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RESUMO 

 
MALUF, F. V. Estudos estruturais e de química medicinal aplicados às enzimas da via 

glicolítica de protozoários: enolase de Plasmodium falciparum e gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase de Trypanosoma cruzi. 2015. 151 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto 

de Física de São Carlos, Universidade de São Carlos, São Carlos, 2015. 

 

A melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos e farmacológicos aliados a 

métodos modernos de investigação tornaram possível a descoberta e o desenvolvimento 

de fármacos para diversas doenças e disfunções orgânicas em humanos. Os fármacos 

desenvolvidos atualmente são resultados de intensos esforços em pesquisa por equipes 

multidisciplinares, impactando diretamente na qualidade de vida das diversas populações 

no mundo. Nesse cenário, os grupos de pesquisas estabelecidos em Universidades com 

foco no planejamento de fármacos para doenças tropicais têm crescido. A Malária e a 

Doença de Chagas figuram com especial importância, a primeira pela expressiva 

mortalidade mundial, enquanto a segunda pela morbidade e seus impactos na população 

brasileira. O tratamento de ambas possui limitações que se agravam, seja pelo baixo 

número de opções terapêuticas, ou pelo desenvolvimento de cepas resistentes. As 

enzimas investigadas nesse doutoramento, enolase (PfEnolase) de Plasmodium 

falciparum e gliceraldeído‐3‐fosfato desidrogenase de Trypanosoma cruzi (TcGAPDH), 

são componentes da via glicolítica destes parasitas e são considerados alvos moleculares 

atrativos para o desenvolvimento de inibidores enzimáticos, dada a importância destas 

enzimas no processo de obtenção de energia do parasita. Os estudos fundamentam‐se 

na busca por modulação seletiva da atividade biológica dos alvos selecionados através 

do desenvolvimento de novas moléculas bioativas. O estabelecimento de protocolo de 

expressão e purificação para enzima Pfenolase permitiu sua obtenção em quantidade e 

pureza suficiente para condução de estudos cinéticos e de triagem biológica, com a 

identificação de cinco novas classes químicas bastante promissoras; além de ensaios de 

cristalização, que culminaram na determinação da enzima em diversos complexos 

cristalográficos. Os dados estruturais produzidos foram fundamentais para condução da 

abordagem computacional de triagem virtual, que permitiu a identificação de 31 moléculas 

candidatas a inibidoras de Pfenolase. Avanços significativos foram obtidos também com 

a enzima TcGAPDH, destacando-se as adaptações nos processos de obtenção da 

proteína recombinante e ensaio cinético, condução de ensaio de bioprospecção orientada 

com a identificação e caracterização da molécula isolada (tilirosídeo). Novas condições 

de cristalização foram identificadas e poderão ser empregadas no processo de obtenção 

de complexos cristalográficos futuros. Adicionalmente, desenvolveu-se uma ferramenta 

computacional, Kinecteasy, para processamento automatizado dos dados produzidos das 

etapas de triagem biológica. Os trabalhos integrados de biologia estrutural e química 

medicinal desenvolvidos contribuem significativamente para o avanço no processo de 

planejamento de novos inibidores para as enzimas selecionadas.   
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ABSTRACT 

 

MALUF, F. V. Structural studies and medicinal chemistry on glycolysis pathway 

of protozoan enzymes: enolase from Plasmodium falciparum and glyceraldehyde-3-

phosphate from Trypanosoma cruzi. 2015. 151 p. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Carlos, São Carlos, 2015. 

 

A better understanding of the pathophysiological and pharmacological mechanisms 

together with the modern research methods made possible the discovery and 

development of drugs for several humans’ diseases. The drugs currently developed 

are the result of intense efforts in research of multidisciplinary teams having as a direct 

consequence a remarkable impact on life quality of populations all over the world. In 

this scenario, research groups established at universities, with their focus on drug 

development for tropical diseases, are increasing. Malaria and Chagas disease 

deserve special attention, the former by the expressive world mortality, while the 

second by the morbidity and its impact on Brazilian population. Treatment for both has 

limitations, whether by the low number of therapeutic options, or by development of 

resistance. The target enzymes for this PhD project, enolase (PfEnolase) of 

Plasmodium falciparum and glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase from 

Trypanosoma cruzi (TcGAPDH), are essential components of glycolytic pathway and 

therefore related to the parasite energy production, thus, are considered attractive 

molecular targets for enzyme inhibitors development. Essentially, the proposed studies 

seek selective modulation of the target’s biological activity through the development of 

new bioactive molecules. The expression and purification protocols developed for 

Pfenolase have allowed us to obtain recombinant protein at suitable yield and purity 

for conducting screening assays, which has revealed five new chemical classes as 

Pfenolase inhibitors. Crystallization experiments were successfully conducted and 3D 

structure were determined for different complexes. Structural data was essential for 

performing the computational approach of virtual screening, which has allowed us to 

identify 31 inhibitor candidates for Pfenolase. Significant advances were obtained with 

TcGAPDH, highlighting the adaptations on recombinant protein protocol and kinetic 

assay. Assay-guided bioprospecting experiments were successfully performed with 

identification and characterization of isolated inhibitor (tiliroside). New crystallization 

conditions were identified and will be employed in future co-crystallization and soaking 

studies. Additionally, Kinecteasy, a computational tool, were developed for automated 

data processing of biological screening assays. The structure and medicinal chemistry 

studies presented here contribute significantly in the process of drug development for 

the selected enzymes.  

 

Keywords: Glycolysis. Structural biology. Molecular modeling. Enzyme inhibitor 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O processo de descoberta de fármacos 

Os esforços para o desenvolvimento de novos fármacos são historicamente 

recompensados com aumento de expectativa e qualidade de vida da população. 1-2 

Os fármacos desenvolvidos para os principais problemas de saúde dos seres 

humanos permitem a modulação do estado patológico reduzindo drasticamente as 

taxas de morbidade e mortalidade dessas doenças. Além disso, o desenvolvimento 

de alguns desses fármacos mudou significativamente o modo de investigação sobre 

os mecanismos fisiopatológicos bem como o tratamento das enfermidades (e.g., 

inibidores da enzima conversora de angiotensina e beta bloqueadores para controle 

hipertensão arterial; inibidores da HMG-CoA redutase para controle dos níveis das 

lipoproteínas séricas, etc.). 

Estimativas feitas a mais de uma década, indicavam que o tempo médio desde 

a concepção do projeto até o lançamento de um novo fármaco no mercado era de 8-

12 anos, com custo médio de 800 milhões de dólares.3 Estes valores não 

contabilizavam gastos inerentes aos estudos de fase clínica IV (pós aprovação do 

agente regulatório), custos financeiros e outros gastos relativos a órgãos regulatórios 

de outros países.4 Com os devidos ajustes realizados, esta estimativa que já foi 

superior a 1 bilhão de dólares,4 recentemente, bateu a marca de 2,6 bilhões de 

dólares.5 A exemplo, a farmacêutica Pfizer gastou entre 2000 e 2008 

aproximadamente 60 bilhões com seu setor de pesquisa e desenvolvimento, e neste 

período, teve apenas 9 novas entidades moleculares (NMEs, do inglês, new molecular 

entities) aprovadas, totalizando gastos superiores a 6 bilhões de dólares por NME.4 

A análise da evolução do número de NMEs aprovadas pelo órgão de 

regulamentação norte-americano (FDA, do inglês, US Food and Drug Administration) 

indica uma situação curiosa na qual, apesar dos intensos esforços, não houve 

aumento significativo no número de aprovações anuais nos últimos anos (Figura 1). 

Ademais, o incremento linear do acumulado de fármacos aprovados pelas principais 

indústrias farmacêuticas (Figura 2), desde 1950 até 2007, revela a dificuldade em 

elevar a produtividade no cenário atual, com aumento crescente da rigorosidade das 
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agências regulatórias,6-7 mesmo considerando os inúmeros avanços tecnológicos e 

científicos obtidos durante este período. 

 

Figura 1 - Número de NMEs aprovadas pelo FDA no período de 2005-2014.  
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 2 – Número acumulado de NMEs de três grandes indústrias farmacêuticas, na qual pode-se 
evidenciar a tendência linear no incremento das NMEs lançadas no mercado ao longo dos 
anos (1950-2007).  

 

 

Fonte: MUNOS, B.4 
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O processo de descoberta de fármacos emprega diversas ferramentas e 

abordagens modernas com potencial de aumentar significativamente o número de 

inovações farmacêuticas. No entanto, em um mercado cada vez mais competitivo, 

interesses financeiros pressionam e guiam as decisões e o futuro dos projetos de 

descoberta de fármacos, apresentando como impacto direto aumento no número de 

fármacos da categoria me-too (i.e., moléculas estruturalmente semelhantes ao 

fármaco referência) e declínio no número de moléculas inovadoras como novos 

agentes terapêuticos.8  

Esse cenário tem beneficiado a inclusão de instituições acadêmicas e institutos 

de pesquisa, financiados pela iniciativa pública, no desenvolvimento de projetos 

inovadores que não dependem da análise de risco por parte de investidores.9,10 

Devido as características peculiares, grandes avanços científicos podem ser 

realizados na academia sem a pressão e a necessidade de retorno financeiro, 

favorecendo o processo de inovação, a investigação de doenças negligenciadas e a 

formação de profissionais qualificados capazes de conduzir projetos científicos 

desafiadores.9 

1.2 Doenças Tropicais 

Dentre as diversas enfermidades que acometem a saúde humana, as doenças 

tropicais tornaram-se uma preocupação mundial por sua elevada prevalência, 

especialmente na população mais pobre.11 Consequência marcante do 

subdesenvolvimento e pobreza (falta de condições adequadas de higiene, habitação 

e acesso a serviços de saúde eficientes) as doenças tropicais apresentam elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade.11 Contudo, durante um longo período estiveram 

marginalizadas e pouco se evoluiu em termos de prevenção e tratamento, justificando 

o título de doenças tropicais negligenciadas (DTNs).11-12 

Dezessete infecções parasitárias são atualmente classificadas como DTNs 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS): doença de Chagas, tripanossomose 

africana, leishmaniose, esquistossomose, lepra, filariose, dengue, oncocercose, 

tracoma, raiva, úlcera de Burili, dracunculose, equinococose, teníase/cisticercose, 

trematodioses, helmintoses e treponematoses; e juntamente com outras doenças 
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tropicais afetam aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas.12 É importante mencionar 

que malária e tuberculose são doenças tropicais de grande impacto mundial, contudo, 

não fazem parte da lista atual de DTNs devido ao aumento significativo no número de 

iniciativas, investimentos e esforços aplicados para a prevenção e tratamento. 

O tratamento para grande maioria das DTNs é bastante limitado e ineficaz, 

sendo agravado pelo surgimento de cepas resistentes. 13-14 O investimento em P&D 

de novos fármacos para DTNs é significativamente reduzido quando comparado aos 

investimentos para as doenças não comunicáveis. Contudo, há uma tendência em 

diminuir essa discrepância através da associação entre empresas públicas e privadas 

(PPP, parcerias público-privadas)15 sendo grande parte dessas parcerias 

intermediadas pela OMS. 11,16  

As PPPs têm como objetivo principal desenvolver medidas eficazes para a 

prevenção e tratamento das DTNs. Os avanços científicos sobre as DTNs ocorreram 

majoritariamente na academia e instituições de pesquisa públicas, financiadas por 

organizações não governamentais com destaque para o Drugs for Neglected 

Diseases initiative (DNDi), Medicines for Malaria Venture (MMV) e Wellcome Trust. 

Nesse contexto, destaca-se o importante papel dos grupos de pesquisa no Brasil, 

entre eles, o Laboratório de Química Medicinal e Computacional do Instituto de Física 

de São Carlos – USP; o qual aplica seus esforços para o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre os mecanismos moleculares e identificação de moléculas 

bioativas que servirão para o desenvolvimento de fármacos para o tratamento de 

DTNs.  

1.2.1 Malária 

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitidos 

pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. O P. falciparum é o agente etiológico 

responsável pela forma mais severa desta parasitose.17 A distribuição geográfica da 

malária revela relação direta com a pobreza e o grau de desenvolvimento das 

populações afetadas. Nesse cenário, destaca-se a elevada prevalência na região 

tropical do planeta (Figura 3). Em 2013, aproximadamente, 584.000 de pessoas 
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morreram vítimas de malária.18 Atualmente, mais da metade da população mundial 

vive em áreas de risco de contágio, ilustrando o impacto mundial da patologia. 

 

Figura 3 - Distribuição geográfica da malária no mundo. 

 

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 19 

 

O tratamento da malária foi durante muito tempo fundamentado na utilização 

de derivados de cloroquina (Figura 4 A), no entanto, a ampla utilização do fármaco 

determinou o surgimento de cepas resistentes.20,21 Diante disso, a OMS passou a 

preconizar terapias combinadas com artemisinina (Figura 4 B) que visam aumentar a 

eficácia e segurança do tratamento com os fármacos disponíveis no mercado. Esse 

esquema terapêutico apresenta elevada eficácia no combate à parasitose, contudo, 

casos de resistência a artemisinina foram recentemente reportados.21–24 Portanto, a 

identificação de novos alvos moleculares e o planejamento de agentes 

quimioterápicos inovadores são extremamente necessários para obtenção de 

alternativas terapêuticas para o tratamento da malária. 
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Figura 4 - Estrutura química da cloroquina (A) e artemisinina (B). 

 
 

(A) (B) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

1.2.1.1 Via Glicolítica e a enzima enolase 

Dentre as vias bioquímicas consideradas como alvos metabólicos para o 

desenvolvimento de novos fármacos para a malária, destaca-se a glicólise. A glicólise 

é uma via metabólica essencial para o desenvolvimento do Plasmodium ssp, pois 

figura com papel central no processo para obtenção de energia do parasita.25,26 Como 

consequência marcante dessa característica, o nível de fluxo glicolítico em células 

infectadas pelo parasita aumenta significativamente em relação às células não 

infectadas, além disso, há aumento expressivo da atividade catalítica das enzimas 

hexoquinase (~20 vezes), piruvatoquinase (~10 vezes) e enolase (~15 vezes).27  

A enolase (E.C. 4.2.1.11), nona enzima da via glicolítica, catalisa a conversão 

do substrato 2-fosfoglicerato (2-PG) em fosfoenolpiruvato (PEP) (Figura 5 A); é uma 

metaloenzima dimérica dependente de íons magnésio e massa molecular de 

aproximadamente 100 KDa (Figura 5 B e C).28,29 
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Figura 5 - (A) Reação enzimática catalisada pela enolase. (B) Estrutura 3D representativa da enzima 
enolase. (C) Sobreposição do sítio catalítico da enolase em complexo com o substrato 2-
fosfoglicerato (2-PG, amarelo) e o produto fosfoenolpiruvato (PEP, roxo).  

 

A 

 
B C 

                   
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As enzimas enolases de protozoários (e.g., P. falciparum,30,31 Leishmania 

mexicana 32 e T. brucei 33 E. histolitica 34) são consideradas alvos moleculares 

atrativos para o desenvolvimento de novos agentes antiparasitários, pois, além da 

função chave no metabolismo energético, apresentam distribuição celular e funções 

pouco compreendidas até o momento, porém ligadas a modulações metabólicas. 

Adicionalmente, a enolase de P. falciparum (Pfenolase) apresenta uma diferença 

significativa quando comparada às isoformas da homóloga humana, uma inserção na 

região entre os aminoácidos 104-108 altamente conservada entre as enolases de 

organismos apicomplexos e ausente na enzima humana.30 Estudos evolutivos, de 

mutagênese sítio-dirigida e deleção indicaram que o inserto é essencial para a 

atividade catalítica da enzima, além disso, estaria envolvido no processo de 

reconhecimento molecular entre proteínas do parasita.30,35 
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1.2.2 Doença de Chagas 

A doença de Chagas ou tripanossomose americana é causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi, sendo transmitida principalmente pelo inseto conhecido, 

popularmente, como barbeiro (vetor-hematófago, pertencente ao gênero Triatoma). 

Esse inseto habita as frestas das paredes de barro ou de madeira de habitações 

peculiares, conhecidas como “cafuas”, característica de algumas regiões menos 

favorecidas economicamente. Portanto, o principal método de prevenção é o controle 

biológico do inseto-vetor domiciliado através da aplicação de inseticidas e melhoria 

das condições de habitação. Paralelamente, estratégias alternativas são aplicadas 

para controle dos insetos não domiciliados, entre elas destaca-se o emprego de telas 

de contenção. 36 

Os dados de epidemiologia da doença de Chagas indicam, aproximadamente, 

6 a 7 milhões de pessoas infectadas pelo T. cruzi, concentradas primordialmente na 

América Latina. 37 O tratamento fundamenta-se na utilização dos fármacos nifurtimox 

e benznidazol (Figura 6), que apresentam eficácia extremamente limitada (i.e., apenas 

na fase aguda) e efeitos adversos bastante agressivos. 

 
Figura 6 - Estrutura química do benznidazol (A) e nifurtimox (B). 
 

  

(A) (B) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A determinação do genoma38 e proteoma39 do T. cruzi permitiu a identificação 

de alvos moleculares e vias bioquímicas que podem ser exploradas para o 

desenvolvimento de novos fármacos mais seguros e eficazes para a doença de 

Chagas. Nesse sentido, destaca-se a via glicolítica e a enzima gliceraldeído-3‐fosfato 

desidrogenase (TcGAPDH). 
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1.2.2.1 Via glicolítica e gliceraldeído-3‐fosfato desidrogenase (TcGAPDH) 

O T. cruzi apresenta uma organela especializada denominada glicossoma, 

característica da família Trypanosomatidae, na qual estão localizadas as principais 

enzimas (nove das dez enzimas responsáveis pela catálise de glicose a piruvato) 

envolvidas na via glicolítica.40–42 Essa via é a principal fonte de energia da forma 

infectiva,43 que não apresenta mitocôndrias ativas nesta fase do ciclo celular. 40–42 As 

enzimas envolvidas na glicólise apresentam-se como alvos moleculares atrativos para 

o planejamento de inibidores, pois a modulação seletiva das enzimas dessa via - 

extremamente importante para a produção de energia - determina a morte do parasita. 

A avaliação criteriosa sobre a influência da atividade de enzimas específicas e 

o fluxo glicolítico nos tripanossomatídeos indicou enzimas chaves  para o controle do 

fluxo glicolítico,44,45 dentre elas, destaca-se a enzima gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH). A GAPDH (EC. 1.2.1.12) catalisa a conversão do substrato 

gliceraldeído-3-fosfato no produto 1-3 bifosfoglicerato na presença do cofator NAD+ e 

fosfato inorgânico (Figura 7). Experimentos de RNA de interferência conduzidos com 

a GAPDH de tripanosomatídeo mostraram que depleções parciais de GAPDH são 

suficientes para promover a morte do parasita.46 Esses dados indicam que a GAPDH 

tem papel essencial para a manutenção do parasita, portanto, um alvo molecular 

atrativo para o desenvolvimento de novos fármacos.46 

 
Figura 7 - Reação catalisada pela enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A TcGAPDH é um homotetrâmero com massa molecular de, aproximadamente, 

150 KDa e subunidades relacionadas por um eixo de simetria não-cristalográfica de 

ordem 222 (Figura 8 A). Cada subunidade é composta de dois domínios distintos 
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(Figura 8 B), o domínio de ligação do substrato e o domínio de ligação do cofator 

NAD+.  

