligação. Entretanto, por este alcalóide preencher a região de acesso dos ligantes 

a bolsa da PbMLS, supomos que isto evita a entrada de substratos.   

A variação da área exposta ao solvente, reflete que em alguns momentos das 

interações ligante/receptor, o alcalóide 6 está em significativo contato com a água e esta 

variação é a maior entre os ligantes que inibiram a PbMLS (figura 24). Apesar disto, o 

composto 6 se mantem fixo na porção inicial da cavidade. Admitimos que isto seja 

possível devido a permanência das interações com alguns dos aminoácidos chaves 

(Figura B4 - Anexo B), mas em especial, as duas ligações de hidrogênio que o estabiliza 

nesta região. Aqui, igualmente verificado com o alcalóide 8, há ligações de hidrogênio 

entre ester e resíduos da PbMLS. Desta forma, este grupamento parece ser crítico para 

atividade de alguns alcalóides. 

 

4.2.5.4. Alcalóides 4 e 5 

 

Os compostos 4 e 5 são comparandos juntamente, pois tratam-se de moléculas 

com pouca diferença nas estruturas químicas, mas com respostas experimentais 

divergentes. A figura 29 mostra o comportamento na cavidade da PbMLS do composto 

4  e a figura 30 do composto 5.   

Nota-se que a presença de dois grupamentos metoxilas no anel benzeno da 

carbolina, proporciona um maior contato do composto 5 com moléculas do solvente. 

Percebe-se que existem quatro pontos na estrutura do composto 5 de intenso contato 

com água, ao passo que no alcalóide 4 verifica-se apenas dois (Figura 29 C e Figura 30 

A). Isto se torna nítido através da maior porcentagem da área exposta ao solvente do 

composto 5 (Figura 25), a qual relaciona-se ao reduzido contato que este alcalóide 

exerce com os resíduos do sítio ativo (Tabela 02 e Tabela B9 anexo B). Por mais que no 

cluster 4, do complexo PbMLS/composto 5, haja o maior número de interações com 
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aminoácidos, e, consequentemente, uma menor área exposta ao solvente, este modelo, 

que poderia proporcionar uma maior estabilidade ao alcalóide, representa apenas 8% 

(40 de 501 membro) do tempo da DM (Tabela 03). 

 

 

Figura 29. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 4. A) Pose do composto 4 na 

cavidade da PbMLS. Em vermelho o resíduo GLU 252, em azul claro o composto 4 e em roxo a 

enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. B) Visualização do alcalóide 4 na entrada do sítio ativo da PbMLS. C) Interações 

entre o composto 4 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade. 
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Figura 30. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 5. A) Interações entre o 

composto 5 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade. B) Pose do 

composto 5 na cavidade da PbMLS. Em vermelho, o resíduo GLU 252, em azul claro o 

composto 5 e em roxo a enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o 

domínio C-terminal foi removido. C) Visualização do alcalóide 5 na entrada do sítio ativo da 

PbMLS. 

 

Outro ponto que indica diferença na estabilidade destes ligantes são os contatos 

realizados entre a região carbolina e os resíduos da cavidade. Para o composto 4, esta 

região está fixada ao sítio ativo através de interações π com a ARG168, LYS 217 e PHE 

521; já no composto 5 existe apenas interação π com a ARG 168 (Figura 29 e 30). 

A respeito da disposição na cavidade enzimática, a porção carbolina do 

composto 4 se ajusta próximo ao sítio catalíco, ao passo que no composto 5 esta 

estrutura situa-se na parte superior da bolsa da PbMLS e não oferece a 

complementariedade necessária para atividade biológica. 

Assim, apesar dos ligantes 4 e 5 possuírem estruturas químicas parecidas, eles 
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divergem nos fatores aqui analisados, e os resultados acabam por oferecer um melhor 

perfil de especificidade e estabilidade no sítio ativo para o composto 4. 

 

4.2.5.5. Alcalóide 1  

 

Ao avaliarmos o comportamento do composto 1 na bolsa enzimática, 

percebemos que importantes contatos intermoleculares não se mantêm durante a DM. 

No primeiro modelo, verificam-se ligações de hidrogênio com a ASP 520 e interações π 

com ARG 290, e, no segundo modelo, interações π com LYS 288. A entrada da cavidade 

fica livre ao acesso dos substratos, e o alcalóide se acomoda no fundo do sítio ativo 

(Figura 31). 

Contudo, a região ocupada por esta molécula difere das verificadas para os 

demais ligantes. O composto 1 interage principalmente com resíduos da parte superior 

da cavidade (“teto”), tanto que na figura 31 C não é possível observar o resíduo 

catalítico GLU 252. Através da tabela 04, esta preferência é confirmada ao revelar que 

dos alcalóides testados, o ligante 1 é o único que possui maior número de contatos com 

os resíduos da porção C-terminal do que com os do TIM barril.  
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Figura 31. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 1. A) Interações entre o 

composto 1 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade. B) Pose do 

composto 1 na cavidade da PbMLS. A seta (azul) indica o localidade do resíduo GLU 252 (não 

visualizado na imagem), o composto 1 aparece em azul e a enzima PbLMS em roxo. Para 

melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi removido. C) 

Visualização do alcalóide 1 no sítio ativo da PbMLS. Os resíduos 500 a 539 aparecem em 

destaque. D) Interações entre o composto 1 e os aminoácidos da PbMLS no segundo modelo de 

maior estabilidade.  
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4.2.5.6. Alcalóides 2 e 7 

 

O composto 2, durante a DM, não realiza contatos com os aminoácidos chaves  

(Tabela B7 – Anexo B), porém, é o único a interagir com os resíduos ASP 341, PRO 

342, ASN 345, GLU 346 e MET 349 (Tabela 04). 

Estes resíduos estão localizados na entrada do sítio ativo, na região externa. 

