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Introdução 
A doença de Chagas ou tripanossomíase americana 
é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma 
cruzi e apresenta evolução crônica e aguda, sendo 
endêmica na América Latina. Estima-se que 50 mil 
novos casos ocorram por ano e mais de 100 
milhões de pessoas encontram-se em áreas de 
risco.1 A enzima 14 α-esterol desmetilase (CYP51) é 
um alvo potencial para planejamento de novos 
candidatos a fármacos com atividade antiparasitária, 
pois está envolvida na biossíntese de ergosterol, 
principal esterol constituinte de membranas de 
vários parasitos, dentre eles o T. cruzi2. Neste 
trabalho, foi desenvolvido um modelo farmacofórico 
baseado na estrutra (SBDD) para a triagem virtual 
de bibliotecas de produtos naturais na busca de 
novos inibidores seletivos da CYP51 de T. cruzi. 

Resultados e Discussão 
O modelo farmacofórico baseado na estrutura foi 
gerado no programa LigandScout v.3.1 (Inte:Ligand 
GmbH, Austria),3 utilizando a estrutura da CYP51 
co-cristalizada com o inibidor VNF (3KSW). O 
modelo gerado apresentou: i) uma cinteração com 
metal entre o VNF e o grupo heme da proteína ii) 
cinco regiões hidrofóbicas (Figura 1). O modelo 
farmacofórico gerado foi utilizado como filtro 
molecular para a triagem uma biblioteca baseada 
em produtos naturais com 644.672 compostos. 
Foram combinadas três databases comercialmente 
disponíveis da ZINC, sendo essas Znp (ZINC 
Natural Products), Znd (ZINC Natural Derivatives) 
and Znplike (ZINC Natural Product Like - 80% 
similar to NP). A database foi inicialmente filtrada de 
forma a remover compostos reativos ou 
grupamentos indesejáveis, utilizando o programa 
FILTER.4 Em seguida, o programa OMEGA4 foi 
utilizado para gerar as estruturas 3D dos compostos 
e seus confôrmeros. As cargas foram calculadas 
através do método MMFF94, no programa 
QUACPAC.4 As estruturas 3D foram filtradas 
utilizando o modelo farmacofórico gerado. Esse 
procedimento resultou em um subconjunto de 1000 
compostos, que foram analisados visualmente e 

avaliados quanto às propriedades farmacocinéticas 
(ADME) favoráveis. 
  

 
 
Figura 1. Modelo farmacofórico gerado pelo 
LigandScout, utilizando a estrutura da CYP51 co-
cristalizada com o inibidor VNF (3KSW). 
Características hidrofóbicas são apresentadas em 
esferas amarelas, enquanto que o cone azul 
representa característica de ligação com metal. 

Conclusões 
O modelo farmacofórico 3D gerado foi empregado 
com êxito como filtro molecular no processo de 
triagem virtual. Foi possível identificar uma pequena 
série de compostos baseados em produtos naturais 
previstos como inibidores da CYP51 e com 
propriedades ADME favoráveis. 
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