
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-graduação em Fármaco e Medicamentos 

Área de Insumos Farmacêuticos 

 

 

 

Planejamento de inibidores seletivos de sirtuína 2 de tripanossomatídeos baseado em 

fragmentos moleculares (FBDD) 

 

Renan Augusto Gomes 

 

 

 

Tese para a obtenção do título de DOUTOR 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Henrique Goulart Trossini 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020  



Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Programa de Pós-graduação em Fármaco e Medicamentos 

Área de Insumos Farmacêuticos 

 

 

 

Planejamento de inibidores seletivos de sirtuína 2 de tripanossomatídeos baseado em 

fragmentos moleculares (FBDD) 

 

 

Renan Augusto Gomes 

 

Versão Original 

 

Tese para a obtenção do título de DOUTOR 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Henrique Goulart Trossini 

 

 

 

 

São Paulo 

2020  



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada eletronicamente pelo autor, utilizando o 

programa desenvolvido pela Seção Técnica de Informática do ICMC/USP e 

adaptado para a Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas da USP 

Bibliotecária responsável pela orientação de catalogação da publicação: 

Marlene Aparecida Vieira - CRB - 8/5562 

 

  



Nome: GOMES, Renan Augusto 

Título: Planejamento de inibidores seletivos de sirtuína 2 de tripanossomatídeos baseado em 

fragmentos moleculares (FBDD) 

Tese apresentada à Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 

Aprovado em: 

Banca Examinadora 

Prof. Dr. ____________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ____________________________________________________ 

  

Prof. Dr. ____________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ____________________________________________________ 

  

Prof. Dr. ____________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ____________________________________________________ 

  

Prof. Dr. ____________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________ 

Julgamento: ____________________________________________________ 

 

São Paulo, ___ de ____________ de ______. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

A minha família e amigos, por todo o apoio durante essa árdua jornada chamada doutorado. 

Ao Prof. Dr. Gustavo H. G. Trossini, pela orientação, as oportunidades concedidas e a confiança 

para conduzir o presente trabalho. 

Aos membros atuais e egressos do grupo LITEC, pelas discussões e parcerias, tanto pessoais, 

quanto profissionais. 

À Faculdade de Ciências Farmacêuticas, pela oportunidade de cursar o doutorado direto. 

Ao Prof. Dr. Flavio da Silva Emery, por contribuir gentilmente com parte da biblioteca de 

fragmentos investigada neste estudo. 

Ao Prof. Dr. Hugo Verli e seu aluno Dr. Marcelo D. Polêto, pela receptividade no grupo de 

Bioinformática Estrutural na UFRGS e rico aprendizado sobre modelagem comparativa de 

proteínas e dinâmica molecular. 

Ao Prof. Dr. Sandro R. Marana e seu aluno Vitor M. Almeida, por viabilizarem a obtenção das 

Sir2rp1, os ensaios fluorimétricos e proporcionarem ambiente de aprendizado e crescimento. 

Ao Dr. Andreas Bender e seu grupo de pesquisa, especialmente à Dea Gogishvili, pela 

contribuição substancial para o meu crescimento pessoal e meu desenvolvimento como 

pesquisador, não só com ensinamentos de quimioinformática mas sobre ciência em si, pela 

amizade fora do laboratório e por proporcionar momentos inesquecíveis em Cambridge. 

Às amigas e aos amigos que fiz na Inglaterra que me ajudaram a me sentir em casa, mesmo 

estando do outro lado do oceano. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o presente 

trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), pela concessão 

de bolsa de doutorado direto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que observamos não é a própria natureza, 

mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento.” 

Werner Heisenberg 



RESUMO 

 

GOMES, R. A. Planejamento de inibidores seletivos de sirtuína 2 de tripanossomatídeos 

baseado em fragmentos moleculares (FBDD). 2020. 101f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

É conhecida a carência das doenças tropicais negligenciadas por novos fármacos eficazes, com 

reduzida toxicidade, de fácil administração e reduzido custo. As doenças de Chagas e do sono, 

causadas pelos protozoários Trypanosoma cruzi e T. brucei, respectivamente, não são exceção. 

A identificação de novos alvos terapêuticos parasitários, como as sirtuínas-2, contribuiu para a 

melhora dessa perspectiva, mas o conhecimento produzido acerca deles ainda é inexpressivo. 

Neste estudo, as proteínas 1 relacionadas a sirtuínas-2 de T. brucei (TbSir2rp1) e T. cruzi 

(TcSir2rp1), enzimas participantes da regulação epigenética parasitária, foram estudadas por 

meio de técnicas in silico e in vitro para o desenvolvimento de inibidores baseados em 

fragmentos moleculares (FBDD). A partir da construção modelos de estrutura terciárias dos 

alvos por modelagem comparativa e estudo das respectivas estruturas primárias, foram 

identificados 12 resíduos a serem explorados para a descoberta de inibidores potentes e cinco 

resíduos para contribuir com perfil seletivo em relação à Sir2 humana. A obtenção das enzimas 

parasitárias e determinação das respectivas constantes cinéticas foram realizadas com sucesso 

para a determinação das condições para os estudos de inibição enzimática in vitro. Na triagem 

em dose única de biblioteca de fragmentos, dezenas de compostos inibiram ao menos 50% das 

Sir2rp1 a 500 µM. Após a determinação de seis curvas de concentração-resposta para os 

compostos mais promissores, a exploração do espaço químico consistiu na investigação de 28 

compostos derivados dos dois fragmentos mais potentes (IC50 = 17,8 e 77,9 µM). Com base em 

valores de inibição de Sir2 humana e atividade tripanocida disponíveis na base de dados pública 

ChEMBL e descritores químicos interpretáveis, foram construídos modelos preditivos 

classificatórios validados para a identificação de compostos com potencial perfil tripanocida 

contra ambos os parasitas e seletivo em relação à enzima humana. Por fim, como resultado de 

protocolo de triagem virtual, foram identificados compostos cinco compostos derivados dos 

fragmentos triados com reatividade desprezível, perfil tripanocida e seletivo, alta solubilidade, 

alta complementaridade com o sítio ativo das Sir2rp1 e propriedades ADME-Tox favoráveis 

para considerá-los como candidatos a agentes quimioterápicos contra os parasitas. 

 

Palavras-chave: Doença de Chagas. Doença do sono. Epigenética. Quimioinformática. 

Fragmentos moleculares.  



ABSTRACT 

 

GOMES, R. A. Design of selective inhibitors of trypanosomatid sirtuin-2 by fragment-

based drug design (FBDD). 2020. 101p. Thesis (PhD degree) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

The lack of new effective drugs with low toxicity, easy administration and reduced cost for 

tropical neglected diseases treatment is known,. Chagas disease and sleep sickness, caused by 

the protozoans Trypanosoma cruzi and T. brucei, respectively, are no exception. The 

identification of new parasitic therapeutic targets, such as sirtuins-2, contributed to the 

improvement of this perspective, but the knowledge produced regarding them is still 

inexpressive. In this study, proteins 1 related to sirtuin-2 of T. brucei (TbSir2rp1) and T. cruzi 

(TcSir2rp1), enzymes participating in the parasitic epigenetic regulation, were studied using in 

silico and in vitro techniques for the development of inhibitors based on molecular fragments 

(FBDD). Starting with the target construction of tertiary structure models by comparative 

modeling and study of the respective primary structures, 12 residues were identified to be 

explored for the discovery of potent inhibitors and five residues to contribute with the selective 

profile in relation to human Sir2. Obtaining parasitic enzymes and determining the respective 

kinetic constants were successfully performed to determine the conditions for in vitro enzyme 

inhibition studies. In the single-dose screening of the fragment library, dozens of compounds 

inhibited at least 50% of Sir2rp1 at 500 µM. After the determination of six concentration-

response curves for the most promising compounds, the exploration of the chemical space 

consisted of the investigation of 28 compounds derived from the two most potent fragments 

(IC50 = 17.8 and 77.9 µM). Based on human Sir2 inhibition and trypanocidal activity data 

available in the ChEMBL public database and interpretable chemical descriptors, validated 

predictive models for the identification of compounds with potential trypanocidal profile 

against both parasites and selective in relation to the human enzyme were constructed. Finally, 

as a result of the virtual screening protocol, five compounds were identified, derived from the 

screened fragments with negligible reactivity, trypanocidal and selective profile, high 

solubility, high complementarity with the Sir2rp1 active site and favorable ADME-Tox 

properties to consider them candidates as chemotherapeutic agents against the parasites. 

Keywords: Chagas disease. Sleeping sickness. Epigenetics. Cheminformatics. Molecular 

fragments.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Embora, atualmente, a proporção de pessoas afetadas em escala global seja de uma em 

cada sete pessoas, por uma doença tropical negligenciada (DTN), estas não recebem atenção e 

investimento do setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D) dos setores públicos e privados.1 

Reconhecido mundialmente pela idoneidade e integridade das informações e progressos feitos 

acerca das doenças negligenciadas, o relatório G-FINDER usa três critérios para classificação 

de uma doença como sendo negligenciada: afetar desproporcionalmente a população de países 

em desenvolvimento, haver carência por novos produtos farmacêuticos (por não haver 

atualmente, pela necessidade de melhora ou de produtos adicionais), e haver falha de mercado 

(i.e., o mercado destes produtos não é promissor o suficiente para atrair investimento do setor 

privado).2 A discrepante proporção com que as subpopulações de países em desenvolvimento 

são afetadas se dá em função do desigual acesso à educação em saúde e ao saneamento básico 

suficiente. Em geral, quanto mais marginalizada uma pessoa é, menos informação ela tem sobre 

como se prevenir, expondo-se mais ao(s) patógeno(s), já que os países pobres intertropicais 

compreendem regiões endêmicas de muitas parasitoses.3–5 A insuficiência de produtos 

farmacêuticos para essas doenças ocorre pela falta de profiláticos (e.g., vacinas), de 

quimioterápicos eficazes e seguros, como também de produtos para controle de vetores (e.g., 

pesticidas).6,7 Em função do baixo poder aquisitivo tanto dos indivíduos contaminados, quanto 

da economia em que estão inseridos, o interesse mercadológico se faz escasso. Como reflexo 

dessa falta de interesse, somente 1,1% (20 compostos) dos fármacos aprovados entre 1975 e 

2011 eram destinados a, ao menos, uma DTN.8,9 Dentre as DTNs, foram selecionadas para o 

presente trabalho de desenvolvimento de protótipos a fármacos às doenças do sono e de Chagas. 

A tripanossomíase humana africana (THA), ou doença do sono, apresenta-se como uma 

das mais complexas DTNs. Os agentes causadores da THA são parasitas da espécie 

Trypanosoma brucei (Figura 1A, 1B). A doença pode assumir duas formas clínicas distintas 

dependendo da subespécie responsável pela infecção. A subespécie T. b. gambiense presente 

em 24 países da África central e oeste causa a THA (g-THA), caracterizada por baixa 

parasitemia e evolução mais lenta. Já a subespécie T. b. rhodesiense é a causadora da r-THA, 

que afeta 13 países do sul e leste africanos. Essa infecção se manifesta de forma aguda pois é 

caracterizada por alta parasitemia e evolução rápida e mais agressiva dos sinais e sintomas. Ao 



todo, estima-se que 50 milhões de pessoas habitem zonas de risco de infecção. A transmissão 

aos seres humanos, na maior parte dos casos, ocorre por meio da picada da mosca do gênero 

Glossina, conhecida popularmente como tse-tsé (Figura 1C). Ainda há raros casos em que a 

infecção ocorreu devido à transfusão de sangue contaminado, ao transplante de órgãos 

contaminados, à transmissão congênita, a acidentes laboratoriais e a relações sexuais sem 

preservativos.10–12 

 

Figura 1 – Trypanosoma brucei ssp. em diferentes estágios morfológicos e vetor da 

doença do sono 

A 

 

B 

 

C 

 

Trypanosoma brucei ssp. nos estágios 

epimastigota (A) e tripomastigotas (B) 

e vetor da doença do sono, a mosca do 

gênero Glossina (C). A barra em (A) 

indica 10 µM. 

Fonte: 1A – Adaptado de VAN DEN 

ABBEELE et al., 1999. 1B – 

Adaptado de CDC, 2019. 1C – 

Adaptado de BRITANNICA, [s.d.]. 

 

O ciclo da doença se inicia pela contaminação do vetor da doença, insetos do gênero 

Glossina (popularmente conhecidos como mosca tsé-tsé), ao picar animais já contaminados, 

sendo seres humanos e gado bovino os mais relevantes.16 A reprodução sexuada, para 

consequente aumento da variabilidade genética na espécie, ocorre nas glândulas salivares das 

moscas. Nesta etapa, os parasitas na forma epimastigota (cerca de 30 μm de tamanho) (Figura 

1A) sofrem processo meiótico para produção dos gametas, que darão origem às formas 

tripomastigotas (cerca de 20 μm de tamanho) (Figura 1B) após fusão citoplasmática.17,18 Caso 



as moscas já estejam contaminadas ao se alimentarem, elas introduzem o parasita no indivíduo 

durante o repasto sanguíneo. A partir da entrada na corrente sanguínea, os tripomastigotas 

passam a se reproduzir de forma assexuada rapidamente, causando a fase hemolinfática da THA 

(fase inicial), que se caracteriza por febre, cefaleia, prostração, prurido e linfadenopatia. Em 

algumas semanas ou meses, o parasita ultrapassa a barreira hematoencefálica e invade o sistema 

nervoso central, passando a se reproduzir no líquido cefalorraquidiano e parênquima cerebral, 

já que parasitas de ambas as subespécies são extracelulares. Nesta etapa, denominada fase 

meningoencefálica (fase tardia), são causados severos danos neurológicos, levando à privação 

de sono e distúrbios psiquiátricos, induzindo o indivíduo ao coma e, possivelmente, à morte. 

Caso não seja efetuado o tratamento, ambas as formas da doença levam os pacientes infectados 

a óbito.19–22 

Já a tripanossomíase americana ou doença de Chagas (DC) é uma endemia infecciosa 

causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Atualmente, há casos confirmados 21 países na 

América Latina, Europa, Japão e Oceania, totalizando seis milhões de indivíduos infectados e 

70 milhões em zona de risco de contaminação. Sua via de transmissão mais comum ocorre por 

meio das fezes dos insetos triatomíneos (popularmente conhecido como “barbeiros”). Após a 

picada, estes insetos defecam em local próximo à lesão, permitindo que o protozoário adentre 

pela ferida ou por alguma mucosa.23 Outras vias de transmissão, apesar de menos frequentes, 

também reportadas são: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transmissão congênita e 

infecção em acidentes laboratoriais ou por ingestão de alimentos contaminados.24–27 Desta 

forma, racionaliza-se o fato de notória quantidade de novos casos serem reportados na Europa 

e Oceania, onde não há registros do vetor.23 

O parasita T. cruzi é um protozoário que, assim como o T. brucei, sofre mudanças 

morfológicas em função dos estágios de desenvolvimento: tripomastigota, epimastigota e, uma 

forma adicional intracelular, amastigota (Figura 2A, B e C, respectivamente). O ciclo desta 

tripanossomíase começa de maneira similar à anterior, os vetores triatomíneos se infectam ao 

se alimentarem de sangue de animais que apresentem o parasita na forma tripomastigota no 

sangue (cerca de 20μm de tamanho). No trato gastrointestinal do vetor, o T. cruzi se reproduz 

após se diferenciar em epimastigota (cerca de 20μm de tamanho). Ao contrário do 

tripanosomatídeo causador da doença do sono, a reprodução do T. cruzi se baseia em fissão 

binária, já que não se detecta a realização de meiose. A discreta variabilidade genética 

identificada do patógeno é proposta pelo mecanismo de fusão de células diploides, seguida de 

perda cromossômica. Os triatomíneos, durante a refeição, liberam junto com as suas fezes as 



novas formas tripomastigotas, próximo ao local da picada. Ao entrar pela ferida, iniciando a 

fase aguda da doença, o protozoário adentra as células do hospedeiro, diferenciando-se em 

amastigota (cerca de 4μm de tamanho). Tem início a proliferação no meio intracelular e a 

conseguinte se diferenciação em tripomastigota que provocam o rompimento da membrana 

celular inicialmente infectada, gerando processo inflamatório local. Então, dissemina-se pelo 

organismo do hospedeiro via corrente sanguínea e sistema linfático para invadir novas células. 

Clinicamente, a fase aguda ocorre de maneira assintomática ou pela apresentação de sintomas 

genéricos com baixa intensidade, como febre, dores abdominais e linfadenopatia. Após até três 

meses passada a infecção, a carga parasitária sanguínea decai e a forma amastigota, que é 

intracelular, torna-se predominante, caracterizando a fase de latência assintomática. Nela, o 

parasita se aloja nos tecidos cardíaco, esplênico e hepático, além do trato gastrointestinal. 

Passados anos após a infecção, o parasita pode provocar complicações fisiológicas 

desencadeando condições como cardiomiopatia chagásica crônica, hepatoesplenomegalia, 

insuficiência cardíaca, megacólon e megaesôfago, características da fase crônica da DC.28–30 

Figura 2 – Trypanosoma cruzi em diferentes estágios morfológicos 

e vetor da doença de Chagas 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Trypanosoma cruzi nos estágios epimastigota (A), tripomastigota (B). Em C, estágio 

tripomastigota indicado pelo triângulo e fibroblasto humano infestado de amastigotas pela 

seta. Vetor da doença de Chagas, o inseto triatomíneo (D). 

Fonte: 2A e 2B – Adaptados de CDC, 2019b. 2C – Adaptado de STAHL; MEYER, 2017. 

2D – Adaptado de WHO, 2020b. 



Três fatores embasaram a escolha de tais doenças para o presente trabalho de 

desenvolvimento de candidatos a fármacos. O primeiro fato foi a terapêutica para essas duas 

doenças ser inadequada, já que não há tratamento seguro, acessível, de fácil administração e 

eficaz nas fases aguda ou crônica das doenças (Figura 3). Os fármacos atualmente aprovados 

possuem relativa eficácia apenas em determinada fase das infecções parasitárias. Por exemplo, 

o fexinidazol, único fármaco aprovado para doença do sono nos últimos 30 anos (2018), 

apresentou menor eficácia durante a fase crônica que o tratamento atual NECT (em inglês, 

nifurtimox-eflornithine combination therapy), especialmente em subpopulações específicas de 

regiões endêmicas, como da República Democrática do Congo.34,35 A toxicidade dos fármacos 

também é notável. A pentamidina (descoberta em 1940), administrada por via intramuscular e 

usada como tratamento de primeira linha na fase aguda da doença do sono, desencadeia 

múltiplas reações adversas, como arritmia cardíaca, alteração da glicemia, assim como 

complicações pancreáticas, hepáticas e renais.36 Em ensaio clínico publicado em 2018, 472 

pacientes com doença de Chagas em fase crônica foram submetidos a tratamento inicialmente 

apenas com benznidazol (descoberto em 1974) e, caso apresentassem intolerância, o nifurtimox 

(descoberto em 1940) passava a ser o fármaco administrado. Porém, por serem intolerantes aos 

dois únicos fármacos aprovados, o tratamento de 12,3% dos voluntários foi completamente 

descontinuado.37,38 Como empecilho adicional aos pacientes, os medicamentos não são 

amplamente fabricados. A fabricação de nifurtimox foi interrompida no Brasil, Argentina e 

Chile no final do século XX, enquanto que a produção de benznidazol, anteriormente feita pela 

Roche, sofreu transferência de tecnologia de produção para o Laboratório Farmacêutico do 

Estado de Pernambuco (LAFEPE) pois não eram vantajosas sob a óptica mercadológica.39 

Assim, faz-se evidente a justificativa do presente trabalho, a necessidade do desenvolvimento 

de novos fármacos a serem administrados por via oral e eficazes contra os patógenos 

independentemente do tempo de infecção, apresentem perfil toxicológico seguro para uso 

humano e com processos de produção e logística simples. 