Infere-se então que parte do composto 2 não consegue entrar na bolsa enzimática. A 

figura 32 mostra que efetivamente este ligante está quase que totalmente fora da 

cavidade.

 

Figura 32. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 2. A) Interações entre o 

composto 2 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade. B) Pose do 

composto 2 na cavidade da PbMLS. Em vermelho, o resíduo GLU 252, em azul claro o 
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composto 2 e em roxo a enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o 

domínio C-terminal foi removido. C) Visualização do alcalóide 4 na entrada do sítio ativo da 

PbMLS. D) Interações entre o composto 1 e os aminoácidos da PbMLS no segundo modelo de 

maior estabilidade.  

 

Constata-se que importantes interações por manter o composto 2 nesta posição, 

não são mantidas ao decorrer da DM. No modelo 1, as ligações de hidrogênio com PRO 

342, MET 447 e ASP 449, estão ausentes nos contatos realizados com o modelo 2. 

Destacamos também que a presença de uma hidroxila ligada ao átomo de 

nitrogênio da carbolina difere a sua estrutura do composto 1, sendo a responsável pela 

localização do alcalóide 2 na parte externa da cavidade (Figuras 17 e 32).  

Desta forma, não é racional na estratégia de desenho de fármacos a introdução 

de grupamentos polares nos anéis carbolínicos, pois o aumento de polaridade nesta 

região compromete a sua complementariedade na cavidade da PbMLS. Isto foi 

observado tanto para alcalóide 2, quanto para alcalóide 5.  

Sobre o alcalóide 7, este também se encontra na entrada do sítio ativo da 

PbMLS, com a carbolina na região externa da cavidade, e portanto, distante dos 

aminoácidos catalíticos. Verifica-se poucas interações do tipo π, nenhuma ligação de 

hidrogênio e a maior área exposta ao solvente dos alcalóides testados (Figuras 25 e 33).   

Assim, a avaliação destes dados, nos conduz a acreditar que os composto 2 e 7 

seriam facilmente retirados da proteína por outra molécula. 
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Figura 33. Acoplamento e interações entre PbMLS e alcalóide 7. A) Pose do composto 7 na 

cavidade da PbMLS. Em vermelho o resíduo GLU 252, em azul claro o composto 4 e em roxo a 

enzima PbMLS. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. B) Visualização do alcalóide 7 na entrada do sítio ativo da PbMLS. C) Interações 

entre o composto 4 e os aminoácidos da PbMLS no modelo de maior estabilidade.  

 

4.2.5.7. Acetil-CoA 

 

O comportamento do acetil-CoA no sítio ativo sofre significativas mudanças 

conformacionais após se ligar inicialmente a PbMLS. Nota-se que no atracamento 

molecular, o grupamento acetil está situado na entrada da cavidade enzimática. A 

princípio este resultado nos parecia indiferente, contudo, ao constatarmos que o sítio 

catalítico encontrava-se na região interna da bolsa, somente com análise do acoplamento 

não chegaríamos a conclusões satisfatórias sobre o nosso modelo, uma vez que o acetil 

estava distante do local onde é condensado com o glioxilato (Figura 11). 
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 Porém, a disposição espacial do acetil-CoA  obtida pela DM está de acordo com 

o verificado experimentalmente (LOHMAN et al, 2008). Neste modelo, verifica-se que 

o substrato modifica a sua disposição espacial e direciona o grupamento acetil para o 

fundo da cavidade. O acesso à bolsa enzimática é agora ocupado pela porção 3'- 

fosfatoadenosina difosfato. Desta maneira, o ajuste do acetil-CoA no sítio ativo, 

proporcionado pela flexibilidade do sistema, está condizente com a sua função biológica 

(Figura 34).    

  

 

Figura 34. Acoplamento e interações entre PbMLS e acetil-Coa na DM. A) Estrutura 

molecular da Acetil-CoA. B) Visualização do grupo adenina da acetil-CoA  na entrada do sítio 

ativo da PbMLS. C) Pose da acetil-CoA   na cavidade da PbMLS. Em verde acetil-CoA  e em 

roxo a enzima PbMLS. Para melhor visualização do sustrato no sítio ativo, o domínio C-
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terminal foi removido. D) Interações entre a acetil-CoA e os aminoácidos da PbMLS no modelo 

de maior estabilidade. 

 

4.2.6.  Avaliação do perfil ADMET segundo o programa OSIRIS®  

 

Imbuídos em empregar abordagens computacionais para auxiliar a tomada de 

decisões no desenvolvimento de fármacos, submetemos as moléculas classificadas no 

acoplamento molecular e os alcalóides com atividade biológica, a uma análise dos 

parâmetros ADMET através do programa OSIRIS. 

  

4.2.6.1. Toxicidade  

 

Os dados teóricos sobre os riscos de toxicidades para os compostos selecionados 

pelo critério de eficiência são apresentados na Tabela 06.  

 

Tabela 06. Toxicidade teórica dos compostos selecionados pelo critério de 

eficiência segundo o programa Osiris® Property Explorer. 

 Toxicidade 

 

Composto 

Risco 

Mutagênico 

Risco 

Tumorogênico 

Risco 

 Irritante 

Risco 

Reprodutivo 

 

2097571 

 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

12658252 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

4293427 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

12657531 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

4083620 

 

Alto Alto Alto Alto 

12503788 

 

Baixo Baixo Baixo Alto 

13399111 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

13400190 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

13400661 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

3999192 Baixo Baixo Baixo Baixo 
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A avaliação da toxicidade no Osiris mostrou que a maioria dos compostos 

selecionados pelo critério de eficiência possui um baixo risco de causar os efeitos das 

categorias analisadas, exceto a molécula 12503788, que apresentou um alto risco 

reprodutivo e a 4083620, que exibiu um alto risco irritante, reprodutivo, tumorigênico e 

mutagênico. 

