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RESUMO 
JORGE, D. M. M. Busca in silico de inibidores de fosfolipase A2 de Apis mellifera com 
validação in vitro e in vivo.. 2013. 162 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
A Apis mellifera é um inseto pertencente à ordem Himenóptera, família Apidae, possui ocorrência 
cosmopolita e grande importância ecológica, econômica e médica. As subespécies hibridas que ocorrem 
no Brasil possuem características predominantemente africanas e passaram a ser conhecidas como 
abelhas africanizadas. As principais características das abelhas africanizadas são o comportamento 
agressivo, boa resistência a doenças, alta produção de mel e o aumento da frequência de enxameamentos, 
que tem causado preocupação por estar acompanhado, de aumento no número de acidentes. A 
agressividade e o aumento da frequência do exameamento fazem com que elas estejam repetidamente 
envolvidas em ataques massivos a humanos e animais, tornando esse tipo de envenenamento um 
problema de saúde pública. A busca de tratamento para o envenenamento tem sido alvo de diversas 
pesquisas. De uma forma geral, os tratamentos atuam sobre os efeitos causados pelo veneno 
(medicamentos) ou sobre os componentes do veneno (soros e inibidores). Os principais componentes do 
veneno são a fosfolipase A2 (PLA2) e a melitina. A PLA2 é uma das principais proteínas do veneno, que 
degrada a membrana plasmática das células e tem o seu efeito potencializado pela presença da melitina. A 
PLA2 da Apis mellifera possui a estrutura protéica determinada e sítio ativo identificado. Essas 
características qualificam a PLA2 como potencial alvo de estudos de planejamento de fármacos. A 
estratégia de planejamento de fármacos tem como objetivo acelerar o processo de identificação de 
ligantes, contribuindo para o processo da descoberta de fármacos. Este trabalho teve como objetivo 
identificar in silico potenciais inibidores contra a PLA2 de Apis mellifera, avaliar in vitro e in vivo a 
potencial atividade inibitória dos compostos selecionados e identificar a citotoxicidade in vitro dos 
compostos. A estrutura da PLA2 foi obtida da base de dados (PDB) e a busca de compostos feita das 
bibliotecas Maybridge e Chembridge. A triagem virtual foi realizada com o auxilio do programa GOLD. 
Os compostos identificados (22 da Maybridge e 68 da Chembridge) pelos programas GOLD foram 
filtrados com o uso das ferramentas computacionais para seleção dos compostos com melhores interações 
no sítio ativo. Os parâmetros utilizados como filtros foram as análises das ligações químicas e os campos 
de interação molecular. Os compostos selecionados (20 da Maybridge e 29 da Chembridge) foram 
submetidos a um grupo de programas computacionais para predição de características físico-químicas 
(drug-like), toxicidade e atividade biológica dos ligantes. Os resultados das predições sugeriram que os 
compostos da Chembridge fossem utilizados nas análises experimentais. Os compostos da biblioteca 
Chembridge foram adquiridos (29 do total de 49 compostos). Os compostos tiveram as suas potenciais 
atividades inibitórias avaliadas in vitro e in vivo. A atividade fosfolipásica foi avaliada para os 29 
compostos e 11 apresentaram atividade inibitória contra PLA2. Os 11 compostos foram avaliados in vivo 
com o experimento de indução de edema e 5 compostos conseguiram reduzir o edema. Os compostos 
foram avaliados em relação a citoxicidade que poderiam causar. A citotoxicidade in vitro foi calculada 
para 3 compostos dos 5 inibidores obtidos. O resultado do experimento identificou 2 compostos como 
citotóxicos e 1 com menor citotoxicidade. Apesar da citotoxicidade identificada, mais estudos devem ser 
realizados para determinar a concentração inibitória não tóxica. Portanto, o trabalho identificou 5 
potenciais inibidores específicos contra a PLA2 de Apis mellifera. 
 
Palavras-Chaves: Fosfolipase A2, Inibidores sintéticos, Triagem virtual, atividade fosfolipásica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

JORGE, D. M. M. In silico search of Phospholipase A2 inhibitors of Apis mellifera with in 
vitro and in vivo validation. 2013. 162 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Apis mellifera is a member of Hymenoptera order, Apidae family, and have a worldwide 
distribution with ecological, economical and medical importance. The Brazilian subspecies have 
predominance of African behavior. They are more aggressive, have better illness resistance, a 
higher production of honey and higher swarming. The aggressiveness and the higher swarming 
have caused concern about the increasing of bee accidents, that could become a health problem. 
The search of treatment to bee accident has been the target of several studies. The treatment may 
act on the effects caused by the poisoning (treat with medicine) or against bee venom components 
(serum or inhibitors). The major components of bee venom are phospholipase A2 (PLA2) and 
melittin. PLA2 is an enzyme with action in the phospholipid membrane and has its effect 
enhanced with melittin. The PLA2 has the 3D structure achieved and active site identified. All 
this information support PLA2 as a potential target to study of computer-aided drug design. The 
strategy of computer-aided drug design helps to accelerate the process of compound´s 
identification to drug discovery. This work aims to identify in silico potential inhibitors against 
PLA2 of Apis mellifera, evaluate in vitro and in vivo the potential inhibitory activity and identify 
compound’s  cytotoxicity  in vitro. The PLA2 structure was obtained from PDB and Chembridge 
and Maybridge database were used in the virtual screening. The virtual screening was performed 
with GOLD software. The selected compounds (22 of Maybridge and 68 of Chembridge) were 
filtered with programs that evaluate the interaction between compounds and active site. The 
parameters used as filter were evaluation of interaction bonds and molecular interaction fields. 
The new selected compounds (20 of Maybridge and 29 of Chembridge) were evaluated with a 
group of programs that predicts physico-chemical characteristics (drug-like), toxicity and 
biological activity. All selected compounds were kept in the analysis (20 of Maybridge and 29 of 
Chembridge). The 29 selected compounds (Chembridge) of 49 were acquired because of 
availability and time to delivery. The phospholipase activities were evaluated for the 29 
compounds and 11 had inhibitory activity against PLA2. The 11 compounds were evaluated in 
vivo edema induction and 5 compounds decreased edema. The in vitro cytotoxicity was 
calculated for 3 of 5 selected inhibitors. The results retrieved 2 compounds as cytotoxic and 1 
with less cytotoxicity. Despite of cytotoxicity recognized, more studies should be done to 
estimate a non-toxic inhibitory dose. Therefore this work identified 5 potential specific inhibitors 
against PLA2 of Apis mellifera. 

 

 

 

Keywords: Phospholipase A2, Synthetic inhibitors, Virtual Screen, Phospholipase activity  
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de  aminoácidos; a  linha  tracejada  em  azul  representa  interações  de  ligação  de  hidrogênio  com  a  

cadeia  lateral  dos  aminoácidos. As setas laranja indicam interações do tipo Pi. .......................... 51 

Figura 14 Os 10 compostos selecionados e os números de identificação da biblioteca Chembridge 

CNS-set. Os compostos mostrados são: 24257, 24261, 24324, 24429, 24462, 24479, 24990, 

30641, 41933 e 42459. .................................................................................................................. 54 

Figura 15 Ligações químicas formadas entre os compostos (42459, 41933, 24324, 30641, 24257 

e 24990) e o sítio ativo. Os compostos apresentados na figura fazem parte da biblioteca 

Chembridge CNS-set. Os  cı́rculos  rosa  representam  resı́duos  envolvi dos nas ligações de 

hidrogênio; os  cı́rculos  verdes  representam  resı́duos  envolvidos  em  interações  de  van  der  Waals ; 

a  linha  tracejada  em  verde  representa  interações  de  ligação  de  hidrogênio  com  a  cadeia  primária  
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1 INTRODUÇÃO 
A Apis mellifera é um inseto pertencente à ordem Himenóptera, família Apidae e possui 

ocorrência cosmopolita (Silveira, Melo e Almeida, 2002). As abelhas do gênero Apis possuem 

grande importância ecológica, econômica e médica (Camargo & Stort, 1973; Kato, 1997; Maia, 

2002; D´Avila & Marchini, 2005; Costa Neto & Pacheco, 2005). A espécie Apis mellifera está 

dividida em aproximadamente 26 subespécies, baseada em diferenças morfológicas e 

moleculares. No Brasil, as subespécies mais comuns usadas para produção de mel são híbridos 

resultantes dos cruzamentos entre a Apis mellifera scutellata (abelha africana), Apis mellifera 

mellifera (abelha européia) e outras subespécies (Mitchell, 2006).  

As subespécies hibridas que ocorrem no Brasil possuem características predominantemente 

africanas e passaram a ser conhecidas como abelhas africanizadas. As principais características 

oriundas das abelhas africanas são o comportamento agressivo, boa resistência a doenças e alta 

produção de mel. Outras características importantes são a capacidade de voar longas distâncias, 

maior frequência de enxameamento anual, além da utilização de grande variedade de locais para 

nidificar (Winston, 1994; Schumacher & Egen, 1995). O enxameamento da abelha africanizada 

pode ocorrer de 6 a 12 vezes por ano, muito mais frequente que na Apis mellifera mellifera que 

enxameia 2 a 3 vezes por ano (Mitchell, 2006). 

A frequência de enxameamentos tem causado preocupação, uma vez que vem acompanhada 

de aumento no número de acidentes. A existência de uma grande variedade de abrigos em áreas 

urbanas aumenta o contato entre o inseto e a população. Além do enxameamento excessivo, outra 

característica que tem causado preocupação é a sua agressividade. As abelhas africanizadas 

reagem, aproximadamente, 2 vezes mais rápido que as abelhas europeias e podem perseguir as 

suas vítimas por até 400 m de distância (Winston, 1992; Sherman, 1995). A colônia de abelhas ao 

ser perturbada pode permanecer agitada e pronta para defesa por até 24 hs (Winston, 1994; 

Abramson & Aquino, 2002; Kaplan, 2006).  

O comportamento das abelhas africanizadas são uma das causas que faz com que elas 

estejam repetidamente envolvidas em ataques massivos a humanos e animais, tornando esse tipo 

de envenenamento um problema de saúde pública. Outros fatores que agravam os acidentes com 

abelhas são o tamanho dos enxames (50 a 60 mil abelhas em média) e o fato de liberarem 

ferormônios, que estimulam ainda mais a sua agressividade.  
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1.1 Acidentes com abelhas 
As abelhas estão incluídas nas estatísticas brasileiras de envenenamentos e acidentes com 

animais peçonhentos. As ocorrências de acidentes são notificadas pelos hospitais e postos de 

saúde aos órgãos responsáveis (nacionais ou estaduais). Os centros responsáveis coletam, 

organizam e disponibilizam os dados de forma gratuita. O número de acidentes foram 

consultados nas bases de dados do DATASUS (Tabela 1 e 3) 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php) do Ministério da Saúde e do Centro de 

Vigilância  Epidemiológica  “Alexandre  Vranjac”  (CVE) do estado de São Paulo (Tabela 2 e 4).  

Os dados obtidos do DATASUS mostram o número de internações (Tabela 1) e óbitos 

(Tabela 3) que ocorreram por local de residência nos estados brasileiros no período de 1998 e 

nov/2012. Os envenenamentos registrados pelo DATASUS não são exclusivamente de acidentes 

com abelhas foram acrescidos os envenenamentos com vespas e vespões. Já os dados obtidos 

pelo CVE são referentes a número de acidentes no estado de São Paulo, exclusivamente, com 

abelhas e o número desses acidentes que levaram a óbito no período de 1998 a 2012 (Tabela 2). 