 

Figura 8 - Estrutura cristalográfica de TcGAPDH. (A) Organização espacial das quatro subunidades 
que compõe a forma funcional da enzima TcGAPDH. As linhas indicam os eixos de simetria 
de ordem 222, que relacionam as subunidades do tetrâmero. Em azul e laranja, estão 
destacados os domínios de ligação do substrato e de ligação ao NAD+, respectivamente. (B) 
Perfil do monômero que compõe o tetrâmero funcional da TcGAPDH 

 

Fonte: MALUF et al.47 
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2 OBJETIVOS  

O objetivo fundamental dessa tese de doutoramento é fornecer as bases 

estruturais e de química medicinal para o avanço no processo de descoberta de 

fármacos para malária e doença de Chagas. Para tanto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

TcGAPDH: 

 

a. Adaptações do processo de obtenção do alvo molecular; 

b. Estabelecimento novo ensaio cinético; 

c. Triagem bioquímica de inibidores de origem natural, sintética e 

semissintética; 

d. Determinação da potência e do mecanismo de ação dos compostos 

identificados; 

e. Estudos estruturais através da cocristalização e/ou soaking dos compostos 

selecionados; 

 

Pfenolase: 

 

a. Clonagem, expressão e purificação da enzima alvo; 

b. Cristalização e determinação da estrutura tridimensional; 

c. Caracterização cinética; 

d. Padronização e validação de ensaios enzimáticos in vitro;  

e. Triagem bioquímica de inibidores; 

f. Ensaio virtual em larga escala visando à identificação, seleção e aquisição 

de candidatos a novos inibidores. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 PfEnolase 

3.1.1 Clonagem e construção de sistemas de expressão 

A sequência do gene que codifica a enzima enolase (446 aminoácidos - ~ 49 

kDa) em P. falciparum (Pfenolase) foi obtida no banco de dados GenBank acesso 

AAN35353.1. O processo de amplificação do gene de interesse através de reação de 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), teve início com o planejamento e síntese 

(Sigma® Life Science) do par de oligonucletideos iniciadores: 

 

PfEnolase_LIC_Fw – CAGGGCGCCATGGCTCATGTAATAACTCGTATTAATG *  

PfEnolase_LIC_Rv – GACCCGACGCGGTTAATTTAATTGTAATCTAAATTTTTCTCCAG † 

 

onde, destaca-se em azul a sequência de bases adicionais requerida pelo sistema de 

clonagem empregado. 

Na reação de amplificação empregou-se o sistema Phusion™ (Finnzymes), 

conforme as recomendações do fabricante (Figura 9). Uma biblioteca de cDNA de P. 

falciparum preparada a partir de parasitas sincronizados nos ciclos celulares de 

trofozoíto e esquizonte, cedida gentilmente pela Prof. Dr.  Célia Regina da Silva Garcia 

(Instituto Biológico - Universidade de São Paulo), foi utilizada como DNA molde.  

A amplificação do gene (1.341 pares de base) foi confirmada através de 

eletroforese em gel de agarose 1% (Figura 11) e o produto da reação purificado com 

auxílio do kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). 

 Após quantificação espectrofotométrica (NanoVue – GE Healthcare Life 

Sciences), o fragmento foi submetido a tratamento com a enzima T4 DNA polimerase 

(Fermentas), na presença de dATP (Figura 10), para a formação das extremidades 

coesivas de ligação ao sistema LIC (do inglês, Ligation Independent Cloning)48 

                                                           
* Senso (5’ – 3’) 
† Antissenso (5’ – 3’) 
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utilizado. A reação foi incubada por 30 min a 22 °C, seguida de inativação da 

polimerase por 20 min a 75 °C e centrifugação (1 min 12.000 g) do produto da reação.  

 

Figura 9 – Condições experimentais empregadas na reação de amplificação, por reação em cadeia da 
polimerase (PCR), da enzima enolase de P. falciparum.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 10 – Condições experimentais empregadas no tratamento do fragmento amplificado e vetores 
de expressão pETM-11/LIC, pETTrx-1a/LIC e pETNus-1a/LIC; com T4 DNA polimerase, 
para produção das extremidades coesivas do sistema de clonagem independente de 
ligação (LIC) utilizado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os vetores de expressão pETM-11/LIC, pETTrx-1a/LIC e pETNus-1a/LIC foram 

submetidos a reação de digestão com a enzima endonuclease BsaI (New England 

Biolabs), de acordo com as recomendações do fabricante, para linearização e 

remoção da região de inserção (do inglês, stuffer). O anelamento do fragmento tratado 

aos vetores de expressão, previamente tratados com T4 DNA Polimerase, na 

presença de dTTP - Figura 10, foi realizada pela simples mistura de 40 ng de 

fragmento com 50 ng de cada vetor. Após a incubação por 5 min a temperatura 

ambiente, as reações foram utilizadas para transformar células quimiocompetentes.49 

Brevemente, a transformação das células quimiocompetentes foi realizada pela 

exposição de 100 µL de células a uma mistura de 20 µL de DNA  e 80 µL de tampão 

de transformação (100 mM KCl, 30 mM CaCl2, 50 mM MgCl2, 1,5% PEG 6.000) 

incubados no gelo por 30 min. Em seguida, a mistura reacional foi incubada por 10 
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min à temperatura ambiente e, após esse período, adicionou-se 800 µL de meio 

líquido SOC. As células, incubadas por 50 min a 37 °C sob agitação (200 rpm), foram 

semeadas em placas de Petri contendo meio sólido SOB suplementado com o 

antibiótico adequado, neste caso 30 µg/mL de canamicina. 

Após a transformação, os clones recombinantes foram avaliados por PCR de 

colônia (Figura 12). As colônias positivas foram utilizadas para produção de material 

plasmidial que, após confirmação da integridade por sequenciamento, foi empregado 

na transformação de bactérias competentes de expressão Rosetta DE3. 

3.1.2 Avaliação dos sistemas de expressão e expressão em larga escala 

Para identificar o melhor sistema de expressão proteica, ou seja, o sistema de 

expressão com a maior capacidade de produzir proteína na fração solúvel, testes de 

expressão em pequena escala, para todas construções (Tabela 1), foram conduzidos. 

 

Tabela 1 – Características moleculares das construções da enzima Pfenolase nos vetores pETM-
11/LIC, pETTrx-1a/LIC e pETNus-1a/LIC. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Colônias isoladas, representantes de cada construção, foram cultivadas 

aerobicamente a 37 °C em 3 mL de meio líquido LB (suplementados com 30 µg/mL 

canamicina e 34 µg/mL cloranfenicol) até atingirem a densidade ótica (DO, em 600 

nm) entre 0,6-0,8. Induziu-se a expressão proteica com a adição de IPTG (isopropil-

β-D-galactosídeo) – concentração final de 1 mM. Em seguida, dois protocolos distintos 

foram empregados para avaliação das condições de expressão mais apropriadas: i. 

expressão por 3 h a 37 °C e ii. expressão por 16 h a 20 °C. Após o período de 
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expressão, as células foram obtidas por centrifugação a 10.000 g por 5 min e 

ressuspensas em um décimo do volume de cultura inicial com tampão de lise (50 mM 

Tris pH 8.0, 500 mM NaCl, 1% v/v Tween 20), suplementado com 1 mM PMSF - 

fluoreto de fenilmetanosulfonil, 2 mM DTT - Ditiotreitol, 1 mg/mL lisozima e 3 U/mL 

benzonase. As células foram lisadas através de ciclos de congelamento 

/descongelamento, seguido por incubação em gelo por 30 minutos. As frações 

solúveis e insolúveis dos clarificados produzidos foram separadas por centrifugação a 

16.000 g por 10 min e submetidas à análise de eletroforese em gel de poliacrilamida 

10% (SDS-PAGE), corado com 0,02% de Comassie Brillant Blue G-250, para 

avaliação do perfil de expressão (Figura 13 e Figura 14). 

Os testes de expressão conduzidos em menor escala indicaram que a 

expressão empregando a construção fusionada com cauda de hexahistina e 

tiorredoxina (vetores pETM11/LIC e pETTrx-1a/LIC) conduzidas a 20 °C apresentaram 

o melhor perfil de expressão (Figura 14). No entanto, devido às dificuldades nas 

etapas de purificação posteriores, elegeu-se para continuidade dos ensaios a 

construção de Pfenolase no vetor pETTrx-1a/LIC.  

Assim, utilizando esta construção, um pré-inóculo de 10 mL de meio LB foi 

cultivado por 16 h a 37 °C para inoculação de 1 L de meio autoindutor ZYM-5052,50 

ambos suplementados com os antibióticos canamicina (30 µg/mL) e cloranfenicol (34 

µg/mL). O crescimento da cultura a 37 °C foi monitorado pela densidade ótica obtida 

no comprimento de onda de 600 nm (DO600nm). Atingida a DO600nm de ~ 1.0 a 

temperatura foi reduzida para 20 °C e a expressão conduzida por 16 h. As células 

foram obtidas por centrifugação a 6.000 g por 20 min a 4 °C e ressuspensas em 

tampão de lise (50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl e 20 mM imidazol).  

3.1.3 Purificação da enzima Pfenolase 

O concentrado de células produzido na etapa anterior, suplementado com 1 

mM PMSF, 2 mM DTT  e 100 µg/mL lisozima foi submetido ao processo de lise celular 

por sonicação em gelo (10 ciclos de 30 s seguidos com intervalo de 45 s entre cada 

ciclo). Os debris celulares foram separados por centrifugação a 20.000 g por 30 min a 

4 °C. A fração solúvel foi filtrada em dispositivo Millex® (Millipore) de 0,45 µm e, em 
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seguida, aplicada na coluna de afinidade Histrap HP 5 mL (GE Healthcare Life 

Sciences). 

Todas as etapas cromatográficas foram realizadas em sistema cromatográfico 

semiautomatizado Äkta (GE Healthcare Life Sciences) com monitoramento da 

absorbância no UV (λ = 280 nm). A primeira etapa da purificação consistiu em 

cromatografia de afinidade (coluna Histrap HP) realizada com os tampões: A (50 mM 

Tris pH 8,0, 500 mM NaCl, e 20 mM imidazol) e B (50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl, 

e 500 mM imidazol); utilizando-se uma estratégia de gradiente de 0-100% de imidazol 

(tampão A → tampão B) em um volume de 20 volumes de coluna (VC), mantendo 

constante o percentual de tampão B durante a eluição de frações proteicas (Figura 15 

A). A fração contendo as proteínas com caudas de hexahistidina foram coletadas e 

submetidas a uma cromatografia de exclusão molecular (HiTrap Desalting – GE 

Healthcare Life Sciences) utilizando o tampão C (50 mM Tris pH 8,0, 500 mM NaCl), 

para a remoção do imidazol (Figura 15 B). Em seguida, incubou-se as frações obtidas 

da etapa anterior com a protease TEV na proporção de 1:25 mg a 4 °C por 20 h para 

clivagem das proteínas fusionadas. A enolase livre foi separada das proteínas de 

fusão, enolase fusionada remanescente e da protease TEV em solução por um 

segundo passo de cromatografia de afinidade - Histrap HP (Figura 15 C). Uma etapa 

final de polimento da purificação foi realizada utilizando-se cromatografia de exclusão 

molecular com a coluna Hiload 16/60 Superdex 200 (GE Healthcare Life Sciences), 

em tampão 20 mM Tris pH 8,0 e 200 mM NaCl (Figura 15 D). A pureza final, bem 

como a evolução das etapas de purificação, foi acompanhada por eletroforese 

desnaturante em gel de acrilamida 10% (Figura 16). 

3.1.4 Estudos de cinética enzimática, triagem e caracterização de inibidores da 

enzima Pfenolase 

Os ensaios de atividade e caracterização cinética da Pfenolase foram 

realizados através do acompanhamento da reação direta de formação de 

fosfoenolpiruvato (PEP) a partir de 2-fosfoglicerato (2-PG), por espectrofotometria em 

240 nm, conforme descrito anteriormente.51 Brevemente, a mistura reacional foi 

composta de 100 mM Tampão MOPS pH 7.4, 1,5 mM MgCl2, 2 nM Pfenolase e 
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concentrações variáveis do substrato 2-PG. A reação foi acompanhada por 5 min em 

um cubeta de 1 mL a temperatura ambiente. As curvas de velocidade inicial foram 

empregadas na determinação dos parâmetros cinéticos pelo método da regressão 

não linear usando o programa GraphPad Prism (Figura 17). 

O impedimento da realização de experimentos de triagem de inibidores 

empregando a metodologia cinética descrita acima, resultado da intensa absorção que 

a maioria dos compostos orgânicos apresenta em 240 nm, acarretou na adaptação de 

ensaios enzimático com sistema acoplado bioluminescente.52 Essencialmente, a 

catálise promovida pela enzima Pfenolase foi acoplada as reações catalisadas pelas 

enzimas piruvato cinase e luciferase, sequencialmente, permitindo que a atividade 

enzimática da Pfenolase fosse medida indiretamente pela produção de ATP e 

consequente emissão de luz (Figura 18 A). 

A mistura reacional do ensaio acoplado foi composta de 100 mM MOPS pH 7.4, 

1 mM β-mercaptoetanol, 1,5 mM MgCl2, 1 mM adenosina difosfato (ADP), 2 U/mL 

piruvato cinase, 500 pM enolase e concentrações variáveis de 2-PG. A reação, com 

volume final de 100 µL, foi incubada por 20 min a temperatura ambiente, seguida da 

adição de 100 µL Kinase-Glow Plus (Promega) e mediu-se a luminescência após 5 

min de incubação. Para assegurar que a emissão de luz (bioluminescência) do ensaio 

era diretamente proporcional ao resultado da atividade enzimática catalisada pela 

Pfenolase, determinou-se o parâmetro cinético KM novamente (Figura 18 B). 

Na etapa de triagem de inibidores, empregou-se a metodologia acima descrita, 

incubando os compostos com a mistura reacional (incluindo a Pfenolase) pelo tempo 

mínimo de 10 min. A reação foi disparada pela adição do substrato 2-PG na 

concentração de ~ 1 x KM (i.e., 40 µM). Os compostos com atividade inibitória 

promissora foram atestados contra o sistema acoplado, reduzindo as chances de 

obtenção de resultados falso positivos. 

A potência dos inibidores (IC50 – i.e., concentração de inibidor que determina 

50% de inibição da atividade enzimática) foi determinada por regressão não linear de 

curvas de dose resposta,53 obtidas em ensaios em triplicata e com no mínimo 5 

concentrações do inibidor em estudo.  
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3.1.5 Ensaios de cristalização da enzima Pfenolase 

A pureza da enzima Pfenolase produzida foi atestada pela análise da 

eletroforese SDS-PAGE, onde evidenciou-se uma banda única (pureza > 95%) para 

a fração obtida após a cromatografia de exclusão molecular (Figura 16). A proteína foi 

concentrada em dispositivo Amicon Ultra-15 (Millipore) com corte de 30 kDa a 

concentração final de 30 mg/mL. Para a triagem inicial de condições de cristalização, 

utilizou-se a técnica da matriz esparsa com o auxílio de micropipetas multicanais para 

montagem dos ensaios miniaturizados em placa de 96 poços. Empregando-se a 

técnica de gota sentada (do inglês, sitting drop - Figura 20), gotas de cristalização 

foram montadas contendo uma mistura de 1,2 µL da amostra proteica e 1,2 µL da 

solução de cristalização proveniente dos kits comerciais da Qiagen (Classics, 

ClassicsII, PEG, PEGII) e Hampton Reasearch (IndexHT), totalizando, 

aproximadamente, 500 experimentos, incubados a 18 °C. 

Os experimentos de cristalização foram inspecionados visualmente, com 

auxílio de estereoscópio binocular, no 1°, 3°, 5°, 7°, 15°, 30° dia e as condições 

promissoras assinaladas para etapa de otimização. A otimização das condições 

baseou-se na avaliação sistemática de parâmetros próximos ao identificado na etapa 

de triagem, especificamente, avaliou-se a influência da concentração proteica, 

concentração dos agentes precipitantes e pH do experimento. A técnica utilizada, 

nesta etapa, foi a gota suspensa (do inglês, hanging drop - Figura 20). 

3.1.6 Coleta e processamento dos dados de difração de raios-X 

Os cristais de Pfenolase obtidos foram retirados da solução de cristalização 

com auxílio de um loop de nylon (Hampton Research) e após passagem por solução 

crioprotetora (condição de cristalização adicionada de 20% de glicerol) os cristais 

foram resfriados e armazenados em N2 líquido. Complexos cristalográficos entre a 

Pfenolase e seus substrato (2-PG) e produto (PEP), foram obtidos pela técnica de 

“soaking” com os referidos compostos na concentração mínima de 1 mM e tempo 

superior a 5 min. 
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Experimentos de difração de raios-X foram conduzidos no difratômetro 

Micromax-007HF com sistema de detecção Rigaku R-AXIS IV++, disponível no 

laboratório do Grupo de Cristalografia do Instituto de Física de São Carlos, realizados 

a temperatura de 100 K. Durante este Doutoramento, coletas de dados de difração de 

raios X, foram também realizadas na linha de luz MX2 do Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron – Campinas/SP. 

A coleta de dados de difração de raios X foi realizada pelo método de rotação-

oscilação (∆φ), onde o cristal sofre pequenas e sucessivas rotações (φ °) em torno do 

eixo perpendicular à direção do feixe de raios X incidentes. Coletou-se, inicialmente, 

quatro imagens de difração separadas por 90 ° para determinação dos parâmetros da 

cela unitária (a, b, c, α, β e γ) e grupo pontual do cristal obtido com auxílio do programa 

iMOSFLM.54 A obtenção destes parâmetros é essencial para o planejamento de uma 

estratégia eficiente para coleta de dados, onde, minimiza-se a exposição do cristal 

aos raios X e maximiza-se a qualidade dos dados. Baseado neste planejamento, um 

conjunto completo de dados de difração de raios X foi coletado. 

A indexação, refinamento dos parâmetros cristalinos e integração dos dados 

de difração foram conduzidas com o programa XDS.55 Neste processo, gera-se uma 

lista com todas as reflexões coletadas, identificadas por índices de Miller – hkl, e seus 

respectivos valores de intensidade.  

Até este momento, as múltiplas reflexões foram tratadas de maneira 

independente, no entanto, para que as reflexões relacionadas possam ser 

comparadas, deve-se aplicar escalas para correção de desvios oriundos das 

condições experimentais (e.g. danos por radiação, diferenças do volume de cristal 

expostos, flutuações na intensidade do feixe de raios X, etc.). Este processo, de 

redução e escalonamento dos dados foi realizado utilizando o programa SCALA,56 

parte do pacote de programas cristalográficos CCP4 (Collaborative Computacional 

Project N°4).57 

Para identificação de possíveis problemas ou falhas durante o processamento, 

assim como patologias do cristal (e.g. twinning) validou-se os dados processados com 

o programa phenix.xtriage.58 A estimativa do número de moléculas presentes na 

unidade assimétrica e o conteúdo de solvente do cristal foram obtidas com o programa 

Matthews_coeff,59 incluso no pacote CCP4.57 
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3.1.7 Determinação da estrutura cristalográfica de Pfenolase 

Para resolver o problema das fases aplicou-se o método de substituição 

molecular, utilizando o programa PHASER.60 Este programa estima fases, baseado 

em informações de similaridade estrutural, permitindo a obtenção de mapas de 

densidade eletrônica iniciais e estes são empregados nas etapas de reconstrução e 

refinamento do modelo. A cadeia A da estrutura da enzima enolase de T. brucei (PDB, 

2PTY),61 sem águas, cofatores ou ligantes foi utilizada como modelo de busca. 

Após a obtenção das fases iniciais iniciou-se o processo de refinamento, no 

qual busca-se encontrar a melhor concordância entre o modelo proposto e os dados 

experimentais coletados. Esta concordância é avaliada pela comparação entre os 

fatores de estrutura calculados (Fcalc) e fatores de estrutura observados (Fobs), 

expressa por um parâmetro denominado Rfactor: 

 

𝑅 =  
∑ |𝐹𝑜𝑏𝑠 −  𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐|𝒉

∑ 𝐹𝑜𝑏𝑠𝒉
 

(1) 

 

assim, acompanha-se a qualidade do processo de refinamento monitorando-se os 

valores de Rfactor obtidos para cada ciclo. Devido as possíveis minimizações artificiais 

a que este avaliador está sujeito, e considerando a multiplicidade dos dados de raios 

X coletados, excluiu-se um grupo de reflexões (5%) que foi empregado como conjunto 

teste no cálculo de um novo fator R, denominado Rfree, que é isento de minimizações 

artificiais.  

As etapas de reconstrução manual e refinamento no espaço real foram 

conduzidas no programa COOT,62 guiadas pela inspeção dos mapas de densidade 

eletrônica 2Fo - Fc (contornado a 1σ) e Fo – Fc (contornado a 3σ). O refinamento das 

coordenadas no espaço recíproco foi realizado com o programa phenix.refine,58 tendo 

como estratégia a aplicação de restrições estereoquímicas (i.e. o conhecimento prévio 

de distâncias e ângulos de ligações químicas são considerados, não permitindo que 

o modelo adote valores não compatíveis quimicamente), fatores de temperatura 

refinados individualmente e adição de hidrogênios automática. 

