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Introdução 

Acidentes ofídicos causados por serpentes são um 
problema de saúde pública considerado uma doença 
negligenciada

1
. O tratamento mais utilizado e 

eficiente é o soro antiofídico, porém podem ocorrer 
reações adversas, como hipersensibilidade

2
. O dano 

tecidual é causado, principalmente, por enzimas 
proteolíticas, como metaloproteases, as quais 
também podem causar distúrbios hemostáticos

3
. 

Flavonoides são moléculas orgânicas as quais já 
foram relatadas neutralizar a atividade tóxica das 
metaloproteases

4
. Portanto, este trabalho tem o 

objetivo de avaliar as bases moleculares do efeito 
inibitório de alguns flavonoides sobre 
metaloproteases de peçonha de serpente através de 
estudos de interação por docking molecular. 

Resultados e Discussões  

A estrutura cristalográfica de uma metaloprotease 
(BaPI) complexada com um inibidor (um 
peptideomimético) (código PDB 2W12) foi utilizado 
como molde para a construção do modelo 3D da 
metaloprotease da peçonha de Bothrops pauloensis 
(BpMP-I)

3
. O servidor Swiss-MODEL

5
 foi utilizado para 

gerar o modelo 3D inicial da BpMP-I. Foi determinado, 
por meio do programa Swiss-PDB Viewer, que o 
modelo tem um RMSD de 0,24 Å com o molde e 98% 
dos aminoácidos nas regiões permitidas do gráfico de 
Ramachandran, sendo que os outros resíduos não são 
do sítio catalítico. As moléculas dos flavonoides foram 
construídas e suas energias minimizadas pelo método 
PM3 com o programa Spartan’08 (Wavefunction). 
Estas foram ancoradas no sítio de ligação da enzima 
utilizando o software GOLD 5.1 (CCDC). A função de 
pontuação (ChemPLP) foi escolhida após 
experimentos de re-ancoramento do inibidor co-
cristalizado com a BaPI, resultando em um RMSD de 
0,42 Å (Fig. 1). Foram explorados modelos da BpMP-I, 
com ou sem moléculas de água para o ancoramento, 
visto que as moléculas de água podem influenciar a 
afinidade dos ligantes com a enzima. Os melhores 
valores de pontuação dos ligantes para as soluções do 
ancoramento, para ambos os modelos (com ou sem 
moléculas de água), estão apresentados na tabela 1. A 
Figura 2 mostra as principais interações da rutina no 
sítio de ligação da enzima. 

Tabela 1: Pontuações de docking dos ligantes na BpMP-I. 

Ligante Pont. (sem H2O) Pont. (com H2O) 

peptideomimético 79,71 69,73 

isoquercetina 66,66 72,18 

rutina 66,52 78,93 

quercetina 65,76 66,35 

morina 62,44 68,01 

galangina 61,06 67,03 

canferol 58,97 66,45 

hesperidina 58,93 73,35 

rhamnetina 54,66 65,27 

luteolina 53,95 61,96 

pinobanksina 53,66 62,31 

miricetina 53,48 65,07 

isorhamnetina 52,59 58,68 

apigenina 52,38 59,94 

pinostrobina 52,11 60,35 

crisina 51,40 61,00 

hesperitina 50,09 67,79 

tricetina 49,39 60,55 

pinocembrina 45,18 60,46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparação da 
estrutura original cristalizada 
(azul) com a solução do 
ChemPLP (verde). 

Figura 2. Interações obtidas 
para a rutina após o docking 
com o sítio catalítico da 
BpMP-I. 
 

Conclusões 
A modelagem comparativa da BpMP-I resultou 

em uma estrutura 3D de boa qualidade. A função de 
pontuação ChemPLP foi satisfatória para 
determinar a geometria de interação do inibidor 
com a enzima. Os resultados de ancoramento 
indicam a participação de moléculas de água no 
processo de interação dos flavonoides e que todos 
foram capazes de interagir efetivamente com a 
BpMP-I, sendo a rutina o melhor ligante. As 
principais interações desta molécula com a enzima 
foram ligações de hidrogênio (Ile108, Glu143, 
Gln106, Gly109 e duas moléculas de H2O), além de 
uma interação eletrostática com o íon Zn

2+
. Os 

resultados serão utilizados para propor 
modificações a serem implementadas 
sinteticamente com objetivo de melhorar a 
interação de flavonoides com a enzima.  
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