A tabela 4 também apresenta dados obtidos pelo CVE, onde pode ser observado o número de 

acidentes, exclusivamente, com abelhas distribuídos por municípios do estado de São Paulo entre 

os anos de 2009 e 2012. 

Os dois centros responsáveis pelos dados levam em consideração informações diferentes, o 

DATASUS usa como informação as internações (Tabela 1) e o CVE usa como informação o 

número de acidentes (Tabela 2) por essa razão os valores são tão diferentes. Já o número de 

óbitos da tabela 2 e 3 permitem que possam ser feitas comparações entre os dados para 

compreender a problemática de envenenamentos por abelhas no Brasil. No período de 1998 a 

2012 segundo dados do DATASUS o contato com abelhas, vespas e vespões levaram a óbito 7 

pessoas. Já segundo dados do CVE no mesmo período o contato com abelhas levaram a óbito 28 

pessoas. Dessa forma, os dados indicam que não existiria troca de informações entre os dois 

centros de processamento de acidentes com abelhas e os dados nacionais podem estar 

subnotificados.     
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Tabela 1 Número de internações causadas por contato com abelhas vespas e vespões. Os dados encontram-se divididos por ano segundo local de 
residência (região e unidade da federação) no período: 1998 – Nov/2012. 

 

Região/UF 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Região Norte 12 13 18 22 29 12 18 10 8 7 10 16 15 18 21 229 

Rondônia 1 2 1 2 - 1 1 - 1 3 1 5 2 - 4 24 
Acre - - - - - 1 2 1 1 - 1 1 - 2 - 9 

Amazonas 4 - - - - 1 1 1 - - 3 1 2 - 2 15 
Roraima 1 - 7 - - - - - - 1 - 3 - 1 - 13 

Pará 6 10 4 7 2 5 8 6 4 3 4 4 7 11 13 94 
Amapá - - 1 2 1 - - 1 - - 1 - - - - 6 

Tocantins - 1 5 11 26 4 6 1 2 - - 2 4 4 2 68 
Região Nordeste 38 20 73 49 39 20 35 20 31 28 17 39 41 58 37 545 

 Maranhão 10 - 1 2 3 - - - 2 3 - 5 2 2 2 32 
Piauí - - 1 - - 1 2 1 1 1 2 2 3 5 1 20 
Ceará 4 3 14 3 4 4 5 3 - 3 2 4 4 8 4 65 

Rio Grande do Norte - - 2 1 1 1 1 - - - - 1 - 6 2 15 
Paraíba 3 - 19 12 4 3 4 1 1 1 2 8 7 4 4 73 

Pernambuco - - - 2 - - - - - 1 - 2 1 1 1 8 
Alagoas 1 1 1 - 3 1 - 2 - 1 - - - 2 - 12 
Sergipe 1 2 - 2 2 1 - - - - - 1 - 1 - 10 
Bahia 19 14 35 27 22 9 23 13 27 18 11 16 24 29 23 310 

Região Sudeste 89 72 96 103 82 80 74 65 47 55 38 56 67 48 42 1014 
Minas Gerais 26 24 38 45 43 38 31 32 24 25 18 24 35 18 23 444 
Espírito Santo 4 1 2 6 3 2 3 5 3 - 1 4 8 1 4 47 
Rio de Janeiro 3 5 1 5 - 5 2 1 - 2 1 3 - 2 2 32 

São Paulo 56 42 55 47 36 35 38 27 20 28 18 25 24 27 13 491 
Região Sul 18 42 47 46 28 23 28 19 26 13 27 23 22 21 101 484 

Paraná 11 16 21 19 5 13 11 11 9 3 15 17 14 12 83 260 
Santa Catarina 6 13 12 10 11 5 6 5 9 3 3 1 6 7 6 103 

Rio Grande do Sul 1 13 14 17 12 5 11 3 8 7 9 5 2 2 12 121 
Região Centro-Oeste 10 10 22 18 12 11 21 8 5 5 10 16 12 12 4 176 

Mato Grosso do Sul 3 4 2 - 6 3 6 3 1 - 2 3 1 6 1 41 
Mato Grosso - 1 3 - 1 4 11 2 - 2 - 2 3 3 1 33 

 Goiás 5 5 15 16 4 4 3 3 3 3 7 10 8 3 1 90 
Distrito Federal 2 - 2 2 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 12 

TOTAL 167 157 256 238 190 146 176 122 117 108 102 150 157 157 205 2448 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Notas: 1. Situação da base de dados nacional em 27/12/2012. 
             2. Dados de 2012 (até novembro) sujeitos a retificação. 
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Tabela 2 Distribuição dos acidentes por abelhas, coeficiente de incidência, óbitos e porcentagem de letalidade 
segundo ano de ocorrência no estado de São Paulo no período de 1998 a 2012* 

Ano Numero de casos Coeficiente de 
Incidência. Óbitos Letalidade 

1998 600 1,70 1 0,16 
1999 688 1,92 2 0,29 
2000 779 2,10 1 0,12 
2001 900 2,39 1 0,11 
2002 1.024 2,68 0 0,00 
2003 1.083 2,80 2 0,18 
2004 1.471 3,75 2 0,13 
2005 1.691 4,18 3 0,17 
2006 1.357 3,31 1 0,07 
2007 1.399 3,35 1 0,07 
2008 1.629 3,97 0 0,00 
2009 1.557 3,76 2 0,12 
2010 1.876 4,54 4 0,30 
2011 2.080 5,03 3 0,25 
2012 2.050 4.89 5 0,24 
Total 20.184 - 28 - 

Fonte: Divisão de Zoonoses /CVE Sinanw e Sinan Net    
*Dados provisórios até 20/12/2012 
Por 100.000 habitantes  
Pop. DATASUS 
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Tabela 3 Morbidade Hospitalar do SUS causada por contato com abelhas, vespas e vespões. Os dados encontram-se divididos por ano segundo local de 
residência (região e unidade da federação) no período: 1998 – Nov/2012 

Região/UF 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Região Norte - - 1 1 - - - - - - - - - 2 

Pará - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Tocantins - - 1 - - - - - - - - - - 1 

Região Nordeste - 1 2 1 1 - 1 2 - 2 1 2 1 14 
Rio Grande do Norte - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Paraíba - - - 1 - - - - - - 1 - - 2 
Pernambuco - - - - - - - - - 1 - - 1 2 

Sergipe - - - - 1 - - - - - - - - 1 
Bahia - 1 2 - - - 1 2 - 1 - 1 - 8 

Região Sudeste 2 2 1 2 - 1 2 - - 1 2 3 - 16 
Minas Gerais 2 - - 1 - - 2 - - - 1 - - 6 
Espírito Santo - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
Rio de Janeiro - 1 - - - - - - - - - - - 1 

São Paulo - - 1 1 - 1 - - - 1 - 3 - 7 
Região Sul - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 3 8 

Paraná - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - 4 
Santa Catarina - - - - - - - - - - - - 1 1 

Rio Grande do Sul - - - - - - - 1 - - - - 2 3 
Região Centro-Oeste - - - - - 1 - - - - - - - 1 
Mato Grosso do Sul - - - - - 1 - - - - - - - 1 

TOTAL 2 3 4 5 1 2 3 3 1 4 3 6 4 41 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Notas:  1. Situação da base de dados nacional em 27/12/2012. 

2. Dados de 2012 (até novembro) sujeitos a retificação. 
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Os dados do DATASUS e CVE oferecem algumas informações relevantes em relação aos 

acidentes com abelhas como um problema de saúde pública. As tabelas indicam um aumento no 

número de casos a partir do ano de 2009 e por consequência, poderiam levar a um aumento no 

número de internações e óbitos. Por exemplo, levando em consideração os anos de 2011 e 2012 

foram internadas 157 e 205 pessoas, respectivamente. Em alguns casos as internações levaram a 

óbito, por exemplo: no ano de 2011 foram 6 óbitos e no ano de 2012 4 óbitos, demonstrando a 

importância do desenvolvimento de compostos antiveneno. Os dados do DATASUS mostram 

que, também nos anos de 2011 e 2012, a região sudeste ficou em segundo lugar em número de 

internações e número de óbitos.  

A distribuição dos acidentes com abelhas no estado de São Paulo varia de acordo com o 

município (Tabela 4). Segundo os dados do CVE, nos últimos 4 anos, as três cidades com maior 

número de acidentes foram: Campinas (1.301 acidentes), Piracicaba (1.178 acidentes) e 

Araraquara (1.010). Esses dados mostram a problemática dos acidentes com abelha no estado e 

podem auxiliar em ações de prevenção e preparação para evitar os acidentes com abelhas. 

Entretanto, mais estudos são necessários para um melhor entendimento do período em que 

acontece os acidentes, números de enxames retirados e a gravidade dos acidentes.  
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Tabela 4 Distribuição do número de acidentes com abelhas por município no estado de São Paulo, período de 
2009 - 2012* 

Ano 2009 2010 2011 2012 Total 
GVE Notificação Nº Caso Nº Caso Nº Caso Nº Caso Nº Caso 
GVE 1 Capital 7 4 11 48 70 
GVE 7 Santo Andre 8 14 25 28 75 
GVE 8 Mogi Das Cruzes 13 5 5 24 47 
GVE 9 Franco da Rocha 19 23 57 61 160 
GVE 10 Osasco 39 20 23 40 122 
GVE 11 Aracatuba 83 79 109 80 351 
GVE 12 Araraquara 303 306 235 166 1010 
GVE 13 Assis 0 0 0 0 0 
GVE 14 Barretos 37 29 76 59 201 
GVE 15 Bauru 34 51 41 36 162 
GVE 16 Botucatu 88 119 161 193 561 
GVE 17 Campinas 269 271 408 353 1301 
GVE 18 Franca 2 3 9 1 15 
GVE 19 Marilia 57 61 85 67 270 
GVE 20 Piracicaba 183 271 315 409 1178 
GVE 21 Presidente Prudente 29 26 24 22 101 
GVE 22 Presidente Venceslau 5 16 22 15 58 
GVE 23 Registro 7 2 11 9 29 
GVE24 Ribeirao Preto 43 35 31 29 138 
GVE 25 Santos 0 1 5 14 20 
GVE 26 São João da Boa Vista 113 114 164 164 555 
GVE 27 São Jose dos Campos 10 10 28 9 57 
GVE 28 Caraguatatuba 6 0 1 1 8 
GVE 29 São Jose do Rio Preto 15 47 60 59 181 
GVE 30 Jales 18 32 34 22 106 
GVE 31 Sorocaba 133 74 58 73 338 
GVE 32 Itapeva 2 7 23 16 48 
GVE 33 Taubate 34 24 59 52 169 
Total 1557 1644 2080 2050 7331 
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE / Sinan Net   
* Dados provisórios até 20/12/2012 
População: DATASUS 

 

A presença dos exames dentro das cidades pode levar a um problema de saúde pública, por 

isso, o governo deve ter estratégias eficientes de manejo e orientação à população. Mello e 

colaboradores (2003) avaliaram relatórios de campo do Centro de Controle de Zoonoses do 

Município de São Paulo para retirada de colmeias e de enxames de abelhas africanizadas do 

período de 1994 a 1997. Os locais mais frequentes de instalação das colônias foram identificados 

e os dados climáticos foram associados ao número de solicitações de remoção das colônias. Os 

locais mais frequentes de instalação de colônias foram o forro de casas (29,0%) e o interior de 
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paredes (22,5%), demonstrado que as abelhas estão se adaptando às condições impostas pelas 

cidades (poucas áreas verdes e muitas edificações). Houve uma correlação entre número de 

solicitações para retirada de colônias e temperatura média nos 4 anos estudados. Entretanto, são 

necessários mais estudos sobre a presença da abelha africanizada nas cidades, para um melhor 

entendimento e identificação de melhores estratégias para o manejo e orientação da população, a 

fim de evitar ou diminuir o número de acidentes.  

