
Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 

Análise de HQSAR de compostos com atividade biológica inibitória para 
a enzima DPP-IV

Simone Q. Pantaleão (PG)1, Vinícius G. Maltorollo1(PG), Káthia M. Honório1,2 (PQ)

1 Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do ABC
2Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo - Leste

*simone.queiroz@ufabc.edu.br

Palavras Chave: DPP- IV, HQSAR, planejamento de inibidores.

Introdução
Os  inibidores  da  dipeptidil-peptidase (DPP–IV), 
consistem  em  uma  das  abordagens  para  o 
tratamento da diabetes mellitus. A enzima DPP–IV 
é  um  componente  da  família  das  proteases  de 
serina,  responsável  por  clivar  ligações peptídicas. 
Sendo assim, a DPP-IV participa da degradação de 
incretinas como o peptídeo semelhante ao glucagon 
(GLP-1) e o peptídeo insulinotrópico dependente da 
glicose (GIP),  os  quais  controlam  a  secreção  de 
insulina  no  organismo1. Desta  forma,  o  principal 
objetivo  deste trabalho é construir  um  modelo  de 
QSAR 2D (HQSAR) de forma a entender quais os 
principais  fragmentos  moleculares  relacionados 
com  a  atividade  biológica  apresentada  por  um 
conjunto de ligantes bioativos.

Metodologia
Foram  estudados  75  compostos  com  atividade 
biológica  conhecida,  sintetizados  e  testados  por 
Banno  et al.2,  Maezaki  et al.3 e Miyamoto  et al4,5. 
Para  construção  do  modelo,  foram  utilizados  55 
compostos  (conjunto  de  treinamento)  e  para  a 
validação externa foram empregados 15 compostos 
(conjunto-teste).  A  construção  e  otimização  das 
estruturas, assim como as análises de QSAR 2D, 
foram  realizadas  empregando  o  pacote 
computacional Sybyl8.1. 

Resultados e Discussão
Inicialmente,  foram  construídos  diversos  modelos 
de HQSAR variando a distinção dos fragmentos. Os 
fragmentos  utilizados  para  a  construção  dos 
modelos foram: átomos (A), ligações (B), conexões 
(C),  átomos de hidrogênio  (H),  quiralidade (Ch) e 
grupos  doadores/aceitadores  de  ligação  de 
hidrogênio  (DA).  A  partir  do  modelo  com  maior 
valor  de  q2 (modelo  A/B/H/Ch/DA),  foi  realizada 
uma análise da variação do tamanho do fragmento. 
Os  resultados  destas  análises  podem  ser 
observados na Tabela 1. 

Tabela 1. Análise da influência do tamanho dos fragmentos (distinção 
A/B/H/Ch/DA)                   

Fsize: tamanho de fragmento; HL: comprimento do holograma; SEP: 
erro padrão de predição; N:  número de componentes principais; 
SEE: erro padrão de validação não-cruzada.

Pode-se observar que o melhor modelo apresenta 
r2 = 0,951 e q2 = 0,890, com tamanho de fragmento 
de 1-4 átomos. A Figura 1 apresenta os valores de 
pIC50 experimentais e preditos. A partir da Figura 1 
é  possível  verificar  que  o  modelo  apresenta  alta 
consistência interna e significativo poder preditivo. 

Figura 1. Valores de pIC50 predito e experimental.

Os mapas de HQSAR para os compostos mais  e 
menos ativos  (Figura  2)  indicam  as contribuições 
dos principais fragmentos.  Analisando a Figura 2, 
pode-se  verificar  que  ambos  compostos 
apresentam  os  dois  anéis  aromáticos  centrais 
realçados em verde e amarelo, indicando que esses 
grupos são fundamentais para a atividade biológica. 
O  composto  mais  ativo  possui  um  grupo  amina 
primária realçado em verde, enquanto o composto 
menos ativo  possui  uma amina  terciária  realçada 
em laranja, indicando que o fragmento N primário é 
importante  para  a  inibição  da  enzima  DPP-IV. 
Portanto, a substituição dos átomos de H do grupo 
amina  por  grupos  alquila  pode  desfavorecer  a 
atividade biológica.

mais ativo - pIC50 8,96 menos ativo - pIC50 4,00

positiva <-------------- contribuição --------------> negativa

Figura 2. Mapas 2D dos compostos mais e menos ativos.

Conclusões
A  partir  dos  resultados  gerados  neste  trabalho, 
pode-se concluir que o modelo de QSAR 2D obtido 
apresenta  consistência  interna  e  alto  poder  de 
predição.  Além  disso,  foi  possível  analisar  os 
principais fragmentos relacionados com a atividade 
biológica em estudo. 
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Fsize q2 SEP r2 SEE HL N
1 a 4 0,890 0,457 0,951 0,306 257 6
2 a 5 0,877 0,483 0,952 0,301 401 6
3 a 6 0,880 0,477 0,959 0,280 307 6
4 a 7 0,868 0,501 0,949 0,311 97 6
5 a 8 0,871 0,496 0,956 0,288 307 6
6 a 9 0,848 0,538 0,951 0,306 401 6
7 a 10 0,852 0,531 0,944 0,325 199 6