  



Figura 3 – Fármacos utilizados no tratamento das diferentes tripanossomíases 

organizados conforme data de descoberta. 

 

NC, não confirmado; ODC, ornitina descarboxilase; NFX, nifurtimox; BDZ, benznidazol. 

Fonte: Adaptado de BABOKHOV et al., 2013; BARRETT et al., 2007; BOIANI et al., 2010; FAIRLAMB; 

HORN, 2018; LINDNER et al., 2020; MAYA et al., 2007; PRIOTTO et al., 2009; THOMAS et al., 2018. 

 

  



O segundo motivo foi o fato destas doenças receberem um menor montante de recursos 

para investimento mesmo dentre o conjunto das DTNs, uma vez que a maior parte dos recursos 

são destinados a doenças como AIDS, malária e tuberculose. No intervalo de 2009 a 2018, em 

média, 4,3% do investimento em pesquisa e desenvolvimento de doenças negligenciadas foi 

direcionado às tripanossomíases (doença de Chagas, do sono e leishmaniose).2 O diagnóstico 

das populações em áreas endêmicas também é precário. Na América Latina, 10% das pessoas 

infectadas com a Trypanosoma cruzi são corretamente diagnosticadas e apenas 1% recebe o 

tratamento adequado.23 Já na África subsaariana, o difícil acesso das equipes de saúde às 

populações em zonas rurais isoladas e a falta de infraestrutura básica para instalação de 

unidades de atendimento tornam complexo não só diagnóstico em si, mas também a logística 

relacionada a diagnóstico, ensaios clínicos e tratamento.47 Como exemplo de iniciativa bem-

sucedida até o momento, há a mobilização feita entre Organização Mundial da Saúde, parcerias 

público-privadas (países endêmicos e grandes companhias farmacêuticas, como Bayern e 

Sanofi) e organizações não-governamentais (Drugs for Neglected Diseases initiative e 

Médecins Sans Frontières, por exemplo) para erradicação da forma da doença causada pelo T. 

b. gambiense até 2030. Entretanto, o fato da cepa T. b. rhodesiense, responsável pela forma 

mais agressiva da doença, ser zoonótica e o histórico frequente de surgimento de cepas 

resistentes atrapalham o controle da doença.48 Dessa maneira, torna-se evidente a 

incompatibilidade entre a complexidade de prevenção, diagnóstico e tratamento das 

enfermidades selecionadas e o investimento para estas finalidades na última década. 

A terceira motivação está relacionada ao fato de as morbidades serem provocadas por 

protozoários do mesmo gênero, Trypanosoma. A proximidade evolutiva dos patógenos 

favorece a existência de vias metabólicas similares e alvos terapêuticos que possam ser 

explorados utilizando o mesmo racional. Seria benéfico o desenvolvimento de uma mesma 

molécula ativa concomitantemente contra T. cruzi e T. brucei pois se fariam necessários apenas 

um estratégia de planejamento para otimização de propriedades farmacocinéticas, estudo de 

toxicidade e desenvolvimento de processo sintético, otimizando os recursos empregados. 

 

1.2. SELEÇÃO DO ALVO TERAPÊUTICO 

 

O desenvolvimento de novos fármacos tem como início a identificação de vias 

metabólicas envolvidas na via fisiopatologia da doença abordada e como podem ser 

interrompidas ou estimuladas para restabelecer a homeostase. Como exemplos, há (i) os 



analgésicos opioides (e.g., morfina e codeína) que se ligam como agonistas a receptores μ de 

opioides (da classe de receptores acoplados à proteína G) que estimulam a resposta 

analgésica49–51; já (ii) estatinas (e.g., rosuvastatina e atorvastatina) atuam como antagonistas no 

tratamento da hipercolesterolemia, por interromper a produção endógena de colesterol ao inibir 

a enzima HMG-CoA (3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA redutase).52 No caso das parasitoses, é 

feita a identificação de vias metabólicas essenciais aos parasitas e quais as enzimas, receptores 

e canais estão envolvidos. A partir da identificação da proteína-alvo, são empregados modelos 

experimentais para confirmação de que a interrupção de fato da via metabólica selecionada 

ocorreu. Há dois métodos experimentais mais comuns. O primeiro consiste na modificação do 

material genético do parasita pela deleção do gene codificador da proteína alvo empregando a 

técnica CRISPR/Cas9, por exemplo.53,54 Sem o gene selecionado, o patógeno resultante é 

denominado patógeno knockout e incapaz de produzir a proteína-alvo. Como resultado, o 

parasita pode apresentar metabolismo comprometido ou até mesmo ter sua viabilidade 

comprometida, validando assim a seleção do alvo terapêutico. Porém, é possível também que o 

parasita knockout seja viável e apresente metabolismo inalterado, concluindo-se que um novo 

alvo deva ser selecionado ou ainda uma nova via metabólica. O segundo método experimental 

consiste no uso de compostos químicos que interrompam a via metabólica pela inibição da 

proteína-alvo, mimetizando o efeito da deleção do gene. comprometendo o ciclo de vida ou 

metabolismo do parasita.55,56 Apesar do primeiro método ser mais efetivo como prova de 

conceito, isto é, comprovar via experimentos a hipótese levantada; o segundo método fornece 

uma informação adicional, se o alvo pode ser inibido de maneira efetiva por fármacos 

(druggable). Esta informação adicional é importante pelo fato de que, apesar de uma proteína-

alvo ser um ponto-chave para a obstrução do desenvolvimento da patologia, não 

obrigatoriamente ela apresenta características estruturais que viabilizem a interação com 

moléculas que afetem a sua atividade.57,58 

Para a seleção do alvo terapêutico a ser explorado nesse trabalho, foi primeiramente 

considerada que a regulação epigenética é conhecida como um importante aspecto da biologia 

de parasitas. Como são organismos com ciclo celular complexo e que precisam responder de 

maneira rápida a diversos fatores ambientais, tais como evasão do sistema imune dos diferentes 

hospedeiros e reparo da ação de fármacos, faz-se necessária a regulação epigenética. Esta 

regulação consiste em modificações estruturais do material genético sem alteração da ordem 

e/ou quantidade de nucleotídeos, como alquilação ou acilação, que alteram a taxa dos processos 

de transcrição, replicação e reparação gênica. Nesse sentido, proteínas reguladoras de processos 

epigenéticos se tornaram potenciais alvos biológicos a serem estudados para o desenvolvimento 



de novos fármacos antiparasitários.59–63 Assim, dentre as possíveis enzimas relacionadas à 

regulação epigenética dos parasitas, foram selecionadas para o presente trabalho as sirtuína-2 

proteína relacionada 1 de T. brucei e T. cruzi (TbSir2rp1 e TcSir2rp1, respectivamente). 

As Sir2 são enzimas N-acetilisina deacetilases dependentes de NAD+, pertencentes à 

classe III da família das deacetilases de lisinas (lisine deacetylases - KDACs, também 

conhecidas como histone deacetylases - HDACs).64 Identificadas em diversas espécies, desde 

bactérias até humanos, essa classe de proteínas possui estrutura conservada nos diversos reinos. 

Igualmente conservada é a remoção catalítica que promovem do grupo acetil ligado ao 

nitrogênio ε de lisinas, utilizando o NAD+ como co-substrato (Figura 4).65,66 Dados de estudos 

cinéticos embasam a hipótese de que a lisina acetilada se liga não-covalentemente à Sir2 

primeiramente para que então o NAD+ adentre o sítio catalítico para formar o complexo ternário 

e a catálise então se iniciar.67,68 Inicialmente, por substituição nucleofílica bimolecular (SN2), 

há o ataque nucleofílico dos elétrons não compartilhados da carbonila do grupo acetil ao orbital 

antiligante da ligação sigma entre o ADP-ribose e a nicotinamida. Há, assim, a formação do 

intermediário O-alquilamidato e da nicotinamida, sendo esta o primeiro produto formado e 

liberado. Um segundo ataque nucleofílico ocorre, porém intramolecular, da hidroxila vicinal do 

grupo ribosil ativada pela HIS187 no orbital antiligante da ligação π do grupo amidato, 

formando um segundo intermediário amino-acetal cíclico. Por fim, ocorre a hidrólise do ciclo 

recém-formado, dando origem aos produtos lisina desacetilada e 2’-O-acetil-ADP-ribose, sendo 

também possível a transesterificação a 3’-O-acetil-ADP-ribose.69–72 

Figura 4 – Mecanismo de deacetilação de lisina catalisado por sirtuína 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



O T. brucei expressa três diferentes Sir2 (TbSir2rp1-3), sendo que a TbSir2rp1 se 

encontra no núcleo do parasita, enquanto as outras duas são mitocondriais.73 A TbSir2rp1 

permite que, após a catálise, as cadeias laterais das lisinas das histonas voltem a estar 

protonadas, sendo possível interagir por meio de interações eletrostáticas novamente com os 

grupos aniônicos do DNA e viabilizar a conversão de eucromatina em heterocromatina nas 

regiões teloméricas, promovendo o silenciamento de genes presentes nessa região e o processo 

de proteção, além de estar relacionada ao reparo do DNA.74 As TbSir2rp1-3 se mostraram não 

serem diretamente essenciais para a viabilidade do parasita, já que foi possível a obtenção de 

parasitas mutantes gerados a partir da deleção dos genes referentes a essas proteínas.73 Apesar 

desse fato, a TbSir2rp1 se mostrou ser de interesse para o planejamento de novas terapias 

principalmente por regular o reparo do DNA após estresse genotóxico na forma 

tripomastigota.75,76 

Por outro lado, as Sir2 de T. cruzi possuem perfil oposto. Este parasita expressa apenas 

duas Sir2, uma citoplasmática (TcSir2rp1) e uma mitocondrial (TcSir2rp3).77 Diferentemente 

do T. brucei, as duas enzimas são essenciais ao ciclo de vida do parasita, já que a deleção do 

gene codificador de TcSir2rp1 não gerou mutantes viáveis, além de inibidores enzimáticos de 

ambas se mostraram antichagásicos (Figuras 5A-B). A TcSir2rp1 é naturalmente mais expressa 

nas formas amastigota e epimastigota. Até o momento sua principal função identificada foi a 

desacetilação de proteínas citosólicas do citoesqueleto, como os microtúbulos, 

desestabilizando-as. Assim essa sirtuína afeta os processos de transporte intracelular e 

migração, relacionando-se com os processos de metaciclogênese e reprodução binária. Por 

outro lado, a linhagens capazes de superexpressar TcSir2rp3 apresentaram aumentada 

velocidade de reprodução parasitária, possivelmente provocada pelo aumento metabólico 

mitocondrial. Entretanto, a diferenciação de amastigotas em tripomastigotas não foi acelerada, 

o que provocou a liberação de parasitas prematuros após o rompimento das células 

humanas.62,78 Há também a hipótese de que a proliferação acelerada das formas amastigotas 

seja resultante da participação da TcSir2rp3 na resposta ao estresse oxidativo do meio 

intracelular nas células infectadas.77 De acordo com o acima exposto, a enzima TcSir2rp1 

mostra-se como alvo validado principalmente contra a forma amastigota do parasita. 

  



1.3. INIBIDORES DE SIR2 PARASITÁRIAS 

 

Além dos compostos derivados de bisnaftalimidopropil (BNIPs)78 e salermida62 usados 

para inibição das TcSir2rp1 e 3, respectivamente, outros compostos já foram testados contra as 

sirtuínas de tripanossomatídeos, incluindo espécies do gênero Leishmania sp, ou contra os 

próprios patógenos em ensaios fenotípicos.79,80 Muitos dos compostos relatados na literatura 

(e.g., salermida, BNIPspd, sirtinol e cambinol) são inibidores de hSir2 previamente empregados 

em campanhas para desenvolvimento de novos fármacos antineoplásicos (Figura 5A-D).81–84 O 

reaproveitamento desses compostos se deve ao fato já citado das sirtuínas serem conservadas 

ao longo do processo evolutivo, desde procariotos até mesmo eucariotos pluricelulares. . 

Todavia, por terem sido desenvolvidos contra alvos humanos, são observadas potência e 

seletividade pouco expressivas dos inibidores pelo parasita, isto é, valores de IC50/EC50 

(concentração em que promove metade da sua atividade inibitória máxima ou efeito máximo, 

respectivamente)majoritariamente na escala micromolar e índices de seletividade nos ensaios 

fenotípicos próximos a um.79,85 Esse é um importante obstáculo para a reutilização das 

moléculas per se como candidatos a antiparasitários já que não há perfil favorável de segurança 

(baixa eficácia e janela terapêutica estreita). 

Apesar dos ensaios fenotípicos confirmarem a efetividade da sua atividade tripanocida 

dos inibidores de Sir2 parasitárias, não há informação sobre interações moleculares entre ligante 

e alvo. A ausência de informações estruturais provenientes de experimentos de crio-

microscopia eletrônica, cristalografia por difração de raio-X ou ressonância magnética nuclear 

das estruturas terciárias de TbSir2rp1, TcSir2rp1 ou TcSir2rp3 na forma livre ou em complexo 

com tais inibidores, ou outros ligantes, ainda são uma lacuna até o presente momento. Ademais, 

não há conhecimento se a plasticidade conformacional do sítio ativo identificada na hSir2 

também existe nas Sir2rp1.86 Assim, o processo de otimização desses inibidores se torna 

evidentemente carente de dados relacionados tanto aos alvos terapêuticos quanto aos ligantes 

conhecidos.  



Figura 5 – Exemplos de compostos já testados contra proteínas 

relacionadas à Sir2 parasitárias de cinetoplastídeos 

A 

 

Inibição em concentração única: ~ 50% a 10 µM 

(TcSir2rp1) 

EC50 = 13,3 µM (T. cruzi epimastigota) 

EC50 = 2,8 µM (T. cruzi amastigota) 

B 

 

IC50 = 1,0 µM (TcSir2rp3) 

EC50 = 10,6 µM (T. cruzi 

epimastigota) 

C 

 

EC50 = 1,7 µM (Leishmania donovani amastigota) 

D 

 

 

IC50 = 194,0 (LiSir2rp1) 

EC50 = 30,0 µM (Leishmania 

infantum amastigota) 

EC50 = 5,0 µM (Leishmania donovani 

amastigota) 

BNIPSpd (A) da classe bisnaftalimidopropil (BNIP) e salermida (B) foram os inibidores 

empregados para a validação dos alvos TcSir2rp1 e TcSir2rp3, respectivamente, como alvos 

viáveis de inibidos por pequenas moléculas. Sirtinol (C) e cambinol (D) são outros dois 

exemplos de compostos que, apesar de inicialmente investigados com finalidade antineoplásica, 

posteriormente foram empregados na investigação de inibidores de Sir2 como antiparasitários. 

IC50, concentração em que promove metade da sua atividade inibitória máxima. 

Fonte: 5A – Adaptado de GASPAR et al., 2018. 5B – Adaptado de MORETTI et al., 2015. 5C 

– adaptado de HAILU et al., 2017. 5D – Adaptado de MITTAL; MUTHUSWAMI; 

MADHUBALA, 2017. 

 

1.4. PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS 

 

Os relatos de efeitos biológicos provocados pela ingestão de substâncias exógenas têm 

origem em tempos remotos. O uso medicinal da erva chinesa ma huang, que contém epinefrina, 

como estimulante do sistema circulatório data de mais de 5000 anos e o uso da erva tóxica 

cicuta na execução do filósofo grego Sócrates em 399 a.C. são dois exemplos do uso milenar 



de produtos naturais para desencadear efeitos para determinadas finalidades.88,89 Durante a 

maior parte da história da humanidade, a correlação entre substâncias químicas e respectivos 

efeitos biológicos foi descoberta ao acaso, como o antibiótico penicilina identificado por 

Alexander Fleming em 1928. Porém, os avanços nos últimos dois séculos iniciaram uma 

revolução nesse sentido.90 No século XIX, os primeiros passos da química orgânica permitiram 

a que compostos fossem sintetizados em laboratório e não mais se dependesse integralmente da 

extração de fontes naturais.91 No final do século XX, o desenvolvimento de técnicas de 

identificação e caracterização de alvos terapêuticos ampliaram ainda mais o alcance das 

possibilidades criadas pelos avanços da química orgânica. Igualmente importante, o 

concomitante surgimento de ferramentas computacionais aplicadas à solução de problemas 

químicos acelerou e reduziu custos do processo de descoberta de fármacos por reduzir a 

quantidade de compostos a serem sintetizados e testados e por tornar a escolha mais assertiva.92 

A esse novo método interdisciplinar de obtenção de fármacos que se caracteriza pelo uso das 

bases moleculares da terapêutica deu-se o nome de planejamento racional de fármacos. 

As abordagens atuais para o planejamento de candidatos a fármacos se baseiam em três 

estratégias. A partir de pequenas moléculas que atuam como agonistas, antagonistas ou 

agonistas inversos em relação a determinado alvo terapêutico, novos candidatos podem ser 

identificados a partir da investigação de séries de compostos análogos contra esse mesmo alvo; 

estratégia conhecida como planejamento de fármacos baseado em ligantes (ligand-based drug 

design – LBDD).93 Há também o planejamento com base nas propriedades físico-químicas 

ideais para que sejam otimizadas as interações de um dado ligante com o sítio de ligação do 

alvo selecionado, favorecendo a ; abordagem conhecida como planejamento de fármacos 

baseado no alvo (structure-based drug design – SBDD).94 Por fim, pode-se utilizar abordagem 

híbrida que consiste na triagem de pequenas e simples moléculas que interagem de forma fraca 

com o alvo, servindo como fonte de novos esqueletos e/ou grupos substituintes para que sejam 

o ponto de partida para o crescimento da estrutura guiado pela complementaridade ao sítio, 

estratégia conhecida como planejamento de fármacos baseado em fragmentos moleculares 

(fragment-based drug design – FBDD).95 Para o presente trabalho, foi escolhida a abordagem 

FBDD pois é independente de grande conhecimento prévio acerca de inibidores contra o alvo 

de interesse e a triagem é feita com base em moléculas simples, reduzindo o emprego de 

recursos para obtenção dessas moléculas. 

Nas duas primeiras décadas da sua aplicação, abordagem de FBDD cresceu rapidamente 

tanto na indústria farmacêutica quanto na academia como nova forma de identificar compostos 

promissores (hits).96 Até então, quatro fármacos desenvolvidos por essa metodologia chegaram 



ao mercado, os fármacos oncológicos vemurafenib97, venetoclax98, erdafitinib99 e 

pexidartinib100. Embora não haja consenso quanto à definição química exata de um fragmento 

molecular, a simplicidade estrutural é refletida de acordo com propriedades estruturais e físico-

químicas que receberam denominação de Regra dos três: massa molecular (MW) menor que 

300 Da, até três aceptores de ligação de hidrogênio (HBA), até três doadores de ligação de 

hidrogênio (HBD), até três ligações rotacionáveis (nRot) e coeficiente de partição em 

octanol/água (logP) menor que três.101 

Como vantagem sobre a estratégia de SBDD, as bibliotecas de fragmentos a serem 

empregadas em triagens in vitro consistem em coleções de centenas a poucos milhares de 

fragmentos em vez de bibliotecas com milhões de compostos similares a fármacos (druglike). 