 

1.2 Ação do veneno 
Os acidentes causados por picadas de abelhas apresentam manifestações clínicas distintas, 

dependendo do número de picadas e da sensibilidade do indivíduo ao veneno. Um acidente com 

abelhas pode agravar-se por dois motivos: o grande tamanho das colônias (muitas abelhas) e por 

sinais químicos (ferormônios) que são liberados do local da picada após a ferroada. Estes 

ferormônios estimulam a agressividade de outras abelhas, indicando onde atacar. Após a ferroada 

o aparelho de ferroar fica preso na pele da vítima e com isso todo o veneno é injetado (1-10  μL), 

na maioria dos casos, ocorre uma ruptura do abdômen da abelha após a ferroada levando a morte 

da abelha (Schumacher, et al., 1994). Ainda na pele, o aparelho de ferroar continua se contraindo 

(30 a 60 segundos) para injetar todo veneno e liberando os sinais químicos (ferormônios) para o 

ataque de outras abelhas (Winston, 1994).      

Um pequeno número de ferroadas de abelhas em geral causa dor intensa localizada, pequeno 

edema e eritema imediato (Ewan, 1998). Entretanto reações alérgicas podem ocorrer com uma 

única ferroada ou algumas ferroadas no caso de pacientes sensibilizados (Ewan, 1998). As 

classificações das reações alérgicas podem ser imediatas ou tardias, e locais ou sistêmicas.  

As reações localizadas causam prurido intenso e edema em algumas horas. Em alguns casos 

pode levar a infecções secundárias (Sherman, 1995; Ewan, 1998; Steen, et al., 2005).  

As reações sistêmicas são dividas em três graus de gravidade: leve, moderada ou grave. Os 

sintomas, tratamento e a terapia das reações sistêmicas estão descritos na tabela 4 (Ewan, 1998). 

Caso o paciente seja sensibilizado ao veneno, a reação sistêmica pode levar o paciente ao óbito e 

pode ser causada por aproximadamente 50 ferroadas. A dose considerada letal para crianças é de 

500 ferroadas, enquanto que para adultos é de 1.100. Entretanto existem casos de pessoas que 

sobreviveram a mais de 1.000 ferroadas (Sherman, 1995; Schumacher, 1990). Quando ocorre 

uma ferroada de abelha, os componentes do veneno agem de forma sinérgica produzindo 
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desconforto físico na vítima da ferroada que deve procurar atendimento o quanto antes (Costa et 

al, 1996).       

 
Tabela 5 Classificação das reações locais e sistêmicas alérgicas a picada de abelhas, sintomas e conduta clínica 
desejável. 

Tipo de reação Sintomas Tratamentos Imunoterapia 
Local Eritema, prurido e edema Anti histamínico (oral) Não 

Sistêmica 

Leve Eritema, prurido, urticária, 
angio edema, rinite e náusea Anti histamínico (oral e intramuscular) Não 

Moderada Angio edema, asma leve e 
náusea 

Anti histamínico (intramuscular), 
hidrocortisona  (intramuscular),  agonista  β2  

inlatória (se asma), epinefrina inlatória 

Alguns casos, 
usualmente 

não 

Severa 
Hipotensão severa, dificuldade 

respiratória (edema de laringe) e 
perda da consciência 

Epinefrina (intramuscular) hidrocortisona 
(intramuscular ou endovenosa); 

Clorfenamina (intramuscular ou endovenosa) 
Sim 

Modificado e adaptado de Ewan, PW (1998) 

 

1.3 Composição do veneno 
O veneno da abelha africanizada (Apis mellifera) é composto por uma mistura complexa de 

substâncias bioativas de aminas, peptídeos e proteínas. As diferentes espécies de Apis possuem 

composição similar de veneno; entretanto, pode-se observar diferenças quantitativas de seus 

componentes (Vetter et al., 1999). A concentração dos componentes do veneno da Apis mellifera 

pode ainda sofrer variações de acordo com as estações climáticas (Abreu, 1996).  

As principais aminas são: histamina, dopamina e norepinefrina. Os principais peptídeos são 

melitina, apamina e o peptídeo degranulador de mastócitos (MCD). Os principais componentes 

protéicos do veneno são: a fosfolipase A2 (PLA2) e a hialuronidase, fosfatase ácida. Entretanto, 

existem ainda outros componentes que estão presentes em baixas concentrações no veneno.  

Atualmente, novos compostos têm sido identificados na composição do veneno com 

utilização de tecnologias de proteômica, dentre eles podemos citar: PDGF (fator de crescimento 

derivado de plaquetas) VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) e uma proteína hipotética 

similar a MRJP (Major Royal jelly protein) (Peiren et al., 2005).  

Dentre os diversos componentes do veneno, a fosfolipase A2 e a melitina apresentam maior 

importância. Esse fato deve-se a alta concentração presente no veneno total, aproximadamente 

60% (melitina 50% e PLA2 10%), e também por atuarem de forma sinérgica sobre as membranas 

plasmáticas (Habermann, 1972; Vetter et al., 1999; Peiren et al., 2005).      
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As principais aminas possuem ações diversas no veneno. A histamina (0,1-1,5% do peso 

seco do veneno), por exemplo, atua na cascata de indução a dor e auxilia na difusão do veneno 

por aumentar a permeabilidade capilar sanguínea (Smith et al., 1985; Dotimas e Hider, 1987). A 

melitina possui 26 aminoácidos e é um dos componentes majoritários do veneno, apresentando 

atividade hemolítica e auxiliando na difusão do veneno (Tosteson et al., 1985). A apamina possui 

18 aminoácidos e é o menor peptídeo neurotóxico conhecido. O peptídeo degranulador de 

mastócitos possui 22 aminoácidos e, devido à presença de duas pontes de dissulfídicas, apresenta 

uma estrutura similar à da apamina. Uma das funções do peptídeo degranulador de mastócitos é 

induzir a liberação de histamina (Habermann, 1972). A hialuronidase, que é um dos componentes 

proteicos, atua degradando o ácido hialurônico do tecido conjuntivo e facilita a difusão dos 

componentes do veneno. A proteína fosfatase ácida atua rompendo os basófilos humanos e 

liberando histamina. Pode atuar, também, induzindo a formação de pústulas (Barboni et al., 

1987).    

 

1.4 Fosfolipase A2 
A proteína fosfolipase A2 (PLA2) (10 -12% do peso seco do veneno) é a proteína mais 

estudada e com maior importância entre os componentes do veneno da abelha, devido a sua 

grande concentração no veneno total. Apresenta o maior potencial imunogênico dentre as 

proteínas do veneno, sendo amplamente utilizada para imunização e dessensibilização (Jones et 

al., 1999; Vetter et al., 1999). A ação catalítica da PLA2 é potencializada pela melitina e pode 

contribuir para a toxicidade generalizada que ocorre durante o envenenamento (Mingarro et al., 

1995). 

A PLA2 possui ampla distribuição entre os organismos, podendo ser encontrada em 

bactérias, plantas, venenos de insetos, répteis, mamíferos e até em vírus (Schaloske; Dennis, 

2006). Além disso, atua em diversos processos biológicos e sua ação possui diferentes efeitos 

farmacológicos e fisiopatológicos nos organismos vivos. A PLA2 também está associada a 

envenenamentos, pois está presente em venenos de abelhas e serpentes, o que levaria a PLA2 a 

ser alvo de diversos estudos médico-científicos (Van den Bosch, 1980; Verheij; Slotboom; de 

Haas, 1981; Dennis, 1994; Nevalainen et al., 2004; Soares; Fontes; Giglio, 2004). 

A classificação das fosfolipases A2 é feita de acordo com sua sequência de aminoácidos 

(domínios), mecanismos catalíticos e outras características bioquímicas adicionais, como por 
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exemplo, o peso molecular e o padrão de pontes dissulfeto (Dennis, 1994; Schaloske; Dennis, 

2006). A fosfolipase A2 está agrupada em uma superfamília de proteínas que apresenta 15 grupos 

diferentes. Estes grupos apresentam cinco tipos de enzimas diferentes: PLA2 secretada 

dependente de cálcio (sPLA2s), PLA2 secretada independente de cálcio (iPLA2s), PLA2 

citosólica (cPLA2s), acetil-hidrolases (PAF-AH) e a PLA2 lisossomal (Schaloske; Dennis, 2006).   

A fosfolipase A2 de abelhas (bvPLA2) faz parte do grupo III, que é composto por PLA2 de 

mamíferos, lagartos e abelhas. O grupo III de PLA2 é denominado como fosfolipases A2 

secretadas (sPLA2) que possuem massa molecular relativa (Mr) entre 14 e 18 kDa, e 5 a 8 pontes 

dissulfeto. Além disso, a PLA2 possui uma histidina no sítio ativo e requer a presença do íon 

Ca2+ para a realização de catálise (Schaloske; Dennis, 2006). 

A fosfolipase A2 (PLA2) atua no metabolismo de lipídios, catalisando hidrólise na posição 

sn-2 dos fosfolipídios das membranas celulares, liberando ácidos graxos (ácido araquidônico) e 

lisofosfolipídios (Kudo; Murakami, 2002) (Figura 1). O ácido araquidônico (AA) é um precursor 

de lipídios bioativos, assim como prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, que podem estar 

envolvidos em diversas funções biológicas, tais como regulação da resposta imune, inflamação e 

percepção da dor (Schaloske; Dennis, 2006).  

 

 
Figura 1 O local de hidrólise na fosfatidilcolina (fosfolipídio) pela ação da fosfolipase A2. R1 e R2 são ácidos 
graxos de cadeia longa em R1 (geralmente, saturados) e R2 (insaturado) (Fonte: Roldan, 1998). 
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1.5 Inibidores de fosfolipase A2 
A busca de tratamento para o envenenamento tem sido alvo de diversas pesquisas. 

Entretanto, ao ser realizado um levantamento na literatura não foi encontrado no mercado um 

produto para ser utilizado na rotina dos hospitais públicos e redes privadas. O estado de São 

Paulo e o Brasil possuem uma grande demanda por um inibidor devido ao grande número de 

notificações de acidentes com abelhas.  

De uma forma geral, no atendimento de pessoas que foram ferroadas por abelha, o 

tratamento atua sobre os sintomas causados pelo veneno e não diretamente contra as proteínas do 

veneno. Entre os medicamentos utilizados pode ser citado a administração de antihistamínicos, 

corticosteróides, broncodilatadores, vasodilatadores, bicarbonato, manitol, adrenalina e 

ventilação mecânica, além de sessões de hemodiálise (França et al., 1994; Ewan, 1998). 

Entretanto alguns pacientes acabam indo a óbito entre 22 e 72 horas após o envenenamento 

devido a sintomas graves, como falha renal aguda, necrose hepatocelular, necrose tubular aguda, 

necrose focal subendocardial e coagulação intravascular disseminada (França et al., 1994). 

