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RESUMO 
 

ALMEIDA, J. R. Planejamento, ensaio e otimização in silico de novos protótipos inibidores 

da enzima acetilcolinesterase. 2014. 156f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

A acetilcolinesterase (AChE) é uma enzima essencial que encerra a transmissão colinérgica 

através de uma rápida hidrólise do neurotransmissor, acetilcolina (ACh). Uma ampla série de 

evidências mostraram que os inibidores da AChE podem interferir com a progressão da doença 

de Alzheimer (DA). O desenvolvimento bem sucedido de compostos inibidores da AChE foi 

baseado na teoria de que o declínio nas funções cognitivas e mentais associadas a DA está 

relacionado com a perda da neurotransmissão cortical colinérgica, sendo assim, esses compostos 

podem ser usados para tratar as deficiências colinérgicas. Uma coleção de moléculas orgânicas 

foi escaneada para ser avaliada a capacidade dessas moléculas em inibir a atividade enzimática 

da AChE com o objetivo de se encontrar compostos líderes para posteriores otimizações, 

conduzindo a fármacos com aumento da eficácia e/ou menores efeitos adversos. As estratégias 

aplicadas incluem o screening ou triagem virtual baseado na estrutura e também no ligante, 

modelagem farmacofórica, docking molecular e buscas por similaridade (forma e eletrostática). 

Os estudos foram também concentrados na descoberta de novas classes de inibidores da AChE, 

tendo como molécula de referência o fármaco donepezil, o qual inaugurou uma nova classe de 

inibidores da AChE com a ação mais longa e mais seletiva com efeitos adversos manejáveis. Do 

total de compostos triados, 50 foram selecionados com adequadas propriedades físico-químicas 

e ADME/Tox. Em geral, esses compostos possuem substancial interação com o sítio periférico 

aniônico (PAS) da AChE e a maioria deles faz interações adicionais com o sítio catalítico 

(CAS) e com outros resíduos de aminoácidos importantes ao longo da enzima. Destes 50 

compostos, oito foram comercialmente adquiridos e os ensaios enzimáticos revelaram que estes 

compostos exibem uma alta afinidade pela AChE. Os resultados apontam, ainda, que o 

composto entitulado ZINC30019441 exibiu a mais potente atividade inibitória para a AChE, 

com 1,8 micromolar de concentração, e os demais ficaram ainda situados em baixo micromolar, 

de 2 a 3 micromolar de concentração. Estes resultados, além das modificações químicas ora 

propostas in silico para estes inibidores protótipos, apontam para o desenvolvimento de uma 

nova e promissora série de potentes anticolinesterásicos, contendo propriedades de fármacos, as 

quais são ainda apropriadas para atuarem no Sistema Nervoso Central e interagirem com o 

peptídeo beta-amiloide, com vistas ao tratamento quimioterápico da doença de Alzheimer. A 

perspectiva imediata inclui os ensaios de anti-agregação do peptídeo com os oito inibidores já 

testados com a Acetilcolinesterase. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; inibidores da acetilcolinesterase; peptídeo β-amiloide. 



1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doença de Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer (DA) é o tipo mais comum de demência. A demência é 

um nome coletivo para as síndromes cerebrais degenerativas progressivas que afetam a 

memória, o pensamento, o comportamento e a emoção. Os sintomas podem incluir a 

perda de memória, dificuldade em encontrar as palavras corretas ou entender o que as 

pessoas estão falando, dificuldade na realização de tarefas de rotina e alterações de 

personalidade e humor (http://www.alz.co.uk). 

Como descrito no Relatório Mundial de Alzheimer em 2009 (PRINCE, M.; 

JACKSON, J., 2009), a ADI (do inglês, Alzheimer’s Disease International) estimou que 

36 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com a demência; com esse 

número dobrando a cada 20 anos alcançará 66 milhões de pessoas até 2030 e 115 

milhões até 2050. Os custos mundiais da demência (US$604 bi em 2010) estão na 

quantia de mais de 1% do PIB global de acordo com o Relatório Mundial de Alzheimer 

em 2010 (WIMO, A.; PRINCE, M., 2010). De maneira conjunta, esses relatórios 

claramente demonstram que a doença de Alzheimer está entre as mais significativas das 

crises de saúde, crises sociais e crises econômicas do século 21 (PRINCE, M.; BRYCE, 

R.; FERRI, C., 2011). 

A doença de Alzheimer está se transformando cada vez mais em uma das 

doenças mais letais em pessoas idosas. As prevalências de demência estimada a partir 

de uma recente revisão mais abrangente e uma meta-análise foram substancialmente 

maiores do que os resultados no Relatório Mundial de Alzheimer 2009. O número de 

pessoas vivendo com demência no mundo inteiro em 2013 está estimado em 44,35 

milhões, atingindo 75,62 milhões em 2030 e 135,46 milhões em 2050. As estimativas 

atualizadas são maiores do que as estimativas originais relatadas no Relatório Mundial 

de Alzheimer 2009 com um aumento em 15% nas estimativas para o ano de 2030 e 17% 

para o ano de 2050 (PRINCE, M.; GUERCHET, M.; PRINA, M., 2013). 

Esta doença é descrita como a principal desordem neurológica caracterizada 

clinicamente pela função cognitiva prejudicada e progressivos déficits de memória, 

levando ao comportamento alterado e inapropriado. O transtorno cognitivo leve (ou 

demência) impõe um grande desafio em nossa sociedade e o envelhecimento representa 

o fator de risco mais importante. Os pacientes com a doença de Alzheimer têm regiões 

do cérebro reduzidas em tamanho devido à degeneração das sinapses e morte neural 



principalmente nos processos de aprendizagem e de memória, degeneração dos lobos 

temporal e frontal, assim como no hipocampo (Figura 1 e 2) (GUPTA, S. et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Modificações cerebrais. 1) Cérebro sem a doença; 2) Um cérebro com Alzheimer em 

estágio avançado e 3) Uma sobreposição entre os dois cérebros evidenciando a perda de tecido e 

seu encolhimento. Adaptado de http://www.alz.org/brain_portuguese/08.asp 

 

 

Figura 2. Corte transversal pela metade entre os ouvidos. No cérebro com Alzheimer o córtex 

encolhe, assim, as regiões envolvidas com os pensamentos, planos e lembranças se danificam. O 

encolhimento é principalmente grave no hipocampo, uma região do córtex que exerce papel 

importante na formação de novas lembranças. Os ventrículos (espaços preenchidos por fluido 

dentro do cérebro) ficam maiores. Adaptado de http://www.alz.org/brain_portuguese/09.asp 

 

A DA está aliado com certo número de fatores, incluindo grande falha dos 

neurônios colinérgicos em várias partes do cérebro que destroem gradualmente 

habilidades de pensamento, memória e, finalmente, até mesmo a capacidade de realizar 

atividades básicas da vida diária. O diagnóstico recente e o tratamento da DA é agora 

um campo de pesquisa emergente, embora não exista a cura para a doença com a 

existência de fármacos anti-Alzheimer e apenas o tratamento sintomático é possível 

(AMBURE, P.; KAR, S.; ROY, K., 2014). 



Além disso, a DA é conhecida por ser um transtorno neurodegenerativo 

caracterizado pelo acúmulo de agregados protéicos e lesões neurofibrilares que têm em 

sua composição peptídeos β-amiloide (Aβ).  

Embora existam placas intra e extracelulares na maioria dos cérebros com a 

doença, um número substancial de placas senis é observado ocasionalmente nos 

cérebros de indivíduos não dementes. Isso sugere que a deposição do Aβ não é a única 

causa de demência e que deve haver alguns fatores moleculares subjacentes ao processo 

amiloidogênico que fazem as placas patogênicas. Recentemente, um grupo de proteínas 

foi identificado e nomeado “chaperonas patológicas Aβ”, devido à habilidade de 

promover a transformação conformacional do Aβ e estabilizar sua estrutura anormal 

(HOU, L. N.  et al., 2014). A enzima acetilcolinesterase (AChE) é uma das chamadas 

chaperonas patológicas e tem recebido muita atenção em anos recentes. Como uma 

chaperona molecular, a acetilcolinesterase desempenha um papel na patogênese da 

doença de Alzheimer. Esta enzima é um alvo fundamental na concepção de fármacos 

contra a DA (AMBURE, P.; KAR, S.; ROY, K., 2014). 

