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Introdução 

A doença de Chagas, causada pelo protozoário 
Trypanosoma cruzi, afeta ~10 milhões de pessoas1. 
Ainda assim, os fármacos disponíveis para seu 
tratamento tem eficácia variável e não são efetivos 
em sua fase crônica2, o que motiva a busca por 
novos antichagásicos. Inúmeras estruturas 3D de 
proteínas do T. cruzi são conhecidas, sendo alvos 
potenciais para obtenção de antichagásicos. A 
lipoamida desidrogenase (LipDH), em especial, 
catalisa a redução da diidrolipoamida ligada aos 
complexos mitocondriais piruvato desidrogenase e 
2-oxoglutarato desidrogenase (diidrolipoamida + 
NAD+ � lipoamida + NADH + H+), e sua estrutura 
3D encontra-se disponível no PDB (2QAE; 1,90 Å)3. 
Neste trabalho, dando continuidade a estudos do 
grupo4,5, estratégias de planejamento baseado na 
estrutura do receptor (SBDD, structure based drug 
design) foram usadas para propor dois novos 
modelos de busca virtual (VS) de ligantes com 
potencial atividade inibitória contra a LipDH de T. 
cruzi, aplicando-se, além do filtro farmacofórico, um 
filtro de docking (seguido pela inspeção visual) à 
biblioteca virtual de compostos ZINC6. 

Resultados e Discussão 

O bloqueio do sítio de ligação ao cofator NAD+ foi 
adotado como estratégia para a busca de potenciais 
inibidores da LipDH de T. cruzi. Como não existem, 
dentro do nosso conhecimento, inibidores 
cristalizados com a estrutura dessa proteína, seu 
sítio de ligação ao NAD+ foi proposto com base no 
complexo LipDH-inibidor de Mycobacterium 
tuberculosis

 (PDB: 3II4; 2,42 Å; 39% de identidade 
com LipDH de T. cruzi)7. Os campos de interação 
molecular dessa região da proteína foram, então, 
gerados pelo programa GRID

8 22C, usando 3 
sondas moleculares (hidrofóbica, nitrogênio de 
amida e oxigênio carbonílico). Observou-se 
predomínio de pontos de mínimo de energia (hot 
spots) hidrofóbicos e aceptores de ligação de 
hidrogênio, o que sugere que compostos contendo 
grupos com essas características teriam interações 
favoráveis com o sítio de ligação ao NAD+ proposto. 
Portanto, para a proposição dos 2 novos modelos 
farmacofóricos, com o programa LIGANDSCOUT
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3.01, foram selecionados os seguintes conjuntos de 
hot spots:  Modelo 1 - 3 aceptores de ligação de 
hidrogênio e 2 hidrofóbicos; Modelo 2 - 2 aceptores 
de ligação de hidrogênio e 3 hidrofóbicos. Nesta 
seleção, foram priorizados os hot spots que 

interagem com resíduos conservados nas estruturas 
da LipDH de T. cruzi e de M. tuberculosis (e.g., I185 
e L322). Adicionalmente, considerando-se que o 
sítio de ligação ao NAD+ foi proposto com base no 
complexo LipDH-inibidor de M. tuberculosis, foi feito 
o alinhamento dos modelos com o inibidor. 
Observou-se a sobreposição de pelo menos 3 hot 
spots com grupos do inibidor, em cada um dos 
casos, sugerindo que estes são bons candidatos 
para a proposição de modelos farmacofóricos. Cada 
um dos modelos propostos foi, então, aplicado ao 
ZINC6 (~23x106 moléculas; confôrmeros gerados 
pelo Omega

10), tendo selecionado, respectivamente, 
894 e 119 compostos (reduções de ~99,9%), que 
foram, em seguida, submetidos ao docking no sítio 
de ligação proposto, usando o programa GOLD
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5.1. Cada composto foi docado, consecutivamente, 
20 vezes, usando-se as opções default e eficiência 
de 200%. Nessa etapa, houve seleção de 16 e 42 
compostos (reduções de 98% e 65%), que foram 
inspecionados visualmente, buscando-se verificar se 
respeitavam, de fato, os modelos farmacofóricos 
propostos. Esta análise final resultou na seleção de 
4 e 5 potenciais inibidores da LipDH de T. cruzi 
(reduções de 75% e 88%) pelos Modelos 1 e 2, 
respectivamente. Os modelos VS propostos serão 
validados experimentalmente, por meio de ensaio da 
atividade dissulfeto redutase da LipDH12. 

Conclusões 

Os dois novos modelos de virtual screening (1 e 2) 
selecionaram, respectivamente, 4 e 5 compostos 
com potencial atividade inibitória contra a LipDH de 
T. cruzi e serão validados experimentalmente, por 
meio de ensaios de inibição enzimática12. 
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