A diferença marcante do perfil toxicológico da substância 4083620 está 

relacionada com a presença do grupamento epóxi. A figura 35 mostra a estrutura 

molecular deste composto e o grupo associado aos efeitos tóxicos. 

 

 

Figura 35. Estrutura molecular do composto 4083620 e o fragmento toxicofórico apontado 

pelo programa OSIRIS.  

 

 A presença deste fragmento tem sido descrito na literatura como responsável por 

vários problemas toxicológicos, especialmente carcinogênicos. Sabe-se que os 

compostos contendo este grupamento (epóxi) são capazes de reagir com 

macromoléculas, como ácido desoxirribonucléico (DNA), ácido ribonucléico (RNA) e 

proteínas, o que justifica assim os resultados aqui demonstrados (OLIVEIRA & 

GERMANO, 1997). 

 Os compostos selecionados pelo critério de afinidade também tiveram a 

toxicidade in silico avaliada, seus resultados são descritos na tabela 07.  
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Tabela 07. Toxicidade teórica dos compostos selecionados pelo critério de 

afinidade segundo o programa Osiris® Property Explorer. 

 Toxicidade 

 

Composto 

Risco 

Mutagênico 

Risco 

Tumorogênico 

Risco 

 Irritante 

Risco 

Reprodutivo 

 

12876659 

 

 

Médio  

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

8918338 

 

Alto Alto Alto Alto 

8876937 

 

Baixo Baixo Baixo Alto 

8790277 

 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

8876604 

 

Baixo Baixo Alto Baixo 

8918302 

 

Médio Alto Baixo Baixo 

3848528 

 

Médio Baixo Alto Baixo 

8918516 

 

Médio Baixo Baixo Baixo 

8876707 

 

Baixo Baixo Alto Baixo 

8876676 Baixo Baixo Alto Baixo 

     

 

Os resultados revelam um perfil toxicológico pouco promissor para quase todos 

estes compostos, a única substância que não apresentou risco teórico para as classes 

analisadas foi a 8790277. Porém, não se deve desconsiderar o trabalho realizado com 

estas moléculas, pois apresentaram alta afinidade in silico pela enzima PbMLS e 

forneceram argumentos iniciais sobre a importância de uma estrutura alongada para a 

inibição enzimática. Com isto, acreditamos que futuramente estes modelos servirão para 

o desenho racional de fármacos contra PCM.  

Os próximos compostos submetidos aos testes teóricos toxicológicos foram os 

alcalóides que inibiram a enzima PbMLS. Os dados obtidos são expressos na Tabela 08. 
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Tabela 08. Toxicidade teórica dos alcalóides inibidores segundo o programa 

Osiris® Property Explorer. 

 Toxicidade 

 

Composto 

Risco 

Mutagênico 

Risco 

Tumorogênico 

Risco 

 Irritante 

Risco 

Reprodutivo 

 

8 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Alto 

 

3 

 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

 

Baixo 

6 

 

Baixo Baixo Baixo Alto 

4 Médio Baixo Baixo Baixo 

 

 

A avaliação da toxicidade dos alcalóides revelou um baixo risco tumorogênico e 

irritante para todos os compostos analisados, um alto risco sobre o sistema reprodutor 

para os compostos 8 e 6 e um médio risco mutagênico para o composto 4. 

O composto 3 apresentou os melhores resultados: foi isento de toxicidade teórica 

frente às categorias analisadas. Já o composto 8, por mais que tenha apresentado risco 

em uma categoria, não descarta-se o seu papel promissor, pois representa uma 

substância que comprovadamente inibiu a enzima PbMLS. Por isto, analisamos o 

fragmento apontado pelo servidor OSIRIS como responsável pela toxicidade e 

sugerimos alterações na estrutura molecular que levassem a uma ausência de risco 

reprodutivo teórico. 

A figura 36 mostra a estrutura molecular do composto 8, o fragmento com alto 

risco reprodutivo e as alterações moleculares sugeridas para a isenção do risco 

toxicológico. A remoção da dupla ligação ou do grupamento metoxila do composto 8, 

resulta em um baixo risco toxicológico teórico para todas as categorias analisadas. 

Contudo, surge uma incógnita: as mudanças estruturais resultarão em moléculas capazes 

de inibir a PbMLS? Para responder esta pergunta é necessário realizar as modificações 

propostas e novos testes biológicos. Todavia, acreditamos que estas alterações não 

comprometam sua função, principalmente no que tange a ausência da metoxila, pois 

este grupamento não interage com resíduos na cavidade enzimática e não constam nas 

estruturas de alguns alcalóides (composto 3 e 6) que apresentaram atividade. Além do 

mais, acreditamos que a retirada de um grupo polar da região carbolínica possa 

favorecer a afinidade pela PbMLS.  
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Figura 36. Desenho racional do composto 8. Proposta realizada com intuito de eliminar o alto 

risco toxicológico teórico sobre o sistema reprodutor. 

 

Por fim, é importante enfatizar que os dados teóricos obtidos pelo programa 

OSIRIS, não excluem a realização dos testes toxicológicos e nem confirmam que os 

compostos sejam totalmente isentos de efeitos tóxicos, mas sim direcionam a pesquisa 

para moléculas potencialmente promissoras, isentas a princípio de malefícios relativos 

ao seu uso. 
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4.2.6.2. Druglikeness 

 

As avaliações druglikeness dos alcalóides que inibiram a enzima PbMLS, 

revelam bons valores para os composto 8, 3 e 6, e um desempenho ruim para o 

composto 4 (Figura 37).  

 

Figura 37. Valores druglikeness dos alcalóides que inibiram a enzima PbMLS. 