Outra forma de tratamento de envenenamentos por abelhas é a utilização de antiveneno, 

produzida a partir de animais imunizados como cavalo ou ovelha, que apresenta anticorpos de 

neutralização da peçonha (Warrell, 1996). O desenvolvimento de anticorpos neutralizantes contra 

o veneno de abelha tem sido alvo de muitas pesquisas.  

Jones et al (1999) produziram, com a imunização de carneiros, um soro com anticorpos 

neutralizantes contra veneno de abelhas africanizadas para acidentes com enxames. No Brasil, foi 

realizado o trabalho de Santos (2008) para determinação da proporção mínima do anticorpo que 

causa neutralização do veneno. O anticorpo utilizado foi produzido e cedido pela Fundação 

Butantã com a imunização de cavalos. Entretanto, os anticorpos produzidos em animais podem 

levar a reações de hipersensibilidade, que ocorrem, geralmente, em 5 a 33% dos casos. Apesar da 

possibilidade de reação de hipersensibilidade esse tratamento pode ser usado em casos de 

envenenamento sistêmico (Karalliedde, 1995). Funayama et al (2011) produziram soro com 

utilização de uma tecnologia Phage display, que produz fragmentos de anticorpos a partir de 

anticorpos humanos. Com isso pode-se evitar alguns problemas relacionados com as reações de 

hipersensibilidade. 

Contudo, a soroterapia possui pouca eficiência no caso de um paciente com envenenamento 

sistêmico tardio, sendo bastante difícil a neutralização ou reversão do quadro clínico do paciente. 
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Dessa forma, é importante identificar diferentes inibidores das proteínas do veneno, sintéticos ou 

naturais, que possam ter uma ação que complemente as antipeçonhas nos tecidos (Borges et al., 

2000). Além dos anticorpos monoclonais e/ou policlonais outras moléculas podem ter ação contra 

os componentes do veneno, entre elas pode-se citar agentes químicos, sintéticos e naturais de 

origem animal e vegetal (Borges et al., 2001; Lizano; Domont e Perales, 2003; Soares et al., 

2004; Oliveira et al., 2005; Marcussi et al., 2007; Jorge, 2008). As plantas medicinais podem ser 

excelentes alvos para a busca de inibidores contra o veneno de abelha. Jorge (2008) usou alguns 

extratos e isolados de plantas medicinais para identificação de inibidores com o de experimentos 

in vitro e in vivo. O trabalho resultou na identificação de extratos que apresentam potencial para 

inibir a PLA2.   

As pesquisas que buscam identificar novos compostos contra as proteínas do veneno são de 

grande importância, pois podem ser usados de forma conjunta com os anticorpos ou de forma 

isolada permitindo uma melhor recuperação do paciente. O alvo das pesquisas de novos 

inibidores tem usado como fonte: plantas, animais, microorganismos e bases de inibidores 

(isolados). Uma das formas de buscar de novos inibidores é a utilização da química medicinal 

para o desenvolvimento de fármacos. Essa metodologia pode iniciar in silico, com o uso de 

ferramentas computacionais ou pode começar in vitro ou in vivo, com o isolamento dos 

compostos ou utilização dos compostos em experimentos. 

 

1.6 Química medicinal no desenvolvimento de fármacos in silico 
A química medicinal possui um caráter multidisciplinar que envolve ciências biológicas, 

ciências farmacêuticas, química orgânica, bioquímica e computação. O alvo da química 

medicinal é o planejamento, descoberta, identificação, preparação e compreensão do 

funcionamento da ação molecular de compostos biologicamente ativos (Zoete et al., 2009). A 

química medicinal também leva em consideração o metabolismo, a estrutura química e a 

atividade farmacológica (Wermuth, 2003).  

A utilização de ferramentas computacionais trouxe mais velocidade e eficiência no 

desenvolvimento de novos fármacos. O processo de descoberta de fármacos in silico envolve a 

identificação do alvo de interesse (estrutura do receptor), a escolha dos compostos a partir das 

bases de inibidores, avaliação da interação da proteína com os possíveis inibidores e cálculo das 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos possíveis inibidores (Zoete et al., 2009). 



__________________________________________________________Introdução   15 
 

O processo de descoberta de novos fármacos pode ser baseado na estrutura do receptor 

(structure-based drug design, SBDD) ou na estrutura do ligante (ligand-based drug design, 

LBDD) (Andricopulo et al., 2009). O SBDD tem como requisito a estrutura tridimensional (3D) 

do receptor completa ou parcial (sítio ativo ou sitio de interação) e leva em consideração as 

informações (complementaridade estérica, hidrofóbica e eletrostática) presentes na estrutura do 

receptor para seleção dos melhores compostos que interagem no sítio ativo. O LBDD tem como 

requisito a estrutura 3D dos ligantes bioativos, que podem ser usados como moldes, e as 

informações químicas dos ligantes levam ao desenho de novos ligantes.     

A partir da identificação da estrutura 3D do receptor, podem ser usadas diferentes 

metodologias de busca e identificação de potenciais ligantes com o uso das técnicas de docagem 

molecular (molecular docking). O SBDD, uma das principais técnicas de docagem molecular, 

busca selecionar os melhores ligantes que interagem com o sitio ativo da proteína. Para isso, leva 

em consideração as possíveis conformações que o ligante pode assumir e as funções de energia 

(parâmetros eletrostáticos, de van der Waals, de ligações de hidrogênio e hidrofóbicos). O 

resultado da busca gera os ligantes categorizados de acordo com as funções de energia nas 

melhores conformações dentro do sitio ativo (Kitchen et al, 2004).  

A busca virtual ou triagem virtual (structure-based virtual screening) é uma das aplicações 

das diferentes metodologias de docagem molecular. Os algoritmos e diversos parâmetros de 

busca virtual utilizados podem variar de acordo com o programa utilizado, podendo ser divididos 

em sistemáticos, aleatórios e baseados em simulação (Rodrigues et al, 2012). Os principais 

programas são FlexX (Kramer et al, 1999), DOCK (Ewing et al, 2001), GLIDE (Friesner et al, 

2004), AutoDock (Goodsell et al, 1996) e GOLD (Verdonk et al, 2003).  

O programa GOLD (Genetic Optimisation for Ligand Docking) é um dos programas mais 

difundidos no meio científico sendo bastante utilizado, o algoritmo do GOLD é uma variação do 

algoritmo genética, que leva em consideração a flexibilidade do ligante (diedros dos ligantes e 

geometria de anéis) e as cadeias laterais do sítio alvo (Verdonk et al., 2003). O GOLD possui 

cinco funções de pontuação distintas: GoldScore, ChemScore, ASP, CHEMPLP e uma que 

permite ser modificada. O GoldScore é a função de pontuação original do programa e que é 

utilizada como padrão, que leva em consideração a energia de ligação e campos de força. O 

ChemScore que é baseado em um método de pontuação empírica, que usa a energia total quando 

ocorre a ligação. As duas funções podem apresentar resultados diferentes devido à possível 
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variação do cálculo de ganho ou perda de entalpia da interação do ligante e o sítio alvo (Xing et 

al, 2004).  

Após a busca da melhor conformação do ligante no sitio ativo, existem diversas ferramentas 

computacionais que podem ser usadas para avaliar a interação entre o ligante e o sítio alvo, dentre 

elas pode-se citar os campos de interação molecular (Molecular Interaction Field, MIF) e a 

dinâmica molecular.  

O campo de interação molecular avalia as variações da energia de interação entre o ligante e 

o grupo químico de prova utilizado. As regiões de interesse (sítio ativo) são mapeadas por 

completo, para verificar quais conformações dos ligantes estariam em posições mais prováveis 

(Carosati et al, 2004). O grupo químico de prova é escolhido de acordo com as características 

químicas esperadas para os ligantes ideais. Os principais programas são o Grid (Wade & 

Goodford, 1993; Carosati et al, 2004) e o Almond (Pastor et al., 2000).  

A simulação de dinâmica molecular pode ser usada como uma ferramenta para validação dos 

resultados encontrados com os programas docagem molecular. A dinâmica molecular é uma 

metodologia onde se calcula a posição atômica para cada átomo do sistema ligante e proteína em 

um ambiente aquoso ao longo de um determinado tempo. As coordenadas do núcleo de cada 

átomo mostram como está a trajetória completa do sistema, ao longo do tempo. Os programas 

mais utilizados são NAMD (Phillips et al, 2005.) e Gromacs (Hess et al. 2008).  

As ferramentas de avaliação da interação ajudam a selecionar os melhores ligantes que 

interagem com o sítio alvo. Após seleção dos melhores compostos existem diversos programas 

computacionais que predizem aspectos diferentes dos ligantes (propriedades farmacocinéticas, 

farmacodinâmicas e drug-like). Esses programas auxiliam a filtrar os ligantes e obter as melhores 

características de um possível fármaco. As principais predições realizadas são: predição das 

propriedades drug-like, predição da atividade biológica, predições de toxicidade e predições de 

metabolismo.  

A predição das características drug-like identifica os compostos com características similares 

à de um possível fármaco. Uma das formas de avaliar essas características é utilizando a regra 

dos 5 (RO5) de Lipinski (Lipinski et al, 2001). A regra do 5 tem como objetivo selecionar os 

compostos com biodisponibilidade por via oral. Para isso, devem apresentar algumas 

características específicas que são: peso molecular menor igual a 500 dalton (D), Log P menor ou 

igual a 5, número de grupos de doadores de ligações de hidrogênio menor ou igual a 5 e o 
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número de receptores de ligações de hidrogênio menor ou igual a 10 (Lipinski et al, 2001). 

Outras características químicas também têm sido avaliadas nos ligantes, como: o número de 

ligações rotacionáveis, que não deve ser maior que 8, e a área de superfície polar (TPSA) que 

deve ser menor ou igual a 140 Å (Marshall, 2004). 

A predição de atividade biológica auxilia a compreender as possíveis funções biológicas que 

os compostos selecionados podem ter no organismo. Dessa forma, podem também ser 

identificadas algumas ações que os compostos podem ter no organismo. O principal programa 

para predição da atividade biológica é o PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) que 

pode predizer até 3.500 atividades biológicas diferentes (Lagunin et al, 2000).      

As predições de ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade) 

utilizam métodos estatísticos para análise que ajudam a selecionar os melhores compostos (Testa 

et al, 2005). O principal programa para predição da toxicidade é o Derek (Sanderson & 

Earnshaw, 1991; Ridings et al, 1996) e para predição de metabolismo é o Meteor (Testa et al, 

2005).  

As predições in silico auxiliam a selecionar os melhores compostos, mas para a confirmação 

dos resultados in silico, os compostos devem ser avaliados in vitro e in vivo para confirmar a 

atividade predita. Os dados experimentais complementam os dados obtidos in silico e as 

ferramentas computacionais diminuem o tempo necessário para o desenvolvimento de novos 

fármacos. A identificação mais rápida de potenciais inibidores poderia suprir a demanda de 

compostos antiveneno contra o veneno de abelha, pois permitiria identificar mais rapidamente os 

potencias compostos e os experimentos biológicos permitiriam confirmar a atividade predita.. 

Essa grande demanda tem sido causada pelo aumento do número de acidentes com abelhas. Os 

inibidores devem ser específicos e causarem um mínimo de reações adversas aos pacientes. 

Dessa forma, o paciente teria um ganho na reabilitação dos danos causados pelo veneno. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 
 

Buscar inibidores sintéticos contra a proteína fosfolipase A2 do veneno de Apis mellifera. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

2.2.1 Buscar e avaliar inibidores sintéticos contra a proteína fosfolipase A2 do veneno de 
Apis mellifera, por meio de ferramentas de docagem molecular.  