O refinamento foi considerado finalizado no momento em que os ciclos de 

reconstrução não acarretaram em redução adicional dos valores de Rfactor e Rfree, bem 



54 |                                                                                                 

 

como, os parâmetros geométricos e estereoquímicos estavam aceitáveis. A validação 

do modelo final foi realizada com o programa Molprobity63 e os arquivos de 

coordenadas (i.e. pdb) e fatores de estrutura (i.e. mmCIF) depositados no Banco de 

Dados de Proteínas (PDB). Todas as representações da estrutura tridimensional 

foram produzidas com o programa Pymol (The PyMOL Molecular Graphics System, 

Versão 1.4, Schrödinger, LLC). 

O processamento e refinamento dos dados de difração de raios X coletados a 

partir dos complexos cristalográficos obtidos foram realizados de modo automatizado, 

com auxílio dos programas autoPROC e BUSTER (Global Phasing). 

3.1.8 Triagem virtual de inibidores da enolase de P. falciparum 

3.1.8.1 Sítio de ligação para o processo de docagem molecular 

A estrutura cristalográfica da enzima enolase de P. falciparum escolhida para 

o ensaio de triagem virtual foi o modelo determinado durante este projeto de 

doutoramento. Todos os avaliadores estatísticos globais são satisfatórios (Tabela 3) 

e nenhum erro foi detectado durante a inspeção visual. A escolha do modelo apo 

deveu-se pela conformação da alça formada pelos resíduos 39-46, em sua forma 

aberta com exposição total do sítio catalítico (Figura 31).   

 A interface Maestro (Schrödinger) possui um conjunto de ferramentas 

dedicada ao preparo da proteína alvo e geração do grid que é empregado durante o 

processo de docagem, denominados “Protein Preparation Wizard” e “Receptor Grid 

Generation”, respectivamente. Estas duas rotinas foram empregadas com seus 

parâmetros configurados no modo padrão, e o grid foi gerado, sendo um cubo com 

arestas de 10 Å e centro localizado no substrato natural. 
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3.1.8.2 Base de dados de compostos 

Dentre os banco de dados de compostos, livre de custos e disponíveis online, 

destaca-se o ZINC,64 contendo mais de 35 milhões de compostos disponíveis 

comercialmente, fornecidos em arquivos de coordenadas tridimensionais. O foco 

desta base de dados é a oferta de uma ferramenta útil no processo de descoberta de 

fármacos, desta maneira, além da base de dados são fornecidos subconjuntos com 

característica pré-definidas, ferramentas de busca e transferência facilitados. 

O subconjunto de moléculas da base ZINC empregado neste estudo foi o 

“Leads Now”, do qual integram compostos com características de compostos líderes,65 

seguindo a chamada “regra dos 3,5” (i.e., compostos massa molecular entre 250 e 

350 Da, cLogP inferior a 3,5, número de ligações rotacionáveis menor que 7).64 Além 

disso, este subconjunto possui a classificação “Now” devido sua disponibilidade 

imediata de envio (inferior a 2 semanas). 

Com o intuito de reduzir a base inicial de compostos (2.419.472 – disponível 

em Maio/2014), assegurando, no entanto, a manutenção da diversidade química, 

aplicou-se o conceito de similaridade química e apenas os compostos com no máximo 

60% de similaridade, indicada pelo coeficiente de Tanimoto,64 foram considerados 

para etapa posterior. Para contornar as dificuldades na recuperação das 26.697 

moléculas resultantes e assegurar a total integridade do banco de dados proposto, 

rotinas em linguagem Python foram escritas para realizar a transferência dos arquivos 

em formato mol2 do servidor ZINC. 

3.1.8.3 Preparação da base de compostos  

A exclusão de compostos que apresentem em sua estrutura química grupos 

funcionais reativos tornou-se uma prática comum,66 embora algumas vezes 

considerada controversa.64,67 A inserção de compostos na base de dados ZINC é 

realizada após passagem por filtro molecular que remove compostos contendo grupos 

funcionais altamente tóxicos/reativos (e.g., triflatos, haletos de alquila e percloratos).64 

Estão disponíveis também subconjuntos que foram submetidos a um processo de 
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filtragem adicional, denominados “Clean”, dos quais foram removidas as moléculas 

com reatividade moderada (e.g., aceptores de Michael, aldeídos e tióis).64 

Para eliminar os compostos com reatividade moderada, do subconjunto 

selecionado (“Leads Now”), empregou-se o processo de filtragem molecular 

disponível na rotina “Ligand Filtering”, dentro da interface Maestro (Schrödinger), 

empregando as mesmas regras de exclusão de compostos adotadas pelo banco de 

dados ZINC para seus subconjuntos “Clean”.64 

As etapas de preparo e otimização das estruturas tridimensionais para o 

processo de docagem molecular dos 14.783 compostos resultantes da etapa anterior, 

foram realizadas no programa LigPrep 3.068 (Schrödinger). Solicitou-se nesta etapa: 

i. eliminação de compostos na forma salina; ii. geração de tautômeros; iii. geração de 

estados de ionização, considerando solução aquosa e pH 7.0 ± 2.0; iv. manutenção 

da quiralidade especificada em arquivo e exploração de demais centros quirais; v. 

emprego do campo de força OPLS_2005.69 Obteve-se ao final do procedimento 

43.910 moléculas. 

3.1.8.4 Procedimento de docagem molecular 

Neste trabalho, as 43.910 moléculas obtidas na etapa anterior, foram 

submetidas ao processo de docagem molecular com precisão padrão (SP) do Glide 

6.5 (Schrödinger), empregando os parâmetros recomendados pelo desenvolvedor e 

considerando flexibilidade dos ligantes. Em seguida, as poses dos primeiros 1.000 

compostos ranqueados foram submetidas a etapa de precisão extra (XP). 

Para simular o mesmo tratamento disponível no módulo QM-PLD da 

Schrödinger, as cargas parciais para os ligantes já modelados no sítio receptor foram 

recalculadas no programa Orca70 (livre para uso acadêmico) usando método híbrido 

da Teoria do Funcional de Densidade (DFT, do inglês “density functional theory”) 

B3LYP, conjunto de bases químicas Pople 6-31 G** e convergência do método SCF 

(do inglês, “Self-consistent field”) normal. 

Rotinas em linguagem Python foram estabelecidas para automatização de todo 

o processo, incluindo a montagem dos arquivos de entrada para o programa Orca, 
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submissão dos cálculos nas máquinas, extração das cargas parciais calculadas e 

remontagem dos arquivos no formato mol2. 

Finalmente, buscando avaliar os efeitos das cargas parciais dos ligantes nos 

resultados da triagem virtual, adotou-se estratégia adicional, onde foram calculadas 

cargas parciais iniciais (i.e., anterior à submissão da rotina SP do programa Glide) 

com o programa Orca, empregando o método ab initio DFT - B3LYP, conjunto de 

bases químicas Pople 3-21G, e convergência do método SCF normal. 

Todos os procedimentos de docagem molecular foram realizados em 

computador iMac (processador Intel i5 com 4GB de memória RAM) disponível no 

Laboratório de Química Medicinal e Computacional do Instituto de Física de São 

Carlos (LQMC - IFSC). Os cálculos empregando o programa Orca foram divididos 

entre 5 máquinas virtuais (8 núcleos de processamento ~ Intel i7 e 16 GB de memória 

RAM) disponível através do Portal Nuvem USP da Universidade de São Paulo (USP). 

3.1.8.5 Seleção dos compostos para aquisição 

Neste trabalho, as moléculas foram avaliadas e ordenadas pelo emprego da 

função de pontuação GlideScore (Schrödinger), que é derivada da função 

ChemScore,71 e que tem apresentado resultados bastante aceitáveis, especialmente 

considerando fatores de enriquecimento.72,73 

As moléculas de cada estratégia (i. módulo padrão Glide – SP e XP; ii. recálculo 

de cargas parciais simulando módulo QM-PLD; iii. Cálculo de cargas iniciais) foram 

ranqueadas, exclusivamente, pela função DockingScore (GlideScore ajustada com 

penalidades); e as 20 moléculas melhores ranqueadas para cada estratégia foram 

selecionadas para aquisição e avaliação experimental.  
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3.2 TcGAPDH 

3.2.1 Clonagem no vetor de expressão pET28a 

A expressão e purificação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase de 

Trypanosoma cruzi (TcGAPDH), conduzida em nosso grupo de pesquisa, consistia na 

sucessão de etapas de fracionamento com sulfato de amônio, seguida por etapas 

cromatográficas.74,75 Ainda que satisfatório, o protocolo fornece proteína com 

rendimento reduzido e com custo temporal elevado. Visando otimizar o processo de 

expressão e purificação proteica, propôs-se a troca do vetor de expressão no qual a 

TcGAPDH estava clonada (pET3a - Novagen) para uma versão mais moderna 

pET28a (Novagen). Para tanto, a sequência codificante da enzima foi extraída do seu 

vetor original através da digestão com as enzimas endonucleases NdeI e BamHI 

(Fermentas) e ligada ao vetor pET28a (previamente digerido com as mesmas enzimas 

endonucleases) com o auxílio da enzima T4 ligase (Fermentas) e conforme as 

indicações do fabricante.  

O vetor de expressão construído (pET28a-TcGAPDH) foi empregado para a 

transformação da cepa bacteriana E. coli DH10B™ (Life Technologies) para 

propagação do material plasmidial, conforme protocolo descrito na seção 3.1.1.  

3.2.2 Clonagem no vetor de expressão pETTrx-1a  

Durante a fase de caracterização cinética da enzima TcGAPDH produzida e 

purificada a partir da construção descrita acima, demonstrou-se a necessidade de 

remoção da cauda de hexahistidina. Desta maneira, considerando as boas 

experiências obtidas com a família de vetores LIC optou-se pela reclonagem deste 

alvo molecular. Assim, a sequência codificante para TcGAPDH foi amplificado através 

da técnica de PCR, empregando sistema Phusion™ (Finnzymes), e seguindo as 

recomendações do fabricante. Na reação empregou-se o plasmídeo pET28a-
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TcGAPDH (descrito na seção 3.2.1) como molde para a amplificação e os seguintes 

oligonucleotideos iniciadores (Sigma® Life Science): 

TcGAPDH_LIC_Fw - CAGGGCGCCATGCCCATCAAGGTCG‡ 

TcGAPDH_LIC_Rv - GACCCGACGCGGTTACAACCTTGCCGAACG§ 

 

onde, destaca-se em azul a sequência de bases adicionais requerida pelo sistema de 

clonagem empregado. 

A amplificação do fragmento (1080 bp) foi confirmada através de eletroforese 

em gel de agarose 1% (Figura 39) e o produto da reação de amplificação purificado 

com auxílio do kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Após 

quantificação espectrofotométrica (NanoDrop 2000 – Thermo Scientific), o fragmento 

foi submetido ao tratamento com a enzima T4 polimerase (Fermentas), conforme 

descrito na seção 3.1.1, na presença de dATP, para formação de extremidades 

coesivas de ligação ao sistema LIC. O fragmento foi anelado ao vetor de expressão 

pETTrx-1a/LIC (temperatura ambiente por 30 min), previamente tratado com T4 

polimerase, na presença de dTTP. O produto desta reação foi empregado para 

transformação em células quimiocompetentes de E. coli DH5α, conforme descrito na 

seção 3.1.1.  

A presença do plasmídeo nos clones recombinantes foi avaliada através de 

PCR de colônia (Figura 39). Em seguida, as colônias positivas foram cultivadas em 

meio líquido LB por 16 h a 37° C e o DNA plasmidial da construção foi obtido com o 

auxílio do kit Wizard® Plus Minipreps DNA Purification System (Promega). Após a 

confirmação da sequência clonada através de sequenciamento, o DNA plasmidial foi 

utilizado para transformar células de expressão E. coli Rosetta (DE3). Testes de 

expressão proteica iniciais foram realizados para avaliar o sistema de indução e a 

proporção de proteína obtida na fração solúvel para a construção. 

 

 

 

 

                                                           
‡ Senso (5’ – 3’)   
§ Antissenso (5’ – 3’) 
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3.2.3 Expressão e purificação da enzima TcGAPDH  

Para a expressão em maior escala utilizou-se um pré-inóculo de 10 mL de meio 

LB incubado por 16 h a 37 °C para inoculação de 1 L de meio de auto indução ZYM-

505250 (proporção de 1:100), ambos suplementados com os antibióticos canamicina 

(30 µg/mL) e cloranfenicol (34 µg/mL). O crescimento da cultura a 37 °C foi monitorado 

pela densidade ótica obtida no comprimento de onda de 600 nm (DO600nm). Atingida a 

DO600nm de 1,0 a temperatura foi reduzida para 20 °C para expressão proteica durante 

20 h.  

Após o tempo de expressão, as células foram centrifugadas a 6.000 g por 30 

min na temperatura de 4 °C. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas 

no tampão de lise (50 mM Tris pH 7,4, 500 mM NaCl, 10% glicerol e 10 mM imidazol). 

Após a adição de 1 mM de PMSF e 4 mM de DTT, um lisado celular foi obtido através 

da sonicação em gelo (8 ciclos de 30 s seguidos com intervalo de 30 s entre cada 

ciclo). Os debris celulares foram separados por centrifugação a 20.000 g por 60 min a 

4 °C. A fração solúvel foi filtrada em dispositivo Millex® (Millipore) de 0,45 µm e, em 

seguida, aplicada na coluna de afinidade Histrap HP 5 mL (GE Lifesciences). 

Todas as etapas cromatográficas foram realizadas em sistema cromatográfico 

semiautomatizado Äkta (GE Lifesciences) com monitoramento da absorbância no UV 

(λ = 280 nm). A primeira etapa da purificação consistiu em cromatografia de afinidade 

(coluna Histrap HP) realizada com os tampões: A (50 mM Tris pH 7,4, 500 mM NaCl, 

10% glicerol e 10 mM imidazol) e B (50 mM Tris pH 7,4, 500 mM NaCl, 10% glicerol e 

500 mM imidazol), utilizando-se a estratégia de gradiente de 0-100% de imidazol 

(tampão A → tampão B) em um volume de 20 volumes de coluna (VC), mantendo 

constante o percentual de tampão B durante a eluição de frações proteicas.  

A estratégia de purificação da TcGAPDH produzida a partir do vetor pET28a 

consistiu na coleta das frações contendo a proteína fusionada a cauda de 

hexahistidina, seguida de etapa de polimento por cromatografia de exclusão molecular 

com coluna Hiload 16/60 Superdex 200 (GE Lifesciences), em tampão (100 mM 

trietanolamina pH 7,5, 200 mM NaCl, 1mM DTT). 

Para a purificação da enzima produzida a partir do vetor pETTrx-1a, etapas 

adicionais foram empregadas. A fração contendo a TcGAPDH fusionada a cauda de 

hexahistidina foi coletada e submetida a uma cromatografia de gel filtração (HiTrap 
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Desalting – GE Lifesciences) utilizando o tampão A, para a remoção do excesso de 

imidazol (Figura 40). 

A clivagem da 6xHis-Trx-TcGAPDH foi obtida pela incubação, da fração obtida 

na etapa anterior, com a protease TEV na proporção de 1:25 mg a 4°C por 16 h. Após 

a digestão, a TcGAPDH foi separada da 6xHis-Trx-TcGAPDH não digerida, caudas 

6xHis-Trx e da protease TEV remanescentes em solução por um segundo passo de 

cromatografia de afinidade (Histrap HP) - Figura 40. 

A etapa final de purificação foi realizada utilizando a cromatografia de exclusão 

molecular em coluna Hiload 16/60 Superdex 200 (GE Lifesciences), com tampão 100 

mM trietanolamina pH 7,5, 200 mM NaCl, 1mM DTT. A pureza final, bem como a 

evolução da purificação em de cada etapa foi acompanhada por eletroforese 

desnaturante em gel de acrilamida 15% (SDS-PAGE) - Figura 41. 

3.2.4 Avaliação cinética e triagem de inibidores da enzima TcGAPDH 

Os ensaios de cinética enzimática e triagem dos candidatos a inibidores de 

TcGAPDH seguiu protocolos validados e padronizados, baseado em três 

metodologias: 

 

Método Direto 1 (λ = 340 nm): Meio reacional constituído de 10 nM TcGAPDH; 

100 mM solução-tampão trietanolamina pH 7,5; 30 mM arseniato de sódio; 400 µM 

nicotinamida adenina dinucleotideo (NAD+); 1 mM β-mercaptoetanol; 600 µM 

gliceraldeído-3-fosfato (DL-G3P) e 1 mM ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). 76 

 

Método Direto 2 (λ = 400 nm): Meio reacional constituído de 20 nM TcGAPDH; 

100 mM solução-tampão trietanolamina pH 7,5; 30 mM arseniato de sódio; 250 µM 

Tio-NAD+; 1 mM β-mercaptoetanol; 800 µM DL-G3P e 1 mM EDTA. 77 

 

Método fluorimétrico acoplado (λexc = 530 nm e λem = 590 nm): Meio reacional 

constituído de 0,5 nM TcGAPDH; 100 mM solução-tampão trietanolamina pH 7,5; 30 

mM arseniato de sódio; 1 mM β-mercaptoetanol; 1 mM EDTA; 40 µM resazurina; 2 

U/mL diaforase; 45 µM NAD+ e 400 µM DL-G3P.  
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Em ambos os métodos, a reação foi iniciada com a adição do substrato G3P. 

A evolução da reação foi acompanhada por 15 min a 25 °C no respectivo comprimento 

de onda da metodologia adotada.  

O método 1 foi empregado na validação das construções produzidas, assim 

como, indicador de qualidade para cada lote de purificação da TcGAPDH, por tratar-

se de método direto puro. O método 2 foi empregado nos ensaios de triagem de 

inibidores, considerando a leitura espectrofotométrica na faixa de 400 nm e 

consequente redução dos efeitos de absorção da amostra, comparado aos ensaios 

conduzidos na região UV (método 1) - Figura 42.  

O método 3 foi desenvolvido durante este Doutoramento com intuito de reduzir 

os efeitos absortivos das amostras analisadas, pois frequentemente esta absorção é 

pronunciada mesmo empregando a metodologia 2. Para tanto, adaptou-se um ensaio 

fluorimétrico com sistema acoplado resazurina-diaforase. 78 O ensaio foi validado pela 

determinação dos parâmetros cinéticos e para assegurar que a etapa catalisada pela 

enzima TcGAPDH é a etapa limitante do ensaio acoplado, observou-se a linearidade 

do sinal em resposta a concentrações crescente desta enzima (Figura 48). 

Os ensaios foram adaptados para placa de 96 poços, realizados em triplicata 

com controles negativo (água ou 10% DMSO) e positivo (ácido iodoacético 400 µM -  

inibidor conhecido da GAPDH 79). Para a identificação de inibidores de ligação lenta, 

os candidatos a inibidores foram incubados por 10 min com a mistura reacional antes 

do início do ensaio. Para assegurar que as atividades inibitórias mensuradas não 

provinham de inibição promíscua, tipicamente causada pela formação de agregados 

do inibidor com ele mesmo ou com a proteína, 80 os ensaios cinéticos foram repetidos 

na presença do detergente não iônico Triton X-100, na concentração final de 0.01 % 

(v/v). Em todos os casos, as medidas na presença do detergente não divergiram das 

medidas tomadas na sua ausência. 

A habilidade de identificar compostos ativos a partir da triagem de grandes 

bibliotecas de compostos de maneira acurada e rápida é o requerimento fundamental 

para o ensaio bioquímico de triagem. 53 Com objetivo de comparar a qualidade dos 

ensaios definiu-se o coeficiente Z-factor, que essencialmente avalia quão clara é a 

discriminação entre os resultados obtidos por um número elevado de experimentos 

com controles positivos e negativos. 81 Assim, determinou-se o coeficiente Z pela 

seguinte equação: 
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𝑍 = 1 −
(3𝜎𝑝+ 3𝜎𝑛)

|𝜇𝑝− 𝜇𝑛|
                                               (1) 

 

onde σp, σn, µp e µn são desvio padrão do controle positivo, desvio padrão do controle 

negativo, média do controle positivo e média do controle negativo, respectivamente. 