Também em relação à doença está a proteína tau hiperfosforilada associada ao 

microtúbulo. No entanto, a neurodegeneração não se limita a um sistema 

neurotransmissor específico. Os sistemas neurotransmissores glutamatérgicos, 

serotonérgicos, adrenérgicos e peptidérgicos são também desregulados na DA, assim 

como os neurotransmissores colinérgicos (THATHIAH, A.; DE STROOPER, B., 2011).  

 Diversas linhas de evidências sugerem que déficits colinérgicos podem 

contribuir para a fisiopatologia da DA. Um déficit na neurotransmissão colinérgica foi 

estabelecido como uma característica central fisiopatológica na doença de Alzheimer. 

Assim, a inibição da AChE é a estratégia mais bem sucedida para os atuais tratamentos 

sintomáticos para a doença (AGO, Y. et al., 2011). 

 

1.2. Acetilcolinesterase (AChE) como alvo para o planejamento de 

potenciais fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer 

 

A acetilcolinesterase é uma enzima que interrompe a neurotransmissão no 

sistema nervoso colinérgico através da fenda neurossináptica ou na junção 

neuromuscular (Figura 3). De um ponto de vista toxicológico, pesticidas e agentes 

nervosos são, provavelmente, os compostos mais tóxicos que inibem a atividade da 

AChE. Portanto, o sistema nervoso colinérgico é um alvo de muitos compostos sendo 



importante devido a sua significância farmacológica ou toxicológica (POHANKA, M. 

et al., 2012).  

 

 

Figura 3. Transmissão do impulso pela sinapse colinérgica. Um estímulo elétrico faz com que a 

acetilcolina seja armazenada em vesículas (a) para ser enviada para a fenda sináptica (b) e 

reversivelmente ser depositada no receptor específico (c), isso produz outro estímulo elétrico no 

orgão efetor (nervo, músculo ou glândula). Para prevenir o estímulo contínuo, a acetilcolina é 

hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase (d) em acetato e colina. Como resultado, a 

acetilcolina é incapaz de estimular o receptor adicional e é reabsorvida na terminação nervosa 

(e). A acetilcolina nova é então sintetizada (f) e novamente é guardada nas vesículas para uso 

posterior. 

 

 A função da enzima acetilcolinesterase é catalisar rápida e eficientemente a 

hidrólise da acetilcolina (ACh) nas sinapses colinérgicas para acetato e colina. A rápida 

destruição da acetilcolina desativa o neurotransmissor após sua ligação ao receptor, de 

modo a impedir seu acúmulo nas sinapses e evitar a produção de estímulos contínuos 

por interações repetitivas. A hipótese colinérgica postula que uma disfunção na 

acetilcolina contribui substancialmente para o declínio cognitivo observado na doença 

de Alzheimer. Isto é baseado na observação de que a transmissão colinérgica tem um 

papel fundamental na cognição e é interrompido em pacientes com a DA. A ACh é um 

neurotransmissor chave envolvido na aprendizagem e na memória que se liga a subtipos 

de receptores distintos no cérebro: receptores nicotínicos da ACh (nAChRs) e 

receptores muscarínicos de ACh (mAChRs). A neurotransmissão nicotínica está 

implicada na patogênese da DA. Evidências adicionais sugerem que os principais 

subtipos de mAChR envolvidos na DA são os mAChRs M1pós-sinápticos que medeiam 

os efeitos da ACh e os mAChRs M2 pré-sinápticos que inibem a liberação da ACh. A 



deposição de β-amiloide pode contribuir para a disfunção colinérgica na DA diminuindo 

a liberação da ACh pré-sináptica e prejudicando o acoplamento do mAChRs M1 pós-

sináptico com as proteínas G. Isso leva a diminuição do sinal da transdução de sinal, 

deficiências na cognição, uma redução nos níveis da proteína precursora amiloide 

(APP), a geração de mais β-amiloide neurotóxica e uma redução ainda maior na 

liberação de ACh (THATHIAH, A.; DE STROOPER, B., 2011). 

 A AChE pode ser classificada de diversas maneiras. Mecanicamente, é uma 

serina hidrolase. O seu sítio catalítico contém uma tríade catalítica – serina, histidina e 

um resíduo ácido – assim como os sítios catalíticos das serina proteases, como a 

tripsina, vários fatores de coagulação do sangue e outros. No entanto, o grupo ácido na 

AChE é um glutamato enquanto que, na maioria dos outros casos, é um resíduo de 

aspartato (SOREQ, H.; SEIDMAN, S., 2001). As serina hidrolases são uma das maiores 

e mais diversificada classe de enzimas encontradas na natureza. Estas enzimas que 

incluem as lipases, esterases, tioesterases, amidases, peptidases e proteases, todas 

utilizam um nucleófilo de serina base-ativada para clivar amida ou éster (ou tioester) 

ligado em substratos através de um intermediário covalente acil-enzima 

(BACHOVCHIN, D. A.; CRAVATT, B. F., 2012).  

 Em um primeiro passo, a enzima é acetilada e a colina (Ch) é liberada; uma 

molécula de água, em seguida, regenera a enzima livre com concomitante liberação de 

ácido acético (XU, Y. et al., 2010). No Esquema 1, a seguir, é mostrada como a AChE 

promove a hidrólise de ACh formando um intermediário acetil-AChE com a liberação 

de colina e a subsequente hidrólise do intermediário para a liberação do acetato.  

 

CH3CO2CH2CH2N+(CH3)3 + AChE CH3CO AChE + HOCH2CH2N
+(CH3)3 CH3CO2

- + H+ + AChE

 

(Esquema 1) 

 

A natureza nucleofílica do carboxilato é transferida através do anel imidazol da 

histidina para o grupo hidroxila da serina, permitindo-lhe deslocar o meio de colina do 

substrato, formando um intermediário acetil-enzima. A etapa de hidrólise subsequente 

libera o grupo acetato (Esquema 2). A compreensão das propriedades catalíticas da 

proteína tem ajudado na compreensão da sua inibição por organofosforados e inibidores 

carbamatos (SOREQ, H.; SEIDMAN, S., 2001).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AChE provou ser o alvo terapêutico mais viável para melhora sintomática na 

doença de Alzheimer porque o déficit colinérgico é uma descoberta recente e 

consistente nesta doença (MEHTA, M.; ADEM, A.; SABBAGH, M., 2012).  A DA tem 

sido associado a vários fatores tais como o estresse oxidativo, distúrbios 

neuroinflamatórios, anormalidades mitocondriais, enovelamento incorreto da proteína e 

agregação. A baixa atividade colinérgica em pacientes com DA conduziu a uma 

hipótese conhecida como a hipótese colinérgica. Esta hipótese afirma que a doença é 

associada com a disfunção colinérgica que causa a perda da memória (REMYA, C.  et 

al., 2012). 

Experiências clínicas mostraram que todos os fármacos utilizados atualmente 

como o donepezil, a rivastigmina e a galantamina, representam formas de terapia 

sintomática; porém, existe uma razão para suspeitar de seu envolvimento em certos 

efeitos modificadores da doença incluindo a formação do peptídeo β-amiloide e a 

neuroproteção. Os inibidores de AChE podem interagir no sítio ativo catalítico da 

enzima assim como em seu sítio de ligação aniônico periférico (chamado em inglês de 

“Peripheral Anionic Site” e reduzido para a sigla PAS que será utilizada neste trabalho 

ao citar esse sítio), no qual supõem-se possuir a habilidade de se ligar peptídeos Aβ, 

assim, promovendo a fibrilogênese. Os inibidores que atuam inibindo o sítio duplo da 

AChE influenciam na hidrólise da acetilcolina e influenciam a agregação da β-amiloide 

que é dependente do PAS. Compostos com estas propriedades podem ser definidas 

como ligantes multi-alvos. A estratégia do desenvolvimento in silico de ligantes multi-

alvo é uma abordagem atrativa para buscar novos fármacos eficazes para o tratamento 

de distúrbios com mecanismos patológicos complexos tais como a doença de 

Alzheimer. Assim, existe uma razão para desenvolver novos inibidores do sítio de 



ligação duplo das AChE multipotentes. Nos últimos anos muitos inibidores do sítio de 

ligação duplo da AChE com propriedades anti-agregação de β-amiloide foram descritos 

e coletados em artigos de revisão (IGNASIK, M.  et al., 2012). 

