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Introdução 

A doença de Chagas é uma protozoose 
causada pelo Trypanosoma cruzi, que acomete 10 

milhões de pessoas em todo mundo, causando 
cerca de 10 mil óbitos ao ano. Atualmente apenas 
dois fármacos estão disponíveis na terapêutica 

antichagásica, o nifurtimox e o benznidazol, 
ineficazes na fase crônica da doença, e apresentam 
sérios efeitos colaterais

1
, sendo urgente a pesquisa 

e desenvolvimento de novos antichagásicos. As 
estratégias atuais em química medicinal na busca 
de novos fármacos envolvem, entre outras medidas, 

a escolha de um alvo bioquímico e compostos que 
atuem de forma potente e seletiva nesse alvo. O 
posaconazol, antifúngico derivado 1,2,4-triazólico, 

se encontra em estudos clínicos de fase III contra T. 

cruzi e atua pela inibição da 14-esterol desmetilase 
(CYP51), sendo essa enzima um alvo molecular 

promissor para o planejamento de novos fármacos 
contra a parasitose.

2
 Estratégias de quimio e 

bioinformática são amplamente empregadas na 

busca de moléculas bioativas
3
, sendo o dock ing 

uma ferramenta para avaliar a interação e a 
afinidade de um ligante com o sítio ativo da proteína 

alvo.
4 

O nitrofural (NF) e o hidroximetilnitrofural 
(NFOH) e seus derivados bioisostéricos vem sendo 
alvo de pesquisas do nosso grupo devido a sua 

promissora atividade frente ao T. cruzi.
5
  

Face ao exposto, o objetivo deste trabalho foi o 
planejamento de análogos bioisósteros 1,2,4-

triazólicos do NFOH (Figura 1) a avaliar por meio de 
dock ing a interação e afinidade pela CYP51 de T. 
cruzi. 

 
 
 

 
Figura 1. Estrutura geral dos bioisósteros do NFOH propostos 
para o estudo. (X = O, S ou N; Y = H ou NO2, R = CH3, CH2CH3 

ou outros ligantes volumosos). 

Resultados e Discussão 

Foram extraídas e comparadas cinco estruturas 
cristalográficas da CYP51 de T. cruzi (2WX2, 
2WUZ, 3KHM, 3K1O e 3KSW) do PDB (Protein 

Data Bank ) de modo a avaliar a orientação e 
diferentes rotâmeros para os resíduos do sítio ativo. 
A validação do método de dock ing foi realizada pelo 

redock ing dos ligantes co-cristalizados nas cinco 
estruturas da CYP51 no programa GOLD 5.1. O 

melhor resultado obtido foi para a estrutura 2WX2, 

2,27 Å, na qual foi obtido um RMSD = 0,4 para a 
pose do ligante ancorado em relação ao cristal, 
valor considerado satisfatório. Para os 36 ligantes 

previamente planejados, construídos e otimizados, 
foi utilizado o protocolo de dock ing previamente 
validado. O procedimento de docagem foi repetido 

10 vezes para cada ligante, visando avaliar a 
confiança do método aplicado. 

Figura 2. Interação do melhor ligante (azul) com o sítio ativo da 

CYP51 de T. cruzi. 

Dentre os compostos estudados, 12 
apresentaram complementaridade molecular, com 

ranqueamento superior ao composto co-cristalizado, 
fluconazol. Esses derivados apresentam em comum 
o grupo volumoso 2,4-difluorofenílico, que mostra 

interação com o resíduo Tyr
116

. Esses resultados 
sugerem que esse grupo é favorável para a 
afinidade com a CYP51, sendo essencial nos 

derivados bioisostéricos a serem sintetizados e 
testados. 

Conclusões 

A validação do método de dock ing foi realizada 
pelo redock ing do ligante obtendo-se um valor de 

RMSD = 0,4.  O dock ing dos derivados propostos 
sugere 12 moléculas promissoras, todas 
apresentando em comum o grupo 2,4-

difluorofenílico, que apresentou interação com a 
Tyr

116
, resíduo essencial para a atividade da 

enzima. Os resultados obtidos serão utilizados 

como base molecular para a síntese de novos 
candidatos a antichagásicos a serem 
biologicamente testados. 
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