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Resumo 

 

MARTINS, J. P. M. Triagem virtual de inibidores da enzima di-hidrofolato redutase 

de Schistosoma mansoni (SmDHFR). 2017. 92f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

A esquistossomose é uma das principais causas de morbidade em países Tropicais e 

Subtropicais, gerando graves consequências socioeconômicas. Atualmente, os 

fármacos disponíveis para o tratamento da desta doença são praziquantel e 

oxamniquina, porém relatos de baixa susceptibilidade do parasita a esses medicamentos 

sugerem a necessidade de novas estratégias terapêuticas para o tratamento da doença. 

Todavia, existe pouco interesse da indústria farmacêutica no desenvolvimento de 

fármacos contra doenças tropicais e negligenciadas, entre as quais se encontra a 

esquistossomose. Devido a estes fatores, o presente trabalho teve por objetivo geral 

utilizar ferramentas computacionais para identificar inibidores da SmDHFR candidatos a 

novos fármacos. Avaliou-se as características exclusivas para a proteína de S. mansoni 

por meio de uma análise das sequências FASTA em comparação com a DHFR de outros 

organismos. A fim de garantir a ação seletiva dessas moléculas frente a enzima do 

parasita, os campos moleculares de interação seletivos para SmDHFR foram calculados 

e empregados na construção do modelo farmacofórico, o qual foi utilizado na triagem 

virtual de inibidores de SmDHFR. Os estudos computacionais realizados nos permitiram 

a seleção de 20 moléculas com uma boa complementariedade com o modelo 

farmacofórico gerado e com potencial para serem inibidores de SmDHFR.  

 

Palavras chaves: Planejamento de Fármacos Baseado na Estrutura do Receptor 

(SBDD); GRID/PCA; Acoplamento Molecular; Di-hidrofolato Redutase; Schistosoma 

mansoni. 

  



 

ABSTRACT 

 

MARTINS, J. P. M. Virtual screening of dihydrofolate reductase Schistosoma 

mansoni (SmDHFR) enzyme inhibitors. 2017. 92f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

Schistosomiasis is one of morbidity’s main causes in tropical and subtropical countries, 

which leads to serious socioeconomic consequences. Praziquantel and oxamniquina are 

the drugs currently available for treating this disease, but reports points that the parasite 

has been resistant to both drugs, which suggests the need for new therapeutic strategies 

for the treatment of this disease. However, there is little interest in the pharmaceutical 

industry in developing drugs against neglected tropical diseases, including 

schistosomiasis. Due to these factors, the present work has the general objective to use 

computational tools to identify SmDHFR inhibitors which could be good candidates for 

developing new drugs. Evaluation of the exclusive characteristics of the S. mansoni 

protein were performed by FASTA sequence analyses in comparison to DHFR from other 

organisms. In order to guarantee the selective action of these molecules against the 

parasite enzyme, the molecular interaction fields selective for SmDHFR were calculated 

and used in the construction of the pharmacophoric model, which was further used in the 

virtual screening of SmDHFR inhibitors. Computational studies were performed and those 

led us to 20 molecules with a good complementarity with the pharmacophoric model that 

was previously generated and with potential to be SmDHFR inhibitors. 

 

Key Words: Structure Based Drug Design (SBDD); GRID / PCA; Molecular coupling; 

Dihydrofolate Reductase; Schistosoma mansoni. 
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1. Introdução 

 

As Doenças Negligenciadas (DN) são aquelas cuja relevância médica é de 

extrema importância, porém não possuem a devida atenção dos governos e indústrias 

farmacêuticas. Dentre as doenças que possuem perfil de DN se encontram a 

esquistossomose, as leishmanioses, a malária, entre outras. Estas doenças, 

denominadas negligenciadas, acometem milhões de pessoas no mundo, chegando a 

11,4% da carga global de doenças, elas recebem quase nenhum investimento em 

inovação por parte das indústrias farmacêuticas. Isso se dá porque ao afetar camadas 

mais pobres da população de países em subdesenvolvidos e em desenvolvimento 

(FRANCO-PAREDES et al., 2007; KAPPAGODA, IOANNIDIS, 2012), isso acaba 

diminuindo o retorno financeiro e inviabilizando a pesquisa (WILLYARD, 2013, DNDi, 

2015). O descaso da indústria farmacêutica pode ser observado por apenas 1,3% dos 

fármacos introduzidos na terapêutica entre 1975 e 2004 foram direcionados a essas 

doenças, exatamente 21 dos 1.556 novos medicamentos registrados (DNDi, 2015). 

Em se tratando do Brasil, uma alta prevalência das DN pode ser observada, 

particularmente a esquistossomose, doença de chagas e as leishmanioses. (MS, 2017).  

A esquistossomose foi descoberta no ano de 1852 Theodor Bilharz (1825-1862), 

um dos idealizadores da medicina tropical (ABOU-EL-NAGA, 2013). A descrição da 

patologia e identificação dos vermes e seus ovos na bexiga e no fígado de indivíduos 

contaminados se deu 1853, pelo próprio Bilharz. Assim, em 1856, a doença foi nomeada 

bilharzia em sua homenagem. (ELTAWIL, PLASSMANN, 2011).  

Sabe-se que os egípcios (1.500 A.C.) já eram acometidos por esse mal. 

(SANDBACH - 1976). Isso foi confirmado quando o caso mais antigo de 

esquistossomose humana de que se tem notícia foi identificado por imunodiagnose 

(Elisa) na múmia de um adolescente egípcio, infectado pelo S. haematobium, há mais 

de cinco mil anos (DEELDER, 1990). 

Diante deste panorama, faz-se urgente a necessidade de novos fármacos e de 

novos alvos terapêuticos para o tratamento das DN. (DNDi, 2015). 

Deste modo, a identificação e caracterização de vias metabólicas essenciais à 

sobrevivência de parasitas são bases fundamentais para o planejamento racional de 
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novos agentes quimioterápicos (GUIDO, OLIVA, ANDRICOPULO, 2010). Por esse 

motivo, as enzimas se apresentam como alvos de grande interesse, uma vez que 

desempenham papel fundamental como responsáveis por vias metabólicas importantes 

para os parasitas (COPELAND, 2013), tornando inibidores enzimáticos promissores para 

o tratamento das DN (GUIDO, OLIVA, ANDRICOPULO, 2012). 

Um método bastante utilizado na identificação e otimização de inibidores 

enzimáticos é o planejamento de fármacos baseado na estrutura do receptor (Structure 

Based Drug Design - SBDD) (FERREIRA et al., 2014). Entre as técnicas modernas de 

SBDD, destacamos a triagem virtual, que possibilita identificar e selecionar candidatos a 

inibidores, a partir de grandes bases de dados de compostos. Portanto, utilizando 

técnicas do planejamento de fármacos, é possível realizar um estudo a fim de identificar 

novos inibidores que possam atuar nesses alvos e que possam ser novos candidatos a 

fármacos ou possíveis protótipos. (GUIDO, OLIVA, ANDRICOPULO, 2010). 

 

1.1. Esquistossomose 

 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada por trematódeos do gênero 

Schistosoma, que se caracterizam por serem vermes dioicos. Sua transmissão se dá em 

78 países ao redor do mundo, entre eles o Brasil. Mesmo sendo alta a incidência da 

doença, o tratamento preventivo somente acontece em 52 países endêmicos (WHO, 

2015). Cinco espécies do gênero Schistosoma spp. são reportadas como causadoras 

das diversas formas de esquistossomose, sendo elas: S. mansoni, S. mekongi, S. 

japonicum, S. haematobium, e S. intercalatum. As particularidades características de 

cada infecção podem ser observadas na figura 1, a qual também ilustra a sua prevalência 

mundial. (SIQUEIRA-BATISTA et al 1998). No Brasil há a predominância do gênero 

mansoni. (MILAN E. P., KEIM L. S., 2007 e PRATA A. 2007).  



3 

 

Figura 1. Distribuição mundial da esquistossomose e suas características de acordo com 

a espécie do parasita. Adaptado de: Red Book, 2015. 

 

Como a maioria das doenças causadas por parasitas, a esquistossomose pode 

se apresentar na forma aguda e evoluir para a forma crônica. A doença normalmente se 

cronifica após 6 meses da infecção e sua evolução perdura por longa data o que acarreta 

em anos de tratamento. (DE SOUZA et al. ,2011) 

A esquistossomose necessita de um hospedeiro intermediário para ser 

transmitida ao homem e, no território brasileiro, os caramujos da família Planorbidae, que 

são gastrópodes pulmonados, fazem o papel de vetores naturais para o S. mansoni. No 

entanto, nessa família de gastrópodes, apenas um gênero, o Biomphalaria possui 

importância epidemiológica por serem encontrados naturalmente infectados por S. 

mansoni, são elas: B. glabrata; B. tenagophila; B. straminea. Existem outras nove 

espécies, que são consideradas hospedeiros potenciais porque não foram encontrados 

contaminados naturalmente, mas apenas foram capazes de hospedar o parasita depois 

de serem infectados de maneira experimental. (MS, 2014). 

Em 16 dos 27 estados brasileiros o vetor que prevalece é o Biomphalaria glabrata 

(Figura 2). Dos exemplares dessa espécie analisados, altos níveis de infecção por 



4 

Schistosoma mansoni foram confirmadas, sendo que a concentração destes moluscos 

fica localizada na região litorânea do país, que no caso do Brasil é muito extensa, a 

possível contaminação de indivíduos também preocupa. (MILAN E. P., KEIM L. S., 2007 

e PRATA A. 2007). As outras espécies encontradas naturalmente infectadas são bem 

menos susceptíveis ao parasita, razão pela qual o B. glabrata é o considerado o principal 

vetor, e às vezes, por alguns autores, o único vetor presente no país. (MS, 2014). 

 

 

Figura 2: Biomphalaria glabrata, molusco hospedeiro intermediário do S. mansoni. 