Avaliar a interação entre a estrutura proteica da fosfolipase A2 do veneno da Apis 

mellifera e os compostos químicos sintéticos. Analisar a interação entre a proteína e o 

composto com o uso de campos de interação molecular e dinâmica molecular para 

compreender o modo de ligação. 

2.2.2  Analisar a toxicidade e o efeito no metabolismo humano in silico dos ligantes 
selecionados: 

Avaliar in silico os ligantes selecionados em relação à citotoxicidade, genotoxicidade, 

potencial mutagênico e estimar a formação de metabólitos no metabolismo humano. Predizer a 

atividade biológica em que o ligante poderia estar envolvido. 

2.2.3 Avaliar, por ensaios laboratoriais, o efeito inibitório in vitro e in vivo, a citotoxicidade 
e sobrevivência celular dos ligantes selecionados:  

Triagem dos inibidores selecionados in silico com as atividades: avaliação da inibição da 

atividade fosfolipásica dos ligantes in vitro com os experimentos de hemólise e in vivo com a 

indução ao edema. Analisar por meio de teste in vitro a citotoxicidade e sobrevivência celular.  
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3 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no trabalho está divida em duas partes: a primeira parte foi realizada 

por meio de análises in silico e a segunda parte foi realizada por experimentos in vitro e in vivo. 

O esquema resumido encontra-se na figura 2. 

 

 
Figura 2 Esquema com as atividades realizadas no projeto. As atividades em verde foram realizadas no Grupo 
de Bioinformática (GBi) sob a coordenação da Profa. Dra. Silvana Giuliatti (FMRP); em lilás, sob a 
coordenação da Profa. Dra. Eliane Candiani Arantes (FCFRP) e, em laranja, sob a coordenação da Profa. 
Dra. Elza Tiemi Sakamoto Hojo PG (FMRP). 

 

As análises in silico (docagem molecular, análise do modo de ligação e a análise in silico dos 

ligantes) foram realizadas no laboratório do Grupo de Bioinformática (GBi) sob a coordenação da 

Profa. Dra. Silvana Giuliatti.  

Os ensaios laboratoriais foram realizados no laboratório de Toxinas Animais do 

Departamento de. Física e Química, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

USP sob a coordenação do Profa. Dra. Eliane Candiani Arantes e no laboratório de Citogenética e 

Mutagênese do Departamento de. Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP sob 

a coordenação da Profa. Dra. Elza Tiemi Sakamoto Hojo. 
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3.1 Analises in silico 

3.1.1 Busca da fosfolipase A2  
A base de dados do Protein Data Bank (PDB) (Berman et al, 2000) foi utilizada para realizar 

a busca para obtenção da estrutura da fosfolipase A2 (PLA2). A fosfolipase A2 de Apis mellifera 

está depositada no PDB com o código 1POC (Crystal structure of bee-venom phospholipase A2 

in a complex with a transition-state analogue) e foi gerada por cristalografia por raio X com 

resolução de 2 Å e valor de R de 0,192. Para confirmar o sítio ativo foram realizadas buscas na 

literatura e foi utilizada a ferramenta Q-Sitefinder (Laurie & Jackson, 2005). A cavidade do sítio 

ativo e a capacidade de interagir com o ligante foram avaliadas com a ferramenta o 

DoGSiteScorer (Volkamer et al, 2012).  

 

3.1.2 Banco de inibidores 
As bases de dados utilizadas para a triagem virtual foram a Maybridge 

(http://www.maybridge.com/) e Chembridge (http://www.chembridge.com/) que possuem 

diversas estruturas de moléculas de fármacos, substâncias ativas e/ou moléculas com 

propriedades drug-like.  

A base de dados Maybridge está subdividida em duas bases de dados: Maybridge Screening 

collection e HitFinder Collection, que possuem respectivamente, 56.000 e 14.400 estruturas 

moleculares virtuais de fármacos ou substâncias ativas clássicas.  

A base de dados Chembridge está subdividida em seis bases de dados: Diverset, Molecular 

Weightset (MW), MicroFormat, CNS-set, NOVACore PHARMACophore e Express Pick. A 

Diverset possui, aproximadamente, 50.000 estruturas de moléculas pequenas com propriedades 

drug-like, abrangendo diversas características farmacofóricas espaciais relevantes para a 

manutenção de interações com os mais diversos alvos moleculares. A Molecular Weightset 

contém, aproximadamente, 30.000 estruturas com características drug-like que se dispõem em 

ordem crescente de peso molecular na base de dados. A CNS-set contém 50.000 estruturas e é 

composta de estruturas submetidas a diversas análises computacionais, havendo alta 

probabilidade de encontrar protótipos com biodisponibilidade por via oral e capacidade de 

penetrar a barreira hematoencefálica (BHE). A NOVACore PHARMACophore possui 10.000 
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moléculas com estruturas diferentes. A MicroFormat contém 180.000 estruturas. A mesma é 

composta por moléculas drug-like com grande diversidade estrutural. A Express Pick possui 

aproximadamente 500.000 estruturas diferentes com características drug-like baseada em um 

levantamento as estruturas existentes durante duas décadas pela Chembridge.  

 

3.1.3 Simulações de Docagem Molecular 
A metodologia de triagem virtual foi realizada com o programa GOLD 5.1 (Verdonk et al, 

2003) para a proteína PLA2 (código 1POC) com objetivo de encontrar a melhor orientação e 

conformação de um ligante no seu sítio receptor. Além disso, propor um modo de ligação com os 

ligantes, auxiliando no planejamento e desenvolvimento de novos fármacos.  

O programa GOLD realiza uma docagem flexível utilizando um algoritmo genético. A busca 

foi realizada com todos os ligantes utilizando as configurações do algoritmo genético para 

triagem virtual com a finalidade de selecionar os melhores compostos. Os cálculos da docagem 

foram realizados dentro de uma esfera de raio de 12 Å, tendo como centro o átomo de carbono ε 

1 do aminoácido tirosina 87 (TYR87).       

Os 90 melhores compostos em suas melhores orientações foram escolhidos de acordo com o 

maior escore e as ligações formadas dentro do sítio para estabilizar o ligante. A função de 

pontuação do GoldScore foi utilizada na busca dos melhores ligantes e foram escolhidos os 

melhores compostos que apresentassem estrutura química diversa. Os compostos com estruturas 

muito similares quimicamente (poucos grupos químicas diferentes) foram descartados nas 

análises.    

 

3.1.4 Rescore  
Uma nova docagem molecular foi realizada com os ligantes selecionados usando as 

configurações do algoritmo padrão para seleção da melhor conformação, com o objetivo de 

auxiliar na identificação do modo de ligação dos compostos. Os cálculos da docagem foram 

realizados dentro de uma esfera de raio de 12 Å, tendo como centro o átomo de carbono ε 1 do 

aminoácido tirosina 87 (TYR87), conforme utilizado anteriormente na primeira docagem.  

As orientações geradas de cada composto foram avaliadas por sobreposição observando se 

poderiam ocorrer alterações no modo de ligação, torções nos ângulos de ligação e mudanças 

espaciais na estrutura.  
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3.1.5 Campos de Interação Molecular 
O programa HotspotX 0.61 (Neudert & Klebe, 2011) foi utilizado para gerar os campos de 

interação molecular da PLA2 e os ligantes. Os grupos de prova utilizados foram: carbono 

aromático, grupo água, oxigênio de carbonila e grupo do nitrogênio. Os resultados foram 

avaliados visualmente levando em conta os grupos químicos avaliados. Para  a  visualizaçaõ  dos  

campos de interação foi utilizado o programa Pymol (The PyMOL Molecular Graphics System, 

Version 1.3 Schrödinger, LLC). 

 

3.1.6 Visualização da PLA2 e compostos 
As imagens geradas durante as análises foram obtidas com a utilização dos programas 

Discovery Studio visualizer 3.5 (Accelrys Software Inc., Discovery Studio Modeling 

Environment, Release 3.5, San Diego: Accelrys Software Inc., 2012.) e Pymol 1.3 (The PyMOL 

Molecular Graphics System, Version 1.3.0.4 Schrödinger, LLC) 

 

3.1.7 Predição in silico das propriedades físico-químicas 
Os compostos selecionados tiveram as propriedades físicas, químicas e parte do ADMET 

preditas in silico com o uso da ferramenta web Mobyle@RPBS (Néron et al, 2009) e o pacote 

FAF-Drugs2 (Lagorce et al, 2011). O programa analisa 23 descritores diferentes e para as 

análises foram selecionados 9 descritores. Os descritores analisados foram: número de regiões 

doadores e receptoras de hidrogênio, número de ligações rotacionáveis, solubilidade, regras de 

Veber, regras de Egan, escore físico-químico oral e estado final do composto (Tabela 6). As 

propriedades avaliadas permitem predizer in silico a biodisponibilidade dos ligantes.  
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Tabela 6 Lista dos descritores avaliados pelo programa FAF-Drugs2 (Mobyle@RPBS). 

Descritores Identificação 

Número de ligações rotacionáveis Ligações 
rotacionáveis 

Doadores e aceptores de ligação de hidrogênio Ligações de H 
Solubilidade  Solubilidade (mg/l) 
Regras de Veber Veber 
Regras de Egan Egan 
Escore físico-químico oral Traffic Lights 
Estado final do composto Estado 

 

 

3.1.8 Toxicidade in silico e Predição de metabolismo 
Os compostos selecionados foram analisados para predição da toxicidade in silico com o 

programa Derek (Lhasa, 2007). O programa Derek avalia o risco potencial de envolvimento dos 

compostos com carcinogenicidade, mutagenicidade, genotoxicidade, sensibilização·de pele, 

teratogenicidade, irritação das vias aéreas, hepatoxicidade, neurotoxicidade, dano cromossômico, 

bloqueio de canais iônicos hERG e toxicidade ocular.  

A metodologia de busca do Derek utiliza modelos baseados nas estruturas químicas dos 

compostos, correlacionando com os possíveis riscos de toxicidade. Os grupos toxicofóricos são 

identificados nos compostos por meio de um sistema knowledge-based usando uma base de dados 

construída com dados da literatura (Sanderson & Earnshaw, 1991; Ridings et al, 1996; Greene et 

al, 1999). 

  

3.1.9 Predição da atividade biológica in silico 
As atividades biológicas dos compostos foram preditas utilizando as bases de dados PASS 

(Lagunin et al, 2000) e Molinspiration (http://www.molinspiration.com/). As duas bases de dados 

levam em consideração informações da literatura de experimentos realizados in vitro e in vivo 

para sugerir possíveis atividades biológicas. As estruturas dos compostos são comparadas com as 

estruturas existentes nas bases de dados e, por similaridade das estruturas, pode-se sugerir a 

atividade biológica. O objetivo foi verificar se os compostos possuíam atividade como inibidor de 

fosfolipase e avaliar outras atividades que os compostos poderiam apresentar no metabolismo 

humano. 
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3.2 Análise in vitro e in vivo 

3.2.1 Materiais/Compostos avaliados  
A fosfolipase A2 de Apis mellifera foi obtida isolada da empresa Sigma-Aldrich 

(http://www.sigmaaldrich.com). Os compostos foram escolhidos a partir da base de dados de 

compostos Chembridge usando a ferramenta Hit2lead (https://www.hit2lead.com/). Os 

compostos foram obtidos com o peso de 10 a 25 mg (Tabela 7) e foram dissolvidos em 

dimetilsulfóxido (DMSO).    