Os compostos triados durante este Doutoramento tiveram suas origens em: i. 

extratos/compostos puros derivados de produtos naturais oriundos do trabalho de 

bioprospecção guiada, conduzido em colaboração com o Prof. Dr. Paulo Cesar Vieira 

(UFSCar); ii. 31 compostos selecionados por estudo de triagem virtual,47  e iii. 400 

compostos pertencentes a coleção Malaria Box. 82 

3.2.5 Caracterização dos inibidores identificados 

Os inibidores que apresentaram inibição igual ou superior a 50% na 

concentração testada inicialmente, tiveram sua potência (IC50) determinada em 

experimentos posteriores. Curvas cinéticas de inibição foram obtidas com 

concentrações variáveis dos compostos (concentrações que determinam entre 15-

80% de inibição da atividade enzimática), obtendo no mínimo cinco pontos para a 

análise de regressão não-linear de melhor ajuste realizada no módulo de cinética 

enzimática do programa GraphPad Prism.  

Para o estudo do mecanismo de inibição dos compostos selecionados, a 

velocidade inicial de reação foi determinada na ausência e presença de concentrações 

crescentes de inibidor. Em seguida, determinou-se as constantes cinéticas KMapp e 

Vmax para substrato e cofator (G3P e NAD+). Após a obtenção das curvas cinéticas, 

os dados foram analisados em gráficos de duplo-recíproco (gráficos de Lineweaver-

Burk) para determinação do mecanismo de inibição dos compostos em estudo. 
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3.2.6 Ensaios de cristalização, cocristalização e soaking 

A TcGAPDH pura foi concentrada a 10 mg/mL com dispositivos Amicon® Ultra 

15 Centrifugal Filter 30KDa (Millipore). Os ensaios de cocristalização foram 

conduzidos com a condição de cristalização previamente identificada: 100 mM 

cacodilato de sódio pH 7,3, 100 mM de acetato de cálcio e 18% de PEG 8.000. 79 Para 

a obtenção de cocristais a solução proteica foi suplementada com concentrações 

variáveis (1-10 mM) dos ligantes selecionados e incubados por 30 min em gelo 

imediatamente anterior a montagem do ensaio. Para os experimentos de soaking, os 

cristais formados na condição de cristalização descrita, foram transferidos e incubados 

em solução de crioproteção (15 % de glicerol na condição inicial) suplementada com 

o ligante (1-10 mM). A técnica de gota suspensa (do inglês, hanging drop) foi 

empregada para a montagem de todos dos experimentos de cristalização, assim 

como, incubação a temperatura controlada de 18 ºC. 

Para identificar e explorar outras condições de cristalização foram conduzidos 

ensaios de triagem com os kits comerciais da Qiagen (Classics, ClassicsII, PEG, 

PEGII, JCSG I-IV suite) e Hampton Reasearch (IndexHT) com a proteína TcGAPDH 

na ausência de ligantes e presença. 

Experimentos de difração de raios X foram conduzidos no difratômetro 

Micromax-007HF com sistema de detecção Rigaku R-AXIS IV++, assim como, na 

linha de luz MX2 do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron – Campinas/SP, conforme 

descrito na seção 3.1.6. 

3.2.7 Desenvolvimento da ferramenta computacional Kinecteasy 

Iniciou-se o desenvolvimento de um programa direcionado ao processamento 

automatizado de dados provenientes de ensaios de triagem de inibidores por técnicas 

espectrofotométricas. O programa, intitulado Kinecteasy, foi desenvolvido em Python 

versão 2.7.3, com base na plataforma Eclipse, em computador com sistema 

operacional Linux Ubuntu 12.04. A interface gráfica foi gerada com o auxílio do 

ambiente de desenvolvimento gráfico GTK+ Glade 3.8.3 (The Glade Project). 
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Adotou-se o desenvolvimento evolucionário, no qual a proposta primária é 

estabelecer uma implementação inicial e após a exposição aos usuários promover o 

aprimoramento através de novas versões. A implementação inicial almejada por 

Kinecteasy foi automatizar o processamento dos dados provenientes dos ensaios de 

triagem de inibidores, evitando possíveis erros pelo processo repetitivo e por 

manipulações não assistidas. Durante o desenvolvimento do Kinecteasy diversas 

funcionalidades foram implementadas, entre as quais, procurou-se estabelecer um 

fluxo padrão de processamento dos dados, através de etapas obrigatórias, 

padronizando a análise dos dados. A atual versão do programa pode ser obtida 

diretamente com o autor, porém algumas rotinas não estão completamente 

implementadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: Enolase de P. falciparum (Pfenolase) 

4.1 Clonagem da enzima Pfenolase 

A adoção de um sistema de clonagem independente de ligação – LIC, 48 possui 

vantagens que incluem: tornar o sistema independente do uso de enzimas 

endonucleases e DNA ligase e permitir a paralelização eficiente da clonagem do 

fragmento desejado em diferentes vetores de expressão através de protocolo 

simplificado. 

O processo de clonagem iniciou-se com o planejamento diferenciado dos 

oligonucleotideos iniciadores empregados na reação de amplificação do fragmento, 

onde inclui-se na porção 5’ uma sequência específica para o sistema de clonagem 

LIC utilizado (descrito na seção 3.1.1). A amplificação da região codificante da enzima 

enolase de P. falciparum (1.344 pares de bases) foi realizada com sucesso (Figura 

11), a partir das bibliotecas de cDNA produzidas com parasitas sincronizados nas 

fases de esquizonte (EZ) e trofozoíto (TF). 

 
Figura 11 – Gel de eletroforese em agarose 1%. Reação de amplificação da enzima enolase, 

empregando como molde o cDNA produzido com parasitas sincronizados nas fases 
esquizonte (EZ) e trofozoíto (TZ).   

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O fragmento amplificado foi submetido ao tratamento com a enzima T4 DNA 

polimerase, enzima que possui dupla atividade (polimerase no sentido 5’ – 3’ e 

exonuclease no sentido 3’ – 5’). Esta última é explorada pelo sistema de clonagem 
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independente de ligação, onde a presença de apenas um deoxinucleotideo na reação 

combinado com as sequências de nucleotídeos inseridas no planejamento dos 

oligonucleotídeos iniciadores, permitem a formação de extremidades coesivas.  

O tratamento com a enzima T4 DNA polimerase foi aplicado de maneira similar 

aos vetores de expressão empregados, adaptados para este sistema, gerando 

extremidades coesivas compatíveis. As energias das interações entre as bases das 

extremidades coesivas do fragmento e do vetor são suficientemente altas para 

estabilizar a construção (vetor + fragmento), não havendo necessidade de uma etapa 

de ligação com DNA ligase dedicada. Assim, os fragmentos são anelados aos vetores 

de expressão através de uma reação de simples mistura, com incubação a 

temperatura ambiente. O produto desta reação é empregado diretamente na 

transformação de bactérias e a ligação fosfodiéster entre fragmento e vetor é 

estabelecida pelo sistema de reparo do próprio hospedeiro bacteriano.  

O fragmento tratado foi clonado nos vetores de expressão pETM11/LIC, 

pETTrx-1a/LIC e pETNUs-1a/LIC. Após a transformação das bactérias, os clones 

recombinantes foram avaliados por PCR de colônia (Figura 12). As colônias positivas 

foram utilizadas para produção de material plasmidial que, após confirmação da 

integridade por sequenciamento, foi empregado na transformação de bactérias 

competentes de expressão (Rosetta DE3). 

 

 

 
Figura 12 – Gel de eletroforese em agarose 1%. Reação de PCR dos clones recombinantes para 

verificação da positividade das construções nos diferentes vetores de expressão. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2 Avaliação dos sistemas de expressão proteica 

Para aumentar as chances de identificação do sistema de expressão mais 

adequado para condução de estudos estruturais, tipicamente, estabelece-se 

construções e condições de expressão em paralelo, que são testadas em pequena 

escala. Desta maneira, muitos parâmetros podem ser avaliados com redução dos 

custos (tempo e dinheiro), permitindo que a escolha do sistema de expressão torne-

se mais racional.83  

Nesse trabalho, avaliou-se o efeito da cauda de hexahistina e das proteínas de 

fusão tiorredoxina e proteína NusA, no perfil de expressão do alvo proteico. As três 

estratégias selecionadas contemplam os melhores agentes solubilizantes e 

facilitadores de purificação reportados. 96-97 A temperatura de expressão também foi 

um dos parâmetros avaliados (20 e 37 °C) devido ao seu grande impacto no perfil de 

expressão proteico. A expressão recombinante conduzida a baixa temperatura 

apresenta aumento da solubilidade de proteínas com tendência a agregação e 

redução da ação de proteases,86 além de permitir cinética de enovelamento mais 

adequada. Para evitar o aumento do número de parâmetros avaliados, selecionou-se 

apenas a cepa de E. coli Rosetta (DE3) como hospedeiro para realizar a expressão. 

A cepa escolhida apresenta, além da baixa expressão de proteases, suplementação 

especial de tRNAs, assegurando níveis de expressão adequados mesmo em 

situações de divergência de uso de códons entre o organismo de origem da 

macromolécula e hospedeiro de expressão.  

Os testes de expressão foram conduzidos e a influência dos parâmetros citados 

foi avaliada pelo perfil de expressão proteica (proporção de proteína expressa na 

fração solúvel) obtido por análise eletroforética desnaturante. Na Figura 14, observa-

se o ganho na proporção de proteína solúvel para todas as construções, quando a 

expressão é conduzida em menor temperatura (20 °C), comparada com a expressão 

conduzida a 37 °C (Figura 13). Adicionalmente, é notável o rendimento superior 

resultante da expressão nos vetores pETM11/LIC e pETTrx-1a/LIC comparado a 

expressão no vetor pETNus-1a (Figura 14).  

Ensaios iniciais de purificação foram conduzidos e indicaram dificuldades 

durante a purificação da Pfenolase quando expressada apenas com a cauda de 
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hexahistidina (i.e., no vetor pETM11), portanto, o sistema de expressão escolhido para 

o escalonamento foi o vetor pETTrx-1a/LIC com expressão conduzida a 20 °C. 

 

Figura 13 - Gel SDS-PAGE 15%. Perfil da expressão proteica de Pfenolase conduzida a 37 °C. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 14 – Gel SDS-PAGE 15%. Perfil da expressão proteica de Pfenolase conduzida a 20 °C. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3 Expressão e purificação da enzima Pfenolase 

A expressão da Pfenolase no vetor pETTrx-1a/LIC foi conduzida em 8 L de 

meio autoindutor, temperatura de expressão de 20 °C por 16 h. A purificação baseou-

se em etapas cromatográficas sucessivas, sendo os objetivos para cada etapa: i. 

isolar a 6xHisTrxPfenolase do lisado proteico por afinidade (Figura 15 A); ii. substituir 

o tampão para aumentar a eficiência da reação de digestão com a protease TEV 

(Figura 15 B); iii. isolar a Pfenolase das remanescentes 6xHisTrxPfenolase, 6xHisTrx 

e TEV (Figura 15 C); iv. garantir a homogeneidade do estado oligomérico e 

conformacional (Figura 15 D). 

 

Figura 15 - Etapas cromatográficas empregadas na purificação de PfEnolase, onde E indica a fração 
em que a proteína de interesse foi eluída. (A) Cromatografia de afinidade - HisTrap HP 5 
mL. (B) Cromatografia de exclusão molecular em Sephadex G-25. (C) Segundo passo de 
cromatografia de afinidade em HisTrap HP 5mL (D) Cromatografia de exclusão molecular 
em Superdex 200 16/60. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O alto grau de pureza obtido pode ser constatado pela eluição com pico isolado, 

bem determinado e simétrico durante a etapa cromatográfica de exclusão molecular 
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(Figura 15 D), bem como, pela presença de uma banda única no gel de eletroforese 

desnaturante (Figura 16). O rendimento final típico obtido foi superior a 50 mg/L de 

expressão. 

 
Figura 16 – Gel de eletroforese SDS-PAGE 15%. Etapas de purificação de PfEnolase. MK (Marcador 

de massa molecular), IF (Fração insolúvel), SF (Fração solúvel), FT (Fração não ligada na 
primeira cromatografia de afinidade), EF (Fração eluída da primeira cromatografia de 
afinidade), TT (Digestão com TEV protease), 2EF (Fração eluída da segunda 
cromatografia de afinidade) e GF (Fração eluída da cromatografia de exclusão molecular). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.4 Ensaios de cinética enzimática - Pfenolase 

A atividade enzimática da enzima enolase foi avaliada através de ensaio 

espectrofotométrico, no qual monitorou-se diretamente a formação do produto 

fosfoenolpiruvato (PEP) a partir do substrato 2-fosfoglicerato (2-PG). As curvas de 

velocidades iniciais (Figura 17) foram utilizadas para a determinação do valor de KM 

para o substrato de 38 ± 4 µM. Esse dado está coerente com o valor de 41 ± 4 µM 

reportado anteriormente. 31  

Devido às limitações do emprego do ensaio espectrofotométrico direto (leitura 

em 240 nm) para a triagem de pequenas moléculas candidatas a inibidores da 

Pfenolase, houve a necessidade do desenvolvimento de ensaio cinético alternativo. 

Nesse sentido, optou-se pelo sistema bioluminescente da luciferase, através de 

sistema combinado com a enzima piruvato quinase (Figura 18 A). A padronização e 

validação do ensaio ocorreu pela determinação do parâmetro cinético KM para o 
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substrato (2-PG) da enolase. O valor de KM obtido no ensaio acoplado foi de 30 ± 4 

µM (Figura 18 B), o qual é coerente com o valor determinado no ensaio direto. Ensaios 

empregando bioluminescência são amplamente empregados em ensaios de triagem 

em larga escala. 87 Este novo ensaio foi empregado na etapa de triagem da coleção 

de compostos Malaria Box. 82 

 

Figura 17 - Determinação pelo método direto do parâmetro cinético KM, por regressão não-linear, para 
o substrato 2-PG. Todas as medidas foram realizados em triplicata. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 18 – (A) Esquema da reação combinada ao sistema de luciferase para monitoramento da 
atividade enzimática enolase.  (B) Curva de velocidades iniciais obtidos pela reação 
acoplada ao sistema bioluminescente. Todas as medidas foram realizados em triplicata. 

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5 Triagem de inibidores 

4.5.1 Malaria Box 

O Malaria Box é uma coleção de 400 compostos com atividade antimalárica 

observada em ensaios fenotípicos, resultado de campanhas de triagem das empresas 

farmacêuticas GSK e Novartis, juntamente com o Hospital St. Jude Children's 

Research. 82 Os compostos foram organizados por esforço da Medicines for Malaria 

Venture (MMV), com o objetivo de distribuir gratuitamente compostos bioativos que 

visam catalisar/acelerar a pesquisa para descoberta de fármacos para o tratamento 

da malária e doenças negligenciadas.82 

O envio dessa coleção é feito em placas de 96 poços contendo 10 µL dos 

compostos na concentração de 10 mM. A coleção foi diluída para 500 µM e os 

compostos foram avaliados na concentração de 50 µM. Do total de 400 compostos 

disponíveis no Malaria Box, identificou-se 50 compostos com atividade inibitória 

superior a 40% na concentração máxima avaliada (Tabela 2). Este número representa 

12,5% de compostos ativos frente a Pfenolase. Um número bastante significativo 

quando comparado ao número tipicamente esperado para uma campanha HTS (i.e., 

~ 1%).88 Ressalta-se aqui o diferencial desta coleção de compostos, já avaliada 

anteriormente, assim como, o potencial de relação da enzima Pfenolase com os 

efeitos fenotípicos observados. 

No total, 10 compostos apresentaram atividade inibitória superior a 80% (Figura 

19). Estes compostos, com no máximo 43% de similaridade entre eles, diferem dos 

inibidores de enolase reportados anteriormente, tipicamente análogos do substrato da 

enzima.89 Destaca-se as classes de derivados de quinolina, benzodiazol hidrazina, 

dihidroxinaftaleno, bromofenolpiridazina e tiazopirimidina que promoveram 100% de 

inibição na concentração avaliada. Essas moléculas com estruturas químicas 

inovadoras são, portanto, altamente promissores e apresentam-se como candidatos 

a compostos líderes para o desenvolvimento de novos inibidores mais potentes e 

seletivos para a enzima Pfenolase. Estes compostos serão adquiridos para os ensaios 

posteriores de determinação de potência, mecanismo de inibição, juntamente com os 

estudos estruturais do modo de ligação. 
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Tabela 2 – Compostos da coleção Malaria Box que apresentaram atividade inibitória superior a 40% 

na concentração única de 50 µM frente a Pfenolase. 

 

Malaria Box 
Cod. 

% inibição  
50 µM 

 Malaria Box 
Cod. 

% inibição  
50 µM 

MMV000570 100  MMV396679 54 

MMV666607 100  MMV019700 54 

MMV085203 100  MMV008149 53 

MMV665934 100  MMV008127 53 

MMV665971 100  MMV666062 52 

MMV306025 97  MMV009060 52 

MMV085583 93  MMV006913 52 

MMV396672 90  MMV019127 52 

MMV020439 85  MMV665987 52 

MMV019110 81  MMV007228 52 

MMV007224 78  MMV008416 50 

MMV080034 78  MMV008956 50 

MMV018984 76  MMV665827 50 

MMV011522 75  MMV008270 49 

MMV020885 70  MMV007907 48 

MMV084940 67  MMV667487 48 

MMV019871 65  MMV000442 48 

MMV006172 63  MMV020912 47 

MMV007574 60  MMV666693 46 

MMV001038 59  MMV665940 46 

MMV665899 59  MMV011944 46 

MMV007181 57  MMV645672 46 

MMV000620 55  MMV000653 45 

MMV007127 55  MMV665909 45 

MMV007113 55  MMV665857 45 

Fonte: Elaborada pelo autor.   
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Figura 19 – Compostos da coleção Malaria Box promissores com atividade inibitória superior a 80% na 
concentração de 50 µM frente a enzima Pfenolase. 

 

  

 

MMV000570 
Inibição 100% @ 50 µM 

MMV666607 
Inibição 100% @ 50 µM 

MMV085203 
Inibição 100% @ 50 µM 

 

 

 

 

MMV665934 
Inibição 100% @ 50 µM 

MMV665971 
Inibição 100% @ 50 µM 

MMV306025 
Inibição 97% @ 50 µM 

 

  

MMV085583 
Inibição 93% @ 50 µM 

MMV396672 
Inibição 90% @ 50 µM 

MMV020439 
Inibição 85% @ 50 µM 

 

  

MMV019110 
Inibição 81% @ 50 µM 

  

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4.6 Ensaios de cristalização e coleta de dados de difração de raios X da Pfenolase 

A PfEnolase pura foi concentrada inicialmente a 10 mg/mL e submetida a 

triagem de ~500 condições de cristalização, empregando-se a estratégia de matriz 

esparsa (kits Classics, ClassicsII, Peg, PegII – Qiagen e IndexHT – Hampton 

Research), e a técnica de difusão por vapor com gota assentada (do inglês, sitting 

drop - Figura 20). Durante a montagem das caixinhas de cristalização observou-se 

precipitação intensa nas gotas, no entanto, no dia posterior a montagem elas estavam 

completamente translúcidas e, assim, permaneceram até o final do experimento. 

Portanto, nova triagem foi estabelecida com a proteína concentrada a 30 mg/mL.  

 

Figura 20 - Técnicas de cristalização por difusão de vapor, gota assentada e gota suspensa, 
empregadas na triagem e otimização das condições de cristalização da PfEnolase, 
respectivamente. 

 

Fonte: Maluf et al 83 

 

A condição mais promissora identificada (condição D10 do kit Pegs Suite - 

Qiagen) composta de 0,1 M Tris pH 8,5 e 25% PEG 8.000, foi submetida ao processo 

de otimização para obtenção de cristais apropriados aos ensaios de difração de raios 

X. Os experimentos de otimização buscaram explorar a influência de diferentes fatores 

que influenciam o processo de cristalização, realizados com a técnica da gota 

suspensa (do inglês, hanging drop - Figura 20). Dentre eles cita-se: i. concentração 

dos componentes da condição de cristalização; ii. concentração da macromolécula; 

iii. pH da condição de cristalização.  