 

Há registros no controle da esquistossomose no Brasil desde 1975. De 1975 a 

2012, passamos por diferentes índices de contaminação no país, chegando ao auge em 

1995 com mais de 300 mil pessoas infectadas. (MS, 2014) 

A partir de 2004, foram implantadas diversas políticas de melhorias estruturais de 

saneamento básico o que fez com que esse número decrescesse gradativamente. No 

período de 2008 a 2011 constatou-se no Brasil que a média de pessoas portadoras de 

S. mansoni foi de aproximadamente 72 mil casos por ano. Com tais políticas passamos 

a ter, em 2012, cerca de 26 mil pessoas portadoras. PCE (Programa de Controle de 

Esquistossomose) (MS, 2014). 

O ciclo de vida do parasita (Figura 3) apresenta fases sexuadas e assexuadas. 

Este é um parasita heteroxênico, ou seja, tem a necessidade de mais de um hospedeiro 

para que seu ciclo de vida se complete (MILAN, KEIM, 2007). 
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Figura 3. Ciclo de vida do Schistosoma mansoni (DE SOUZA, 2011). 

 

Os ovos que se encontram nas fezes do indivíduo contaminado com os parasitas 

(Figura 3 - 1) entram em contato com a água, que lhes propiciará as condições 

necessárias (temperatura, luminosidade e oxigenação) para que possam completar sua 

maturação. 

Desde o primeiro contato com a água, os ovos levam entre seis e sete dias para 

eclodirem (SIQUEIRA-BATISTA et al 1998). Após a eclosão dos ovos, os miracídios 

(Figura 3 - 2) buscam um novo hospedeiro para seguir com o seu ciclo de vida. Os 

miracídios, formados após a eclosão dos ovos, podem penetrar indistintamente em 

qualquer molusco vetor (Figura 3 - 3), porém apenas nos que são susceptíveis poderão 

concluir o seu ciclo para passar para a nova fase. No caso do Brasil, é o gênero 

Biomphalaria spp. que é o hospedeiro intermediário com maior prevalência. 

Dentro do molusco, os miracídios, se desenvolvem e se tornam esporocistos 
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(Figura 3 - 4), estes, por sua vez continuando o seu ciclo, tornam-se cercárias (Figura 3 

- 5). Cada miracídio gera em torno de 100.000 cercárias. As cercárias são as formas que 

deixam o interior do molusco e são capazes de penetrar na pele e nas mucosas 

humanas, proporcionando a contaminação. Essas formas parasitárias podem penetrar, 

também, em outros mamíferos e aves que entram em contato com a água contaminada 

(DE SOUZA, 2011). 

A contaminação do indivíduo pode se dar por duas maneiras: penetração das 

cercárias pela pele ou pelas mucosas. Pela pele, a contaminação ocorre quando o 

hospedeiro entrar em contato com a água de lagoas, lagos e etc. que estejam 

contaminados com ovos e que não estejam devidamente tratadas. Ao entrarem em 

contato com a água para nadarem, as cercárias fixam-se na pele e penetram causando 

um pequeno prurido (Figura 3 - 6). Pelas mucosas, penetrarão quando água usada para 

ingestão não está devidamente tratada ou fervida. (DE SOUZA, 2011)  

Durante a penetração, as cercárias perdem a cauda e se transformam em 

esquistossômulos (Figura 3 - 7). Os esquistossômulos atingem a circulação (Figura 3 - 

8) e migram até o sistema porta-hepático, coração e pulmões. No sistema porta ficarão 

até se tornarem adultos (Figura 3 - 9). No hospedeiro definitivo, o homem, é onde o S. 

mansoni evolui para sua forma adulta e macho e fêmea copulam. As fêmeas fecundadas 

migram contra a corrente sanguínea e depositam os ovos na submucosa dos vasos de 

menor calibre da parede intestinal. Dessa forma, alguns ovos são lançados na corrente 

sanguínea; outros, chegam à luz intestinal. (PESSOA, MARTINS, 1988). (Figura 3 - 10). 

Os ovos que chegam à luz intestinal serão eliminados nas fezes entrando em contato 

com a água (Figura 3 - 1). (PRATA, 2207; MILAN, KEIM, 2007). A quantidade de ovos 

gira em torno de 400 por dia. (PESSOA, MARTINS, 1988). 

Embora esses sejam os locais mais comuns para a presença do parasita, podem 

também ser encontrados em outros órgãos – como pulmões, baço, pâncreas e bexiga. 

(PRATA, 2007). 

Após a penetração do parasita no sistema linfático do indivíduo infectado, a 

esquistossomose pode se apresentar de maneira aguda, considerada a fase inicial da 

doença, e se não tratada corretamente, após aproximadamente 6 meses, pode se tornar 

crônica. Nesta fase surgem as manifestações mais graves da doença, tais como: 
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esquistossomose intestinal e hepatointestinal e a esquistossomose hepatoesplênica. 

(MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e LAMBERTUCCI et al, 2005).  

 

1.1.1. Fases da esquistossomose  

 

1.1.1.1. Esquistossomose aguda 

 

Os sintomas referentes à fase aguda da doença variam muito de indivíduo para 

indivíduo, de acordo com as características fisiológicas e de acordo com o número de 

cercárias presentes na infecção de cada pessoa. (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e 

LAMBERTUCCI et al, 2005). Um dos primeiros sintomas apresentados pelos indivíduos 

acometidos é a dermatite cercariana, causada pela penetração das cercárias na pele. 

Em regiões endêmicas, existe inclusive um ditado popular referente que diz: “Se nadou 

e depois coçou, é porque pegou”. Nestas mesmas regiões, onde sabe-se que existem 

águas contaminadas, essas águas são chamadas de “lagoas de coceira”. Se apresenta 

como manifestações pruriginosas na pele, de características transitórias que geralmente 

cedem sem a necessidade de outro tipo de intervenção (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e 

LAMBERTUCCI et al, 2005). 

 

1.1.1.2 Esquistossomose crônica  

 

A esquistossomose em sua fase crônica pode se apresentar de diferentes formas, 

sendo elas: a forma hepatointestinal, forma hepatoesplênica, os distúrbios vasculares e 

pulmonares, as formas pseudoneoplásicas, a nefropatia esquistossomótica e as lesões 

ectópicas (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e LAMBERTUCCI et al, 2005). 

A forma intestinal e hepatointestinal diferenciam-se apenas pela hepatomegalia e 

é a forma intermediária para a hepatoesplênica. A hepatomegalia é o sintoma mais 

aparente e característico da esquistossomose no qual há o aumento do tamanho do 

fígado e do baço. Nessa primeira fase os sintomas não são aparentes, podendo ser 

confundido com outras parasitoses de sintomas comuns como diarreia, vômitos, febre e 

fadiga. Há um pequeno aumento do fígado e emagrecimento, o que pode levar a 
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suposição de esquistossomose. No entanto, geralmente o diagnóstico é acidental e não 

proposital. (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e LAMBERTUCCI et al, 2005). 

A forma hepatoesplênica é a forma mais conhecida e aparente.  É uma evolução 

da forma hepatointestinal, isso acontece por diferentes fatores, dentre eles podemos 

destacar como principais: etnia (negros são mais susceptíveis); múltiplas e frequentes 

infecções; carga parasitária; outros estados mórbidos, como por exemplo hepatites; 

estado nutricional; estado imunológico, entre outros. (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e 

LAMBERTUCCI et al, 2005). 

A nefropatia esquistossomótica é mais frequente na forma hepatoesplênica da 

doença. Serão acometidas cerca de 12% a 15% das pessoas infectadas pelo S. mansoni. 

O provável mecanismo patogênico da doença se dá pela ação imunológica mediada pela 

formação de imunocomplexos depositados nos glomérulos. Independentemente de 

tratamento, a lesão renal se mostra progressiva e a doença evolui à insuficiência renal. 

(MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e LAMBERTUCCI et al, 2005). 

As formas ectópicas são aquelas formas nas quais o parasita se encontra fora do 

seu habitat natural, sistema porta-hepático. A forma ectópica mais grave é a chamada 

neuroesquistossomose, na qual há a presença dos ovos dos helmintos no sistema 

nervoso. Outros exemplos de ectopia na esquistossomose mansônica pode ocorrer em 

muitos outros lugares como por exemplo a apendicular, vesicular, pancreática, 

peritoneal, geniturinária, miocárdica, cutânea, esofágica, gástrica, tireoidiana e 

suprarrenal. (MS, 2014, DE SOUZA, 2011 e LAMBERTUCCI et al, 2005). 

 

 

1.2. Arsenal Terapêutico 

 

O arsenal terapêutico disponível atualmente para o tratamento específico de 

esquistossomose é limitado, sendo o praziquantel a principal escolha (Figura 4). 
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Figura 4. Praziquantel, principal opção terapêutica para o tratamento da 

esquistossomose. 

 

O praziquantel é ativo a todas as formas de esquistossomose humana. (CIOLI, 

D.; PICA-MATTOCCIA, 2002). Esse fármaco tem como alvo os canais de cálcio do 

parasita. Sua ação se dá por desregular as passagens de cátions das membranas 

plasmáticas dos parasitas, causando seu descolamento das paredes dos vasos onde se 

localizam fazendo com que sejam eliminados do corpo. (DOENHOFF et al., 2008) 

Devido à falta de alternativas terapêuticas e visto que a vacina eficaz contra a 

esquistossomose se encontra em fase de desenvolvimento, a distribuição massiva de 

praziquantel em áreas endêmicas se apresenta, ainda, como a única alternativa para a 

redução da morbidade dos portadores de Schistosoma spp. (CIOLI, D et al, 2014).  No 

entanto essa distribuição, além de deficitária, posto que 35% dos países endêmicos não 

possuem correta assistência e tratamento preventivo (WHO, 2015), desencadeou 

problemas de resistência ao fármaco. 

