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Introdução 

O fungo Curvularia lunata provoca perdas na 

produção de culturas como, por exemplo, arroz e 

sorgo. O processo de infecção depende da 

produção de uma camada de melanina por parte da 

enzima triidroxi-naftaleno redutase (TNR) do fungo 

sobre a membrana plasmática da célula da planta. 

Brunskole e colaboradores demonstraram que 

flavonóides apresentam boas atividades inibitórias 

da enzima TNR de C. lunata
1
. Neste trabalho, 

utilizamos a técnica de docking molecular e 

cálculos com métodos quânticos semi-empíricos, 

para analisar a interação entre flavonoides e seu 

sítio de interação na TNR de C. lunata. 

Resultados e Discussão 

A estrutura tridimensional para a TNR de C. lunata 
foi modelada no servidor Swiss Model, tendo como 
molde a estrutura cristalográfica 1G0O,

2
 que possui 

identidade de 74,5% com o modelo. O modelo 
gerado apresentou uma qualidade boa, com um Z-
Score igual a -0,628. Para a escolha da melhor 
função de pontuação do programa GOLD 5.0 
(CCDC), foi feito um redocking com o ligante co-
cristalizado 5-metil-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzotiazol 
na estrutura de TNR, depositada no PDB com o 
código 1YBV.

3
 Todas as funções tiveram 

desempenhos bons (RMSD < 0,5 Å). As estruturas 
dos flavonóides foram otimizadas com o método 
PM3,

4
 no programa Spartan´08 (Wavefunction, 

Inc.). Efetuou-se o docking no modelo da TNR de 
C. lunata em duplicata, calculando-se a média das 
pontuações (Tab. 1). Em seguida, foi efetuado o 
recorte do sítio ativo da estrutura, selecionando-se 
todos os aminoácidos dentro de um raio de 5 Å, a 
partir do ligante, para a realização dos cálculos 
semi-empíricos com o método PM6,

5
 disponível no 

programa Mopac2012 (Stewart Computational 
Chemistry). A entalpia de interação (ΔHint) (Tab. 1) 
foi calculada pela equação: 
(ΔHint) = ΔH(complexo) – [ΔH(sítio ativo) +ΔH(ligante)] 

Um segundo fator importante para a interação 

proteína-ligante é a energia de solvatação do 

ligante (ΔGsolv), que foi calculada com o método 

SM5.4 do programa Spartan´08 (Tab. 1). Foi obtida 

uma equação empírica por regressão múltipla entre 

os dados experimentais (IC50) e ΔHint e ΔGsolv 

(forma quadrática). Os resultados obtidos 

apresentaram correlações significativas com os 

dados de IC50 disponíveis: r= 0,68 com as 

pontuações no docking molecular e r
2
= 0,76 com a 

equação empírica baseada em ΔHint e ΔGsolv. 

 

Tabela1. Valores médios das pontuações no docking 

(ChemScore), ΔHint , ΔGsolv, IC50 dos flavonóides. 

Composto Pont. 

(Média) 

ΔHint 

(kcal/mol) 

ΔGsolv 

(kcal/mol) 

IC50 

(M)
1
 

acacetina 29,915 -17,09 -16,40 4,9 

diosmetina 25,945 -49,86 -18,90 5,7 

luteolina 27,11 -19,56 -22,52 6,8 

kaempferol 26,085 -29,52 -20,31 7,9 

baicaleina 29,5 -26,82 -15,39 12 

escutalereina 30,44 -33,37 -20,14 15 

crisoeriol 29,285 -36,97 -20,86 18 

quercetina 26,925 -23,99 -22,77 26 

7,4-

diidroxiflavona 

27,7 -14,16 -15,40 23 

flavona 33,46 -9,82 -6,08 55 

naringenina 30,16 -16,01 -20,29 26 

biochanina a 27,285 -17,24 -17,31 12 

Conclusões 

Obteve-se neste trabalho um modelo da estrutura 

tridimensional da enzima TNR do fungo 

fitopatogênico C. lunata, usando-se o método de 

modelagem comparativa. O modelo foi usado em 

estudos de interação com uma série de flavonóides 

usando o método de docking. Foi construída uma 

equação empírica para a correlação com a 

atividade baseada na entalpia de interação, 

calculada pelo método PM6, e na energia de 

solvatação, calculada pelo método SM5.4. 

Obtiveram-se correlações significativas com os 

dados de atividade em ambos os modelos (docking 

e equação empírica). 
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