Cristais promissores foram obtidos nos pHs 8,0 e 8,5 no intervalo de 

concentração proteica entre 30 e 60 mg/mL, 20-26% PEG 8.000 e com tempo de 

crescimento de 10 a 20 dias (Figura 21). O comportamento atípico de precipitação da 
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proteína aliado a concentração extremamente elevada necessária para produzir os 

cristais, podem explicar o insucesso na tentativa de cristalização da Pfenolase por 

outros pesquisadores.90 

 

Figura 21 – Cristais de Pfenolase obtidos durante a fase de otimização das condições de cristalização. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os cristais obtidos na etapa de otimização foram resfriados a temperatura 

criogênica (-196 °C) e testes de difração de raios X foram conduzidos no difratômetro 

disponível no Instituto de Física de São Carlos (IFSC - USP). Um conjunto completo 

de dados de difração de raios X foi obtido a resolução de 1,75 Å. Paralelamente, 

cristais foram também encaminhados para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS – Campinas), linha de luz MX2, onde uma série de conjuntos de dados foram 

coletados. A Figura 22 indica uma imagem representativa do padrão de difração de 

raios X obtido durante a coleta de dados realizada na linha MX2. Pode-se perceber 

que os pontos de difração na imagem são bem definidos, reflexo da qualidade dos 

cristais obtidos. 

Figura 22 – Imagem representativa do padrão de difração de raios X obtidos para os cristais de 
Pfenolase, obtidos na linha de luz MX2 do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Os conjuntos de dados de difração coletados para a forma apo, complexo com 

substrato fosfoenolglicerato (2-PG), complexo fosfoenolpiruvato (PEP), complexo 

PEP + Mg+2 e complexo com o inibidor ENOBLOCK foram processados e os principais 

parâmetros estatísticos do processamento podem ser observados na Tabela 3. 

O problema das fases foi resolvido por substituição molecular utilizando a 

cadeia A (i.e., apenas os elementos proteicos) da estrutura cristalográfica da 

homóloga, proveniente T. brucei (PDB ID, 2PTY), como modelo de busca e o 

programa Phaser.60 A solução fornecida pelo programa foi verificada pelos parâmetros 

estatísticos favoráveis, assim como, pelos mapas de densidade eletrônica iniciais. A 

unidade assimétrica, composta de duas cadeias (A e B), contém o homodímero 

funcional (Figura 23).  

Os mapas iniciais (2Fo - Fc contornado a 1σ e Fo – Fc contornado a 3σ) foram 

empregados nas etapas de construção e refinamento das coordenadas no espaço 

real, seguido por refinamento com restrições estereoquímicas no espaço recíproco. 

Os ciclos de reconstrução/refinamento foram acompanhados pela avaliação dos 

parâmetros estatístico R e Rfree. O modelo foi considerado finalizado no momento em 

que alterações nas coordenadas atômicas não produziram redução adicional dos 

avaliadores estatísticos, e assim, o processo de validação final foi conduzido.  

O modelo foi validado no servidor Molprobity, 63 que essencialmente realiza 

avaliações geométricas e estereoquímicas, entre elas: i. Análise de contato incluindo 

todos os átomos; ii. Análise de cadeias laterais dos resíduos Asn, Gln e His; iii. Análise 

de ângulos de torção (Ramachandran) e rotâmeros. Além disso, o modelo final passou 

por inspeção visual local, para assegurar que artefatos não pudessem ser mascarados 

pelos avaliadores estatísticos globais. 91 Não houve a identificação de qualquer falha 

no modelo construído, no entanto, ressalta-se a presença de dois resíduos Arg413 

das cadeias A e B posicionadas em regiões “não permitidas” no Diagrama de 

Ramachandran (Figura 24). Muito embora tais resíduos encontrem-se em regiões não 

favoráveis, eles não comprometem a qualidade global do modelo, pois estão muito 

bem posicionados na densidade eletrônica local, sendo este fenômeno comumente 

observado em outras estruturas de enolase depositadas no Banco de Dados de 

Proteínas (PDB). Estes resíduos encontram-se na interface de dimerização, portanto, 

são forçados a adotar esta conformação menos frequente do diagrama. 
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Tabela 3 – Parâmetros estatísticos obtidos durante o processamento e refinamento dos dados cristalográficos coletados para os cristais da enzima Pfenolase. 
 

 APO 2-PG PEP PEP+MG ENOBLOCK 

Coleta      

Fonte Micromax-007 Micromax-007 Micromax-007 MX2 - LNLS Micromax-007 

Detector R-AXIS IV ++ R-AXIS IV ++ R-AXIS IV ++ PILATUS 2M R-AXIS IV ++ 

Δφ 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 

Imagens 391 326 230 1800 267 

Processamento      

Resolução (Å) 89,64 – 1,60 77,78 – 1,88 77,53 – 1,80 47,74 – 1,80 47,28 – 1,80 

Grupo espacial P21 P21 P21 P21 P21 

Parâmetros de cela - a,b,c (Å) 
 

60,56; 77,46; 90,18 60,62; 77,78; 90,16 60,65; 77,53; 90,09 61,12; 77,01; 87,42 59,94; 77,74; 90,28 

Parâmetros de cela (°) α=γ= 90,00 β=96,28 α=γ= 90,00 β=96,01 α=γ= 90,00 β=95,72 α=γ= 90,00 β=95,55 α=γ= 90,00 β=96,43 

N° reflexões totais 376.538 222.422 178.424 422.277 143.187 

N° reflexões únicas 108.746 65.086 74.565 73.934 64.989 

Multiplicidade 3,5 (2.8) 3,4 (3,5) 2,4 (2,3) 5,7 (4,5) 2,2 (2,1) 

Completeza (%) 99,8 (99,8) 95,0 (90,9) 96,7 (100) 98,8 (97,4) 85,3 (87,8) 

Rmeas (%) 9,0 (52,4) 9,2 (66,4) 6,4 (41,1) 7,5 (49,0) 6,0 (34,0) 

<(I)/σ(I)> 9,3 (2,3) 12,1 (2,1) 10,9 (2,1) 13,5 (2,1) 10,3 (2,3) 

Mosaicidade média 0,40 0,28 0,20 0,47 0,53 

Refinamento      

Rwork 92(%) 17,77 18,95 17,05 19,50 19,80 

Rfree 92(%) 21,82 23,85 21,50 23,60 24,05 

* Valores entre parênteses referem-se a última faixa de resolução 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23 - Representação do modelo cristalográfico construído para enzima enolase de P. falciparum. 
Em destaque as cadeias A (vermelho) e B (verde) que compõe o homodímero cristalizado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 24 – (A) Diagrama de Ramachandran para a estrutura cristalográfica apo da Pfenolase. (B) 
Resíduos Arg413 outliers localizados na interface de dimerização. 

A B 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.7 Análises Estruturais – Pfenolase 

A estrutura tridimensional de enolase de P. falciparum determinada, 

apresentou-se um homodímero na unidade assimétrica (Figura 23), em conformidade 

com os resultados obtidos com a enzima em solução, revelado pelo perfil de eluição 

durante a etapa de cromatografia de exclusão molecular em coluna calibrada. A 

maioria das enolases estudadas, até o momento, apresentam-se também na forma 

diméricas, com poucas exceções na forma octamérica. 29,93 

A enzima enolase está presente em vasto número de organismos e apresenta 

altíssima conservação estrutural entre as espécies, especialmente dos resíduos que 

compõe o sítio catalítico, resultando no compartilhamento de propriedades cinéticas 

bastante similares. Essencialmente, as diferenças são encontradas em resíduos de 

superfície e regiões de alça (Figura 26). A estrutura pode ser dividida em dois 

domínios, N-terminal e C-terminal, onde o N-terminal é composto por 3 fitas β e 3 

hélices α (Figura 25 A), enquanto o C-terminal é formado por um barril α/β (também 

conhecido como barril TIM), que é caracterizado como um cilindro formado por oito 

fitas β paralelas circundadas por oito α hélices paralelas (Figura 25 B). Não diferente 

das demais enzimas que apresentam este tipo de enovelamento, o sítio ativo está 

localizado na parte superior do barril. 

 
Figura 25 - Distribuição de domínios da enzima Pfenolase. (A) Domínio N-terminal. (B) Domínio C-

terminal. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Organismos vertebrados possuem três isoformas, expressas por diferentes 

genes, da enzima enolase - Isoforma α, ubíqua; Isoforma β, músculo específica; 

Isoforma γ neurônio específica. 89 Comparações sequenciais indicam entre 83% e 

87% de identidade sequencial entre as isoformas. Enolase γ é a proteína cerebral 

majoritária, podendo constituir de 0,4 – 2,2% das proteínas totais solúveis do cérebro, 

em alguns neurônios a concentração pode chegar a 4%. As razões para esta 

distribuição elevada não são completamente compreendidas, mesmo considerando a 

alta demanda energética das células neuronais, pois a maior parte dela é gerada pela 

oxidação completa da glucose. 94  

A análise do alinhamento sequencial entre as três isoformas da enolase 

humana, juntamente com a enolase de P. falciparum, evidenciam o alto grau de 

conservação e identidade (> 60%). Na Figura 26, destacado em verde estão os 

resíduos atribuídos a função catalítica; em roxo os resíduos distantes em até 10 Å a 

partir da posição do substrato 2-PG. Os únicos resíduos que compõem o sítio, e suas 

vizinhanças, diferentes entre as sequências alinhadas são a Cys159 e Phe177. No 

entanto, o primeiro está enterrado no barril e o segundo está voltado para a superfície.  

A semelhança estrutural pode ser considerada uma desvantagem para o 

desenvolvimento de fármacos, em virtude da dificuldade de obtenção de moléculas 

seletivas, porém esta alta semelhança é o reflexo da importância do papel dessa 

proteína nos organismos, não tolerando mutações ao longo da evolução. No entanto, 

deve-se ressaltar que embora para o parasita a via glicolítica seja essencial, para 

células humanas sadias sua importância é menor, pois a principal fonte de energia é 

proveniente do ciclo de Krebs.95 

Na Figura 26 pode-se evidenciar também a presença de inserção na sequência 

de P. falciparum, pentapeptídeo 104EWGWS109, ausente nas isoformas formas 

humanas. Este peptídeo, cuja essencialidade para função da enzima foi comprovada, 

90 apresenta propriedades imunogênicas bastante expressivas, e está sendo 

explorado para avaliação de vacinas e diagnóstico. 96 Na Figura 27 pode-se observar 

o potencial imunogênico deste fragmento, devido sua exposição e diferença 

significativa para a superfície proteica quando comparada com a enzima humana.  
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Figura 26 - Alinhamento das sequências de aminoácidos para as enzimas enolase de P.falciparum e 

as três isoformas humanas. Em verde, resíduos; resíduos catalíticos; em vermelho, 
pentapeptídeo inserido; e roxo, resíduos a uma distância de até 10Å do substrato. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 27 – Alinhamento estrutural da enzima Pfenolase e homóloga humana (PDB 3UCC). Em azul, 
o pentapeptídeo inserido presente na enzima de P. falciparum. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na estrutura apo determinada, identificou-se um dos sítios de coordenação 

para Mg+2 (Sítio I) desta metaloproteína (Figura 28). Ressalta-se que em nenhum dos 

estágios de purificação ou cristalização houve a adição deste íon, assim, sua 

manutenção desde a expressão em E. coli, deveu-se a alta afinidade apresentada. 

Este dado foi considerado na etapa de preparo do sítio catalítico para os experimentos 

computacionais de triagem virtual. 

 

Figura 28 – Sítio I de coordenação com íon Mg+2 na estrutura apo, ocupado mesmo sem haver a adição 
durante a purificação ou cristalização.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Complexos cristalográficos da enzima Pfenolase foram obtidos: i. substrato 

da reação (2PG), ii. produto da reação (PEP) e iii. produto da reação PEP + Mg+2 Sítio 

II. Como pode-se evidenciar na Figura 29, os mapas de densidade eletrônica (2Fo - 

Fc) permitiram a modelagem destas moléculas de maneira indubitável. Nos 

complexos Pfenolase-2PG e Pfenolase-PEP, contento apenas o substrato e produto 

da reação, respectivamente, não houve ajuste estrutural significativo; no entanto, no 

complexo Pfenolase-PEP+Mg+2, com a ocupação do sítio II do íon Mg+2 o mesmo não 

foi observado. A entrada do segundo íon Mg+2 estabiliza a alça formada pelos resíduos 

39-46, levando a intenso rearranjo estrutural com fechamento total do sítio. 

 

Figura 29 – Mapas de densidade eletrônica 2Fo – Fc (contornados a 1 σ) dos complexos cristalográficos 
da enzima Pfenolase, obtidos com o substrato (2PG) e produto (PEP). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise comparativa do complexo Pfenolase-PEP+Mg+2 com a estrutura apo, 

permitiu a identificação das 3 regiões que sofrem as maiores adaptações mediante a 

interação com o substrato/produto (Figura 30 e Figura 31). As alças formadas pelos 

resíduos 39-46, 160-175 e 255-282 ajustam-se após a interação com o ligante, 

resultando no fechamento total do sítio (Figura 31). Diferentemente dos relatos da 

literatura,89 os complexos obtidos demonstram que as alterações estruturais 

dependem da presença do íon Mg+2, além dos ligantes substrato/produto 

propriamente ditos. Os complexos obtidos servirão como material fundamental no 

estudo já em andamento, em colaboração com Dr. José Fernando Ruggiero Bachega, 

do mecanismo enzimático da enolase por métodos computacionais híbridos. Este 

estudo visa a elucidação do mecanismo e do par de resíduos catalíticos responsáveis 

pela reação, que até o momento não são completamente compreendidos. 89 
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Figura 30 – Distribuição dos RMSD por resíduo a partir do alinhamento das estruturas apo e complexo 
iii (PEP + Mg). Em destaque as três regiões (alças) que se adaptam em virtude da ligação 
com o substrato/produto. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 31 – Alinhamento estrutural das estrutural apo e complexo PEP + Mg. Em azul, a estrutura apo 
e em vermelho, o complexo onde evidencia-se as mudanças conformacionais de três alças 
próximas ao sítio catalítico mediada pela interação com o substrato/produto e estabilizada 
pela entrada do íon Mg+2 adicional. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Recentemente, em estudo de triagem conduzido com objetivo de identificar 

moléculas capazes de modular a sobrevivência de células cancerosas em ambiente 

de hipóxia, identificou um composto bastante potente. 97 A busca pela macromolécula 

envolvida neste fenômeno fenotípico observado, revelou a enzima enolase. A potência 

do inibidor identificado (Enoblock) foi determinada frente a enolase (IC50 = 576 nM).97 

Com objetivo de identificar as bases moleculares responsáveis por esta inibição 

através de estudos cristalográficos, solicitou-se amostra do composto junto ao 

pesquisador responsável pelo estudo. Pela indisponibilidade de massa para número 

elevado de experimentos, apenas um experimento de inibição foi realizado contra a 

enzima enolase de P. falciparum, onde obteve-se 100 % de inibição na concentração 

de 50 µM. O restante do material foi empregado em experimentos de soaking. Durante 

a coleta do conjunto de dados do cristal tratado, houve queda de energia no campus 

impedindo a obtenção de um conjunto com completeza superior a 90%. No entanto, 

os dados obtidos foram processados e são suficientes para revelar que o inibidor 

Enoblock liga-se a enzima enolase, porém em um sítio de ligação que fica na interface 

de dimerização.  O modo de ligação deste inibidor não foi completamente elucidado, 

mas a identificação deste novo sítio abre fronteiras para planejamento, especialmente 

considerando as diferenças existentes com o homólogo humana neste sítio. 

 

Figura 32 – À esquerda, estrutura química 2D do Enoblock. À direita, Mapas de densidade eletrônica 
Fo – Fc (contornados a 3 σ) obtidos para o complexo da enzima Pfenolase com o inibidor 
Enoblock. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.8 Triagem virtual de candidatos a inibidores da enzima Pfenolase  

Fundamentalmente, existem duas estratégias para a triagem virtual de 

candidatos a ligantes/inibidores. A primeira estratégia utiliza informação estrutural do 

alvo receptor e a segunda utiliza informação sobre a estrutura química de ligantes 

conhecidos. Tipicamente, a principal desvantagem desta última modalidade é o 

tendenciamento em relação a descoberta de moléculas similares. Assim, quando o 

objetivo do estudo é a identificação de novos esqueletos moleculares, a primeira 

modalidade descrita é a mais adequada.  

A triagem virtual consiste na recuperação do maior número de compostos 

potencialmente bioativos de uma coleção de compostos inicial. Brevemente, um 

elevado número de compostos iniciais é reduzido pela aplicação de algoritmo 

computacional e apenas um número reduzido de compostos é selecionado para a 

avaliação/confirmação experimental. Os resultados obtidos neste processo 

dependem, no entanto, das escolhas acerca do sítio empregado para o processo de 

docagem molecular, base de compostos inicial, algoritmos de posicionamento e 

pontuação, entre outros.   

A identificação de estruturas químicas inovadoras como compostos líderes é o 

principal objetivo da fase inicial da descoberta e planejamento de fármacos e figura 

como um dos gargalos deste processo. No início da década de 1990, empregando 

técnicas de automatização de alta tecnologia, estabeleceu-se a triagem experimental 

em larga escala, chamada HTS (do inglês, High-Throughput Screening),64-65 cuja as 

promessas foram a identificação e fornecimento de compostos líderes para os grupos 

de química medicinal. Tais campanhas apresentaram-se como ferramentas úteis, no 

entanto, com elevado custo experimental associado.100 

A triagem virtual de compostos tem sido considerada um método cada vez mais 

importante nesta fase de identificação de compostos bioativos. Determinado pela 

disponibilidade de algoritmos cada vez mais precisos e pelo avanço da capacidade do 

processamento computacional. A triagem virtual permite a avaliação de um número 

considerável de compostos em tempos reduzidos, apresentando custos reduzidos 

quando comparados ao HTS. 98 

O número de ensaios de triagem virtual vem crescendo e hoje pode ser 

comparado com o número de campanhas HTS,101 mesmo assim, pode-se dizer que o 
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método ainda não atingiu sua completa maturidade.99 Torna-se, no entanto, comum o 

emprego desta ferramenta computacional aliada a métodos in vitro.101 

Esta metodologia computacional foi empregada em paralelo com as estratégias 

experimentais, visando a obtenção de moléculas iniciais, candidatas a inibidoras da 

enzima Pfenolase, que possam ser otimizadas através da aplicação de métodos de 

planejamento racional de fármacos. Adicionalmente, realizou-se um estudo 

sistemático para avaliar os resultados produzidos por diferentes estratégias 

disponíveis para o processo de triagem virtual. 

4.8.1 Sítio de ligação  

A escolha e a preparação do sítio molecular alvo para o processo de docagem 

é essencial para obtenção de resultados que podem ser validados experimentalmente 

em etapas posteriores. 99  Em linhas gerais, busca-se um modelo, frequentemente 

cristalográfico, com a melhor resolução disponível; com fatores de concordância 

estatística (R’s) não superiores a 30 % e distribuição dos resíduos modelados em 

posições favoráveis do diagrama de Ramachandran superior a 90 %. 98 Ressalta-se 

ainda que estes avaliadores globais não devem substituir a inspeção visual local da 

densidade eletrônica dos resíduos que compõe o sítio escolhido para os estudos.   

Existem três considerações mínimas que devem ser feitas durante a análise do 

sítio empregado em um processo de docagem: i. flexibilidade da proteína alvo; ii. 

águas estruturais; e iii. Metais. 98 A flexibilidade dos resíduos, resultado de mudanças 

conformacionais que o sítio pode adotar mediante os efeitos indutivos da interação 

com um ligante, é essencial para a contabilização da afinidade real do ligante.98,99 Este 

tópico ainda é tratado de modo simplificado pelos programas de docagem molecular, 

por exemplo, o programa Glide aplica um escalonamento dos raios de van der Waals 

buscando mimetizar o processo de acomodamento das cadeias laterais do receptor.  