 

Estes resultados mostram que os alcalóides que apresentaram valor positivo, 

carregam em sua estrutura características essenciais que são encontradas nos 

medicamentos disponíveis no mercado. Assim, ao seguir o índice druglikeness, este 

compostos manifestam-se como candidatos potencias a fármacos, especialmente o 

alcalóide 8, o qual apresentou o melhor valor.  

 

4.2.6.3. Drug-score 

 

A apreciação dos valores de drug-score para os alcalóides que inibiram a enzima 

PbMLS, demonstram o bom perfil dos compostos 3 e 6, e menor desempenho dos 

composto 8 e 4 (Figura 38). 
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Figura 38. Valores drug-score dos alcalóides que inibiram a enzima PbMLS. 

 

Através do índice drug-score é possível descobrir moléculas com maior 

probabilidade de se tornarem fármacos. A construção deste índice considera a 

lipofilicidade, solubilidade, toxicidade teórica, druglikeness e peso molecular do 

composto. Com isto, o valor final obtido sofre interferência direta destas características 

e uma simples interpretação do resultado drug-score pode oferecer conclusões 

inadequadas. 

Vejamos especialmente o resultado do composto 8. O baixo valor drug-score é 

influenciado por duas principais contribuições. A primeira relaciona-se ao alto risco 

sobre o efeito reprodutivo. A segunda atribui-se ao peso molecular. Sobre o peso 

molecular exige-se questionamento. O programa OSIRIS fornece pontuação favorável 

para moléculas com peso molecular inferior a 450 daltons, pois justifica que compostos 

com pesos superiores são menos suscetíveis de serem absorvidos. Todavia, as classes de 

antibióticos e antifúngicos constituem exceção. A possível explicação é de que as 

drogas pertencentes a esta classe, transporiam as membranas com ajuda de 

transportadores biológicos (LIPINSKI et al, 2001; LIPINSKI, 2004).  

Desta forma, a massa molecular de 608 daltons do composto 8 não traria 

problemas de absorção. Assim, acreditamos que esta molécula deva prosseguir nas 

próximas etapas de descobertas de fármacos. 
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5. Conclusões 
 

1. A resolução da estrutura 3D da PbMLS forneceu uma macromolécula com as 

seguintes características: 

 

 identidade envolvendo toda estrutura de 49%; 

 presença de três domínios: α-hélice N-terminal, α8/β8 TIM barril e α-hélice 

C-terminal; 

 sítio ativo conservado. 

 

A simulação de DM por 200 ns disponibilizou para o atracamento molecular uma 

conformação estável, capaz de representar acima de 50% (85-193 ns) a trajetória. 

 

2. O rastreio virtual através do autodockVina selecionou ligantes com alta 

especificidade e complementariedade ao sítio ativo da PbMLS. O critério de afinidade 

revelou que estruturas maiores e alongadas possuem as melhores energias de ligações e 

os melhores scores. Já com o critério de eficiência percebemos padrões estruturais 

relacionados a especificidade do ligante na bolsa protéica. Esta unidade correspondeu à 

porção β-carbonila, a qual foi preservada nos noves alcalóides utilizados nos ensaios 

biológicos. 

 

3. Com o atracamento molecular dos compostos ranqueados, dos alcalóides e do 

acetil-CoA, destacamos aminoácido chaves presentes no sítio de ligação. Acreditamos 

que a natureza anfipática dos ligantes, número e tipos de contatos que foram realizados 

com os resíduos da PbMLS contribuam para a sua estabilidade no sítio ativo. Contudo, 

a variação da ASA pareceu ser fator decisivo para assegurar a atividade biológica das 

substâncias. 

 

4. O estudo dos complexos ligante/recptor obtidos pela DM foi capaz de revelar 

atributos para a presença de atividade biológica dos alcalóides. O composto 8 foi o que 

melhor preencheu estes requisitos. Da sua interação com o sítio ativo podemos 

evidenciar as seguintes contribuições para a atividade inibitória:  
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 presença de estrutura alongada; 

 disposição espacial na cavidade que permite impedimento estérico da região 

catalítica; 

 realização de ligações de hidrogênio com grupamentos ésteres; 

 maior número de interação com os resíduos da PbMLS ; 

 intenso contato com a região da cavidade da enzima e, consequentemente, 

reduzida área exposta ao solvente. 

 

Toma-se nota que alcalóide 8 consegue preservar este comportamento ao logo da 

DM, diferentemente do que ocorre para outros alcalóides, que apesar de possuírem uma 

ou outra característica semelhante, estas são geralmente instáveis, ou seja, estão 

presente apenas no momento do acoplamente e são logo desfeitas, ou quando presentes 

no trajeto da DM encontram-se em reduzido espaço de tempo. 

 

5. Os dados teóricos sobre toxicidade dos alcalóides inibidores apontaram um baixo 

risco para a maioria das categorias analisadas. Para o alcalóide 8, que demonstrou um 

alto risco teórico reprodutivo, foram sugeridas alterações estruturais que levam à 

ausência de efeitos tóxicos teóricos. 

O índice druglikeness foi positivo para os alcalóides 3, 6 e 8, com destaque para 

este último composto que obteve o melhor desempenho.  

O índice drug-score foi inferior a 0.3 para os alcaloídes 4 e 8. No caso do 

alcalóide 8 este valor está relacionado ao seu perfil toxicológico e a sua massa 

molecular que se encontra acima de 450 daltons. No entanto isto não o descredencia 

para as próximas pesquisas de desenvolvimento de fármacos. 
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6. Perspectivas 
 

Com base nos resultados alcançados, verificamos que uma plataforma de 

desenvolvimento racional de molécula bioativas começa a ser implementada no 

laboratório de bioinformática do NCBioS. Isto representa um passo significativo dado 

pelo nosso grupo para a busca de novos alvos terapêuticos. 

