
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

Estudo por Modelagem Molecular de Candidatos a Inibidores Duais de 
Fosfolipases A2 e Metaloproteases de Peçonha de Serpente 

Nathally L. Nascimento (PG); Catarina N. Del Cistia (PQ); Arthur E. Kürmmerle (PQ); Carlos Mauricio 

R. Sant’Anna* (PQ) 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Química – Rod. BR 465, Km 7, Seropédica, RJ; 

 

Palavras Chave: docagem, fosfolipase, tiossemicarbazonas, serpentes Bothrops, semi-empírico 

Introdução 

Os acidentes ofídicos são considerados como uma 
doença negligenciada pela OMS1, sendo 
responsáveis por muitas mortes e amputações em 
todo o mundo. Os efeitos do veneno de serpentes 
são causados principalmente por enzimas das 
classes das metaloproteases e fosfolipases A2 
(PLA2). Nosso grupo sintetizou e patenteou uma 
série de tiossemicarbazonas planejadas por 
métodos computacionais, que apresentaram 
atividade inibitória contra uma metaloprotease 
isolada do veneno da serpente Bothrops pauloensis 
e ação anti-hemorrágica em ensaios in vivo2

. O 
objetivo deste estudo é verificar por métodos 
computacionais, incluindo docagem molecular e 
cálculos semi-empíricos, se estes compostos 
também podem interagir favoravelmente com as 
PLA2.  

Resultados e Discussão 

As estruturas dos compostos, cuja estrutura básica 

e substituintes estão representados na Tabela 1, 

foram construídas e otimizadas pelo método semi-

empírico PM6 do programa Spartan’14 

(Wavefunction). Foi utilizada a PLA2 de Bothrops 

jararacussu (código 1ZL7 no PDB) para se 

determinar o modo de interação dos compostos por 

docagem molecular com a função de pontuação 

Goldscore do programa GOLD 5.4 (CCDC). 

Tabela 1. Substituintes e pontuações de docagem 

(Goldscore) na PLA2 de B. jararacussu.  

N
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Comp. X R1 R2 Pontuação 

22 S Fenil H 42,64 

23 S 4-OMe H 43,61 

23b S 4-OMe (CH2)2CO2H 51,32 

23c S 4-OMe (CH2)3CO2H 51,62 

24 S 4-Cl H 43,27 

25 S 3-OH,4-OMe H 44,43 

26 S 2-furanil H 34,07 

27 S 4-Br H 43,77 

53 O 2,4-OH H 41,50 

54 O 3-OH H 40,43 

55 O 4-OH H 39,22 

56 O 3-OH,4-OMe H 40,53 

57 O 4-COOHl H 40,57 

58 O 4-OMe H 38,24 

59 O 4-Cl H 38,50 

 

Através do programa MOPAC 2016 (Stewart Comp. 

Chem.), utilizou-se o método PM6 para calcular a 

entalpia de interação (ΔHint) entre os três compostos 

mais bem pontuados e o sítio ativo da PLA2. As três 

estruturas produziram valores de ΔHint favorável, 

com 23b apresentado o melhor resultado: 23 (-3,58 

kcal/mol); 23b (-20,05 kcal/mol) e 23c (-6,64 

kcal/mol). Este resultado pode ser explicado pelo 

modo de interação de 23b, que tem uma interação 

iônica entre seu grupo carboxilato e o íon Ca2+ do 

sítio ativo, como mostra a figura 1. Os resultados 

foram bastante animadores, visto que essas 

estruturas já foram identificadas como inibidoras de 

metaloproteases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Melhor modo de interação previsto entre 

23b (verde), o sítio ativo da PLA2 1ZL7 (cinza) e o 

átomo de Ca2+(roxo). 

Conclusões 

Os compostos previstos como tendo as interações 

mais favoráveis com a PLA2 foram três 

tiossemicarbazonas, das quais duas, 23b e 23c, são 

boas inibidoras de metaloproteases de veneno de 

serpentes, comprovadas experimentalmente. Esses 

resultados teóricos são indicativos de que os dois 

compostos são candidatos a inibidores duais, o que 

poderia melhorar sua eficácia terapêutica no 

tratamento de acidentes ofídicos. 
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