Apesar de menores, essas bibliotecas têm a capacidade de amostrar um maior espaço químico 

uma vez que os fragmentos formam o complexo com o alvo ao interagir com regiões específicas 

do sítio de ligação, indicando quais grupos substituintes são essenciais para a construção de 

ligantes maiores com potência otimizada. As técnicas empregadas para a detecção do evento de 

complexação entre fragmento-alvo (e.g., titulação calorimétrica isotérmica, ressonância 

magnética nuclear ou fluorimetria) devem ser adequadamente sensíveis para este fim pois a 

interação alvo-fragmento é pouco complexa se comparada a compostos druglike, resultando em 

inibições pouco potentes.102–104 Porém, os fragmentos se tornam interessantes pontos de partida 

no planejamento de novos candidatos a fármacos pois essas pequenas moléculas possuem 

elevada eficiência de ligante (ligand efficiency, LE), i.e., razão entre energia livre de 

complexação e quantidade de átomos pesados.105,106 Por fim, uma vez escolhidos os fragmentos 

promissores, a proposição de estruturas maiores otimizadas é feita a partir (I) da ligação de dois 

mais hits pela inserção de grupo espaçante, (II) do incremento progressivo de grupos adicionais 

de átomos ou (III) da fusão de hits que possuam subestrutura comum de modo que haja melhoria 

de potência, seletividade ou outra propriedade de interesse.107  



2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 O presente trabalho teve como objetivo a obtenção de inibidores de sirtuína-2 de 

Trypanosoma brucei e Trypanosoma cruzi pela aplicação do planejamento de candidatos a 

fármacos baseado em fragmentos moleculares. 

 

Objetivos específicos 

• Construção dos modelos terciários das enzimas Sir2rp1 de Trypanosoma brucei e 

Trypanosoma cruzi (TbSir2rp1 e TcSir2rp1, respectivamente) por modelagem molecular; 

• Identificar regiões nos sítios de ligação das estruturas terciárias das enzimas parasitárias 

para otimizar interação entre alvo e ligante; 

• Expressão e purificação dos alvos moleculares; 

• Estudo cinético das Sir2rp1 e padronização dos ensaios de inibição enzimática; 

• Triagem in vitro de bibliotecas de fragmentos contra ambas Sir2rp1; 

• Construção de modelos classificatórios para predição de compostos tripanocidas e seletivos 

em relação à Sir2 humana; 

• Triagem virtual de banco comercial de moléculas para identificação de protótipos 

promissores.  



3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

De forma elucidativa, o fluxograma a seguir (Figura 6) ilustra as etapas do trabalho aqui 

apresentado. 

 

Figura 6 – Fluxograma do trabalho. 

 

Em laranja foram representadas as etapas computacionais e em verde as etapas de bancada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  



3.1. MODELAGEM MOLECULAR DAS SIRTUÍNAS-2 PARASITÁRIAS 

 

Inicialmente, a sequência de cada uma das Sir2 parasitárias foi selecionada a partir do 

banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

ncbi.nlm.nih.gov/protein). Como pré-tratamento para a modelagem, a ferramenta SignalP 4.0 

foi utilizada para identificar resíduos que pudessem constituir peptídeo sinal.108 Para geração 

dos modelos de Sir2rp1 pelo software Modeller v9.15109, os moldes estruturais para cada 

Sir2rp1 foram selecionados adotando identidade maior do que 30% como critério de seleção, 

calculada no servidor EMBOSS Needle.110 Os alinhamentos das sequências de Sir2rp1 com os 

respectivos moldes foram feitos empregando a ferramenta Expresso111. A escolha o melhor 

modelo de cada Sir2rp1 foi baseada na avaliação estereoquímica empregando a feramenta 

QMEAN112 e WHATCHECK113 além da conferência com a análise consenso das estruturas 

secundárias e regiões de desordem. Ambas sequências foram submetidas aos servidores de 

predição das regiões de desordem DIsEMBL, GLOBPLOT, PONDR, MESSA, MFDp2 e 

DISOPRED.114–119 Os procedimentos de modelagem molecular foram feitos em colaboração 

com o Dr. Marcelo Depólo Polêto e sob orientação do Prof. Dr. Hugo Verli do Centro de 

Biotecnologia – UFRGS (RS). 

 

3.2. ESTUDO DO SÍTIO CATALÍTICO DOS ALVOS PARASITÁRIOS E ORTÓLOGO 

HUMANO 

 

A caracterização dos sítios ativos dos alvos terapêuticos e do alvo correspondente 

humano foram submetidas às seguintes análises com finalidade de identificar interações-chave 

para aumento de potência de candidatos à fármaco, assim como aumento de seletividade pelo(s) 

alvo(s) parasitário(s). 

Inicialmente, foi realizada a procura de possíveis mutações e polimorfismos no sítio 

ativo das Sir2rp1. Para tal, as estruturas primárias das hSir2 disponíveis no banco de dados 

Protein Data Bank (PDB) foram alinhadas empregando ferramenta Expresso111. O mesmo 

processo foi feito com as sequências de T. brucei e T. cruzi resultantes da pesquisa por “Sir2rp1” 

nos bancos de dados TriTrypDB, NCBI e Uniprot. 

Para identificação dos resíduos-chave do sítio de catálise na interação com ligantes, 

estruturas de proteínas referentes à Sir2 humana depositadas sob o gene SIRT2 no PDB foram 

selecionadas de acordo com a presença de substrato(s) e/ou inibidor no referido sítio. Os 

complexos foram submetidos ao software Discovery Studio Visualizer 120 para reconhecimento 



dos resíduos que interagem com o(s) respectivo(s) ligante(s) co-cristalizado(s). A partir das 

sequências dos tripanossomatídeos previamente alinhadas, foram identificados os resíduos 

equivalentes àqueles que frequentemente interagiam com os ligantes nos complexos de hSir2 

avaliados. Por fim, foram selecionados os aminoácidos com propriedades divergentes em 

posições equivalentes que pudessem promover seletividade entre a proteínas ortólogas. 

Para a identificação das regiões do sítio catalítico com resíduos que mais contribuem 

para a interação com os ligantes (hotspots), estruturas terciárias de hSir2 e Sir2rp1 foram 

submetidas ao servidor FTMap121. O mapeamento dos sítios empregou 16 sondas moleculares: 

acetamida, acetonitrila, acetona, acetaldeído, metilamina, benzaldeído, benzeno, isobutanol, 

ciclo-hexano, N,N-dimetilformamida, dimetil éter, etanol, etano, fenol, isopropanol e ureia. 

Foram consideradas como hot spots as regiões em que se concentrassem ao menos 16 sondas. 

Para identificação dos resíduos de cada região, os complexos formados entre Sir2 e sondas 

foram submetidos ao software Discovery Studio Visualizer120. 

Para análise adicional das características dos sítios catalíticos, as estruturas de Sir2 

foram submetidas ao servidor CavityPlus122 para geração de modelo farmacofórico baseado no 

alvo. As características avaliadas para construção do modelo foram lipofilicidade, aceptores e 

doadores de ligação de hidrogênio, grupos catiônicos e aniônicos. 

 

3.3. OBTENÇÃO DAS ENZIMAS SIRTUÍNA-2 PARASITÁRIAS RECOMBINANTES 

 

A enzimas TbSir2rp1 e TcSir2rp1 utilizadas na triagem de fragmentos moleculares, 

assim como nos demais ensaios de inibição enzimática, foram produzidas e purificadas de 

acordo com o procedimento exposto a seguir. 

O gene de TbSir2rp1 foi clonado no plasmídeo de expressão pET24(+) (Novagen®) e 

então transformado em Escherichia coli cepa BL21-Codon Plus (DE3)-RIL por choque 

térmico, isto é, 30 minutos em banho de gelo seguido de 40 segundos a 42°C e então cinco 

minutos novamente em banho de gelo. Após a transformação, as bactérias foram semeadas em 

meio de crescimento Luria-Bertani-ágar (LB-ágar) contendo canamicina (50 μg/ml) por 18 

horas em estufa a 37 °C. Uma colônia foi transferida a 5ml do mesmo meio de cultura e mantida 

por 18h a 37°C sob agitação. O pré-inóculo foi então adicionado a um erlenmeyer com 500 ml 

de LB mantido a 37°C sob agitação até atingir densidade ótica em 600nm de 0.7. A expressão 

de TbSir2rp1 recombinante foi induzida com IPTG (isopropyl ß D-tiogalactoside, isopropil β-

d-1-galactopiranosídeo) a 0.5 mM por 18 horas a 25°C. Após esse período, a cultura resultante 

foi centrifugada por 20 minutos para remoção do meio de cultura. Foi feita a ressuspensão do 



pellet de bactérias em tampão de lise (200mM Nacl, 5% glicerol, 5 mM 2-mercaptoetanil em 

tampão HEPES 25mM, pH 7.5) e lise das células usando sonicador Brason Sonifier 250 

(Branson Instruments, Stanford, US) com quatro pulsos de 12 segundos com 30% output. A 

parte solúvel do lisado foi separado por centrifugação e o sobrenadante foi adicionado em resina 

de níquel Ni-NTA e incubado por 30 minutos. A resina foi lavada com tampão de lise contendo 

20 mM imidazol e lavada com 40 e 60 mM de imidazol. A proteína purificada foi eluída com 

tampão igual ao de lise acrescido de 300 mM de imidazol. 

O gene de TcSir2rp1 foi clonado e transformado da mesma forma em cepa de 

Escherichia coli Artic Express (DE3), que possui 2 chaperonas (Cpn60 e Cpn10), para auxiliar 

o enovelamento dessa proteína recombinante. A células transformadas foram incubadas a 30°C 

e agitação em meio LB com 30 μg/ml de canamicina até atingir densidade ótica de 0.6 a 600nm. 

Então, a expressão foi induzida com 0.1 mM IPTG e as células foram incubadas a 12°C com 

agitação por 16 horas. Os processos de remoção do meio de cultura, ressuspensão, lise e 

purificação com resina de níquel Ni-NTA foram realizadas da mesma maneira que para 

TbSir2rp1. A solução eluída da resina foi submetida à cromatografia de troca iônica em coluna 

MonoQ 5/50 com gradiente de 0 – 1 M de NaCl. Purificação foi confirmada por SDS-PAGE. 

A confirmação foi feita por SDS-PAGE e ensaios de deacetilação. A expressão e a purificação 

de ambas enzimas foram realizadas em colaboração com o doutorando Vitor Medeiros Almeida 

e sob orientação do Prof. Dr. Sandro Roberto Marana do Instituto de Química-USP (SP). 

 

3.4. ESTUDO CINÉTICO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS SIRTUÍNAS-2 

PARASITÁRIAS 

 

A concentração dos substratos peptídico acetilado (SP) e NAD+ e a duração de 

incubação foram triadas de modo a otimizar o uso das enzimas e substratos, como também 

garantir a qualidade dos resultados gerados. A triagem das condições foi realizada mantendo a 

concentração das Sir2rp1 em 1 µM e a temperatura de incubação em 37 °C, sendo baseada no 

procedimento do ensaio de inibição enzimática de TcSir2rp3 publicado por Moretti e 

colaboradores62. O SP é um peptídeo correspondente à sequência Abz-Gly-Pro-acetylLys-Ser-

Gln–EDDnp, em que Abz é o ácido orto-aminobenzóico e EDDnp é a N-[2,4-

dinitrofenil]etilenodiamina. Para interromper a reação de deacetilação, foi usado nicotinamida 

a 4 mM. Para cada par de poços, tripsina a 0.2 
𝑚𝑔

𝑚𝐿
 foi adicionada em somente um para que o SP 

deacetilado fosse lisado e passasse a emitir fluorescência. A medição da fluorescência foi 



medida imediatamente a 420 nm com excitação a 320 nm utilizando o leito de microplacas 

SpectraMax M2 (Molecular Devices®). A atividade de deacetilação foi determinada pela 

diferença entre o poço em que foi adicionado tripsina e seu respectivo par no qual não foi 

adicionado. Todos os ensaios foram realizados em triplicatas e os valores de atividade foram 

relatados como médias seguidas de seus respectivos desvios padrão, sendo os outliers 

identificados e excluídos dos cálculos. Todas as análises estatísticas foram feitas usando o 

software Prism 7 (GraphPad®). A determinação das constantes enzimáticas e triagem do tempo 

de incubação para as ambas enzimas foram feitas em colaboração com o doutorando Vitor 

Medeiros Almeida e sob orientação do Prof. Dr. Sandro Roberto Marana do Instituto de 

Química-USP (SP). 

 

3.5. TRIAGEM IN VITRO DE FRAGMENTOS MOLECULARES 

 

Para a triagem in vitro por fluorimetria realizada nesse estudo, foram empregados 37 

fragmentos sintetizados pelo próprio grupo, 32 cedidos pelo Prof. Dr. Flavio da S. Emery, além 

de 30 fármacos aprovados pelo FDA (em inglês, Food and Drug Administration) de acordo 

com a regra dos três, totalizando em 99 compostos. As condições do ensaio, isto é, concentração 

das proteínas e substratos, duração do ensaio, equipamentos utilizados e comprimentos de onda 

de absorção e emissão, foram as mesmas determinadas na etapa anterior. A triagem dos 99 

fragmentos foi realizada em concentração única a 500 µM em triplicata. Os resultados de 

inibição foram classificados como inibição não-considerável se p-value em Teste-T em relação 

ao controle negativo fosse maior que 0,05; como inibição pouco potente se p-value fosse menor 

ou igual a 0,05 e atividade inibitória menor que 50%; e, como promissores se p-value fosse 

menor ou igual a 0,05 e atividade inibitória maior ou igual a 50%. 

Os fragmentos com maior potencial de prosseguirem à próxima fase do estudo, pela 

potência ou versatilidade sintética, tiveram seu valor de IC50 determinada, mantendo as 

condições de ensaio previamente utilizadas e variando a concentração do inibidor. A eficiência 

de ligante (ligand efficiency, LE) foi calculada com base na equação 1 e considerando o valor 

de IC50 em substituição ao KD para efeito de comparação entre os compostos do estudo.123 Em 

(1), R corresponde à constante dos gases ideais, T à temperatura e HAC à quantidade de átomos 

diferentes de hidrogênio (heavy atom count). 

 

LE =  
−RTlnIC50

HAC
      (1)  



Após essa segunda etapa, os fragmentos mais promissores foram submetidos a um 

estudo inicial de otimização. Tal estudo consistiu em triar compostos químicos com o mesmo 

esqueleto químico ou alta similaridade estrutural. Caso o composto nessa segunda triagem tenha 

se destacado, sua atividade inibitória (i.e., IC50) foi determinada. 

Após a escolha do fragmento mais promissor, foi determinado o mecanismo de inibição 

(competitivo, não-competitivo ou acompetitivo) em cinco concentrações de SP e de NAD+, 

empregando três concentrações diferentes de fragmento, por meio do gráfico de Lineweaver-

Burk. A triagem em concentração única, determinação das curvas de concentração-resposta e 

determinação dos mecanismos de inibição foram feitas em colaboração com o doutorando Vitor 

Medeiros Almeida do Instituto de Química-USP (SP) e orientação do Prof. Dr. Sandro Roberto 

Marana. 

Utilizando-se do modelo de TbSir2rp1 e dos fragmentos estudados no processo de 

exploração do espaço químico, foi feita a sugestão do modo de ligação que levaria ao evento 

de inibição enzimática por ancoragem molecular com o software Glide.124 Os descritores 

utilizados para determinar a extensão do espaço químico coberto nesta etapa do trabalho foram 

gerados no software PaDEL v.2.21125 e a visualização dos dados foi feita em Python 3.6.9. 

 

3.6. ESTUDOS DE RELAÇÃO ESTRUTURA-ATIVIDADE DE INIBIDORES DE SIR2 

HUMANA E DE AGENTES TRIPANOCIDAS 

 

A construção e validação dos modelos preditivos baseados na relação estrutura química 

e atividade inibitória contra hSir2 e atividade tripanocida foram feitas em concordância com as 

boas práticas para estudos de relação estrutura-atividade: (a) uso de dados quantitativos, (b) 

algoritmo não-ambíguo, (c) domínio de aplicabilidade delimitado e definido, (d) métricas 

apropriadas de performance, robustez e previsibilidade, (e) interpretação mecanística, se 

possível.126 

Os valores de atividade biológica (EC50, IC50 e/ou Ki) de ensaios fenotípicos contra os 

parasitas T. brucei e T. cruzi e ensaios enzimáticos contra hSir2 foram retirados do banco de 

dados ChEMBL27. Para a construção de modelos preditivos classificatórios, os compostos com 

potência iguais ou menores a 1,0 μM receberam a identificação de “potente” e compostos com 

valores maiores ou iguais 10,0 μM, ou ainda inativos, foram identificados como “não-potentes”. 

Como variáveis independentes, quinze descritores moleculares (quantidade de grupos 

ácidos e básicos, de átomos diferentes de hidrogênio, de halogênios, de grupos aceptores e 

doadores de ligação de hidrogênio, de átomos na cadeia alifática mais longa, quantidade de 



carbonos com hibridização sp³ primários, secundários, terciários e quaternários, razão de entre 

carbonos com hibridização sp² e sp³, massa molecular, coeficiente de partição octanol-água e 

área total de superfície polar) foram calculados usando o software PaDEL v2.21.125 As análises 

estatísticas envolvendo os descritores foram feitas empregando o teste de Mann-Whitney no 

software GraphPad Prism 7.127 

As divisões do conjunto de dados em grupos treino e teste, a construção, a validação e 

interpretação mecanística dos modelos foram realizadas com a biblioteca Scikit-learn v0.22 

para Python .2.7.12.128 

A divisão do conjunto inicial em grupos de treino e teste foi realizada da seguinte forma: 

(a) o conjunto de dados foi dividido aleatoriamente em treino e validação externa na proporção 

de 1:4 mantendo a proporção entre as classes (potente / não-potente); (b) o conjunto de treino 

foi dividido aleatoriamente de acordo com o método de validação cruzada estratificada em 5 

vezes (5-fold stratified cross-validation). Este método consiste em subdividir o conjunto de 

treino em cinco subconjuntos diferentes com mesmo tamanho e proporção entre as classes, e 

uso rotativo de um subconjunto para validação do modelo construído a partir dos outros quatro 

subconjuntos, isto é, o processo de construção/validação interna é repetido até que cada 

subconjunto tenha sido utilizado na construção de quatro modelos e na validação interna de um. 

Este procedimento de divisão (a e b) foi realizado cinco vezes com diferentes sementes 

aleatórias (random seed) para garantir partições independentes. Para a geração do modelo, o 

algoritmo de floresta aleatória (random forest, RF) foi empregado. 129  

Acurácia (ACC), sensibilidade (SE), especificidade (SP), acurácia balanceada (BAL 

ACC), valor de predição positiva (PPV), valor de predição negativa (NPV) e coeficiente de 

correlação de Matthews (MCC) foram as métricas utilizadas para estimar o desempenho 

preditivo dos modelos.  

O domínio de aplicabilidade (AD) foi determinado por dois métodos, (i) avaliando se o 

composto avaliado pelo modelo possui similaridade estrutural suficiente em relação ao grupo 

treino e (ii) se seus descritores moleculares se encontram dentro do intervalo utilizado para 

construção do modelo. A similaridade foi calculada empregando o coeficiente de Tanimoto 

(Tc) entre o composto avaliado e os cinco compostos mais similares a ele presente no grupo 

treino (k-nearest neighbors, sendo k = 5). Como informação estrutural, foram usados Morgan 

fingerprints com raio 2 e vetor bit de 2048 bits, que foram calculados no software RDKit 

2017.09.1 em Python 2.7.12.130 A delimitação do AD foi ajustada ao menor valor de Tc em que 

as médias das métricas de performance fossem aceitáveis para os respectivos grupos de 

validação interna. O intervalo para aceite de descritores moleculares de um composto avaliado 



pelo modelo foi determinado como sendo o intervalo entre a média e três desvios-padrões para 

cada descritor. A construção, validação e interpretação dos modelos classificatórios foram 

feitos sob orientação do Dr. Andreas Bender do Department of Chemistry – Uni. of Cambridge 

(Reino Unido). 

 

3.7. TRIAGEM VIRTUAL 

 

A estratégia de triagem virtual foi adotada para a identificação de compostos de maior 

massa molecular e com propriedades adequadas de fármacos e candidatos a fármacos baseados 

nos fragmentos mais potentes identificados. Essa estratégia consiste no sequenciamento de 

métodos robustos com gradativo grau de complexidade para seleção de moléculas oriundas de 

grandes bancos de compostos químicos a partir da aplicação.131 No presente trabalho, foram 

selecionados os seguintes métodos de seleção: busca por subestrutura usando os fragmentos 

mais potentes como substrutura, modelos classificatórios baseados na relação estrutura-

atividade, ancoragem molecular e predição de propriedades farmacocinéticas e toxicológicas 

(ADME-Tox). 