Outro motivo que justifica resistência é que o praziquantel vem sendo utilizado 

desde a década de 1970 sem inovação e modificações, visto que os trematódeos do 

gênero Schistosoma expostos tanto tempo ao mesmo agente quimioterápico lhes 

permitiu desenvolver mecanismos de defesa por parte de seus sistemas bioquímicos, o 

que conferiu essa resistência (FENWICK e WEBSTER, 2006, CIOLI, D. e PICA-

MATTOCCIA, 2002). De acordo com estudos realizados foi comprovado que no Senegal 

e Egito, há parasitas resistentes ao praziquantel (DeMARCO e VERJOVSKI-ALMEIDA, 

2009).  
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Devido aos graves efeitos colaterais do praziquantel, buscava-se uma alternativa 

para o tratamento da esquistossomose. Pesquisadores da Pfizer, descreveram uma nova 

série de derivados 2-amino-metiltetrahidroquinolínicos que apresentaram uma ação 

significativa diante da esquistossomose. Dos mais de 50 derivados ensaiados, foi 

escolhido como dos mais promissores o UK3883. Esse composto apresentou ação 

curativa em dose oral única, e, também, uma característica até então não alcançada, a 

atividade profilática contra todos os estágios imaturos dos parasitas, em testes realizados 

em camundongos. No intuito de otimizar a atividade do composto UK3883, modificações 

moleculares foram realizadas, por meio da hidroxilação do grupo 6-metil, dando origem 

ao composto UK 4271, que foi denominado oxamniquina (figura 5) (KATZ, 2005). Este 

fármaco é utilizado até os dias de hoje na terapêutica, apesar de ser ativo somente contra 

S. Mansoni. Ademais, cepas resistentes a oxamniquina, também já foram isoladas em 

estudos clínicos. (CIOLI et al, 1992) 

 

 

             

Figura 5. Oxamniquina, segunda opção terapêutica para o tratamento da 

esquistossomose causada por S. mansoni. 

 

Devido ao surgimento de resistência ao praziquantel e à oxamniquina, buscou-se 

alternativas terapêuticas.  

Neste sentido, uma alternativa foi a utilização do artemeter, um derivado de 

artemisinina, em conjunto com o praziquantel, visando a atuação por duas vias 

bioquímicas e buscou-se com isso evitar a resistência. O praziquantel atua nos canais 

de cálcio, enquanto que o artemeter atuará como inibidor da enzima bifuncional 

específica do schistossoma, a tiorredoxina-glutationa redutase. (DOENHOFF, 2008). 
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A artemisinina (Figura 6) é o princípio ativo extraído das folhas de Arthemisia 

annua (Figura 6). É importante ressaltar que essa planta vem sendo utilizada para 

tratamento de febre na China há mais de 2 mil anos. (KATZ, 2005) 

 

  

Figura 6. Artemisinina, princípio ativo extraído das folhas de Arthemisia annua. 

 

Com os problemas sociais e altos índices de mortalidade causados pela malária, 

durante os anos 70 a artemisinina e seus derivados, dentre eles o artemeter (Figura 7), 

foram estudados para seu tratamento. A atividade antiparasitária destes compostos 

levou a curiosidade para ensaia-los contra outros microrganismos. Assim, sua ação 

contra Scistossomas sp foi descoberta. Primeiramente em S. japonicum e depois tal 

atividade foi vista também em S. mansoni e S. haematobium (KATZ, 2005). Esses 

compostos são bem tolerados e apresentam apenas alguns suaves efeitos colaterais; no 

entanto, o seu mecanismo de ação ainda não é totalmente compreendido. Artemisininas 

são de especial interesse para os pesquisadores pois são mais ativos contra parasitas 

imaturos quando comparados aos demais (KATZ, 2005). 
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Figura 7. Artemeter, opção terapêutica para o tratamento da esquistossomose, derivado 

da artemisinina. 

 

O uso de derivados de artemisinina pode ser utilizado no combate à 

esquistossomose, porém isso é desaconselhado devido ao risco de desenvolvimento de 

resistência cruzada com a malária, principalmente nas áreas endêmicas para ambas as 

patologias (ABDUL-GHANI et al., 2009). 

Assim, para contornar o problema da resistência buscou-se uma nova alternativa 

terapêutica para o tratamento. Como se sabia que o praziquantel é capaz de matar o 

verme adulto e o artemeter é capaz de matar esquistossômulos nas primeiras três 

semanas de infecção, tentou-se uma ação sinérgica de ambos. Os dois fármacos, em 

combinação, têm um melhor desempenho na prevenção do que a monoterapia 

tradicional com cada um individualmente. Por esse motivo seu uso sinérgico é 

aconselhado apenas às pessoas com contato frequente com a água infectada. (LIU et 

al. 2011). 

Esse cenário torna clara a necessidade de se buscar alternativas terapêuticas 

para o tratamento da esquistossomose. Assim, para alcançar tal objetivo é necessário a 

exploração de alvos terapêuticos exclusivos do parasita, ou que pelo menos sejam 

suficientemente diferentes para garantir a inibição seletiva. (RENSLO e MCKERROW, 

2006). 
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1.3. Alvos terapêuticos 

 

A análise do genoma de S. mansoni revela que das 13.283 enzimas disponíveis 

na base de dados de alvos macromoleculares da TDR (http://tdrtargets.org) para S. 

mansoni, apenas 38 são consideradas como alvos validados (parâmetros de busca: 

“pathogen species” = S. mansoni; “validation data”= “any form”). Esse dado sugere que 

poucos estudos foram realizados até o momento para identificar alvos macromoleculares 

que sejam essenciais para S. mansoni e possam ser modulados por micromoléculas. 

(CAFFREY et al. 2009)  

No contexto de alvos bioquímicos em S. mansoni, vale a pena destacar o trabalho 

pioneiro de Caffrey e colaboradores em 2009, no qual identificaram um conjunto de 35 

macromoléculas que podem ser modulados por micromoléculas e são essenciais para a 

sobrevivência de S. mansoni no hospedeiro. Chama a atenção o fato da enzima di-

hidrofolato redutase (DHFR) (código Smp_175230) não aparecer nessa lista mesmo 

tendo um papel fundamental para sobrevivência do parasita. No entanto isso é 

compreensível uma vez que o autor se valeu de estruturas cristalizadas para justificar o 

potencial farmacológico desses alvos e no caso da di-hidrofolato redutase de S. mansoni, 

não há estrutura cristalizada com ligante, (CAFFREY et al. 2009) posto que esta só foi 

cristalografada recentemente, no ano de 2013 sob o código do PDB: 3VCO. 

Assim, visando a busca de um novo fármaco contra a esquistossomose, 

escolhemos como alvo enzimático a DHFR. Essa escolha justifica-se por ser uma enzima 

essencial à sobrevivência do parasita causador da esquistossomose e por isso se 

apresenta como um alvo bioquímico extremamente interessante a ser utilizado para a 

descoberta de novos fármacos (GANGJEE, 2007). Sua importância como alvo deve-se 

ao fato de ser a responsável pela metabolização do folato em tetra-hidrofolato, um 

metabólito essencial para a síntese de purinas e pirimidinas, responsáveis pela 

multiplicação celular do parasita (VOLPATO et al. 2009). 

 

 

 

1.3.1.Di-hidrofolato redutase 
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De acordo com a classificação enzimática, a di-hidrofolato redutase se enquadra 

como EC 1.5.1.3 (Enzyme Nomenclature - 1976). Sendo: 

•      EC 1.: Oxidorredutases 

•      EC 1.5.: Agindo sobre o grupo CH-NH de doadores 

•      EC 1.5.1.: Com NAD+ ou NADP+ como aceptor 

•      EC 1.5.1.3: Di-hidrofolato redutase 

A Di-hidrofolato redutase é a enzima, com massa de 21.600Da. 

Na escala enzimática ele procede à Di-hidropteroato sintetase que é a enzima 

responsável por reduzir o ácido fólico (AF) a ácido dihidrofólico (DHF). 

A DHFR catalisa a redução do DHF em ácido tetrahidrofólico (THF). Esses são 

cofatores essenciais para a biossíntese de timidalato, purinas e glicina (CODY, 2005). 

(Figura 8).  
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Figura 8: Esquema de conversão do ácido fólico para seus derivados. (A) Ácido Fólico; 

(B) Di-hidrofolato; (C) Tetra-hidrofolato 

 

Estudos realizados em 2003 por Rod e Brooks, visaram compreender como a 

DHFR de Escherichia coli facilita a protonação do DHF para que a reação possa ocorrer. 

Nesses mesmos estudos, foi relatado que durante a catálise, essa enzima se apresenta 
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em diferentes conformações, sendo elas aberta, oclusa e fechada. Essas mudanças 

conformacionais ocorrem devido ao loop M20 da proteína. Na conformação oclusa, o 

resíduo do loop Met16 impede que o anel nicotinamida do cofator se aproxime do sitio 

ativo contendo o DHF. Na conformação fechada o cofator fica alinhado adequadamente 

para doar um hidreto ao DHF e finalizar a catálise com o THF (figura 9). Sendo assim, 

por meio desses estudos foi possível observar que na forma “aberta” a enzima está apta 

para se ligar ao NADPH e o DHF, na forma “fechada”, ambos, cofator e substrato estão 

sendo catalisados, e na forma “oclusa” já houve a catalise e a enzima está pronta para 

uma nova catálise. Assim, para sua ação é necessário que esteja na conformação 

bioativa, aberta.  (ROD e BROOKS, 2003) 

 

 
Figura 9: Alinhamento entre o anel diaminopirimidina do substrato e o anel piridínico do 

cofator (adaptado de ROD e BROOKS, 2003) 

 

A diminuição dos níveis de THF leva a uma redução da conversão de glicina em 

serina, na síntese de metionina e dos níveis de timidalato, resultando na diminuição da 

replicação do DNA (HASSAN, 2013). Por conta dessa importância na replicação do DNA 

do parasita, a DHFR se mostra um alvo farmacológico promissor, que apresenta no seu 

sítio ativo diferenças relevantes em relação a outras espécies e deste modo pode ser 

estudada para a busca de ligantes com potência e seletividade. Podemos citar como 

exemplo inibidores clássicos, como a trimetoprima (TOP), o metotrexato (MTX), um 

inibidor antitumoral, e a pirimetamina (PYR), um inibidor anti-protozoário irão atuar 

impedindo a formação do tetra-hidrofolato (COCCO et al, 1983) (Figura 10). 
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Figura 10: Papel da di-hidrofolato redutase na conversão do folato em tetra-hidrofolato. 