Enormes esforços têm sido feitos na pesquisa para entender a patogênese 

molecular da DA nas últimas décadas. Entretanto, o único tratamento sintomático 

baseado na hipótese colinérgica tendo um direcionamento à enzima AChE é uma das 

maiores estratégias terapêuticas adotadas para o alívio sintomático na doença. Essa 

hipótese provou ser bem sucedida, hoje, pelo uso efetivo de inibidores da AChE, 

entretanto, pacientes que foram submetidos a esses medicamentos mostraram apenas 

modesta recuperação com alguns efeitos adversos (GUPTA, S.; MOHAN, C. G., 2014). 

 

1.3. A estrutura cristalográfica da enzima AChE: análise estrutural da 

enzima e do sítio PAS 

 

As propriedades bioquímicas únicas e a significância fisiológica da AChE faz 

dela um alvo interessante para detalhada análise da função-estrutura. As sequências 

codificantes da AChE foram clonadas até agora de uma gama evolutivamente diversa de 

espécies de vertebrados e de invertebrados que inclui insetos, nematoides, peixes, 

répteis, aves e vários mamíferos, entre eles o homem. Os dados sequenciais foram logo 

seguidos pelo primeiro modelo cristalográfico da AChE de Torpedo californica (Figura 

4) que historicamente tem sido uma das principais fontes de AChE para a pesquisa. 

Mais tarde, estruturas cristalográficas de rato, Drosophila e homem foram obtidas e 

consideradas, fundamentalmente, similares (SOREQ, H.; SEIDMAN, S., 2001). A 

determinação da estrutura cristalográfica da AChE de Torpedo californica permitiu a 

visualização, pela primeira vez à uma resolução atômica, de uma cavidade de ligação 

para a acetilcolina. As várias formas oligoméricas de AChE de órgãos elétricos de 

peixes elétricos, Electrophorus electricus e Torpedo californica, são estruturalmente 

similares à aquelas em nervos e músculos de vertebrados (DVIR, H. et al., 2010). 

 



 

Figura 4. Monômero da acetilcolinesterase: uma proteína alfa/beta que contém 537 

aminoácidos e consiste de uma mistura de 12 folhas beta envolvida por 14 alfa-hélices. 

 

Com respeito à estrutura cristalográfica da AChE, seu sítio ativo é composto por 

vários subsítios: um esterásico, também chamado de tríade catalítica, uma cavidade 

oxiânion, um subsítio aniônico, uma cavidade de ligação acil e um subsítio aniônico 

periférico. No sítio de ligação esterásico e no sítio de ligação de colina, os grupos 

carbonil e amônio quaternário da acetilcolina ligam-se, respectivamente. O sítio de 

ligação de colina, chamado periférico está distante 14 Å do sítio ativo (KRYGER, G. et 

al., 1998). No sítio ativo da enzima os resíduos de aminoácidos Ser200, Glu327 e 

His440 são essenciais para a atividade catalítica e são conhecidos como a tríade 

catalítica fazendo parte do sítio esterásico (HAREL, M. et al., 1993 & BARTOLUCCI, 

C. et al., 2010).  

O sítio ativo da AChE é preenchido por 14 resíduos de aminoácidos aromáticos, 

os anéis de cada um deles compõem cerca de 70% da cavidade, destacando o Trp84 que 

faz uma interação cátion-π com o grupo quaternário da acetilcolina e a Phe330 que 

também está envolvida no reconhecimento de ligantes quaternários. A cavidade 

oxiânion é formada pelos seguintes resíduos de aminoácidos: Gly118, Gly119 e Ala201. 

Os resíduos de aminoácidos Trp84, Tyr130, Glu199, Gly441 e Ile444 fazem parte do 

subsítio aniônico. Os resíduos de aminoácidos que compõem a cavidade de ligação acil 

são o Trp233, Phe288, Phe290 e Phe331. O sítio aniônico periférico é composto pelo 

resíduo de aminoácido Asp72, Tyr121, Ser122, Trp279, Phe330 e Tyr334. Em 



particular, o Trp84 é o responsável pelas interações cátion-π com o grupo quaternário 

do substrato, enquanto que a Tyr70 e o Trp279 contribuem para o sítio aniônico 

periférico na entrada da cavidade e serve como comutação do tráfego molecular para o 

substrato em direção ao sítio ativo. O Trp233, a Phe288 e a Phe290 constituem a 

cavidade de ligação acil que determina a especificidade desta enzima à ACh. Do meio 

para baixo da cavidade, existe um afunilamento formado pelos resíduos de Tyr121 e de 

Phe330 (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Cavidade do sítio ativo da enzima AChE. Em destaque, representado pelo círculo 

vermelho tracejado está o afunilamento causado pelos resíduos de aminoácidos Phe330 e 

Tyr121. 

 

Enquanto a Tyr121 está fixa em toda estrutura cristalina, a Phe330 atua como 

uma porta oscilante, este resíduo é bastante flexível e adota diferentes conformações 

para interagir através de interações de empilhamento-π ou de cátion-π com os ligantes 

que possam se ligar nessa região (BARTOLUCCI, C. et al., 2010). 

Os resíduos de aminoácidos que fazem parte do sítio ativo das espécies 

Electrophorus electricus e Homo sapiens, são os mesmos em relação à espécie Torpedo 

californica anteriormente descritos, apenas há uma mudança na numeração destes e uma 

mutação em relação a Tyr337 no subsítio aniônico periférico nas espécies 

Electrophorus electricus e Homo sapiens, essa mutação será discutida posteriormente 

(Tabela 2). Inibidores biquaternários da AChE têm um maior poder de inibição sobre 



inibidores monoquaternários devido à sua habilidade de interagir com esses dois sítios 

aniônicos (FELDER, C. E. et al., 2002). 

 

Tabela 1. Comparação dos resíduos de aminoácidos da enzima AChE de três diferentes 

espécies, destacando a substituição de um resíduo de tirosina por um de fenilalanina na enzima 

de Torpedo californica. 

Resíduos de aminoácidos da 
AChE da espécie Torpedo 

californica 

Resíduos de aminoácidos da 
AChE da espécie Electrophorus 

electricus 

Resíduos de aminoácidos da 
AChE da espécie Homo sapiens 

Ser200 Ser203 Ser203 

His440 His447 His447 

Glu327 Glu334 Glu334 

Gly118 Gly121 Gly121 

Gly119 Gly122 Gly122 

Ala201 Ala204 Ala204 

Trp84 Trp86 Trp86 

Tyr130 Tyr133 Tyr133 

Glu199 Glu202 Glu202 

Gly441 Gly448 Gly448 

Ile444 Ile451 Ile451 

Trp233 Trp236 Trp236 

Phe288 Phe295 Phe295 

Phe290 Phe297 Phe297 



Phe331 Phe338 Phe338 

Asp72 Asp74 Asp74 

Tyr121 Tyr124 Tyr124 

Ser122 Ser125 Ser125 

Trp279 Trp286 Trp286 

Phe330 Tyr337 Tyr337 

Tyr334 Tyr341 Tyr341 

 

Estes aminoácidos cobrem todo o sítio ativo da AChE que encontra-se ao fundo 

de uma cavidade profunda de 20Å aproximadamente no centro da molécula (Figura 6). 

 

 

Figura 6. A entrada do sítio ativo ao centro da enzima AChE. 

 

O alto conteúdo aromático das paredes e da base da cavidade do sítio ativo, 

juntamente com as suas dimensões pode ajudar a explicar porque estudos bioquímicos 

revelaram uma variedade de sítios de ligação hidrofóbicos e aniônicos distintos do sítio 

ativo ou sobrepostos a ele. Os ligantes do sítio aniônico periférico que ficam 

empilhados entre as cadeias laterais do Trp279 e Phe330 ocluem a cavidade do sítio 

ativo. Assim, a ligação de qualquer molécula neste local iria bloquear a entrada de 



substratos e a saída de produtos da base do sítio ativo. Portanto, este bloqueio pode ter 

uma importante significância funcional (DVIR, H. et al., 2010). 