Sobre o desenvolvimento de inibidores de PbMLS úteis no tratamento da PCM, 

o presente trabalho abre espaço para novas indagações que, quando respondidas, 

norteará o desenho destes protótipos antifúngicos. Assim, temos expectativas de 

realizarmos as modificações propostas na Figura 36 e verificar de qual forma 

influenciam a interação PbMLS/alcalóide 8. 

Com relação aos grupos ésteres presentes em alcalóides, desejamos investigar a 

sua importância na estabilidade destes ligantes no sítio ativo de PbMLS através de dois 

processos propostos. O primeiro consiste em avaliar o comportamento no docking e na 

DM do composto 8 sem a presença deste grupamento. O segundo processo baseia-se no 

desenho da estrutura do alcalóide 3 inserindo o grupo ester em posição estratégica e, a 

partir disto, analisar por meio dos testes in silico aqui desenvolvidos, se esta mudança 

estrutural maximizou a interação do alcalóide 3 com a enzima alvo. 

Ademais, visamos efetuar mutações nos resíduos chaves de PbMLS e inferir o 

quanto estes aminoácidos são relevantes no processo de inibição enzimática, como 

também, ampliar os nosso estudos para os demais ensembles e considerar a contribuição 

destas subestruturas, tanto para o desenvolvimento de novos ligantes, quanto para 

interações com outras macromoléculas. A partir deste objetivo o estudo in silico do 

comportamento de PbMLS como adesina será detalhado e o mecanismo de atuação de 

cada domínio na adesão compreendido. 

Todavia, por se tratar de um projeto piloto, pretendemos aprimorar a 

metodologia descrita neste estudo, adequando-a de acordo com as parcerias 

estabelecidas com demais grupos de pesquisas, para que assim possamos obter 

moléculas com alto potencial de se tornarem fármacos e contribuir para a solução de 

problemas de saúde ligados a doenças que afligem o país, especificamente, as 

envolvidas em processo infecto-contagiosas. 

Com este intuito, a metodologia aqui proposta, poderá ser usada em outros 

trabalhos, desta forma, um dos caminhos que visualizamos consiste no emprego destas 
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ferramentas na compreensão do mecanismo de resistência às drogas antimicrobianas. 

Assim, através do estudo das mutações encontradas no alvo biológico do micro-

organismo resistente, julgaremos quais contribuições moleculares foram comprometidas 

e responsáveis pela referida resistência ao tratamento farmacológico. Desta forma, 

podemos propor modificações estruturais que direcionem o fármaco a possuir 

novamente efetiva ação. 

Além do mais, buscamos com o aprimoramento da metodologia tornar o 

desenho de novos fármacos um processo mais rápido e eficaz. Para isto, almejamos 

incorporar em uma próxima varredura virtual os resultados das classificações pelos 

critérios de afinidade e eficiência, pois assim, rastrearemos moléculas que reúnam 

características previamente selecionadas e relevantes para atividade biológica. 

Os passos metodológicos seguidos nesta dissertação podem ser estendidos a 

pesquisas de desenho racional de peptídeos inibidores, úteis no tratamento contra micro-

organismos patogênicos, além de servir como base para o desenvolvimento de métodos 

diagnósticos sorotipo-específicos, ao selecionar ligantes e peptídeos para um alvo 

característico de um processo infecioso, e verificar a estabilidade do complexo formado 

através de simulações de DM.  

Por fim, pretendemos colocar em andamento em nosso laboratório outra vertente 

explorada pela bioinformática, a qual aborda a predição de epitopos imunogênicos como 

base para o desenho racional de vacinas de peptídeos.  
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7. Anexos  

7.1. Anexo A – Campo de força GROMOS 

 

Campo de Força  

 

O campo de força em DM é conhecido como um conjunto de equações 

matemáticas que permitem determinar a energia potencial total do sistema (Vtotal) e, com 

isto, a reprodução de aspectos do comportamento molecular.  

No campo de força GROMOS 96 este processo é representado pela soma dos 

seguintes termos:  

 
 

 

Dentre os termos utilizados para a construção da energia potencial, há os 

destinados para átomos ligados (a) e não ligados (b): 

 

(a) Átomos ligados (ligações covalentes) 

- Energia de estiramento 

Descreve a energia de estiramento ou contração entre dois átomos: 

 
 
 
 
 

Onde 𝑑 é o comprimento da ligação entre os átomos i e j, 𝑑0 corresponde ao valor de 

equilíbrio e 𝐾𝑑 a constante elástica da força.   

 

 - Energia de torção angular 

 Descreve a energia de ângulos formados entre três átomos i, j e k: 

 

 

 

 

Onde 𝜃 é o ângulo de ligação, 𝜃0 corresponde ao ângulo de equilíbrio e 𝐾𝜃 a constante 

elástica da força.  

 

- Energia potencial torcional 

      𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝑉𝑑 +  ∑𝑉𝜃 +  ∑𝑉φ + ∑𝑉𝑣𝑑𝑊 +  ∑𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡 (1) 

𝑉𝑑 =  
1

2
  𝐾𝑑  (𝑑 − 𝑑0)2 (2) 

𝑉𝜃 =  
1

2
  𝐾𝜃  (𝜃 − 𝜃0)2 (3) 
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Descreve a energia de ângulos diédricos formados entre os átomos i, j, k e l. 

 

 

 
 
Onde 𝐾φ é a barreira de energia para torção, 𝑛 é o número de mínimos de uma torção 

de ligação e 𝛾 é o ângulo de fase, que pode ser de 0º a 180º. 

 

(b) Átomos ligados 

 

- Potencial de Lennard-Jones (ou van der Waals) 

Descreve as interações de van de Waals entre átomos: 

 

 

 
 
 

Onde ∈𝑖𝑗 é a profundidade do potencial, σ é a distância finita na qual o potencial 

interparticular é zero, 𝑟 𝑖𝑗 é a distância entre os átomos i e j. O primeiro termo do 

potencial descreve a repulsão entre dois átomos e o segundo a atração. 