A interação entre ligantes e macromoléculas é intermediada muitas vezes por 

moléculas de água, sendo assim, a remoção completa de todas as moléculas de água 

presentes no sítio de ligação, sem análise detalhada, indutiva ao erro sistemático 

durante o processo de docagem. Os dois métodos clássicos para verificação de 

águas: i. identificação de moléculas recorrentes em estruturas homólogas; e ii. estudo 
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de redocagem de ligante cocristalizado; foram aplicados durante a fase de avaliação 

do sítio da enolase de P. falciparum. 

De igual importância é a avaliação dos metais presentes, considerando que 

aproximadamente 30% dos sítios ativos de proteínas contém algum tipo de íon 

metálico. 98 A enzima enolase possui dois sítios de ligação para Mg+2, denominados 

sítios I e II, sendo que o último é somente preenchido após a interação da 

macromolécula com seu substrato natural. Considerando que o sítio I manteve-se 

ocupado durante todo o processo de purificação e cristalização, mesmo sem a devida 

suplementação, seria improvável encontrar a enzima desprovida deste íon. 

O sítio empregado nos estudos de docagem molecular foi derivado da estrutura 

cristalográfica determinada em sua forma apo durante a condução deste projeto de 

doutoramento. O emprego da estrutura apo baseia-se no rearranjo das alças que 

compõem o sítio catalítico mediante a ligação do substrato/produto (estrutura holo), 

levando a uma conformação fechada não acessível, conforme descrito na seção 4.7. 

 Brevemente, foram removidas todas as moléculas de água da cadeia A do 

homodímero, devido à ausência de conservação implícita. Manteve-se, no entanto, o 

íon Mg+2 localizado no Sítio I da enolase, pois sua presença e manutenção ao longo 

de toda as etapas de purificação e cristalização, mesmo sem qualquer adição durante 

o processo, ressalta sua alta afinidade pelo sítio de ligação. Assim, espera-se que o 

íon Mg+2 esteja ligado neste sítio durante o processo catalítico. Portanto, uma caixa 

3D centrada no substrato sobreposto nas coordenadas da estrutura apo, com arestas 

de 10 Å, foi empregada como grid para a docagem molecular (Figura 33).  

O emprego de um sítio, aparentemente grande, é realizado para garantir que 

as moléculas tenham liberdade para explorar o alvo molecular, assim, as poses serão 

selecionadas apenas por suas interações favoráveis não tendenciadas por limitação 

espacial. O sítio empregado foi validado pelo processo de redocagem do substrato 

natural, onde obteve-se RMSD de 1,46 Å, inferior ao valor preconizado de 2 Å (Figura 

34), especialmente considerando que há rearranjo do sítio mediante interação com o 

ligante e a estrutura adotada para os estudos de docagem estava na sua forma apo.  
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Figura 33 – Sítio ativo empregado nos processos de docagem molecular. Em destaque, o grid, formado 
por uma caixa 3D com arestas de 10 Å centrada nas coordenadas do substrato; e em azul, 
a cavidade explorada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Figura 34 – Validação do sítio de ligação por redocagem do substrato natural, empregado durante os 
estudos de docagem molecular. Em verde, o ligante cocristalizado; em ciano a pose 
docada com RMSD calculado em 1.46 Å. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 



| 95 

 

4.8.2 Base de dados de compostos - ZINC 

A disponibilidade crescente de coleções de compostos, públicas e privadas, 

especialmente em bases disponíveis online, tornaram-se fontes eficientes e 

indispensáveis para triagens virtuais.98 Pioneiros, como o servidor Pubchem 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), iniciaram em 2004 como uma plataforma 

científica para gerenciar resultados de HTS (do inglês, “High-throughput screening”) e 

hoje contam com mais de 190 milhões de substâncias e mais de 68 milhões de 

compostos únicos depositados.  

Empresas farmacêuticas têm desenvolvido suas próprias coleções, 

frequentemente derivada de química combinatória, garantindo a inovação em seus 

projetos,98 assim como, Maybridge e Chembridge, empresas privadas, oferecem 

bancos de dados de compostos curados prontamente disponíveis comercialmente.   

O banco de compostos ZINC foi selecionado para a obtenção dos arquivos de 

coordenadas tridimensionais das moléculas a serem avaliadas. A escolha desta base 

baseou-se nas seguintes características: i. ser livre de custos, ii. tamanho da coleção, 

iii. diversidade química e iv. disponibilidade para compra. 

Esta base também oferece subconjuntos baseados em características pré-

determinadas. Entre eles cita-se o subconjunto denominado “leads now”, o qual foi 

selecionado para a triagem virtual. Os compostos pertencentes ao “leads now” 

apresentam características de compostos líderes, 65 ou seja, seguem a “regra dos 3,5” 

(compostos massa molecular entre 250 e 350 Da, cLogP inferior a 3,5, número de 

ligações rotacionáveis menor que 7).64 A preferência por compostos que apresentam 

estas características, levou em consideração o tamanho do sítio do alvo molecular, 

bem como, a possibilidade de otimização dos candidatos identificados (i.e., compostos 

menores são mais atrativos para modificações estruturais e estudos de relação 

estrutura atividade 99). Já a classificação “now”, para as bases da ZINC, deve-se a 

disponibilidade imediata dos compostos para aquisição. 

A base “leads now” era composta de 2.419.472 moléculas em Maio/2014. 

Diante disso, uma etapa de redução inicial através da aplicação de filtro molecular 

teve como objetivo eliminar moléculas muito similares, priorizando a diversidade 

química. Nesse sentido, a base ZINC disponibiliza uma ferramenta para análise de 

clusters que permite a seleção de subgrupos com características específicas 
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determinadas pelo usuário. Especificamente, um subconjunto de moléculas com 

similaridade inferior a 60 % do índice de Tanimoto 64 foi considerada nesta etapa de 

adequação da base de compostos. Esse processo reduziu o tamanho da base de 

compostos para 26.697 moléculas. É importante mencionar que tivemos grande 

dificuldade na obtenção dos referidos arquivos de coordenadas atômicas (i.e., formato 

mol2) para o subconjunto selecionado, pois, em diversas tentativas observou-se que 

o subconjunto era transferido de maneira incompleta. Nosso grupo de pesquisa entrou 

em contato com o curador da base e obtivemos a informação de que está é, 

atualmente, uma das limitações atuais deste servidor. Para prosseguir com o trabalho, 

rotinas em linguagem python foram escritas para realizar a transferência de cada um 

dos compostos de maneira individualizada, assegurando a integridade da base 

selecionada.  

Em seguida, aplicou-se um filtro molecular adicional para remoção de 

compostos que apresentavam em sua estrutura química grupos conhecidamente 

reativos ou tóxicos. Para este fim, empregou-se a rotina Ligand Filtering (interface 

Maestro - Schrödinger) e as regras de exclusão aplicadas ao subconjunto Clean da 

coleção ZINC.64 A inclusão desse filtro adicional fez-se necessária para a exclusão de 

compostos potencialmente tóxicos ainda nas etapas iniciais do processo de 

planejamento de fármacos. 68-69 No total, 14.783 compostos passaram pelo filtro de 

toxicidade e seguiram para preparação no programa Ligprep 68 (Schrödinger), onde 

são checadas e corregidas as estruturas tridimensionais, além da geração de 

tautômeros, esteroisômeros e estados de ionização alternativos. Ao final do processo, 

após 6 h de trabalho computacional, a base de dados final continha 43.910 moléculas 

que foram submetidas ao processo de docagem molecular. 

4.8.3 Processo de docagem molecular 

Dentre as etapas mais críticas do processo de triagem virtual, destaca-se o 

procedimento de docagem molecular, especificamente, a ferramenta computacional e 

a estratégia empregada.99 Desde a descrição seminal, em 1982, do desenvolvimento 

da estratégia de modelagem molecular empregando o programa DOCK,102 vários 

métodos de docagem molecular foram desenvolvidos e aperfeiçoados (e.g. GOLD103, 
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FlexX,104 Glide,105 Autodock106). De maneira geral, estes programas empregam 

conceitos ligeiramente diferentes, apresentando particularidades e vantagens que 

podem ser exploradas dependendo do estudo em questão.99 

Para este estudo de triagem virtual elegeu-se o programa Glide 

(Schrödinger),105 devido ao seu desempenho em relação a seus concorrentes em 

estudos de avaliação de performance (i.e., estudos de recuperação de pose do ligante 

em complexo cristalográfico e avaliação de parâmetros de enriquecimento em triagens 

virtuais) ao longo da última década.72,73,107–111 

Glide (“Grid-based Ligand Docking with Energetics”) emprega um algoritmo de 

docagem molecular por busca sistemática de conformações, orientações e 

posicionamento do ligante no sítio ativo do receptor.105 Pelo emprego de filtros 

hierárquicos torna-se possível explorar a flexibilidade conformacional dos ligantes sem 

haver comprometimento da performance computacional. As poses dos ligantes que 

avançam na avaliação inicial, são submetidas ao processo de refinamento e 

minimização de energia baseados em campo de força pré-calculado para a grade 

reticulada do receptor.105  

O processo de docagem no programa Glide é realizado através de dois 

módulos consecutivos, i. precisão padrão (SP – do inglês, “Standard Precision”); e ii. 

precisão extra (XP – do inglês “Extra Precision”). Este último, é uma ferramenta mais 

refinada e com maior custo computacional, empregada para eliminar os falsos 

positivos e obter uma correlação entre poses e escores mais coerente.112 O módulo 

SP, para as 43.910 moléculas preparadas, levou 24 h para completa execução, 

enquanto, o módulo XP, levou 36 h para execução com apenas 2.345 poses (i.e., 

1.000 compostos). Devido ao custo computacional, apenas as 1.000 moléculas 

melhores posicionadas após a rotina SP foram submetidas a rotina XP, assim, evitou-

se erros por flutuações entre as metodologias e reduziu-se o tempo total necessário 

para execução dos cálculos. 

Independente da estratégia de triagem virtual empregada, ao final do ensaio 

computacional espera-se obter a lista dos prováveis ligantes, ordenada por suas 

respectivas predições de afinidade.64 Desta maneira, a performance da estratégia 

dependerá, conjuntamente, do algoritmo de docagem molecular e da função 

empregada para pontuar o modo de ligação do ligante no receptor proteico. 64 

A etapa de pontuação busca predizer a afinidade dos ligantes pelo receptor, 

permitindo a discriminação dos ligantes mais promissores. Esta avaliação pode ser 
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realizada por métodos ab initio, com elevada precisão e custo computacional; ou 

métodos empíricos, compostos por aproximações menos precisas porém de elevada 

performance.98,99 Estes últimos são os empregados e adequados para os ensaios de 

triagem, pelo elevado número de compostos que será avaliado durante o experimento.  

Os métodos empíricos buscam associar termos que reflitam propriedades 

físico-químicas relevantes durante o processo de interação entre ligante e receptor 

(e.g., número de ligações de hidrogênio, número de ligações rotacionáveis, superfície 

polar, etc), através de estudos de regressão, com a energia livre de ligação.98,99 As 

limitações desses métodos derivam inicialmente da necessidade de um conjunto de 

dados para calibrar as funções de pontuação, implicando no emparelhamento da 

precisão do método à precisão experimental; e do entendimento apenas parcial e 

simplificado do processo de interação entre o ligante e a macromolécula.99 

No entanto, as limitações das funções de pontuação têm sido alvos de 

processos de otimização ao longo da última década, especialmente no que tange a 

identificação de verdades ligantes dispersos em bancos de moléculas com elevada 

diversidade química.113 

  A função Docking Score, empregada neste trabalho, é uma função derivada 

do GlideScore (derivado do ChemScore 71), com aplicação de algumas penalidades 

(e.g., contatos estéricos desfavoráveis), que vem apresentando resultados 

satisfatórios. Por fim, após o processo de modelagem molecular, foi incluída uma 

etapa de inspeção visual apenas para a identificação de erros por inconsistência e 

consequente eliminação de compostos, pois, no decorrer da campanha de triagem 

virtual buscou-se ao máximo evitar a inclusão de critérios subjetivos na seleção das 

moléculas para aquisição.  

A distribuição da pontuação obtida pela função Docking Score para as 

moléculas modeladas, independentemente da rotina aplicada (i.e., SP ou XP), 

apresentou características típicas que podem ser divididas em três regiões (Figura 

35). A primeira, onde há grande distinção entre os compostos pela pontuação obtida; 

a segunda, com o maior número de compostos e na qual não é possível diferenciá-

los por suas pontuações e; a terceira, onde as interações são tão desfavoráveis que 

suas pontuações chegam a valores positivos.  
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Figura 35 – Distribuição da pontuação obtida pela função Docking Score para as moléculas docadas 
durante a rotina SP. Em verde, região com compostos promissores e pontuações distintas; 
em amarelo, região com o maior número de compostos e com baixa distinção entre eles; 
em vermelho, compostos cujas interações são bastante desfavoráveis, chegando a 
apresentar pontuação positiva. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Recentemente, demonstrou-se a importância do emprego de cargas parciais 

acuradas para os ligantes, ao invés das cargas parciais fixas tipicamente obtidas 

através de parametrização por campos de força (e.g., OPLS114), durante o processo 

de docagem molecular.115 A Schrödinger disponibiliza, sob a concessão de licença, 

um módulo para o programa Glide denominado “QM- Polarized Ligand Docking – QM-

PLD”, no qual pode-se explorar os efeitos de polarização do ambiente proteico. O 

cálculo de cargas por métodos híbridos de mecânica molecular e quântica (QM/MM) 

permite a obtenção de cargas parciais realísticas e resultados de docagem mais 

acurados.115 

Para avaliar os efeitos desse cálculo de carga mais acurado nos resultados de 

triagem virtual (i.e., na decisão de quais moléculas serão adquiridas), duas estratégias 

adicionais foram realizadas: i. cálculo das cargas parciais levando em consideração 

efeitos de polarização após a rotina XP e resubmissão à rotina XP; e ii. cálculo de 

cargas parciais por método ab initio anterior a submissão à rotina XP e posterior 

tratamento igual item i.  Para tanto, empregou-se o programa Orca, disponível 

gratuitamente, para todos os cálculos de carga parcial, intermediado por scripts em 

linguagem Python para execução de todas as intermediações e execução do código. 

Em geral o cálculo por molécula empregando a base 321G levou 1 min (i.e., ~ 730 h 
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para os 43.910 iniciais), enquanto o cálculo com a base 621G** levou 5 min por 

molécula (i.e., ~ 195 h para os 1.000 compostos selecionados).  

 

As 20 moléculas melhores classificadas em cada uma das três estratégias 

foram selecionadas para aquisição e posterior avaliação experimental. No entanto, a 

análise criteriosa das moléculas selecionadas como candidatas a inibidores da 

Pfenolase indicou significativa redundância. Portanto, a lista final de moléculas para 

aquisição totalizou 31 moléculas (Tabela 4).  A Figura 36 indica que a estratégia 

clássica de docagem do programa Glide (i.e., rotinas SP e XP) compartilha 80 % de 

identidade na recuperação de compostos com a estratégia que mimetiza o módulo 

QM-PLD da Schrödinger. Na comparação com a estratégia que inicia com cargas 

parciais recalculadas pelo método ab initio, a identidade entre os compostos 

recuperados cai para 60 %.  

 

 

Figura 36 – Redundância na recuperação de compostos pelas estratégias empregadas na triagem 
virtual, comparadas com a estratégia que mimetiza a abordagem QM-PLD da Schrödinger. 
Onde Precalc 321G, representa a estratégia com cálculo de cargas parciais anteriores à 
submissão da rotina SP; e XP, representa a estratégia típica SP-XP do programa Glide. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 4 – Compostos selecionados para aquisição e avaliação experimental oriundos das três 
estratégias de triagem virtual adotadas. 

   

ZINC04934094 ZINC00343379 ZINC17027528 

 
 

 
 

ZINC35047116 ZINC16953253 ZINC72321643 

 

 
 

 
 

ZINC28536442 ZINC16941046 ZINC19329112 

   

ZINC01663005 ZINC02572932 ZINC34522850 

 

 
 

ZINC06548808 ZINC72145573 ZINC05674936 

   

ZINC05085274 ZINC03869395 ZINC01582533 
(continua) 
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(continuação) 

 
  

ZINC86864279 ZINC95079181 ZINC16952743 

   

ZINC16958372 ZINC05847806 ZINC13492899 

 

  

ZINC04404234 ZINC62723384 ZINC83301222 

 

 

 

ZINC16958520 ZINC16382964 ZINC83325202 

 

  

ZINC16939881   

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na comparação da classificação e pontuação para os 31 compostos 

recuperados nas diferentes estratégias (Tabela 5), evidenciou-se que em muitos 

casos a diferença está apenas na pontuação obtida (e.g., os três melhores 

classificados), fato esperado pelas diferenças de precisão entre as metodologias 

adotadas, mantendo sua classificação independente da metodologia adotada.  Em 

alguns casos, no entanto, especialmente para a molécula ZINC13492899, houve 
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significativa diferença na sua classificação, sendo a primeira colocada na estratégia 

III e a vigésima nona na estratégia I (Tabela 5). Neste caso, em especial, houve 

alteração drástica do modo de ligação identificado, entre as diferenças estratégias 

(Figura 37).  

Figura 37 – Composto ZINC13492899, maior divergência apresentada entre as metodologias de 
docagem empregadas. À esquerda, estrutura química 2D. À direita, poses obtidas pelo 
processo de docagem molecular, destaca-se em azul a pose obtida pela estratégia I com 
pontuação divergente das demais estratégias. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5 – Pontuação e classificação obtida para a melhor pose dos compostos selecionados para 
aquisição nas três estratégias de triagem virtual empregadas. 

Compostos 

Estratégia I 
OPLS_2005 

Estratégia II 
Cargas 631G** 

Estratégia III 
Cargas 321G 

Docking 
Score 

Posição 
Docking 

Score 
Posição 

Docking 
Score 

Posição 

ZINC04934094 -12.871 1 -12.811 4 -12.688 5 

ZINC00343379 -12.422 2 -13.004 3 -13.189 3 

ZINC17027528 -12.238 3 -13.238 1 -13.056 4 

ZINC35047116 -11.479 4 -12.042 6 -11.007 18 

ZINC16953253 -11.42 5 -11.045 10 -10.731 25 

ZINC72321643 -11.283 6 -13.092 2 -12.142 6 

ZINC28536442 -11.191 7 -11.52 7 -11.198 13 

ZINC16941046 -10.648 8 -11.468 8 -9.402 71 

ZINC19329112 -10.532 9 -12.247 5 -11.313 12 

ZINC01663005 -10.467 10 -10.932 14 -9.965 44 

ZINC02572932 -10.452 11 -11.001 13 -11.158 14 

ZINC34522850 -10.416 12 -10.811 16 -11.621 7 

ZINC06548808 -10.304 13 -10.766 17 -9.862 45 

ZINC72145573 -10.251 14 -10.416 21 -10.8 23 

ZINC05674936 -10.227 15 -10.552 20 -11.529 10 

(continua) 
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(continuação) 

ZINC05085274 -10.061 16 -10.814 15 -11.081 16 

ZINC03869395 -10.054 17 -10.247 27 -10.837 22 

ZINC01582533 -10.053 18 -10.15 32 -9.78 50 

ZINC86864279 -9.962 19 -10.699 18 -11.548 8 

ZINC95079181 -9.853 20 -10.12 34 -10.077 41 

ZINC16952743 -9.72 24 -10.342 25 -14.031 2 

ZINC16958372 -9.618 27 -9.394 58 -11.327 11 

ZINC05847806 -9.598 28 -9.773 44 -11.05 17 

ZINC13492899 -9.578 29 -11.401 9 -14.517 1 

ZINC04404234 -9.529 30 -11.014 12 -7.112 414 

ZINC62723384 -9.527 31 -11.042 11 -8.356 163 

ZINC83301222 -9.463 32 -9.182 74 -10.966 19 

ZINC16958520 -9.305 38 -10.11 35 -11.143 15 

ZINC16382964 -9.177 42 -9.656 49 -11.547 9 

ZINC83325202 -8.439 80 -10.635 19 -10.108 40 

ZINC16939881 -6.859 296 -8.615 116 -10.894 20 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise das moléculas selecionadas para aquisição revelou que o processo 

de curagem da base ZINC não estava sendo realizado eficazmente. Por exemplo, dois 

dos compostos recuperados (ZINC01663005 e ZINC02572932) são bastante 

similares com índice de similaridade de Tanimoto igual a 80%, sendo assim, não 

deveriam ter sido incluídos no subconjunto transferido (o critério de eliminação inicial 

preconizou moléculas com similaridade < 60%). Adicionalmente, embora as moléculas 

deveriam ser prontamente disponíveis para aquisição, pela classificação NOW do 

subconjunto, algumas apresentam prazo de envio muito superior ao idealizado pela 

classificação. Assim, embora gratuita, a base ZINC pode ser considerada uma 

alternativa menos vantajosa às bases comerciais existentes, pois o controle das 

moléculas é feito pela própria empresa que disponibiliza as coleções de compostos.  