Devido ao incomum poder catalítico da AChE (1000-10.000 s
-1

, dependendo da 

espécie), o profundo confinamento de seu sítio ativo veio como uma surpresa. 

Consequentemente, o tráfego de substrato e produtos dentro da cavidade do sítio ativo 

tem sido objeto de intensas pesquisas, acompanhada por uma considerável controvérsia 

visando a compreensão de como a incomum estrutura da AChE está relacionada a sua 

função. (XU, Y. et al., 2010). 

A acetilcolinesterase é um alvo conhecido para muitas substâncias 

biologicamente ativas, exibindo uma ampla gama de atividades: do uso terapêutico para 

o tratamento da doença de Alzheimer, a pesticidas e agentes de envenenamento 

causando ação paralisante do nervo. Essa diversidade de respostas biológicas para a 

inibição da AChE por substâncias químicas pode ser explicada principalmente por 

diferenças no mecanismo inibitório que estão associadas com a existência de vários 

sítios de ligação no sítio ativo desta enzima (a tríade catalítica e um sítio de ligação 

periférico).  

Os três mecanismos de interação da AChE com inibidores foram reconhecidos. 

O primeiro inclui ligação irreversível que é típico para a maioria dos compostos 

organofosforados: este mecanismo envolve a fosforilação da enzima com a formação de 

uma ligação covalente entre o átomo de fósforo do composto organofosforado e o 

átomo de oxigênio do grupo hidroxila da serina da tríade catalítica. A subsequente 

reação de eliminação geralmente incluindo desalquilação ou desaminação do conjugado 

de fósforo produz tal forma a enzima que não pode ser reativada por antídotos 

conhecidos como oximas. O segundo mecanismo, inibição pseudo-irreversível da 

AChE, também inclui a formação de ligação covalente com o resíduo de serina; 

entretanto, neste caso, a enzima sofre reativação espontânea rápida. Este mecanismo é 

típico para derivados carbamatos e alguns compostos organofosforados. O terceiro 

mecanismo, inibição reversível, é normalmente típico para compostos de várias classes 

químicas que interagem com o sítio aniônico periférico; este último está envolvido em 

uma interação de linha-cruzada com o sítio ativo. Neste caso, a inibição ocorre devido à 

ligação de hidrogênio, empilhamento-π ou interação elétron-π. Este mecanismo é típico 

para a tacrina, derivados da galantamina, E2020, etc (TIKHONOVA, O. V. et al., 2011).

  



1.3.1. Análise estrutural da enzima AChE e o sítio PAS 

 

O sítio ativo periférico – PAS – foi provado ter uma estreita relação tanto com a 

hidrólise da acetilcolina (ACh) quanto para a cascata neurotóxica da DA através da 

agregação do peptídeo β-amiloide (Aβ) induzido pela AChE (CHEN, Y.  et al., 2012). 

Os estudos de ligantes da AChE demonstraram dois sítios de interação, o sítio 

ativo catalítico (CAS, sigla do inglês “Catalytic Anionic Site”) ao fundo da cavidade e o 

sítio aniônico periférico (PAS) próximo a entrada da cavidade. As estruturas 

tridimensionais dos complexos AChE-ligante revelam uma cavidade do sítio ativo 

estreita e profunda e indica que ligantes específicos para o sítio de acilação, na base da 

cavidade, devem primeiro atravessar o sítio periférico próximo a entrada da cavidade. 

Em estudos recentes na tentativa de esclarecer o papel do sítio periférico pela via 

catalítica da AChE, foi mostrado que ligantes que se ligam especificamente ao sítio 

periférico podem diminuir as taxas em que outros ligantes entram e saem do sítio de 

acilação, uma característica chamada de bloqueio estérico (MALLENDER, W. D.; 

SZEGLETES, T.; ROSENBERRY, T. L., 2000). 

Os inibidores da AChE ligam-se ao sítio ativo catalítico (CAS), ou ao sítio aniônico 

periférico (PAS), ou eles abrangem os dois sítios, assim, ocupando a maior parte da 

cavidade do sítio ativo. O sítio aniônico periférico na AChE, localizado na entrada da 

cavidade do sítio ativo, engloba a sobreposição de sítios de ligação para ativadores 

alostéricos e inibidores. Os inibidores do PAS, como já mencionado, limitam a taxa 

catalítica por bloqueio estérico e eletrostático do ligante trafegando através da cavidade 

e alterando a conformação do sítio ativo. Estudos estruturais e mutagênicos revelaram o 

papel funcional dos resíduos Tyr70, Asp72, Tyr121, Trp279 e Tyr334 no PAS. Um 

aglomerado de resíduos hidrofóbicos que interagem com o PAS da enzima e ocluem 

estericamente o acesso do substrato ao sítio catalítico (BOURNE, Y.  et al., 2006). 

Vários estudos iniciais forneceram evidências de que alguns inibidores da AChE 

ligam-se no sítio catalítico (inibidores competitivos) enquanto outros podem influenciar 

os parâmetros do estado estacionário por associação com um sítio alostérico remoto a 

partir do sítio ativo. Os inibidores do PAS inibem a catálise através de uma combinação 

de bloqueio estérico dos ligantes entrando e deixando a cavidade e por alteração 

alostérica da conformação da tríade catalítica e de sua eficiência. Evidências para as 

funções não catalíticas da AChE sugeriram que o PAS, além de seu papel na regulação 

alostérica da hidrólise catalisada pela AChE da acetilcolina liberada, também medeia a 



associação de proteínas heterólogas que contribuem para o reconhecimento da célula e 

processos de adesão durante a sinaptogênese e para a nucleação dos peptídeos amiloide 

durante o aparecimento da doença de Alzheimer (BOURNE, Y.  et al., 2003). 

 

1.3.2. Deposição do peptídeo β-amiloide e agregação 

 

A agregação é o resultado de alterações em proteínas como em peptídeos 

amiloides ou devido às reações químicas de proteínas com açúcares como na diabetes. 

Como a agregação é uma propriedade comum de qualquer cadeia polipeptídica, os 

agregados nativos e amiloides podem ser vistos a partir de uma origem comum da 

população de moléculas parcialmente desdobradas e de interconversão. Certo número 

de severas patologias humanas é baseado na deposição extracelular de agregados de 

proteínas insolúveis conhecidas como fibrilas amiloides. Portanto, pode haver vários 

tipos de agregados, incluindo agregados desordenados e amorfos, mas as fibrilas 

amiloides são mais características (NAEEM, A.; FAZILI, N. A., 2011). 

Em adição a sua atividade catalítica, a AChE tem sido considerada, 

recentemente, como uma importante chaperona para a agregação Aβ. O evento do 

dobramento/enovelamento de proteínas é principalmente controlado por chaperonas 

moleculares, mas por elas mesmas não há um aumento das taxas de etapas individuais 

no dobramento de proteínas, ao invés disso, elas aumentam a eficiência do processo 

global reduzindo a probabilidade de reações concorrentes, particularmente, a agregação 

(NAEEM, A.; FAZILI, N. A., 2011). 

A AChE está colocalizada com o Aβ nos depósitos difusos pré-amiloides, placas 

senis maduras e vasos sanguíneos no cérebro de pacientes com a DA. Os estudos 

também descobriram que a quantidade total e atividade da AChE em cérebros com a 

doença é reduzido, enquanto que aquelas enzimas nas placas amiloides estão 

aumentadas. Além disso, estudos in vitro revelaram que a AChE é capaz de induzir a 

agregação Aβ e formar complexos estáveis AChE-Aβ que são mais tóxicos que os Aβ 

agregados. Portanto, acredita-se que o incremento do local da AChE em áreas 

específicas do cérebro é culpado por desencadear a agregação Aβ e deposição e, 

eventualmente, causa eventos neuropatológicos e comportamentais em pacientes com a 

DA. Entretanto, o mecanismo de interação AChE-Aβ não foi definido claramente. O 

sítio aniônico periférico (PAS) na AChE foi determinado a ser o sítio de ligação do Aβ. 