A busca por subestrutura e a aplicação dos modelos classificatórios previamente 

construídos foram realizadas empregando o RDKit 2017.09.1 em Python 2.7.12.130 Para 

prosseguir apenas com candidatos a fármacos com perfil para administração oral, foi aplicada 

análise consenso de solubilidade com três modelos preditores diferentes disponíveis na 

ferramenta online SwissADME132. A etapa de ancoragem molecular foi executada empregando 

o algoritmo genético para geração de poses do servidor Dockthor fosse empregado.133 A caixa 

delimitadora para ancoragem nos modelos de Sir2rp1 construídas previamente foi determinada 

como cúbica de volume suficiente para compreender todo o sítio catalítico e com centro em X 

= 5, Y = -47 e Z = 2 e a geração de poses no modo standard. As interações intermoleculares 

existentes nos complexos alvo-ligante foram avaliadas no software Discovery Studio Visualizer 

2019120. As predições das propriedades de ADME-Tox foram geradas empregando as 

ferramentas online SwissADME132, ADMETlab134 e MolTox135.  



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. MODELAGEM MOLECULAR DAS SIRTUÍNAS-2 PARASITÁRIAS 

 

Uma vez que não há estruturas tridimensionais disponíveis de TbSir2rp1 nem de 

TcSir2rp1 oriundas de cristalografia por difração de raio-X, crio-microscopia eletrônica ou 

ressonância magnética nuclear, a modelagem comparativa de proteínas foi a abordagem 

selecionada para a construção de tais estruturas. 

A modelagem de proteínas é uma técnica utilizada para suprir a necessidade de 

estruturas tridimensionais de proteínas que ainda não foram obtidas por meio das técnicas 

experimentais citadas acima. Por meio dela, é possível de predizer com acurácia a estrutura 

proteica e, a partir das estruturas geradas (chamadas de modelos), calcular propriedades 

moleculares às devidas finalidades. A geração dos modelos pode ser dividida em duas grandes 

abordagens. A primeira abordagem é a modelagem comparativa, que se baseia nos princípios 

de que (i) sequências de aminoácidos similares formam estruturas secundárias e terciárias 

similares e que (ii) proteínas de mesma função possuem estruturas similares. Desta forma, há o 

emprego de proteínas com estrutura obtidas por técnicas experimentais como moldes estruturais 

para que sequências similares sejam modeladas.136 A segunda abordagem é ab initio, na qual 

não há o emprego de moldes estruturais, mas sim o uso de mecânica clássica para simular o 

processo de enovelamento de uma dada sequência de aminoácidos.137 

Para a construção dos modelos de estrutura tridimensionais das enzimas Sir2rp1, foram 

selecionadas estruturas primárias previamente sequenciadas de ambas as enzimas. A sequência 

XP_816094.1 de 359 aminoácidos, depositada no banco NCBI, corresponde à TcSir2rp1 

expressa pela cepa CL de Trypanosoma cruzi, que foi isolada por Brener e Chiari (1978) de 

espécime de Triatoma infestans naturalmente infectado por Trypanosoma cruzi.138,139 A 

sequência AAC73004.1 de 351 aminoácidos, encontrada no mesmo banco, corresponde à 

TbSir2rp1 isolada por Hoek, Wirtz and Cross (1998) (material não-publicado, apenas 

depositado em banco de dados). As demais sequências de mesma extensão que foram 

descartadas ou tinham inserções feitas por metodologia in silico, aumentando a probabilidade 

de erro ao modelo a ser construído, ou eram expressas pela cepa TREU927, que possui 

capacidade invasiva desconhecida devido à deleção gênica.140,141 

Nenhuma sequência que pudesse ser caracterizada como peptídeo sinal foi identificada 

pela ferramenta online SignalP 4.0. Como as sirtuínas parasitárias desse estudo apresentam 



função nuclear ou citoplasmática e são expressas por protozoários, organismos unicelulares, era 

esperado que não houvesse de fato peptídeo sinal.73,142,143 

Para identificar o método de modelagem a ser empregado (modelagem comparativa ou 

ab initio), foi feito o levantamento acerca das induções conformacionais já conhecidas 

provocadas pela formação do complexo com substratos/inibidores enzimáticos na hSir2. Tal 

decisão foi tomada de modo que as mudanças conformacionais identificadas no sítio catalítico 

dos complexos de hSir2 estivessem presentes nos modelos das Sir2rp1 gerados. Desta forma, 

seria viável observar as similaridades e discrepâncias entre as enzimas humana e parasitárias. 

As sirtuínas são formadas por dois domínios (Figura 7A), a dobra de Rossmann e o dedo de 

zinco, ligados entre si por quatro alças. A interface entre os dois domínios compreende o sítio 

catalítico desta enzima, sendo a exposição deste sítio a diferença mais notória entre os estados 

apo e o complexo. A forma apo possui o sítio exposto ao solvente (Figura 7C), enquanto que, 

após a interação com o NAD+ e o substrato peptídico acetilado, o domínio ligado ao zinco 

movimenta-se e fechando o sítio (Figura 7B).86,144Anteriormente à busca por moldes estruturais 

para a modelagem molecular, foi feito levantamento Desta forma, para a construção de modelos 

verossímeis de Sir2rp1 para estudos de ancoragem molecular, estar na conformação fechada foi 

um critério adicional para a escolha dos moldes. Atendendo a ambos os critérios de aceite (i.e., 

identidade maior do que 30% e estar na conformação fechada) foram selecionadas as estruturas 

Sir2 humanas sob código PDB 5G4C e 6NR0 (Tabela 1). Deste modo, para a construção dos 

modelos proteicos, foi escolhida apenas a metodologia de modelagem comparativa (template-

based), pois os algoritmos ab initio seriam adequados para modelar a enzima livre sem as 

mudanças conformacionais induzidas na formação dos complexos ternários dos moldes 

selecionados no PDB.145 

 

Tabela 1 – Resolução, cobertura e identidade dos moldes estruturais escolhidos para 

a modelagem das proteínas 1 relacionadas a sirtuínas-2 parasitárias 

Molde 

(código PDB) 

Resolução 

(Å) 

Identidade com TbSir2rp1 

(%) 

Identidade com TcSir2rp1 

(%) 

5G4C 2,10 32,7 34,0 

6NR0 2,45 32,8 34,1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  



Figura 7 – Enzima sirtuína-2 humana nas formas holo e apo 

A 

 

B 

 

C 

 

Enzima sirtuína-2 humana com os domínios dobra de Rossman e dedo de zinco destacados em branco e 

preto, respectivamente, as quatro alças delimitadoras do sítio catalítico em verde, a grande alça em 

vermelho e a região que se desloca fechando o sítio após complexação em azul. A seguir, estão 

representadas as diferenção conformacionais entre as formas holo (B, código PDB 5G4C) e apo (C, 

código PDB 3ZGO). Substratos oriundos da estrutura holo inseridos na forma apo por sobreposição. 

Proteínas representadas em superfície transparente e ligantes em bastão. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na avaliação do modelo de TbSir2rp1 de menor energia (Figura 8A) gerado pelo 

software Modeller, apenas um de seus resíduos foi identificado fora de regiões favoráveis ou 

aceitáveis no gráfico de Ramachandran pelo servidor WHATCHECK. No gráfico de 

Ramachandran, são representados os ângulos diedrais Φ (phi) e Ψ (psi) de cada aminoácido 

presente na estrutura tridimensional de uma proteína. Os aminoácidos se aglomeram, em geral, 

nesta representação em regiões específicas, a depender da estrutura secundária que constituem. 

Os ângulos diedrais são dependentes dos resíduos vizinhos em relação ao aminoácido que é 

analisado, sendo a prolina o aminoácido que mais influencia os ângulos diedrais dos resíduos 

vizinhos. O ASP329 se encontra exposto ao solvente na região C-terminal. As duas regiões 

terminais não foram descritas até o momento como relevantes para o processo catalítico ou 

contribuir para a estabilidade da estrutura terciária. Ademais, a maioria das estruturas 



cristalizadas de Sir2 não possui essa região determinada, nem as regiões N e C terminais, devido 

à indefinição nos mapas de densidade eletrônica pela mobilidade intrínseca dessas regiões. Ao 

avaliar o modelo de menor energia de TcSir2rp1 (Figura 8B), quatro resíduos diferentes de 

glicina foram identificados fora dos intervalos aceitáveis dos ângulos φ e ψ no gráfico de 

Ramachandran. Dois deles, GLU331 e H351, encontram-se em mesma situação conjuntura que 

o ASP329 da outra enzima, são resíduos expostos ao solvente e localizados na região C-

terminal. A VAL206 está localizada em uma das alças ligadas à dobra de Rossmann, porém 

distante do sítio catalítico. Por fim, o resíduo HIS53 se encontra na alça que participa da 

movimentação de fechamento do sítio catalítico e é vicinal a uma prolina (PRO52), sugerindo 

que estes ângulos diedrais não esperados possam ser consequência do favorecimento aos demais 

resíduos da alça para manterem a conformação fechada (holo). Como os quatro resíduos estão 

explicitamente expostos ao solvente, encontram-se em alças e não participam diretamente da 

cavidade do sítio catalítico, essa não-concordância com os intervalos de aceite teve importância 

minimizada. 

A análise de átomos não expostos ao solvente (buried atoms) identificou que ambos 

modelos possuem mais resíduos do que o esperado para estruturas do mesmo tamanho. A 

excessiva quantidade de átomos nesta condição nestes modelos se deve às longas alças 

encontradas nas sirtuínas-2, que foram classificadas como regiões de desordem por diferentes 

algoritmos, estando de acordo com o padrão já identificado na literatura de que serinas 

sequenciais (TbSir2rp1 – NLERVGGRMFRFPTDRTPNFRASSYRLSTGNGNGSKISSGD 

SSSSSSVDGYDQFTLAENDETGVLR e TcSir2rp1 – NLERVGGAMFRFPTDEPTLN 

SFSRNHTGNSHSSSNSSSSSSSSSSDGYSQFANHAADAGGICR) são capazes de 

desestabilizar α-hélices e folhas-β.146 

Os demais parâmetros estereoquímicos, como ângulos diédricos ômega e chi, ângulos e 

comprimentos de ligações, além de contatos estéricos como dentro dos intervalos de aceite. 

Na análise comparativa QMEAN, a qualidade local dos modelos, com exceção às 

regiões N e C-terminais e da grande alça, foi acima da média (entre 0,60 e 0,80, sendo 0,0 e 1,0 

os valores mínimo e máximo, respectivamente). A qualidade global dos modelos gerados foi 

idêntica, 0,57 ± 0,05. Ao submeter os moldes à mesma análise, foram obtidos resultados 

superiores (qualidade global de 0.88 ± 0,05 para ambos). A pontuação atribuída abrange 

parâmetros como potenciais de ângulo de torção, potenciais de interação entre Cβ e todos os 

átomos constituintes de cada resíduo, potencial de solvatação, acessibilidade do solvente e 

concordância entre estrutura secundária predita e observada.112 Como observado na análise de 

buried atoms no servidor WHATCHECK, a grande alça é reduz ao valor de pontuações que 



considerem este fator. Adicionalmente, a presença de aminoácidos hidrofóbicos para a 

interação proteína-proteína147 na superfície da longa alça também é penalizada. Em diferentes 

cristais, foi observado que esta alça foi estabilizada durante o empacotamento em interação com 

a própria Sir2 ou com outro monômero presente na mesma célula unitária do cristal (códigos 

PDB 3ZGV, 4RMJ, 5D7O e 5MAR, por exemplo). Ao considerar que os moldes não possuem 

as regiões e C-terminais nem a longa alça, torna-se evidente a qualidade dos modelos 

construídos. 

A geração dos modelos de estrutura terciária de Sir2rp1 por modelagem comparativa foi 

considerada bem-sucedida. Os resultados obtidos demonstraram como os modelos são robustos 

para as subsequentes análises deste trabalho. 

 

Figura 8 – Modelos de estruturas terciárias de Sir2rp1 parasitárias 

A 

 

B 

 

Modelos selecionados de TbSir2rp1 (à esquerda) e TcSir2rp1 (à direita). As sequências de resíduos preditas 

como regiões de desordem pela análise consenso foram coloridas em preto. Os resíduos identificados como 

outliers no gráfico de Ramachandran foram representados como bastões vermelhos (329ASP na TbSir2rp1 e 

HIS53, VAL206, GLU331 e H351 na TcSir2rp1). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.2. ESTUDO DO SÍTIO CATALÍTICO DOS ALVOS PARASITÁRIOS E ORTÓLOGO 

HUMANO 

 

Com o objetivo de identificar aspectos dos sítios de catálise das hSir2 e Sir2rp1 a serem 

explorados para a identificação de inibidores potentes e seletivos, suas respectivas sequências 

e estruturas terciárias foram avaliadas. 

O levantamento de estruturas de hSir2 no PDB resultou em 31 estruturas. sendo 2 

enzimas livres e 29 complexos (Figura 9). Tais complexos formados pela hSir2 apresentavam, 



como ligantes, inibidores e/ou seus substratos, peptídeo contendo lisina (e compostos 

derivados) e NAD+ (e derivados). Todos os inibidores avaliados eram não-covalentes e 

competitivos em relação a um dos substratos, enquanto não-competitivos em relação ao 

segundo substrato. Quanto às Sir2 de parasitas, não há depósito de estruturas de organismo do 

gênero Tripanosoma nos bancos de dados de estruturas disponíveis, porém foram encontradas 

a Sir2rp1 de Leishmania infantum em complexo com peptídeo acetilado (código PDB 5OL0) e 

a Sir2A de Plasmodium falciparum cepa 3D7 em complexo com monofosfato de adenosina 

(código PDB 3JWP) e com NAD+ e peptídeos acilado (códigos PDB 3U3D e 3U31). 

 

Figura 9. Levantamento das estruturas de sirtuína-2 humana  

disponíveis no banco de dados Protein Data Bank 

 

O agrupamento foi feito conforme a presença (ou não) de substrato(s) e/ou inibidor no complexo 

formado. Os códigos alfanuméricos se referem aos códigos PDB das estruturas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise dos complexos mostrou notória plasticidade do sítio de catalítico da Sir2 

humana em função da complexação com os substratos e/ou inibidores. O agrupamento dos 

complexos (Figura 9) viabilizou a extração de informações relevantes sobre as interações 

proteína-ligante, conforme resultados expostos a seguir. Para facilitar sua caraterização, foi 

adotada neste trabalho a divisão do sítio catalítico em seis sub-regiões conforme proposto por 

Swyter e colaboradores (Figura 10).148 A preservação do sítio catalítico nas Sir2 nos diferentes 

organismos sugere que estas regiões também possam ser observadas nas enzimas parasitárias. 

  



Figura 10 – Divisão do sítio ativo da Sir2 humana em seis sub-regiões 

 

Divisão do sítio ativo da Sir2 humana (código PDB 4X3O) em seis sub-regiões conforme Swyter e 

colaboradores em duas perspectivas. A – sub-região A do sítio catalítico, B – sub-região B, C – sub-

região C, C-ext – extensão da sub-região C, Ac-K – sub-região correspondente à lisina acetilada do 

substrato peptídico, sele – sub-região que proporciona seletividade frente às outras sirtuínas humanas. 

Fonte: Adaptada de SWYTER148. 

 

Para definir quais os resíduos-chave para o desenvolvimento de inibidores de Sir2 

parasitárias, foram adotados dois critérios. O primeiro foi identificar os resíduos que (i) tanto 

interagem frequentemente com ligantes, transferindo o conhecimento acerca do sítio catalítico 

da enzima humana, que possui informações estruturais provenientes de cristalografia por 

difração de raio-X, à enzima parasitária; (ii) quanto possuem maior potencial a contribuir 

significativamente à interação alvo-ligante para otimizar a eficiência do ligante. E o segundo 

critério foi identificar os aminoácidos nas proteínas parasitárias que possuam cadeias laterais 

com características físico-químicas diferentes dos correspondentes na enzima humana 

(tamanho e/ou polaridade) de maneira a favorecer a seletividade pelas sirtuínas dos patógenos 

à humana. 

Como forma de reconhecer os resíduos que frequentemente interagem com ligantes, os 

29 complexos foram avaliados pelo script de reconhecimento de interações do software 

Discovery Studio Visualizer (Figura 11A). Os resíduos que se destacaram foram a F96 e a H187 

por interagirem com os diferentes ligantes em 29 e 25 dos complexos analisados, 

respectivamente. A alta frequência de interação se ocorre possivelmente por estarem na região 

central do sítio nas sub-regiões B e Ac-K, respectivamente. Em relação às propriedades dos 

aminoácidos, dentre os nove principais resíduos que interagiram mais frequentemente, oito são 

apolares e quatro aromáticos, sugerindo o caráter predominante da cavidade. Outro achado 

notável é o fato de haver sete fenilalaninas entre os primeiros 18 resíduos.  
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A seguir, as estruturas foram avaliadas pelo servidor FTMap à procura de regiões do 

sítio de ligação com elevada contribuição na energia livre de formação de complexos (ΔGbinding) 

(hot spots).121 A prática disponível na literatura recomenda que se use apenas a forma apo das 

proteínas investigadas para evitar que os hot spots sejam determinados em função da mudança 

conformacional induzida por ligantes específicos. Entretanto, foram utilizadas estruturas 

proteicas oriundas de complexos juntamente com as estruturas apo, pois o sítio catalítico das 

Sir2 sofre diversas mudanças conformacionais significativas induzidas pelos diferentes ligantes 

que formam os complexos. A conformação da forma apo deixa de ser aberta e passa à 

parcialmente aberta (apenas um dos substratos), fechada (complexo ternário) e uma variação 

da fechada quando complexado com os inibidores da classe SirReal (Sirtuin-rearranging 

ligand, SirReal).86,144,149 Assim, estruturas representantes das diferentes conformações foram 

avaliadas quanto a como as mudanças conformacionais induzidas pela interação com diferentes 

ligantes poderiam influenciar a exposição de hot spots. Nas diferentes conformações analisadas, 

as sondas se concentraram nas sub-regiões Ac-K e C do sítio catalítico. Assim, os resultados 

sugerem que, independente da conformação do sítio em questão, novos ligantes tenderão a ser 

competitivos em relação a ao menos um dos substratos, peptídico acetilado ou NAD+, apesar 

do sítio apresentar plasticidade para acomodar pequenas moléculas além destes substratos 

endógenos. Na figura 11B, os resíduos foram agrupados conforme a frequência com que 

integravam hot spots. Dos sete amino ácidos mais representativos, seis apresentavam caráter 

apolar e cinco eram aromáticos, reforçando a importância evidenciada na última análise dos 

aminoácidos com essas duas características na interação de ligantes com o sítio catalítico. 

Empregando os resultados das duas análises realizadas, os resíduos correspondentes ao 

quartil superior de ambas foram selecionados para atender ao primeiro critério de 

desenvolvimento de novos inibidores (Figura 11C). A seleção compreendeu ao todo doze 

aminoácidos: H187, V233, F235 e V266 na sub-região Ac-K; F96, R97, I169 e D170 na sub-

região C; e, F119, F131, I232, F234 na sub-região C-ext. 

Para verificar se os aminoácidos selecionados pudessem estar relacionados a mutações 

ou polimorfismos, foram avaliadas as sequências das 31 estruturas de hSir2 estudadas até então. 

