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Introdução 

Evidências indicam que níveis elevados de 

enzimas do grupo das metaloproteases de matriz 

(MMPs) estão associados com respostas 

imunológicas em vítimas de dengue
1
. Células 

infectadas pelo vírus da dengue produzem MMP9 

que têm papel na indução da permeabilidade da 

monocamada de células endoteliais e no 

extravazamento vascular. Níveis de MMP9 são 

mais altos em pacientes que apresentam quadro 

de dengue grave. O objetivo deste trabalho é 

utilizar métodos teóricos para estudar os modos de 

interação proteína-ligante entre a MMP9 e uma 

série de semicarbazonas (SC) e 

tiossemicarbazonas (TSC) sintetizadas pelo nosso 

grupo, as quais tiveram ação inibitória contra outro 

grupo de MPs e ação anti-hemorrágica
2
, no intuito 

de projetar novos inibidores seletivos da MMP9. 

Resultados e Discussão 

As estruturas das SC e TSC (tabela 1) foram 
construídas com o programa Spartan'14 
(Wavefunction, Inc) e suas energias foram 
minimizadas usando o método semi-empírico PM6. 
  
A estrutura cristalográfica da MMP9 4H3X (PDB, 
resolução: 1,764 Å) foi usada em um procedimento 
de docagem molecular com o programa GOLD 5.7 
(CCDC). Primeiramente, realizou-se a redocagem 
do inibidor co-cristalizado no sítio catalítico da 
enzima para avaliar qual a função de pontuação 
dentre as quatro disponíveis possuía melhor 
desempenho. Em seguida, procedeu-se a docagem 
em triplicata dos compostos no sítio catalítico da 
MMP9 com a função que apresentou o melhor valor 
de RMSD (ASP; RMSD=0,5316 Å) usando o cátion 
Zn

2+
 como centro da cavidade de interação, de raio 

10 Å. Os valores médios da triplicata da pontuação 
estão descritos na tabela 1.  
 
É válido salientar que os compostos 23b e 23c 
foram projetados in silico e obtiveram atividade 
inibitória frente à outra MP que também possui zinco 
no sítio catalítico

2
. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela 1. (a) Estrutura das SC e TSC (b) 
Modificação estrutural proposta para a molécula 23 
da série das TSC. O espaçador “n” varia de 2 a 3 
grupos -CH2-, gerando 23b e 23c, respectivamente, 
e valores médios das triplicatas das pontuações 
(ASP). Os números em vermelho mostram quais 
ligantes obtiveram melhor interação com a MMP9.  

 

 

 

 
 

 

Compostos X Ar Médias 

22 S fenil 29,80 

23 S 4-OMe-fenil 33,29 

23b S 4-OMe-fenil 37,89 

23c S 4-OMe-fenil 36,72 

24 S 4-Cl-fenil 31,26 

25 S 3-OH, 4-OMe-fenil 30,01 

26 S 2-Furanil 29,66 

27 S 4-Br-fenil 31,10 

53 O 2,4-OH-fenil 36,73 

54 O 3-OH-fenil 32,86 

55 O 4-OH-fenil 33,20 

56 O 3-OH,4-OMe-fenil 35,43 

57 O 4-COOH-fenil 34,27 

58 O 4-OMe-fenil 33,49 

59 O 4-Cl-fenil 32,25 

 

Conclusões 

Os resultados iniciais mostram que os ligantes 23b, 

23c e 53 obtiveram melhor interação com a MMP9, 

sendo candidatos mais promissores para o 

desenvolvimento de inibidores desta enzima. 

Estudos utilizando cálculos semi-empíricos estão 

sendo feitos para se avaliar detalhadamente as 

energias envolvidas na interação proteína-ligantes.  
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