A AChE é pensada induzir a agregação Aβ através do PAS por mediar interações 

eletrostáticas com a área catiônica do Aβ. Recentemente, a estratégia do ligante 

bivalente foi usada para desenvolver inibidores da AChE como efeito de ligação duplo, 

visando o sítio ativo catalítico e o periférico. Tais inibidores podem melhorar o déficit 

cognitivo elevando os níveis de ACh e atrasando a formação das placas amiloides em 

modelos de DA (HOU, L. N.  et al., 2014). 

 

1.4. Inibidores da AChE 

 

Os inibidores da AChE pertencem a diferentes classes químicas tais como, 

piperidina, tetra-hidro-acridina, tetrahidroazepina e carbamatos. Assim, é importante 

saber os principais parâmetros da classe diversa de inibidores da AChE, atuando neste 

alvo (GUPTA, S. et al., 2011). 

Os inibidores da AChE não atacam a causa da doença que cria a 

neurodegeneração, ao invés disso, eles são os responsáveis por prevenirem o progresso 

da doença. A administração de inibidores da AChE representa uma proposta para o 

tratamento da DA desde a sua correlação com a enzima e a formação do peptídeo β-

amiloide (Bazzini, P.; Wermuth, C. G., 2008).  

 Existem quatro fármacos atualmente disponíveis para o tratamento da doença de 

Alzheimer: galantamina, rivastigmina, donepezil e memantina. Os três primeiros são 

inibidores da AChE enquanto a memantina não é. A memantina é um antagonista não-

competitivo de N-metil-D-aspartato (NMDA) e atua na melhoria moderada na memória 

e funções cognitivas (ROY, K. K. et al., 2008 &  MEHTA, M. et al., 2012). 

 A fisostigmina, também conhecida como Eserina, foi o primeiro inibidor da 

acetilcolinesterase investigado para o tratamento da doença de Alzheimer. Este inibidor 

é normalmente usado para o tratamento do glaucoma. Por ele também ser um inibidor 

reversível da AChE, capaz de atravessar a barreira hemtoencefálica, ele foi testado  para 

o tratamento da DA (MARQUES, L. A.  et al.,2011). Ela é isolada das sementes de 

Physostigma venenosum como um alcaloide vegetal parassimpatomimético. Embora ela 

seja capaz de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE), ela tem uma meia-vida 

curta e um estreito índice terapêutico. Ela também tem muitos efeitos colaterais tais 

como náusea, vômitos, dores de cabeça, diarreia e tontura. A fisostigmina estava em uso 

para myasthenia gravis, glaucoma e esvaziamento gástrico retardado. No entanto, o 



fármaco não foi aprovado e foi abandonado para o uso em doença de Alzheimer devido 

a suas desvantagens mencionadas acima. Os novos fármacos provaram ser mais efetivos 

com um menor perfil de efeitos colaterais (MEHTA, M. et al., 2012). 

 Os fármacos como a rivastigmina, donepezil, galantamina e tacrina são 

inibidores de serina hidrolase humana e foram aprovados para o uso clínico. O alvo 

preferencial destes fármacos é a enzima AChE e seu uso é indicado para a demência 

associada a doença de Alzheimer. 

 A tacrina (Cognex) foi o primeiro fármaco aprovado para o tratamento da 

doença de Alzheimer em 1993, sendo um inibidor reversível de ação central da AChE. 

Ela é um potente inibidor tanto da AChE quanto da butirilcolinesterase (BuChE). No 

entanto, o uso generalizado da tacrina foi limitado uma vez que causou um número de 

efeitos colaterais incluindo náusea, vômito, tontura, diarreia, convulsões e síncopes. 

Além disso, a administração e a complacência foram desafiadoras devido a um regime 

posológico de quatro vezes por dia por causa de sua meia-vida curta. Ainda, para 

pacientes que usavam o fármaco era requerido um periódico monitoramento sanguíneo 

devido à hepatotoxicidade. Finalmente, a tacrina foi descontinuada devido a referida 

toxicidade ao fígado que foi pensado ser causado por sua afinidade a BuChE e por causa 

da menor toxicidade, fármacos com tolerância melhor com uma programação mais fácil 

de dosagem foram aprovados (MEHTA, M. et al., 2012 &MARQUES, L. A.  et al., 

2011). 

 A tacrina (1,2,3,4-tetrahidroacridina) estabelece fortes interações com o sítio de 

ligação de colina da AChE, porém não estabelece interações com o sítio periférico. 

Existe uma interação do tipo empilhamento-π entre o anel quinolínico da tacrina e o 

anel indólico do aminoácido Trp84. O átomo de nitrogênio protonado do anel 

quinolínico do tautômero da tacrina estabelece ligação de hidrogênio diretamente com a 

carbonila da cadeia principal do aminoácido His440, componente da tríade catalítica, e 

ainda, o anel quinolínico dispõe-se paralelamente e em contato com o grupo fenil do 

aminoácido Phe330. 

O donepezil (Aricept) foi aprovado em 1996 para o tratamento da doença de 

Alzheimer de leve a moderada. É um inibidor reversível da AChE baseado em 

piperidina com uma significante baixa afinidade para a BuChE. Cogita-se também de 

este fármaco ter um mecanismo de ação adicional que não seja apenas como um 

inibidor de acetilcolinesterase. Acredita-se que o donepezil não só atue apenas ao nível 

neurotransmissor, mas também a um nível molecular e celular em quase todos os 



estágios envolvidos com a patogênese da doença de Alzheimer. Isso inclui, mas não 

limitados a isso, induzir uma isoforma neuroprotetora da AChE, bloqueando vários 

aspectos da cascata de excitotoxicidade induzido pelo glutamato abrandando os efeitos 

de estresse oxidativo e reduzindo a expressão de citocinas inflamatórias. O donepezil é 

aprovado para uso em doença de Alzheimer brando, moderada e severa, mas não para 

outras formas de demência. Isso mostrou alguns benefícios no comprometimento 

cognitivo leve, mas não está aprovado para esta indicação (MEHTA, M. et al., 2012 

&MARQUES, L. A.  et al., 2011). 

Os três segmentos de donepezil [R,S-1-benzil-4-(5,6-dimetoxi-1-indanon-2-il)-

metilpiperidina] interagem ao longo de toda a extensão do sítio ativo da AChE, 

estabelecendo com esta enzima interações específicas, sendo que algumas destas 

interações são intermediadas por moléculas de água. O Donepezil interage com a 

enzima utilizando os grupos: i) benzílico; ii) nitrogênio piperidínico e iii) dimetoxi 

indanona. Este fármaco estabelece interações principalmente por empilhamento-π com 

resíduos de aminoácidos aromáticos presentes no sítio ativo enzimático, além de 

interações hidrofóbicas.  

A interação com o sítio de ligação de colina ocorre pela interação do grupo 

benzílico da molécula de donepezil com o grupo indol do aminoácido Trp84, presente 

na cavidade enzimática. O donepezil não interage diretamente com a tríade catalítica 

(Ser200, His440 e Glu327), a não ser por intermédio de moléculas de água. Na região 

mediana da cavidade enzimática, localizada entre o sítio de ligação de colina e o sítio 

periférico, o átomo de nitrogênio piperidínico do ligante, contendo carga positiva, 

estabelece uma interação cátion-π com o grupo fenil do aminoácido Phe330 da cavidade 

enzimática. Adicionalmente, o resíduo Tyr334 forma com Phe330 e o anel piperidínico 

de donepezil um domínio do tipo “cálice”. 

Portanto, a interação com Phe330 representa um sítio adicional de ligação 

quaternária, de significância funcional, na região mediana da cavidade do sítio ativo. No 

sítio periférico, o anel de indanona interage com o grupo indólico do aminoácido 

Trp279, através de uma clássica interação de empilhamento-π. 

 A rivastigmina (Exelon) é uma molécula pequena e tem fácil permeabilidade a 

barreira hematoencefálica. É um inibidor da AChE pseudo-irreversível do tipo 

carbamato. Ela também tem propriedades inibitórias para a BuChE e para a AChE. A 

rivastigmina foi aprovada pata o tratamento da doença de Alzheimer de leve a moderada 

no ano 2000 e desde então ganhou aprovação para demências relacionadas com 



Parkinson. Em 2007, a rivastigmina foi reformulada para a entrega através de um 

sistema transdérmico. Isso resultou em uma significante diminuição de efeitos colaterais 

gastrointestinais comparados a cápsula oral. Ele é adequado para ser convertido para um 

sistema de entrega porque ela é uma molécula pequena (<300 Da em tamanho) e é tanto 

lipofílica quanto hidrofílica (MEHTA, M. et al., 2012 &MARQUES, L. A.  et al., 

2011). 