O alinhamento das indicou a ocorrência de apenas uma mutação na sub-região que proporciona 

seletividade frente às demais sirtuínas humanas, a substituição da L206 pela P206 em uma 

estrutura (código PDB 3ZGO) localizada no sítio que provê seletividade. Entretanto, tal 

mutação não se mostrou relevante uma vez que possuem cadeia lateral de mesmo caráter apolar 

e alifático. Além disso, na análise consenso dos cristais e hot spots não se destacou pelas 

interações em complexos nem como potencial resíduo para interações significativas. 



Por último, foi gerado o modelo farmacofórico baseado no sítio catalítico da hSir2 para 

identificar propriedades estereoeletrônicas-chaves para a inibição do alvo (Figura 12). Os 

modelos gerados com base nos diferentes complexos convergiram em cinco características. Em 

Ac-K, as características hidrofóbica e de doação ligação de hidrogênio foram identificadas; 

sendo a primeira coincidente às coordenadas dos carbonos β, γ e δ das lisinas aciladas em 

diferentes complexos, e a segunda coincidente ao nitrogênio do grupo carbamoil e próxima à 

carbonila da V233 (a 2,8 Å e 170,9°), resíduo destacado pelas duas análises prévias. Em C, duas 

características foram encontradas, uma de doação de ligação de hidrogênio próxima à carbonila 

da P94 (a 2,2 Å e 163,9°), e uma híbrida de ligação de hidrogênio (doação e aceitação) próxima 

ao nitrogênio δ da H187 (a 3,8 Å), de conhecida importância na catálise e previamente 

identificada pela análise consenso72, e à carbonila da cadeia principal da Q167 da sequência T-

Q-N-I-D (166-170) (a 3,5 Å e 140,3°), sequência conhecida por ser conservada, que estabelece 

ligações de hidrogênio com diversos ligantes150, como o agente precipitante butan-2,3-diol 

(código PDB 5DY5) e grupo carbamoil do NAD+ (código PDB 4RMG). Nos complexos em 

que o ligante acessava o bolso de seletividade, a indução conformacional passou a estar 

disponível para mapeamento pelo servidor CavityPlus. Assim, foram incluídas características 

lipofílicas no modelo farmacofórico próximas às cadeias laterais dos resíduos F131, Y139, I169 

e F190, além de corresponder às coordenadas de grupos apolares de ligantes cocristalizados 

como 2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina (código PDB 5YQL-O), 2,4-bis(2-metilbutan-2-

yl)fenoxila (código PDB 5Y0Z) ou 4-metoxinaftalen-1-il (código PDB 5MAT). 

 

Figura 12 – Modelo farmacofórico baseado no sítio catalítico da Sir2 humana 

 
Características representadas em esferas sólidas: verde – hidrofóbica, ciano – híbrida de ligação de 

hidrogênio, azul – doação de ligação de hidrogênio. 

Fonte: Elaborada pelo autor 



Para iniciar a avaliação da correspondência dos sítios de catálise entre hSir2 e as Sir2rp1, 

foi feito o alinhamento das respectivas sequências. Considerando inicialmente os 12 resíduos 

selecionados por meio da análise consenso, 11 destes eram idênticos nas proteínas humana e 

parasitárias. O único resíduo divergente foi a V185 presente em ambas as Sir2rp1 em posição 

equivalente à I232 humana. Apesar de ambos resíduos apresentarem cadeia lateral apolar e 

alifática, o volume delas difere, sendo a isopropila presente na valina menor do que a sec-butila 

presente na isoleucina. Desta forma, o impedimento estérico nesta região pode ser explorado 

no desenvolvimento de novos inibidores de modo a promover seletividade favorável a inibição 

da enzima parasitária. Como análise complementar, foi feito o alinhamento de 12 sequências 

de TbSir2rp1 e de 22 de TcSir2rp1 disponíveis nas bases de dados TriTrypDB, Uniprot e NCBI 

e não houve qualquer mutação em nenhum dos 12 resíduos. 

Entretanto, para identificar aqueles que pudessem contribuir com o aumento de 

seletividade, a gama de aminoácidos a serem comparados foi ampliada. Optou-se por esse 

estudo pois, para essa finalidade, resíduos em posições equivalentes devem possuir 

propriedades discordantes (tamanho, polaridade e pKA), não sendo relevante se integram hot 

spots ou interagem frequentemente com ligantes. Considerando todos os aminoácidos que 

interagiram com os ligantes dos complexos avaliados, foi possível encontrar divergências 

estruturais adicionais. Os resíduos da hSir2 avaliados, os resíduos correspondentes nas Sir2rp1 

e suas respectivas localizações foram dispostos na tabela 2. 

Considerando que desenvolver um inibidor enzimático com estrutura similar à estrutura 

do NAD+ resultaria em um composto extremamente promíscuo que poderia desencadear 

diversas reações adversas, já que o NAD+ está envolvido em numerosos processos bioquímicos, 

foram descartados quaisquer resíduos das sub-regiões A e B (interação com a subestrutura 

ADP-ribose do NAD+). As A71 e as V185 parasitárias que correspondem às I118 e I232 

humanas, respectivamente, em C-ext, e as G126 parasitárias correspondente à T171 humana no 

bolso de seletividade favorecem o emprego de grupos volumosos na etapa de crescimento dos 

fragmentos em função das cadeias laterais serem menores. Em posição equivalente à I213 

humana, (bolso de seletividade), há a T166 na enzima de T. brucei e a S166 na enzima de T. 

cruzi, tornando oportuno também o emprego de grupos de maior volume e adicionalmente polar 

e/ou com grupos HBA/HBD. No bolso de seletividade da TbSir2rp1, há ainda a divergente Y98 

na posição que equivale a F143 humana que também favorece o uso de grupo polar e/ou 

HBA/HBD.  



Tabela 2 – Relação de aminoácidos divergentes entre  

enzimas Sir2 humana e Sir2rp1 parasitárias. 

HsSir2 TbSir2rp1 TcSir2rp1 Localização 

A290 V241 V241 A 

E323 D310 D305 A 

I285 F237 F237 A 

K287 L239 L239 A 

S90 A43 A43 A 

T89 V42 V42 A 

Q267 H219 H219 Ac-K 

S238 N191 S191 Ac-K 

L103 L56 I56 C 

I232 V185 V185 C-ext 

I118 A71 A71 C-ext 

A135 L88 V88 Sele 

F143 Y98 F98 Sele 

I213 T166 S166 Sele 

L134 I87 I87 Sele 

L206 I159 I159 Sele 

T171 G126 G126 Sele 

Y139 W94 W94 Sele 

HsSir2 – enzima Sir2 humana, TbSir2rp1 – enzima 

Sir2rp1 de Trypanosoma brucei, TcSir2rp1 – enzima 

Sir2rp1 de Trypanosoma cruzi, A – sub-região A do 

sítio catalítico, B – sub-região B, C – sub-região C, 

C-ext – extensão da sub-região C, Ac-K – sub-região 

correspondente à lisina acetilada do substrato 

peptídico, sele – sub-região que proporciona 

seletividade frente às outras sirtuínas humanas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme exposto, doze resíduos foram sugeridos de maneira convergente por 

diferentes análises para o desenvolvimento de inibidores enzimáticos potentes (Figura 13A) e, 

para prover seletividade entre o par de alvos parasita/hospedeiro, foram identificados cinco 

(Figura 13B). Assim, torna-se evidente como as informações geradas podem auxiliar no 

desenvolvimento de novos compostos mais potentes e seletivos. 

  



Figura 13 – 12 resíduos identificados pela análise consenso para seleção de inibidores 

potentes e cinco resíduos a serem explorado para aumento de seletividade 

A 

 

B 

 

A – Sítio catalítico com os 12 

resíduos selecionados pela análise 

consenso, com destaque para a 

I232 que corresponde à V185 nas 

Sir2rp1. B – Cinco resíduos em na 

hSir2 (vermelho) que não possuem 

correspondência nas Sir2rp1 e 

embasariam estudos de 

seletividade em relação à hSir2. 

Fonte: Figura elaborada pelo autor. 

 

4.3. OBTENÇÃO DAS ENZIMAS SIRTUÍNA-2 PARASITÁRIAS E ESTUDO 

CINÉTICO 

 

A princípio, o mesmo procedimento de obtenção foi aplicado para ambas as Sir2rp1. 

Para confirmação do processo transformação do sistema de expressão E. coli BL21 (DE3) com 

o emprego do plasmídeo, foi clonado no mesmo plasmídeo o gene responsável pela resistência 

ao antimicrobiano canamicina. Desta forma, apenas as bactérias transformadas permanecem 

viáveis ao utilizar este antimicrobiano na composição do meio de cultura. A cepa de E. coli 

BL21 DE3 é usualmente empregada para obtenção de proteínas recombinantes, porque são um 



sistema versátil de expressão. Nele, há uma cópia do gene da T7 RNA polimerase de 

bacteriófago que, após a adição de IPTG, um análogo não-metabolizável da lactose, ao meio de 

cultura, induz expressão desta polimerase. Assim, a transcrição de genes clonados após o 

promotor T7 é induzida e a subsequente tradução da proteína ocorre.151 Entretanto, ao final da 

etapa de centrifugação, foi detectada excessiva perda de TcSir2rp1 produzida no resíduo 

precipitado. Por outro lado, a TbSir2rp1 foi obtida com sucesso ao final do protocolo 

inicialmente adotado (Figura 14A).  

Foi adotado, assim, um segundo método para a expressão e obtenção da TcSir2rp1. A 

cepa de E. coli BL21 foi substituída pela cepa ArticExpress62, uma vez que esta cepa possui 

chaperonas, proteínas que auxiliam em baixas temperaturas o enovelamento de proteínas 

recombinantes que formam agregados na sua ausência.152 Após essa mudança, a TcSir2rp1 foi 

obtida de forma solúvel, sendo observada na fase sobrenadante pós-centrifugação. Para 

purificação, realizou-se procedimento adicional ao uso da resina de Ni-NTA (Figura 14B). 

Devido à mudança no processo, fez-se então necessária uma etapa complementar para remoção 

dessas proteínas adicionais, chaperonas, e demais substâncias remanescentes, a cromatografia 

de troca iônica em coluna MonoQ® 5/50 (de troca aniônica) com gradiente de 0 - 1 M de NaCl 

(Figura 13C-D). 

O processo de expressão e purificação de ambas enzimas foi avaliado como bem-

sucedido. Ademais conclui-se que a TbSir2rp1 foi obtida com procedimento mais conveniente, 

por requerer menos etapas, menor gasto de recursos e prover maior rendimento. Para a 

TcSir2rp1 o mesmo não foi possível uma vez que foram necessárias chaperonas para auxiliar o 

enovelamento e aumentar a fração de enzima solúvel e, como consequência, a etapa adicional 

de purificação também se fez necessária.  



Figura 14 – SDS-PAGE e cromatograma referentes às etapas de 

 expressão e purificação das enzimas Sir2rp1 parasitárias 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

SDS-PAGE referente às etapas de expressão e purificação das enzimas TbSir2rp1 (A) e TcSir2rp1 (B). 

i – antes da indução por IPTG, ii – após a indução por IPTG, iii – fração solúvel após sonicação, iv – 

pellet após a sonicação, v – fração que não adsorveu à resina de níquel Ni-NTA, vi – eluição com solução 

de imidazol a 20 mM, vii – a 40 mM, viii – a 60 mM e ix – a 300 mM. C – Cromatograma da purificação 

de TcSir2rp1 por troca iônica em coluna MonoQ e gradiente de concentração do tampão contendo 1 M 

de cloreto de sódio (linhas continua e pontilhada, respectivamente). D – SDS-PAGE de frações referentes 

ao pico da TcSir2rp1 da troca iônica mostrada em B. x, xi, xii, xiii e xiv – frações eluídas da coluna 

MonoQ correspondente ao tempo de eluição da TcSir2rp1, xiv – amostra do restante eluído da coluna. 

Setas pretas indicam as proteínas recombinantes e setas brancas os padrões de massa molecular. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4. ESTUDO CINÉTICO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DAS SIRTUÍNAS-2 

PARASITÁRIAS 

 

Após a obtenção das Sir2rp1 parasitárias, procedeu-se a triagem das condições do ensaio 

de inibição enzimática. O intuito desta etapa foi identificar as concentrações adequadas de cada 

substrato (NAD+ e SP) e a duração de incubação do ensaio, na qual a formação de produto fosse 

suficiente para que a razão sinal-ruído fosse grande o suficiente para garantir a clareza da leitura 

dos sinais. 



Inicialmente, para a determinação da duração, a concentração de ambos os substratos 

foi mantida alta (NAD+ a 600 µM e SP a 500 µM) em relação à concentração de enzima (1 µM) 

para monitorar o consumo dos mesmos (Figura 15A). Após 2,5 horas de monitoramento, taxa 

de remoção do grupo acetila do substrato peptídico se manteve linear (r²=0,94 e 0,97 para 

TbSir2rp1 e TcSir2rp1, respectivamente) e, após uma hora de reação, a relação sinal-ruído foi 

de aproximadamente 130:1 e 60:1 para TbSir2rp1 e TcSir2rp1, respectivamente, garantindo 

que os sinais de fluorescência lidos como consequência da emissão pela clivagem do SP não 

poderiam ser confundidos com ruídos atribuídos à técnica de medição. Para contornar o baixo 

rendimento de obtenção de TcSir2, foi decidido que, com base no resultado exposto, seria 

suficiente utilizar o dobro do tempo de incubação (duas horas) e apenas metade da quantia de 

enzima seria necessária (0,5 µM) para os testes e ensaios subsequentes.153 A fim de padronizar 

os tempos de incubação, o período de duas horas foi igualmente escolhido para os ensaios contra 

TbSir2rp1. 

Para determinar a concentração dos substratos a serem empregadas nos ensaios, a 

determinação dos valores de KM dos substratos se fez necessária (Figuras 15B e 15C). As 

constantes determinadas para a TbSir2rp1 não possuem paralelo com valores encontrados na 

literatura (substrato peptídico com KM de 65 µM e NAD+ de 42 µM) por ter sido empregado 

substrato peptídico diferentes dos até então utilizados154. Apesar dos valores determinados 

estarem na mesma unidade logarítmica dos valores encontrados na literatura (substrato 

peptídico p53 com KM de 14 µM e NAD+ de 38 µM) TcSir2rp1)78, pode-se observar que a curva 

obtida no ensaio de determinação da constante KM com TcSir2rp1 e concentrações de SP não 

reproduziram o comportamento da curva de Michaelis-Menten esperado, isto é, o aumento da 

concentração de substrato provocar crescimento linear da velocidade até que um platô seja 

atingido. Duas prováveis causas podem justificar este achado: a primeira seria a agregação das 

moléculas de SP, problema recorrente em ensaios com substâncias de natureza peptídica,155 

enquanto que a segunda seria esse substrato agir como inibidor em concentrações elevadas, ao 

se ligar ao complexo ternário (TcSir2rp1-NAD+-SP) já formado.153,156 Para confirmar estas 

hipóteses, seria ideal realizar experimento para determinar concentração de agregação crítica 

do substrato por espalhamento dinâmico de luz (dynamic light scattering, DLS),157,158 assim 

como identificar um possível segundo sítio de ligação por meio de estudos estruturais por crio-

microscopia eletrônica159, cristalografia por difração de raio-X160 ou ainda por espectroscopia 

por ressonância magnética nuclear161.  



Figura 15. Determinação da duração dos ensaios de inibição enzimática e das constantes KM 
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A – Monitoramento da atividade enzimática em 

função do tempo; B, C – KM Determinação de 

KM para ambos os substratos das sirtuínas 

(NAD+ e substrato peptídico acetilado, SP). 

Dados da sirtuína-2 de Trypanosoma brucei em 

cinza e T. cruzi em preto. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Considerando-se os gráficos de velocidade de catálise em função da concentração de 

substrato, as concentrações de NAD+ e SP foram estabelecidas em 100 e 50 µM, 

respectivamente. Essas concentrações foram escolhidas por corresponderem ao seguimento 

linear dos respectivos gráficos de velocidade em função da concentração de substrato, 

indicando que as enzimas não estavam saturadas pelos substratos e estariam susceptíveis à 

formação de complexo com os fragmentos moleculares. 

Apesar de haver na literatura cristais de Sir2 nos quais há mais de uma cadeia na mesma 

cela unitária, resultados de BN-PAGE e cromatografia de exclusão molecular (size exclusion 

chromatography) indicam a existência de Sir2 em solução apenas na forma monomérica.144 

Assim, estudos de comportamento cooperativo de sítios de ligação das Sir2rp1 foram 

descartados neste estudo. 

Na presente etapa, as concentrações dos substratos SP e NAD+ foram determinadas para 

os ensaios de inibição com base nas respectivas constantes KM determinadas 



experimentalmente. De maneira conveniente, o baixo rendimento do processo de obtenção de 

TcSir2rp1 foi sanado pela escolha de maior duração do tempo de incubação. 

 

4.5. TRIAGEM IN VITRO DE FRAGMENTOS MOLECULARES 

 

As diferentes etapas da triagem in vitro de fragmentos moleculares descritas a seguir 

tiveram como finalidade identificar aqueles que fossem promissores para a campanha de 

fragmento ao composto líder (fragment to lead, F2L). 

Usualmente, estudos de triagem em larga escala de compostos similares a fármacos são 

realizados empregando concentrações na faixa micromolar, enquanto que triagens de 

fragmentos são realizadas nas faixas de sub-milimolar e milimolar.95,162–165 Esta diferença é 

consequência da baixa potência de fragmentos moleculares estar associada à baixa 

complexidade estrutural. Desta forma, a triagem em concentração única da biblioteca de 

fragmentos do presente trabalho foi feita à concentração de 500 µM, de maneira que a 

concentração seja baixa o suficiente para reduzir possíveis contratempos associados à baixa 

solubilização de compostos, mas alta o suficiente para garantir que haja inibição das Sir2rp1. 

O critério de ao menos 50% de atividade inibitória a 500 µM para classificação de um 

fragmento como promissor (hit) foi baseado em três preceitos. O primeiro foi aumentar a 

diversidade estrutural dentro da lista de hits, tanto de esqueletos moleculares, quanto de grupos 

substituintes. Assim, será possível identificar padrões estruturais que se relacionem com a 

variação da atividade inibitória da coleção de compostos. O segundo foi aumentar a diversidade 

de compostos promissores já relatados na literatura contra Sir2rp1 parasitárias, expandindo as 

possibilidades de planejamento de novas séries de candidatos a fármacos antiparasitários. Por 

fim, o terceiro foi selecionar fragmentos com concentração em que promove metade da sua 

atividade inibitória máxima (IC50) próximo a 500 µM ou menor. Considerando a triagem de 

fragmentos contra diferentes enzimas, estes valores rotineiramente se encontram na faixa de 

(sub)milimolar.166 Desta forma, o ponto de partida da fase F2L terá como início níveis de 

potência mais atraentes. 

Os resultados da triagem inicial contra TbSir2rp1 e TcSir2rp1 foram resumidos na 

Figura 16. As elevadas taxas de hits de 17% e 36%, respectivamente, e o fato de 11 fragmentos 

terem apresentado resultados promissores para ambos os alvos, evidenciam a versatilidade da 

abordagem baseada em fragmentos moleculares contra alvos ainda pouco explorados.96 O 

sucesso da triagem se deu não apenas pela potência dos compostos, mas também pelos novos 

esqueletos moleculares descobertos. Dentre os 11 hits, foram identificados oito esqueletos 



moleculares distintos, sendo que somente dois deles corresponderam como subestrutura de ao 

menos um dos 1916 compostos presentes no banco ChEMBL27 com atividade inibitória 

reportada contra a hSir2. Os esqueletos fenil-piperazina e quinolin-2(1H)-ona (Figura 16B) 

faziam parte da estrutura de treze e um dos compostos mencionados, respectivamente. Por fim, 

a hipótese de que um mesmo inibidor enzimático pudesse inibir os alvos de dois parasitas 

distintos foi validada pelo fato de haver fragmentos promissores (hits) contra ambas as Sir2rp1s. 