Quando inibida, não há a formação do DNA da bactéria, ocasionando a morte celular. 

 

1.4. Planejamento de Fármacos 

 

A introdução de um fármaco na terapêutica se modificou de maneira expressiva 

nas últimas décadas, principalmente devido a conhecimentos adquiridos nas diversas 

áreas do conhecimento e a multidisciplinaridade. Antigamente, os fármacos eram 

introduzidos na terapêutica de maneira empírica e principalmente oriundos de 

conhecimentos populares a respeito do uso de plantas medicinais. Hoje em dia, cada 

vez mais instrumentos tecnológicos, tais como computadores e robôs, são empregados 

para tal fim. (BARREIRO; FRAGA, 2008; VIEGAS; BOLZANI, 2006).   

O planejamento de fármacos é um processo que reúne métodos experimentais e 

computacionais, com o intuito de identificar e desenvolver moléculas ativas. (BARREIRO; 

FRAGA, 2008; GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 2010). Nesse método há a aplicação 
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das bases moleculares da ação já conhecida de um composto em relação ao seu alvo 

farmacológico. Uma característica comum desse método é a utilização da química 

computacional, que ao aplicar a química teórica em conjunto com cálculos físicos e a 

computação gráfica tornará possível a visualização 3D, o estudo de interações ligante-

receptor, cálculo de propriedades entre outros. Todos esses fatores em conjunto 

favorecerão o desenvolvimento de um novo fármaco (WERMUTH, 2008).  

Com o planejamento de fármacos com base na estrutura do ligante ou do receptor 

busca-se obter estruturas que tenham um efeito biológico conhecido já que ela foi 

desenvolvida “sob medida”. (SANTOS, 2016). 

 

1.4.1 Química computacional e Modelagem Molecular 

 

Química computacional é um conjunto de técnicas que irão utilizar-se de métodos 

computacionais na resolução de problemas químicos. Essas técnicas foram 

desenvolvidas em maior intensidade a partir dos anos de 1980 e são de suma 

importância para diversas áreas da química (GASTEIGER, 2006). Na química 

computacional, todos os cálculos realizados são processados por computadores para 

uma posterior visualização e tratamento de dados. (GASTEIGER, 2006; OLSSON; 

OPREA, 2001). 

A Modelagem Molecular se constitui de um conjunto de ferramentas de química 

computacional utilizadas para construir, manipular, visualizar e analisar das estruturas 

moleculares que são obtidas através de química computacional (BARREIRO et al., 1997; 

ITAI et al., 1996; SILVA, 2003). Com ela pode-se estudar sistemas moleculares 

complexos, que são capazes de auxiliar no planejamento de novos fármacos, bem como 

de contribuir para a interpretação e a elucidação das relações entre estrutura química e 

atividade biológica (BARREIRO; FRAGA, 2008). A modelagem molecular pode ser 

realizada de duas maneiras. A primeira é quando se conhece a estrutura tridimensional 

do alvo biológico e se constroem ligantes para que se liguem naquelas regiões 

conhecidas; tal estratégia também é chamada de planejamento de fármaco baseado na 

estrutura do receptor (do inglês, Structure-Based Drug Design - SBDD). Já a segunda se 

dá quando a estrutura do alvo biológico não é conhecida. Nesse caso tem-se 
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conhecimento apenas das estruturas químicas de compostos e suas atividades 

biológicas. Com base nessas informações tenta-se obter parâmetros que elucidem as 

relações entre estrutura química e atividade biológica. Tal abordagem é baseada no 

ligante, também chamada de planejamento de fármaco baseado na estrutura do ligante 

(do inglês, Ligand-Based Drug Design) (GUIDO; OLIVA; ANDRICOPULO, 2008; GUIDO; 

OLIVA; ANDRICOPULO, 2012; ITAI et al., 1996; SILVA, 2003). 

 

1.4.2 Triagem Virtual 

 

Entre as abordagens computacionais utilizadas na busca de compostos bioativos 

à triagem virtual, uma busca in silico de ligantes que apresentem características 

favoráveis a ação biológica por meio de parâmetros determinados, se destaca por ser 

um método rápido e mais barato que as triagens biológicas. Esta é uma ferramenta por 

meio da qual podemos selecionar compostos que sejam promissores para atuarem no 

nosso alvo. Nesta estratégia a busca por hits ou leads é feito a partir de banco de dados 

que contem milhares de compostos com uma enorme diversidade química, os quais são 

“filtrados” de maneira que respeitem a características topológicas e físico-químicas as 

quais devem ser adequadas para ter o efeito biológica desejado. (FERREIRA, 2011). 

Essa estratégia de pode ser feita de dois modos: uma triagem virtual direta, na 

qual os compostos são primeiramente filtrados e depois são triados no modelos, e a 

triagem virtual reversa, na qual os compostos são triados no modelo, e depois são 

filtrados (KLEBE, 2006). 

Os métodos de triagem virtual empregados se baseiam em duas formas, ou com 

base no conhecimento da estrutura do receptor, ou com base no conhecimento de 

ligantes e suas atividades biológicas (KLEBE, 2006).   

A SBDD que levará em consideração a estrutura tridimensional do alvo. Essa 

abordagem é a mais robusta pois capaz de auxiliar em todo o processo, que vai desde 

a análise 3D do alvo até a otimização das interações moleculares e propriedades 

farmacocinéticas (RODRIGUES, 2012) 

A LBDD que leva em consideração moléculas com atividade biológica conhecida. 

Essas serão utilizadas como moldes para que novas moléculas sejam filtradas e 
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possuam algum nível de similaridade com estes moldes, e assim espera-se que tenham 

a mesma atividade biológica. (RODRIGUES, 2012) 

No entanto, embora as abordagens de triagem virtual tenham descoberto com 

sucesso inibidores para uma série de enzimas diversas, há uma limitação, posto que os 

alvos são tratados como estruturas estáticas não levando em conta a flexibilidade 

proteica (OCHOA, 2016).  

 

1.4.3 Docking 

Docking é uma ferramenta que foi desenvolvida nos anos 1980 e é até hoje um 

artifício importante no desenvolvimento de novos fármacos. Tal ferramenta nos permite 

prever a posição mais favorável (também chamada de pose) de um ligante no sítio de 

ligação de uma proteína, sendo possível assim analisar de uma maneira bastante 

favorável as interações entre proteínas e ligantes (LAPE 2010).  

Os programas de docking molecular, utilizam mecanismos de análise 

conformacional para gerar as geometrias do (provável) ligante em conjunto com funções 

de avaliação para avaliar, dentre as conformações geradas, a provável conformação 

bioativa. 

As funções de avaliação utilizadas pelos programas de acoplamento são divididas 

em três classes principais: funções baseada em campo de força, funções semi-empírica 

e empírica; e funções baseada em conhecimento. Funções baseadas em campos de 

força utilizam a energia de interação entre o receptor e o ligante e a energia interna do 

ligante descrita por interações de van de Waals, determinada pelo potencial Lennard-

Jones, e interações eletrostáticas, determinada pelo potencial de Coulomb. Os métodos 

semi-empíricos e empíricos, para o cálculo da energia livre de ligação, utilizam uma 

função com coeficientes pré-otimizados tomando-se como base resultados 

experimentais de estruturas receptor-ligante e suas energias de ligação. As funções 

baseadas no conhecimento são obtidas por meio da observação da frequência das 

energias de ligação entre pares de átomos do complexo proteína-ligante que possuem 

estrutura conhecida (MAGALHÃES, 2006). 

Como exemplos de programas utilizados na triagem virtual têm-se os módulos 

SURFLEX-DOCK e SURFLEX-SIM (PHAM e JAIN, 2006) da plataforma SYBYL. Ambos 



21 

os programas utilizam o conceito de similaridade morfológica para gerar as 

conformações de uma molécula no sítio de ligação (SURFLEX -DOCK), ou o alinhamento 

molecular dos prováveis ligantes com a molécula referência (SURFLEX-SIM), que são 

então avaliadas de acordo com uma função de pontuação empírica, no caso do 

acoplamento molecular ou com base na diferença entre as superfícies das moléculas 

que estão sendo comparadas (JAIN, 2007). 

Outro exemplo que podemos citar, é o programa GOLD (Genetic Optimisation for 

Ligand Docking) que foi o utilizado nesse trabalho e o programa AutoDock. Esses dois 

programas permitem a flexibilidade conformacional completa dos resíduos que definem 

o sítio de ligação. Acredita-se que este recurso seja uma melhoria em relação à 

estratégia comummente empregada de imitar um sítio de ligação conformacionalmente 

flexível, criando conjuntos de várias conformações de proteínas (rígidas) nas quais o 

ligante é encaixado. (LAPE 2010) 

Dessa forma, os métodos computacionais nos permitem considerar e avaliar 

afinidade, potência e seletividade de inibidores em estudo e seus alvos moleculares 

devidamente validados (GUIDO, ANDRICOPULO, OLIVA, 2010). Quando se investiga 

um alvo terapêutico que também está presente no hospedeiro, deve-se analisar 

cuidadosamente diferenças bioquímicas e estruturais que permitam o desenvolvimento 

de inibidores seletivos (VERLINDE et al., 2001). Uma das formas de priorizar a 

identificação de moléculas com elevado grau de seletividade é por meio da 

caracterização de campos de interação moleculares (MIF, do inglês Molecular 

Interactions Fields) que destaquem propriedades exclusivas do alvo terapêutico 

desejado. 

 

1.4. 4 Inspeção do sítio: de seletividade e construção do modelo farmacofórico 

 

A complementaridade com o receptor é fundamental para a ação de um fármaco 

estruturalmente específico. Deste modo, o sucesso das pesquisas em química medicinal 

depende, muitas vezes, da compreensão do reconhecimento molecular (ROCHA et al. 