 Após se ligar ao sítio ativo da AChE, a rivastigmina é metabolizada em duas 

partes, uma chamada meio carbamil e a outra chamada NAP. A porção carbamil da 

rivastigmina é posicionada para fazer duas ligações de hidrogênio com os nitrogênios da 

amida dos resíduos Ala201 e da Gly119, assim como fazem contatos de van der Waals 

com os resíduos de Phe288 e Phe290. O NAP, a segunda parte da rivastigmina, faz 

ligações de hidrogênio com três moléculas de água e com o nitrogênio da amida do 

resíduo da Gly118, assim como fazem contatos de van der Waals com o Trp84 e com a 

Phe330. 

A ação terapêutica da galantamina (Nivalin, Razadyne, Razadyne ER, Reminyl, 

Lycoremine) foi relatada para ser produzida principalmente pela sua ação de 

sensibilização em receptores nicotínicos de acetilcolina ao invés de melhoria geral 

colinérgica devido à inibição da AChE. A galantamina foi aprovada para o tratamento 

da doença de Alzheimer de leve a moderada em fevereiro de 2001, sendo o fármaco 

mais recentemente aprovado para o tratamento da DA (MEHTA, M. et al., 2012 

&MARQUES, L. A.  et al., 2011). 

A estrutura cristalográfica do complexo AChE-galantamina revelou que esse 

inibidor está situado no fundo da cavidade do sítio ativo da enzima e interage com o 

Trp84. Apenas uma ligação de hidrogênio direta é formada entre o inibidor e a cadeia 

lateral de um dos resíduos, e esta ligação ocorre entre o grupo hidroxila do inibidor e o 

Glu199. Uma segunda interação é possível entre o hidrogênio da Ser200 e o grupo O-

metóxi da galantamina, mas uma melhor forma de ligação seria uma ligação bifurcada 

com a His440 da tríade catalítica. O resto das possíveis ligações de hidrogênio envolve 

moléculas de água ligadas à enzima. A associação relativamente apertada observada 

para este inibidor da AChE ganha uma favorável contribuição entrópica (energia livre 

de ligação) devido à natureza rígida do inibidor e ao deslocamento de algumas 

moléculas de água presentes na estrutura nativa (DOUCET-PERSONENI, C.  et al., 

2001). 

 



1.5. Acetilcolinesterase humana 

 

A AChE humana (hAChE) consiste de três sítios principais: a tríade catalítica – 

um sítio ativo aniônico, um sítio ativo periférico (PAS) e uma longa e estreita cavidade 

hidrofóbica que conecta o sítio aniônico e o PAS. A tríade catalítica é composta da 

Ser203 (um resíduo reativo cataliticamente), His447 e Glu334, todos estão posicionados 

no sítio ativo aniônico. O PAS que contém o amino quaternário positivo da ACh 

envolve vários resíduos aromáticos Tyr72, Asp74, Trp86, Tyr124, Trp286 e Tyr341. 

Sua função é guiar a orientação da parte carregada do substrato no sítio ativo e também 

oferece um sítio de ligação putativo para inibidores alostéricos. 

Existem 14 resíduos aromáticos (Tyr72, Trp86, Phe123, Tyr124, Tyr133, 

Trp236, Trp286, Phe295, Phe297, Tyr337, Tyr341, Phe338, Trp439 e Tyr449) que 

revestem a cavidade hidrofóbica. Estes 14 aminoácidos são bem conservados entre 

espécies diferentes e o Trp86 é altamente importante para a ligação da ACh uma vez 

que a mutação resulta em diminuição de 3000 vezes na reatividade (AMBURE, P.; 

KAR, S.; ROY, K., 2014). 

A cavidade aromática no sítio ativo é aproximadamente 20 Å de profundidade e 

penetra a meio caminho da hAChE. A interação entre a enzima hAChE e conhecidos 

inibidores potentes tais como o donepezil ou a tacrina é caracterizada por interações π-

cátion entre os resíduos aromáticos conservados (especialmente o Trp86) e átomos 

protonados desses inibidores. Além disso, interações de empilhamento-π entre os 

resíduos aromáticos acima mencionados e os grupos aromáticos presentes nos 

inibidores e as interações iônicas entre o aniônico Asp74 e os átomos protonados dos 

inibidores desempenham uma função vital na ligação receptor-ligante. 

A maioria dos ligantes é colocada na base da cavidade hidrofóbica, enquanto que 

ligantes maiores, como o donepezil, estendem-se até a abertura da cavidade. 

Notavelmente, os ligantes que ligam a ambos os sítio aniônico e PAS são conhecidos 

como inibidores do sítio duplo de ligação. 

 

1.5.1. A estrutura cristalográfica da acetilcolinesterase humana em 

complexo com o donepezil 

 

Recentemente resolvida, Cheung e colaboradores (CHEUNG, J.  et al., 2012) 

mostraram que o donepezil liga-se de forma diferente a AChE humana em comparação 



a enzima de Torpedo californica demonstrando, assim, como a enzima humana é mais 

precisa para o estudo de ligação de fármacos. Demonstraram também que a ligação do 

donepezil a AChE humana é mais complexa e envolve resíduos que alcançam todo o 

comprimento da cavidade do sítio ativo.  

O donepezil é uma mistura racêmica de enântiomeros R e S e ambas ligam-se a 

AChE humana com afinidades similares e o enantiômero R, após um refinamento, 

produziu uma melhor adequação a densidade eletrônica do que o enantiômero S, 

portanto, o modelo cristalográfico contém apenas a forma R (CHEUNG, J.  et al., 

2012). 

A porção 5,6-dimetóxi-1-indanona está cercada pelos resíduos Tyr72, Leu289 e 

Trp286 através de interações hidrofóbicas na entrada da cavidade do sítio de ligação. 

Entre as interações realizadas, o grupo indanona forma uma interação de empilhamento 

π com o anel indol do Trp286 no PAS, enquanto que o grupo 5,6-dimetóxi interage com 

a Leu289 e com o Trp286 através de interações hidrofóbicas. O grupo carbonila da 

porção 5,6-dimetóxi-1-indanona, como um aceitador, forma uma interação de ligação de 

hidrogênio com o grupo NH da Phe295 (Figura 7). Esta interação do grupo carbonila 

pode parecer, inicialmente, intrigante tendo em vista o fato de que um homólogo do 

donepezil, que não possuía este grupo, foi relatado como sendo inativo. As sugestões 

baseadas na estrutura relatam que a interação feita pelo grupo carbonila do inibidor 

ajuda a orientar a porção indanona a fazer interações favoráveis com o anel indol do 

Trp286. No composto homólogo que não possui o grupo carbonila, a porção indanona 

seria menos restrita e faria, consequentemente, uma fraca interação com o Trp286 

(KRYGER, G.; SILMAN, I.; SUSSMAN, J. L., 1999). 

 



 

Figura 7. Estrutura cristalográfica da AChE humana em complexo com o donepezil. Os 

resíduos de aminoácidos em destaque alcançam todo o comprimento da cavidade do sítio ativo. 

 

A região no meio da cavidade do sítio de ligação da enzima AChE humana é 

muito estreita e hidrofóbica com a presença de resíduos de aminoácidos com anéis 

aromáticos (Tyr124, Tyr337 e Phe338). 

Próximo ao fundo da cavidade do sítio de ligação, uma face do anel benzeno 

exibe uma clássica interação de empilhamento-π com o anel indol do resíduo Trp86, 

ocupando, assim, o sítio de ligação para ligantes quaternários. 

Dados estruturais da enzima acetilcolinesterase humana em complexo com 

fármacos anti-doença de Alzheimer estiveram disponíveis apenas recentemente e têm 

mostrado o quão importante é analisar os complexos formados com a enzima humana 

em relação a AChE de outras espécies. Em suma, a enzima humana é um melhor 

modelo de partida do que a enzima de Torpedo californica para o desenvolvimento de 

fármacos baseados na estrutura, modelagem, docking e cálculos de dinâmica molecular 

(CHEUNG, J.  et al., 2012). 