O plasma utilizado foi obtido de voluntários saudáveis doados, de acordo com as normas 

éticas do Comitê de Ética em Pesquisa da FCFRP (CEP) (Certificado nº 33/2010) (Anexos 2). 

 

3.2.2 Animais 
Foram utilizados nos ensaios biológicos camundongos machos da linhagem Swiss (18 a 22 

g) fornecidos pelo biotério central da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto-SP. 

Os animais foram mantidos agrupados em caixas de polipropileno em temperatura ambiente 

constante. Os experimentos foram realizados de acordo com o regimento e as normas éticas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA; certificado número 

nº 107/2007), (Anexos 1). 

 

3.2.3 Linhagem celular  
Para os experimentos de citotoxicidade foi utilizada a linhagem celular de fibroblastos 

humanos primários (GM07492A), adquiridas do banco Coriell Cell Repository (CCR, 

http://ccr.coriell.org/). A linhagem celular, previamente mantida congelada em nitrogênio líquido, 

foi cultivada em monocamada, em meio completo [HAM-F10 + DEM e 10% de soro bovino fetal 

(SBF)], 1% de antibióticos, a 5% de CO2 e a 37ºC, até atingirem o estado de semiconfluência 

para serem subcultivadas e preparadas para os experimentos. Para a realização dos experimentos 

as linhagens estavam entre a 3ª e 8ª passagem celular. 

 

3.2.4 Atividade fosfolipásica  
A atividade fosfolipásica foi determinada por hemólise indireta por gel de agarose contendo 

hemácias humanas e usando emulsão de gema de ovo como substrato, conforme descrito por 



_________________________________________________Materiais e Métodos      27 
 

Gutiérrez (1988). Cerca de 0,3 mL de eritrócitos humanos foram lavados quatro vezes com 

tampão fosfato em salina (PBS) e foram adicionados juntamente com 0,3 mL de gema de ovo 

(diluída1:4 em solução salina) e 0,25 de CaCl2 0,01M a 25 mL de agarose 1% dissolvida em 

salina tamponada com fosfato pH 8,1. A mistura foi colocada em placas de petri (150 por 15 mm) 

para solidificar o gel.  

Posteriormente, orifícios de, aproximadamente, 0,5 mm de diâmetro foram feitos e 

preenchidos com 10 µL das soluções de fosfolipase A2 e compostos. As placas foram incubadas 

a 37o C e a leitura dos resultados foram realizadas nos tempos de 20 e 40 h de incubação. O 

diâmetro dos halos de hemólise foram medidos com régua.  

Como controle, foram utilizados 10µL de DMSO, fosfolipase A2 ou apenas compostos. Os 

experimentos foram feitos em triplicata, tendo sido utilizado diferentes proporções de venenos e 

compostos. Os ensaios de inibição foram realizados por incubação prévia dos venenos com os 

inibidores por 20 h e posterior aplicação no gel de hemólise e incubação.  

Os compostos avaliados na inibição da atividade fosfolipásica são apresentados na tabela 7. 

Os gráficos foram gerados com o programa Prism versão   6.0 (GraphPad Software Inc., San 

Diego, USA), utilizando o valor médio obtido e desvio padrão. A análise estatística dos dados foi 

realizada por meio da Análise de Variância (ANOVA) com dois fatores e a comparação dos 

grupos experimentais com o controle foi realizada pelo teste de Dunnett . O  nı́vel  de  significância  

adotado  foi  α=0,05.      

 

3.2.5 Indução de Edema:  
Grupos de 3 camundongos Swiss machos (18-22g) foram injetados via intradérmica (i.d) na 

região subplantar da pata direita posterior com 20 µL de soluções contendo diferentes 

quantidades de fosfolipase A2 e compostos, dissolvidos em DMSO. Os controles utilizados 

foram DMSO, PLA2 diluída em solução tampão fosfato-salino (PBS) e DMSO. A PLA2 foi, 

previamente, incubada com os compostos por 20 h a 37º C, em diferentes proporções e injetados 

nos animais. A mensuração da espessura das patas foi realizada, antes da inoculação das amostras 

(tempo 0 min). Em seguida, a mensuração das patas foi efetuada em diferentes intervalos de 

tempo após as administrações: 30, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 minutos. Os valores obtidos 

foram subtraídos dos valores aferidos no tempo 0. O aumento do volume na pata dos 

camundongos foi medido com um paquímetro de baixa pressão 0.01 mm (Mytutoyo, Japão). 
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A indução de edema foi calculada em porcentagem utilizando a equação: 

% edema = 100 x (et - e0)/ e0 

Onde et é a espessura da pata em um determinado intervalo de tempo e e0 é a espessura da 

pata no tempo de 0 minuto. Consequentemente, se após a injeção a pata tiver o dobro da 

espessura apresentada no tempo 0 minuto, é considerado um edema de 100%. Os gráficos foram 

gerados  com  o  programa  Prism  versaõ  6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA), utilizando 

o valor médio da porcentagem de edema induzido e erro padrão médio. A análise estatística dos 

dados foi realizada por meio da Análise de Variância (ANOVA) com dois fatores e a comparação 

dos grupos experimentais com o controle foi realizada pelo teste de Dunnett . O  nı́vel  de  

significância  adotado  foi  α=0,05. 

 

3.2.6 Predição de metabolismo e Toxicidade in silico 
Os compostos que inibiram a PLA2 in vivo nos experimentos de indução ao edema foram 

selecionados e tiveram as biotransformações preditas com o uso do programa Meteor (Testa et al, 

2005; Lhasa, 2007). As análises compreenderam reações de biotransformação de fases I e II 

processadas até a 3º geração de metabólitos, pois parte das moléculas teriam capacidade de serem 

excretadas por serem hidrofílicas. A análise das biotransformações foi realizada usando a base de 

dados de reações metabólicas de mamíferos. Os metabólitos gerados da 1º geração das reações de 

biotransformação dos compostos foram avaliados com o programa Derek para predição da 

toxicidade.  

 

3.2.7 Avaliação de citotoxicidade in vitro 
A avaliação da citotoxicidade foi determinada por um teste de viabilidade e sobrevivência 

celular com kit Cell Proliferation Kit II (XTT) da Roche. A técnica é baseada na clivagem do sal 

amarelo tetrazolium XTT por células metabolicamente ativas formando um corante formazam 

alaranjado. Dessa forma, essa conversão ocorre somente nas células viáveis. O resultado desse 

experimento permite determinar a quantidade de células sobreviventes após o tratamento com 

várias concentrações da PLA2 e dos compostos. Os controles utilizados foram o DMSO, PLA2 e 

um controle negativo (branco).  

As células de fibroblasto (GM07492A) foram semeadas em placas de cultura de 96 poços, 

com 3×104 células por poço. O tratamento foi realizado 24 h após essa semeadura. A exposição 
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ocorreu por um período de 20 h a duas concentrações de PLA2 (0,125 e 0,25 ui/mL) e dos 

compostos (0,25 e 0,5 mg/mL). No tempo de 20 h após o tratamento, avaliou-se a viabilidade 

celular e no tempo de 40 h após o tratamento avaliou-se a sobrevivência celular. O meio foi 

retirado e as células foram lavadas com PBS e imediatamente foi adicionado o meio DMEM sem 

fenol vermelho. A solução XTT/electron (na proporção de 50:1) permanece na cultura por 

aproximadamente 120 minutos. Após a mudança de coloração, foi realizada a leitura 

colorimétrica das placas em um espectrofotômetro. O resultado da absorbância, medida em 

450nm com filtro de referência de 650nm, é diretamente proporcional ao número de células 

viáveis em cada tratamento. 

A viabilidade e sobrevivência celular foram calculadas em porcentagem utilizando a 

equação: 

V(%) = 100 x (DOmt /DOcc) 

Onde DOmt é a densidade ótica do material testado e DOcc é a densidade ótica do controle 

celular. Foram usados nas análises, como controle celular para a viabilidade e sobrevivência 

celular, o DMSO e a PLA2. Os gráficos foram gerados  com  o  programa  Prism  versaõ   6.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, USA), utilizando o valor médio da porcentagem de edema 

induzido e erro padrão médio. A análise estatística dos dados foi realizada por meio da Análise de 

Variância (ANOVA) com dois fatores e a comparação dos grupos experimentais com o controle 

foi realizada pelo teste de Dunnett. O  nı́vel  de  significância  adotado  foi  α=0,05. 
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5 CONCLUSÕES  
A proteína PLA2 de Apis mellifera é um atrativo alvo molecular para estudos de planejamento e 

desenvolvimento de fármacos. Isto deve-se ao aumento no número de envenenamentos com abelhas, 

que cria uma demanda por inibidores contra as proteínas do veneno.  

Alguns outros pontos importantes são que a PLA2 já possui a sua estrutura definida, sítio ativo 

conhecido, função conhecida e metodologia experimental bem difundida, por exemplo: ensaios de 

inibição. As características da PLA2 permitem usá-la como um modelo de estudo de proteína-inibidor 

in silico e in vitro.     

A metodologia computacional utilizada na busca de ligantes já é bem definida e identificou com 

sucesso um grupo de 90 compostos com potencial de atividade inibitória. As interações entre PLA2 e 

os compostos auxiliaram a refinar os 49 melhores compostos. As ferramentas de predição da ajudaram 

a filtrar os 29 compostos selecionados.  

Os compostos adquiridos foram avaliados in vitro e in vivo. Os ensaios in vitro confirmaram 

atividade contra a PLA2 para 11 compostos. Os experimentos in vitro permitiram avaliar de forma 

isolada a PLA2, sem outras proteínas que poderiam interferir na análise (sistema biológico). Após o 

resultado in vitro, os compostos foram então avaliados in vivo. O ambiente in vivo insere na análise 

outras moléculas e proteínas, que também podem competir com os compostos. A dosagem dos 

compostos teve de ser aumentada para que fosse verificada a mesma inibição encontrada in vitro. Os 

ensaios in vivo confirmaram atividade contra a PLA2 para 5 compostos. 

Os ensaios de citotoxicidade in vitro foram realizados com para avaliar possíveis efeitos adversos 

dos compostos em cultura de células humanas. Três dos 5 compostos que apresentaram atividade 

contra a PLA2 in vitro e in vivo foram selecionados para estas análises. O experimento de 

citotoxicidade in vitro sugeriu efeito citotóxico para 2 dos 3 compostos. A citotoxicidade in vitro 

sugere uma maior cautela com os compostos, entretanto mais estudos devem ser realizados para 

determinar a concentração inibitória não tóxica. 

Portanto, os resultados das análises permitiram indicar os compostos 3, 4, 5, 6 e 20 da Chembridge 

como possíveis inibidores para PLA2 de Apis mellifera. 
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7 ANEXOS 
ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa de experimentação animal. 
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ANEXO B – Parecer do comitê de ética em pesquisa de experimentação humana. 
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8 APÊNDICE  
APÊNDICE A – Manuscrito do artigo. 