Somente após a aquisição e avaliação experimental poderemos concluir qual 

metodologia foi capaz de recuperar o maior número de inibidores da enzima 

Pfenolase. No entanto, vale ressaltar que se o intuito da triagem virtual for a aquisição 

de um número de moléculas igual ou superior a 10, com redundância de 80% não 

haveria motivos suficientes para seguir com a estratégia QM-PLD, considerando os 

custos computacionais.



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

   

 



      | 107 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase de T. 

cruzi (TcGAPDH) 

5.1 Clonagem, expressão e purificação de TcGAPDH 

A TcGAPDH era produzida rotineiramente em nosso laboratório utilizando-se 

uma construção gênica em sistema de expressão pET3a,75 vetor precursor da família 

de vetores modernos do sistema pET. A utilização desse sistema implicava em 

algumas desvantagens durante o processo de purificação, podendo citar o número 

elevado de etapas, o custo com reagentes e o tempo empregado. Tendo em vista o 

aprimoramento do sistema de produção proteica para TcGAPDH, num primeiro 

momento foi estabelecida uma nova construção em pET28a, cuja principal vantagem 

está na produção da proteína de interesse fusionada a cauda de hexahistidina (6xHis), 

permitindo assim a purificação da proteína alvo através do método simplificado de 

cromatografia de afinidade. 

A determinação do parâmetro cinético KM foi utilizada para validar esta nova 

construção. O valor obtido para o KM do cofator NAD+ foi 716 ± 15 µM (Figura 38 A) o 

qual diverge dos valores determinados anteriormente (KM NAD+ = 232 ± 32 µM), 116 

indicando perda de afinidade da TcGAPDH pelo cofator quando a cauda 6xHis está 

presente. Desta maneira, a remoção da cauda através de uma etapa de digestão com 

trombina (protease com sítio de reconhecimento presente na construção em pET28a) 

foi avaliada.  

Figura 38 – Determinação do parâmetro cinético KM, por regressão não-linear, para o cofator NAD+. (A) 
Enzima TcGAPDH com cauda hexahistidina (B) Enzima TcGAPDH após remoção da cauda 
de hexahistina por digestão com trombina. Todas as medidas foram realizadas em triplicata. 

A B 

  
  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Após a remoção da cauda de hexahistidina, os parâmetros cinéticos foram 

reavaliados e novos valores obtidos foram comparáveis (KM NAD+ = 180 ± 25 µM - 

Figura 38 B) aos relatados na literatura para a forma não fusionada. Os resultados 

obtidos divergem daqueles recentemente publicados,117 no qual os autores atestam 

que não há alteração dos parâmetros cinéticos para forma fusionada.  

Apesar de mais moderno, o emprego da nova construção no vetor pET28a 

aumentou os custos de produção pela necessidade do emprego da enzima trombina 

para a clivagem e remoção da cauda 6xHis. Adicionalmente, as experiências 

favoráveis coletadas em nosso grupo de pesquisa, com a família de vetores LIC, nos 

levou à etapa de clonagem novamente. Assim, estabeleceu-se nova construção 

gênica empregando o vetor pETTrx-1a, o qual apresenta entre outras vantagens um 

sítio de reconhecimento para clivagem com TEV protease, enzima produzida 

rotineiramente em nosso laboratório.  

Para a construção do novo sistema de expressão utilizou-se a estratégia de 

LIC.48 A amplificação do fragmento codificante para TcGAPDH, utilizando como molde 

a construção em pET3a, e a inserção do fragmento no vetor pETTrx-1a foram 

realizadas com sucesso (Figura 39).  

 

Figura 39 - (Esquerda) Eletroforese em gel de agarose (1%), amplificação inicial da TcGAPDH a partir 
do molde de TcGAPDH-pET28a. (Direita) Eletroforese em gel de agarose (1%), reação de 
PCR de colônia dos clones recombinantes obtidos, onde a presença das bandas demonstra 
a incorporação do plasmídeo TcGAPDHpETTrx-1a. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A expressão de TcGAPDH  no vetor pETTrx-1a foi conduzida em meio 

autoindutor 50 e temperatura de 18 °C para assegurar o máximo rendimento de 

proteínas na fração solúvel. A purificação baseou-se em etapas cromatográficas 

sucessivas, sendo os objetivos para cada etapa: i. isolar a 6xHisTrxTcGAPDH do 

lisado proteico pela afinidade com a resina empregada (Figura 40 A); ii. substituir o 

tampão para permitir a digestão com a protease TEV (Figura 40 B); iii. isolar a 

TcGAPDH das remanescentes 6xHisTrxTcGAPDH, 6xHisTrx e TEV (Figura 40 C); iv. 

garantir a homogeneidade do estado oligomérico e conformacional (Figura 40 D). O 

elevado grau de pureza obtido foi constatado pela presença de uma banda única no 

gel de eletroforese desnaturante (Figura 41) e pela produção de cristais de TcGAPDH 

com capacidade de difração de raios X a alta resolução. 

 

Figura 40 - Etapas cromatográficas empregadas na purificação de TcGAPDH, onde G indica a fração 
em que a proteína de interesse foi eluída. (A) Cromatografia de afinidade em HisTrap HP. 
(B) Cromatografia de exclusão molecular em Sephadex G-25. (C) Cromatografia de 
afinidade em HisTrap HP (D) Cromatografia de exclusão molecular em Superdex 200 16/60. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 41 - Gel de eletroforese SDS-PAGE 15% referente as etapas finais de purificação de TcGAPDH, 

onde MK, C, D são marcador de massa molecular, fração após a segunda cromatografia de 
afinidade e fração após cromatografia de exclusão por tamanho, respectivamente. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O estabelecimento de protocolo de obtenção do alvo molecular eficiente e 

validado, com custo e tempo reduzidos, pode ser considerado essencial para o 

desenvolvimento pleno de projetos de planejamento de fármacos envolvendo triagens 

biológicas e ensaios cristalográficos. 

5.2 Triagem de candidatos a inibidores de TcGAPDH 

Ensaios de triagem de inibidores foram conduzidos ao longo de todo o período 

de Doutoramento, visando à identificação de novas moléculas com atividade inibitória 

contra a enzima TcGAPDH. A metodologia empregada faz a avaliação experimental 

do potencial inibitório de moléculas com origem diversa (i.e., natural à sintética), 

selecionando as mais promissoras para determinação de potência e estudo do 

mecanismo de inibição. Assim, buscando maximizar as chances de resultados 

positivos, avaliou-se moléculas com três origens distintas: i. produtos naturais; ii. 

compostos selecionados por triagem virtual e; iii. coleção de 400 compostos 

publicamente disponível. 
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5.2.1 Produtos naturais 

Os produtos naturais e seus derivados são, historicamente, fonte de agentes 

terapêuticos.118 As coleções de compostos químicos provenientes de produtos 

naturais possuem como principal característica a diversidade e complexidade de seus 

componentes,119 ademais, são consideradas privilegiadas pela capacidade de 

interagirem com diversos sistemas biológicos, resultado direto da pressão evolutiva. 

118  Seu emprego pode ser evidenciado pelo número de produtos em desenvolvimento 

clínico, derivados de produtos naturais, particularmente para agentes anticâncer e 

antibióticos.120  

O processo de triagem de produtos naturais envolveu a avaliação de misturas 

complexas, como extratos brutos ou semi purificados. Nesse contexto, algumas 

adaptações foram necessárias para a avaliação criteriosa da propriedade biológica 

das amostras em estudo. Por exemplo, o espectro de absorção (220-750 nm) de 

alguns extratos de produtos naturais avaliados evidenciou elevada absortividade na 

região UV do espectro (Figura 42), impedindo a realização dos ensaios utilizando a 

metodologia 1 (descrita na sessão 3.2.4) com leituras de absorbância em 340 nm. No 

entanto, a utilização da metodologia 2, com leituras em 400 nm, demonstrou-se efetiva 

para avaliação de tais extratos. 

 
Figura 42 - Varredura espectral (220-750 nm) para um extrato de produto natural, obtida em Nanodrop 

(Thermo Scientific). Destaca-se a alta e baixa absorção nos comprimentos de onda 340 e 
400 nm, respectivamente. O perfil de absorção elevado na região UV para os produtos 
naturais testados impede a utilização da metodologia 1 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Visando-se identificar compostos bioativos de origem natural como candidatos 

a inibidores da TcGAPDH foi estabelecida colaboração científica com o Prof. Dr. Paulo 

Cezar Vieira do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). A estratégia empregada nessa colaboração baseia-se no fracionamento 

das amostras e purificação de compostos guiados pelos ensaios biológicos (do inglês, 

bioassay-guided fractionation).  

Os ensaios de triagem foram conduzidos para extratos produzidos de 

diferentes partes das plantas do cerrado paulista, entre outras: Zanthoxylum fagara, 

Esenbeckia febrifuga, Galipea jasminiflora, Esenbeckia grandiflora, Metrodorea 

stipularis, Spiranthera odoratissima. Nos ensaios de triagem biológica frente à 

TcGAPDH diversas frações promissoras foram identificadas (% de inibição > 70% na 

concentração de 200 µg/mL) - Figura 43. 

 

Figura 43 - Exemplo ilustrativo das análises dos candidatos a inibidores da TcGAPDH. A comparação 
com os controles positivo e negativo, bem como, a reprodutibilidade observada indica a 
estabilidade do método e consistência dos resultados.  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O composto isolado mais promissor desta estratégia, denominado tilirosídeo 

(Figura 44), foi obtido através da intensa colaboração com a Dr. Vivian Estevam 

Cornélio (UFSCar). Resumidamente, galhos da espécie Spiranthera odoratissima 

(popularmente conhecida como Manacá) foram coletados, secos, triturados e serviram 
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de base para obtenção de extrato bruto pela técnica de maceração em solvente 

orgânico etanol.  

Este material foi submetido a extrações líquida-líquida sequenciais com 

diferentes solventes (i.e., hexano, diclorometano, acetato de etila, solução 

hidrometanólica). A fração obtida da extração com acetato de etila apresentou o 

melhor perfil de inibição frente ao ensaio cinético e, portanto, foi selecionada para 

refracionamento por cromatografia de exclusão (Sephadex® LH 20). O fracionamento 

foi acompanhado por análises de cromatografia em camada delgada e, as frações 

semelhantes agrupadas. O composto isolado de uma das frações mencionadas, teve 

sua estrutura química elucidada por experimentos de Ressonância Magnética Nuclear 

1D e 2 D. Os procedimentos e resultados detalhados do isolamento do tilirosídeo 

encontram-se em manuscrito em preparação. 

 

Figura 44 – Estrutura química do composto isolado, tilirosideo (kaempferol-3-(p-cumaril)-glucosideo), 
nos ensaios de bioprospecção guiada.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O composto isolado é um derivado flavonoide e para assegurar que a atividade 

inibitória medida não foi resultado de artefato de inibição não-específica, ensaios 

adicionais foram conduzidos na presença do detergente Triton X-100.121 A potência 

inibitória do tilirosídeo foi determinada em IC50 = 25 ± 1 µM (Figura 45). Entre as 

desvantagens da utilização de extratos/compostos derivados de produtos naturais, 

ressalta-se a dificuldade na padronização em sua obtenção. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, lotes isolados de forma similar apresentaram 

propriedades bastante divergentes (e.g., 1 ordem de grandeza nos valores 

determinados para potência, IC50 = 170 ± 16 µM), evidenciando a necessidade de 

condução experimental bastante criteriosa. 
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Figura 45 – Curva dose-resposta obtida para o composto tilirosideo. Determinação da potência inibitória 

IC50 por regressão não-linear. Todas as medidas foram realizadas em triplicata. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A determinação do mecanismo de inibição de um composto bioativo é um dos 

componentes fundamentais para os trabalhos de descoberta de novos candidatos a 

fármacos. O estudo do mecanismo de inibição indica informações relevantes para a 

compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis pelo efeito biológico bem 

como para a determinação do sítio de ligação.122 Esses dados são de extrema 

importância para guiar o planejamento de novos derivados sintéticos com 

propriedades otimizadas. Nesse sentido, a análise detalhada do gráfico duplo-

recíproco indica que os valores de KM
app e Vmax para o substrato (G3P) e o cofator (T-

NAD+) são alterados em função do aumento da concentração do inibidor (Figura 46 A 

e B). Esse comportamento é característico de inibidor não-competitivo (Figura 46 C e 

D).123 Portanto, o tilirosídeo é capaz de se ligar tanto na forma livre da enzima (E) 

como no complexo enzima-substrato (ES), com afinidade ligeiramente maior pela 

forma livre da enzima (E) (i.e., Ki
G3P = 9 µM; K’iG3P = 11 µM; Ki

TNAD = 14 µM; K’iTNAD = 

15 µM). 
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Figura 46 - (A) Perfil de inibição não-competitiva para o inibidor tilirosideo na presença do substrato 
G3P. (B) Perfil de inibição não-competitiva para o inibidor tilirosideo na presença do cofator 
TNAD+. Ensaios cinéticos foram realizados na presença de concentrações crescente de 
inibidor (•) ausência de inibidor (○) 5 μM (▼) 10 μM. (C) Esquema de Michaelis-Menten 
para inibidores não-competitivo. (D) Esquema representativo de inibição não-competitiva 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.2.2 Compostos selecionados por ensaio de triagem virtual 

Estratégias de SBDD aplicadas em GAPDHs de tripanossomatideos foram 

empregadas com sucesso no desenvolvimento de inibidores análogos do cofator, com 

a identificação de inibidores potentes e seletivos.124–127 Nesses trabalhos, as 

diferenças estruturais nas vizinhanças do sítio de ligação do cofator foram exploradas 

entre as enzimas dos parasitas e a humana. Durante o processo de doutoramento do 

pesquisador Dr. Rafael V. C. Guido, uma estratégia foi planejada com intuito de 

explorar o sítio de ligação ao substrato.  

Com o objetivo de identificar novas classes químicas como inibidores da 

enzima TcGAPDH, empregou-se o método de triagem virtual em uma grande coleção 
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de compostos (i.e., aproximadamente, 2.000.000). A estratégia de triagem consistiu 

na aplicação de filtros moleculares consecutivos, incluindo buscas 2D e 3D (i.e., 

grupos âncoras e modelo farmacofórico, respectivamente). Os compostos 

selecionados foram adquiridos e avaliados in vitro frente a enzima TcGAPDH. Os 

resultados foram organizados em manuscrito intitulado “A pharmacophore-based 

virtual screening approach for the discovery of Trypanosoma cruzi GAPDH inhibitors” 

e publicado no periódico científico Future Medicinal Chemistry, 5(17), p.1-17, 2013.  

Primeiramente, avaliou-se o percentual de inibição na concentração única de 

400 µM. Os dados obtidos indicaram que 10 compostos (1, 3, 4, 9, 15, 17, 18, 21, 24 

e 25) dos 31 selecionados apresentaram atividade inibitória > 10%. Os compostos 1, 

3 e 9 apresentaram atividade inibitória promissora (> 50%). Os compostos 15, 24 e 25 

foram inibidores modestos (% inibição 20-50%), enquanto os compostos 4, 17, 18 e 

21 foram inibidores fracos (% inibição < 20%). As atividades inibitórias decorrentes de 

inibição promíscua, promovida por agregados não específicos, foram descartadas 

pela realização do ensaio cinético na presença do detergente Triton X-100. 

Os compostos que apresentaram atividade inibitória superior a 50% tiveram 

sua potência determinada. Os resultados indicam três novas classes de inibidores de 

TcGAPDH, derivados de:  i. 4-amino-tiofeno (composto 1); ii. 1,3-dioxoisoindolinas 

(composto 3) e iii. 1-pirazol-etanona (composto 9). Os compostos 1 e 3 apresentaram 

valor de IC50 de 614 e 692 μM, respectivamente, enquanto o composto 9 apresentou 

atividade inibitória duas vezes maior (IC50 = 300 µM). Estes resultados são bastante 

promissores pois estes derivados não haviam sido descritos na literatura como 

inibidores de TcGAPDH, especialmente considerando o número reduzidos de 

inibidores descritos para este alvo molecular.  

 

Tabela 6 – Valores de IC50 determinados para as moléculas selecionadas pela triagem virtual. 
 

Composto Estrutura CÓDIGO ZINC  IC50 (μM) 

1 

 

ZINC02105634 614  ± 93 

3 

 

ZINC01066912 692  ± 86 

4 

 

ZINC02279303 > 700 

(continua) 
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(continuação) 

9 

 

ZINC04278776 300 ± 25 

15 

 

ZINC13081001 > 700 

17 

 

ZINC02471987 > 700 

18 

 

ZINC00360239 > 700 

21 

 

ZINC00308330 > 700 

24 

 

ZINC00611293 > 700 

25 

 

ZINC02858425 > 700 

IAA** 
 

ZINC03860524 181 ± 12 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O modo de ligação predito para o inibidor mais potente, composto 9, sugere o 

papel essencial das interações polares e não polares na orientação do inibidor no sítio 

ativo (Figura 47 A). Especificamente, o composto 9 orienta o substituinte dimetoxifenil 

próximo ao sítio de ligação do fosfato do substrato (Figura 47 B). Nesta orientação, os 

átomos de oxigênios do substituinte estão orientados favoravelmente para estabelecer 

interações com as cadeias laterais dos resíduos Arg249 e Ser247 (Figura 47 A). Ainda, 

o átomo de nitrogênio do grupo heterocícclico pirazol doa ligação de hidrogênio para 

a cadeia lateral do resíduo Asp210 enquanto a carbonila do substituinte etanona está 

em posição favorável para aceitar interação de hidrogênio do NH da cadeia principal 

da Lys209 (Figura 47 A). Essas interações de hidrogênio eram esperadas pelas 

restrições impostas do modelo farmacofórico durante o processo de docagem 

molecular. Simultaneamente, contatos não polares auxiliam a estabilização do 
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complexo, especificamente: i. entre o substituinte etilfenila e o Cβ e Cγ do resíduo 

Thr199; ii. entre o C5 do grupo pirazol e o Cα do resíduo Gly213; e iii. entre os átomos 

de carbono do substituinte etanona e o Cβ do resíduo Lys209 (Figura 47 C). 

 
Figura 47 - Modo de ligação predito para o comporto 9 no sitio de ligação da enzima TcGAPDH. (A) 

Resíduos da proteína (bastão) envolvidos na ligação com o composto 9 (bastão e esferas) 
com as ligações de hidrogênio representadas em amarelo. (B) Modo de ligação predito 
sobreposto no modelo farmacofórico. (C) Estrutura representada como superfície Connolly.  

 

Fonte: MALUF  et al 47 

 

Nenhum dos compostos identificados viola as regras de Lipinski,128 enquanto, 

há violações para os inibidores de TcGAPDH relatados na literatura. Adicionalmente, 

as moléculas identificadas apresentam eficiência de ligação comparável aos inibidores 

conhecidos e servirão como ponto de partida para o desenvolvimento de candidatos 

a antiparasitários para doença de Chagas. 