 

1.6. Screening virtual baseado na similaridade e múltiplos métodos de busca 

 

Os custos sempre crescentes da descoberta de fármacos resultaram no 

desenvolvimento de muitas técnicas para screening virtual. Uma das técnicas mais 

simples e mais amplamente utilizada é as busca por similaridade em que uma conhecida 

estrutura bioativa de referência é procurada em uma base de dados para identificar as 

moléculas mais similares, uma vez que essas são as mais prováveis de exibir 

bioatividade de interesse (HOLLIDAY, J. D.  et al., 2011) 



 O screening virtual usando tanto técnicas baseadas na estrutura e no ligante é 

hoje uma parte integrante do processo de descoberta de fármacos. Os métodos baseados 

na estrutura exigem o conhecimento sobre a estrutura tridimensional do alvo, enquanto 

que as abordagens baseadas no ligante usam a informação de no mínimo um ligante 

conhecido. O método de escolha muitas vezes depende da quantidade de informação 

que está disponível. Quando possível, tanto os métodos baseados na estrutura quanto no 

ligante podem ser usados juntos. Muitas vezes, isso é feito de uma forma sequencial 

filtrando o número de compostos em cada etapa. Um método comum é o docking 

molecular, isto é, o ajuste de moléculas ligantes dentro do sítio ativo de uma proteína 

para predizer a afinidade de ligação. Outras estratégias envolvem o screening em bases 

de dados de compostos por correspondências em sítios farmacofóricos que, por sua vez, 

são considerados importantes para a atividade biológica e para o screening por 

similaridade baseados no princípio que compostos com as mesmas formas moleculares 

têm propriedades similares (SVENSSON, F.; KARLEN, A.; SKOLD, C., 2012). 

 

1.6.1. Similaridade 

 

Uma estratégia comumente aplicada durante o processo de triagem virtual 

baseada em ligantes consiste na busca por similaridade. O princípio da propriedade de 

similaridade preconiza que moléculas estruturalmente similares possuem alta 

probabilidade de compartilharem também propriedades físico-químicas e atividades 

biológicas semelhantes (HENDRICKSON, J. B., 1991). Entretanto, a similaridade e 

dissimilaridade entre estruturas químicas não são assim objetivamente definidas. 

Existem várias relações entre a estrutura e a atividade que demonstram que compostos 

similares podem ter atividades biológicas diferentes (KUBINYI, H., 2002). 

 Kubinyi, H. (2002), em seu trabalho sobre a similaridade química e atividades 

biológicas afirma que simples mudanças bioisostéricas de átomos e grupos em alguns 

compostos biologicamente ativos podem resultar em efeitos inesperados, alguns desses 

efeitos incluem até novos modos de ação. O que deve ser levado em consideração sobre 

a similaridade e a diversidade de moléculas é sua dependência em relação à estrutura 

alvo tridimensional, assim como as propriedades do sítio de ligação do alvo biológico, 

ou seja, sua complexação ao receptor biológico. 



 As buscas por similaridade consistem em uma das estratégias de screening mais 

simples e com menor gasto computacional. Na aplicação desta estratégia, como em 

qualquer busca baseada em ligantes, o ponto de partida corresponde à seleção de uma 

ou mais moléculas com atividade biológica conhecida, essas são chamadas estruturas-

alvo ou de referência, e através da triagem em bases de dados de moléculas virtuais é 

possível filtrar moléculas que são estruturalmente mais similares às de referência. A 

lista de moléculas resultante da triagem distingue as moléculas mais prováveis de exibir 

propriedades similares às da(s) estrutura(s) de referência, tornando-as naturalmente em 

candidatas para testes biológicos. Assim, se o princípio de similaridade é aplicável, um 

conjunto de moléculas que ainda não foi testado para atividade biológica, mas que 

compartilha similaridade estrutural a uma ou mais moléculas bioativas de referência, 

apresenta, portanto, alta probabilidade de fornecer substâncias também bioativas 

(WILLETT, P., 2006). 

Do ponto de vista prático, para efetuar a comparação entre duas moléculas é 

necessário empregar um padrão de medida, também conhecido como coeficiente de 

similaridade, o qual quantificará o grau de semelhança entre as entidades químicas 

avaliadas. Existem inúmeros coeficientes de medida (Tabela 3), sendo que o mais 

empregado em triagens virtuais é o coeficiente de Tanimoto. Nos coeficientes de 

similaridade, o termo “a” representa o número de características presentes em uma 

molécula A e ausente em uma molécula B, o termo “b” representa o número de 

características presentes em B, mas ausentes em A, o termo “c” representa o número de 

características comuns às moléculas A e B. Outro termo aparece nas fórmulas de 

medidas de similaridade que é o termo “d”, este termo representa o número de 

características que está ausente em ambas as moléculas (Gasteiger, J.; Engel, T., 2003). 

 

Tabela 2. Expressão de alguns coeficientes de similaridade. 

Coeficiente Expressão 

1. Coeficiente de combinação simples  

2. Tanimoto, Jaccard  

3. Dice, Sorensen, Czekanowski, 

Hodgkin-Richards 
 

4. Cosine, Ochiai, Carbo  



5. Russell/Rao  

6. Rogers/Tanimoto  

7. Baroni-Urbani/Buser 
 

8. Kulczynski-2 

 

 

Para as medidas de similaridade, considerando-se duas moléculas A e B, para 

cada uma delas uma sequência de “bits” é construída. Cada “bit” indica a presença ou 

ausência de uma característica estrutural específica (“fingerprint”) da molécula. Um 

“fingerprint” de uma estrutura química identifica uma molécula particular através de 

suas características especiais, da mesma maneira como uma impressão digital identifica 

um indivíduo (GASTEIGER, J.; ENGEL, T., 2003). Assim, através de seus “bits”, duas 

moléculas podem ser comparadas de acordo com seu grau de similaridade (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Na representação binária, o n° 1 representa uma característica presente, e o n° 0 uma 

característica ausente, seja nas estruturas A ou B. O número de “bits” em A indica as 

características presentes em A e o número de “bits” em B as características presents em B. Os 

“bits” em C indicam as características comuns às estruturas A e B. 

 

O coeficiente de Tanimoto, por exemplo, fornece valores de comparação na 

faixa de 0 (zero) a 1. O valor de 0 (zero) significa que não há similaridade entre as 

moléculas comparadas, já o valor de 1 denota 100% de similaridade, ou seja, como as 

características moleculares mapeadas representam um “fingerprint”, o valor máximo de 

1 garante a comparação de uma molécula a ela mesma ou a seu enantiômero. Através do 

coeficiente de Tanimoto, calcula-se a razão do número de características comuns entre 

as moléculas, pelo número total de características presentes em ambas, subtraído pelo 

número de características comuns (Tabela 2). Um aspecto importante dessa medida é a 

sua ênfase sobre a presença de características comuns (BALDI, P.; NASR, R., 2010). 



O resultado de uma busca por similaridade é, basicamente, uma lista de 

moléculas ranqueadas de acordo com o coeficiente de medida empregado, seguindo 

uma ordem de similaridade em relação à(s) molécula(s) de referência. Para o coeficiente 

de Tanimoto, quanto mais próximo seu índice do valor de 1, mais similar é a molécula 

avaliada. Normalmente, os valores de similaridade acima de 0.7 são mais 

representativos, como por exemplo, entre a molécula referência A e os compostos C e D 

(Figura 9), os quais são derivados da molécula referência e apresentam, basicamente, 

diferenças entre heteroátomos e substituintes. Índices pouco abaixo de 0.7, 

normalmente, selecionam moléculas que podem apresentar não somente diferenças em 

relação aos substituintes, mas também em relação às mudanças no núcleo de 

heterociclos em relação à molécula referência A, como por exemplo, o composto E 

(Figura 9). Já índices muito baixos, normalmente, indicam moléculas muito distintas da 

molécula referência e com poucas características em comum, como por exemplo, o 

composto F (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Comparação da similaridade molecular entre a molécula-alvo e outras estruturas 

através do índice de Tanimoto (ST). 