 

 - Potencial de Coulomb (eletrostática) 

 Descreve as interações eletrostáticas entre dois átomos i e j:  

 
 
 
 
Onde 𝑞𝑖 e 𝑞𝑗 correspondem às cargas dos átomos, 𝑟𝑖𝑗 a distância entre estas cargas, ∈0 a 

permissividade no espaço livre e ∈ a constante dielétrica do meio. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

𝑉φ =  𝐾φ [1 + cos(𝑛φ +  𝛾)]  
 

𝑉𝑣𝑑𝑊 = 4 ∈𝑖𝑗 ( (
σ 𝑖𝑗 

𝑟 𝑖𝑗  
)

12

− (
σ 𝑖𝑗 

𝑟 𝑖𝑗  
)

6

 

 

) 

 

𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡 =
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋∈0∈𝑟𝑗𝑗
                 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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7.2. Anexos B – Tabelas e figuras 

 

Tabela B1.Efeito inibitório de compostos alcalóides no crescimento de 

Paracoccidioides Pb18 e atividade da PbMLS. 

Alcalóides/Antifúngicos 

Paracoccidioides 

Pb18 

 
PbMLS 

IC50 (µM) MIC (µM) 
 IC50 

(µM) 

Atividade específica 

(U*/µL) 

8 76 102  28±0.2 46.2±0.1 

3 322 501  58±0.1 80.5±0.1 

6 386 709  60±0.1 102.4±0.1 

4 12 26  50±0.1 97.5±0.3 

9 - -  § 515.5±0.1 

1 - -  § 512.0±0.3 

2 - -  § 501.0±0.3 

7 - -  § 518.3±0.2 

5 - -  § 488.4±0.4 

Itraconazole 0.008 0.012  - - 

Amfotericina B 0.06 0.10  - - 

Ácido pirúvico - -  55.5±0.2 104.5±0.4 

Controle# - -  § 521.7±0.2 

* 1 mol de coenzima A formado por minute; 
#  Sem compost e ácido pirúvico; 

§ Não encontrado. 
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Tabela B2. Interações do composto 8 na cavidade da PbMLS nos dez principais clusters 
 

 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com o composto 8 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

A
R

G
 5

1
 

T
H

R
 9

6
 

G
L

U
 1

2
0
 

A
S

P
  

1
2

1
 

S
E

R
 1

2
2
 

A
R

G
 1

6
8
 

A
R

G
 1

7
0
 

H
IS

 1
7
3
 

T
Y

R
 2

1
4
 

L
Y

S
 2

1
7

 

G
L

U
 2

1
9
 

L
E

U
 2

5
0
 

T
H

R
 2

5
3
 

IL
E

 2
5

4
 

A
R

G
 2

7
8
 

T
R

P
 2

7
9
 

A
S

P
 2

8
0
 

S
E

R
 2

8
4
 

L
Y

S
 2

8
7

 

L
Y

S
 2

8
8

 

A
R

G
 2

9
0
 

T
R

P
 3

6
8
 

V
A

L
 3

6
9
 

G
L

Y
 3

7
0
 

H
IS

 3
7
1
 

L
E

U
 3

7
4
 

M
E

T
 4

4
7

 

G
L

U
 4

4
8
 

A
S

P
 4

4
9
 

A
L

A
 4

5
1
 

G
L

U
 4

5
4
 

V
A

L
 4

5
5
 

A
S

P
 5

2
0
 

P
H

E
 5

2
1
 

1 x         x   x   x   x     x x   x x x x x   x x   x x     x x x x 20 

2 X   X X   X   X X X   X     X X   X X X X X X X X X X X   X     X X 23 

3   X       X       X   X X   X X   X X X X X X X X   X X     X   X X 21 

4 X   X X   X   X   X     X   X X   X X X X X     X   X X   X     X X 20 

5 X   X X   X   X   X     X   X X   X X X X X   X X   X X X       X X 21 

6 X   X X   X X     X         X X X     X X X     X X X X X X     X X 20 

7   X   X X X     X X     X X X X X X X X X X   X X   X X X X   X X X 25 

8 X     X   X   X   X X   X X X X X X X X   X     X   X X X X   X   X 22 

9 X     X   X   X   X         X X   X X X X X   X X   X X       X X X 19 

10     X X   X       X     X   X X   X X X X X     X   X X   X X X   X 19 

                                    X Interação presente 
                             Interação não presente 
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Tabela B3. Interações do composto 3 na cavidade da PbMLS nos dez principais clusters 
 

 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com  o composto 3 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

A
R

G
 5

1
 

T
H

R
 9

6
 

A
S

P
 1

1
8
 

G
L

U
 1

2
0
 

A
S

P
  

1
2

1
 

S
E

R
 1

2
2
 

A
R

G
 1

6
8
 

G
L

Y
 1

7
1
 

T
R

P
 1

7
2
 

H
IS

 1
7
3
 

L
E

U
 1

7
4
 

T
Y

R
 2

1
4
 

P
R

O
 2

1
6
 

L
Y

S
 2

1
7

 

L
E

U
 2

5
0
 

A
R

G
 2

7
8
 

T
R

P
 2

7
9
 

A
S

P
 2

8
0
 

L
Y

S
 2

8
8

 

T
R

P
 3

6
8
 

V
A

L
 3

6
9
 

G
L

Y
 3

7
0
 

H
IS

 3
7
1
 

M
E

T
 4

4
7

 