 

In silico screening for Phospholipase A2 of Apis mellifera with Maybridge Library 

 

Daniel M. M. Jorge e Silvana Giuliatti 

School of Medicine of Ribeirao Preto - USP, Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil;  

 

Abstract 

Phospholipases A2 (PLA2s) are enzymes that catalyze the hydrolysis of the sn-2 acyl bond of 
glycerophospholipids. PLA2s have been isolated from a variety of sources, including reptile and insect 
venoms, pancreatic juices, platelets, and synovial fluid. The primary structure of the group III PLA2 
present inApis mellifera venom (bvPLA2), shows homology to other short PLA2s, except in the region of 
the catalytic histidine and aspartic acid residues, the calcium binding loop, and certain cysteine residues. 
Virtual screening is the use of high-performance computing to analyze large databases of chemical 
compounds in order to identify possible lead compounds. We predicted potential inhibitors against 
bvPLA2. Structure of bvPLA2 (1POC) was obtained from PDB database. Flexible docking was performed 
with GOLD 5.1 to propose novel potential inhibitors with the virtual collection of compounds of the 
Maybridge database. The top-ranked orientations for each of the best 22 compounds were selected. The 
virtual screening was accomplished in a simulation inside a sphere of 12 Å radius centered at the TYR87 
carbon atom of group. The molecular interaction fields were obtained using the software HotspotX. The 
‘Rule   of   Five’   parameters   (RO5)   was applied in these candidates. All compounds were evaluated by 
Derek and PASS predictions. PASS and Derek analysis helped to define the best compound to continue 
the experimental test. The best score compoundswere 54673, 54457 and 7659. These three 
compoundscould be used in further analysis to confirm in vivo or in vitro its potential to inhibit bvPLA2.  

Keyword: Venom, Apis mellifera,Phospholipase A2, Docking, Maybridge.  

Introduction 

The phospholipase A2 (PLA2) isthe major venom enzyme in the Hymenoptera, being the most 
studied in bee venom (1). PLA2s have been isolated from a variety of sources, including reptile and insect 
venoms, pancreatic juices, platelets, and synovial fluid. They have been assigned to groups I to XIV, 
based on similarities of sequence and properties (1,2). The primary structure of the group III PLA2 from 
honeybee (Apis mellifera) venom shows homology to other short PLA2s, except in the region of the 
catalytic histidine and aspartic acid residues, the calcium binding loop, and certain cysteine residues. 
PLA2 enzymes could be classified according to cellular location: cytosolic PLA2 (cPLA2), intracellular 
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PLA2 (iPLA2), and secretory PLA2 (sPLA2) (2), based in this classification bee´s PLA2 is a secretory 
enzyme. The bee´s PLA2 venom has a molecular weight of about 15.0-16.0 kDa and it is the main 
allergen and immunogen in the bee venom. It corresponds to almost 12% of the crude venom and it has 
the potential to be extremely alkaline (2). It has animportant cleavage activity in biological membranes, 
this enzyme catalyzes the breaking down of phospholipids, resulting in the formation of fatty acids 
including arachidonic acid. It causesmembrane perturbation, cellular lysis and inflammation processes 
(3,4,5,1). PLA2 could be responsible for a sequence of indirect pharmacological reactions (1). This 
enzyme has been considerably studied, and its action and kinetic activity has been demonstrated (6,2). 
Several studies have shown a synergistic reaction of phospholipase A2 with melittin in mammal 
erythrocyte lysis process (7,8). Melittin facilitates the exposure of membrane phospholipids to the 
catalytic site of the enzyme, by opening melittin-induced channels. The interaction between melittin and 
PLA2 cause most of effects of honeybee poisoning, therefore this two proteins could be good targets for 
inhibition.  

The inflammation caused by Phospholipase A2 is based on the specific and critical phospholipids 
hydrolysis that could be blocked with inhibitors against Phospholiapse A2 (9). To better understand and 
avoid the pathological process a few therapeutic drugs were developed to block PLA2 enzymatic activity. 
As a consequence of this kind of study the crystal structure of bee venom PLA2 was obtained and in silico 
studies could be done with the information of active site and three-dimensional structure. Thus in silico 
approaches have gained immense popularity and have become an integral part of the industrial and 
academic research, directing drug design and discovery 

The experimental efforts to perform the biological screening of billions of compounds are 
significantly high, and therefore, computer-aided drug design approaches have become attractive 
alternatives. In recent years, virtual screening has reached a status of a dynamic and lucrative technology 
in probing for novel drug-like compounds in the pharmaceutical industry (10). Therefore, high-throughput 
virtual screening has been emerging as a complement to high-throughput screening in an attempt to 
discover novel potential lead compounds in the process of drug discovery (11). Thus, to identify new and 
effective compounds that inhibit the catalytic activity of bee venom PLA2,several computational tools as 
structure-based pharmacophore modeling and virtual screening could be considered as effective 
approaches.A large number of different database of compounds are available, each database has specific 
compounds with different characteristics. The Maybridge building block collection, these 
pharmacophorically rich intermediates are specifically designed for medicinal chemistry, allowing logical 
SAR development and Hit-to-Lead optimization. 

In this study, we predicted potential inhibitors against bvPLA2 selected from one database by virtual 
screening. These novel compounds were investigated using computational strategies such as molecular 
docking, molecular interaction fields and drug- like properties.Three compounds were considered good for 
the inhibition of PLA2 from bee venom and could be tested in vivo and in vitro. 

Material and Methods  
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The Phospholipase A2 (PDB code: 1POC) protein was retrieved from PDB 
(http://www.pdb.org/pdb/home/home.do) database.The software GOLD was used to carry out virtual 
screening simulations with the Ilibdiverse virtual collections of compounds (14). The docking simulations 
were performed inside a sphere of 12 Å radius centered at carbon CE1 of the Y87 side chain of the PLA2 
structure. Hydrogen atoms were added to the protein structure after the removal of the ligand and 
crystallographic  waters.  The  GOLD  software  executedflexible  docking  using  a  genetic  algorithm,  and   it  
was originally optimized from a set of 305 complex structures with coordinates deposited in PDB. We 
used populations of 100 conformers, 100 000 operations, 95 mutations, and 95 crossovers. For virtual 
screening, the orientation of the highest score was selected by GOLD for each of the best 22 compounds. 
The molecules selected in the virtual screening simulations were assessed individually for rescoring and 
reranking.  

After docking simulations, the inhibitors were filtered   by   virtual   screening,   to   select   the   ten  
orientations with highest scores. These selections were made by the GoldScore function. This function 
was optimised for the prediction of ligand binding positions and takes into account factors such as H-
bonding energy, van der Waals energy, metal interaction and ligand torsion strain. For the calculation of 
physical-chemical properties,we used FAF-Drugs web-server.   The   molecular   interaction   fields   were 
obtained using the software HotspotX(15). Four prototypical probes have been used, aromatic carbon 
(representing hydrophobic interactions), carbonyl oxygen (representing hydrogen bonding acceptor 
groups), water (representing water interaction) nitrogen group (representing hydrogen bonding donors 
groups). 

Toxicity predictions were performed with DEREK expert system software, (17) which identify 
potential toxicity by analyzing chemical toxicophoric groups present in a molecule. It uses a high-
throughput screening strategy in a knowledge-based system to lookfor specific   end   points,   including  
carcinogenicity, chromosome damage, genotoxicity, mutagenicity, neurotoxicity, hepatotoxicity, 
teratogenicty, irritancy, reproductive toxicity, respiratory sensitization, skin sensitization, and thyroid 
toxicity.PASS evaluates biological activity potential of a molecule of interest (18). Predictions are made 
using 2D QSAR-type models based on a large training set which includes over 250,000 substances. PASS 
predicts about 4000 different kinds of biological activities with a mean prediction accuracy of 85%. The 
list of predictable activities include main pharmacological effects, mechanisms of action and other effects 
of interest like toxicity, metabolism etc.  

The biological activity spectrum of the query compound is estimated from the structure activity 
relationship knowledgebase (SARBase) and output in the form of probabilities of the compound being 
‘active’   (Pa)   or   ‘inactive’   (Pi)   for   a   biological   activity.   These   probabilities   are   obtained   by   combining  
contributions made by groups of atoms in the compound, which favor or disfavor the particular activity as 
seen from a large structure–activity database at the backend of the software. Higher the values obtained 
for Pa–Pi, more the chances of the compound showing activity on a scale of 0–1. The net probability for 
activity of a compound can be estimated as the difference Pa–Pi. 
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Results and Discussion 

Virtual screening simulations were carried out using the approach of high throughput flexible 
docking with GOLD software in order to select compounds that could interact with 1POC and that have 
therapeutic potential. For these simulations, the collection of compounds of maybridge was used. The 
Maybridge collection provides about 70,000 compounds with drug-like features, especially oral 
bioavailability and blood-brain barrier penetration (19).Ten compounds were selected in the virtual 
screening simulations. Figure 1 shows the structures of these selected molecules. 

 

 
Figure 1 The 10 selected compounds and the identification numbers of the library Maybridge Hitfinder. 
The compounds shown are: 11, 569, 969, 1252, 1926, 5796, 6875, 7188, 7626 and 13549. 
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Figure 2 The 12 selected compounds and the identification numbers of the library Maybridge Screening 
Collection. The compounds shown are: 223, 4442, 6909, 7659, 25797, 25798, 26255, 30116, 30566, 
54457, 54673 and 57023. 
 

The interaction between the compounds and PLA2 active site was evaluated. The orientations of 
these compounds, suggested by rescoring in flexible docking simulations, appear to maintain the key 
interactions with 1POC observed for the reported inhibitors as well as our candidates previously described 
in this work. The best GoldScore values obtained for compounds were 72.05, 69.16 and 65,72 respectively 
to the compound 6909, 25798 and 54673. The twenty two best compounds results are shown in table 1 
and 2. 
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Table 1. Parameters related to the Rule of Five for reported 1POC inhibitors selected by virtual screening 
simulations.  

 

 
 
 
 
Table 2. Parameters related to the Rule of Five for reported 1POC inhibitors selected by virtual screening 
simulations. 
 

Candidate Score Molecular 
weight 

Acceptors 
(nON) 

Donors 
(nOHNH) TPSA miLog 

P 
Lipinski 

violations 
6909 72,05 899,446 7 0 91,831 10,54 2 
25798 69,16 604,923 6 2 92,34 9,351 2 
54673 65,72 465,572 3 0 49,58 6,308 1 
54457 65,31 490,122 5 0 72,82 4,482 0 
7659 64,47 426,472 9 4 149,86 0,048 0 
30566 64,34 430,003 4 0 43,61 4,778 0 
4442 63,87 580,639 9 3 117,48 4,864 1 
57023 63,21 614,396 8 2 108,93 8,637 2 
25797 62,84 618,906 7 2 109,41 9,179 2 
26255 62,48 411,462 9 7 145,66 0,701 1 
30116 61,25 463,053 5 1 59,816 5,441 1 
223 61,23 403,551 7 2 97,393 2,216 0 

 
 

 

We have identified, by virtual screening simulations, ten molecules that could show activity against 
this enzyme. In an attempt to design new potential 1POC inhibitors, the drug-like characteristics should be 
investigated in order to assess the efficiency of the new molecules. For the ten compounds selected in 
virtual   screening,   the   parameters   of   the   Lipinski’s   Rule   of   Five   (RO5)   were   calculated   (10).   These  

Candidate Score Molecular 
weight 

Acceptors 
(nON) 

Donors 
(nOHNH) TPSA miLog P Lipinski 

violations 
969 62,57 371,965 3 0 38,68 4,581 0 

13549 59,69 486,109 5 3 70,22 5,148 1 
7626 58,61 367,932 4 0 43,61 3,504 0 
7188 58,23 379,959 2 1 29,10 4,976 0 
6875 58,18 450,057 5 0 72,82 3,612 0 
1926 58 432,419 3 1 46,17 5,353 1 
11 57,84 429,57 4 3 68,01 5,185 1 

5796 57,62 498,577 6 1 95,74 3,593 0 
569 56,62 478,357 7 3 98,73 4,725 0 
1252 56,02 492,047 6 2 80,32 4,011 0 
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parameters are common to oral bioavailable drugs, for instance molecular weightlower than 500, log P 
lower than 5, the number of hydrogen bond acceptors equal to or less than 10, and the number of hydrogen 
bond donors equal to or less than 5. The RO5 values calculated for our molecules are shown in Table  1 
and 2. All the molecules presented here showed good drug-like properties, in despite of two violation in 
the compounds 6909, 25798, 57023 and 25797,but more than one violation is necessary to discard them. 

