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Introdução 

A febre aftosa, também conhecida como “foot-and-

mouth disease” (FMD), é uma doença viral 

altamente contagiosa que infecta, principalmente, 

animais de casco fendido domésticos e silvestres 

como bovinos e suínos.
1
 A FMD apresenta alta 

morbidade, levando a perda de produtividade e 

prejuízos econômicos para setor agropecuário.
1
 

Embora a vacinação de animais, no Brasil, tenha 

sido iniciada em 1941, até hoje ainda existem 

regiões com foco da doença, principalmente no 

norte do país.
2
 Dentre os alvos promissores para 

busca de antivirais contra o vírus da FMD 

encontram-se protease líder (Lbpro)
2
 responsável 

por inibir a síntese de proteínas do hospedeiro 

(clivando os fatores eIF4GI e eIFG4II).
1,2

 A Lbpro é 

uma cisteíno protease pertencente à família das 

papaínas, sendo considerada a menor e mais 

específica protease desta classe
1
. As estruturas 3D 

da Lpro foram elucidadas e estão disponíveis no 

PBD (2JQG e 2JQF). No entanto, na literatura, ainda 

são encontrados poucos inibidores desta protease.
3
 

Assim, visando-se selecionar potenciais inibidores 

para Lbpro, estratégias de Structure Based Drug 

Design (SBDD) foram aplicadas para gerar um 

modelo de busca virtual, composto por filtros 

aplicados à biblioteca de compostos comerciais 

ZINC
4
: modelo farmacofórico, físico-químico, 

docking e inspeção visual. 

Resultados e Discussão 

A estrutura 3D da Lbpro (código 2JQF obtida por 

RMN) está disponível apenas como mutante C51A. 

Sabendo que a Cys51 é catalítica, fez-se necessário 

substituir a Ala51 pela Cys51 e realizar uma etapa 

de minimização local dos resíduos vizinhos a Cys51 

utilizando o campo de força Tripos do programa 

Sybyl 8.0. A seguir, o sítio ativo da Lbpro foi 

mapeado pelo programa GRID
5
 22C utilizando três 

sondas moleculares (hidrofóbicas “Dry”, aceptoras 

de ligação de hidrogênio, “Phenol OH” e, doadoras 

de ligação de hidrogênio “Neutral Amide”). 

Observou-se predomínio de pontos de mínimo de 

energia (hot-spots) doadores de ligação de 

hidrogênio no sítio ativo da Lbpro, indicando que 

compostos com grupos doadores de ligação de 

hidrogênio teriam uma interação favorável com o 

sítio da Lbpro. Os hot-spots que estabeleceram 

interação com mais de um resíduo do sítio ativo 

foram utilizados para gerar um modelo 

farmacofórico pelo programa Ligandscout
6
 3.1. O 

modelo farmacofórico gerado contém 7 regiões de 

interação (6 doadoras de ligação de hidrogênio e 1 

hidrofóbica) e várias regiões de exclusão de volume. 

Este modelo farmacofórico foi aplicado à biblioteca 

virtual de compostos ZINC
4
 (~23x10

6 
moléculas, 

conformeros gerados pelo Omega
7
 3.14), e 1715 

compostos que interagiam com pelo menos cinco 

regiões do modelo foram selecionados. Os 

compostos selecionados foram reduzidos a 1543, 

aplicando-se um filtro físico-químico de predição de 

solubilidade disponível no programa Filter
8
 2.1. Em 

seguida, os compostos foram submetidos a 

procedimentos de docking utilizando o programa 

Gold
9
 5.1. Cada composto foi docado, 

consecutivamente, 10 vezes, utilizando-se as 

opções default e a eficiência de 200%. Os 10 

compostos que respeitaram as interações preditas 

pelo modelo farmacofórico foram inspecionados 

visualmente, sendo selecionados 6 compostos para 

serem adquiridos e submetidos a testes enzimáticos 

de inibição. 

Conclusões 

A aplicação do modelo de busca virtual na biblioteca 

de compostos ZINC selecionou 6 compostos como 

potenciais inibidores da Lbpro. Estes serão 

comprados e submetidos a testes enzimáticos de 

inibição para validar o modelo proposto. 
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