2010).  Diante do paradigma da avaliação da real interação entre ligante-receptor a 

elucidação das propriedades eletrostáticas, topologias, volumes moleculares, forças de 
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ligação, entre outras envolvidas, é essencial para a predição da afinidade de um ligante 

por um receptor. O cálculo e análise dos campos de interação molecular (MIF- Molecular 

Interaction Fields) é uma das várias ferramentas computacionais desenvolvidas a fim 

gerar informações sobre o complexo fármaco-receptor (ROCHA et al. 2010). Um dos 

programas mais utilizados para cálculo dos MIFs é o GRID da Molecular Discovery, que 

estima a energia entre probes (sondas virtuais) e a macromolécula de propriedades 

estéricas e eletrônicas (CAROSATI, SCIABOLA, CRUCIANI, 2004; Molecular Discovery, 

1998, GOODFORT, 2005).  

Nesse programa, uma grade tridimensional (GRID) é construída na região de 

interesse. Sondas denominadas probes, que representam grupos funcionais com 

diferentes propriedades físico-químicas, são movidas ponto a ponto, em cada um dos 

vértices da grade. Em cada um dos pontos uma energia: probe é gerada e é computada 

a partir de um campo de força. (GOODFORT, 2005) 

Esse campo de força está baseado no potencial de Lennard-Jones, que 

representa a força de repulsão e atração entre um par de átomos ou moléculas. A união 

de todos esses pontos é que dará a origem aos MIFs. Esses representam a capacidade 

de interação entre a região da proteína e o grupo químico representado pela sonda. 

(KASTENHOLZ, PASOR, 2000)  

A exploração dos MIFs como ferramenta no planejamento de fármacos nos 

permite a análise de pontos essenciais para a interação de um ligante com seu alvo 

macromolecular, deste modo esses campos podem ser utilizados na avaliação da 

complementaridade molecular (MARTIN, et al. 2012).  

Outra estratégia bastante utilizada no planejamento de fármacos, particularmente 

em SBDD, é a geração de modelos farmacofóricos a partir de informações oriundas dos 

MIFs, ou seja, as características dos pontos de interação indicados pelos campos 

moleculares são exploradas na construção de modelos os quais permitem a seleção de 

compostos promissores a partir de buscas virtuais (SANDER, et al. 2012). 

 Com base nas informações fornecidas pelos MIFs, após serem analisados no 

programa PyMol utilizou-se do programa Sybyl no seu módulo UNITY para a construção 

do modelo. O modelo construído foi utilizado depois para a triagem virtual. 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
  



24 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar possíveis inibidores da enzima DHFR de S. mansoni (SmDHFR) 

candidatos a fármacos esquistossomicidas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Determinar diferenças estruturais gerais entre a enzima de DHFR e de 

outras espécies 

● Identificar as principais diferenças entre o sítio ativo da DHFR humana e 

do parasita para garantir seletividade 

● Desenvolver modelos farmacofóricos específicos baseados em campos de 

interação molecular seletivos para SmDHFR; 

● Identificar, por meio de triagem virtual, moléculas compostos líderes (lead-

like) e/ou a fragmentos moleculares (fragment-like) que tenham possível atividade 

inibitória sobre SmDHFR; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Polimorfismo enzimático 

 

Os estudos de polimorfismo da enzima da di-hidrofolato redutase, foi realizado 

com o intuito de obter um panorama geral das mutações presentes nesta enzima em 

diferentes parasitas em relação à humana (HACIA, 1999, SHARPE, 2016). Esses 

estudos forma feitos de modo comparativo entre as diferentes DHFR de diferentes 

espécies, as quais apresentavam estrutura depositada no site de hospedagem de cristais 

o banco de dados Protein Data Bank (PDB) (http://www.rcsb.org).  

 A sequência FASTA da DHFR humana foi obtida a partir do PDB (2W3A), a partir 

dela realizou-se um BLAST (Basic Local Alignment Search Tool - 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins) de proteína. Com tal ferramenta 

foi possível verificar, a partir da sequência primária escolhida, no caso a DHFR humana, 

a semelhança dela com outras de diferentes espécies. Foram selecionadas sequências 

FASTA dos seguintes organismos: Schistosoma mansoni, Toxoplasma gondii, 

Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Mycobacterium tuberculosis, Plasmodium 

falciparum. 

 Após a seleção das sequencias, as mesmas formas alinhadas no programa 

BioEdit, e forma analisas a identidade as mutações. O intuito dessa etapa é verificar as 

principais diferenças estruturais entre os aminoácidos do sítio ativo da enzima alvo, a 

DHFR de Schistosoma mansoni e dos demais organismos selecionados nessa etapa. 

 

3.2. Estudos de seletividade in silico utilizando campos de interação molecular 

 

Os estudos de MIFs foram realizados de maneira comparativa entre a DHFR de 

S. mansoni e humana. Para tanto, utilizamos uma a DHFR de Schistosoma mansoni 

(PDB: 3VCO) e a estrutura de DHFR humana (PDB: 2W3A e 1U72). As estruturas da 

enzima humana foram escolhidas com base em sua resolução (1,5Å e 1,9Å), por não 

apresentar mutações e por estarem complexadas com o cofator NADPH e com os 

inibidores TOP e MTX respectivamente. 
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Os cálculos de MIFs foi realizado no programa GRID v. 22.0.3c, utilizando como 

ponto central da caixa (GRID) os resíduos integrantes do sítio ativo da enzima do 

parasita: (V-6, V-7, A-8, P-22, W-23, K-24, D-28, M-29, F-31, F-32, T-53 e P-58). O ponto 

central da caixa, também coincide com o local, que após o alinhamento com as enzimas 

humanas, estão os inibidores. 

 

Para a geração dos MIFs foram utilizadas as seguintes sondas:  

✓ H2O – Hidrofílica 

✓ Dry – Hidrofóbica 

✓ C1 - Carbono vinílico e/ou aromático 

✓ H – Doador de ligação de hidrogênio 

✓ C3 - Carbono sp3 

✓ N: - Nitrogênio aceptor de ligação de hidrogênio 

✓ N1 – Nitrogênio doador de ligação de hidrogênio 

✓ O – Oxigênio sp2 (aceptor de ligação de hidrogênio) 

✓ COO- - Carboxilato alifático 

✓ Ar. COO- - Carboxilato aromático 

 

Essas sondas simulam a interação de átomos ou grupos de átomos com a porção 

da proteína demarcada, gerando assim os campos de interação molecular, que mostram 

os locais mais prováveis de se ter interação com esse tipo de átomo ou conjunto de 

átomos, ajudando no reconhecimento estéreo-eletrônico do sítio enzimático. (PIRARD, 

MATTER, 2006; GOODFORT, 1985). 

As coordenadas de posicionamento da mesma foram definidas nos eixos x, y e z 

de acordo com a tabela 1. 
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Tabela 1: Coordenadas utilizadas para caixa GRID nos eixos X, Y e Z. BOT – ponto 

inferior do eixo; TOP – ponto superior do eixo. 

 

 

3.3. Construção do Modelo Farmacofórico 

 

Após a cálculo dos MIFs, procedeu-se análise visual no programa PyMol 0.99rc6. 

Os MIFs obtidos das estruturas da DHFR humana foram comparados com os campos 

das estruturas da SmDHFR na busca de pontos de restrição, ou seja, pontos em que 

haja grande probabilidade de haver interação com a enzima do parasita e não com a 

humana. 

Para a geração do modelo farmacofórico, os pontos de interação favoráveis 

obtidos por meio da análise visual dos campos moleculares foram transpostos para o 

módulo UNITY do programa Sybyl X 2.0. Procedeu-se assim a construção do modelo 

farmacofórico por meio de pontos de restrição (TROSSINI, 2008).  

 

3.4. Triagem Virtual e Docking Molecular 

 Como estratégia de triagem molecular, nos baseamos no esquema representado 

abaixo pela figura 11 
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Figura 11. Estratégia de Triagem Virtual  

 

A triagem virtual foi realizada utilizando o módulo UNITY do programa Sybyl X 2.0, 

por meio do modelo farmacofórico previamente construído. Utilizou-se como banco de 

dados de compostos dos subconjuntos all purchasable e boutique do banco de dados 

ZINC (IRWIN, J. J. et al. 2012 e STERLING, T.; IRWIN, J. J, 2015) contendo 

aproximadamente 35 milhões de compostos (34.942.457 compostos). Nesta estratégia, 

inicialmente uma filtragem dos compostos presentes nesta base de dados foi realizada 

utilizando um filtro de propriedades físico-químicas que representasse o espaço drug-

like (número de HBD entre 0 e 5, número de HBA entre 0 e 10 e logaritmo do coeficiente 

de partição octanol/água (logP) entre 1 e 5) (LIPINSKI, C. A., 2000, 2004, 2016) 

mantendo no máximo 1 grupo nitro e carga formal entre -2 e 2 e massa molecular acima 

de 500 Da. O segundo filtro foi o modelo farmacofórico, para avaliar a 

complementariedade com os pontos de restrição estabelecidos (TROSSINI, 2008; 

SANDERS et al. 2012). 
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Outro filtro aplicado foi a docagem molecular, visando avaliar a 

complementariedade entre ligante e receptor e, também, utilizar um ranking para 

classificação de possíveis inibidores. Assim, no programa GOLD 5.0 primeiramente fez-

se uma metodologia de croos-docking como validação do modelo. Na etapa de validação 

variou-se o ponto central da caixa de docagem entre os resíduos escolhidos do modelo 

farmacofórico com três diferentes tamanhos de raio, 5, 8 e 10Å. Assim, a trimetoprima 

co-cristalizada na enzima humana foi docada enzima do parasita, para ver se sede modo 

a avaliar o encaixe de maneira adequada no sítio ativo. Dessa maneira, pudemos 

selecionar o resíduo que será utilizado para a realização do Docking e o tamanho do raio 

a ser utilizado. 

Com o modelo validado foi utilizada a plataforma UNITY, baseado no valor de 

QFIT que fornece a informação sobre quantos átomos do ligante se encaixam no modelo 

farmacofórico (UNITY MANUAL, 2011). As estruturas com abalho melhor valor de QFIT 

são selecionadas e novamente filtradas com um valor QFIT reduzido. 

