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Introdução 
A malária é uma doença tropical causada por 
protozoários do gênero Plasmodium. Diante dos 
altos índices de morbidade e mortalidade em países 
em desenvolvimento e o surgimento de cepas 
resistentes à quimioterapia atual, faz-se urgente a 
busca por novos fármacos.1 A enzima dUTPase, 
crucial para a integridade do DNA, tem similaridade 
de sequência relativamente baixa entre os ortólogos 
do parasito e humano (28,4% de identidade), sendo, 
portanto, um alvo adequado para o desenvolvimento 
de inibidores seletivos.2 No presente trabalho, 
inibidores da dUTPase de Plasmodium falciparum 
(PfdUTPase) foram analisados com a finalidade de 
elucidar a relação estrutura-atividade desses 
compostos. 

Resultados e Discussão 
O conjunto de dados de nucleosídeos beta-
ramificados com afinidade com a PfdUTPase foram 
compilados e integrados de uma série de 
publicações do Prof. Ian Gilbert (Univeristy of 
Dundee, UK). As estruturas foram padronizadas 
usando o software ChemAxon Standardizer 
(ChemAxon Kft, Budapest, Hungary) e as duplicatas 
foram removidas usando o ISIDA Duplicates.3 Foi 
empregado o método Sequential Agglomerative 
Hierarchical Non-overlapping (SAHN) implementado 
no programa ISIDA Cluster a fim de combinar os 
compostos em agrupamentos independentes que 
incluem moléculas semelhantes.3 Os clusters foram 
analisados a fim de identificar potenciais 
grupamentos moleculares responsáveis pela 
afinidade e verificar a consistência do conjunto de 
dados. Para o scaffold A, o grupo ciano na posição 
R1 mostrou ser bastante importante para a 
afinidade, assim como o oxigênio na posição R2, 
enquanto o enxofre nessa posição é prejudicial para 
a afinidade.  No scaffold B, observamos que a 
adição de um grupo tert-butil-dimetilsilil na R3 
aumentou significativamente a afinidade (de 3,62 
para 6,70 pKi). No scaffold C observamos que 
substituintes na posição R4 diminuem a afinidade 
dos compostos (Fig. 1). 

Figura 1. Estruturas dos compostos analisados em 
um dos clusters. 
 
Na Fig. 2 é possível observar que a distância total 
das estruturas é pequena, o que evidencia a 
homogeneidade do conjunto de dados. No mapa de 
calor, as regiões em azul/violeta, indicam maior 
similaridade entre as estruturas, enquanto as 
regiões em vermelho/amarelo, maior 
dissimilaridade. 

Figura 2. Dendograma e mapa de calor dos 
clusters. 

Conclusões 
A análise de clusters confirmou a consistência dos 
dados experimentais e revelou várias regras de 
relação entre a estrutura e a atividade dos 
compostos com afinidade pela PfdUTPase. Estudos 
de QSAR serão gerados com o objetivo de de usá-
los como filtro molecular na busca por potenciais 
novos ligantes que possam ser ativos contra 
PfdUTPase. 
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