G
L

U
 4

4
8
 

A
S

P
 5

2
0
 

P
H

E
 5

2
1
 

1 x X x   X x X x x x   x X x x   x     x   x X       x 18 

2   X x X X x X     x     X x x x x x   X   x X x   x x 21 

3   X x X   x X x x x   x X x x   x   X X     X x   x x 20 

4   X x X X x X     x   x X x   x x x   X   x X x x x x 21 

5   X X     X X X X X X X X X X X X   X X   X   X X X X 21 

6   X X     X X X X X   X X X X   X     X   X X X   X X 18 

7   X X X   X X X X X     X X X X X   X X   X X X X X X 22 

8   X X X X X X     X   X X X X X X X X X X X X X X X X 25 

9   X x     x X x   x     X x x x x     X     X x x x x 18 

10   X x     x X x x x   x X x     x     X   x X x   x x 17 

                             X Interação presente 
                    Interação não presente 
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Tabela B4. Interações do composto 6 na cavidade da PbMLS nos dez principais 

clusters. 
 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com o composto 6 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

T
H

R
 9

6
 

A
S

P
 1

1
8
 

A
S

P
  

1
2

1
 

S
E

R
  

1
2

2
 

A
R

G
 1

6
8
 

T
Y

R
 2

1
4
 

L
Y

S
 2

1
7
 

L
E

U
 2

5
0
 

A
R

G
 2

7
8
 

T
R

P
 2

7
9
 

A
S

P
 2

8
0
 

T
R

P
 3

6
8
 

G
L

Y
 3

7
0
 

H
IS

 3
7
1
 

L
E

U
 3

7
4
 

M
E

T
 4

4
7
 

G
L

U
 4

4
8
 

A
L

A
 4

5
1
 

1 x   x   x   X   x x x x x x x x x x 14 

2 x   x   x x X   x x x x x x x x x x 16 

3 x X     x x X x x x x x x x     x   14 

4 x X x   x x X x x x x x x x x x x x 18 

5 x   x   x x X   x x x x x x x x x   15 

6 x   x   x x X x x x   x x x x x x x 15 

7 x   x X   x X   x x x x x x x x x x 17 

8 x X x   x x X x x x x x x x x x x x 18 

9 x   x 
 
 

x x X   x x   x x x x x x x 16 

10 x   x   x x X x x x   x x x x x x x 16 

                    X interação presente 
              interação não presente 
             

 

Tabela B5. Interações do composto 4 na cavidade da PbMLS nos dez principais 

clusters. 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com  o composto 4 
N

º 
d

e 
co

n
ta

to
s 

A
R

G
 5

1
 

G
L

U
 1

2
0
 

A
R

G
 1

6
8
 

A
R

G
 1

7
0
 

G
L

Y
 1

7
1
 

H
IS

 1
7
3
 

P
R

O
 2

1
6
 

L
Y

S
 2

1
7
 

T
H

R
 2

5
3
 

L
Y

S
 2

8
7
 

L
Y

S
 2

8
8
 

A
R

G
 2

9
0
 

A
L

A
 4

5
1
 

G
L

U
 4

5
4
 

V
A

L
 4

5
5
 

S
E

R
 4

5
8
 

A
L

A
 5

1
9
 

A
S

P
 5

2
0
 

P
H

E
 5

2
1
 

S
E

R
 5

2
4
 

1   X x X x x X x   x x x x     x   X x x 15 

2 X X     x x       x x x   x x     X x x 12 

3 X X X X X X   X   X X X           X X X 13 

4   X X X X X   X X   X X X X X     X X   14 

5 X     X x x X x X   x x x x x     X x   14 

6       X x x   x X   x x x x x     X x   11 

7 X X   X x x X x     x x     x     X x   14 

8   X   X x x   x   x x x x   x x X X x x 15 

9   X   X x x   X   x x x   x x x   X x x 14 

10 X X   X x x       x x x x   x     X x x 13 

                       X Interação presente 
                 Interação não presente 
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Tabela B6. Interações do composto 1 na cavidade da PbMLS nos dez principais 

clusters. 
M

o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com o composto 1   

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

A
R

G
 5

1
 

G
L

U
 1

2
0
 

A
R

G
 1

6
8
 

G
L

Y
 1

7
1
 

H
IS

 1
7
3
 

P
R

O
 2

1
6
 

L
Y

S
 2

1
7
 

S
E

R
 2

8
4
 

L
Y

S
 2

8
7
 

L
Y

S
 2

8
8
 

A
R

G
 2

9
0
 

A
L

A
 4

5
1
 

G
L

U
 4

5
4
 

V
A

L
 4

5
5
 

S
E

R
 4

5
8
 

T
R

P
 4

6
1
 

G
L

N
 5

1
2
 

A
L

A
 5

1
9
 

A
S

P
 5

2
0
 

P
H

E
 5

2
1
 

L
E

U
 5

2
2
 

S
E

R
 5

2
4
 

1         x   X   x x x   x x x   x X x x x   13 

2   X     x   X   x x x   x x x   x X x x     13 

3   X X   x   X   x x x X x x x   x X x x x   16 

4 X     X x   X   x   x   x x x X x X x x     13 

5   X     x   X   x X x   x x x   x X x x x X 16 

6         x X X X x x x   x x x   x X x x x   15 

7   X     x   X   x x x   x   x   x X x x x   13 

8 X X X X x       x x x   x x x   x X x x     15 

9         x   X   x x x   x x x   x X x x   X 13 

10         x   X   x x x   x x x   x   x x     11 

                        X Interação presente 
                Interação não presente 
               

 

Tabela B7. Interações do composto 2 na cavidade da PbMLS nos dez principais 

clusters. 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com o composto 2 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