Ao obter-se um número aproximadamente 120 estrutras, realizou-se o Docking 

das mesmas. A análise dos resultados para classificação, a mais prevalente de cada 

ligante foi escolhida e selecionada por meio da função GOLDscore. 

Vista as diferentes funções de ranqueamento implementadas nos programas 

utilizados, estabeleceu-se uma metodologia de análise por consenso para seleção dos 

compostos. Assim, avaliou-se em conjunto cada pose selecionada de cada ligante e uma 

inspeção visual de complementaridade com tanto com o sítio ativo da proteína, como, 

também, com o modelo farmacofórico no programa PyMol 0.99rc6, a fim de selecionar 

as moléculas mais promissoras. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Polimorfismo Enzimático 

 

O polimorfismo teve sua definição apresentada por FORD em 1955: “ocorrência 

simultânea em um mesmo local, de duas ou mais formas descontínuas de uma espécie. 

Isso ocorre em tal proporção, que a mais incomum dentre elas não possa ser mantida” 

(FORD, 1955). 

Os estudos de polimorfismo são bastante importantes para o desenvolvimento de 

novos fármacos. Por meio deles podemos obter informações estruturais valiosas de 

pequenas diferenças nas sequências de aminoácidos. Esses dados podem explicar 

porque, por exemplo, algumas espécies são susceptíveis a um composto X que atua em 

uma enzima, enquanto outras espécies não o são, sendo que o mecanismo de ação é o 

mesmo. Tais informações podem ajudar no desenvolvimento de fármacos específicos. 

(BAILLIE, 2011) 

Um levantamento de sobre a as estruturas de DHFR depositadas no Protein Data 

Bank (PDB) foi realizado para avaliar o quanto é estudada essa enzima, e 

consequentemente sua importância no panorama científico atual. Para que fossem 

contabilizadas as estruturas da enzima DHFR foi feita uma busca no banco de dados 

com a palavra-chave “dihydrofolate reductase” (PDB, 2017). Neste estudo verificou-se 

que existem 432 estruturas depositadas no PDB, sendo a maioria delas obtidas por 

cristalografia de raio-X (96,5%). O que chama a atenção é que mais de 50% das 

estruturas depositadas, são posteriores ao ano de 2010, o que demonstra a atualidade 

e importância dos estudas dessa enzima (BERMAN, 2000). 

Com os dados obtidos no próprio banco de dados, buscou-se entender a 

periodicidade dos depósitos. (Gráfico 1). Assim, observou-se que o período entre 2010-

2105 foram depositadas 42% das estruturas de DHFR no PDB, se destacando entre os 

outros períodos. Outra prevalência nítida observada, foi quando os grupos taxonômicos, 

tendo o Reino Bactéria com uma prevalência de 59% e o Eucariota com 40% e somente 

1% para os vírus.  
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Gráfico 1. Levantamento dos cristais de di-hidrofolato redutase presentes no banco de 

dados do PDB de acordo com o seu ano de depósito e taxonomia. 

 

 Das 432 estruturas presentes no PDB, apenas 28 são provenientes (6.5%), 

mesmo que expressadas em outros organismos, sendo prevalente a DHFR de 

Plasmodium sp. (18 estruturas) e apenas uma estrutura é de S. mansoni, o que sugere 

a inovação em buscar moléculas seletivas para esse alvo.  

 Após a obtenção da sequência FASTA da enzima DHFR humana (figura 12) PDB: 

2W3A, a mesma foi utilizada para a realização do BLAST que nos forneceu as estruturas 

semelhantes a mesma. 

 

 

Figura 12. Sequência FASTA da enzima humana 2W3A, com a qual foi realizado o BLAST. 

  

Dentre as enzimas indicadas como semelhantes, confirmamos a presença do 

nosso alvo a DHFR de S. mansoni, com 39% de semelhança com a enzima humana, e 

também de outros parasitas (Tabela 2). De modo a avaliar os pontos de polimorfismo 

estrutural da DFRH em diversos organismos, as sequencias FASTA foram alinhadas no 
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programa BioEdit. Visto o quando número de estruturas a serem comparadas, 

selecionamos estruturas com identidade a partir de 30% (SACCONNAY, 2014) e dentre 

as estruturas encontradas, alinhamos estruturas de 6 espécies diferentes (figura 13). 

 
Tabela 2. Cristais escolhidos para o alinhamento das sequências primárias 

PDB Resolução Organismo Identidade 

2W3A 1,5Å Homo sapiens 100% 

3VCO 1,95Å Schistosoma mansoni 39% 

4ECK 3,52Å Toxoplasma gondii 34% 

3INV 2,37Å Trypanosoma cruzi 32% 

3RG9 2,0Å Trypanosoma brucei 32% 

4M2X 2,26Å Mycobacterium tuberculosis 31% 

3QGT 2,3Å Plasmodium falciparum 30% 
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Figura 13. Alinhamento das estruturas primárias baseada na estrutura 2W3A. Em letras 

vermelhas os resíduos correspondentes ao sítio ativo do Schistosoma mansoni. E nos 

retângulos vermelhos os resíduos correspondentes às outras espécies. 

 

 Com base nessas informações pode-se verificar as principais diferenças entre as 

estruturas, e que quando levamos em consideração o sítio ativo, esse se conserva em 

quase todas as sequências estudadas, como se pode ver de maneira mais sucinta na 

tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3: Tabela ilustrando os aminoácidos do sítio ativo de S. mansoni e seus 

respectivos aminoácidos alinhados nas demais espécies 

2W3A I-7 V-8 A- 9 P- 23 W-24 P-25 E-30 F-31 Y-33 F-34 T-56 I-60 P-61 

3VCO V-6 V-7 A-8 P-22 W-23 K-24 D-28 M-29 F-31 F-32 T-53 I-57 P-58 

4ECK - - - P-24 W-25 P-26 D-31 F-32 H-34 F-35 T-83 M-87 P-88 

3INV V-26 V-27 A-28 P-42 W-43 N-44 D-48 M-49 F-51 F-52 T-80 I-84 P-85 

3RG9 V-32 V-33 A-34 P-48 W-49 E-50 D-54 M-55 Y-57 F-58 T-86 L-90 P-91 

4M2X I-5 W-6 A-7 P-21 W-22 R-23 D-27 Q-28 H-30 F-31 T-46 L-50 P-51 

3QGT V-31 F-32 N-33 P-47 W-48 K-49 D-54 M-55 Y-57 F-58 S-108 I-112 P-113 

 

Essa análise nos proporcionou obter informações específicas para os resíduos de 

aminoácido do sítio ativo, assim verificou-se que os polimorfismos referentes à enzima 

do S. mansoni, nos permite buscar seletividade na busca de inibidores.  
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Uma observação interessante é que o aminoácido valina (V-6) de S. mansoni, que 

é um aminoácido de cadeia lateral hidrofóbica, tem características físico-químicas 

semelhantes nas demais espécies. Para esse resíduo a variação se dá apenas variação 

para enzima humana (2W3A) e de Mycobacterium tuberculosis (4M2X) que no caso para 

ambos é uma isoleucina. Para o aminoácido V-7 do S. mansoni, as variações são 

observadas para Mycobacterium tuberculosis (4M2X), que é um triptofano, e da enzima 

de Plasmodium falciparum (3QGT), que no caso é uma fenilalanina. O resíduo 

aminoácido A-8 de S. mansoni, as característica físico-química é conservada em quase 

todas as espécies, sendo alanina para todos os organismos com exceção do 

Plasmodium falciparum (3QGT) apresenta uma asparagina, um aminoácido com uma 

cadeia lateral polar não carregada. 

Para o resíduo de aminoácido K-24 de S. mansoni, que é um aminoácido de 

cadeia lateral polar carregada positivamente, temos essa característica físico-química 

conservada apenas em Plasmodium falciparum (3QGT), que também apresenta um K. 

Já na sua estrutura e em Mycobacterium tuberculosis (4M2X) no qual temos uma 

arginina, na enzima humana (2W3A) e em Toxoplasma gondii (4ECK) prolina; em 

Trypanosoma cruzi (3INV) asparagina; em Trypanosoma brucei (3RG9), ácido glutâmico, 

demonstrando que neste ponto temos uma grande variação entre os organismos. 

O resíduo D-28 de S. mansoni, que é um aminoácido de cadeia lateral carregada 

negativamente, a variação foi observada apenas para a enzima humana (2W3A) que 

aprresenta é um ácido glutâmico. 

Para o aminoácido M-29 de S. mansoni, que é um aminoácido de cadeia lateral 

hidrofóbica, a característica físico-química é conservada em quase todas as espécies a 

única exceção é o da enzima de Mycobacterium tuberculosis (4M2X) no qual temos uma 

glutamina, um aminoácido de cadeia lateral polar não carregada. Nas demais espécies 

há a conservação da característica físico química, mudando apenas o tamanho dos 

aminoácidos, como foi o caso da fenilalanina na enzima humana (2W3A) e em 

Toxoplasma gondii (4ECK). 

Um resíduo que não se conserva, juntamente com suas características físico-

químicas é o aminoácido F-31 de S. mansoni, sendo conservada apenas em 

Trypanosoma cruzi (3INV). Na enzima humana (2W3A), Trypanosoma brucei (3RG9) e 
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em Plasmodium falciparum (3QGT) temos a presença da tirosina um aminoácido de 

cadeia lateral polar não carregada. E na enzima Toxoplasma gondii (4ECK) e 

Mycobacterium tuberculosis (4M2X) temos a presença da histidina, um aminoácido de 

cadeia lateral polar carregada positivamente. 

Para T-53 de S. mansoni, que é um aminoácido de cadeia lateral polar não 

carregada, não há variação na característica físico-química nas demais espécies, mas 

sim apenas variação no tamanho do aminoácido da enzima de Plasmodium falciparum 

(3QGT), que no caso é uma serina. Já para o aminoácido I-57 de S. mansoni, que é um 

aminoácido de cadeia lateral hidrofóbica, não há variação na característica físico-química 

nas demais espécies, mas sim apenas variação no tamanho do aminoácido da enzima 

de Mycobacterium tuberculosis (4M2X) e Trypanosoma brucei (3RG9), que é uma 

leucina, e da enzima de Toxoplasma gondii (4ECK), que no caso é uma metionina. 

