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Introdução 

A malária, uma doença infecciosa febril aguda 

causada por parasitas do gênero Plasmodium 

transmitidos pela fêmea infectada do mosquito 

Anopheles, constitui uma grande ameaça para a 

saúde humana. Das quatro espécies de parasitas 

Plasmodium, P. vivax, P. ovale, P. malariae e P. 

falciparum, a última é o patógeno humano mais 

letal. Devido à resistência apresentada por P. 

falciparum aos medicamentos já existentes, o 

estudo para a busca de novos candidatos à 

fármacos contra esses parasitos é de grande 

relevância. Plasmepsinas (Plm), uma classe de 

proteases aspárticas de P. falciparum, estão 

envolvidas no processo de degradação da 

hemoglobina humana e estão atualmente sob 

investigação como alvos de novos fármacos contra 

o parasita[1].  

Programas de docagem molecular vem sendo 

largamente usados para previsão dos modos de 

interação em estudos de planejamento de 

compostos bioativos. Os modos de interação 

identificados são classificados através de funções 

de pontuação. Este trabalho apresenta resultados 

da identificação da melhor função de pontuação do 

programa de docagem GOLD 5.7 (CCDC) para ser 

aplicada em estudos de inibidores da Plm de P. 

falciparum. 

Resultados e Discussão 

Para a realização da docagem dos inibidores na 

enzima, é necessária a escolha de um algoritmo 

genético, cujas soluções são classificadas por uma 

função de pontuação. O programa utilizado, GOLD 

5.7 (CCDC)[3], dispõe de 4 funções de pontuação 

pré-definidas: ChemPLP (atual função padrão), 

ChemScore, ASP e GoldScore. Visando a validação 

da escolha do método de docagem dos inibidores, 

avaliamos as funções através do redocagem de Plm 

II complexadas com inibidores N-(R-carboxi-etil)--

(S)-(2-feniletil) (PDB: 2BJU[4]) (Figura 1), 5-pentil-N-

{[4'-(1-piperidinilcarbonil)4-bifenil]metil}-N-[1-(2-piri-

dinilmetil)4-piperidinil]piridina-2-carboxamida (PDB: 

2IGX[5]) e N-[1-(3-metilbutil)4-piperidinil]-N-{4-[metil-

(4-piridinil)amino]-benzil}-4-pentilbenzamida (PDB: 

2IGY[5]), para se escolher o método que 

apresentasse os menores valores médios da raiz do 

desvio quadrático médio (RMSD). Com os valores 

de RMSD gerados em cada solução, foi calculada a 

média do desvio de cada função (Tabela 1). 

Tabela 1. Média de RMSD (Å) das soluções 
geradas de cada função de pontuação. 
 

 
 

 

Estrutura ASP ChemPLP ChemScore GoldScore 

2BJU 3,27 0,68 0,82 0,59 

2IGX 3,3 2,35 3,34 1 

2IGY 4,28 6,62 1,23 5,57 
 
 

 

 

Figura 1. Sobreposição entre os ligantes redocado 
(magenta) e da estrutura cristalográfica (2BJU, lilás) 
utilizando a função de pontuação ChemScore.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Conclusões 

Após as comparações entre os resultados, verificou-

se que a função ChemScore apresentou os valores 

mais baixos de RMSD, sendo a função escolhida 

para a futura modelagem de novos inibidores. Esse 

estudo servirá como base para o desenho de 

derivados mais promissores, que futuramente 

poderão ser candidatos a fármacos, contribuindo 

para uma possível terapia, sendo mais um auxílio 

no tratamento e controle da malária. 
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