 

Figura 16 – Resultados da triagem em concentração única e exemplos de fragmentos promissores 

A 

 

B 

  

 

 

A – Resultados da triagem em concentração única contra ambas as sirtuínas-2 parasitárias.  

B – Exemplos de fragmentos moleculares que se destacaram contra ambos os alvos investigados. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base nas curvas de concentração-resposta geradas para a determinação de IC50 

(Figura 17), os valores dos coeficientes de Hill (nH) foram empregados para avaliar se a 

inibição de cada composto foi causada por inibição específica devido à interação com o sítio de 

ligação ou se foi causada por inibição inespecífica via agregação. Ao ser atingida a 

concentração crítica de agregação, os compostos agregantes formam coloides que adsorvem na 

superfície proteica, levando à desnaturação das proteínas do sistema.167 Devido à desnaturação, 

a atividade enzimática cai drasticamente durante os ensaios de inibição, que é caracterizada por 

elevada inclinação da curva de concentração-resposta (i.e., valores nH acima de 1,5).168–170 

Cinco dos seis compostos avaliados apresentaram nH próximo a 1, valor esperado para 

inibidores de alvos monoméricos. O único composto com valor de nH mais elevado (1,77), o 

fragmento 3, apresentou elevada margem de erro nas medições na região central da curva, 

sugerindo que o nH elevado foi consequência de erro experimental em vez de inibição via 

agregação.171 



Com os hits da triagem inicial contra as duas enzimas selecionados, foi feita a 

determinação de IC50 contra a TbSir2rp1 e o cálculo da eficiência de ligante (Figura 17). Quatro 

desses compostos se mostraram potentes pelos seus respectivos IC50 abaixo de 100 µM e cinco 

deles apresentaram interessante relação entre potência e quantidade de átomos pesados , por 

apresentarem valores de LE acima de 0,30. O fragmento 1 foi o de maior destaque por 

apresentar o maior valor de LE, juntamente com o fragmento 6, e foi o mais potente da 

biblioteca, com IC50 de 17,8 µM. 

 

Figura 17. Curvas concentração-resposta dos fragmentos promissores contra TbSir2rp1 

 

A eficiência de ligante (ligand efficiency, LE) foi calculada a partir do IC50 em substituição ao KD.  

Fonte: Elaborada pelo autor 

  



Para o estudo inicial de otimização, os hits contra ambos os alvos, fragmento 1 e 2, 

foram selecionados. Apesar da potência ser fundamental na escolha do fragmento a ser 

submetido ao fluxo F2L, a seleção leva em consideração também a viabilidade de sintetizar 

coleções de compostos análogos e priorizar determinadas subestruturas que estejam de acordo 

com conhecimento prévio acerca do alvo ou ligantes conhecidos.166,172 O fragmento 1 foi 

selecionado por diversos motivos: (i) foi o composto mais potente da biblioteca triada e (ii) com 

maior valor de LE determinado; (iii) apresenta as subestruturas hidroxi-naftil e 2-amino-tiazol, 

assim como diferentes inibidores de hSir2 (salermida e cambinol)173 e inibidores da classe 

SirReal149, respectivamente; e, (iv) e por ter sido previamente reportado como tripanocida 

contra T. brucei em ensaios in vitro, porém sem atividade em modelo in vivo na dose máxima 

tolerada.174 Enquanto o fragmento 2 (i) teve IC50 abaixo de 100 µM; (ii) é obtido conveniente 

por rota sintética em duas etapas e purificação por recristalização; e, (iii) baixa citotoxicidade 

in vitro contra células de pulmão humano linhagem WI-26VA-4 (CC50 = 226 µM). Devido às 

diferentes estruturas e procedência sintética dos dois compostos, os estudos foram consistiram 

em diferentes estratégias, porém aplicando a mesma abordagem de submeter compostos 

similares aos ensaios de inibição enzimática.175 

O composto 1 foi submetido à simplificação molecular, gerando dois novos compostos, 

fragmentos 1.1 e 1.2 (Figura 18). Enquanto o primeiro não promoveu inibição na TbSir2rp1, o 

segundo apresentou IC50 = 80,9 µM (nH = 0,72) e LE = 0,37. A partir do 1.1, foram feitas mais 

duas modificações, um bioisosterismo clássico do grupo amino pelo mercapto, chegando ao 

fragmento 1.3 com IC50 = 125,0 µM (nH = 1,04) e LE = 0,54; e o retorno do grupo aceptor de 

ligação de hidrogênio, mas com adição do grupo hidrofóbico etil, chegando ao fragmento 1.4 

que não promoveu inibição enzimática. A partir de 1.2, foi feita a troca do grupo espaçante 

carbonila por uma amina secundária, obtendo-se o fragmento 1.5, que apresentou IC50 acima 

de 500 µM. Por fim, em busca para reposicionamento, 1.2 foi usado em triagem baseada em 

subestrutura, que obteve como resultado o fármaco anti-helmíntico mebendazol que apresentou 

IC50 = 121,1 µM (nH = 1,25) e LE = 0,24. 

Os testes com compostos similares ao 1 revelaram compostos com potência de mesma 

magnitude (IC50 igual a dezenas de micromolar), de mais fácil obtenção e maior versatilidade 

sintética, como 1.2, ou com LE substancialmente maior, como o 1.3. Conforme esperado, 

compostos com a mesma subestrutura de um hit tem sua LE reduzida, como observado na 

comparação entre 1.2 e o mebendazol (redução de 0,37 a 0,24). Com base nas vantagens 

mencionadas, 1.2 foi selecionado para o seguimento do trabalho. 

  



Figura 18 – Esquema de representação para exploração do espaço químico 

em torno do fragmento 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A exploração do espaço químico próximo ao fragmento 2 baseou-se na manutenção do 

esqueleto sulfonil-hidrazona com variação dos grupos a ele ligados, sendo originalmente os 

grupos 4-metilfenil e tiofen-2-il (Figura 17). Essa biblioteca de compostos (Tabela 3) foi obtida 

previamente em outro estudo do grupo (manuscrito aceito a ser publicado) a partir da síntese 

combinatória entre cloretos de aril-sulfonila e hidrazina, com posterior reação do intermediário 

com composto carbonílico (cetona/aldeído) aromático. Os compostos a serem testados foram 

escolhidos com base em modificações em três regiões diferentes: (I) substituição do cloreto de 

aril-sulfonila com outro substituinte na posição 4, (II) substituição do composto carbonílico por 

outro com diferente sistema aromático e possível adição do grupo metila no carbono carbonílico 

(caso reação com cetona), e (III) adição de grupo hidrofóbico no nitrogênio com hidrogênio 

ácido do grupo sulfonil-hidrazona. 22 compostos foram testados em concentração única a 100 

µM e, caso promovessem inibição de ao menos 50%. Dentre os compostos mais potentes da 

série, não houve consenso aparente dentre quais substituições na região I contribuíram 

positivamente com a atividade inibitória dos compostos. Isso se deve possivelmente ao fato de 

que grupo hidrofílico etanamida e os hidrofóbicos metila e cloreto não estarem próximos o 

suficiente de nenhuma região da cavidade a ponto de estabelecer interações, sugerindo que tal 

ponto de modificação na estrutura do hit pudesse ser utilizada para introdução de grupo 

espaçante e, por conseguinte, expansão da estrutura do fragmento. As substituições na região II 

presentes nos análogos mais potentes convergiram para grupos heterocíclicos aromáticos de 



cinco ou seis átomos (tiofeno, furano, pirrol e benzeno) com aceptores de ligação de hidrogênio 

como substituintes em alguns dos análogos, dando indícios de que substituintes maiores nessa 

posição não fossem adequados, como o benzo[d][1,3]dioxol-5-il e o 1H-indol-3-il. E, na região 

III, a única modificação avaliada, que foi a adição de um grupo benzila ao hit da triagem inicial, 

contribuiu para que o análogo apresentasse potência abaixo do patamar de 100 µM. 

Adicionalmente, foram avaliados os fármacos antimicrobianos sulfametazina e sufametoxazol, 

como estratégia para possível reposicionamento. Enquanto o primeiro fármaco apresentou 

atividade na triagem em concentração única, porém sem consistência e/ou reprodutibilidade nos 

testes de determinação de IC50; o segundo não promoveu nenhuma inibição da TbSir2. 

 

Tabela 3. Atividade inibitória da série de sulfonil-hidrazonas similares ao fragmento 2 contra TbSir2rp1 

Composto Estrutura 

IC50 ou % 

de 

atividade 

enzimática 

a 100 µM 

Composto Estrutura 

IC50 ou % 

de 

atividade 

enzimática 

a 100 µM 

2 

 

77,9 µM 2.11 

 

59,4 ± 

13,6% 

2.1 

 

41,3 ± 

3,1% 
2.12 

 

59,9 ± 

2,7% 

2.2 

 

45,8 ± 

1,0% 
2.13 

 

67,7 ± 

1,7% 

2.3 

 

50,2 ± 

2,4% 
2.14 

 

68,9 ± 

0,7% 

2.4 

 

50,8 ± 

10,5% 
2.15 

 

69,0 ± 

0,9% 

2.5 

 

51,4 ± 

7,5% 
2.16 

 

69,8 ± 

5,6% 

2.6 

 

53,2 ± 

3,6% 
2.17 

 

75,1 ± 2,8 

% 

Continua  



Conclusão 

2.7 

 

53,8 ± 

0,7% 
2.18 

 

77,0 ± 

1,5% 

2.8 

 

55,7 ± 

4,6% 
2.19 

 

95,4 ± 

1,1% 

2.9 

 

55,8 ± 

2,5% 
2.20 

 

96,0 ± 

6,0% 

2.10 

 

56,4 ± 

3,4% 

sulfame-

tazina 
 

inconc. 

2.11 

 

58,8 ± 

3,0% 

sulfame-

toxazol 
 

sem 

inibição 

2.12 

 

59,0 ± 

6,4% 

As modificações nas regiões I, II e III foram 

destacadas em vermelho, bege e azul, 

respectivamente. Inconc, resultado inconclusivo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como última etapa da fase inicial de ensaios de inibição enzimática, foram determinados 

os mecanismos inibição do 1.2 frente aos dois substratos. No gráfico de Lineweaver-Burk 

(Figura 19A), são plotados o inverso da velocidade medida pelo inverso da concentração de 

substrato avaliado (por esse motivo o gráfico também é chamado de duplo-recíproco) em 

diversas concentrações de inibidor. Em cada um dos experimentos, as curvas interceptaram seu 

respectivo eixo y no mesmo valor, que corresponde ao valor máximo de velocidade (Vmáx). O 

valor inalterado de Vmáx, mesmo havendo variação da concentração de inibidor, caracterizou o 

mecanismo de inibição como competitivo para o SP e o NAD+.153 Com base nesses resultados 

e na divisão do sítio catalítico, concluiu-se que os resíduos que interagiriam com o 1.2 estariam 

na interface das sub-regiões Ac-K e C. Para investigar essa nova hipótese, foi feito o estudo de 

predição do modo de ligação para racionalizar os valores de potência determinados 

experimentalmente para os fragmentos 1.2 e 1.3, assim como o 1. Partindo do princípio que a 

simplificação molecular e o processo de fusão (merging) de fragmentos podem ser considerados 

o mesmo procedimento, mas em sentidos opostos, podemos considerar a simplificação 

molecular do 1, chegando a 1.2 e 1.3, equivalente à fusão desses dois, chegando ao 1. Assim, 

foi realizada a ancoragem molecular dos três fragmentos no modelo de TbSir2rp1 construído 

previamente para avaliar tal hipótese. 



A ancoragem molecular é uma técnica empregada para simular o modo de ligação, 

denominado como pose, entre moléculas. Normalmente, uma pequena molécula é ancorada em 

uma macromolécula, embora também haja ancoragem entre proteínas. Frequentemente aplicada 

no contexto de química medicinal, ela permite que sejam identificadas as potenciais interações 

entre compostos promissores e os alvos terapêuticos. Os resultados desta técnica consistem na 

geração dos supostos modo de ligação (denominado como pose) e na pontuação dos mais 

promissores. As poses são calculadas pelo uso de diferentes algoritmos de busca 

conformacional de pequenas moléculas (e.g., genético, de grade, Broyden-Fletcher-Goldfarb-

Shanno), a depender do software utilizado. Nesta etapa, as ligações rotacionáveis da pequena 

molécula são torcidas de forma a estabelecer interações intra e intermoleculares que reduzam a 

energia de formação do complexo ligante-alvo. Uma vez selecionadas as poses verossímeis, a 

pontuação é atribuída pelas chamadas funções de score por meio do reconhecimento de 

interações favoráveis e penalização das desfavoráveis. Em geral, a técnica apresenta como 

principal ponto forte a acurácia das poses em relação aos modos de ligação obtidos por técnicas 

como a cristalografia por difração de raios X. Por outro lado, como ponto a ser aprimorado, as 

funções de score ainda apresentam baixo poder preditivo, mesmo sendo capazes de atribuir 

pontuação para os diferentes tipos de interações atração eletrostática, ligações de hidrogênio, 

contatos apolares, solvatação e parâmetros entrópicos. 

As poses geradas para os dois fragmentos (Figura 19B-C) mais simples mostraram 

interações com os resíduos-chaves identificados previamente F49 e I169, que são equivalentes 

na hSir2 a F96 e I169, respectivamente. A sobreposição dos modos de ligação de ambos (Figura 

19D) corresponde ao modo de ligação predito para o 1 (Figura 19E), corroborando a suposição 

proposta. Adicionalmente, as interações preditas nos modos de ligação estiveram de acordo 

com potência observada nos ensaios in vitro. O 1.3 teve menor IC50 e interagiu com cinco 

pontos do sítio de catalítico via contatos apolares. O 1.2 apresentou IC50 intermediário e 

interagiu com seis pontos, sendo duas ligações de hidrogênio. Por fim, o 1 foi o mais potente e 

estabeleceu mais interações, três contatos apolares, duas interações-π e duas ligações de 

hidrogênio.  



Figura 19. Estudo do mecanismo de inibição do fragmento 1 e predição do modo de ligação 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

(A) Gráficos de Lineweaver-Burk para identificação do tipo de inibição da 4-aminobenzofenona em relação 

aos substratos peptídico acetilado (SP) e NAD+. Predição dos modos de ligação na TbSir2rp1 por 

ancoragem molecular dos fragmentos 1.2 (B), 1.3 (C), ambos sobrepostos (D) e do 1 (E), que poderia ser 

obtido pela fusão dos dois. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Finalizados os experimentos in vitro, o dimensionamento do espaço químico explorado 

durante triagem foi realizado pela distribuição de descritores químico e a quantidade de 



esqueletos moleculares presentes na biblioteca. Na figura 20A, os histogramas destacam que 

como esperado a maioria dos compostos testados se encontram dentro da regra dos 3. 

Avaliando-se o intervalo de cada descritor, é possível afirmar que em geral a biblioteca do 

estudo foi formada por estruturas com massa molecular de 200-300 Da, 1-3 grupos aceitadores 

de ligação de hidrogênio, 0-2 grupos doadores de ligação de hidrogênio, 2-3 ligações 

rotacionáveis, coeficiente de partição octanol-água entre 2-4, 10-20 átomos diferentes de 

hidrogênio, 1-3 anéis e predominantemente formados por carbonos insaturados. A baixa 

correlação nos gráficos de dispersão revela que não houve enviesamento na construção da 

biblioteca. As exceções à afirmação anterior são os gráficos em que massa molecular, 

quantidade de átomos diferentes de hidrogênio e coeficiente de partição octanol-água são 

plotados entre si por razões evidentes. A avaliação dos esqueletos moleculares reforça a 

variabilidade estrutural (Figura 20B). A diversidade de esqueletos em uma quimioteca é 

correlacionada com a sua diversidade funcional e diretamente ligada à taxa de sucesso nos 

diferentes projetos de desenvolvimento de novos candidatos a fármacos.176,177 Apenas dois 

esqueletos tiveram relevante frequência, o benzeno e o (E)-N'-(tiofen-2-

ilmetileno)benzenesulfonohidrazida (esqueleto do hit 2) constituindo 15 e 9 compostos, 

respectivamente. A alta frequência do primeiro é consequência da simplicidade estrutural dos 

fragmentos mais simples constituintes da biblioteca, como anilinas, fenóis e derivados de ácidos 

benzoicos. Já o segundo se justifica pelo uso de análogos do composto 2 durante o estudo de 

otimização deste fragmento. Os 83 esqueletos restantes tiveram frequência igual ou menor a 

cinco, dentre os outros 112 compostos triados.  

Desta forma, a triagem in vitro de fragmentos revelou resultados de grande valor, como 

compostos potentes e sinteticamente versáteis contra ambas Sir2rp1, confirmando a hipótese 

inicial sobre a viabilidade de um único inibidor ser utilizado contra ambos os alvos; exploração 

do espaço químico em torno dos dois principais hits (28 análogos triados); a sinergia entre 

resultados in vitro e in silico para a racionalização dos resultados de IC50, estratégia de 

simplificação molecular e localização dos fragmentos no sítio catalítico. 

  



Figura 20. Análise das propriedades estruturais e físico-químicas 

dos compostos avaliados na triagem in vitro 

 

Descrição do espaço químico explorado (A) e da quantidade de esqueletos moleculares avaliados (B) na 

triagem in vitro de fragmentos. MW – massa molecular, nHBA – número de grupos aceitadores de ligação 

de hidrogênio, nHBD – número de grupos doadores de ligação de hidrogênio, nRotB – número de ligações 

rotacionáveis, XLogP – coeficiente de partição octanol-água, HAC – número de átomos diferentes de 

hidrogênio, nRing – número de anéis, HybRatio – razão de carbonos com hibridização sp3 em relação ao 

total de carbonos sp2 e sp3. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  



4.6. ESTUDOS DE RELAÇÃO ESTRUTURA-ATIVIDADE DE INIBIDORES DE SIR2 

HUMANA E DE AGENTES TRIPANOCIDAS 

 

Os estudos de relação estrutura-atividade (structure-activity relationship, SAR) visam 

relacionar como variações na estrutura química de compostos levam à mudança na reposta 

biológica.178 A estrutura química dos compostos estudados é descrita, em geral, na forma de 

dois possíveis grupos de descritores químicos: propriedades físico-químicas (variáveis 

contínuas e discretas, como massa molecular e quantidade de átomos, respectivamente) ou 

informações estruturais (verificação se subestruturas estão presentes, chamadas de 

fingerprints).179 Após a conversão da estrutura química em valores numéricos, é feito uso de 

modelos estatísticos que correlacionam as variáveis independentes (descritores químicos) para 

que seja obtido o valor da variável dependente (atividade biológica). Nesse caso, como o estudo 

de SAR é quantitativo, recebe o nome de QSAR (quantitative structure-activity relationship). 

Porém, caso o estudo de SAR seja classificatório, é calculada a probabilidade de cada classe 

ser atribuída àquele conjunto de descritores.180 

Como forma de avaliar os dados disponíveis de compostos já testados contra hSir2, T. 

brucei ou T. cruzi, foi realizado estudo baseado em ligantes para construção de modelos 

preditivos classificatórios para essas três finalidades. 