Tais análises corroboraram com estudos de campos de interação moleculares 

realizados para a obtenção do modelo farmacofórico. 

 

4.2 Campos de Interação Molecular – MIF 

 

A determinação dos campos de interação molecular (do inglês, MIF - Molecular 

Interactions Fields) é de suma importância para a avalição e entendimento das 

características físico-químicas, indicando regiões favoráveis ou desfavoráveis para 

certas propriedades e inferindo, assim, as diferenças consideráveis entre enzimas 

homologas em diferentes espécies. A partir das informações obtidas por meio destes 

campos, pode-se sugerir pontos de complementariedade entre a enzima alvo e um 

ligante, ou mesmo seletividade em relação a outra enzima homologa. Deste modo, os 

MIFs podem ser utilizadas na busca inibidores com complementaridade molecular, os 

quais devem apresentar características farmacodinâmicas adequadas para inibição da 

enzima alvo, e neste contexto serem explorados no desenvolvimento de um novo 

fármaco (SANDERS, et al. 2012). 

Assim, o cálculo e análise do MIF se apresenta como uma ferramenta poderosa 

na geração de informações valiosas sobre esse complexo, ligante-receptor (ROCHA et 

al. 2010; FERREIRA, 2011). Essa análise, permite a identificação de possíveis pontos 
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favoráveis à interação ligante-receptor de acordo com a propriedade específica avaliada, 

tais como hidrofilicidade, hidrofobicidade, doadores e aceptores de ligação de hidrogênio 

(ROCHA et al. 2010; FERREIRA, 2011; FREITAS, 2010). 

Dessa forma foram realizadas análises de MIFs com base em estudo preliminar 

de dinâmica molecular (DM), realizado em colaboração com o Professor Marcelo 

Castilho (UFBA). Os estudos de DM geraram três clusters para o posicionamento dos 

resíduos do sítio ativo da SmDHFR. É importante ressaltar que os cluster foram definidos 

por apresentarem maior densidade populacional de posicionamento dos resíduos 

(MARTINS, 2016).  

Para a geração e estudo dos MIF utilizamos os campos gerados para a enzima 

humana (2W3A), em comparação os campos gerados nos três clusters. No entanto, 

dentre os três clusters, o cluster 1 foi o que apresentou maior relevância visto sua 

densidade populacional, como ilustra a figura cedida pelo professor Marcelo Castilho 

(figura 14), e por esse motivo foi o que foi utilizado para a apresentação dos mapas. 

 

 

Figura 14. Agrupamentos conformacionais (2 Å) observados durante a fase produtiva da 

dinâmica molecular. O agrupamento 1 está presente em 46,7% do tempo; o agrupamento 

2, 29,4% e o agrupamento 3, em 9,6%. Imagem realizada e cedida pelo professor 

Marcelo Castilho. 

 

De modo fidedigno, foi feito uma comparação entre a DHFR humana e a DHFR 

do S. mansoni e o cluster mais representativo da DM da DHFR do S. mansoni, cluster 1, 

a fim de se obter um modelo farmacofórico com pontos mais específicos possíveis para 
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a enzima parasitária, assim podem buscar compostos mais seletivos na etapa de 

Triagem Virtual. 

Antes de realizarmos a análise dos MIF, e com base na análise de polimorfismo 

realizada previamente realizou-se uma análise comparativa apenas da estrutura primária 

(sequencia FASTA) da DHFR humana e parasitária, no programa de alinhamento o 

BioEdit (figura 15) para que fosse possível ver os aminoácidos coincidentes em ambas 

estruturas. E, desses aminoácidos coincidentes podemos ressaltar os que são 

específicos do sítio ativo (Tabela 4). Essa identidade sequencial da enzima do parasita 

com a enzima humana nos irá nortear em relação a escolha, quando possível, de 

aminoácidos específicos para o parasita. 

 

 

Figura 15. Alinhamento da estrutura primária da enzima parasitária (SmDHFR, PDB: 

3VCO) e humana (HsDHFR, PDB: 2W3A). Em itálico, aminoácidos da SmDHFR; em 

cinza aminoácidos da HsDHFR, em negrito, aminoácidos coincidentes. 

 

Tabela 4: Aminoácidos do sítio ativo de S. mansoni comparados com o correspondente 

humano pelo alinhamento. 

3VCO V-6 V-7 A-8 P-22 W-23 K-24 D-28 M-29 F-31 F-32 T-53 I-57 P-58 

2W3A I-7 V-8 A- 9 P- 23 W-24 P-25 E-30 F-31 Y-33 F-34 T-56 I-60 P-61 

 

 

A análise dos MIF foi realizada utilizando o programa GRID, no qual várias sondas 

com diferentes características foram utilizadas. Tais sondas são divididas de acordo com 

suas características físico-químicas a saber: (PASTOR et al., 2000): 

● H2O: hidrofílica 
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● Dry: hidrofóbica 

● C3: hidrofóbica 

● N+: acceptor 

● N1: doador 

● O:: aceptor 

● COO-Ar.: doador e aceptor 

● COO-: doador e aceptor  

● H: aceptor 

 

Após a geração dos campos de interação molecular, realizou-se análise visual 

para determinação de quais sondas apresentavam maior ou menor influencias nas 

características estruturais da SmDHFR em relação a enzima humana. Observou-se que 

apenas três das nove sondas calculadas eram representativas para comparação entre 

as duas enzimas, sendo elas C3, N+ e N1. Estas sondas foram selecionadas por 

sugerirem diferenças significativas entre as características físico-químicas e 

complementaridade com os resíduos presentes na proteína de S. mansoni em relação a 

humana, o que nos proporciona condições para busca de ligantes seletivos. Para essas 

sondas realizou-se uma análise minuciosa, a fim de melhor entendimento da 

complementaridade entre as regiões do sítio ativo e um possível ligante. 
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4.2.1. Sonda C3 

A sonda C3 é a sonda metil carbono sp3 que busca regiões susceptíveis à ligação 

hidrofóbicas. A figura 16 apresentas as estruturas das proteínas de S. mansoni (verde) 

e humana (vermelho) e os campos de interação referentes a sonda C3 em roxo e azul, 

respectivamente. Podemos observar, a intensidade de campos em roxo na região dos 

resíduos ALA-8, LEU-21, MET-29, PHE-61 e TYR-114, sugerindo hidrofobicidade, e 

possíveis interações deste tipo. As demais regiões hidrofóbicas sugeridas, não são 

exclusivas para a enzima do parasita, ou se encontram distantes do local de interação 

de um possível inibidor que atue por mecanismo competitivo pelo substrato, não 

apresentando relevância na para interação de possíveis ligantes. 
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Figura 16. Representação dos campos de interação molecular provenientes da sonda 

C3; A) estrutura da SmDHFR (verde) e campos C3 em roxo; B) estrutura da HsDHFR 

(vermelho) e campos C3 em azul. 
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A partir dessa análise, foi possível determinar as regiões as quais sugerimos como 

pontos importantes para o nosso modelo farmacofórico, ressaltadas na figura 17 com 

duas esferas amarelas. 

 

 

Figura 17. Estrutura SmDHFR com os pontos de seletividade hidrofóbica em relação a 

HsDHFR (em amarelo). 
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4.2.2. Sonda N+ 

A sonda N+ é a sonda Nitrogênio do grupo amina com par de elétrons livre que 

busca regiões aceptoras a ligações de hidrogênios. A figura 18 apresentas as estruturas 

das proteínas de S. mansoni (verde) e humana (vermelho) e os campos de interação 

referentes a sonda N+ em roxo e azul, respectivamente. Podemos observar, a 

intensidade de campos em roxo na região do resíduo ASP-28, sugerindo acepção de 

ligação de hidrogênio, e possíveis interações deste tipo. As demais regiões aceptoras 

sugeridas, não são exclusivas para a enzima do parasita, ou se encontram distantes do 

local de interação de um possível inibidor que atue por mecanismo competitivo pelo 

substrato, não apresentando relevância na para interação de possíveis ligantes. 
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Figura 18. Representação dos campos de interação molecular provenientes da sonda 

N+; A) estrutura da SmDHFR (verde) e campos N+ em roxo; B) estrutura da HsDHFR 

(vermelho) e campos N+ em azul.   
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A partir dessa análise, foi possível determinar as regiões as quais sugerimos como 

pontos importantes para o nosso modelo farmacofórico, ressaltadas na figura 19 com 

uma esfera azul. 

 

 

Figura 19. Estrutura SmDHFR com os pontos de seletividade hidrofóbica em relação a 

HsDHFR (em azul). 
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4.2.3 Sonda N1 

A sonda N1 que é uma sonda de Nitrogênio do grupo amida que busca regiões 

doadoras de ligações de hidrogênio. A figura 20 apresenta as estruturas das proteínas 

de S. mansoni (verde) e humana (vermelho) e os campos de interação referentes a sonda 

N1 em roxo e azul, respectivamente. Podemos observar, a intensidade de campos em 

roxo na região dos resíduos LYS-33, THR36 e TYR-114, sugerindo doação de ligação 

de hidrogênio, e possíveis interações deste tipo. As demais regiões doadoras sugeridas, 

não são exclusivas para a enzima do parasita, ou se encontram distantes do local de 

interação de um possível inibidor que atue por mecanismo competitivo pelo substrato, 

não apresentando relevância na para interação de possíveis ligantes. 
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Figura 20. Representação dos campos de interação molecular provenientes da sonda 

N1; A) estrutura da SmDHFR (verde) e campos N1 em roxo; B) estrutura da HsDHFR 

(vermelho) e campos N1 em azul.    
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A partir dessa análise, foi possível determinar as regiões as quais sugerimos como 

pontos importantes para o nosso modelo farmacofórico, ressaltadas na figura 21 com 

duas esferas vermelhas. 