 

Dada a importância atual das técnicas de triagem por similaridade no 

planejamento de fármacos, há muito interesse no uso e desenvolvimento de medidas de 

similaridade baseadas em “fingerprints” 2D, os quais focam na presença ou ausências 

de fragmentos moleculares nas moléculas avaliadas. Entretanto, vale ressaltar que 

existem outros tipos de representação estrutural sugeridos para o cálculo de similaridade 

intermolecular, entre eles está a representação por propriedades físico-químicas, 



gráficos químicos, índices topológicos, padrão farmacofórico 3D, dentre outros 

(WILLETT, P., 2006). 

 

1.6.2. Farmacóforo 

 

O conceito de farmacóforo foi introduzido pela primeira vez em 1909 por 

Ehrlich (EHRLICH, P., 1909) que definiu o farmacóforo como uma entidade molecular 

que contém as características essenciais responsáveis por uma atividade biológica de um 

fármaco. Após um século de desenvolvimento, o conceito básico de farmacóforo 

permanece inalterado, mas o seu significado intencional e faixa de aplicação tem se 

expandido consideravelmente (YANG, S. Y., 2010). 

Desta forma, o farmacóforo pode ser definido como um conjunto de atributos 

funcionais (como características eletrônicas e estéreas) essenciais que permitem que 

uma molécula ligante interaja com um alvo-receptor específico, assim desencadeando 

ou bloqueando sua resposta biológica (BUREAU, R.  et al., 2002; DROR, O.  et al., 

2009; WERMUTH et al., 1998). Algumas características típicas de farmacóforos são 

grupos hidrofóbicos, aromáticos, aceitadores de ligação de hidrogênio, doadores de 

ligação de hidrogênio, cátions, ânions. Essas características precisam combinar 

diferentes grupos químicos com propriedades similares, contribuindo para identificar 

novos ligantes. 

A modelagem do farmacóforo é um método muito útil para identificar novos 

fármacos em potencial, e é um mecanismo eficaz para o método de screening virtual. O 

sucesso dessa metodologia dependerá da precisão e da especificidade do farmacóforo 

obtido (BUREAU, R.  et al., 2002). A modelagem farmacofórica gera um modelo para o 

desenvolvimento de futuros fármacos. 

 Na ausência de uma estrutura alvo-receptor conhecida, o farmacóforo pode ser 

identificado a partir de um conjunto de ligantes que apresentem alguma atividade para 

interagir com o alvo-receptor (DROR, O.  et al., 2009). Uma vez que é extraído de um 

conjunto de ligantes, o farmacóforo pode ser usado como um modelo para a construção 

de outras moléculas que possam realizar a mesma atividade, pois ele é baseado na 

premissa de que diferentes grupos químicos podem apresentar os mesmos tipos de 

interação com uma proteína, agrupando-se em uma mesma categoria de grupo 

farmacofórico. 



Nas últimas décadas, muitos esforços têm sido feitos não apenas na modificação 

de inibidores da AChE existentes, mas também na descoberta de potenciais estruturas 

novas por técnicas de descoberta de fármacos auxiliado pelo computador. E é, tembém, 

diante dessa hipótese que este trabalho será baseado. 

 

1.6.3. Outras técnicas de quimioinformática 

 

Na descoberta de fármacos, as técnicas de quimioinformática tais como o 

screening virtual, modelagem de farmacóforo, relação quantitativa de estrutura-

atividade (QSAR), data mining, etc., são de grande importância, sendo 

consideravelmente precisos bem como na economia de tempo e custo. 

Vários métodos computacionais têm sido aplicados para identificar inibidores da 

AChE. Muitos exemplos de modelos de farmacóforo, QSAR, busca por similaridade, 

topologia molecular e abordagens de docking têm mostrado sua aplicabilidade em 

métodos de screening virtual baseado no ligante e na estrutura para atingir esse objetivo 

(HAWKINS, P. C. D.; SKILLMAN, A. G.; NICHOLLS, A., 2007).  

Como parte deste estudo, foram exploradas ambas as abordagens para screening 

virtual baseadas no ligante e na estrutura da enzima AChE. As abordagens baseadas no 

ligante envolviam as buscas feitas por similaridade a um ligante ativo da AChE, 

enquanto que o docking molecular foi usado como uma abordagem baseada na estrutura 

da enzima AChE. A decisão mais importante na busca por similaridade diz respeito à 

escolha da molécula de referência. Frequentemente, se faz o uso de um composto 

potente de uma série de inibidores conhecidos. As seguintes ferramentas para screening 

virtual foram usadas para este estudo: (i) docking molecular usando o programa GLIDE 

5.5 e GOLD 5.2.2, (ii) busca por similaridade usando o programa ROCS e o programa 

EON para buscas baseadas na similaridade eletrostática e (iii) Discovery Studio 4.0 para 

a derivação do padrão farmacofórico e screening virtual. 

No desenvolvimento de novos compostos, o desenvolvimento baseado na 

estrutura, tal como o docking molecular, pode ser aplicado baseado na estrutura 

cristalográfica disponível da AChE em complexo com inibidores. Simulações de 

docking molecular têm sido utilizadas com sucesso em muitos projetos de química 

medicinal fazendo delas ferramentas valiosas na descoberta de fármacos (BERG, L.  et 

al., 2011). 



Nos últimos anos, muitas ferramentas diferentes foram desenvolvidas e 

empregam diferentes representações de propriedades moleculares e que muitas vezes 

têm diferentes características de velocidade e precisão. Os métodos tridimensionais 

usam as coordenadas atômicas da estrutura do ligante para calcular as pontuações da 

similaridade baseada na forma. O ROCS usa funções de Gaussian para representar a 

forma molecular. As moléculas são, então, sobrepostas maximizando a sobreposição de 

volume das estruturas sendo comparadas e a similaridade tridimensional é expressa 

numericamente usando uma medida de Tanimoto. Enquanto o ROCS se concentra nas 

sobreposições químicas e de forma, o programa EON compara campos eletrostáticos 

calculados da equação de Poisson-Boltzmann.  

2. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento de fármacos inibidores da AChE (iAChE) segue a 

descoberta de que as vias colinérgicas no cérebro são comprometidas na doença de 

Alzheimer. Assim, o tratamento com iAChE é uma forma de impedir a progressão da 

doença. Atualmente, a modelagem molecular, incluindo variados experimentos de 

screening ou triagem virtual, está se tornando uma importante ferramenta aplicada ao 

planejamento e desenvolvimento de fármacos para diversas doenças.  

 Os compostos selecionados nesta fase deste trabalho apresentaram ótimos 

resultados preliminares no que diz respeito à inibição da AChE e, possivelmente, ao 

ajuste em ambos os sítios da enzima. Além disso, eles ainda possuem desejáveis 

propriedades físico-químicas e farmacocinéticas, com grande potencial de atravessar a 

barreira hematoencefálica e atuarem no Sistema Nervoso Central. Pelos resultados de 

docking, os quais começam a serem validados e corroborados com os ensaios de 

atividade enzimática, todos os compostos selecionados devem ligar-se ao fundo da 

cavidade do sítio ativo, estendendo-se até o PAS. Eles ocupariam a cavidade de ligação 

de colina e interagiriam com os resíduos destes sítios. 

Pode-se concluir que o uso combinado de triagens virtuais por forma e 

eletrostática com métodos de docking pode ser bastante eficaz como 

metodologia/protocolo de seleção de compostos protótipos oriundos de uma grande 

coleção de compostos. Esta metodologia aqui combinada permitiu, ainda, a análise dos 

principais requisitos estruturais para a inibição da AChE, além de um aumento na 

afinidade de ligação e potência funcional. Todos os ligantes selecionados devem formar 



suas principais interações com o sítio ativo da enzima em três principais subestruturas 

ou grupamentos, assim como acontece com o donepezil.  

Os compostos testados exibiram boas atividades nos ensaios de inibição da AChE e 

seus valores de IC50 estão situados na faixa de baixo micromolar, entre 1,88 a 3,18 μM. 

Estes resultados, além das modificações químicas ora propostas in silico para estes 

inibidores protótipos, apontam para o desenvolvimento de uma nova e promissora série 

de potentes anticolinesterásicos, contendo propriedades de fármacos, as quais são ainda 

apropriadas para atuarem no Sistema Nervoso Central e interagirem com o peptídeo 

beta-amiloide, com vistas ao tratamento quimioterápico da doença de Alzheimer. 
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