O banco de dados do trabalho foi construído a partir dos dados de IC50 ou EC50 de 

ensaios fenotípicos de 623 e 4264 compostos químicos contra os parasitas T. brucei e T. cruzi, 

respectivamente, e de ensaios enzimáticos de 336 compostos contra hSir2 do banco de dados 

ChEMBL27. A proporção entre as classes potente:não-potente foi de aproximadamente 40:60 

para T. brucei, 60:40 para T. cruzi e 70:30 para hSir2. O uso de dados provenientes de diferentes 

formatos de ensaios se baseia no fato de que, dentro de um intervalo, a resposta desencadeada 

pelos compostos será convergente. Por exemplo, se o fármaco benznidazol for testado contra 

parasitas sensíveis da espécie T. cruzi (i.e., desconsiderando cepas resistentes) em diferentes 

formatos de ensaios, a resposta esperada será que o fármaco apresenta atividade tripanocida, 

ainda que haja ruído da resposta observada, isto é, o valor de EC50 possa variar. Assim, para a 

construção de modelos preditivos classificatórios binários, os compostos precisam apresentar 

convergência da resposta experimental (IC50, EC50, CC50, etc.). O uso desta conduta contribui 

também com o aumento do volume de dados a serem utilizados para construção e validação dos 

modelos preditivos, permitindo que o processo de avaliação das predições seja mais robusto.180 

Para lidar com o ruído presente nos dados, foram adotadas medidas como adotar uma unidade 

logarítmica como intervalo entre o limite inferior (10,0 μM) da classe “não-potente” e o limite 



superior (1,0 μM) da classe “potente”181,182, utilizar algoritmo Random Forest (RF) baseado no 

conjunto de modelos preditivos, assim como a estratégia de divisão treino/teste (validação 

cruzada).180,183 Apesar da divisão treino/teste estratificada não contribuir com a mitigação do 

efeito do ruído na qualidade das predições, essa estratégia favorece a performance do 

classificador nos processos de validação. Isso ocorre por evitar que a classe em maior proporção 

no grupo treino seja favorecida durante a construção do modelo, uma vez que o modelo é 

construído de forma a maximizar a métrica de performance para o grupo treino.179 

A escolha do algoritmo RF para construção dos classificadores se justifica por diversos 

fatores. Dentre os métodos de construção de modelos por aprendizado de máquina (machine 

learning), RF é o algoritmo em que se baseia na amostragem aleatória do grupo treino para que 

seja criada uma árvore de decisão por grupo de amostragem.184 Para a construção de cada 

árvore, apenas uma seleção de descritores é utilizada para que sejam criados os ramos 

(sequência de decisões para a distribuição das amostras entre as classes). Esta seleção parcial 

permite que os descritores sejam discriminados quanto a sua importância frente a todas as 

árvores que compõem a floresta, evitando o fenômeno de dominância de característica.185 Por 

causa desse procedimento interno de classificação e seleção de descritores durante a construção 

de modelos, o algoritmo RF é utilizado anteriormente a outros como forma de seleção de 

descritores.186,187 Uma vez construída a floresta, a atribuição de uma das classes se faz pela 

análise consenso das árvores de decisão, de forma que o algoritmo acaba por minimizar o 

impacto do ruído presente nos dados iniciais nas predições.188 A performance deste algoritmo 

de classificação se mostrou equivalente a classificadores de alta performance, como máquinas 

de vetores de suporte (supporting vector machine) ou ainda redes neurais artificiais de 

aprendizagem profunda (deep learning), entretanto RF se sobressai por ser mais facilmente 

interpretável.189 Por fim, a robustez, a versatilidade e o processo interno de seleção de 

descritores deste algoritmo baseado em árvore de decisão foram as principais razões para a sua 

escolha.190 A geração de diferentes modelos baseados nesse algoritmo a partir de diferentes 

divisões treino/teste foi feita de modo a gerar uma análise mais robusta por ser o consenso de 

vários classificadores, quando comparada à lógica interna de apenas um modelo, que possa ter 

sido enviesado por particularidades de uma divisão treino/teste específica.188,191 

Os dez classificadores de tripanocidas contra T. brucei e T. cruzi foram construídos 

(cinco para cada parasita) a partir de 15 descritores moleculares. Durante a construção dos 

modelos, foi feito o ajuste dos hiperparâmetros (parâmetros que são ajustados pela pessoa que 

constrói o modelo número de árvores que compõem a floresta) quantidade mínima de amostras 

num grupo para que nova divisão seja realizada, quantidade mínima de amostras após divisão 



em cada grupo resultante e quantidade máxima de divisões existentes por árvore. Diferentes 

configurações foram encontradas com mesma acurácia do modelo base, porém este foi o 

selecionado por apresentar menor tempo de cálculo. 

Os resultados dos procedimentos de validação interna e externa (Figura 21) indicaram 

a construção bem-sucedida dos classificadores. Os resultados de validação, interna ou externa, 

aqui apresentados foram calculados apenas pelos compostos dentro do domínio de 

aplicabilidade dos respectivos modelos avaliados. As métricas, em geral, mostram-se com baixa 

variabilidade, fator que indica a consistência do método escolhido. Os valores de acurácia e 

acurácia balanceada estarem no mesmo patamar são um indicativo positivo da ausência de viés 

de classificação. A sensibilidade (SE), a especificidade (SP), o valor de predição positiva (PPV) 

e o valor de predição negativa (NPV) estarem acima de 0.70 mostra a elevada capacidade tanto 

de identificar compostos tripanocidas em meio ao banco de moléculas (SE e SP), quanto as 

predições de atividade tripanocidas estarem corretas (PPV e NPV). O coeficiente de correlação 

de Matthew, medida mais robusta de avaliação das classificações, uma vez que utiliza as quatros 

possíveis categorias (verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos 

negativos), acima de 0,4 salienta a qualidade das predições. Por fim, foi notório o fato das 

métricas referentes à validação externa (considerando os compostos dentro do domínio de 

aplicabilidade) serem consistentemente superiores às métricas dos grupos de validação interna. 

Acredita-se que isso seja decorrente da quantidade de árvores de decisão usadas para a análise 

consenso. Considerando que foram utilizadas cinco sub-divisões do grupo treino (5-fold), as 

predições do procedimento de validação interna foram feitas a partir das árvores de cada sub-

divisão, enquanto que para validação externa foi utilizada a somatória das árvores de todas as 

subdivisões, ou seja, cinco vezes mais árvores. 

  



Figura 21. Métricas de desempenho para os modelos de classificação de agentes tripanocidas 

A 

 

B 

 

Métricas de desempenho para os modelos de classificação de compostos potentes contra T. brucei (A) e T. 

cruzi (B). Em cinza, foram representados os valores referentes aos testes de validação interna de validação 

cruzada, enquanto em preto foram representados os valores referentes aos testes de validação externa. ACC 

– acurácia, SE – sensibilidade, SP – especificidade, BAL ACC – acurácia balanceada, PPV – valor de 

predição positiva, NPV – valor de predição negativa, MCC – coeficiente de correlação de Matthew. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como forma de interpretação mecanística dos classificadores, foi empregado o 

procedimento interno de discriminação dos descritores moleculares do algoritmo RF. Ao 

aplicar o teste de Mann-Whitney, os 15 descritores puderam ser divididos em três grupos de 

relevância (Figura 22A). Para ambos os parasitas, os três grupos foram constituídos por 

praticamente os mesmos descritores. Massa molecular, coeficiente de partição octanol-água, 

quantidade de átomos diferentes de hidrogênio, área de superfície polar, razão de entre carbonos 

com hibridização sp² e sp³e quantidade de grupos doadores de ligação de hidrogênio foram os 

descritores muito relevantes para predizer se compostos seriam potentes ou não contra os 

tripanossomatídeos. Por outro lado, a quantidade de átomos de carbono sp³ primários, 

secundários e terciários, de átomos na cadeia alifática mais longa, de halogênios e de grupos 

básicos foram pouco relevantes para essa finalidade. A quantidade de grupos aceptores de 

ligação de hidrogênio influenciou a construção dos modelos para T. brucei, porém a influência 

foi relativamente maior sobre os modelos de T. cruzi. Por fim, a quantidade de grupos ácidos e 

carbonos com hibridização sp³ quaternários teve impacto mínimo nas predições realizadas. A 

distribuição dos descritores mais relevantes (Figura 22B) demonstra que a dispersão dos seus 

respectivos valores se dá de forma similar entre as duas classes de potência. Entretanto, o 

algoritmo baseado em árvore de decisão foi capaz de identificar padrões neste espaço 

multidimensional para discriminar quais seriam as moléculas de interesse. 

  



Figura 22 – Importância dos descritores químicos para a construção dos preditores de agentes tripanocidas e 

distribuição dos descritores identificados como muito relevantes 
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A – Importância dos descritores para a construção dos modelos contra T. brucei e T. cruzi. B – Diagrama de 

caixa dos descritores químicos “muito relevantes” agrupados de acordo com a potência e parasita-alvo. 

MW – massa molecular, XLogP – coeficiente de partição octanol-água, PSA – área de superfície polar, 

HybRatio – razão de carbonos com hibridização sp³ em relação ao total de carbonos sp² e sp³, HAC – número 

de átomos diferentes de hidrogênio, nHBA – número de grupos aceitadores de ligação de hidrogênio, nHBD – 

número de grupos doadores de ligação de hidrogênio, nC1SP3, nC2SP3, nC3SP3, nC4SP3 – quantidade de 

carbonos com hibridização sp³ primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente, nX – número 

de halogênios, nLAC – número de átomos na cadeia alifática mais longa, nBs, nAc – número de grupos básicos 

e ácidos, respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 



A mesma abordagem apresentada até então também foi aplicada para a construção de 

preditores de inibidores potentes (IC50 ou Ki menores ou iguais a 1,0 µM) de hSir2. O 

refinamento do modelo foi realizado variando os hiperparâmetros já mencionados para os dois 

outros classificadores e, assim como antes, não produziu modelos com melhores métricas de 

performance ou menor tempo de cálculo que o modelo base. Nos procedimentos de validação 

(Figura 23A), especialmente o externo, as métricas de performance garantiram a qualidade das 

classificações realizadas pelos modelos. Ainda, demonstram maior capacidade do modelo de 

reconhecer os compostos potentes contra hSir2 e predizer de maneira assertiva os não-potentes. 

Dentre os descritores empregados na construção destes modelos (Figura 23B), os cinco mais 

relevantes também estiveram entre os grupos de maior relevância dos estudos anteriores. Eles 

remetem ao tamanho (MW e HAC), formato/flexibilidade (HybRatio) e lipofilicidade (PSA e 

XLogP) dos ligantes com maior potencial de inibir a hSir2. Por fim, a distribuição desses cinco 

descritores (Figura 23C) mostra que inibidores potentes apresentam, em geral, maior tamanho, 

polaridade e saturação do que inibidores não-potentes. 

Dada a complexidade dos fatores envolvidos no sucesso de um composto em ensaios de 

inibição enzimática e, ainda maior complexidade, em ensaios fenotípicos, foi surpreendente a 

capacidade dos classificadores relacionarem com sucesso propriedades físico-químicas e 

estruturais facilmente interpretáveis e os intervalos de potência estabelecidos. Apesar dos 

parasitas serem do mesmo gênero, foi surpreendente a relação de descritores relevantes e 

irrelevantes para as predições serem as mesmas. Em suma, as informações disponíveis acerca 

de agentes tripanocidas contra T. brucei e T. cruzi forneceram suporte para que modelos de 

classificação binária fossem construídos com sucesso para a aplicação prospectiva em 

campanhas de desenvolvimento de novos candidatos a fármacos. 

  



Figura 23 – Métricas de performance, importância dos descritores químicos para a construção dos preditores 

de inibidores potentes de hSir2 e distribuição dos descritores identificados como muito relevantes 
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A – Métricas de desempenho para os modelos de classificação de inibidores potentes de hSir2. Em cinza, foram 

representados os valores referentes aos testes de validação interna de validação cruzada, enquanto em preto 

foram representados os valores referentes aos testes de validação externa. B – Importância dos descritores para 

a construção dos modelos. C – Diagrama de caixa dos descritores químicos “muito relevantes” agrupados por 

potência dos inibidores. 

ACC – acurácia, SE – sensibilidade, SP – especificidade, BAL ACC – acurácia balanceada, PPV – valor de 

predição positiva, NPV – valor de predição negativa, MCC – coeficiente de correlação de Matthew, MW – 

massa molecular, XLogP – coeficiente de partição octanol-água, PSA – área de superfície polar, HybRatio – 

razão de carbonos com hibridização sp³ em relação ao total de carbonos sp² e sp³, HAC – número de átomos 

diferentes de hidrogênio, nHBA – número de grupos aceitadores de ligação de hidrogênio, nHBD – número de 

grupos doadores de ligação de hidrogênio, nC1SP3, nC2SP3, nC3SP3, nC4SP3 – quantidade de carbonos com 

hibridização sp³ primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente, nX – número de halogênios, 

nLAC – número de átomos na cadeia alifática mais longa, nBs, nAc – número de grupos básicos e ácidos, 

respectivamente. 

Fonte: Figura elaborada pelo autor. 



4.7.TRIAGEM VIRTUAL 

 

Triagem virtual (virtual screening) é o método de seleção de compostos a partir de 

quimiotecas utilizando ferramentas computacionais.192 Os protocolos de triagem podem ser 

divididos entre baseados em conhecimento referente ao alvo investigado (structure-based 

virtual screening, SBVS) ou à pequenas moléculas já testadas para a devida finalidade (ligand-

based ritual screening, LBVS). Independentemente do tipo de protocolo a ser empregado, 

assim como qualquer outro método preditivo, a qualidade dos dados empregados para a 

construção dos critérios de seleção está relacionada à taxa de sucesso.193 Assim, os resultados 

das etapas anteriores foram aplicados em sinergia neste protocolo de triagem virtual para 

selecionar compostos que correspondessem ao crescimento (abordagem de growing no FBDD) 

das estruturas dos fragmentos promissores e que apresentassem descritores químicos 

relacionados a fármacos, preferencialmente administrados por via oral. 

O banco ZINC15 foi selecionado em função do seu tamanho (mais 997 milhões de 

moléculas), da facilidade de gerenciar informações e da qualidade destas.194 O banco de 

moléculas a ser triado foi construído considerando os registros do ZINC15 de acordo com os 

seguintes critérios: (i) compostos em estoque, (ii) livres de padrões estruturais que possam ser 

reativos e/ou interferentes nos ensaios, e (iii) com propriedades que favorecessem a absorção 

oral. Foram selecionados apenas compostos em estoque para garantir que os resultados da 

triagem fossem de fato comercializados, evitando assim produtos fora de linha ou que fossem 

produzidos sazonalmente ou por demanda. Para otimizar o uso de recursos no desenvolvimento 

de novos inibidores de Sir2rp1, compostos com subestruturas que provocam frequentes falsos 

positivos em campanhas de triagem in vitro (pan-assay interference compounds, PAINS)195 

foram removidos. Os resultados positivos são consequência de reação inespecífica com o alvo, 

como aceptores de Michael e agentes quelantes de íons metálicos, ou interferência na forma 

como os ensaios são conduzidos, como supressão de fluorescência (quenching).196 Apesar da 

simples presença de subestruturas PAINS, como N-rodaninas e catecois, não assegurar que 

compostos sejam ativos em diversos métodos de triagem, deve-se levar em consideração a 

infraestrutura necessária e o uso recursos em ensaios ortogonais para verificação da real 

natureza da inibição promovida.197 Assim, foram excluídos compostos com essas características 

de forma que os recursos fossem direcionados em compostos com maior probabilidade de serem 

tripanocidas, ainda que fossem eliminados indevidamente por esse filtro agentes tripanocidas. 

Por fim, como forma de introduzir desde o começo filtros que favoreçam propriedades 

farmacocinéticas convenientes,198 apenas compostos com coeficiente de partição octanol-água 



maior ou igual a dois e massa molecular menor do que 400 Da foram considerados, visando 

compostos com propensão à absorção por via oral199. Após a aplicação desses critérios, foram 

selecionados pouco mais de 4 milhões (4.041.884) de compostos. 

A triagem prosseguiu com a busca por subestrutura usando os seis fragmentos da 

triagem inicial (1-6) e os dois fragmentos derivados 1.2 e 1.3. Essa abordagem foi escolhida de 

forma a identificar compostos correspondentes a estratégia de crescimento destes fragmentos. 

Como resultado, quase 3 mil (2.865) estruturas restaram, cerca de 0,07% dos 4 milhões iniciais. 

Os fragmentos que mais contribuíram nesta etapa foram 5, 6, 1.2 e 1.3. Os demais, 

provavelmente, devido aos seus esqueletos moleculares serem menos comuns, não 

contribuíram de forma significativa. 

A análise consenso dos modelos de classificação utilizada neste ponto da triagem virtual 

teve como objetivo prosseguir com compostos que apresentassem potencial ação tripanocida, 

não agindo apenas como inibidores enzimáticos, e que inibissem seletivamente as Sir2rp1 frente 

à hSir2. Para que um composto fosse considerado “potente”, foi necessário ser classificado 

como tal pela maioria dos classificadores. Foram identificados dentro do domínio de 

aplicabilidade (Figura 24B), 163 compostos promissores contra T. cruzi e 9 contra T. brucei, 

sendo que um deles foi identificado por ambos os classificadores, o composto 7 (4-fluorfenil)(4-

(4-metilpiperazin-1-il)fenil)metanona. Curiosamente, 7 é estruturalmente similar à fusão dos 

hits 1.2 e 5 da triagem in vitro, considerando como referência o anel benzênico e os grupos 

carbonila/nitro. Como características adicionais, há o átomo de flúor na posição 4 na fenila não-

substituída e a metila ligada ao nitrogênio secundário do anel piperazínico, tomando como 

referência os dois fragmentos mencionados. Ao empregar o preditor de inibidores potentes de 

hSir2, dois compostos foram identificados, sendo um deles também classificado pelo preditor 

de compostos contra T. cruzi. Assim, as predições dos modelos sugeriram 170 moléculas 

potentes contra, ao menos, um dos parasitas e de baixa potência contra o alvo humano. 

Como o presente trabalho visou o desenvolvimento de candidatos a fármaco a serem 

administrados por via oral, nesta etapa da triagem virtual, a solubilidade dos compostos foi 

avaliada por três diferentes modelos classificadores. O segundo fator para o estabelecimento 

deste critério de seleção foi viabilizar os ensaios in vitro (enzimático e fenotípico) que 

demandam dissoluções em concentração de dezenas a centenas de micromolar, como a 

determinação de curvas de concentração-resposta. O parâmetro que fundamenta a classificação 

de “solúvel” pelos modelos foi a solubilidade predita ser da ordem de centenas de µmol.L-1 ou 

maior. Dos oito compostos preditos como “potentes” exclusivamente contra T. brucei, nenhum 

foi classificado como solúvel pela maioria dos classificadores. Dos 161 selecionados 



exclusivamente como candidatos à antichagásicos, apenas sete foram classificados como 

solúveis. Por fim, o composto 7 foi classificado como solúvel. Dos oito compostos restantes, 

foi realizada inspeção visual para que se mantivessem sendo analisadas apenas estruturas que 

correspondessem a modificações plausíveis nas estruturas dos fragmentos oriundos da triagem 

in vitro. Após essa análise, seis moléculas foram selecionadas, o composto 7 e outras cinco 

moléculas (10-14) com atividade predita contra T. cruzi (Figura 24A). 

 

Figura 24 – Diagrama de Venn com as predições dos modelos classificatórios 

e estruturas dos compostos submetidos à ancoragem molecular 

A 

 

B 

 

A – Os compostos 10-14 foram identificados como 

promissores contra o parasita T. cruzi pelos modelos 

classificadores, e 7 como promissor também contra T. 

brucei, sendo estruturalmente similar à fusão de 1.2 e 5. 

Os 8 e 9 foram utilizados como controle negativo na 

etapa de ancoragem molecular, por não terem inibido 

nenhuma Sir2rp1 durante a triagem in vitro. B – 

Predições dos modelos de classificação construídos no 

estudo para identificar compostos potentes contra 

ambos os tripanossomatídeos, mas com baixa 

probabilidade de inibir a proteína ortóloga humana.  

