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Introdução 

A classe de receptores nucleares chamada de 

Receptores Ativados por Proliferadores de 

Peroxissomas (PPAR) é responsável pela 

transcrição de genes relacionados ao controle 

energético (em especial, o metabolismo de lipídeos 

e carboidratos). Dos 3 subtipos de PPAR (,  e ), 

existem medicamentos comercializados com efeito 

sobre as isoformas PPAR e PPAR para tratar 

doenças como aterosclerose e diabetes, 

respectivamente. Atualmente, o receptor PPAR é 

considerado alvo de tratamento dessas duas 

doenças, incluindo a síndrome metabólica. Desta 

forma, a indústria e a academia vêm desenvolvendo 

ligantes com atividade biológica para esta isoforma
1
. 

O objetivo deste trabalho é estudar a seletividade de 

alguns compostos pela isoforma PPAR em relação 

ao PPAR empregando a técnica de HQSAR. 

Resultados e Discussão 

A partir de 60 compostos sintetizados e testados por 

Shearer et al.
2
 e Evans et al.

3
 (divididos em 

conjuntos de treinamento e teste contendo 48 e 12 

compostos, respectivamente), foram construídos 

modelos de HQSAR empregando os valores de 

afinidade (pIC50) por PPAR e PPAR. Para isso, as 

estruturas 3D de todo o conjunto de dados foram 

construídas empregando o pacote computacional 

Sybyl 8.1. A seguir, vários modelos de HQSAR para 

as duas isoformas de PPAR foram construídos 

variando diversos parâmetros para geração dos 

fragmentos (átomos [A], ligações [B], conectividade 

[C], átomos de hidrogênio [H], quiralidade [Ch] e 

grupos doadores e aceitadores de ligação de 

hidrogênio [DA]). Os modelos de QSAR 2D foram 

construídos e validados empregando o módulo 

HQSAR, implementado no pacote computacional 

Sybyl 8.1. 

Inicialmente, foram construídos diversos modelos 

variando a distinção dos fragmentos para predizer a 

afinidade por PPAR e . A partir dos dois modelos 

com maiores valores de validação interna, utilizando 

o método leave-one-out, foi realizada a variação do 

tamanho do fragmento para avaliar sua influência 

nos resultados da análise estatística. A Tabela 1 

apresenta os resultados obtidos para os dois 

melhores modelos obtidos para descrever a 

afinidade por PPAR e . 

 

Tabela 1. Resultados das análises de HQSAR 

 PPAR PPAR 

Distinção de Fragmento A/B/H A/B/DA 
Tamanho de Fragmento 5 - 8 5 - 8 
q

2
 0,784 0,792 

Erro padrão de validação 0,374 0,193 
r
2
 0,948 0,943 

Erro de predição 0,183 0,101 
r
2

pred 0,753 0,798 
Comprimento do holograma 353 199 
nº de PCs 5 6 

 

Além das validações internas, os valores de r
2
 para 

o conjunto-teste (validação externa) mostraram que 
ambos os modelos possuem alto poder de predição. 
A Figura 2 apresenta os mapas de HQSAR para os 
compostos mais potentes obtidos a partir do modelo 

de PPAR e , onde os fragmentos coloridos em 
verde e amarelo indicam contribuições positivas 
para atividade biológica. 
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Figura 2. Mapas de HQSAR para os compostos 29 e 23 

gerados a partir dos modelos para PPARe . 
 

Para ambos os modelos, o grupo amino-fenil-

carboxila é importante para a atividade biológica; o 

átomo de enxofre do grupo sulfonil mostrou-se 

importante apenas para o modelo de PPAR, 

indicando ser um fragmento fundamental para a 

seletividade entre as isoformas estudadas. 

Conclusões 

Os modelos de HQSAR apresentaram boa 

consistência interna e alto poder preditivo, o que 

indica que podem ser utilizados para a predição de 

atividade biológica de novos ligantes, assim como 

fornecer indícios sobre os fatores moleculares 

relacionados com a seletividade dos ligantes por 

PPAR e . 
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