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Introdução

Doenças causadas por fungos constituem um grave 
problema de saúde pública, sobretudo em ambien-
tes hospitalares.  Causam especial preocupação as 
doenças infecciosas invasivas (IFIs),  causadas por 
C. glabrata, C. parapsilosis e C. krusei1, que acome-
tem pacientes com quadro imunológico prejudicado. 
A pentamidina, um ligante à fenda menor do DNA de 
ação antifúngica, tem inspirado a proposição de vári-
os compostos correlatos2. Os S-tioureídos (Figura 1) 
têm despertado interesse de nosso grupo por serem 
de fácil obtenção e expressiva atividade antifúngica. 
Este estudo computacional concentrou-se na sua in-
teração com uma  sequência específica de DNA, a 
fim de determinar as forças diretoras do reconheci-
mento molecular  e as características topológicas e 
eletrônicas necessárias à interação, além de propor 
novos compostos  por planejamento racional de fár-
macos.
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Figura 1. Estrutura dos compostos estudados..

Resultados e Discussão

Foram selecionadas 10 estruturas diprotonadas do 
tipo S-tioureído, que foram otimizadas no vácuo utili-
zando-se  DFT/B3LYP  (base  STO-3G).  Calcula-
ram-se, para estes compostos, 290 descritores (ele-
trônicos, topológicos, geométricos, constitucionais e 
híbridos), empregando-se o programa CDK Descrip-
tor Calculator3. Foi feita também a ancoragem mole-
cular  na  fenda menor  do dodecâmero  d(CGCGA-
ATTCGCG)2, com o programa OpenEye/FRED4, ob-
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tendo-se as energias de interação. Os resultadossu-
gerem que a interação é mais eficiente com com-
postos metilados no grupo S-tioureído e com grupos 
pouco eletronegativos na posição Y (Figura 1).

A partir dos compostos testados, foi feita uma busca 
por novos derivados, utilizando-se trocas bioisostéri-
cas,  com  o  programa  OpenEye/BROOD4.  Obtive-
ram-se  118 derivados,  número  este  reduzido  por 
meio de um algoritmo de classificação hierárquica 
(HCA),  agrupando-os de acordo com sua atividade 
frente a  Candida albicans.  Os compostos originais 
(10) e os derivados (21) compuseram a série de tes-
tes  em  um  estudo  de  QSAR  bidimensional,  utili-
zando-se regressão multivariada.  Outros 10 deriva-
dos  foram  sorteados  como  série  de  treinamento. 
Dentre os modelos obtidos, destacam-se:
Log (-EI) = +0,0162(±0,0042) THSA – 0,0242(±0,0043) 
Wnu1.unity + 0,0332(±0,0043) Zagreb + 2,5578(± 0,0039) 

(1)

(n = 31; R = 0,972; s = 0,011; F = 154,485; q2 = 0,931)

Log (-EI)   = + 0,0120(± 0,0049) PPSA-1 - 0,0272(±0,0048) 
Wnu1.unity + 0,0338(± 0,0052) nB+ 2,5578(± 0,0045) 

(2)

(n = 31 ; R = 0,964 ; s = 0,012 ; F = 117,092; q2 = 0,911)

As equações indicam dependências positivas  com 
os descritores THSA (soma das superfícies positivas 
acessíveis  ao  solvente),  com  o  índice  de  Zagreb 
(soma das conexões de cada átomo pesado),  com 
PPSA (carga parcial positiva) e com nB (número de 
ligações) e  dependência negativa com  Wnu1.unity 
(descritor holístico ponderado pela forma molecular). 
Os resultados sugerem que a interação com o DNA 
depende da área ao redor da molécula e de cargas 
parciais positivas localizadas, o que indica uma pre-
ferência por amidinas substituídas.  A interação de-
pende da forma iso-hélica ao DNA e a presença de 
átomos ramificados favorece a interação.

Conclusões

Este estudo lança luz sobre  importantes  aspectos 
estruturais  do  reconhecimento dos S-tioureídos ao 
DNA, possibilitando a proposição de novos compos-
tos bioativos para desenvolvimento de agentes anti-
fúngicos mais eficientes.
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