T
H

R
 9

6
 

A
S

P
 1

1
8
 

A
S

P
  

1
2

1
 

S
E

R
 1

2
2
 

T
R

P
 2

7
9
 

G
L

N
 3

3
5
 

P
R

O
 3

3
7
 

A
S

P
 3

4
1
 

P
R

O
 3

4
2
 

A
S

N
 3

4
5
 

G
L

U
 3

4
6
 

M
E

T
 3

4
9
 

T
R

P
 3

6
8
 

G
L

Y
 3

7
0
 

H
IS

 3
7
1
 

A
L

A
 3

7
3
 

L
E

U
 3

7
4
 

IL
E

 4
4

3
 

M
E

T
 4

4
7
 

G
L

U
 4

4
8
 

A
S

P
 4

4
9
 

1     x X x     X x x x x   x x x x   x x x 15 

2     x X x   X   x x x x     x x x   x   x 13 

3   X x X x   X     x x x   x x x x X x   x 15 

4     x X x       x x x x     x   x X x x x 13 

5 X X x X x   X           X x x   x X x x x 14 

6     x X x       x x x x     x   x X x x x 13 

7     x   x   X   x x x x   x x x x X x x x 15 

8     x X x   X   x x x x   x x x x   x x x 15 

9       X x X     x x x x     x x x X x x x 14 

10     x X x       x x x x     x x x X x x x 14 

                       X Interação presente 
                Interação não presente 
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Tabela B8. Interações do composto 7 na cavidade da PbMLS nos dez principais 

clusters. 
M

o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com o composto 7 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

T
H

R
 9

6
 

G
L

Y
 9

7
 

P
R

O
 9

8
 

M
E

T
 1

0
3
 

A
S

P
 1

1
8
 

A
S

P
  

1
2

1
 

S
E

R
 1

2
2
 

A
R

G
 1

6
8
 

T
Y

R
 2

1
4
 

L
E

U
 2

5
0
 

A
R

G
 2

7
8
 

T
R

P
 2

7
9
 

P
R

O
 3

3
7
 

T
R

P
 3

6
8
 

V
A

L
 3

6
9
 

G
L

Y
 3

7
0
 

H
IS

 3
7
1
 

P
R

O
 3

7
2
 

L
E

U
 3

7
4
 

M
E

T
 4

4
7
 

G
L

U
 4

4
8
 

A
S

P
 4

4
9
 

1 x X     x x x x X     x   x   x x x   x x x 15 

2 x X X     x x         x     X x x x   x     11 

3 x X X X   x x         x X     x x x X x     13 

4 x X X X   x x         x X     x x x   x x   13 

5 x X X     x x         x X     x x x   x   x 12 

6 x X X X   x x         x         x x X x   x 12 

7 x   X   x x x x X X x x   x   x x x   x x x 17 

8 x X X   x   x x     x x   x X x x x   x x x 16 

9 x X X               x x   x X x x     x     10 

10 x X X X   x x         x       x x x X x   x 13 

                        X Interação presente 
                Interação não presente 
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Tabela B9. Interações do composto 5 na cavidade da PbMLS nos dez principais clusters. 

 

M
o
d

el
o
s 

 

Aminoácidos que interagem com  o composto 5 

N
º 

d
e 

co
n

ta
to

s 

A
R

G
 5

1
 

G
L

U
 1

2
0
 

A
R

G
 1

6
8
 

A
L

A
 1

6
9
 

A
R

G
 1

7
0
 

G
L

Y
 1

7
1
 

H
IS

 1
7
3
 

L
E

U
 1

7
4
 

T
Y

R
 2

1
4
 

L
E

U
 2

1
5
 

P
R

O
 2

1
6
 

L
Y

S
 2

1
7

 

L
E

U
 2

5
0
 

T
H

R
 2

5
3
 

A
R

G
 2

7
8
 

T
R

P
 2

7
9
 

A
S

P
 2

8
0
 

L
Y

S
 2

8
8

 

T
P

R
 3

6
8
 

G
L

U
 4

4
8
 

A
L

A
 4

5
1
 

G
L

U
 4

5
4
 

V
A

L
 4

5
5
 

A
S

P
 5

2
0
 

P
H

E
 5

2
1
 

T
H

R
 5

2
3
 

S
E

R
 5

2
4
 

1     x x   x     X   x x x         x             x   x 10 

2     x x     X   X X x x x   X     x X           x     12 

3     x x         X X x x x         x             x   x 10 

4   x x       X   X   x x x     x x x   x x x X X x X   17 

5   x x   X   X X X   x x           x             x   x 11 

6     x x     X   X   x x x X       x                   9 

7     x x X   X   X X x x x                       x   x 11 

8   x x x     X   X   x x x         x X           x   x 12 

9 X   x x   x X   X   x x x                       x   x 11 

10     x x         X   x x x   X     x                 x 9 

                             X Interação presente 
                  Interação não presente 
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Figura B1. Pose do composto 8 na cavidade da PbMLS nos modelos (clusters) 2, 3 e 4. Em 

vermelho o resíduo GLU 252. O ligante está no formato licorice (amarelo) e o receptor em 

superfície. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. Interações entre o composto 8 e os aminoácidos da PbMLS.  
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Figura B2. Pose do composto 8 na cavidade da PbMLS nos modelos (clusters) 5, 6 e 7. Em 

vermelho o resíduo GLU 252. O ligante está no formato licorice (amarelo) e o receptor em 

superfície. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. Interações entre o composto 8 e os aminoácidos da PbMLS. 
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Figura B3. Pose do composto 8 na cavidade da PbMLS nos modelos (clusters) 5, 6 e 7. Em 

vermelho o resíduo GLU 252. O ligante está no formato licorice (amarelo) e o receptor em 

superfície. Para melhor visualização do alcalóide no sítio ativo, o domínio C-terminal foi 

removido. Interações entre o composto 8 e os aminoácidos da PbMLS. 
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Figura B4. Desvios sofridos pelo resíduo LYS 217 presente na cavidade da PbMLS.  

 

Figura B5. Desvios dos resíduos 490-495 da PbMLS livre de ligantes e complexada com os 

alcalóides. 
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