5.2.3 Ensaio cinético fluorimétrico 

As duas metodologias empregadas para avaliação cinética e triagem de 

inibidores que vinham sendo empregadas em nosso grupo de pesquisa, são baseadas 

na detecção direta da formação dos produtos NADH ou T-NADH por 

espectrofotometria em 340 e 400 nm, respectivamente. Entre as principais limitações 

apresentadas por estes ensaios estão a baixa sensibilidade, que limita sua 

miniaturização, e impossibilidade da realização de ensaios com compostos que 

apresentam forte absorção na região espectral do ensaio. Buscando superar as 

limitações destas metodologias, adaptou-se um ensaio fluorimétrico empregando o 

sistema acoplado resazurina-diaforase. 129 
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Para obtenção de ensaio cinético robusto e reprodutivo, todos os componentes 

da mistura reacional foram avaliados, assegurando a melhor adaptação possível do 

ensaio descrito na literatura. Após esta etapa, procedeu-se com a determinação dos 

parâmetros cinéticos KM, para substrato (G3P) e cofator (NAD+) - Figura 48. Os valores 

de KM determinados para o cofator e substrato diferem dos valores reportados pela 

literatura (Tabela 7). A análise detalhada dos dados publicados sugere que as 

divergências entre os valores de KM estariam relacionadas às concentrações de 

enzima empregadas, ou seja, no ensaio fluorimétrico concentrações substancialmente 

menores de enzima foram utilizadas (i.e. 500 pM) em comparação àquelas usadas no 

ensaio publicado (20 nM). A utilização de concentrações catalíticas de ordem pico 

molar assegura que o ensaio seja conduzido em condições de estado estacionário ao 

longo de todo o período de análise.53 

 

Tabela 7 – Comparação dos parâmetros cinéticos KM para enzima TcGAPDH obtidos por métodos 
espectrofotométricos e fluorimétricos. 

 

 KM (µM) 

Metodologia NAD+ G3P 

Espectrofotometria 130 232 ± 32 300 ± 45 

Fluorimétrica 38 ± 4 209 ± 10 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 48 - Determinação dos parâmetros cinéticos KM para substrato (A) e cofator (B) da enzima 
TcGAPDH, pela metodologia cinética fluorimétrica com sistema acoplado a diaforase. 
Todas as medidas foram realizadas em triplicata. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para garantir que as diferenças observadas na determinação dos valores de 

KM não eram devidas às limitações do sistema combinado (i.e., o sistema combinado 

figurando como a etapa limitante da reação monitorada), realizou-se ensaios cinéticos 

na presença de concentrações elevadas do substrato e cofator (i.e., 10 x [KM]) e 

concentrações variáveis de TcGAPDH (i.e., concentrações múltiplas de 500 pmol). Na 

Figura 49 evidencia-se a linearidade da resposta obtida neste ensaio, sugerindo 

fortemente que a etapa limitante da reação observada é a catalisada pela enzima alvo. 

Portanto, os novos valores determinados de KM, juntamente com a nova metodologia, 

foram empregados no planejamento de novo ensaio de triagem de inibidores para 

TcGAPDH. 

 

Figura 49 - Linearidade do ensaio acoplado frente a acréscimos da enzima TcGAPDH, evidenciando 
a etapa limitante do ensaio proposto. Todas as medidas foram realizadas em triplicata. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As concentrações do substrato e cofator, empregados no novo ensaio de 

triagem de inibidores, foram aproximadamente iguais aos valores determinados para 

KM de ambos, conforme o preconizado em literatura especializada.53 O emprego de 

concentrações superiores ao valor de KM dificulta a identificação de inibidores do tipo 

competitivo, enquanto favorece a identificação de inibidores do tipo não-competitivo, 

estes dados são compatíveis com a vasta maioria de inibidores identificados até o 

momento para a enzima TcGAPDH. 131 

Atualmente, ensaios cinéticos utilizados na identificação de moléculas 

bioativas, especialmente, os empregados em escalas elevadas (i.e., HTS) e com 

misturas reacionais miniaturizadas, precisam demonstrar seu potencial discriminatório 

entre controles positivos e negativos. Recentemente, tornou-se padrão a 



      | 121 

  

determinação do coeficiente da janela de triagem, conhecido como fator Z, que indica 

a faixa dinâmica do sinal do ensaio, bem como, variações provenientes da medida. 

Na Figura 50, observa-se a distribuição dos valores para os controles positivo e 

negativo obtidos com o novo ensaio fluorimétrico. 

 

Figura 50 - Distribuição dos valores obtidos para os controles positivo (substrato, G3P) e negativo 
(ausência de substrato) do ensaio cinético acoplado de TcGAPDH. Todas as medidas 
foram realizadas em triplicata. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ensaios cinéticos que apresentam valores de fator Z inferiores a 0 são 

considerados sem separação de banda, ou seja, há sobreposição das bandas 

(distribuição) da variação da amostra e do controle. Valores de Z entre 0 e 0,5, indicam 

que a separação entre as bandas é pequena, enquanto, valores entre 0,5 – 1,0 são 

os considerados ideias para ensaio de triagem. O valor calculado de Z para o novo 

ensaio foi de 0,7, sugerindo que o ensaio fluorimétrico adotado é ideal para ensaios 

de triagem e também apropriado para emprego em ensaios de larga escala (HTS). 

5.2.4 Malaria Box 

Ao final deste Doutoramento, empregando a metodologia fluorimétrica descrita 

acima, estabeleceu-se a triagem dos compostos da coleção Malaria Box, 82 disponível 

em nosso laboratório conforme descrito na seção 4.5.1. Ressalta-se que embora o 

nome faça alusão a uma doença específica, esta coleção foi criada e disponibilizada 

com o intuito de catalisar o processo de descoberta de fármacos para doenças 
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negligenciadas em geral.82 Neste processo, identificou-se 4 inibidores da enzima 

TcGAPDH (Figura 51), com estruturas químicas não relatadas previamente e com 

atividade inibitória na faixa do baixo micromolar.  

 

Figura 51 - Moléculas bioativas identificadas na triagem da coleção Malaria Box. 

 

 
 

MMV665941 
Inibição 83% @ 50 µM 

MMV306025 
Inibição 82% @ 50 µM 

 
 

MMV084940 
Inibição 64% @ 50 µM 

MMV666689 
Inibição 43% @ 50 µM 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Todos os compostos que compõem a coleção Malaria Box são disponíveis 

comercialmente e, portanto, os quatro compostos identificados (MMV665941, 

MMV306025, MMV084940, MMV666689) serão adquiridos para determinação da 

potência e mecanismo de inibição, paralelamente, aos estudos estruturais visando-se 

a obtenção de complexos cristalográficos.  

5.3 Estudos cristalográficos com TcGAPDH 

 Para identificar o sítio de ligação dos inibidores na enzima TcGAPDH, assim 

como, compreender os mecanismos responsáveis pelo reconhecimento molecular 

desta molécula, estudos cristalográficos foram realizados.   
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A alta pureza obtida pelos processos de purificação empregados na obtenção 

de TcGAPDH, permitiram que cristais adequados para os experimentos de difração 

de raios-X fossem obtidos prontamente. Com o foco voltado para a obtenção de 

complexos cristalográficos, em especial, o complexo da TcGAPDH com o inibidor 

caracterizado (i.e., tilirosideo), experimentos de cocristalização e soaking foram 

conduzidos. 

Durante a condução dos experimentos de soaking evidenciou-se a fragilização 

dos cristais (Figura 52), mesmo com tempos de incubação reduzidos. Assim, para que 

um conjunto completo de dados de difração fosse coletado, anterior a completa 

destruição do cristal, o tempo de incubação máximo foi de 2 min. Nenhum cocristal foi 

obtido empregando as condições de cristalização previamente descritas. 79 

 

Figura 52 – Padrões de difração obtidos a partir de cristais de TcGAPDH. (A) Cristal da proteína na sua 
forma apo (B) Cristal após soaking com 1 mM tilirosideo por 2 min.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com intuito de identificar novas condições de cristalização, especialmente 

condições para obtenção de cocristais, nova triagem de condições foi realizada com 

a proteína em sua forma apo e na presença de 1 mM do inibidor tilirosideo. Nesta 

etapa foram identificadas novas condições promissoras (Tabela 8).  

Os cristais obtidos (Figura 53) foram submetidos a experimentos de difração 

de raios X e 5 conjuntos de dados completos a alta resolução (> 1,8 Å) foram coletados 

ao longo deste doutoramento. Os dados processados, com estatísticas favoráveis, 

foram empregados na obtenção de modelos iniciais empregando a estratégia de 

substituição molecular.  Após a reconstrução e refinamento dos elementos proteicos, 
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inspecionou-se os mapas de densidade eletrônica buscando encontrar sinais da 

presença do inibidor. Em seguida, para melhorar a qualidade dos mapas, moléculas 

de água foram adicionadas automaticamente ao modelo com o auxílio do programa 

BUSTER, e nova rodada de inspeção foi realizada. Em nenhum dos modelos 

refinados até o momento, evidenciou-se a presença do tilirosídeo. 

 
Tabela 8 – Novas condições de cristalização identificadas para TcGAPDH. 
 

Kit (Suite) Cód. Ligante Condição 

Index H02 
Tilirosideo 

1 mM 
0.2 M Tartrato de sódio e potássio 

20% PEG 3.350 

PEGs H08 
Tilirosideo 

1 mM 
0,2 M Hidrogenofosfato de diamonio 

20% PEG 3.350 

JCSG IV E07 
Tilirosideo 

1 mM 

0,2 M Cloreto de sódio 
0,1 M Tris pH 7,0 
20% PEG 3.000 

JCSG III G09 
Tilirosideo 

1 mM 

0,04 M Di-Hidrogenofosfato de potássio 
16% PEG 8.000 

20% Glicerol 

Index F06 - 
0,2 M Sulfato de Amônio 

0,1 M Bis-Tris pH 5,5 
25% PEG 3.350 

Index F08 - 
0,2 M Sulfato de Amônio 

0,1 M Hepes pH 7,5 
25% PEG 3.350 

Index H03 - 
0.2 M Malonato de sódio pH 7,0 

20% PEG 3.350 

Index H04 - 
0.2 M Citrato de amônio tribásico pH 7,0 

20% PEG 3.350 

JCSG I A09 - 
0.2 M Citrato de Lítio 

20% PEG 3.350 

JCSG I D12 - 
0,2 M Acetato de Magnésio 

0,1 M Cacodilato de sódio pH 6.5 
20% PEG 8.000 

JCSG IV E08 - 
0,2 M Sulfato de Lítio 

0,1 M Tris pH 7,0 
1,0 M Tartrato de sódio e potássio 

PEGs H09 - 
0.05 M Acetato de Magnésio 

0.1 M Acetato de sódio 
10% PEG 8.000 

PEGs H10 - 
0.2 M Acetato de Magnésio 

10% PEG 8.000 

PEGs H11 - 
0.1 M Hepes 7,5 
10% PEG 8.000 

PEGs H12 - 
10% PEG 1.000 
10% PEG 8.000 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 53 – Cristais obtidos na etapa de triagem de condições de cristalização de TcGAPDH. (A) JCSG 
I Suite – A09. (B) JCSG I Suite – D12.  (C) JCSG IV Suite – E07. (D) JCSG IV Suite – E08. 
(E) Index Suite – H02. (F) Index Suite – H04 

  
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A avaliação de todos os modelos cristalográficos construídos e refinados, 

revelou também a presença sistemática do cofator NAD+ em pelo menos uma das 

quatro cadeias que compõe a unidade assimétrica, com interpretação da densidade 

eletrônica indubitável (Figura 54). Este fenômeno ressalta a alta afinidade 

apresentada pelo cofator, considerando que ele é proveniente das etapas de 

purificação e não de suplementação durante os ensaios de cristalização. Pode-se 

ainda, relacionar este fenômeno à seleção oligomérica ocorrida durante o processo 

de cristalização, pois a interação com o cofator resulta em mudanças conformacionais 

e oligoméricas. 132 

As novas condições de cristalização serão exploradas futuramente, assim 

como, os inibidores identificados da triagem da coleção de compostos Malaria Box, 

para obtenção de complexos cristalográficos. A obtenção desses complexos permitirá 

o entendimento do modo de ligação dos inibidores a TcGAPDH, revelando as 
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características fundamentais para o reconhecimento e interação molecular, e assim, 

permitir o emprego de estratégias de planejamento de fármacos baseado na estrutura 

do receptor. 

 

Figura 54 – Sítio catalítico da enzima TcGAPDH para o modelo construído com dados de difração de 
raios-X de cristal obtido na condição H08 da suíte PEGs. Em destaque, os mapas de 
densidade eletrônica 2Fo-Fc, contornados a 1 σ, para o cofator e íons fosfato complexados. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.4 Kinecteasy – Uma ferramenta para análise de dados cinéticos 

O estabelecimento de bioensaios miniaturizados e automatizados permitiu que 

o número de ensaios realizados (escala) para um mesmo alvo (i.e., celular ou proteico) 

seja cada vez maior, assim campanhas de média-alta escala são frequentemente 

empregadas no processo de descoberta de fármacos.133–135 Nesse cenário, o 

processamento, armazenamento e análise dos dados de maneira efetiva tornou-se 

essencial, consequentemente, uma série de programas computacionais, tratamentos 

estatísticos e plataformas integradas foram lançadas no mercado. 

O número de ensaios de triagem realizados para determinado alvo molecular 

ou celular depende, entre outros aspectos, do acesso às coleções de compostos. 

Portanto, em um ambiente acadêmico, tipicamente, realizam-se ensaios de pequena 

e média escala. Mesmo em uma escala reduzida, o tratamento manual não assistido 

dos dados coletados pode prejudicar ou impedir a interpretação acurada dos 
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resultados. Tendo em vista a necessidade de automatizar e padronizar o 

processamento de dados cinéticos foi iniciado o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional robusta que facilita a interpretação dos ensaios de atividade biológica.  

A escolha da linguagem de programação de alto nível Python, baseou-se na 

simplicidade, clareza de sintaxe, possibilidade de orientação de objetos, abundante 

documentação e número de bibliotecas disponíveis. A interface gráfica foi criada 

utilizando GTK+, adaptado a Python (PyGTK), buscando-se uma interface gráfica 

simples, clara e amigável para o usuário.  

Até o momento, a estruturação das janelas principais e o fluxo para o 

tratamento dos dados foram definidas. A visão geral das janelas pode ser visualizada 

na seção Apêndice A. O emprego de um fluxo unidirecional visa padronizar o 

tratamento dos dados, uma vez que o usuário só pode passar de uma etapa para a 

outra após avaliação da consistência dos dados fornecidos. A padronização e 

isolamento das etapas permite a expansão das funcionalidades disponíveis de 

maneira incremental, como também a adequação para o tratamento de resultados 

obtidos em diversos equipamentos. 

Resumidamente, nas 3.000 linhas de código, o programa é capaz de 

compreender o arquivo de saída do equipamento empregado nos ensaios cinéticos, 

gerar um novo arquivo em formato padrão onde todas as informações sobre o ensaio 

são inseridas, analisar e exportar os gráficos de evolução cinética e calcular, com base 

em controles, os percentuais de inibição e os erros experimentais para os compostos 

avaliados. As próximas versões do programa deverão ser capazes de realizar análises 

de regressão não-linear, permitindo a determinação de parâmetros cinéticos e 

potência de inibidores (i.e. IC50).  
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6 CONCLUSÃO 

Nesta tese de doutorado foram apresentados os resultados obtidos ao longo 

de cinco anos de trabalho. Técnicas e estratégias complementares foram empregadas 

para se avançar no processo, longo e custoso, de planejamento racional de fármacos 

para as doenças tropicais.   

As doenças parasitárias malária e doença de Chagas investigadas nesta tese 

são enfermidades que apresentam alta taxa de mortalidade e morbidade, contudo, 

tem pouco interesse econômico. As opções terapêuticas disponíveis não são 

adequadas e a crescente identificação de cepas resistentes aos tratamentos 

disponíveis agravam a situação atual. Assim, identificação de alvos moleculares e 

moléculas promissoras estão intimamente ligadas a remediação deste quadro.  

A via glicolítica é especialmente atrativa para o desenvolvimento de fármacos 

antiparasitários, pois é essencial para a produção energética do parasita. Ademais, as 

enzimas selecionadas, enolase e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, possuem 

funções regulatórias (pouco compreendidas, mas com fortes indícios de sua 

importância) adicionais ao seu papel na cadeia glicolítica.  

A enzima enolase de P. falciparum foi obtida com sucesso por processo de 

expressão heteróloga. O emprego de protocolos de purificação otimizados, permitiram 

a obtenção de proteína com elevada pureza, favorecendo a obtenção de cristais 

proteicos, e, por sua vez, a determinação da estrutura tridimensional inédita deste 

alvo. Apesar da elevada conservação estrutural entre os homólogos, a estrutura 

tridimensional determinada indicou as razões pelas quais a inserção de pentapeptídeo 

na proteína do P. falciparum levam a intensa resposta imunogênica, pois ela compõe 

alça bastante exposta e protuberante. Os complexos cristalográficos obtidos com o 

substrato e produto de reação, evidenciaram a mobilidade encontrada neste sítio, 

favorecendo a aplicação de uma estratégia computacional diferenciada para a 

identificação de novos inibidores da Pfenolase. Pode-se ressaltar ainda as evidências 

da dependência do íon magnésio para a estabilização das mudanças conformacionais 

induzidas pela ligação do substrato.  

As dificuldades no estabelecimento de ensaio bioquímico para emprego nas 

triagens por inibidores foram superadas com a adaptação de sistema acoplado 

bioluminescente. O ensaio foi empregado com sucesso na triagem da coleção Malaria 
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Box, com a identificação de 50 compostos com atividade inibitória promissora. O 

número elevado de compostos identificados pode estar associado à importância desta 

proteína para o parasita, considerando que os compostos desta coleção são 

provenientes de ensaios fenotípicos contra cepas de P. falciparum.  

 A determinação da estrutura tridimensional permitiu também o emprego de 

estratégia computacional de triagem virtual, onde três estratégias distintas em relação 

as cargas parciais dos compostos foram avaliadas. A redundância entre as 

estratégias, em geral, foi superior a 60 % e apenas após a aquisição e avaliação 

experimental das 31 moléculas selecionadas poder-se-á identificar as vantagens 

individuais de cada estratégia.  

Grandes avanços foram obtidos na condução dos experimentos com a enzima 

TcGAPDH, a contar com a adaptação do sistema de expressão e purificação proteico, 

permitindo a obtenção de proteína pura em tempo e quantidade compatível com as 

necessidades do processo de planejamento de fármacos ligado a cristalografia de 

proteínas. 

A bioprospecção de produtos naturais orientada pelos ensaios bioquímicos 

demonstrou ser factível e com resultados interessantes. Ao longo deste doutoramento, 

identificou-se um composto isolado, tilirosídeo, com potência no baixo micromolar e 

mecanismo de inibição não competitivo. Embora existam dificuldades e desvantagens 

no emprego desta estratégia, ela pode ser considerada como alternativa para explorar 

a biodiversidade natural.  

As dificuldades na triagem de inibidores associadas aos ensaios empregados 

para TcGAPDH levaram a adaptação de ensaio fluorimétrico, mais sensível. Este 

ensaio foi validado e está pronto para futuras miniaturização e emprego em 

campanhas de triagem em maior escala. Durante a etapa de validação, identificou-se 

divergência entre o parâmetro cinético KM desta metodologia comparada a reportada 

anteriormente. Após análise criteriosa concluímos que os resultados anteriores 

poderiam estar imprecisos, pois não havia manutenção do estado estacionário. Assim, 

o planejamento experimental das triagens anteriores, pode ter induzido a identificação 

de inibidores não-competitivos de maneira sistemática. Empregando o novo ensaio, a 

triagem da coleção de composto Malaria Box, permitiu a identificação de 4 compostos 

promissores na faixa baixo micromolar. 

Finalmente, a ferramenta computacional Kinecteasy, foi criada com intuito de 

automatizar o tratamento dos dados de triagem biológicas, reduzindo erros oriundos 
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da interferência manual, além de permitir o fácil gerenciamento de ensaios já 

realizados.  

 

PERSPECTIVAS 

Todos os compostos identificados pela triagem da coleção Malaria Box serão 

adquiridos e terão potência e mecanismo de inibição determinados. Eles são 

considerados potenciais pontos de partida para a continuidade destes projetos em 

nosso grupo de pesquisa. Adicionalmente, todos os compostos identificados durante 

a etapa de triagem virtual serão avaliados experimentalmente, permitindo a 

confirmação das moléculas promissoras identificadas, bem como, a melhor estratégia 

de triagem virtual empregada. 
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APÊNDICE A – Visão geral do programa Kinecteasy 
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