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Como etapa seguinte, foi realizada a ancoragem molecular dos seis compostos em seus 

respectivos alvos moleculares. Para garantir a idoneidade dos modos de ligação propostos, 



foram utilizados os fragmentos 1 e 1.2 como controle positivo (hit contra ambos os alvos), 

enquanto 8 e 9 como controle negativo (não promoveram inibição contra nenhum dos alvos), 

respectivamente. Para que nenhuma região do sítio ativo fosse favorecida durante a geração das 

poses, o sítio de ligação foi completamente compreendido pela caixa de ancoragem. Este 

método foi adotado como forma alternativa à estratégia de validação que consiste na reprodução 

da pose de ligante co-cristalizado (redocking). A motivação para tal foi o fato de não haver 

estrutura cristalizada das enzimas parasitárias estudadas. Dois critérios foram adotados para a 

avaliação das poses. O primeiro foi a avaliação positiva caso houvesse interações com os 

resíduos-chaves de interesse: ligações de hidrogênio com R50, H142, V186; interações entre 

sistema π com H142 e as diferentes fenilalaninas do sítio (F49, F72, F84, F187, F188); e, 

contatos apolares com Cα e Cβ do D125, cadeia lateral das I124 e V218. Poses com esse perfil 

seriam um indicativo de que o composto pudesse apresentar potência relevante contra os alvos. 

O segundo foi a avaliação negativa caso não houvesse interações com resíduos-chaves, mas sim 

apenas com resíduos que não foram identificados pela análise consenso. Já as poses com esse 

segundo perfil não corresponderiam a modos de ligação críveis, mas sim a soluções geradas 

arbitrariamente pelo algoritmo para compostos pouco promissores. 

Como esperado, os modos de ligação propostos para os controles negativos, 8 e 9, 

estabeleceram interações com resíduos que não se destacaram em nenhuma análise do sítio 

catalítico, como forma de acomodar os ligantes dentro da cavidade. Já as interações 

estabelecidas entre as Sir2rp1 e os controles positivos, 1 e 1.2, envolveram os resíduos já 

destacados na seção 4.2. nas análises das interações frequentes, de hot spots e modelo 

farmacofórico, como a H142 catalítica, os resíduos da sequência TQNID (T121-D125), V186 

e as diferentes fenilalaninas (especialmente a F49). Assim, o procedimento de ancoragem 

realizado foi considerado adequado para que os seis compostos da etapa anterior fossem 

avaliados. 

O composto 7 não só manteve os padrões de interação com os resíduos citados para os 

controles positivos para ambas Sir2rp1, mas também quatro novas interações significativas: (i) 

ligação de hidrogênio entre oxigênio carbonílico e cadeia principal da A38, (ii) ligação de 

halogênio200 entre flúor e carboxilato do D48, (iii) interação π-ânion201 entre fenila e carboxilato 

do D48, e (iv) ligação de hidrogênio entre nitrogênio catiônico do anel piperazínico e cadeia 

principal da V186 (Figura 25A). Ainda, duas ligações de hidrogênio adicionais poderiam ser 

viáveis entre o grupo carbamoil da Q122 (sequência TQNID) e a carbonila de 7 (a menos de 4 

Å) e entre o nitrogênio δ da H142 e o nitrogênio terciário do anel piperazínico (a menos de 4 



Å). Dos resíduos que promoveriam seletividade em relação à proteína ortóloga humana, a V185 

foi o principal contato apolar observado em todas as poses geradas. 

Como resultado da ancoragem molecular empregando apenas a TcSir2rp1, as poses de 

10-14 foram descritas a seguir (Figuras 25B e C, respectivamente). As poses dos compostos 10 

e 12 apresentaram similaridades entre si. Os grupos amino no anel di-hidrotriazínico de 12 e o 

nitrogênio secundário protonado do anel piperazínico de 10 interagiram com resíduos como a 

Q122 por interações de hidrogênio nas diferentes poses, assim como as fenilas formaram 

interações-π com as F49, F72 e F84. Adicionalmente, contatos apolares foram estabelecidos, 

sendo a interação de maior destaque entre a V185 e as fenilas de ambos 

O composto 11, o menor da série, teve suas interações essencialmente apolares. Suas 

poses estabeleceram interações-π com H142 e F72 e contatos apolares com I124. Eventuais 

interações polares foram estabelecidas, mas sem reprodutibilidade. Os grupos metoxila 

aparentemente não influenciaram de maneira decisiva a geração das poses, pois não 

convergiram para uma mesma interação nas diferentes poses, nem estabeleceram interações 

polares, ainda que com diferentes resíduos. Como fator associado, seu reduzido tamanho pode 

ter sido condição determinante para a queda na quantidade de interações observadas. 

Por outro lado, o composto 13, o maior da série, interagiu com resíduos por toda a 

extensão do sítio catalítico (Figura 25D). A carbonila ligada ao anel piperazínico e a carboxila 

interagiram em diversas poses principalmente com o resíduo R50 por ponte salina e ligação de 

hidrogênio, respectivamente. As I124 e V185 se destacaram como os principais contatos 

apolares, juntamente com a F84. O grupo 4-fluorofenila estabeleceu contatos apolares e 

ligações de halogênio frequentemente com diferentes resíduos da sub-região sele, tal qual 7. 

O composto 14 também se destacou por apresentar interações consistentes com 

resíduos-chave (Figura 25E). Todas as suas poses formaram pontes salinas com a R50, contatos 

apolares com I124 e V185. As interações-π também foram frequentes entre as fenilas e as F72 

e F84.  

Dos compostos avaliados nesta etapa, 7, 10, 12, 13 e 14 interagiram com resíduos das 

diferentes sub-regiões por meio de contatos polares e apolares que sugerissem atividade contra 

as enzimas parasitárias e possível perfil seletivo em relação à hSir2. Deste modo, os preditores 

e a ancoragem molecular convergiram quanto à potência (em níveis enzimático e celular) e à 

seletividade Sir2rp1/hSir2 destes cinco compostos. 

  



Figura 25 –Modo de ligação proposto por ancoragem molecular 

aos compostos mais promissores da triagem virtual 
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Predição dos modos de ligação por ancoragem 

molecular dos compostos 7 (A), 10 (B), 12 (C), 13 (D) 

e 14 (E) em TcSir2rp1. Proteína representada em 

cartoon e resíduos e ligante representados em bastão. 

Interações não-polares representadas por tracejado 

rosa, ligações de halogênio em ciano, ligações de 

hidrogênio em verde e interações π-ânion em laranja. 

SAR – modelos de classificação baseados em estudos 

de relação estrutura-atividade biológica; ADME-Tox – 

propriedades farmacocinéticas (Administração, 

Distribuição, Metabolismo e Excreção) e toxicidade. 

Fonte: Figura elaborada pelo autor. 

 

Como última etapa da triagem virtual, foi feita a predição de propriedades 

farmacocinéticas e toxicológicas (ADME-Tox). Diferentemente do planejamento de inibidores 

enzimáticos para fins analíticos, que prioriza majoritariamente a potência do ligante, o 

planejamento de fármacos também considera parâmetros fundamentais para a eficácia do 

tratamento, como por exemplo a absorção a partir do lúmen intestinal, a estabilidade frente ao 

metabolismo hepático, a distribuição entre os diferentes tecidos e o alcance do alvo terapêutico, 

e a excreção do fármaco e de seus respectivos metabólitos. À parte, há também as possíveis 

interações com alvos indesejados e o consequente desencadeamento de reações adversas a 

medicamentos. Esses dois parâmetros, farmacocinético e toxicológico, consistem nas principais 



causas para falhas na fase de ensaios pré-clínicos e clínicos de fase I-III.202 Desta forma, para 

avaliar quais seriam os pontos a serem mantidos ou aprimorados dos candidatos selecionados 

até então, foram preditas suas propriedades ADME-Tox. 

As análises a seguir consistiram em aplicações de modelos preditivos, classificatórios 

ou de regressão, para as diferentes propriedades ADME-Tox. Em relação à administração, todos 

os compostos apresentaram resultados favoráveis na análise consenso aplicada. A 

permeabilidade predita em ensaios empregando modelo de células de linhagem Caco-2 foi 

considerada ótima por apresentar valores acima de 10-6 cm/s (0,8-2,4·10-5 cm/s). Os outros dois 

modelos classificaram como absorvíveis por administração oral, com exceção de 13 e 14, que 

apresentaram confiança de predição menor do que 70% em um dos modelos. Por fim, foi 

verificado nenhum dos candidatos poderia sofrer efluxo por ser substrato da glicoproteína-P, 

salvo o 7 que teve sua predição descartada por apresentar apenas 53% de confiança. Como 

forma de avaliá-lo, foi utilizada a regra dos 4, que consiste em: substância com elevada 

probabilidade de serem substratos da glicoproteína-P apresentam em quantidade de átomos de 

nitrogênio e oxigênio somadas maior que oito, massa molecular maior que 400 Da e constante 

de ionização ácida (pKA) maior que quatro; enquanto que as substância com maior 

probabilidade de não serem substrato possuem menos do que quatro átomos de nitrogênio e 

oxigênio somados, menos que 400 Da de massa molecular e constante de ionização básica 

(pKB) menor que 8. Com dois átomos de nitrogênio e um de oxigênio, 298,361 Da de massa 

molecular e pKB igual a 7,42, foi considerado que 7 não seria substrato da glicoproteína-P.  

Da mesma forma que a regra dos três apresentada para caracterização de fragmentos, ou 

a regra dos quatro apresentada acima para identificar compostos com propensão (ou não) a ser 

substrato da glicoproteína-P, há outras regras prática empregadas em química medicinal para 

diferentes finalidades. Ainda para avaliar a absorção dos cinco compostos, três regras práticas 

foram aplicadas: as regras de Lipinski203 (ou regra dos cinco), de Veber204e de Egan205. A regra 

de Lipinski, baseada em compostos que atingiram ao menos a fase II de ensaios clínicos, 

consiste em relacionar descritores químicos à baixa solubilidade e permeação, como limitantes 

à absorção de fármacos. Moléculas com mais de 500 Da de massa molecular, cinco HBD, 10 

HBA e LogP maior que 5 apresentariam baixa viabilidade por via oral. Já a regra de Verber, 

baseada em mais de 1100 candidatos a fármacos avaliados pela SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals (atual GlaxoSmithKline, GSK), relaciona boa biodisponibilidade por via oral 

em ratos com compostos que apresentem 10 ou menos ligações rotacionáveis e área de 

superfície polar menor que 140 Å². E, a regra de Egan, baseada em estudo realizado pela 

Pharmacopeia empregando dados da literatura, reconhece o padrão de que compostos com 



LogP menor que 5,88 e área de superfície polar 131,6 Å² apresentam favorável absorção passiva 

intestinal. 

Adicionalmente, as regras de Ghose206 e Muegge207, que avaliam a propensão de uma 

dada molécula ser um candidato a fármaco por descritores químicos e filtro farmacofórico, 

respectivamente, classificaram positivamente os cinco candidatos. 

Sobre distribuição, para que um composto seja ativo na fase tardia da doença do sono, 

ele necessita atravessar a barreira hematoencefálica (BHE), uma vez que o parasita migra para 

o sistema nervoso central. Dois modelos construídos a partir de parâmetros distintos 

identificaram 7, o único composto com atividade predita contra T. brucei, como capaz de 

permear a BHE.208,209 

Como forma de avaliar estabilidade metabólica dos candidatos, foi predita a atividade 

das enzimas hepáticas CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4 do citocromo P450 sobre eles, assim 

como a ação inibitória deles sobre elas. As enzimas da família citocromo P450 participam do 

metabolismo de substâncias tanto endógenas, quanto exógenas, no organismo humano. Assim, 

espera-se que um candidato a fármaco não seja substrato dessas enzimas de modo que mantenha 

sua estrutura química íntegra para desencadear a resposta biológica desejada; nem atue como 

inibidor, para evitar reações adversas a medicamentos e/ou interações medicamentosas.210 Ao 

avaliar a possibilidade de serem substratos, o modelo classificatório identificou apenas 10 como 

possível substrato da CYP2D6 (73% de confiança). Tal predição é razoável pela atividade 

catalítica de O-demetilação. No entanto, há modelos farmacofóricos tridimensionais baseados 

na estrutura da enzima que racionalizam a susceptibilidade de fármacos a este tipo de reação, 

caso em sua estrutura haja nitrogênio protonado a menos de 10 Å do sítio de metabolismo. 

Como na estrutura do composto 10 a distância entre o nitrogênio protonado e a metoxila é maior 

do que 12,5 Å nas poses geradas por ancoragem molecular, esta predição do modelo 

classificatório foi descartada, pois se baseia em informações mais simples do que o modelo 

farmacofórico. Já as predições sobre os cinco compostos serem inibidores não identificaram 

nenhum composto que os fosse. 

Para avaliar a excreção, os valores preditos do parâmetro de depuração (clearance) para 

os cinco compostos foram comparados com os valores dos fármacos utilizados na terapêutica 

contra as tripanossomíases: benznidazol, nifurtimox, fexinidazol, eflornitina e pentamidina 

(suramina e melarsoprol foram excluídos por estarem fora do domínio de aplicabilidade do 

modelo). A abordagem comparativa foi adotada pelo fato de o complexo mecanismo de 

depuração ser realizado por excreção renal e biliar, e degradação metabólica hepática e 

sistêmica. Por consequência, pode-se avaliar empregando a mesma ferramenta a predição 



prospectiva dos candidatos, tal qual a predição retrospectiva dos fármacos, que apresentaram 

valores aceitáveis nos estudos prévios às suas aprovações pelos órgãos reguladores. Em 

mL·min-¹·kg-¹, os valores de depuração dos candidatos foram preditos entre 1,5 e 2,2 (média de 

1,9), enquanto para os fármacos o intervalo foi de 0,8 a 1,9 (média de 1,3). Os valores mais 

elevados refletem maior remoção dos compostos de maneira definitiva do organismo por 

unidade de tempo, seja pelo metabolismo, seja pelos fluidos excretados. Apesar do metabolismo 

exercido pelas principais enzimas hepáticas ter sido avaliado, a parcela de depuração atribuída 

ao metabolismo não pode ser desconsiderada. Deste modo, os candidatos sofreriam remoção 

do organismo em taxa similar ou pouco mais elevada do que os fármacos, o que não implicaria 

em significativo aumento de dose ou frequência administração dos medicamentos. 

Os modelos preditores de toxicidade reconheceram o gene hERG como único possível 

alvo em potencial, não havendo identificação de risco para outros efeitos tóxicos, como lesões 

hepáticas induzidas por fármacos (drug induced liver injury) ou genotoxicidade. A partir destes 

resultados, foram feitas buscas para identificar possíveis testes prévios que corroborassem ou 

contradissessem tais predições. No banco de dados PubChem, foram encontrados dois testes 

realizados com 7, um executado pelo Johns Hopkins Ion Channel Center (PubChem AID 1511) 

e outro pelo National Center for Advancing Translational Sciences (PubChem AID 720551), 

em que os resultados foram negativos para inibição dos canais de potássio (codificado pelo gene 

hERG) a 10 e 46 µM, respectivamente. Para os demais compostos, nenhum registro de estudos 

sobre toxicidade foi encontrado nas bases de dados consultadas. Diferentes estudos de relação 

estrutura-atividade identificaram que bloqueadores dos canais de potássio possuem, em geral, 

dois ou mais grupos hidrofóbicos e um grupo catiônico. Dos quatro candidatos sem registro de 

atividade toxicológica, em pH 7,4, 10 e 12 estão protonados (pKB iguais a 8,53 e 7,38, 

respectivamente), enquanto 13 e 14 estão aniônicos (pKA iguais a 4,23 e 3,29). O candidato 12, 

assim como o 7, possui apenas uma fenila halogenada como grupo hidrofóbico e o candidato 

10 possui apenas uma fenila, com grupo metoxila como substituinte, reduzindo ainda mais a 

probabilidade de inibir os canais de potássio. 

Em resumo, a triagem virtual se mostrou eficaz para selecionar estruturas com boas 

chances de sucesso na fase F2L empregando a estratégia de crescimento para os fragmentos 

identificados na triagem in vitro. Foram escolhidos candidatos, a partir da quimioteca de mais 

de quatro milhões de compostos, com propriedades que não interferissem nos ensaios in vitro 

(solubilidade e PAINS), contribuíssem com a atividade inibitória em relação às Sir2rp1, mas 

não contra a hSir2 (preditores a partir de inibidores conhecidos), facilitassem a permeação nos 

parasitas (preditores usando tripanocidas conhecidos) e reduzissem a possibilidade de falha nos 



ensaios in vivo por conta de farmacocinética e toxicidades inadequadas (modelos online) 

(Figura 26). Desta maneira, foram adquiridos para posteriores testes enzimáticos e fenotípicos 

os cinco candidatos resultantes desta triagem virtual. 

 

Figura 26 – Diagrama com a quantidade de moléculas resultantes a cada etapa da triagem virtual. 

 

 Fonte: Figura elaborada pelo autor. 

  



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho foram apresentados e discutidos os resultados obtidos para o 

desenvolvimento de inibidores de Sir2rp1 de T. cruzi e T. brucei por uso da estratégia de 

planejamento de candidatos a fármacos com base em fragmentos moleculares.  

A construção e análise das estruturas terciárias das Sir2rp1 por modelagem comparativa 

de proteínas revelou padrões de interações entre resíduos e ligantes co-cristalizados, quais 

resíduos integram hotspots e quais podem ser explorados para elevar o perfil seletivos dos 

inibidores enzimáticos. 

A obtenção das sirtuínas parasitárias exigiu que duas metodologias fossem utilizadas, 

devido à necessidade de auxílio para o enovelamento da TcSir2rp1. A determinação de KM para 

os substratos NAD+ e SP por cinética química se mostrou adequada, sendo a queda de catálise 

em altas concentrações de SP na determinação em relação à TcSir2rp1 um ponto a ser 

investigado mais profundamente. 

A triagem in vitro de inibidores realizada em duas etapas, em dose única e determinação 

de curvas concentração-resposta, resultou na identificação de cinco fragmentos inibidores com 

potência de dois dígitos na faixa micromolar. Outros três compostos, sendo um o fármaco 

mebendazol, apresentaram IC50 menor que 130 µM. Considerando a escassez de resultados de 

inibição in vitro destes alvos parasitários, as principais contribuições desta tese de doutorado 

foram a descoberta de novos esqueletos químicos e de fragmentos potentes (IC50 < 100 µM) a 

serem utilizados no desenvolvimento de inibidores de sirtuínas parasitárias e na identificação 

de compostos com potência sugerida contra os alvos de ambos os parasitas. 

A aplicação de técnicas de ciência de dados viabilizou a construção de modelos 

classificatórios robustos para identificação de compostos com provável atividade tripanocida e 

perfil seletivo em relação à hSir2, empregando apenas descritores químicos facilmente 

interpretáveis. 

Por fim, a estrutura de trabalho elaborada para a estratégia de triagem virtual a partir de 

fragmentos moleculares, combinando filtros farmacodinâmicos, farmacocinéticos e 

toxicológicos, contribuiu para a identificação de cinco compostos com promissora atividade 

tripanocidas e propriedades ADME-Tox preditas adequadas para um composto líder. 

 



5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a realização do presente trabalho, houve pontos não avaliados que poderiam ser 

explorados em trabalhos futuros para o entendimento mais profundo da situação-problema aqui 

estudada. A determinação das estruturas terciárias por técnicas experimentais de bancada das 

Sir2rp1 em complexo com os fragmentos identificados contribuiria com informações de grande 

valor acerca das mudanças conformacionais induzidas nos alvos parasitários, assim como o 

modo de ligação dos fragmentos, de modo a guiar com acurácia o planejamento de compostos 

derivados na campanha F2L. Além dos fragmentos estudados, a avaliação de análogos dos 

fragmentos 3, 4, 5 e 6 ajudaria a aumentar o espaço químico explorado em torno dos inibidores 

de Sir2rp1 e contribuir com novos esqueletos moleculares para aumentar a variabilidade 

estrutural a ser considerada no planejamento de novos candidatos a fármacos. Igualmente 

importante aos pontos anteriores, seriam as avaliações in vitro da atividade inibitória 

enzimática, tripanocida e das propriedades ADME-Tox dos compostos selecionados pela 

triagem virtual. 
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