Molecular interaction fields (MIFs) were generated for the binding site of 1POC structure in order to 
support our findings. MIFs were obtained using four different probes, DRY (representing hydrophobic 
interactions), carbonyl oxygen (representing hydrogen bonding acceptor groups), water (representing 
water interaction) andcarboxy oxygen (representing hydrogen bonding donors groups). The MIFs obtained 
with water and carboxy oxygen were not sufficient to identify the best compounds, because all compounds 
had similar interactions in that chemical group. The results obtained for the DRY probe defined the best 
proposal candidate. The molecules that presented the best agreement with the MIFS were compound 
54673, 54457 and 7659. The orientations of these structures showed aromatic rings in a particular region 
of the 1POC active site that is relevant for hydrophobic interactions. MIFs obtained with the DRY probe 
were generated mainly by the influence of Y87 residue, which is located in a favorable region of 
interaction with inhibitors, just between other important residues (H34, F67, and C9) 

The results obtained for the carbonyl oxygen probe are decisive to define the best compound. The 
molecules that presented the best agreement with the MIFs calculated with this probe were compound 
54673 and compound 54457. The orientations of these two molecules indicate a hydroxyl group in the 
most relevant region defined by this chemical probe. In this region, the hydroxyl groups of the potential 
ligands can play a role as hydrogen bonding acceptor groups. MIFs were generated by the region 
composed of the triad of catalytic residues 87 that accommodate hydroxyl groups of compounds 54673 
and 7659. Considering these two chemical probes analyzed in the molecular interaction fields studies, 
compound 54673, 54457 and 7659  seem to be the most promising 1POC inhibitor candidates. 

Considering the twenty candidates compounds, the toxicity prediction performed with the DEREK. 
The table 3 show the results of potential damage and chemical groups involved in the toxicity of the 
compounds of Maybridge 20. The compounds evaluated 11, 223, 569, 969, 1252, 1926, 4442, 5796, 6875, 
7188, 7626, 7659 , 13549, 25798, 26255, 30116, 30566, 54457, 54673 and 57023.  

All compounds showed Maybridge the predictions of toxicity (Table 3). The potential damage more 
common in accordance with the data was hepatotoxicity, which was found in 14 of 20 compounds. The 
most common chemical group is a thiazole or derivative thereof, which is related to hepatotoxicity. The 
compounds of Maybridge which showed only a prediction of toxicity were 11, 569, 969, 6875, 7188, 
54457 and 57023. The compound had the highest number of predictions of toxicity was 26,255. 

Compounds 569 (Table 3), 26 255 and 57 023 (Table 3) had damage to mammals and probable 
carcinogenicity to humans uncertain. Despite the uncertain value for humans, these compounds should be 
evaluated carefully before biological experiments and were considered potentially toxic. 
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The chemical groups responsible for the damage to be modified so they can be used in biological 
experiments. However, it should be taken into account the dose of compound which can cause damage 
because an inhibitory dose can be achieved without necessarily cause adverse effects.  

The mechanism by which catechols induce structural aberrations may be related to their ability to 
oxidise to electrophilicsemiquinones and quinones, either enzymatically or through other chemical 
pathways (28). For example, the quinones derived from catechol and dopamine have both been shown to 
form depurinating adducts with purine residues in DNA (29). Catechols have also been shown to induce 
oxidative DNA damage in the presence of copper ions through copper-catalysedredox cycling 
betweencatechol and o-benzoquinone (30).  As copper ions have been reported to be bound to nuclear 
chromatin (31) it is possible that such redox cycling occurs in close proximity to DNA. Compounds 3 and 
5 present chemical groups related with cathecol should prevent to use them as medication. Derek analysis 
supported the choiceof the candidates 1, 8 and 9 such as good possible inhibitors without toxicity. The 
candidate 5 even though had the best score in Gold analysis, it had the higher different risk chemical 
groups.  

 

 

Table 3 Result obtained with the software Derek. Potential damage of each compound and the chemical 
group responsible for that action. 

 
Candidate Potential Damage (Derek) Chemical group 

11 Hepatotoxicity Thiophene 

223 
Ocular toxicity Aryl sulphonamide 
Hepatotoxicity Thiazole or derivative 
Hepatotoxicity Carbamate 

569 Carcinogenicity Polyhalogenated aromatic 
Carcinogenicity Polyhalogenated aromatic 

969 Hepatotoxicity Thiazole or derivative 

1252 

Carcinogenicity Hydrazine 
Hepatotoxicity Hydrazine 
Hepatotoxicity Thiazole or derivative 

Skin sensitisation Hydrazine or precursor 
Teratogenicity Hydrazine 
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Table 4 Result obtained with the software Derek. Potential damage of each compound and the chemical 
group responsible for that action. 

 
Candidate Potential Damage (Derek) Chemical group 

1926 
Ocular toxicity Aryl sulphonamide 
Phototoxicity Aryl sulphonamide 

Photoallergenicity Halogenated aromatic compound 

4442 

Carcinogenicity Hydrazine 
Hepatotoxicity Hydrazine 
Hepatotoxicity Thiophene 

Skin sensitisation Hydrazine or precursor 
Teratogenicity Hydrazine 

5796 
Ocular toxicity Aryl sulphonamide 
Phototoxicity Aryl sulphonamide 

Hepatotoxicity Thiazole or derivative 
6875 Hepatotoxicity Thiazole or derivative 

6909 
Photoallergenicity Diaryl ketone 

Phototoxicity Aryl sulphonamide 
Phototoxicity 1,3,5-Hexatriene 

7188 Hepatotoxicity Thiophene 

7626 Hepatotoxicity Thiazole or derivative 
Skin sensitisation Thiol or thiol exchange agent 

7659 

Photoallergenicity Diaryl ketone 
Phototoxicity 1,3,5-Hexatriene 
Phototoxicity Aryl sulphonamide 

Ocular toxicity Aryl sulphonamide 

13549 

Carcinogenicity Hydrazine 
Hepatotoxicity Hydrazine 
Teratogenicity Hydrazine 

Skin sensitisation Hydrazine or precursor 

25797 

Photoallergenicity Diaryl ketone 
Phototoxicity 1,3,5-Hexatriene 
Phototoxicity Aryl sulphonamide 

Ocular toxicity Aryl sulphonamide 

25798 Phototoxicity Aryl sulphonamide 
Ocular toxicity Aryl sulphonamide 

26255 

Carcinogenicity Ethanolamine or aminoethanethiol 
Carcinogenicity Ethanolamine or aminoethanethiol 

HERG channel inhibition in vitro HERG Pharmacophore II 
Irritation (of the respiratory tract) Ethanolamine 

Photoallergenicity Diaryl ketone 
Skin sensitisation Hydroquinone or precursor 
Skin sensitisation Diamine 

Irritation (of the eye) Hydrogen halide 
Irritation (of the respiratory tract) Hydrogen halide 

30116 Methaemoglobinaemia Simple aniline or precursor 
Teratogenicity Anilide 

30566 Skin sensitisation Thiol or thiol exchange agent 
Hepatotoxicity Thiazole or derivative 

54457 Hepatotoxicity Thiazole or derivative 

54673 Hepatotoxicity Thiazole or derivative 
Hepatotoxicity Thiophene 

57023 Carcinogenicity Polyhalogenated aromatic 
Carcinogenicity Polyhalogenated aromatic 
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Table 5 Prediction of the biological activity with the software PASS.  

 
Candidate Pa Pi Effects 

11 0,482 0,006 Antineoplastic (pancreatic cancer) 
223 0,420 0,010 Calpain inhibitor 
569 0,513 0,008 Thiol protease inhibitor 

969 0,709 0,008 Antiallergic 
0,675 0,010 Antiasthmatic 

1252 0,542 0,059 Acute neurologic disorders treatment 
1926 0,602 0,019 Cholestasis 
4442 0,478 0,004 Cyclooxygenase inhibitor 
5796 0,618 0,007 Atherosclerosis treatment 
6875 0,468 0,004 Cyclooxygenase inhibitor 

6909 
0,876 0,008 Acidosis, metabolic 
0,767 0,048 Shivering 
0,709 0,009 Thioredoxin inhibitor 

7188 0,616 0,002 Plasminogen activator inhibitor antagonist 
7626 0,749 0,003 Thiol protease inhibitor 

7659 0,912 0,005 Acidosis, metabolic 
0,674 0,020 Aldehyde oxidase inhibitor 

13549 0,856 0,004 Bone diseases treatment 
0,840 0,004 Antiosteoporotic 

25797 

0,917 0,005 Acidosis, metabolic 
0,763 0,004 Lacrimal secretion stimulant 
0,721 0,065 Shivering 
0,622 0,022 Thioredoxin inhibitor 

25798 
0,908 0,005 Acidosis, metabolic 
0,740 0,004 Lacrimal secretion stimulant 
0,730 0,062 Shivering 

26255 0,810 0,002 Alkylator 
0,810 0,011 Antineoplastic 

30116 0,521 0,011 Alzheimer's disease treatment 
30566 0,754 0,003 Thiol protease inhibitor 
54457 0,459 0,030 Antidiabetic 

54673 

0,831 0,004 Atherosclerosis treatment 
0,820 0,005 Antidiabetic 
0,617 0,004 Vascular (periferal) disease treatment 
0,615 0,004 Heart failure treatment 

57023 0,867 0,004 Antiobesity 
0,705 0,006 Antidiabetic 

 
 
Virtual screening by PASS was resorted to evaluate all compounds and discover possible biological 

activities. The Pa-Pi result should be greater than 0.7 to be accepted as being active. The compound 11, 
223, 569, 1252, 1926, 4442, 5796, 6875, 7188, 30116 and 54457  had Pa-Pi less than 0.7, in that case, we 
couldn’t  consider  as  a  good  prediction (Table 4). On the other hand, the remainders compounds had higher 
confidence of biological probability value.All compounds selected were drug like (table 3) and had 
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already been used in different treatments, but none of them were related with the purpose of this study,in 
vitro studies should confirm the interactions found in the virtual screening. 

In this work, ADMET predictions, molecular interaction field   studies,   flexible   docking,   as  well   as  
virtual screening were used to design and propose ten novel potential inhibitors of 1POC with drug-like 
properties. The ten molecules proposed showed interesting structural characteristics that could be required 
for inhibiting 1POC activity. After toxicophoric analysis of the most promising candidates, compounds 
54673, 54457 and 7659 presented an minimal alarming toxicity risk and could be a promising drug 
candidate   for   the   treatment  of  bee’s  accident.  The  best   score compounds were 54673, 54457 and 7659. 
These three compounds could be used in further analysis to confirm in vivo or in vitro its potential to 
inhibit bvPLA2. 
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