 

 

Figura 21. Estrutura SmDHFR com os pontos de seletividade hidrofóbica em relação a 

HsDHFR (em vermelho). 
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Sabendo que a construção de um modelo farmacofórico deve ser realizada 

utilizando informações confiáveis, de modo a conferir segurança e robustez na busca de 

ligantes candidatos a inibidores da enzima alvo (GUIDO, OLIVA, ANDRICOPULO, 2012). 

Assim, para a escolha de cada um dos pontos a serem utilizados na construção do 

modelo farmacofórico, além de nos basear nos MIF’s fornecidos pelo programa GRID, 

buscamos equacionar regiões nas quais, na medida do possível, os resíduos de 

aminoácidos sejam diferentes. Além de levar em consideração a os MIFs, a análise de 

polimorfismo também nos ajudou a determinar os pontos a serem empregados no 

modelo farmacofórico. A união de mais de uma estratégia computacional para a 

construção do modelo, nos permite aferir mais consistência e robustez na determinação 

dos pontos do modelo farmacofórico, favorecendo a busca de ligantes promissores. 

Essas estruturas, depois de alinhadas, nos permitiram, com maior clareza, ver qual 

aminoácido da enzima do parasita escolhido como referência corresponde na enzima 

humana. Figura 22. 

 

 

Figura 22. Alinhamento da estrutura primária da enzima parasitária (SmDHFR) e 

humana (HsDHFR). Em vermelho os aminoácidos levados em consideração para a 

construção do modelo farmacofórico e seu correspondente humano destacado em cinza 

e vermelho. 

 

Assim, determinamos os pontos de nosso modelo farmacofórico final o qual é 

constituído por dois pontos favoráveis a ligações hidrofóbicas, dois pontos favoráveis à 

doação de ligações de hidrogênio, e um ponto favorável a ser aceptor de ligação de 

hidrogênio, conforme a figura 23. 
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Figura 23. Modelo farmacofórico final contendo dois pontos favoráveis ligações 

hidrofóbicas (amarelo), dois pontos favoráveis à doadores de ligação de hidrogênio 

(vermelho), e um ponto favorável a ser aceptor de ligação de hidrogênio (azul), e as 

respectivas distâncias entre eles. 

 

4.3. Triagem Virtual 

Na busca de inibidores potentes e seletivos para a DHFR de Schistosoma 

mansoni, efetuou-se a triagem virtual. Como dito anteriormente, essa é uma ferramenta 

computacional poderosa capaz de auxiliar na identificação de novos hits de grandes 

bibliotecas de compostos químicos (EKINS, 2016). A triagem virtual em cinco etapas, 

como descrito na metodologia, sendo elas: preparação do banco de dados de 

compostos; filtro 1: filtro baseado nas propriedades físico-químicas; filtro 2 – filtro 

farmacofórico; docagem molecular; e análise de consenso entre as funções de 

ranqueamento e a análise visual.  

A banco de dados utilizado foi o ZINC, em seus subconjuntos all purchasable, all 

boutique do banco de dados ZINC (IRWIN et al, 2012; STERLING, 2015), os quais 

contem aproximadamente 35 milhões de compostos (34.942.457 compostos). Após 
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obter as estruturas do banco de dados e realizar a conversão para o formato 

tridimensional, o mesmo foi empregado na triagem virtual.  

O primeiro filtro, físico-químico, foi empregado de modo que  propriedades físico-

químicas representassem o espaço drug-like do banco de dados (número de HBD entre 

0 e 5, número de HBA entre 0 e 10 e logaritmo do coeficiente de partição octanol/água 

(logP) entre 1 e 5) (LIPINSKI, 2000, 2004 e 2016), mantendo no máximo 1 grupo nitro 

para evitar toxicidade dos compostos e carga formal entre -2 e 2 para evitar grandes 

problemas de permeabilidade celular e massa molecular acima de 500 Da. Em relação 

à massa molecular adequada para a cavidade dos possíveis ligantes, nos baseamos nas 

massas moleculares de TOP (290,32 Da), MTX (454,44 Da) e PYR (248,71 Da), 

inibidores já conhecidos da DHFR e na massa molecular do seu ligante natural o DHF 

(443.414 Da). Após a aplicação do primeiro filtro no banco de 35 milhões de compostos, 

foram obtidos 9916 compostos que correspondiam às características desejadas. 

O filtro farmacofórico, foi o segundo a ser empregado. Nesta etapa utilizados o 

modelo farmacofórico construído no programa UNITY implementado no pacote 

computacional SYBYL X 2.1 (LEACH et al. 2000). Assim, os 9916 compostos 

previamente selecionados, foram novamente filtrados avaliando sua 

complementariedade com o modelo farmacofórico. No entanto nesta filtragem, o UNITY 

não encontrou nenhum composto. (Figura 24). 

Optou-se, então, por fazer uma nova triagem virtual. Desta vez foi aplicado o filtro 

físico-quimico, pois assumimos que essas propriedades poderiam ser avaliadas após a 

seleção dos ligantes. Assim, foi aplicado diretamente ao banco de dados de 35 milhões 

de compostos no modelo farmacofórico no programa UNITY implementado no pacote 

computacional SYBYL X 2.1. Ao final desta triagem, foram selecionados 6834 compostos 

(Figura 24), os quais seguiram para as próximas etapas. 
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Figura 24: Protocolo de triagem virtual realizado e o número de compostos obtido em 

cada etapa de filtragem. 

 

A função matemática de ranqueamento do programa UNITY, é o QFIT, que pode 

ser utilizada para qualificar os compostos encontrados, quanto a sua afinidade pelo 

modelo farmacofórico. O QFIT fornece a informação sobre quantos átomos do ligante se 

encaixam no modelo farmacofórico. Sendo assim, quanto maior o QFIT, maior a 

probabilidade do ligante se ligar. (UNITY MANUAL, 2011) 

A partir desses 6834 compostos encontrados, com o próprio programa UNITY, 

baseando-se no QFIT, uma filtragem gradativa foi feita para reduzir o número de 

possíveis ligantes. A triagem foi feita de maneira gradual, elevando, de 5 em 5 unidades 

o valor do QFIT, de 10<QFIT>100 até 30<QFIT>100. A cada etapa foi realizada uma 

triagem virtual das estruturas. Assim, chegamos a 120 moléculas promissoras, as quais 

foram submetidas a estudos de docking e posterior inspeção visual. (Figura 25).  
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Figura 25: Esquema da triagem virtual: realizada de maneira gradual, elevando, de 5 em 5 unidades o valor do QFIT até 

a análise consensual que nos levou a 20 compostos 

.
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Ressaltamos que a triagem por modelo farmacofórico foi realizada utilizando a 

busca flexível dos ligantes e tendo por base o aminoácido ASP-28. 

O ASP-28 foi escolhido pois corresponde, na enzima humana a um ponto de 

interação importante com o ligante. Após esta etapa, simulações de acoplamento 

molecular foram realizadas utilizando o programa GOLD 5.2, sendo realizado a 

metodologia de croos-docking como validação do modelo. Este foi realizado com a 

trimetroprima (TOP), retirada do cristal da enzima humana 2W3A e posteriormente 

docada em relação a cada um dos resíduos escolhidos do modelo farmacofórico com 

três diferentes tamanhos de raio, 5, 8 e 10Å. Dos resíduos, o que mostrou melhor 

sobreposição da trimetoprima no sítio ativo da enzima humana foi ele, com um raio de 

8Å. (figura 26) 

 

 

Figura 26: Validação por cross-docking. Em verde a enzima do parasita com a TOP 

docada em azul tendo por referência o ASP-28. Em vermelho a enzima do parasita com 

a TOP em magenta com a qual está cristalizada 
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Baseado na validação foram realizadas 30 rodadas independentes de algoritmo 

genético para cada um dos 120 ligantes. Essa simulação nos permitiu, a partir do 

ranqueamento de GoldScore selecionar as 50 melhores estruturas pontuadas. 

Posteriormente por meio de uma análise visual da interação das estruturas com o modelo 

farmacofórico, pudemos selecionar as 20 melhores estruturas (Figura 27 e Tabela 5) as 

quais foram selecionadas e serão adquiridas para posterior teste biológico contra a 

enzima dihidrofolato redutase de Schistossoma mansoni. 

 

 

 

Figura 27. Estruturas obtidas da triagem virtual que pós análise visual, podem interagir 

com a DHFR 
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Tabela 5. Estruturas que pós análise visual, podem interagir com a DHFR 

 
 

 
 

 
 

  

    

 
   

 
   

 

 Dentre as estruturas, merece especial menção a estrutura ZINC00868895 (Figura 

28) e a estrutura ZINC00868919 (Figura 29), que foram as melhores ranqueadas. Tais 

estruturas ilustram os resultados obtidos. 
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Figura 28 Estrutura ZINC00868919 

 

Figura 29: Estrutura ZINC00868919 
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5. CONCLUSÕES 
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5. Conclusões 

 

Os estudos realizados nos permitiram analisar a enzima di-hidrofolato redutase 

de Schistosoma mansoni, em relação a enzima humana e de outros organismos, 

determinando que é possível utilizar características exclusivas da SmDHFR para a busca 

de ligantes seletivos. 

Foram realizados os cálculos de campos de interação molecular (MIFs), os quais 

sugeriram informações importantes para determinar regiões favoráveis para seletividade 

para a SmDHFR em relação à HsDHF. 

O modelo farmacofórico foi construído com base nas regiões seletivas para a 

SmDHFR, o qual foi composto por dois pontos favoráveis ligações hidrofóbicas, dois 

pontos favoráveis à doadores de ligação de hidrogênio, e um ponto favorável a ser 

aceptor de ligação de hidrogênio. 

Em um primeiro momento a estratégia de triagem virtual não resultou na seleção 

de compostos, provavelmente devido ao grande corte realizado pelo filtro físico-químico. 

Ao excluir o filtro físico-químico, utilizando apenas o filtro farmacofórico e o 

docking, foi possível selecionar 20 estruturas com características desejadas para 

atividade inibitório da SmDHFR e candidatos a esquistossomicidas. 

Os compostos selecionados serão adquiridos para posterior teste biológico contra 

a enzima di-hidrofolato redutase de Schistosoma mansoni 
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